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A három versenyben maradt
helyszín, Balatonföldvár, Zamárdi és Tata közül városunkat
választotta következő prémium
szállodájának helyszínéül az
Avalon Center Kft. Az új szálloda építéséről május 26-án tartott
a beruházó sajtótájékoztatót Tatán, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban.
Az Avalon Center Kft. választása azért esett Tatára, mert városunk különleges történelmi
múltjával, kiemelkedő esztétikai és környezeti értékeivel,
egyedülálló természeti adottságaival méltó helyszíne lehet
egy magas hozzáadott értékű
beruházásnak. A sajtótájékoztatón Pantl Péter, az Avalon
Cégcsoport kommunikációs és
marketing igazgatója elmondta:
- Tavaly döntöttek arról, hogy
szeretnék folytatni azt az értékteremtő beruházást, amely az
Avalon miskolctapolcai szállodájával elkezdődött. Pantl Péter
kiemelte: - Nem az üzleti érték
a fő szempont, hanem, hogy
olyan fejlesztést valósítsanak
meg, amely további értékeket
ad annak a településnek, amely
befogadja a beruházást.
A tervezett szálloda jellemzőivel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elhangzott: - A várhatóan
ötcsillagos besorolású Avalon
Lake Tata szálloda 120 szobás,
stílusában Tata építészeti örökségéhez illeszkedő, a természetes és épített környezeti adottságokat maximálisan figyelembe
vevő fejlesztés lesz. A bemutatott látványtervek perspektívában, méretben, stílusban egyaránt olyan épületet mutattak,
amely méltán csatlakozik Tata
több évszázados építészeti örökségéhez. A műemlékvédelmi és
környezeti adottságok, illetve a
városvezetés által megszabott
kritériumok komoly feladat elé
állították az épület tervezőjét.
Csikós Mihály, az Avalon Park
és az Andrássy Kúria tervezője
ezzel kapcsolatban így fogalmazott: - „Bár mondják, hogy

a kötöttségek az építészek barátai, mivel határozott irányokat tudnak mutatni, de azért a
tatai tó partján létrehozandó
épülettől minden építész térde
megremegne. Én is így voltam
ezzel, hiszen a különleges helyszín különleges feltételrendszert
szab, így a tervezés megkezdésekor rögtön elkezdtem kutatni
a szabályzók után és itt bizony
sok „barátra” leltem, mint építész. Ezalatt értem a műemléki
védettséget, a Natura 2000 besorolást, illetve a Ramsari övezetet. A történelmileg kialakult
városszövetbe való illeszkedés
is igen fontos szempont. Többször bejártam a környéket, úgy
a lóistálló környékén lévő és a
gimnázium alatt található ligetes, erdős területet, mint a vele
szemben elhelyezkedő partot,
többször megfigyelve azt a karakteres sziluettet, amit a táj és
az épületek alkotnak.”
Pantl Péter tájékoztatott arról,
hogy a korábbi híresztelésekkel
szemben az Öreg-tó továbbra is
körbejárható marad, a szálloda
magassága maximálisan nem
éri el a 19 métert, a parkolás
mélygarázsban valósul majd
meg, illetve a szálloda semmilyen perspektívából sem takarja
ki az Eötvös Gimnázium történelmi épületét.
A mintegy 25 milliárd forint
összértékű beruházás legalább

120 munkahelyet teremt és évi
100 milliós adóbevételt jelent
Tatának. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szállodafejlesztés városunk turisztikai
értékét még inkább Magyarország és Közép-Európa élvonalába emeli, ahogyan Miskolctapolca esetében is történt. A hotel
környezetének meg- és felújításában egy városfejlesztési megállapodás keretében szerepelnek
majd zöldfelületi és épített területek, így például játszótér, erdei tornapálya és szabad strand
fejlesztés is. A projekt részeként
felújított lóistálló műemlék épületét, mely étteremként funkcionál majd, a szálloda wellness
részleghez hasonlóan minden
tatai számára látogathatóvá teszik.
Michl József polgármester a
sajtótájékoztató meghívott vendégeként általánosan a városfejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban elmondta: - Mi vendégek
vagyunk ezen a földön, a teremtett világ alakítói, és a teremtés
folytatói is. Éppen ezért kiemelt
felelősséggel tartozunk a teremtett világért, és az elődeinktől
kapott szellemi, épített örökségért. Tata városfejlődési történetének fontos állomása volt
a tatai vár, amelyet eredetileg
Zsigmond király palotának építtetett, a szabadidő eltöltéséhez.
Később, látva városunk értékeit

az Esterházy család létrehozott
egy kastélyegyüttest, az angolkertet, malmokat, templomokat,
iskolákat. Emellett művészeket,
építészeket, szerzeteseket, tanárokat hívtak Tatára, és munkát
adtak az itt élőknek, jól párosítva
a lehetőségeket az adottságokkal
és a gazdasági érdekeikkel. Az
elmúlt évek során többek között
elindult a Piarista Rendház és
az Esterházy kastély felújítása,
átalakult a Kossuth tér, hamarosan elkészül a Szent Kereszt
Templom új arculata, megújult
a Kálvária-domb, átépítés alatt
áll a Kőfaragó ház, elkészült a
sportcsarnok és a városi piac
is. A közeljövőben előttünk álló
feladatok közé tartozik a Magyary Zoltán Művelődési Ház
felújítása és a tatai vár előtti
terület átalakítása. Ebbe a városépítési folyamatba érkezett
az Avalon megkeresése. Michl
József hozzátette: - amikor egy
befektető megkeresi az önkormányzatot, az első feladat az,
hogy a legaprólékosabban áttekintsük a fejlesztés menetét és
módját, annak lehetőségeit és
következményeit. Éppen ezért a
jogszabályok és Tata saját szabályzása valamint az érdekeink
mentén kell reagálnunk. Ha egy
beruházás lehetőséget ad a helyi
gazdaság fejlesztésére, a munkalehetőségek körének bővítésére valamint a helyi adóbevételek
növelésére, akkor kötelességünk
azt a beruházást nagyon komolyan áttekinteni - fogalmazott a
városvezető hozzátéve, hogy az
önkormányzat nagyon szigorú
feltételeket szabott a fejlesztéshez, és ezeket már az első találkozáskor nyilvánvalóvá is tették.
Ilyen volt többek között az, hogy
a szálloda forgalma ne terhelje a
belváros közlekedését, az Öregtó partja továbbra is körbejárható maradjon, és hogy az Avalon Center Kft. városfejlesztési
megállapodás keretében hajtson
végre egyéb fejlesztéseket is az
épülő szálloda környezetében
lévő önkormányzati területeken.
Folytatás a 3. oldalon.
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Önkormányzat

FOGADÓÓRA
RIGÓ BALÁZS alpolgármester
2020. június 3-án
(szerdán)
14.00 -16.00 óra
között fogadja a
hozzá forduló polgárokat a városházán
lévő hivatali helyiségében, Tata,
Kossuth tér 1., I. em. 103.szoba.

Tájékoztató a Tata Energia Kft. ügyfélszolgálatának újraindításáról
Tekintettel a járvánnyal kapcsolatos hatósági korlátozások
enyhítésére, a Tata Energia Kft.
vezetősége úgy döntött, hogy
2020. június 2. napjától újra
megnyitja Tatán a személyes
ügyfélszolgálati irodáját.
A személyes ügyfélfogadás ideje és helyszíne változatlanul a
korábbi rend szerint történik.
A társaság továbbra is arra kéri
ügyfeleit, hogy a személyes ügyintézés lehetősége mellett, az elmúlt időszakban megszokott és
jól működő elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.
Ügyfeleik teljes körű tájékoztatásának érdekében mind az
internetes honlapjukon, mind
a személyes ügyfélszolgálatok
előtt kifüggesztésre kerültek az
értesítő levelek.
-áá-

2020. május 28. VI. évfolyam, 11. szám

Újabb fórumon egyeztettek az agostyániak az identitáspályázatról
Tata Város Önkormányzata szervezésében rendeztek fórumot
„Helyi érdekképviseleti tanácskozás” címmel a „Helyi identitás
és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén” pályázat keretében május 26-án az agostyáni
faluház udvarán.
A fórumon a projekt cselekvési tervével összefüggő, valamint
egyéb, a lakosok által megfogalmazott, a települést érintő közérdekű kérdések megbeszélésére
került sor.
Városunk részt vesz egy TOPos identitáspályázatban, melyet
elsősorban kistelepülések számára írtak ki, így Tata agostyáni
programokat is beletervezett a
projektbe. Az identitáspályázat
lényege, hogy a helyi termékek,

térségünkben például a borászat
hogyan tudják segíteni az itt élők
identitását a témához kötődő
programokkal, s az ezekhez kapcsolódó tudás és életmód visszaépítésével.
A helyszínen dr. Varga András,
a városrész önkormányzati képviselője, a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke elmondta: - A
fórum egy hosszú munka eredménye, hiszen a városrész közössége
megalkotott egy három éves fejlesztési tervet, melynek alapelve
a közösség és a helyi identitástudat erősítése. Ennek keretében
rendszeres találkozókat terveznek, s a tavaszi programot már el
is indították. Tovább gondozzák
és fejlesztik a tavaly ősszel létrehozott ún. Tündérkertet, és a Ta-

tai Városgazda Nonprofit Kft.-vel
összefogva megkezdték Agostyán
főutcájának virágosítását is.
A májusi fórum elsődleges célja
az volt, hogy egyeztessék a prog-

Köszönjük a PCR gép megvásárlásához beérkezett tatai adományokat!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Hirdessen

Ön is lapunkban!
06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

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

ram következő lépéseit, emellett pedig bemutatták a faluház
fejlesztésének, felújításának és
eszközbeszerzésének eddigi eredményeit.		
-áá-

Ahogyan arról már korábban
tájékoztatást adtunk, egy hónappal a kezdeményezés elindítása
után, a koronavírus tesztelésére
alkalmas PCR készülék bekerült
a Becton Dickinson gyár erre a
célra átalakított speciális laboratóriumába. A BD szakemberei a

segédberendezésekkel együtt a
mérőgépet sikeresen beüzemelték, az összes szükséges laboratóriumi folyamatot kialakították
és két héttel ezelőtt elindultak az
első koronavírus tesztek a kórházban vett mintákkal.
A Hilltop Neszmély Zrt. április

Menetrendi egyeztetés

Fotó:
Tata Város Facebook oldala

A KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási
Igazgatóság Központi Közlekedésszervező Irodája a Komáromi, az Oroszlányi, a Tatabányai
és a Tatai Járás illetékességi
területéhez tartozó közösségi
közlekedést érintő problémák
feltárása érdekében idén is
szakmai egyeztetést tart.
Az egyeztetés első szakasza
rendhagyó módon – tekintettel
a kialakult helyzetre – elektronikus formában történik. Az ősz
folyamán várható, hogy személyes egyeztetésre is sor kerül-

het, melynek időpontja egyelőre nem ismert. Előzetesen fel
kívánjuk mérni, hogy milyen
igények, javaslatok vannak az
esetleges menetrendi változásokra.
Kérjük, amennyiben a közforgalmú menetrenddel – elsősorban helyközi közlekedéssel
kapcsolatos észrevételük, javaslatuk van, azt 2020. június 19-ig
a ph@tata.hu e-mailre küldött
„menetrendi egyeztetés” tárgyú
üzenetben, vagy írásban a portán leadva tegyék meg. Várjuk
észrevételeiket, javaslataikat!
Tata Város Önkormányzata

elején azzal a kéréssel fordult
a környékbeli vállalkozókhoz,
hogy anyagi lehetőségeik szerint támogassák a berendezés
megvásárlását. A kezdeményezéshez az elsők között csatlakozott Bencsik János országgyűlési
képviselő és Tata Város Ön-

kormányzata, mely lehetőséget
biztosított arra, hogy a Takarékbank Zrt.-nél vezetett számlájára fizethessék be adományaikat
a helyi vállalkozók és a tataiak.
A kezdeményezés nagy sikert
aratott és a tesztgép megvásárlásához a tataiak jelentős ös�szeggel járultak hozzá, hiszen
összesen 6.185.000 forintot sikerült önkormányzatunknak összegyűjtenie. Ez az összeg részben
magánszemélyek, részben gazdasági társaságok felajánlásából
jött össze. A gyűjtés fő kezdeményezője, a Hilltop Neszmély
Zrt. 500.000 forint összegű támogatást nyújtott, s természetesen Tata Város Önkormányzata
is részese volt az összefogásnak.
Köszönjük az önzetlen támogatásokat, mellyel a tataiak is
jelentősen hozzájárultak ahhoz,
hogy a járvány térségünkre gyakorolt hatását minimalizáljuk és
életünk minél előbb visszatérjen
a megszokott medrébe!
-áá-

Újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is
A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően hétfőtől
újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is.
Időpontfoglalás nélkül is lehetséges 2020. május 25-től a kormányhivatali ügyintézés a tizenkilenc megyében. A fokozatosan
bevezetett enyhítéseknek köszönhetően hétfőtől a veszélyhelyzet
alatt lejárt okmányok cseréjét már
előzetes bejelentkezés nélkül lehet
intézni Budapesten is. A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét szolgáló
óvintézkedések betartása.
A tizenkilenc megyében 2020.
május 25-től visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis
előzetes időpontfoglalás nélkül
is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, mint például
a családtámogatási ügyfélszolgálat. Budapesten a legtöbb ügy
esetében továbbra is szükséges az
előzetes időpont-egyeztetés, de
a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt
okmányok cseréjét hétfőtől már

a fővárosban is szabadon lehet
intézni.
Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton
dolgozó kollégák egészségének
védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és
javasolt óvintézkedések betartása
mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban,
az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2
méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb
ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
Amennyiben nem okmányügyintézés céljából kívánják felkeresni
a kormányablakokat, úgy Budapesten továbbra is interneten
vagy a 1818-as telefonszámon
lehet időpontot foglalni. Az álláskeresők számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus
ügyintézési lehetőségek.
Fontos kiemelni, hogy a legtöbb
hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a
megújult magyarorszag.hu (mo.
hu) oldalon. Kérjük, a kényelmes
ügyintézés érdekében látogasson
el a www.mo.hu honlapra.
(Miniszterelnökség)

Közélet
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Tatát választotta az Avalon
Látványtervek: Avalon Center Kft.

Folytatás az első oldalról

A közeljövő lépéseivel kapcsolatban Tata polgármestere hangsúlyozta: - A most elindított szabályozási
terv módosítás és az ahhoz szükséges összes vizsgálat, tanulmány
elkészítését követően egy lakossági
fórum után a képviselő-testület dönt
arról, hogy a szabályozási tervet a
beruházó kérelme szerint módosítja-e. Ez a munkafolyamat elindult,

de még az elején járunk. A cég tehát
először is elkészítteti a szükséges
tanulmányokat, és ezt követően lesz
lehetőségük a tataiaknak megvitatni az ügyet, majd a képviselőknek
döntést hozni.
Az Avalon Center Kft. saját közösségi oldalt hozott létre a tatai beruházással kapcsolatban. A Facebookon elérhető „Avalon szállodalánc
beruházás” elnevezésű oldalukon

folyamatosan részletes, nyilvános
tájékoztatást adnak a fejlesztés lépéseiről, és beszámolnak a tervezés
és kivitelezés állomásairól.
A tatai sajtótájékoztatót a cég élőben is közvetítette közösségi oldalán, a teljes esemény visszanézhető a: https://www.facebook.
com/108182144107534/videos/609558312977462/ linken.
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Véget értek az írásbeli érettségi vizsgák
Befejeződtek a május-júniusi érettségi időszak írásbeli
vizsgái csütörtökön. A koronavírus-járvány miatt rendkívüli körülmények között
szervezett érettségik lebonyolítása zökkenőmentesen
zajlott - tájékoztatta az Oktatási Hivatal az MTI-t.
A hivatal közleménye szerint
az írásbeliket a járványügyi
veszélyhelyzetben 14 nap
alatt, 1 144 helyszínen, az
egészségvédelmi óvintézkedések betartásával bonyolították le a vizsgaszervező
intézmények.
Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási-értékelési
útmutatóit az OH, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján.
Május 22-én 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhetővé válik a felületen.

A vizsgák lebonyolítása
zökkenőmentesen zajlott, a
kormányzati óvintézkedések
hatásosnak bizonyultak - közölték.
A vizsgák Tatán is rendben
lezajlottak, a központi támogatás mellett Tata Város
Önkormányzata is segítette
a helyi érettségik lebonyolítását. A város egyrészt segítette a vizsgák körüli fertőtlenítési munkákat, mind
fertőtlenítőszerek biztosításával, mind pedig munkával, valamint abban is felajánlotta támogatását, hogy
ha szükséges, a diákokat
eljuttassák otthonaikból a
vizsgahelyszínekre. Az önkormányzat igény szerint
védőfelszereléseket, például
maszkokat is adott az intézményeknek.
(Forrás: MTI,
koronavirus.gov.hu)

Ábrahám Ágnes

Június 2-től kiscsoportokban, oktatási céllal látogathatóak az iskolák
Június másodikától oktatási céllal is használhatók lesznek az iskolaépületek, a vidéki bölcsődék
és óvodák hétfőtől, a fővárosiak
pedig szintén június másodikától térnek vissza a „normális
működési rendhez” - mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős
államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős
operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta:
- az iskolákban a tanév végéig,
június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális
munkarend, a tanév hossza nem
változik. Azonban június másodikától, ha az intézmény és a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, egyéni
felkészítést már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának
megerősítéséért, felzárkóztató
jelleggel az iskolákban. Erről az

intézmények dönthetnek, tantárgyanként is szervezhetnek konzultációkat, a kis csoportok létszámát pedig központilag nem
határozták meg, azok a helyi
adottságoknak megfelelően alakíthatók ki - tette hozzá.
Június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek
felügyeletét. Ezzel bővül a gyermekek felügyeletébe bevont
intézmények köre, mivel eddig

Május 25-től a megszokott rendben működnek
a tatai óvodák és bölcsődék

Fotó:
Tata Város Facebook oldala

Május 25. hétfőtől újra a megszokott rendben várják a gyermekeket a tatai óvodák és bölcsődék,
jelentette be sajtótájékoztatóján
Michl József polgármester május
21-én.
A koronavírus járvány elleni védekezés újabb szakaszához érkeztünk, így jövő hétfőtől minden
óvodánk és bölcsődénk teljes létszámban tudja fogadni a gyermekeket - nyilatkozta a városvezető,
aki hozzátette, nagyon köszöni az
elmúlt két hónap áldozatos munkáját, az online nevelés megszervezését és az ügyeleti munkát a
tatai óvodapedagógusoknak és
kisgyermeknevelőknek, valamint

a türelmet a szülőknek.
Május 25-től már nem az ügyeleti rendszerben működő 5 fős
kiscsoportokban, hanem a megszokott, normál menetrendben
várják a gyerekeket az intézmények, minden, a járványveszélyben szükséges szabály és óvintézkedés betartása mellett. Michl
József elmondta: - Mindenki, aki
hétfőtől óvodába szeretné vinni a
gyermekét, minél előbb jelezze
ezt az óvodavezetőknél. Jövő hét
hétfőtől megszűnik az óvodások
számára a házhoz történő ebédkiszállítás, így a kicsik már az
óvodáikban kapják majd meg a
meleg ebédet.

Tata polgármestere tájékoztatott
arról is, hogy idén nyáron a megszokottól eltérően egyetlen tatai
óvodában sem lesz nyári szünet,
tehát az intézmények folyamatosan fogadni tudják majd az óvodásokat, és nem zárnak be. Az
elmúlt hetekben az óvodákban a
járvány miatti kényszerszünetben
már elvégezték a nyárra tervezett
karbantartási munkákat és a teljes fertőtlenítést is, így nem lesz
szükség nyári szünetre, a szülők
pedig nyugodtan dolgozhatnak
a nyári hónapokban, mert a
gyermekeik számára biztosított lesz az óvodai ellátás Ta- áá tán. 			

csak a kijelölt iskolákban fogadták a tanulókat, most viszont
mindenki a saját intézményébe
mehet majd. Azokat, akik lakóhelyüktől nagyobb távolságra
jártak iskolába, most igény esetén a lakóhely szerinti iskolának
is fogadni kell.
A tanév időszakában, június 2.
és 15. között elsősorban tanulást
támogató, felzárkóztató programok szervezhetők az iskolákban, június 16 - tól, a tanév be-

fejezésétől pedig június 26 – ig a
következő tanévre is készülhetnek már, de táborok, tematikus
napok is rendezhetők.
Az óvodák és a bölcsődék kapcsán Maruzsa Zoltán kiemelte:
- nem kötelező ezekbe az intézményekbe vinni a gyerekeket, a
járványügyi helyzet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt
kéri, hogy gyermeke otthon maradhasson.
(Forrás: MITI, koronavirus.gov.hu)

Lehet jelentkezni a „Virágos balkonok,
virágos kertek” pályázatra
A Magyar Turisztikai Ügynökség „Virágos balkonok, virágos
kertek” címmel hirdet pályázatot. Május 15. és július 1. között
várják azokat az erkélyekről és
kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és
évelő virágok, fűszernövények
szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket.
A negyedszázadosnál is hos�szabb múltra visszatekintő Virágos Magyarország verseny
hazánk legnépszerűbb környezetszépítő
kezdeményezése,
idén, a pandémiás körülményekhez igazodva átalakul. A
verseny 27 éves fennállása alatt
még egyszer sem maradt el, így
idén, a helyzethez alkalmazkodva is megrendezésre kerül
a pályázat, csak egy különleges
formában. 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítések kerülnek elismerésre, így
kaphat díjat a legszebb balkonkert,
a legvirágosabb előkert tulajdonosa.

Pályázni összesen 6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy legfeljebb 400 karakteres leírással
lehet, 2 kategóriában („Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb előkert”). A fotókat július
1-jéig várják a szervezők a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny honlapján: palyazat.viragosmagyarorszag.hu.
A verseny fővédnöke Borbás
Marcsi, a szakmai zsűri tagja
Bálint Gyuri bácsi és számos neves kertészeti szakember, akik
kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont és előkertet
díjazzák majd 150 ezer forintos
kertészeti utalványokkal az augusztusi eredményhirdetésen.
Ezen kívül 7-7 pályázatot 100
ezer forint értékű kertészeti
utalvánnyal jutalmaznak, továbbá egyedi, tematikus díjakat is kiosztanak a különleges
pályaműveket beküldők között.
A közönség is szavazhat kedvenceire, mindkét kategória 3-3
legnépszerűbb pályázata 100
ezer forint értékű kertészeti
utalványt nyer.
További információk:
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/versenyfelhivas
www.viragosmagyarorszag.hu
www.facebook.com/viragosmagyarorszag/
-áá-
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A harangok is azt zúgják: megmaradunk és összetartozunk
A történelem egyszerre emlékezés és felejtés. Minden nemzedék újraírja a múltat, meghallgatja a saját korának szóló
üzenetét, és kiválogatja azokat
a szereplőket és történéseket,
akiket és amelyeket érdemesnek talál arra, hogy emléküket
megőrizze és továbbadja a fiatalabb generáció tagjainak.
A múló idő és az utókor tehát
szükségszerűen sok mindent
kirostál a kollektív emlékezetből, de meggyőződésem, hogy
vannak olyan események egy
közösség életében, amelyek
soha nem merülnek, nem merülhetnek a feledés homályába. A magyarság történetében
ilyen a trianoni békediktátum
1920. június 4-i aláírása. Persze mondhatjuk, hogy az első
világháború győztes nagyhatalmai által a zöld asztalnál meghúzott határvonalak mindig
emlékeztetni fognak minket és
utódainkat arra, ami 100 évvel ezelőtt történt hazánkkal a
versailles-i Nagy-Trianon palota Cotelle termében. Mégis úgy
gondolom, nekünk mai magyaroknak hatalmas felelősségünk
van abban, hogy emlékeztessük
az utánunk jövőket erre a csupán tizenöt percig tartó cselekménysorra és mostanáig velünk
élő következményeire.
Nem mulaszthatunk el egyetlen
alkalmat sem, hogy elmondjuk:
a győztesek által békeszerződésnek nevezett dokumentum,
amit 1920 januárjában Magyarország képviselői elé tártak,
valójában egyoldalú diktátum
volt, hiszen addigra már egy
éve zajlottak a békekonferencia
tárgyalásai, amelyekre a veszteseket – köztünk hazánkat –
„elmulasztották” meghívni. Azt
sem feledhetjük, hogy a magyar érdekeket képviselő gróf
Apponyi Albertnek alig egy
nap felkészülési időt követően
egyetlen alkalommal mindös�sze másfél óra adatott meg,
hogy az új magyar határokról
lényegében már 1919 nyarán
meghozott „ítélettel” szemben
fellebbezhessen a döntőbírák
előtt. Arra is mindig emlékeznünk és emlékeztetnünk kell:
Trianonban nemcsak az a szégyen esett meg, hogy Románia
a maga 102 ezer négyzetkilométerével nagyobb részt hasíthatott ki a hét részre darabolt
történelmi Magyarországból,
mint amekkora hazánk jelenlegi területe, hanem az is, hogy a
győztesek által fennen hirdetett
önrendelkezési elv ellenére 3,2
millió magyart egy tollvonással egyik napról a másikra egy
új állam polgárává tettek. Nem
veszhet a múlt ködébe az sem,
hogy a kisebbségi sorba került
magyarságnak még az egyes
államok belső törvényeiben és
a nemzetközi szerződésekben
biztosított szerény jogai sem
érvényesülhettek. Erre elég
csak példaként említeni, hogy
a magyar nagybirtokosoktól
és egyházaktól elvett földeket
kizárólag az új többségi nemzetekhez tartozóknak adták, az

iskolákban az új tankönyvek
hamis mítoszokat sulykoltak
a gyermekekbe és az „ezeréves elnyomó” magyarság elleni érzelmeket gerjesztették.
Ám annak ellenére, hogy az
Osztrák-Magyar
Monarchia
más utódállamainak történetírói igyekeztek és igyekeznek
megalkotni a győztesek történelemét, mi magyarok soha
nem feledkezhetünk meg arról,
hogy Hunyadi János a délvidéki Nándorfehérváron hárította
el az Európát fenyegető törökveszélyt hosszú évtizedekre, a
középkori magyar állam fénykorát elhozó Hunyadi Mátyás
Erdély fővárosában, Kolozsvárott született, a Szent Korona-tant is magában foglaló és
négy évszázadon át a magyar
jogszolgáltatás alapját képező Hármaskönyv szerzőjének,
Werbőczy István országbírónak
Kárpátalján ringott a bölcsője,
az „Istennel a Hazáért és Szabadságért” harcoló II. Rákóczi
Ferenc a felvidéki kassai dómban nyugszik, s az őrvidéki
Fertőszéplakról származott el
a Magyar Nemzeti Múzeumot
megalapító gróf Széchényi Ferenc, a „legnagyobb magyar”
édesapja.
Természetesen azt sem felejthetjük el, hogy az 1945 után
hazánkban közel fél évszázadra
berendezkedő kommunista uralom idején beszélni sem lehetett
Trianon tragédiájáról, mert a
hatalom birtokosai úgy vélték,
hogy a proletár nemzetköziség
erre a problémára is gyógyírt
jelent. A Szovjetunió mindenkori vezetőinek való megfelelési kényszer közepette azonban azzal nem számoltak, hogy
az 1947-ben ismét megcsonkított Magyarország területén
lévő baráti szocialista országok
az internacionalizmusból csak
a nacionalizmus fogalmát jegyezték meg. Épp ezért büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy
2010 és 2014 között ország�gyűlési képviselőként részese
lehettem annak a jogalkotási
folyamatnak, amelynek az volt
a célja, hogy a nemzetpolitika
és Trianon emlékezete terén is
helyreállítsa a kommunizmus
által okozott károkat és pótolja
a rendszerváltás utáni húsz év
elmaradásait. Itt természetesen
elsőként a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről
2010. évi XLV. törvényt kell
említenem, amely gyásznapból
a magyarság együvé tartozásának ünnepévé emelte a trianoni évfordulót, s amely arra
intette a nemzet ma élő tagjait
és a jövendő nemzedékeket,
hogy az elmúlt száz esztendő
„küzdelmeiben az összefogás
példáiból, a nemzeti megújulás
eredményeiből erőt merítve, a
nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak”. Ugyancsak szinte napra pontosan tíz
éve fogadta el az országgyűlés
98 százalékos támogatással
az állampolgársági törvényt,
amely lehetővé tette a külhoni magyarság számára, hogy

közjogi értelemben is a magyar nemzet részévé váljon, és
amelynek nyomán mostanáig
már több mint 1,1 millió fővel
gyarapodott a magyar állampolgárok száma. A parlament
által 2011. április 25-én elfogadott új Alaptörvény az egységes magyar nemzet összetartozásáról és arról is szól, hogy
Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért. A korábbi „felelősséget érez” megfogalmazás
helyébe ekkora „felelősséget
visel” kifejezés lépett, amely
azt juttatta kifejezésre, hogy az
anyaország aktív cselekvéssel
és nem csupán passzív együttérzéssel fordul nemzetünk külhonba szakadt tagjai felé. 2011
decemberében aztán betetőzte
ezt a folyamatot a magyarországi szavazati jog megadása a
határon túli magyarok számára.
Természetesen azt is nagyon
fontosnak tartom és köszönetet
mondok mindenkinek, aki segített abban, hogy immár majd’
tizenöt éve tartó polgármesterségem alatt Tata kapcsolata
a határon túli magyar testvértelepülésekkel mindvégig élő
maradt, sőt 2012-ben Magyarkanizsa révén újabb testvérvá-

rossal gazdagodtunk. Örömmel tölt el az is, hogy a tatai és
testvérvárosi gyermekek részvételével 2003 óta zajló Tatai
Tehetséggondozó Művészeti
Táborok mellett 2014 óta már
Tatán, Szőgyénben, Magyarkanizsán és Szovátán is tartottak
kiállítást az egykori táborozók.
A Szőgyénnel immár közel negyedszázada ápolt testvérvárosi kapcsolatunk pedig a 2015ös esztendőben ért újabb szép
állomásához annak a keresztnek a felállításával, amelynek a
pontos mása Szőgyénben van, s
amely a Felvidékről 1948-ban
kitelepítetteknek szolgál emlékül Tata Mindszenty József bíborosról elnevezett terén.
Mind a fenti fejlemények, mind
pedig az, hogy a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése
nyomán nemrégiben több mint
1 millió aláírás gyűlt össze
Székelyföldön élő nemzettestvéreink megsegítésére azt mutatja, hogy az anyaországban és
a határokon túl élő magyarok
is valóban felelősséggel viseltetnek egymás iránt, és nem
hagyják, hogy a fizikai korlátok megakadályozzák, hogy
a közös nyelven és kultúrán
alapuló, lelkek közötti kötelé-

kek kialakulhassanak és megerősödhessenek. Épp ezért úgy
vélem, hogy bár 1920. június
4-hez hasonlóan a trianoni békediktátum aláírása alkalmából
most is megkondulnak majd az
országban a harangok, ezúttal
nem a gyász, hanem – akárcsak
nagyszombaton – a feltámadás,
az örök élet üzenetét hirdetik
majd zengésükkel mindenkinek. Ezek azok a hangok,
amelyek Erkel Ferenc fülében
is felcsendülhettek, amikor
nemzeti imádságunk, a Himnusz zenéjének megírása során
felidézte magában a pozsonyi
templomok harangjait, s amelyek győztes pályaművében az
énekelhető részeket bevezető
elő- és utójáték alatt szólva ünneplik a magyar történelem dicsőséges pillanatait, a nemzeti
felemelkedés mozgatórugóit.
Hiszen hiába az elmúlt évszázad minden történelmi vihara,
mi magyarok most is itt élünk
a Kárpát-medencében, és 2020.
június 4-én hírül adjuk az egész
világnak, hogy nemzettársainkkal a minket elválasztó határok
és térbeli távolságok ellenére
összetartozunk. Ahogy összetartoztunk 100 éve is.
Michl József, Tata polgármestere
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Online adatbázist hozott létre a tatai múzeum az 1869-es népszámlálásról
Május 18-án, a Múzeumi világnapon mutatta be a Kuny Domokos
Múzeum azt az online adatbázist,
amely az 1869-es népszámlálás
adatait összegzi. A helyszínen
emellett a tatai múzeum megújult
weboldaláról és az intézmény online tartalmi szolgáltatásairól is
szó esett. Mindezekről a Német
Nemzetiségi Múzeumban tartott
sajtótájékoztatót Rigó Balázs alpolgármester, Dr. Schmidtmayer
Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója és Stegmayer
Máté segédmuzeológus.
150 évvel ezelőtt, 1869-ben tartották hazánkban az első hivatalos népességszámlálást. A felvételi íveken lakcímenként az
összes lakó adatát név szerint felvették (név, születési idő, családi
állapot, vallás, foglalkozás, stb.),
melyeket ezt követően számszerűsítve – személyes adatok nélkül

– közöltek 10 évente a statisztikai
évkönyvben. Az eredeti felvételi
íveket a későbbi népszámlálások után többnyire selejtezték.
Néhány megyére vonatkozó felvételi ívek azonban fennmaradtak, így történt ez a történeti Komárom vármegyére vonatkozó
ívekkel is, melyeket a szlovákiai
Nyitrai Állami Levéltárban őriznek. Ezen gyűjteményben elérhetőek a Tatára és a környező
településekre vonatkozó 1869-es
felvételi ívek. A Kuny Domokos
Múzeum arra vállalkozott, hogy
ezeknek a népszámlálási íveknek
az adatait összegyűjti, rendszerezi és adatbázis formájában online
elérhetővé teszi egy jóval szélesebb keresési lehetőséggel. Első
körben Tata-Tóváros és a Tatai
járás, azaz Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály,
Neszmély, Szomód, Tardos és

Fotó: Kuny Domokos Múzeum

Vértestolna települések válnak
kereshetővé. Több mint 20.000
személy, 150 évvel ezelőtti,
százezres nagyságrendű adatai
válhattak így könnyen elérhetővé
városunk múzeumának segítségével. Az adatok elérhetősége a

következő: www.nepessegszamlalas1869.kunymuzeum.hu.
A sajtótájékoztató napja, május 18. az Internet Világnapja is
volt. Ebből az alkalomból mutatta be a tatai múzeum megújult
honlapját, melyen keresztül a

nagyközönség a múzeumi hírekről, információkról értesülhet.
A friss tartalmakkal és megújult designnal jelentkező weboldal továbbra is a régi helyen, a
http://kunymuzeum.hu/ címen
érhető el.		
- áá -

Nem durrant idén a patara
A fesztivál elmaradt, de koszorúzással emlékeztek a hősökre
A ZOFI Rendezvényszervező Kft.
szervezésében tartottak megemlékezést és koszorúzást május 23-án
a tatai vár udvarán, a Török kori
átjárónál lévő, Pálffy Miklós és a
Várnál harcolt Hősök Emléktáblájánál. 1597-ben ezen a napon foglalták vissza a várat a töröktől, ami-

kor gróf Pálffy Miklós komáromi
főkapitány csapatával hadicsellel,
kapupetárdával „kopogtatott be a
várkapun”. A Tatai Patara 1597 Török-kori Történelmi Fesztivál ezt
az eseményt eleveníti fel minden
év májusában. Idén a járványhelyzet miatt a fesztivált nem tudták a
Fotók:
Tata Város Facebook oldala

tervezett időben megrendezni, az
emlékezés, a tiszteletadás azonban nem maradt el. A helyszínen
először dr. Négyesi Lajos ezredes,
hadtörténész mondott köszöntőt,
kiemelve, hogy történelmi értékeink összetartanak bennünket, s
képesek ebben a vészhelyzetben
is összehozni minket. Ezt követően Dr. Schmidtmayer Richárd,
a Kuny Domokos Múzeum igazgatója elevenítette fel a tatai vár
történetét és a 423 évvel ezelőtt
történt eseményt, majd a résztvevők az emléktáblánál elhelyezték a
megemlékezés koszorúit. - áá -

Boldog születésnapot!

95. születésnapja alkalmából
köszöntötte Rácz Edénét Michl
József polgármester május 21-

én.
Rácz Edéné Győrben született,
gyermekkorában két évig élt

Tatán, majd férje munkája miatt 1969-ben költöztek végleg
ide, akkor már sok szép gyermekkori emléket őrzött városunkról. Piroska néni a posta
hírlap osztályán dolgozott, 37
év házasság után vesztette el
a férjét, két gyermekük született. A családban mára 5 unoka
és 5 dédunoka van, a legkisebb
nemrég, a járvány ideje alatt
született.
Piroska néni nagyon nyitott,
minden érdekli, szeret olvasni, sétálni. Elmondása szerint a
hosszú élet titka az, hogy mindig legyen valamilyen tervünk,
maradjunk aktívak, élvezzük a
napsütést és a jó levegőt. - áá -

2020. május 28. VI. évfolyam, 11. szám

Képriport

7

A Magyar Honvédség május 20-án honvédelmi
országfutást
rendezett
a magyarok egészségéért. A honvédség katonái
„Honvédelmi Országfutás
a Magyarok Egészségéért” (HOME) elnevezéssel
különböző távokat tettek
meg hazánk azon településein, ahol bajtársaik
szolgálatot teljesítenek.
Az eseményhez természetesen az MH 25. Klapka György Lövészdandár
is csatlakozott, a futók a
Kossuth térről, a Városháza elől indultak el délelőtt 10 órakor, és 14 óráig
váltott csapatokkal rótták
az Öreg-tó parti köröket a
kijelölt útvonalon. -áá további részletek a
10. oldalon
Fotók:
Tata Város Facebook oldala
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Tájékoztatás a tatai egészségügyi ellátásról
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, 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 szakrendelések Tatán. Tatabányáról négy osztály
költözött a tatai telephelyre, az onkológia,
a hematológia, az ápolás, valamint a krónikus belgyógyászat. A betegek ellátásáról Dr.
Lőke János, a Szent Borbála Kórház főigaz-

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 csökkentett 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: Hétfőtőlpéntekig 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

Társadalmi célú hirdetés

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 jelentkeznie, és csak így kaphat időpontot. Az
érkező betegeket először ellenőrzik, kikérdezik és megmérik a lázukat is. A beutaló

ill. 166-os melléken mindennap 8-18-ig, ezután sürgős esetben 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 érhető el az 515-411 (telefonos konzultáció, receptírás)
A fenti szakrendeléseken a tatabányai negatív Covid teszttel 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

köteles rendelésekre továbbra is kell beutaló, beutaló a háziorvostól kérhető. A szakrendeléseken az akut, sürgős eseteket látják
el. Ha valaki kifejezetten a koronavírus miatt kér ellátást, az a háziorvosát hívja telefonon.
Tatán a betegfelvételi irodát két telefonszámon érhetik el munkanapokon 7 és 15 óra
között: 34/586-724, és 34/586-725.

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 Pszichológusaink online működnek.
Tata, Fürdő utca 21. Laboratórium:
minden nap 7-10 óráig (amennyiben a beteg email elérhetőséget ad meg, kórházunk elektronikusan elküldi a leletet)
Tata, Almási út 8. sz. alatt működik:
Ortopédiai szakrendelés: a Covid járvány idején csak sürgős esetben, szerdai napokon telefonos bejelentkezés alapján: 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 szakrendelés, Csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés, Gyermek nőgyógyászat,
A beutaló köteles rendelésekre továbbra is kell beutaló, beutaló 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 telefonszámokon: 586-724 vagy az 586-725. Központi telefonszám: 586-722, és a 487-155 Forrás: Tata Város honlapja
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Közlekedés nyitott kerékpársávon
Megkezdődött a Tata-Agostyán
közötti kerékpárút kivitelezése.
Már most látható, hogy a kerékpárút első szakaszán, egészen az
Agostyáni út - Bacsó Béla utca
kereszteződéséig, ún: nyitott kerékpársávon lehet közlekedni.
Ehhez adunk most segítséget.
2010-től szerepel egy újszerű
megfogalmazás a KRESZ-ben,
a nyitott kerékpársáv. Ez a tábla
a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv
úttesten történő elhelyezkedését
jelzi. A jól megszokott sárga vonal helyett a nyitott kerékpársáv
elválasztása szaggatott fehér jelzéssel történik.
A szabály további magyarázatot
is ad erre a forgalomtechnikai
megoldásra:
„A nyitott kerékpársávot - amely

Fotó:
Tata Város Facebook oldala

egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi - más
járművek is igénybe vehetik, az
irányváltoztatásra
vonatkozó
szabályok megtartása mellett. A
jobbra bekanyarodást a nyitott
kerékpársávról kell végrehaj-

tani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történő felkészülés
céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszűnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.”
A nyitott kerékpársáv nem csak
besorolás céljából vehető igény-

delmi Országfutás a Magyarok
Egészségéért programot. Valamennyi helyőrség részt vett,
így természetesen az MH 25.
Klapka György Lövészdandár
katonái is készültek a futásra.
A megmozdulás célja kimondottan azt a célt szolgálta,
hogy a COVID-19 koronavírus

okozta járványhoz kapcsolódóan kihangsúlyozza a Magyar
Honvédség társadalmi szerepvállalását, valamint a katonák
magas szintű felkészültségéről
és elhivatottságáról alkotott
kép erősítését. A járványhelyzetben ismét jelentős feladat
hárult a Honvédségre, amit

becsülettel, maximális odafigyeléssel teljesítettek. A katonák számára fontos a fizikai
állapotuk karbantartása, ezért
született az elhatározás erről
a futásról. Valamennyi katonai
szervezet ezen a napon 10.00 –
14.00 között teljesítette a feladatot. Tatán az MH 25. Klapka
György Lövészdandár 14 fővel vállalta a részvételt, hogy
demonstrálja a rendezvény
célját. Természetesen rajtuk
kívül a laktanyán belül, vagy
az Öreg-tó körül csatlakozva
hozzájuk több száz bajtársuk is
vállalt több, kevesebb km-t. A
Kossuth térről indulva körbefutották az Öreg- tavat, majd a
térre visszaérve a váltóbotként
szolgáló csapatzászlót átadva
indították a következő csoportot. Egyszerre hárman futottak.
Még a rajt előtt a mikrofonhoz
lépve Lőrincz Gábor dandártábornok, dandárparancsnok
megköszönte Michl József
polgármesternek, hogy a város
legszebb teréről indulhatnak.
Elmondta, hogy az egészséges
életmód fontosságának hangsúlyozása mellett lényeges,
hogy a katonák is megmutassák milyen fontos számukra a

fizikai állóképességük megtartása. Michl József polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a
katonaság milyen fontos szerepet kapott a koronavírus okozta
járványhelyzet kezelésében és
ezt remekül megoldotta. Tatán
is ügyeltek a rendre és az idősek otthona fertőtlenítésében is
jól vizsgáztak. Egyúttal megköszönte mindenkinek a segítségét, támogatását aki a városban és a kistérségben bármivel
hozzájárult, hozzájárul a védekezéshez. A köszöntők után
aztán 10.07 perckor tűzoltó és
rendőr szirénák jelére elindult
az első csoport a 8.2 km-s útjára. Lőrincz Gábor dandárparancsnok mellett Legoza Bálint
dandárparancsnok-helyettes,
Gajó Péter dandár vezénylő
zászlós és Bakos Sándor a Megyei Védelmi Bizottság titkára
vágott neki a távnak. Sokan figyelték a táv közben a futókat,
itt-ott a taps is felhangzott biztatásként. Ezzel a rendezvén�nyel is bizonyította a Magyar
Honvédség, hogy a katonákra
minden körülmények között
számíthatnak a magyar állampolgárok.
Tompa Andor

védőfelszerelések használatát.
Sokaknak ez az időszak azt is
jelentette, hogy esetleg le kellett
mondaniuk a megszokott sportolásról. A sportolók kerültek talán
a legrosszabb helyzetben, hiszen
a napi rendszeres foglalkozások, a mérkőzések, versenyek
maradtak el. A szabadidejükben
sportolók számára is megszűnt
több lehetőség, hiszen bezártak
a konditermek, fitness termek.
Maradt azért néhány mozgásforma, így a futás, a gyaloglás és a
kerékpározás. Tatán egyébként
is sokan művelik az előbb felsorolt sportolási formákat, de ebben a helyzetben talán még töb-

ben választották ezeket. Egy-egy
hétköznap késő délután, vagy
hétvégenként nagyobb forgalom
volt az Öreg-tó vagy a Cseke-tó
környékén mint piaci napokon
a vásártéren. Aztán itt is korlátozások jelentek meg, hiszen a
járványhelyzet ezt kívánta. Erre
válaszul egyre több olyan alkalmazás került forgalomba meg
amely otthoni mozgási lehetőségeket kínált. Biztos sokan követték nap mint nap a megjelent statisztikai adatokat a fertőzöttekről
és április vége, május eleje körül
láthatták hogy csökken a megbetegedések száma. Ezzel együtt
időről, időre megszülettek azok

a szabályok amelyek könnyítettek a megszorításokon. Már
lehetett a szabadban sportolni,
május közepén ismét kinyitottak
a konditermek, fitness termek.
A sportolók is fellélegezhettek,
mert számukra is megkezdődhettek az edzések. A Tatai AC
szakosztályai közül elkezdődött
a munka az asztaliteniszezőknél,
judósoknál, de családos formában edzenek a Tatai SE kosarasai is. Az Öreg-tó ismét hangos
az evezőktől, kajakosok,kenusok, sárkányhajósok dolgoznak.
A labdajátékokban befejeződtek
a bajnoki küzdelmek, ők már
akkor fognak edzeni amikor ki-

derül a következő bajnoki idény
kezdési időpontja. De a címben
jelzett lazítással azért csínján
kell bánni. Az egészségügyi
szakemberek második, esetleg
harmadik hullámot is jósolnak a
fertőzésből. A szigorítások fokozatos csökkentése nem jelenti
azt, hogy ne legyünk óvatosak,
ne vigyázzunk másokra és természetesen magunkra is. A bezártság utáni,”nagy” szabadság
kapcsán eszembe jutott Hofi
Géza énekelte szám: „ Lazítani,
próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani hogyan csináld…”
Valóban lehet lazítani, de nem
minden áron.		
-ta-

a kerékpárosok közlekedésére
kijelölt sáv - az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal
és kerékpárt mutató burkolati jel
is jelzi. A nyitott kerékpársávot az egy irányban vagy egymással
szemben közlekedő járművek

Futás!!!

Május 20-án délelőtt nagy volt
a mozgás Tatán a Kossuth tér
környékén. Az arra járók egyre
több katonát láthattak. Biztos
sokan találgatták mit keresnek
ők itt, de aztán előkerültek az
egyen pólók és fény derült a
miértre. Ezen a napon rendezte
a Magyar Honvédség a Honvé-

Lazítás

Március közepe óta különleges
helyzetben élünk. A korona vírus
okozta járványhelyzet eddig nem
tapasztalt körülményeket hozott.
Először meg kellett barátkoznunk gyerekeinken keresztül
az online oktatással, aztán fokozatosan jöttek a szigorítások
és meg kellett barátkoznunk a
„maradj otthon” kifejezéssel.
Egy darabig talán még élveztük
is az otthonlétet, azt hogy arra
is jutott idő amire eddig nem,
olyan ház körüli munkákat is
el tudtunk végezni amire eddig
nem is gondoltunk. Át kellett
alakítanunk a vásárlási szokásainkat és meg kellett szokni a

be, azon más járművek is közlekedhetnek, ha: „az egy irányban
vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett
történő elhaladása ezt szükségessé teszi”.
Egyéb járművel folyamatosan
nem haladhatunk ezen, de manőverezés közben – például előzés,
kitérés, vagy besorolás esetében
igen. A jobbra tartás szempontjából - ok nélküli - folyamatos haladásra ez a terület nem vehető
igénybe.
A nyitott kerékpársávon történő
helyes közlekedésről az alábbi linken is megtekinthető egy
kisfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=bbIZhSRwGHs&feature=youtu.be
- áá -

