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Jó ütemben halad Tatán a Komá-
romi utca felújítása, amely a múlt 
héten az  aszfaltozással folytató-
dott. A helyszínen július 27-én 
szervezett sajtótájékoztatót Tata 
Város Önkormányzata.
Az útburkolat a Május 1. úttól a 
Naszályi, Mocsai úti elágazásig 
újul meg 5 ezer négyzetméteren 
a KEM Állami Közútkezelő Kht. 
beruházásában, állami támoga-
tásból. Emellett 350 négyzetmé-
ter járdát is felújítanak. Bencsik 
János országgyűlési képviselő a 
sajtótájékoztatón elmondta: - Ez 
a város egyik legforgalmasabb 
és legnehezebben átjárható útke-
reszteződése, amely a leginkább 
balesetveszélyesek közé tartozik, 

hiszen egy bonyolult, eltolt rend-
szerű kereszteződésről van szó. 
Maga a mellékút hálózat önkor-
mányzati fenntartású, de sikerült 
a Magyar Közúttal közös neve-
zőre jutni, így egy európai uniós 
pályázati forrás igénybevételével 
együtt, állami részt is hozzátéve 
260 millió forintból megtörténik 
az útszakasz felújítása és a ke-
reszteződés átépítése. A munkák 
nyomán a korábbihoz képest így 
ez a szakasz sokkal biztonságo-
sabb lesz, és a gyalogosoknak is 
többlet átkelési lehetőséget fog-
nak kialakítani.
Az Új úti kereszteződésben lám-
pás kereszteződés épül, minden 
ágon gyalogátkelőhellyel, melyek 

akadálymentesítettek lesznek, a 
helyszínen vakvezető térburko-
lat kerül beépítésre. Purgel Zol-
tán alpolgármester a felújítással 
kapcsolatban tájékoztatott arról, 
hogy a Május 1. út és a Kismo-
só patak 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 esőzé-
seknél a víz könnyebben elfolyik 
majd. Az önkormányzat a csomó-
pontban a jelzőlámpákhoz kap-
csolódó közvilágítás felújítását, 
22 darab LED-es lámpatest fel-
szerelését illetve a csapadékvíz 
elvezetés szükséges kiigazítását 

végezteti el.
A munka során teljes egészében 
megtörténik a Komáromi utcai 
közvilágítás korszerűsítése. A Jó-
zsef Attila - Új út kereszteződés, a 
megnövekedett fényerő miatt ez-
által még biztonságosabbá válik.
Kovács Attila, a körzet önkor-
mányzati képviselője a sajtótájé-
koztatón úgy nyilatkozott: - Na-
gyon örülünk a beruházásnak, 
és köszönjük Bencsik János or-
szággyűlési képviselő segítségét, 
hogy támogatta ezt a korszerűsí-
tést. A felújítási munkák várható-
an az iskolakezdés idejére feje-
ződnek be és az útszakasz őszre 
ismét akadálytalanul használható 
lesz.          - áá -

Iskolakezdésre befejeződik a Komáromi utca felújítása

Az Öreg-tó partjának fejlesztéséről 
a Magyary-terv tükrében, továbbá a 
tervezett tóparti szálloda beruházás-
ról tartott lakossági fórumsorozatot 
Tata Város Önkormányzata július 17. 
és 27. között.
A választókerületenként szervezett 
fórumsorozaton kilenc alkalommal 
mondhatták el véleményeiket, javas-
lataikat a tataiak az érintett tóparti 
terület jövőbeli fejlesztéséről és a 
tervezett szállodaberuházásról. Ki-
emelkedően nagy érdeklődés kísérte 
a fórumokat, melyeken a 
ténylegesen résztvevők 
száma 960 fő volt, közü-
lük sokan többször, vagy 
akár minden alkalommal 
elmentek a találkozókra, 
így a résztvevők összesí-
tett száma 1300. A 9 ese-
mény teljes időtartama 45 
óra 49 perc volt, 153-an 
szólaltak fel és 25 óra 
39 percben mondták el 
véleményüket. Az önkor-
mányzat és a beruházó 
Avalon Center Kft. képviseletében 
Tóth Róbert ügyvezető igazgató 
felszólalásainak teljes időtartama 
20 óra 16 perc volt. A fórumokat a 
Tatai Televízió és Tata Város kö-
zösségi média oldala élőben köz-
vetítette. Utóbbin a fórumok elérési 
száma 474.280, a közvetítések meg-
tekintési száma pedig 194.000 volt, a 
videókhoz összesen 4815 komment 
érkezett.
Michl József polgármester augusztus 
5-én tartott sajtótájékoztatót a Vá-
rosházán a fórumsorozat összegzé-
séről, tapasztalatairól. A városveze-
tő  köszönetet mondott a tataiaknak 
a részvételért és az aktivitásukért, a 
helyszíneket biztosító intézmények-
nek a lehetőségért, az önkormányzat 
munkatársainak a szervezésért, vala-
mint a helyi és megyei médiának a 
fórumokról készült beszámolókért.
A sajtótájékoztatón Michl József 
először a fórumokon általa bemuta-
tott 10 tény mentén összegezte a fel-
szólalásokat. A 10 tényből álló ösz-
szefoglaló azért született meg, hogy 
egy olyan alapot teremtsen, amely 
megfelelő kiindulópontot ad a pár-
beszédnek.
Az 1. tény, hogy az Öreg-tó partja 

továbbra is a jelenlegi nyomvonalon 
körbejárható marad. Ezt a megállapí-
tást a fórumokon a résztvevők alap-
vetően nem vitatták, Michl József 
megerősítette, hogy a tó körbejárha-
tóságát a tervezett beruházás semmi-
lyen formában nem befolyásolja.
A 2. tény szerint az ingatlan soha 
nem volt önkormányzati tulajdon-
ban. Ezzel kapcsolatban a polgár-
mester kiemelte: - a tapasztalatok 
alapján ez az információ sokaknak 
nem volt egyértelmű, ezért is kellett 

tisztázni. A területet 1993-ig állami 
tulajdonként használták, majd ezt 
követően 5 alkalommal cserélt gaz-
dát, mint magántulajdon.
A 3. tény leszögezi, hogy az ingatlan 
Ramsari övezetbe tartozik, de nem 
áll Nautra 2000-es védelem alatt, he-
lyi természetvédelmi terület kezelési 
övezetének része. Ez a tény önmagá-
ban ugyan nem váltott ki vitát, de 11 
alkalommal fűztek hozzá véleményt. 
Michl József elmondta, a legtöbb ide 
kapcsolódó hozzászólással egyet-
ért, például azzal, amely szerint a 
természetvédelem arról szól, hogy 
nem beépíteni kell a természetet, ha-
nem a zöldterületeket kell növelni. 
A szóban forgó terület nem zöldte-
rület,  egy olyan ingatlanról van szó, 
amelynek egyik részén a tulajdonos-
nak 40%-ra, a másik részén pedig 
30%-ra kell emelnie a zöldfelület 
nagyságát. A javaslatok leginkább 
azon téma köré csoportosultak ennél 
a pontnál, hogy lehet-e ilyen terület-
re szállodát, utat építeni, kell-e egy-
általán valamit építeni rá. A szóban 
forgó helyszínre a város saját termé-
szetvédelmi rendelete vonatkozik, 
amit be kell tartani - tette hozzá Mi-
chl József - emellett pedig érdemes 

elgondolkodnunk azon, hogy a jö-
vőben felülvizsgáljuk, elemezzük és 
ha kell, frissítsük ezt a rendeletet az 
egész városra vonatkozóan. 
A 4. tény, hogy a területen nincse-
nek források, ezt hidrogeológus is 
megerősítette. Az egyik hozzászólás 
a témához kapcsolódva kiemelte, 
hogy hagyományosnak mondható 
források a területen nincsenek, de a 
karsztot meg fogják közelíteni a vető 
mentén a mélygarázzsal. Michl Jó-
zsef értékelésében kitért arra, hogy 

nagyon komolyan meg kell 
vizsgálni azt, milyen szin-
ten történhet alapozás vagy 
mélygarázs építése, és csak 
a megnyugtató szakértői vé-
lemények után kezdődhet a 
munka.
Az 5. tény kimondja, hogy az 
ingatlanhoz jelenleg is tarto-
zik út, mely a Bláthy Iskola 
felől nyújt megközelítési le-
hetőséget. Az ide kötődő vé-
lemények  kapcsán felmerült 
más irányból megközelítést 

biztosító utak lehetősége is, melyek 
ellen általában tiltakozásukat fejez-
ték ki a tataiak. Ahhoz, hogy a jelen-
leg meglévőn kívül más utakról gon-
dolkodhassunk, ugyancsak alapos 
szakértői vélemények szükségesek 
- tette hozzá Michl József.
A 6 és 7. tény összekapcsolódik, 
ezek a következők: A fejlesztéssel 
érintett területen nincs építési tilalom 
és, hogy a lóistálló telkén jelenleg is 
megépíthető egy szálloda.  Tata pol-
gármestere a Városházán elmondta: 
- szorosan összefügg ez a két tény, 
és komolyan megoszlottak róla a 
vélemények, 42-en szóltak hozzá 
ehhez a témához a fórumokon. Volt, 
aki a jelenlegi, a területre vonatko-
zó szabályozási tervet minősítette, 
voltak, akik egyértelműen elutasítot-
ták, hogy oda bármi is épülhessen, 
többen érveltek a szabályozási terv 
módosítása ellen, és a meglévő sza-
bályozás szerinti beépítéssel értettek 
egyet.  Volt, aki a módosítást szigo-
rítás formájában kérelmezte, vagy a 
szálloda helyett Ramsari Látogató 
Központot vagy a lovas turizmust 
kiszolgáló épületet látna szívesen a 
területen. 
Ugyancsak összefügg egymással a 

8. és a 9. tény, vagyis, hogy a pol-
gármester nem döntött a szálloda 
megépítéséről és a polgármester 
nem fogadta el a beruházó által nyil-
vánosságra hozott terveket.  Michl 
József ezzel kapcsolatban úgy fo-
galmazott: - azt, hogy nem döntöt-
tem a szállodaépítésről bizonyítja 
az az áprilisban hozott határozatom 
is, amely csupán a beruházást meg-
előző, szigorú szakértői vizsgálatok 
lefolytatásának szükségességéről 
rendelkezik. A látványtervek kér-
déséhez pedig hozzátartozik, hogy 
a Tatai Televízió 2020. június 11-i 
Közéleti kerekasztal című műsorá-
ban is elmondtam,  a beruházó által 
május 26-án bemutatott terveken 
látható formában nem épülhet meg 
azon a területen a szálloda, mivel az 
jelenleg nem illeszkedik megfelelő-
en a tópart látképébe. A városvezető 
hozzátette azt is: - nagyon sok érzel-
mektől túlfűtött bekiabálást, minő-
sítő jelzőt kaptam a fórumok során, 
ezeket tudomásul vettem, mert tu-
dom, hogy a téma sokakban intenzív 
érzelmi reakciókat keltett. A polgár-
mester kifejezte, hogy városvezető-
ként nem nyilvánulhat meg érzelmi 
alapon, hanem kizárólag a tényekre 
alapozva fogalmazhatja meg az ál-
láspontját.
Az utolsó, sorrendben 10. tény ki-
mondja, hogy az istálló és a környe-
ző zöldfelületek lepusztultak, elha-
nyagoltak. Helyes és időszerű kérdés 
azzal foglalkozni a tulajdonosnak, 
hogy hogyan lehet ezen a tényen 
változtatni - monda el Michl József, 
aki felhívta a figyelmet arra, hogy 
ezeken a területeken túlnyomórészt 
ostorfák, juharok, kevés esetben 
tölgyek alkotják az állomány nagy 
részét. A sportpálya melletti terület 
nagymértékben fertőzött az invazív 
bálványfával, amelynek visszaszorí-
tása elsődleges, s az állomány nagy 
részének a borostyán és fagyöngy 
mentesítése minél hamarabb elvég-
zendő munka, különben az erdőte-
rület pusztulása a magas fagyöngy 
fertőzöttség miatt elkerülhetetlen. 
Az önkormányzat egyébként saját 
költségvetési forrásból minden év-
ben fordít pénzt a faállomány men-
tésére és frissítésére.
Folytatás a 2. oldalon.

A lakossági fórumsorozat tapasztalatait összegezte Michl József a Városházán

Fotó: Ábrahám Ágnes
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Július 28-án visszakerült a helyére a Fenyő-té-
ri emlékoszlop, melyen nyomot hagytak az el-
múlt évek, ezért megújításra szorult.
Az aradi vértanúk tiszteletére minden év ok-
tóber 6-án rendezett városi megemlékezések 

helyszínén található emlékoszlopot a Szö-
vetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére 
Cs. Kiss Ernő fafaragó alkotta meg 2013-ban. 
Elszállításakor Horváthy Lóránt, a körzet 
önkormányzati képviselője elmondta: - a 13 
aradi vértanú portréjával díszített emlékosz-
lopot 2013. október 6-án avatták fel, és azóta 
számos repedés keletkezett rajta, a belsejében 
pedig a víz hagyott nyomokat, így az állapota 
láthatóan romlott.
A helyreállítási munkákat Smídt Róbert fafa-
ragóművész végezte szőgyéni műhelyében. 
A repedések mentén a rönk átvágásra került, 
vagyis a középrész meg lett szakítva majd 
ezekbe a vágásokba rovar és gombaölő szert 
juttatott. Száradást követően a vágások, repe-

dések beékelésre kerültek, az ékeléseket pedig 
összefaragta a meglévő faragott felülettel. Ezt 
követően az egész felület lecsiszolása és az 
öreg festékréteg eltávolítása következett, majd 
mélybázisú alapozást követően háromszori 
olajos festést kapott az emlékmű. Az oszlop 
felső részének kialakítása a víz bevezetést elő-
segíti így ott vastagabb, speciális felületkeze-
lés és a sima felület pléhezése is megtörtént. 
Smídt Róbert a befogó vasazatok részleges 
eltüntetését is elvégezte, mivel a vasazat men-
tén erdei farontó hangyák jutottak be az oszlop 
közepébe.
A Fenyő-téri emlékoszlop korábbi elszállítását 
valamint visszahelyezését is a Tatai Városgaz-
da Nonprofit Kft. munkatársai végezték. - áá -

Idén is meghirdették az Öveges 
József Tanulmányi Ösztöndíjat

Az Öveges József Tanulmányi Ösz-
töndíjra olyan tatai állandó lakóhely-
lyel rendelkező, nappali tagozatos, 
felsőoktatásban alapképzésben, osz-
tatlan mesterképzésben vagy mester-
képzésben tanuló hallgató pályázhat, 
aki a díj adományozását megelőző 
tanév mindkét félévében 4,0-nál ma-
gasabb tanulmányi átlagot ért el és 
még legalább egy tanéve van hátra a 
tanulmányai befejezéséig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a 
díjra pályázó személy nevét, lakcí-
mét, telefonos elérhetőségét, a fel-
sőoktatási intézmény nevét, a hall-
gatói jogviszony, valamint az előző 
két félév tanulmányi eredményének 
hitelesített igazolását.
Tanulmányi eredmény alatt a Nep-
tun rendszerben feltüntetett, kredit-
pontok alapján számított átlag érten-
dő.  A pályázat szöveges részében a 
pályázónak ki kell térnie (maximum 
két oldal terjedelemben) Tatához 
való kötődésére, itt végzett korábbi 
tanulmányaira, eredményességére, 
és arra, hogy tanulmányainak folyta-
tása és elvégzése, valamint az általa 
választani kívánt szakdolgozati téma 
miként kapcsolódik városunkhoz, 
amennyiben az összefügg Tatával.
A pályázatot Michl József polgár-
mesternek címezve Izsáki Zsuzsan-
na humánszolgáltatási ügyintéző ré-
szére kérjük eljuttatni a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatalba (telefon: 
588-664) legkésőbb 2020. augusztus 
31-ig.
A díjat évente maximum 10 hallga-
tónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, 
akik humán tudományterületen és 5 
hallgatónak, akik természettudomá-
nyi-műszaki szakterületen tanulnak.
Az Öveges József Tanulmányi Ösz-
töndíj összege havi 12 000 forint 10 
hónapon át.
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az 
EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatá-
sok fejlesztése Magyary Zoltán min-
tajárásában” című projekt keretén 
belül biztosítja az önkormányzat.-áá-

Újra megszokott helyén áll a Fenyő-téri emlékoszlop

Rendkívüli ülést tartott Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete augusztus 5-én a Városháza 
dísztermében, ahol a képviselők 
hat napirendi pontot tárgyaltak.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kap-
csolódó előterjesztésekkel kez-
dődött, köztük a városunk 2020. 
évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 
Ezzel kapcsolatban Michl József 
polgármester elmondta: - Az adófi-
zetők a kormány erre vonatkozó 
rendelete értelmében idén szep-
tember végéig kapnak lehetőséget 
a helyi adójuk befizetésére, így a 
város likviditásának biztonsága 
miatt az önkormányzat a jelenle-
gi 700 millió forintos folyószám-
la hitelkeretét további 800 millió 

forinttal megemeli, annak érdeké-
ben, hogy az idei év stabilan finan-
szírozható legyen. 
Szintén kiemelt téma volt az ülésen 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
által nyújtott szociális étkeztetés 
térítési díjának felülvizsgálata, 
mellyel egy nappal korábban már 
a Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulási Tanács is foglalkozott. A 
koronavírus miatti veszélyhelyzet 
alatt a Szociális Alapellátó Intéz-
mény egyik legnagyobb feladata 
az idősek és a rászorulók étkez-
tetésének biztosítása volt. Ez, a 
már korábban is működő szolgál-
tatás jelentősen kibővült az elmúlt 
időszakban, összesen több, mint 
28.000 adag ebéd kiszállítását kel-
lett megszervezni a járvány ide-

jének 3 hónapja alatt. A veszély-
helyzet előtt 69-en igényelték a 
napi meleg ételt, ez a szám 300-
350-re emelkedett. Az ellátotti 
létszám a veszélyhelyzet megszű-
nését követően nem állt vissza az 
azt megelőző 69 főre, jelenleg is 
248-an igénylik az ellátást, közü-
lük közel 150-en hétvégén is, ez a 
megemelkedett igény indokolta az 
étkeztetési díjak felülvizsgálatát. 
Michl József tájékoztatott arról, 
hogy szeptembertől az étkeztetési 
költségek megállapítása egy sávos 
rendszer alapján működik, mely 
az egy főre eső havi jövedelmet 
veszi alapul. 28.500 forintos havi 
jövedelem alatt a kedvezmény 
adagonként 650 forint, ebben az 
esetben az igénylőnek nem kell 
fizetnie az ételért. 42.750 forin-
tos jövedelem alatt 275 forintot, 
71.250 forintos jövedelem alatt 
410 forintot, 99.750 forintos jö-
vedelem alatt pedig 550 forintot 
kell fizetni adagonként az ebédért. 
A jelenlegi igénylők között nincs 
olyan, akinek a jövedelme 28.500 
forint alatt van, és több, mint 90% 
, 99.750 forintnál magasabb havi 

jövedelemmel rendelkezik. A szo-
ciális étkezetés adagonkénti teljes 
ára 650 forint, a meleg ebédhez 
minden esetben 150 forint kiszál-
lítási díj társul házhozszállítás ese-
tén.
Az augusztusi rendkívüli ülésen a 
képviselők döntöttek még a köz-
gyűjteményi intézmények alapító 
okiratának módosításáról is. Július 
1-től a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonya átalakul, ezért a Kuny 
Domokos Múzeum és a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár ala-
pító okiratait módosítani kellett. 
Emellett napirendre került az ön-
kormányzatnak a Csillagsziget 
Bölcsőde felújítására vonatkozó, 
már korábban elnyert projektje is. 
Az elnyert támogatásból a kivite-
lezés költségei nem fedezhetőek, 
ezért a város kiegészítő támogatást 
igényelt a pályázathoz. Az erről 
szóló döntést a képviselők egyhan-
gúlag elfogadták. 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan szeptemberben tartja 
majd.        Ábrahám Ágnes

Rendkívüli ülésen szavaztak a képviselők

Folytatás az 1. oldalról
A 10 tény és a hozzá kapcsolódó vé-
lemények összefoglalása után Michl 
József beszámolt arról is, hogy a fó-
rumsorozaton részletesen ismertette 
az Öreg-tó tatai partjának 12 pontos 
fejlesztés tervét, amely a következő 
területekre vonatkozóan mutat be 
fejlesztési lehetőségeket:
1. Kastély tér
2. Fedeles lovarda
3. Lovarda és istálló közötti park
4. Istálló és kapcsolódó telek
5. Ligetesült terület a Kálvária utca 
vonaláig
6. Szabadstrand
7. Felső sétány a lovardától a Csil-
lagvizsgálóig
8. Kőporos
9. Szállodához vezető lejárati út kér-
dése
10. Tanoda tér és Kálvária utcák for-
galomszabályozása
11.  Átkötő út a Fekete út és a Kálvá-
ria utca között
12.  Tóparti sétány/erdei tornapálya
A 12 pont közül a Kőporos helyén 
megvalósítható teremgarázs és a 
rajta kialakított műfüves sportpálya 
elképzelése váltotta ki a legnagyobb 
figyelmet és vitát számos értékes és 
számos érzelmi töltöttségű hozzá-
szólással. 
A sajtótájékoztató érintette azokat 
a visszatérő témákat is, amelyek 
rendszeresen felmerültek a fórumo-
kon. Ilyen volt a civilek és a pártok 
viszonya, a népszavazás vagy a be-
ruházás helyi gazdasági előnyeinek 

kérdése. Ezekkel kapcsolatban Mi-
chl József úgy nyilatkozott: - Sok-
szor előkerült az a téma, hogy kik 
a civilek és kik a politikusok. A 
pártok létezése, aktivitása teljesen 
természetes dolog, hiszen demok-
ráciában, jogállamban élünk, tehát 
fontos, hogy közvetlenül is kifejtsék 
a véleményüket ilyen helyzetekben, 
és a civilek is nyugodtan vállalhat-
ják, ha megegyezik a véleményük 
valamelyik politikai párt nézetével. 
A népszavazással összefüggésben 
a tatai ellenzéki képviselők koráb-
ban beadtak négy kérdést, amelyet 
a Helyi Választási Bizottság nem 
tartott megfelelőnek. Ezt követően 
egy magánszemélytől érkezett újabb 
négy kérdés, melyről a jogszabályok 
szerint a Helyi Választási Bizottság 
fogja megállapítani, hogy alkalma-
sak-e népszavazásra. Ahogyan az a 
fórumokon többször is elhangzott 
igaz, hogy a képviselő-testület is 
kezdeményezhet népszavazást, 
de úgy érzem, hogy ez jelenleg 
nem időszerű, hiszen nincsenek 
a birtokunkban azok a pontos és 
részletes információk, melyek 
alapján felelősségteljes döntést 
tudnánk képviselni a szava-
zatunkkal. Ha majd pontosan 
látunk mindent, szakértői vé-
leményeket, a tulajdonos szán-
dékait, akkor tudunk szerintem 
dönteni. A tervezett beruházás 
gazdasági előnyeivel kapcsolat-
ban pedig szeretném kiemelni, 
hogy a természetesen évről-év-

re befolyó helyi adón túl, a szálloda 
egy olyan komoly turisztikai-mar-
keting feladatot is elvégezne, amely 
az egész várost népszerűsítené. 
Emellett pedig a beruházóval egy 
városfejlesztési megállapodás kere-
tében a korábban bemutatottak kö-
zül legalább 10 pontban vagy akár 
újabbakban is tudnánk tárgyalni, és 
minden egyes fejlesztés a tataiak-
nak készülne.
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, 
hogy a szállodaberuházással kap-
csolatban már zajlanak a szakértői 
vizsgálatok, folyik az épület átter-
vezése, mivel a tulajdonos komo-
lyan vette a tataiak kritikáit. Jelen-
leg az önkormányzatnak tehát nincs 
feladata az üggyel kapcsolatban, hi-
szen meg kell várni a tanulmányok, 
vizsgálatok eredményeit, és az új, 
részletes terveket.
A tataiakkal való egyeztetésnek a fó-
rumsorozat lezárultával nincs vége. 

Michl József bejelentette, hogy a 
jövőben 3 különböző formában is 
folytatja a megkezdett párbeszé-
det az önkormányzat az itt élőkkel. 
Egyrészt figyelembe véve az első 
és az utolsó fórumon is felszólalt 
Bakos Tamás javaslatát, online fe-
lületen várják a hozzászólásokat. A 
tata.hu weboldalon a „Városfejlesz-
tés” fül alatt három kategóriában, 
ötlet, javaslat és koncepcióvázlat 
formában lehet folyamatosan be-
küldeni a véleményeket a Magya-
ry-tervvel kapcsolatosan. Emellett 
a városvezetés tovább folytatja a 
szakmai megbeszéléseket a külön-
böző szervezetekkel, és a pártok-
kal is szeretne egyeztetni, valamint 
választókörönként újraindulnak a 
Magyary Körök, amelyekben ma-
gánemberként is bárki közvetlenül 
elmondhatja majd a meglátásait a 
városfejlesztéssel foglalkozó talál-
kozókon.                                 - áá -

A lakossági fórumsorozat tapasztalatait összegezte Michl József a Városházán

A lakossági fórumsorozat számokban

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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A Tatai Önkormányzat ellenzé-
ki képviselői tartottak sajtótá-
jékoztatót július 29-én, délelőtt 
10 órakor az Öreg-tó partján. A 
tájékoztatón ismertették a kép-
viselőcsoport által ajánlott al-
ternatív helyszíneket a szálloda 
beruházással kapcsolatban, to-
vábbá egységes véleményüket 
is elmondták a szálloda építés-
ről.
-Vitaindító, információs, gon-
dolatébresztő sajtótájékoztató-
ra invitáltuk Önöket - kezdte 
mondandóját dr. Popovics Judit, 
a DK-Momentum-MSZP-Job-
bik önkormányzati képviselője. 
Négy új helyszínt javasoltak a 
Tatán szállodai beruházásra ké-
szülőknek.
- Tata város felelős képviselője-
ként úgy gondolom, hogy Tata 
hosszútávú, korszerű fejlesztési 
tervének kialakításában min-
denképpen részt kell vennem. 

Én úgy gondolom, hogy egy 25 
milliárdos beruházó, aki szeret-
né a pénzét itt Tatán elkölteni, és 
olyan elképzelései vannak, ami 
a város lakosságát nem igazán 
fogta meg, segíteni kell abban, 
hogy ezt a pénzt mégis ide Tatá-
ra hozza. Mi a gond alapvetően 
ezzel az eredeti elképzeléssel? 
Az a gond, hogy ide erre a terü-
letre szeretnék azt a 120 szobás 
5 csillagos szállodát felhúzni. A 
21. században egy korszerű vá-
ros az úgy néz ki, hogy a törté-
nelmi városrészbe nem engedik 
be az autókat. Nem engedik a 
belváros kis szűk utcáira terel-
ni a forgalmat. Általában a tó-
part és a történelmi városmag le 
van zárva az autóforgalom elől. 
Ezért mi kidolgoztunk 4 alterna-
tív koncepciót, ami megóvná a 
belvárost az autó forgalomtól, 
teljesen máshova helyeznénk 
ezt a szállodát. Az egyik alter-

natíva lenne a rendelőintézet 
területe. Ugye itt ez óriási lehe-
tőséget biztosítana arra, hogy a 
buszpályaudvart átvigyük a vas-
útállomáshoz, ott ki tudnánk a 
jelenlegi buszpályaudvar helyén 
alakítani egy parkolórendszert, 
le tudnánk zárni a művelődési 
ház és a rendelőintézet közötti 
utat az autó forgalomtól, a Vá-
ralja teljes része autómentesítve 
lenne, ezzel jelentős mértékben 
hozzájárulnánk a város forgal-
mának tehermentesítéséhez. A 
másik lehetséges alternatíva a 
jelenlegi Rendház épülete, amit 
szintén úgy lehetne felújítani 
szállodának, hogy nem kellene 
a történelmi, városi emlékeink-
hez hozzányúlni. A harmadik a 
Fényes fürdő, ez ugye egy nehe-
zebb dolog, hiszen itt is termé-
szetvédelmi területek vannak, 
de ez is megér egy vizsgálatot 
és a katonai kollégium mögötti 
terület ami eleve ilyen szállás-
helyekre van bejegyezve, az is 
egy alternatívája lenne a dolog-
nak. Mi a  https://tef-forum.hu/ 
-ra várnánk a lakosságnak az 
álláspontját ezekkel az alterna-
tívákkal kapcsolatban, de bár-
milyen új ötletnek nagyon örül-
nénk- magyarázta dr. Popovics 
Judit önkormányzati képviselő 
a sajtótájékoztatón.        -pv-

Alternatív helyszíneket javasolnak a szálloda beruházásnak
Gerébi Ákos, az önkormányzat 
MSZP-s képviselője szintén jú-
lius 29-én tartott sajtótájékoz-
tatót. A programon a képviselő 
ismertette a lakossági fórumok-
kal, illetve a készülő városképet 
befolyásoló rendeletekkel és sza-
bályozásokkal kapcsolatos véle-
ményét.
– A lakossági fórumoknak sokré-
tű tapasztalata van ugyan, de lé-
nyeges, hogy előre tekintsünk és 
a készülő rendeletek és szabály-
zatok megalkotásában is aktívan 
vegyen részt a város – összegezte 
a sajtótájékoztatón Gerébi Ákos, 
majd így nyilatkozott: – Most 
a lakossági fórumok után úgy 
gondoltam, hogy képviselőként 
is illik megszólalni. Világosan 
látszott a lakossági fórumokon 
megszólalókon, hogy a többsé-
ge nem támogatja ezt, hogy ez 
a beruházás itt és ilyen módon 
megvalósuljon. Én változatlanul 
tartom azt az álláspontot, erről is 
szó volt a lakossági fórumokon, 
hogy nem arról van szó, hogy 
ezt a beruházást nem szeretnénk 
fogadni, hanem arról van szó, 
hogy itt és ilyen módon nem. Azt 
gondolom, hogy most készülve 
a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára, mód és lehető-
ség van arra, hogy megvizsgál-

junk több olyan helyszínt, ami 
alkalmas lenne, alkalmas lehetne 
ennek a szálloda beruházás meg-
valósítására. Ugye a Fényes te-
rülete már szóba került, de ilyen 
maga a Rendház is, végig lehetne 
gondolni a funkciókat. Igazán a 
vár környékének a funkciójának 
az átalakítása is meggondolha-
tó lenne, tehát van lehetőség 
arra, hogy a lakosság véleményt 
mondjon, ne csak a népszavazás 
kapcsán, hanem ténylegesen a 
megvalósítási lehetőségekre is 
tekintettel legyen – nyilatkozta 
Gerébi Ákos önkormányzati kép-
viselő a sajtótájékoztatót követő-
en a Tatai Televíziónak.         -pv-

Az Intézmények Gazdasági 
Hivatala (IGH) tájékoztatja a 
tisztelt szülőket, hogy ameny-
nyiben gyermekük részére ét-
kezést szeretnének igényelni a 
2020/2021-es tanévre, igényü-
ket legkésőbb 2020.08.23-ig 
jelezzék intézményük felé.
A nagycsaládos kedvezmé-
nyek jogosultsági ideje a tanév 
végén lejárt, ezért kérik, hogy 
amennyiben a 2020/2021-es 
tanévben is jogosultak a ked-
vezményre,  úgy augusztus 
17-ig küldjék meg részükre 
az igénybevételhez szükséges 
nyilatkozatot. 
Ha a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosító 
határozat lejárt a nyár folya-
mán, az új határozatot szíves-
kedjenek mielőbb megküldeni 
az IGH-hoz.
A speciális étkezés igénylé-
séhez szükséges dokumentu-
mokat (szülői kérelem, diétás 
igénylő lap, szakorvosi igazo-
lás) is minden tanév előtt újra 
be kell nyújtani.

A készpénzes fizetési módot 
választók az alábbi időpon-
tokban tudják az étkezési díjat 
befizetni:
2020. augusztus 24. hétfő: 
7.30-9.00 és 10.00-17.00
2020 augusztus 25. kedd:7.30-
9.00 és 10.00-15.00
2020. augusztus 26. szerda: 
7.30-9.00 és 10.00-15.00
2020. augusztus 27. csütörtök: 
7.30-9.00 és 10.00-17.00
2020. augusztus 28. pénteken: 
 7.30-12.00
Befizetés helyszíne: Intéz-
mények Gazdasági Hivatala, 
2890 Tata, Bercsényi utca 1.
Az elektronikus fizetést vá-
lasztóknak 2020. augusztus 
23-ig kell a felületen jelölniük 
az étkezési igényt, a számlák 
augusztus 24-től kerülnek ki-
állításra.
Az Intézmények Gazdasági 
Hivatala csak akkor tudja a 
gyermekek részére az étkezést 
megrendelni, ha az étkezési té-
rítési díj 2020. augusztus 29-ig 
kiegyenlítésre kerül.

Az érvényes határozattal ren-
delkező ingyenes étkezők 
részére is csak akkor tudnak 
2020.09.01-től étkezést bizto-
sítani, ha az igényt 2020.08.29-
ig jelzik feléjük.
A szülők az étkezéssel kap-
csolatosan minden esetben (le-
mondás, módosítás, rendelés, 
nyilatkozatok leadása stb.) a 
hivatalt keressék az alábbi el-
érhetőségeken, az iskolákban 
megszűnt a gyermekétkezte-
téssel kapcsolatos ügyintézés.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: Intézmények Gazdasági 

Hivatala, 2890 Tata, 
Bercsényi utca 1. 

E-mail: 
jazminetkeztetes@igh.hu
vaszaryetkeztetes@igh.hu 
kokutietkeztetes@igh.hu
fazekasetkeztetes@igh.hu  
blathyetkeztetes@igh.hu 
eotvosetkeztetes@igh.hu

 diakotthonetkeztetes@igh.hu 
Tel.: +36 30 550 4179, 

+34 588 67

Augusztus 23-ig lehet jelezni az iskolai étkeztetési igényeket

Július 24-én került sor a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program ke-
retében, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárhoz 
érkező első négy Leopard 2A4HU harckocsi ünnepélyes átadására. A 
megérkezett harckocsikat több is követni fogja, az év végéig összesen 
12 Leopard 2A4-es fog szolgálni Tatán, a Lövészdandár 11. Harcko-
csizászlóaljánál, a Magyar Honvédség egyetlen harckocsizó alegysé-
génél. A Leopárdok „kiképző” harcjárművek, elsősorban a típus jelleg-
zetességeinek megismerését, a magyar katonák átképzését szolgálják, 
az állomány ezeken tanulja meg a technika kezelését. A tatai átadó 
ünnepségre városunkba érkezett Dr. Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és 
Frank Haun a Krauss-Maffei Wegmann vezérigazgatója.             - áá --

Megérkeztek az első leopárdok

Rendkívüli ülésre gyűltek össze 
augusztus 4-én a Tatai Kistérségi 

Többcélú Társulási Tanács tagjai 
a Városháza dísztermében. 

Az ülésen egy napirendi pontot 
tárgyaltak, a Szociális Alapellátó 

Intézmény által nyújtott szociá-
lis étkeztetés térítési díjának fe-
lülvizsgálatáról. Michl József, a 
Társulási Tanács elnöke a témával 
kapcsolatban elmondta: - A koro-
navírus miatti veszélyhelyzet alatt 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
egyik legnagyobb feladata az 
volt, hogy segítse az idősek és a 
rászorulók étkeztetését. Ez, a már 
korábban is működő szolgáltatás 
jelentősen kibővült az elmúlt idő-
szakban, jelenleg körülbelül 250 
adag ételt szállítanak ki naponta, 
döntően tataiaknak. A  térítési díj-
hoz Tata Város Önkormányzata 
tesz hozzá kiegészítést és a ma-
gyar állam is ad támogatást.
A Tatai Kistérségi Többcélú Tár-

sulási Tanács döntése alapján 
szeptembertől az étkeztetési költ-
ségek megállapítása egy sávos 
rendszer alapján működik, mely 
az egy főre eső havi jövedelmet 
veszi alapul. 28.500 forintos havi 
jövedelem alatt a kedvezmény 
adagonként 650 forint, ebben az 
esetben az igénylőnek nem kell fi-
zetnie az étkezésért. 42.750 forin-
tos jövedelem alatt 275 forintot, 
71.250 forintos jövedelem alatt 
410 forintot, 99.750 forintos jöve-
delem alatt pedig 550 forintot kell 
fizetni adagonként az ebédért. 
A szociális étkezetés adagonkén-
ti teljes ára 650 forint, amelyhez 
150 forint kiszállítási díj társul 
házhozszállítás esetén.            - áá -

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Tatai Televízió

Fotó: Tatai Televízió

A szociális étkeztetés térítési díjairól tárgyalt a Kistérségi Társulási Tanács

Nem a beruházás a probléma, hanem a helyszín

Fotó: Domokos Attila
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„Tata és Tóváros szerencsés egyesí-
tése után az új vezetőségnek és a kö-
zönségnek egyaránt foglalkoznia kell 
az egyesített község jövőjével. Vannak 
megoldatlan problémák a múltból, 
keletkeznek új problémák az egyesí-
tésből. Maga az élet is vet fel újakat. 
A problémákat lehet megoldani ötlet-
szerűen is, de az ilyen megoldás ritkán 
kielégítő. Sokszor hamar megbánjuk, 
de már nem lehet segíteni. Az ötletsze-
rű döntésnek az a nagy veszélye, hogy 
csak a pillanatnyi helyzetet nézi és ez-
által belevág nagyobb tervek végrehaj-
tásába, megakadályozza komolyabb 
programok tervszerű megvalósítását. 
Ezért szükséges, hogy az egyesített 
Tatatóváros jövőjéről körültekintéssel, 
megfontoltsággal gondolkozzunk és 
átfogó terveket dolgozzunk ki, ame-
lyek az összes életbevágó és fontos 
kérdések megoldására kiterjednek és 
egyúttal lehetőséget nyitnak olyan 
kérdések megoldására, amelyek rövid 
lélegzetű, ötletszerű cselekvéssel soha 
nem lennének megoldhatók.”
/Részlet Magyary Zoltán - Mi lesz Ta-
tatóvárosból - Tatatóváros a jövőben, 
1938.szeptember 23-án megjelent mű-
véből, bevezető gondolat/
Az előző írásban a tópart zsúfoltságá-
nak enyhítésével kapcsolatban felve-
tett alapvető kérdésekre egyértelműen 
igenlő válaszok születtek. Szükség 
van a keleti – tóvárosi oldal – tópart 
tehermentesítésére. Ennek alapvető 
iránya rövid távon a nyugati – tatai 
oldal – tópart fejlesztése, hosszú távú 
megoldásként az egész Öreg-tóra ki-
hatóan a rekreációs célokat szolgáló 
városfejlesztés, amely magában fog-
lalja a Fényes forrásvidéket és környe-
zetét, beleértve a Réti-tavak és a Cse-
ver árok területeit is.
Elsőként most foglalkozzunk a tó 
nyugati oldalával, az ottani fejlesztési 
célokkal és lehetőségekkel. Milyen to-
vábbi szempontokat kell még a másik 
oldal tehermentesítésén túl figyelembe 
venni? Szükséges a tópart fejlődésé-
nek a közvetlen lakókörnyezetre gya-
korolt hatását is folyamatosan mérle-
gelni, a nem közvetlenül a tó partját 
érintő problémákat (például parkolási 
kérdések) is figyelembe venni. Választ 
kell adni arra a kérdésre is, hogy mi-
lyen módon lehet a part és a városrész 
kapcsolatát a jelenleginél szervesebbé 
tenni. Az eddig felmerült vélemények 
alapján kiemelten kell kezelnünk a 
minőségi fejlesztéssel szorosan ösz-
szefüggő mennyiségi kérdéseket is. 
Szinte mindig hangsúlyosan jelentke-
zik, hogy a fejlesztések következtében 
ne a zsúfoltság, a tömeg kerüljön át a 
tó másik oldaláról, hanem a minőség 
mellett a part „szellőssége” is legyen 
rendezőelv a tervezés során.
Ezek az elvárások nem túlzóak, és 
akkor is érvényesíthetők, ha nem szi-
gorúan minden lehetséges változást 
elutasító álláspontból közelítünk a 
kérdéshez. Eleve nem kel,l és nem 
lehet valamiféle beépítési láncolat-
ról gondolkodni, hisz a jelenlegi vá-
rosfejlesztési és rendezési eszközök 
meghatározzák a lehetőségeket és az 
irányokat is. Sokkal inkább a terület-
nek a „megnyitásáról”, a város tatai 

oldala és a tópart jó kapcsolatának ki-
alakításáról lehetne itt szó. Az ezen a 
területen folyó fejlesztések – legyenek 
azok önkormányzati vagy magán kez-
deményezések – kezdik életre kelteni a 
városrészt. A Hősök terétől a Kossuth 
téren át a Fazekas és a Kocsi utcák 
vonalában a Kálvária-dombig terjedő 
területen kirajzolódik egy új városré-
szi tengely szinte teljesen párhuzamo-
san a tóparttal. Az elmúlt időszakban 
a város ezen részén jelentősen nőtt a 
lakások száma, jellemző a fiatal csa-
ládok beköltözése, akik valószínűleg 
új igényekkel, a fejlődés reményével 
érkeznek ide. Ennek a területnek nin-
csenek természetes lejáratai a tópart-
ra, így indokolt elsődlegesen ezeket a 
kapcsolatokat megoldani. 
A partnak az egyik fő értéke a kör-
nyezeti állapota, a zöldfelületek és a 
víz közvetlen közelsége. Ezeket tisz-
teletben tartva és jövőbe mutatóan 
figyelembe véve, az új kapcsolatok 
létrehozásának kizárólag gépjármű-
vektől mentes módon, gyalogos és 
kerékpáros megközelítésekkel kellene 
megoldani az úthálózat bővítését. Ter-
mészetesen ez magával hozza a közeli 
parkolási lehetőségek megteremté-
sének igényét is. Kijelölt és alkalmas 
parkolópontok létesítésében és jó mi-
nőségű sétautak egyidejű építésében, 
valamint azok szigorú működtetési 
rendjében szükséges gondolkodnunk. 
Ezeket a megközelítési pontokat a 
Kastélytól a Remeteségig szükséges 
megtervezni és tudatosan fejleszteni.
A mostani írást egy térképpel egészí-
tem ki, fókuszálva a kezelendő terü-
letre, amelyen 12 beavatkozási pontot 
azonosíthatunk. Célom a vizsgált te-
rület jobb beazonosíthatósága, a vé-
lemények megismerése és a fejlesztés 
komplex megközelítése. 
Nyugodt őszinteséggel arról is kell be-
szélni, hogy a terület ilyen szintű fej-
lesztéséhez jelenleg nem állnak az ön-
kormányzat rendelkezésre a megfelelő 
pénzügyi források. Ha azonban nem 
rendelkezünk egyértelmű célrendszer-
rel és konkrét beavatkozási akcióterv-
vel, akkor a kínálkozó lehetőségekkel 
sem fogunk tudni élni, illetve olyan 
eseti megoldások születhetnek, ame-
lyek utólag mindig drágának bizonyul-
nak. Az alábbiakban szereplő bármely 
pont vitatható, a program bővíthető, a 
beavatkozások eszközei változhatnak. 
Azt azonban nem tehetjük meg, hogy 
figyelmen kívül hagyjuk a változást, 
és arra felkészületlenül esetleges vála-
szokat adunk. A város által azonosított 
beavatkozási területek a következők:
1. Kastély tér (állami tulajdon): A te-
rület funkciója alapvetően kialakult, 
városi rendezvények területeként, 
közparkként működik. Általános meg-
újítása jegyében közmű- és úthálózati 
rendszerét, kültéri bútorzatát bővíteni 
és korszerűsíteni kell. A Kastély felé 
való nyitottságát a park megújulásával 
összhangban hangsúlyosabbá lehetne 
tenni. A terület jelenleg kihasználatlan, 
de jól integrálható része a Bláthy Ottó 
iskola előtti magasan fekvő parkrész, 
ahol pihenő funkciók kialakítása jól 
megoldható.
2. Fedeles lovarda (magántulajdon): 

Az épület megújítása és annak funkci-
ója a beépítési lehetőségek keretében 
a tulajdonos döntése. A város elérendő 
célja egyrészt a terület végleges ren-
dezése, másrészt a Kastély tér felé eső 
oldalon egy részben városi érdekeket 
is szolgáló közösségi célú fejlesztés 
megvalósítása. Az előzetes egyezte-
tések alapján itt létesülhet a rendez-
vényeket is kiszolgáló vizesblokk és 
konferencia-helyszín. Mindenképp 
fontos lenne ennek a partszakasznak 
és az istálló területének beruházásait 
összehangolni az elkerülhetetlen épí-
tési terhelések egyidejű megvalósulá-
sa érdekében.
3. A lovarda és istálló közötti park 
(önkormányzati terület): A fő cél a mai 
pihenő és játszótéri funkciók minőségi 
fejlesztése. Új és attraktív pihenőpon-
tok kialakítása mellett többgenerációs, 
valódi élményt adó, tematikus játszó-
tér kialakítását tervezzük. A terület-
nek – mint meglévő útkapcsolat – a 
tópart megközelítési pontjaként is kell 
funkcionálnia, mindenképp szükséges 
a zöldfelület sérelme nélküli öko-par-
kolóhelyek kialakítása is a területen. 
A hely így a tókerülés (gyalogos, futó, 
kerékpáros) egyik új, erre a célra fej-
lesztett pontja lehet. 
4. Istálló és kapcsolódó telek (ma-
gántulajdon): A tulajdonos szándéka 
szerint a szabályozás szerinti funkci-
ót, szállodafejlesztést kíván megva-
lósítani. Szakmai oldalról nézve ezt 
a lehetőséget, megállapíthatjuk, hogy 
olyan, a tatai vendéglátásból jelenleg 
hiányzó szálláshelytípus létesülhet-
ne itt, ami kiegészíti és fel is értékeli 
a tatai idegenforgalmi lehetőségeket. 
Az előzőekben felvetett szempontok 
közül érdemes még a minőségi (nem 
mennyiségi) célú fejlesztési elvet is 
kiemelni. Az önkormányzat részéről 
egyértelmű elvárás a beruházással 
szemben, hogy az megfeleljen a kör-
nyezet és az épített örökség védelmé-
vel szemben támasztott elvárásoknak, 
amelyek városunkban különösen ma-
gasak.  Ha van ilyen megoldás, akkor 
a fejlesztés illeszkedni tud a tópart vá-
rosvezetés által elérni kívánt megúju-
lásához.
5. Ligetesült terület a Kálvária utca 
vonaláig (önkormányzati terület): 
Fontos tudni, hogy ez a terület jogilag 
nem erdő, a NÉBIH erdőtérképén nem 
szerepel, hanem önkormányzati tulaj-
donban lévő közpark. Ennek kimon-
dott előnye, hogy a környezetvédelmi 
szempontokat maximálisan figyelem-
be véve lehetne itt olyan pihenőligetet 
(a gyakorlatban parkerdőt) létesíteni, 
ami kimondottan növelhetné ennek a 
résznek a használhatóságát, a lakossá-
gi séta- és pihenési lehetőségeket. (El-
határolt részen kialakítható lenne akár 
kutyafuttató is.) Ezzel teljes összhang-
ban, funkcionálisan a „parkerdővel” 
egybefüggően lehetne a volt temető 
területén egy emlékparkot létesíteni. 
Ma méltatlanul gondozatlan ez a te-
rület. Gondolkodni lehetne a program 
keretében a tatai izraelita temető jobb 
és méltóbb megközelíthetőségén is.
6. Szabadstrand (önkormányzati te-
rület): A valaha méltán közkedvelt  
partszakasz fürdésre, vagy csak kikap-
csolódásra alkalmassá tételét minden-
képp szükséges végiggondolni. Lehet-
séges megoldásként kínálkozik egy 
olyan stégrendszer telepítése, amely 
pihenésre, napozásra egyaránt módot 
adhat. Indokolt lenne valahol a liget és 
a szabadstrand találkozási pontjánál a 
sétahajó kikötési pontját is kialakíta-
ni, ezzel is újabb autómentes megkö-
zelítési lehetőséget teremteni, illetve 
„széthúzni” a látogatható pontokat a 
tóparton. A szabadstrand déli végétől a 
ma is meglévő sétautat fel kell újítani, 
és a gyalogos és kerékpáros közleke-

désre alkalmassá kell tenni a Kálvária 
utca irányába.
7. Felső sétány a lovardától a Csil-
lagvizsgálóig (önkormányzati tulaj-
don): Talán a legfontosabb beavatko-
zási pont, mert ez hozná létre a legtöbb 
közvetlen tóparti kapcsolatot a tatai 
városrésszel. A sétány megfelelő átala-
kítása egyben a tóparti sétány alterna-
tívája is lehetne. Így akár a gyalogos és 
a kerékpáros forgalom a tópart jelen-
tős szakaszán szétválasztható lenne – 
erősítendő ennek a tóparti szakasznak 
a gyalogos és pihenő jellegét. Három 
keresztirányú megközelítés is kiala-
kulhatna a Rendház mindkét végében 
és a Csillagvizsgálónál. A sétány meg-
újításának keretében a Tamás-szikla 
láthatóvá és biztonságosan látogatha-
tóvá tétele is megvalósulhat. Teljesen 
új megoldásként a sétány nem a sem-
mibe futna a déli irányban, hanem a 
sziklapartot követve a Csillagvizsgáló 
mellett érhetné el a Tanoda teret. A 
sétány ezen szakaszán a méltán híres 
egykori kőbányászatnak és geológiai, 
illetve régészeti emlékeknek a bemu-
tatóhelyei jöhetnek létre egy „Szikla 
Tanösvény” kialakításával.
8. Kőporos (önkormányzati terület): 
A térség megújulásának másik nagyon 
fontos helyszíne. A tóparton megva-
lósítható új funkciók (pihenőliget, 
emlékpark, szabadstrand, erdei torna-
pálya) valószínűleg jelentős forgalmat 
is jelenthetnek. Egyidejűleg nem sza-
bad elfeledkezni a gimnázium és an-
nak sportcsarnoka által nap-nap után 
generált parkolási gondokról és az itt 
élők ezen problémájáról. A terület mai 
funkcióját is biztosító és azzal össze-
egyeztethető módon indokolt lehet 
egy új parkolási helyszín kialakítása 
ezen a területen. Ennek műszaki meg-
oldásai lehetségesek, mindenképp az 
érintettekkel egyeztetett megoldást 
kellene találni.
9. Szállodához vezető lejárati út 
kérdése (önkormányzati terület): A 
szállodai beruházás kezdeményezője 
alapvetően a Fazekas utca felől meg-
lévő út használatával tervezi a meg-
közelítést. A város vetette fel annak a 
lehetőségét, hogy a belvárosi forgalom 
tehermentesítése érdekében indokolt 
lehet a Fekete út felőli megközelítés 
átgondolása. Ebben a kérdésben az 
előző és a következő pontot egyben 
érdemes értékelni. Egy szálloda for-
galma működés és építés közben is 
eltérő. Más az építési forgalom eseti 
terhelése és a normál működés kiszá-
mítható napi forgalma, annak intenzi-
tása és jellege. Ebben a pontban érde-
mes a működési forgalmat modellezni. 
Egy 80-100 szobás szálloda gépjármű 
forgalmának kisebb részét teszi ki a 
vendégforgalom: tapasztalatok szerint 
a szobaszám 45-55 százaléka között 
tervezhető. Ez napi szinten 40-50 ven-
dég autóforgalmát jelenti. Ennél ki-
csit nagyobb mértékű, kb. 60-70 autó 
közé tehető a személyzeti és a napi 
beszállítói forgalom az egész napra 
elosztottan. Ezek a számok egyálta-
lán nem magasak a városi forgalom 
tekintetében – összehasonlításul gon-
doljunk csak az Eötvös Gimnáziumnál 
naponta kétszer megjelenő több százas 
nagyságrendű autóforgalomra. A valós 
kérdés az, hogy szükség van-e a Kő-
poros felől bármilyen közúti jellegű 
közvetlen kapcsolatra, vagy elegendő 
egy esetlegesen létesítendő parkoló 
pontig engedni a forgalmat, onnan 
pedig környezeti terhelést nem jelentő 
kiegészítő forgalmat megvalósítani és 
engedélyezni.
10. Tanoda tér és Kálvária utcák 
forgalomszabályozása (önkormány-
zati terület): Az előző két ponttal ösz-
szefüggésben kell foglalkozni a két 
érintett utca esetlegesen megjelenő 

többlet forgalomterhelésével, az itt 
meglévő jelenlegi, elsősorban parkolá-
si problémákkal. Biztosan növelni kell 
ennek a területnek a parkolási kapaci-
tásait és törekedni kellene ezeknek az 
utcáknak a biztonságos és csillapított 
forgalmi rendjére. A gimnázium állan-
dó és a sportcsarnok elsősorban hétvé-
gi extrém terhelése erősíti a Fazekas 
utcától a tó felé eső utcák egységes és 
csillapított forgalmi rendjének megal-
kotását, annak újraszervezését. Ebben 
is az ott lakók véleményének alapos 
megismerése és az alternatívák közös 
kiértékelése hozhat megnyugtató ered-
ményt.
11. Átkötő út a Fekete út és a Kálvá-
ria utca között (önkormányzati terü-
let):A város rendezési tervében régóta 
szerepel a mai állapotában szinte jár-
hatatlan útszakasz kiépítése, alkalmas-
sá tétele a gépjármű és kerékpáros, 
illetve a gyalogos közlekedésre. Ez 
a kérdés nincs direkt összefüggésben 
az esetleges szálloda beruházással. 
Ha valaki gyakorlatiasan átgondolja 
ennek az útnak a szerepét, könnyen 
beláthatja, hogy nem alkalmas az 
építési forgalom lebonyolítására, hisz 
a Fekete útra érve vagy az autópálya 
felé, vagy a városon keresztül kelle-
ne tovább haladni. Ennek az útnak a 
kérdése abból a szempontból fontos, 
hogy a gimnáziumhoz érkező jelentős 
részben átmenő forgalom kap-e egy új 
bemeneti-kimeneti pontot, vagy visz-
szafordítjuk a nehézkesen járható ut-
cákba. Ez az út extrém helyzetekben 
„menekülő” útként is tudná szolgálni 
a várost.
12. Tóparti sétány/erdei tornapálya 
(önkormányzati tulajdon): A tópart 
ezen szakaszának fejlesztése során ter-
mészetesen foglalkozni kell a szabad-
strandtól a Fáklya utcáig terjedő tópar-
ti sétánnyal és az egykori (ma már csak 
nyomokban fellelhető) erdei tornapá-
lyával is. Az nem kérdés, hogy ennek 
az útvonalnak mindig is meg kell ma-
radnia, a körbejárhatóságot biztosítani 
kell. A valós kérdés az út használható-
sága, van-e lehetőség a gyalogos, futó 
és kerékpáros forgalmat valamennyire 
szétválasztani, van-e olyan fejlesztési 
cél, ami érinti ezt a területet. Szerin-
tem mindkét kérdésre igennel lehet vá-
laszolni. A mai sétányt övező erdőte-
rületek számos helyen módot adnának 
sétáló utak kiépítésére, amivel jelentős 
mértékben csökkenteni lehetne a kö-
zös úthasználatot, és közelebb lehetne 
kerülni a természet itt lévő csodáihoz. 
Valószínűleg sokan használnák a csak 
gyalogos ösvényeket. Ezek sorában 
vissza kellene építeni az egykori há-
rom kis szigetet, elsősorban pihenő és 
természeti megfigyelő helyként. A tor-
napályát ma is használják, igény lenne 
annak a mai kor elvárásainak megfele-
lő modernizálására.
Természetesen a témák és a gondo-
latok tovább sorolhatóak. A város-
vezetésnek ma az a dolga, hogy a 
beazonosított kérdésekben végezze 
el a hatástanulmányokat, folytassa le 
az érintett hatóságokkal, a lakosság-
gal és a társadalmi szervezetekkel az 
egyeztetéseket, esetleges vitákat. Ezek 
alapján aztán megalapozott, átgondolt 
döntéseket kell hozni, és elkészíteni 
a kivitelezés, a megvalósítás terveit. 
Csak így tudunk megfelelni a beveze-
tőben szereplő Magyary-idézet gon-
dolatiságának, amelynek álláspontom 
szerint mindenkor iránytűként kell 
szolgálni számunkra.
Remélem, ahogy az első cikkhez, eh-
hez az íráshoz is lesznek gondolkodó, 
előremutató és együttműködő hozzá-
szólások, vélemények. Javaslataikat 
megírhatják a tata.hu weboldal Város-
fejlesztési menüpontjára kattintva. 
     Dr. Horváth József

Tata Szíve-beteg? II. rész
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Beszélgetés a népfőiskola elnöké-
vel, Borsó Tiborral 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság európai uniós forrást 
nyert a GINOP-5.1.3-as konstruk-
ció keretében. A projekt milyen 
fejlesztéseket célzott, illetve mitől 
egyedibb a Magyary felnőttképzé-
si rendszere, mint a többi felnőtt-
képzési centrum?
Válasz: Alapvetően a partnerségé-
ben, illetve a helyszín tekintetében 
volt egyedi ez a lehetőség, hiszen 
Tata Város Önkormányzatával vet-
tünk részt egy közös projektben, 
amivel az ország ötödik felsőfokú 
képzési központját hoztuk létre a 
régi Piarista rendházban, ami egyéb-
ként alapvetően képzési funkcióra 
épült. Ritka, hogy egy civil szerve-
zet az önkormányzattal közösen egy 
felsőfokú képzési központot alakít 
ki közös erővel. A másik egyedisége, 
hogy milyen céllal hoztuk létre a fel-
nőttképzési központot: már 2008 óta 
munkaerő-piaci szolgáltatás terüle-
tén dolgoznak kollégáink a megye 
minden területén. Foglalkoztatási 
osztályokon segítik azokat a megyé-
ben élő álláskeresőket, akik állami 
oktatási intézményekben nem tud-
tak olyan képesítést szerezni, hogy 
munkahelyet találjanak maguknak. 
Nagyon jó volt, hogy a tevékeny-
ségünk bővítését el tudtuk kezdeni. 
Kezdetben nagy segítséget jelen-
tett számunkra, hogy olyan hátteret 
tudtunk teremteni a megnöveke-
dett munkavállalói létszámunknak, 
amivel minőségibb munkát tudtunk 
végezni. Olyan egységes rendszert 
dolgoztunk ki, ami lehetővé tette 
azt, hogy olyan menedzsment szem-
léletű munkahely alakuljon ki, ami-
vel további operatív programokra 
tudunk pályázni. A fő cél az volt, 
hogy a régi Piarista rendház épüle-
tét felújítva létrehozzuk Tata és kör-
nyékének felnőttképzési központját. 
Ezzel szorosan összefügg, hogy a mi 
tevékenységünket is bővíteni tudtuk 
az irányba, hogy még több kollégát 
tudtunk ezen a területen foglalkoz-
tatni, tevékenységi körünket bőví-
tettük pl. munkaerő-piaci tanács-
adással és képzési programokkal. A 
projektben 10 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló foglalkoztatását vál-
laltuk, azonban jóval többet alkal-
mazunk. Ez a projekt azért is volt 
szimpatikus számunkra, mert olyan 
munkavállalókat vehettünk fel, akik 
rehabilitáltak, idősek, munkanélkü-
liek, és ezzel olyan szintű állományt 
tudtunk létrehozni, ami mindenki 
számára tud munkát találni, és mun-
kát adni.

Milyen képzések várhatóak az ér-
deklődők számára?
A tatai nagyrendezvényekhez tud-
tunk olyan képzési lehetőségeket 
biztosítani fiataloknak, vagy ez iránt 
érdeklődőknek, melyekkel ezek-
ben a programokban már képzetten 
- nem csak betanított munkásként 
- tudnak részt venni és segítik azt, 
hogy a projektek minél jobban mű-
ködjenek. Őszintén szólva a képzé-
si rendszerünknek még nem értünk 
a végére, mert menet közben több 
operatív programban is feladatokat 
kellett elvégeznünk, amik nem vol-
tak könnyűek. Itt még vannak tarta-
lékok, illetve keresünk további civil 
szervezeteket, ki és hogyan tudna 
ebben segíteni. Ami még nagyon 
fontos volt, hogy a marketingün-
ket intenzívebbé tettük, és ezt sze-
retnénk továbbra is erősíteni, hogy 
minél többen ismerjék meg, milyen 
széles körű tevékenységgel foglal-
kozunk. Ebben segítenek a helyi mé-
diák, ebben segít ez a projekt, hogy 
kiadvánnyal be tudjuk mutatni tevé-

kenységünket. Ez évben lettünk 25 
évesek, ami mérföldkő az egyesület 
életében. Úgy gondolom, hogy a 
korábbi 25 év tapasztalataiból, ezek-
ből az operatív program tevékeny-
ségekből, szakmai tapasztalatokból 
merítve egy jó menedzsment alakult 
ki, ami hosszú távon megalapozott, 
illetve egy olyan munkavállalási le-
hetőség, amivel a munkaerőpiacon 
is komoly szerepet kaphatunk, és ez 
mindenféleképpen biztosítja a jö-
vőnket.

A felnőttképzésen túl milyen kö-
zösségerősítő közművelődési tevé-
kenységeket folytat a Népfőiskola?
A várossal 2011-ben közművelődési 
partnerséget kötöttünk, amit 2016-
ban közművelődési megállapodás-
sá erősítettük. A partnerség abból 
adódott, hogy a nagy létszámú tag-
ságunk tevékenységével segítettük 
a város kulturális-művelődési éle-
tét. Tanfolyamainkat városi szinten 
tudtuk meghirdetni az önkormány-
zat segítségével. A közművelődési 
megállapodással konkrétan közmű-
velődési feladatot látunk el, amit 
teljesen ingyenesen végzünk, illetve 
közhasznú tevékenységünknek egy 
markáns része. Többféle program-
ban nagyon nagy előrelépés, hogy 
2018-tól fiatalok és inaktívak szá-
mára is tudunk képzéseket biztosí-
tani. Összesen mintegy 25 képzési 
módszert használunk, amiben nagy-
szerű dolgokat is sikerült produkál-
ni a kollégáknak. Azok az idősek, 
akik nem értenek a számítógéphez, 
nem tudnak online módon eliga-
zodni akár hivatali struktúrákban, 
akár e-mail rendszerben. Az „Ülj 
mellém” program keretében a ko-
rábbi számítógépes tanfolyamainkat 
alakítottuk át úgy, hogy az időseket 
megpróbáljuk a beszerzett eszkö-
zökkel megtanítani a digitális tér-
ben való tájékozódásra. Az ifjúsági 
önkéntes munkát végző, nálunk je-
lentkező érettségire készülő fiatalo-
kat segítőkként alkalmazzuk, így az 
idős korosztályt és a fiatalokat is ösz-
sze tudjuk hozni. Én azt gondolom, 
hogy ez nagyon fontos szempont. 
Természetesen a város kulturális 
életében és a testvérvárosi kapcsola-
tokban sikerült olyan feladatokat is 
megvalósítanunk, amelyekkel uniós 
testvérvárosi programokat is létre 
tudtunk hozni. Példaként említeném 
a hollandiai Alkmaart, Tata egyik 
testvérvárosát, ott élő muzsikusok-
kal közösen zenei programot szer-
veztünk. A két városban működő ze-
neiskolák segítségével, valamint az 
összes többi testvérvárossal közösen 
egy nagyszabású koncertet tudtunk 
megszervezni. Ez nem teljesen a fő 
profilunk, de úgy gondoljuk, a zene 
mindenkit összehoz, és bízunk ben-
ne, hogy ezt tovább tudjuk folytatni 
és hagyománnyá tehetjük. 

A Népfőiskola igyekszik követni a 
trendeket. Milyen változásokon esett 
át a szervezet az utóbbi időben?
A hagyomány terén a megújulás 
mindenkinek nagyon fontos. Egy-
részt hagyományőrzők vagyunk, 
hiszen a Magyary népfőiskolának 
alapvetően két alappillére van: a ta-
tai Népfőiskola az első Állami Nép-
főiskola, ami idén 80 éves, és ahol a 
vidéki parasztságnak, illetve a fiatal 
parasztságnak a képzését vállalta 
magára felekezetekre való tekintet 
nélkül. Érdekes, hogy a dán nép-
főiskolai rendszer annak idején Ma-
gyarországon nem mindig felekezeti 
rendszerben működött, de a helyi 
református egyház - az akkori refor-
mátus lelkész szervezésében - gya-
korlatilag felekezet nélkülivé tette. 
Akkor már működött a piarista ok-

tatási rendszer, a katolikus képzése a 
fiataloknak, amely általános képzést 
nyújtott. Sajnos nem volt hosszú éle-
tű, mivel a II. világháború kettétörte 
ezt a tevékenységet. De ez az egyik 
alappillérünk, mivel ennek a hagyo-
mányát szeretnénk folytatni a XX., 
illetve a XXI. századi módszerekkel. 
A másik alappillérünk Magyary Zol-
tán szakmai munkássága, szakmai 
tevékenységének méltatása, illetve 
felkarolása, a napi életben való al-
kalmazása. 
A következő a megújulás. Hagyo-
mányos tanfolyamrendszerünk is 
működik, de emellett muszáj volt - a 
koronavírus miatt - egy e-learning 
alapú képzésre átalakítani a prog-
ramunkat – köszönhetően az uniós 
pályázatainknak. Ezáltal rengeteg fi-
atalt vonhattunk be, és számos olyan 
tevékenységet tudtunk meghonosí-
tani, amivel a mai kornak megfele-
lően tudunk gyűjteni nem csak tago-
kat, hanem olyanokat is, akik ezeket 
a képzéseket látogatják. Minden ci-
vil szervezetnek, főleg egy közhasz-
nú szervezetnek fontos mérőszáma, 
hogy a közhasznú tevékenységet 
hányan látogatják. Korábban ebben 
a tanfolyami rendszerben 6-7000 fő 
volt évente. A munkaerő-piaci szol-
gáltatással, az online rendszerrel és 
az e-learning lehetőségekkel ezt a 
számot gyakorlatilag megdupláztuk. 
Ez óriási előrelépés, amit szeretnénk 
továbbfolytatni a jövőben egy, a „Pro 
bono” képzési rendszer keretében 
történő tananyagfejlesztéssel (azon 
tény mentén, hogy Magyarynak, 
a magyar közigazgatási rendszer 
szellemi atyjának 80 évvel ezelőtti 
gondolatait 2010-től kormányprog-
rammá emelték). Ehhez a kapcso-
latrendszereink, partnereink támo-
gatásával rendelkezünk, úgymint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
a Corvinus Egyetem. Az ő segítsé-
gükkel szeretnénk Magyary Zoltán 
életét, munkásságát és a Magyary 
Népfőiskola 25 éves tevékenységét 
a közigazgatási továbbképző rend-
szer tananyagaiba beépíteni. 
A másik előrelépés, hogy egy Eras-
mus+ pályázaton is indultunk, 
amelyben idősek IT kompeten-
cia-fejlesztésében eddig végzett te-
vékenységünket szeretnénk határon 
túli partnerekkel, népfőiskolákkal 
együtt erősíteni. A lényeges ebben, 
hogy a mi 10 éves tapasztalatunkat 
tovább tudnánk adni, kutathatnánk 
ottani lehetőségeket az ottani igé-
nyeknek megfelelően, és ezt a tudást 
egy kicsit a Kárpát-medencére sze-
retnénk kiterjeszteni. Ehhez szintén 
az online tér ad egy nagy lehető-
séget, és azok a partnerek, akikkel 
együtt dolgozunk. Bízunk benne, 
hogy amennyiben a pályázat nyer, 
akkor ezeket meg is tudjuk valósíta-
ni, hiszen saját kollégáink munkáját 
is tudnánk ezzel segíteni.

Milyen évfordulók várhatóak a 
Népfőiskola életében a jövőben?
Mindkét alappillérünknek kerek 
évfordulója van idén. A tatai Nép-
főiskola, az első Állami Népfőiskola 
megalakulásának 80. évét ünnepel-
tük január 7-én. Azt gondolom, tra-
dicionálisan mindig vissza kell térni 
azokhoz az elemekhez, amelyekben 
fontos a tájban élő ember, a vidéken 
való maradás lehetősége. Az urbani-
záció egy kicsit gyengíti a vidéket, 
és már 80 évvel ezelőtt is gondoltak 
erre, mert olyan képzési rendszert 
hoztak létre, amellyel tulajdonkép-
pen a vidéki értelmiséget próbál-
ták képezni annak érdekében, hogy 
helyben tudják irányítani a gazda-
ságot, tudjanak gazdálkodni. Mi ezt 
úgy próbáltuk átültetni a XXI. szá-
zadba, hogy ahhoz, amit az iskolá-

ban nem tudtak 
megtanulni - azt 
az ismeretet, 
amivel a mun-
kaerejüket meg 
tudják újítani -, 
adunk egy spe-
ciális tudást és 
természetesen, 
a saját eszköze-
inkkel segítve, 
ezzel munkahelyet is teremtünk. Ez 
volt a 80. éves évforduló.  
A Magyary házaspár halálának 75. 
évfordulójáról - március 24-én - sze-
rettünk volna egy konferencia ke-
retében megemlékezni, azonban a 
vírushelyzet ezt nem tette lehetővé, 
de egy kiadványban mindenképpen 
szeretnénk ezt megtenni. A Magya-
ry Népfőiskola emellett 1995-ben 
alakult, 25. évfordulóját júniusban 
terveztük megünnepelni, de mivel 
jelentős tagságunk van, egyelőre 
ez személyes jelenléttel nem lehet-
séges. Továbbá 10 éve működik az 
a kapcsolat, ami a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemmel köt össze. 
Valamint 15 éves a Hírmondó című 
nyomtatott újságunk, amire büszkék 
vagyunk, és amely bemutatja azt a 
palettát, amit egész évben működ-
tetünk. Sajnos, az újság csak fél-
évente tud megjelenni a korlátozott 
példányszám miatt, de az évforduló 
kapcsán összegyűjtöttük az elmúlt 
15 év összes példányszámát, amit 
egyben szeretnénk majd kiadni. 
Lesz benne egy olyan szemelvény 
is, amelyet ünnepi Hírmondóként 
szeretnénk megjelentetni, mivel 
személyesen nem tudunk találkoz-
ni a tagsággal, illetve azokkal, akik 
részt vettek a munkáinkban. Azért is 
fontos, mert vannak olyan tagjaink 
is, akiknek saját civil szervezetük is 
van, így ritkábban találkozhatunk a 
közgyűléseinken, de ezt az évfordu-
lós megemlékezést mindenképpen 
létre fogjuk hozni és tudjuk majd 
működtetni. Szerencsére tiszteletbe-
li elnökünk, Márkus püspök úr még 
él, és nagyon sokat megemlékezik az 
édesapja által megnyitott és vezetett 
első tatai Népfőiskoláról. Örökös 
tiszteletbeli elnökünk és alapítónk 
Keresztesi József, valamint nagyon 
sok alapító tagunk aktív részese az 
egyesület munkájának és az elnök-
ségnek is, igy több lehetőségünk 
adódik visszaemlékezésekre.  Nem 
mindig csak a felnőttek, hanem a 
fiatalok felé is szeretnénk nyitni, és 
ezek a programok, amiket az utóbbi 
2-3 évben indítottunk, azt célozzák 
meg, hogy a fiatalok is lássák, mi-
lyen fontos a közéleti tevékenység, 
a minőségi önkéntes munka megé-
lése. Örülünk neki, hogy sok fiatal 
látogatja a programjainkat.

Hosszútávon mik azok a célok, 
melyeket el szeretne érni a Nép-
főiskola?
Azt gondolom, hogy 2016-2017-
ben egy olyan fontos mérföldkövet 
léptünk át a szervezetfejlesztés te-
rületén, hogy önálló struktúrában 
tudtunk működni, operatív progra-
mokban való részvétellel. Nagyon 
örülök annak, hogy az országos 
területfejlesztés alapfelmérését el-
végezték, és hogy ennek keretében 
egy nemzetközi projektben mi is 
részt vehettünk. Itt kutatómunkát 
végeztünk a Nemzeti Stratégiai Ku-
tató Intézettel, valamint határon túli 
szakmai vezetők segítségével, s ez a 
projektünk is sikerrel lezárult. Ezek-
ből szeretnénk tapasztalatokat sze-
rezni - és az irányt nem kibővítve és 
nem meghatározva, de - szeretnénk 
nyitni az uniós közvetlen projektek 
felé is. Szeretnénk határon átnyúló 
projektekben részt venni, megismer-

tetni a tevékenységünket, - ahogy 
már korábban említettem ebben a 
pro bono-s rendszerben – a közszol-
gálat irányában erősítenénk Magya-
ry munkásságának jelentőségét és a 
Népfőiskola tevékenységét.
A munkaerőpiaci szolgáltatás terüle-
tén - talán nem nagyképűség - me-
gyénkben megkerülhetetlen szerep-
lővé váltunk, több mint 25 kollégánk 
dolgozik ezen a területen. Ez már azt 
jelenti, hogy a Kormányhivatal fog-
lalkoztatási osztályán kívül gyakor-
latilag home office-ban, különböző 
képzéseket elvégezve a megye min-
den területén dolgozunk. Ezt szeret-
nénk tovább úgy erősíteni, hogy mi-
nél több rászoruló embernek tudjunk 
segíteni azzal, hogy megtaláljuk ne-
kik a megfelelő munkahelyet.
Nagyon fontos még számunkra a 
klímaváltozás témájához való kap-
csolódás. A Népfőiskola korábbi 
tevékenységei között nagyon sok 
olyan előadás volt, amelyet a klí-
maváltozással, a környezetszeny-
nyezéssel, a környezetvédelemmel 
kapcsolatban rendeztünk. Ezt most 
strukturálisan szeretnénk összerak-
ni, és egy belső képzés keretében - a 
Népfőiskola Műhelye segítségével 
- képezzük a saját kollégáinkat arra, 
hogy az alapokat elsajátítva érezzék 
ennek fontosságát. Az e-learning 
részét szeretnénk kibővíteni a te-
vékenységünknek, s - mint minden 
programhoz, ehhez is kell humán 
erőforrás - keressük azokat a kollé-
gákat, akik szívesen segítenek ebben. 
Önálló tananyagfejlesztéseket szeret-
nénk kialakítani, és van olyan mun-
kaszervezet, és olyan holdudvar, ahol 
szakmai tevékenységet végző, egye-
temeken oktató szakemberek - látva 
a munkánk sikerességét - tudnak eb-
ben segíteni. Velük együttműködve 
szeretnénk kialakítani olyan tananya-
gokat, amelyekkel bővíteni tudjuk a 
közhasznú tevékenységünket. 
Személyes célom, hogy lássam en-
nek a tevékenységnek a hosszú távú 
lehetőségeit, melyeket szeretnék mi-
nél jobban kihasználni. További fej-
lődést nem, de erősíteni azt gondo-
lom, lehet. Az országos szintre való 
emelést nem szeretném erőltetni, 
gondolok itt arra, hogy a lakiteleki 
Népfőiskolával és a Nemzeti Mű-
velődési Intézmény partnerségével 
szeretnénk együttműködni a nemzet-
közi projektekben. Vettünk részt már 
ilyen projektben, ahol bemutatkozó-
ként különböző képzéseken tudtunk 
részt venni vagy képzéseket tudtunk 
végrehajtani. Megyei szintű Nép-
főiskolai jelleget szeretnénk tovább 
erősíteni, lehetőség szerint a telep-
helyeink bővítésével. Szeretnénk egy 
önálló, saját ingatlanban végezni az 
alaptevékenységünket, ami sokkal 
hatékonyabb, rugalmasabb lenne, de 
ennek meg kell teremtenünk a gaz-
dasági alapjait. Ehhez vannak remé-
nyek, vannak lehetőségek, hiszen a 
kulturális törvény átalakult, s ebben 
a Népfőiskolát kulturális intézmény-
ként nevesítik. Megpróbálunk ehhez 
úgy felnőni, hogy már a kollégákat 
képezzük ezekre a szakmákra. Meg-
próbálunk olyan tagokat szervez-
ni magunkhoz, akik ilyen tudással 
rendelkeznek. Ha lehetőség van rá, 
a humánerőforrással együtt a plusz 
feltételeket is meg tudjuk teremteni.
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TATA - Környei ú. temető
Haris József  
Poleczki erzsébet
Móricz Miklós  
Bóta Józsefné

TATA Almási úti temető
Mach Pál 
   
NYERGESÚJFALU
Szalai Zoltán  
Golha István
Eckl Antalné

Csicsatka Lászlóné  
Kele Zsuzsanna Mária

NESZMÉLY
Dr. Répászky Miklós 

OROSZLÁNY
Csikós Judit Piroska

B A J
Koblencz Mártonné

VÉRTESSZŐLŐS
Márton Erzsébet Gyöngyi

S Z O M Ó D
Herczog Károly
Danyi Gyula

K O C S
Wéber Zoltán

KESZTÖLC
Nagy Attila

BÉKE PORAIKRA!

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

A HONVÉD BAJTÁRSI KLUB 
2020.AUGUSZTUSI PROGRAMJA 

2020. augusztus 6. csütörtök 14 -18 óráig
Nyílt nap a Vakok Állami Intézetében 14-18 

óráig Tata Deák Ferenc út 5/B/,volt  Dobi isk/
Találkozás 13 óra 45-kor az Intézet 

bejáratánál
Részt veszünk  az általuk szervezett 

programokon

2020. augusztus 12 szerda 14 óra 
Magyary Zoltán Műv.Ház színházterme

A városi Nyugdíjas Klub tisztújító közgyűlése
Részt vesznek a kettős  tagok és a Honvéd 

Bajtársi Klub Elnöksége

2020. augusztus 13. csütörtök  8 - 19 óráig
Családi nap Balatonkenesén a városi strandon

Jelentkezés  a bizalmiaknál és 
Palotai Margit szervezőnél

2020.augusztus 20. csütörtök  
részvétel Tata város által szervezett 
Szent István napi nemzeti ünnepen 

2020. augusztus 26. szerda 10 -18 óráig 
Bábolna

Részt veszünk az Életet az éveknek 
mozgalom  megyei tisztújító rendezvényén

Részt vesz:az elnök és Bankó Róbert 
elnökségi tag

 
OTTHONI MUNKA!   

Reklámdobozok 
összeállításai, egyebek 

elérhetőségei érd:  
06-90- 603-905 

( audiopress.iwk.hu 
635Ft/min. 

06204963980 )  .

MMSZ Csilla von Boeselager  Gondviselés Háza 
Idősek Napköziotthona

Tata, Vasút utca 64.

 AUGUSZTUSI PROGRAMJAINK
Augusztus 10.

Közös éneklés SZELESNÉ ÁGIVAL
Augusztus 12.

Katolikus lelki óra Horváth István atyával
Augusztus 17.

Érdekességek a Szent Koronáról
Augusztus 24.

HANGFÜRDŐ Ravasz Csillával
Augusztus 31.

Barátunk, a számítógép

Minden programunk 
10.00 órakor kezdődik.

A programokra telefonos bejelentkezés szükséges.
További információ a 

34/383-478-as telefonszámon kérhető.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

24 művész alkotásai láthatók a Kuny 
Domokos Múzeum idei Grotta/Bar-
lang kiállításán Tatán. Az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően 
a vár Törökkori bejárójának rusz-
tikus terében állították ki a kortárs 
alkotásokat, amelyek mindegyike a 
belső fény témában készült. A nyár 
visszatérő és kiemelkedő képzőmű-
vészeti eseményét már nyolc éve 
rendezi meg a tatai múzeum, Kö-
vesdi Mónika művészettörténész 
és Kammerlohr-Kováts László fes-
tőművész irányításával. 
– Augusztus elején beköszönt a 
Grotta, és ezzel egy olyan művé-
szeti eseménnyel gazdagítja Tata 
kultúráját, aminek itt a környéken 

biztosan nincsen párhuzama – ma-
gyarázta Kövesdi Mónika, majd 
hozzátette: – Egy országos merítés-
ről van szó, egy kortárs képzőművé-
szeti kiállításról, amelynek a törté-
nete úgy indult el, hogy kifejezetten 
fiatal művészeknek, a kísérletezés 
képviselőinek lett kiírva. Mostmár 
azt mondhatnám, hogy egy stáb állt 
össze, akik életkorban haladva elő-
re, évről évre visszatérnek. Hozzá-
juk csatlakoznak új, fiatal és kevés-
bé fiatal alkotók.
A művészettörténész azt is elárulta, 
hogy a változások ellenére a Grotta 
kezdeti szellemisége megmaradt, 
így a kiállításon mindig valami 
rendhagyó dolgot láthatnak az ér-

deklődők. A múzeum művészettör-
ténésze szerint a kiállítás címe in-
kább a nézőknek lehet kapaszkodó, 
hiszen így könnyebben megérthető-
vé válnak az alkotások. 
– A kortárs művészet mindig fel-
adat a néző számára. Itt meg kell 
küzdeni, végig kell gondolni, hogy 
milyen nyelvet használ az alkotó 
és milyen gondolati utat jár be, és 
ebben egy hívószó mindenképpen 
segítség lehet – magyarázta a mú-
zeum művészettörténésze. 
Az idei témát Kammerlohr-Kováts 
László ötlete alapján határozták 
meg. 
– A téma mindig kapcsolódik a 
helyszínhez. Ez egy speciális hely-

szín, hiszen félig a föld alatt van, 
tehát tekinthető egyfajta átjárónak 
a túlvilágra is – magyarázta Kam-
merlohr-Kováts László, aki szintén 
minden évben bemutatja néhány 
munkáját a Grották alkalmával. 
– A látszat ellenére nemcsak egy 
szimpla várost ábrázolnak az idén 
kiállított képeim, hanem szakrális 
jelentése van. Az alvilággal, túlvi-
lággal kapcsolatos. Maga a festésre 
azt mondhatom, hogy egy meditá-
ciószerű folyamat – magyarázta a 
művész.
A tárlat minden évben nagyon sok 
színben mutatja be a kortárs művé-
szetet, hiszen üveg- és faszobrok, 
olajfestmények, grafikák és ins-
tallációk is láthatók az egy hetes 
kiállításon. Kammerlohr-Kováts 

László elmondása szerint a Grotta 
nagyszerűsége nemcsak a sokszínű-
ségében rejlik, hanem fontos, hogy 
a nézőt egyfajta nyitottságra buzdít-
sa, hiszen erről szól az egész kortárs 
művészet.
A Grotta azon túl, hogy lehetősé-
get biztosít a fiatal művészeknek a 
bemutatkozásra, egyben megméret-
tetés is, hiszen az alkotók közül a 
zsűri által legjobbnak ítélt, saját ki-
állítást rendezhet a Kuny Domokos 
Múzeumban. Az idei évben Schenk 
Attila építészmérnök nyerte el a 
lehetőséget, aki egy „hitébresztő” 
installációval jelentkezett a tárlatra.
Az alkotások augusztus 15-ig te-
kinthetők meg a múzeum nyitva-
tartási idejében: keddtől vasárnapig 
10:00-18:00 óra között.            -áá-

Belső fény sok színben feltüntetve

Ajánló/Hirdetés

Fotók: Domokos Attila
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VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE 
telephelyére

(2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.) 
KERES 

telephelyvezetőt, osztályvezető 
ápolót, teljes és/vagy részállásban 

ápolókat, szakácsot, konyhai kisegítőt. 

Pályázati feltételek: 
www.vakokintezete.hu/allaspalyazatok. 

Jelentkezés: 
872-9515, 

titkarsag@vakokintezete.hu

Ajánló/Hirdetés

Több, mint 650-en indultak az idei, XXXVII. Ta-
tai Minimaraton és Félmaraton nemzetközi ut-
cai futóversenyen augusztus 1-jén.

Fotók: Ábrahám Ágnes

„XXXVII. Tatai Minimaraton 
és Félmaraton

Július 30-án reggel próbahalásza-
tot végzett a Tatai Öreg-tó Halá-
szati Kft. az Öreg-tó partján, ahol 
ellenőrizték a halállományt és 
előkészültek a múlt hétvégi hor-

gászversenyre is. 
Lévai Ferenc a Tatai Öreg-tó Ha-
lászati Kft. együttműködő szak-
mai partnere, az Aranyponty Zrt. 
vezérigazgatója a helyszínen el-

mondta: - A próbahalászat célja, 
hogy a halakat megmérjék, meg-
nézzék a súlygyarapodásukat, 
ellenőrzik a takarmányadagokat, 
melyből kiderül, mennyit kell 
még hozzáetetniük. Idén a halak 
gyarapodása megfelelő az elvár-
takhoz képest, és a hideg május 
után most bepótlódhat a hőösszeg 
is. Lévai Ferenc hozzátette: - A 
próbahalászat másik apropója a 
múlt hétvégi Valasek Ferenc Hor-
gász Emlékverseny volt. Valasek 
Ferenc honosította meg az igazi 
modern haltenyésztést hazánk-
ban, és példaértékű gazdálkodást 
folytatott az akkori Esterházy bir-
tokon. Az ő emlékére szervezte 
meg az emlékversenyt augusztus 

2-án a Tatai Sporthorgász és Kör-
nyezetvédő Egyesület, a próbaha-
lászat nyomán pedig friss halak 
kerültek a Cseke-tóba a verseny-
zők örömére.
Idén tavasszal egy kicsivel több 
tükrös hal került az Öreg-tóba, 
mert a tapasztalatok szerint az év 
végi forgalomban ma már nem a 
klasszikus pikkelyes halak nép-
szerűek, hanem a gyorsan meg-
tisztítható és feldolgozható vá-
laszték, amely szeletből, filéből, 
halászlé alapanyagból áll, ezt az 
igényt jobban kiszolgálják a tük-
rös halak. 
Karsainé Haris Hajnalka a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezető 
igazgatója a próbahalászaton úgy 

nyilatkozott: - A Kft. munkája a 
tervek szerint halad, a tavaszi te-
lepítést követően nyáron megér-
kezett a szokásos éves állategész-
ségügyi vizsgálat eredménye is, 
amely szerint a tatai halak egész-
ségesek és kiváló minőségűek. A 
folytatásban még legalább egy 
alkalommal terveznek nyári ha-
lászatot, utána pedig felkészülnek 
az őszi lehalászásra.
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-
nek továbbra is fontos feladata, 
hogy megakadályozzák az orv-
horgászatot, valamint a halászati 
őrök a rendőrséggel együttmű-
ködve a behajtási engedélyeket is 
ellenőrzik a tó partjának környe-
zetében.           - áá -

Próbahalászatot végeztek az Öreg-tavon
Fotó: Domokos Attila
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Már 37 éve, hogy augusztus első 
szombatja a tatai Minimaraton 
időpontja. Et a dátumot sokan 
előre beírják maguknak, hiszen 
nagyon sokan évről-évre vissza-
térve futnak a város útjain. Eb-
ben az évben sokáig bizonytalan 
volt, hogy sikerül-e megrendezni 
a versenyt. Júniusban a vírushely-
zetben bekövetkezett kedvező 
változás tette lehetővé, hogy a 
sportversenyek megrendezhetőek 

legyenek. Ekkor dőlt el, hogy lesz 
Minimaraton, így alig két hónap 
maradt a szervezésre. Ráadásul a 
tavasszal elmaradt versenyeket a 
szervezők igyekeznek mindenütt 
bepótolni, így egy-egy hétvégén 
talán a megszokottnál is több fu-
tóverseny van az országban. Rá-
adásul a Balaton átúszás is erre 
a napra esett. De aki Tatán akart 
futni annak itt volt a lehetőség. 
Sokan éltek is vele és szépen 

gyarapodott a nevezők száma. 
Előzetesen a szervezők 600 kö-
rül jósoltak. Jó volt látni, ahogy 
örömmel köszöntötték egymást a 
futók, látszott, hogy már minden-
ki várta hogy legyenek versenyek. 
Talán most több tatai vállalta az 
indulást, de ismét itt volt a 80 év 
fölötti Hován István Nyíregyhá-
záról és nem maradhatott el Dr. 
Répássy György se, aki immáron 
37. alkalommal futott a Minima-

ratonon. A testvérvárosokból ez-
úttal kevesebben érkeztek, hiszen 
a vírushelyzet miatt nem vállalták 
a bizonytalanságot. Azért Gerlin-
genből, Alkmaarból, Szőgyénből 
és Magyarkanizsáról találkozhat-
tunk futókkal. Sőt, a félmaratoni 
táv mindkét győztese testvérvá-
rosi futó lett. De menjünk sor-
jában. Pontban 11 órakor Michl 
József polgármester dudaszavára 
indult el a mezőny. Jó egy perc 
kellett amíg mindenki átfutott a 
rajtkapun és neki vágott vagy a 
13.5 vagy a 21.1 km-nek, vagy 
egy váltó első tagjaként. Amikor 
visszaértek a futók az első 2 km 
után a rajthelyhez még nagyon 
együtt voltak a két táv indulói és 
itt váltották egymást, akik ilyen 
formában teljesítették  a 13.5 km-
t. Természetesen a Minimaraton  
mezőnyét várta mindenki először 
a célban és 44.02-es idővel érke-
zett is Kovács Attila. Megkapta 
a jól megérdemelt babérkoszorút 
azután sietett a frissítő állomásra 
ahol innivaló és gyümölcs is várta 
a futókat. Sokan találgatták vajon 

mennyi idő múlva érkezik az első 
női versenyző. Nos erre mintegy 
12 percet kellett várni amikor 
Csáki Enikő átszakította a célsza-
lagot majd már a babérkoszorúval 
a nyakában fogadhatta a gratulá-
ciókat. Egyre többen voltak már 
a célban a Minimaraton indulói 
közül amikor a cél előtt állók 
tapsa jelezte érkezik a félmara-
toni győztes. Az elmúlt évben az 
alkmaari Tim Tesselaar lett az első 
aki most ismételt és megvédte cí-
mét. Ahogy elmondta azért örül 
a győzelemnek mert szombaton 
több mint 1000 km-t vezetett, 
hogy ideérjen a versenyre. A nők 
közül kevesen vállalták be ezt a 
távot, de ez semmit nem von le a 
győztes sikeréből aki a férfiak kö-
zött is a 10. lett volna. Itt is egy 
testvérvárosból érkezett futó lett 
az első, a Magyarkanizsából érke-
zett Bognár Csilla.
Ahogy megszokhattuk nyár lévén 
nagyon meleg volt, de jól felkészül-
tek a futók és a szervezők is, így is-
mét balesetmentes rendezvény volt 
a 37 Tatai Minimaraton.         - ta-

Testvérvárosi sikerek

Márciusban, amikor a korona-
vírus járvány miatt félbeszakadt 
a megyei labdarúgó bajnokság 
aligha gondoltuk, hogy jó öt 
hónapot kell várni a folytatásra. 
Mármint hogy legyenek tétre 
menő meccsek, mert a bajnok-
ság az nem folytatódott. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség dön-
tése értelmében, az új idényben 
ugyanazok a csapatok folytathat-
ják a megyei I. osztályban, akik 
eddig is ott szerepeltek Kivétel 
a Tatabánya, aki az NB III-ra 
nevezett és ott is indul. Helyet-
te a Környe játszhat ebben az 
osztályban. Elkészült a sorsolás 
és az alábbiakban a TAC hazai 
mérkőzéseinek időpontjait ol-
vashatják.
08.23  18.00     
TAC – Vértesszőlősi SE
08.30  18.00    
TAC – OBSK Oroszlány
09.13  16.30   
TAC – Koppánymonostori SE
09.27   16.00    
 TAC – Környe SE
10.11   15.00   
 TAC – Wati-Kecskéd KSK
10.25   13.30    
TAC – TAC – FC Esztergom
11.08   13.30    
TAC – Nyergesújfalu SE
11.22   13.00   
TAC – Sárisápi BSE
Persze a járvány esetleges újbóli 
megjelenése átírhatja a verseny-
naptárt, de reménykedjünk a 
kedvező feltételekben. Egyéb-
ként a férfi U19-es bajnokság 
augusztus 29-én, a női felnőtt 
augusztus 30-án, míg a női U15 
szeptember 3-án, az U18 pedig 
szeptember 5-én kezdődik.  - ta-

Július 18-án szombaton a felvi-
déki fogyatékkal élők nagypakai 
egyesülete meghívására nemzet-
közi sportnapon vett részt a tatai 
ÁHI Jóga Egyesület és a tatabá-
nyai Humanitás SE.
A rendezvény lebonyolításában 
a tatai székhelyű Nemzetközi 
Kulturális és Egészségmegőrző 
Egyesületek Szövetsége és az 
ÁHI Jóga Egyesület segédkezett.

Az ÁHI Jóga Egyesület tagjai 
Felvidéken idén már második 
alkalommal segítettek a játékok 
vezetésében.
A sport programon 80 fő vett 
részt.
A felvidéki hagyományok alap-
ján egészségmegőrző ÁHI jóga 
gyakorlatok végzésével indítot-
tuk a sportnapot.
Az ÁHI Jóga Egyesület tagjai a 

triatlonban 3. helyezést értek el. 
Résztvevők: Bacsárdi József, Ba-
csárdi Zsuzsa, Szarka Krisztina, 
Kapás Amarilla és Benei László.
A Humanitás SE Boccia játéko-
sai,   Kiss András, Homai Zsolt, 
Schalkhammer Ádám 2. helye-
zést értek el. 
A Humanitás SE felnőtt segítői 
szintén 2. helyezést értek el a 
boccia játékban. ÁHI JÓGA EGYESÜLET

Járvány ide, járvány oda a sport-
ban egyre több esemény kerül 
megrendezésre. Bár ez a mon-
dat egyelőre inkább a hazai 
sporteseményekre jellemző. A 
világversenyek zömét 2021-re 
halasztották. De maradjunk ha-
tárainkon belül. A strandröplab-
da egyre népszerűbb  és ez most 
már Magyarországra is igaz. 
Évek óta egyik helyszíne a Ma-
gyar Bajnokság egyik forduló-

jának Tata is. Ezúttal augusztus 
első hétvégéjén itt kezdődött a 
bajnoki küzdelem. Erős mező-
nyök alakultak ki mind a nők-
nél, mind a férfiaknál. Ahogy Dr 
Bánki Ágnes a Magyar Röplab-
da Szövetség Strand és Szaba-
didős Röplabda Bizottság elnöke 
elmondta ebben biztos közreját-
szott az is hogy a teremröplab-
dában márciusban vége lett az 
idénynek és a versenyzők már ki 

voltak éhezve. Az Építők parkja 
ideális helyszín, hiszen hétvé-
genként egyébként is sokan jár-
nak ki. Most is meg-meg  álltak 
a korlátok mellett az érdeklődők, 
hiszen ezúttal zárt kapus volt 
az esemény. A nők versenyében 
hamar kiderült hogy nem lesz 
címvédés, hiszen a tavalyi győz-
tes már a nyolc között kiesett. A 
döntőbe két könnyen megnyert 
elődöntővel a Villám,Jurasik és 
a Vaida,Vecsey kettős jutott. A 
szakmabeliek inkább utóbbiak-
ra tippeltek mint végső győz-
tesekre. Nos a tipp bejött, de a 
győzelem arányára szerintem 
még ők sem gondoltak, hiszen 
valósággal lemosták Villámékat 
(21-8,21-13) A győzelem után 
boldogan nyilatkozták: ők csak 
élvezni akarták a játékot.
A férfi döntőtől színvonalas, iz-
galmas játékot várt mindenki, 
egyenlő esélyekkel. A  címvédő 

itt sem jutott el a döntőig, hiszen 
az egyik elődöntőben hihetet-
lenül nagy küzdelemben 21-
19,27-25-re kaptak ki a Bagics, 
Tóth kettőstől. A másik ágon  
bár a második szett szoros volt 
de magabiztos játékkal a Rása, 
Rozgonyi pár harcolta ki hogy 
pályára léphessen a döntőben. 
Erős ütések, ravasz ejtések, ha-
talmas mentések jellemezték a 
találkozót, sokszor csattant fel a 
taps. Az első játszmában az első, 
a második játszmában a második 
játszmalabdát értékesítették Rá-
sáék, így ők lettek az első fordu-
ló győztesei. Ők azt mondták: „ 
Nagyon meg akartuk nyerni és 
jól is ment a játék.”
A Magyar Strandröplabda Baj-
nokság 1. fordulójának ered-
ményhirdetésén Dr Bánki Ágnes 
és Michl József polgármester ad-
ták át a pénzdíjakat és az érme-
ket a helyezetteknek.         - ta-

Címvédők fekete napja

Meleg van. Reggel, délelőtt, 
délután, de még az esti órák-
ban is kínoz a kánikula. Emiatt 
viszont egyáltalán nem kell le-
mondani a biciklizésről, hiszen 
megfelelő öltözetben a hőség-
ben is lehet tekerni, bár tény, 
hogy 30 fokban, nem könnyű 
sportolni, de nem lehetetlen. 
Összegyűjtöttünk néhány túl-
élési tippet ezekre a nyári na-
pokra, amelyektől elviselhetőbb 
a biciklizés melegben.

1. Folyadék mindenek felett!
Igyunk annyi vizet, amennyit 
csak tudunk. Ne csak tekerés 
közben, hanem lehetőleg előt-
te és utána is. Az a legjobb, ha 
mindig van nálunk egy kulacs, 
amit folyamatosan újra tudunk 
tölteni.

2. Hordjunk bringás ruhákat!
Hatalmas tévhit, hogy a kerék-
páros ruházatot csak a profiknak 
érdemes hordani. Bár a bringás 
ruháktól nem lesz hűvösebb az 
utcákon, de sokkal jobban fo-

god érezzük magunkat tekerés 
közben.

3. Kerüljük a tűző napot!
Ha van lehetőségünk árnyékban 
tekerni, mindenképpen azt az 
utat válasszuk. Ha nem tehetjük 
meg ezt mindenhol, ne feled-
kezzünk meg a napvédő krémek 
használatáról sem.  

4.Viseljünk kalapot!
A hőségben jó választás lehet 
egy biciklis sapka, de egy nap-
ellenzővel felszerelt sisak is se-

gíthet meggátolni a napszúrást. 

5. Pihenjünk biciklizés köz-
ben!
Ha tehetjük, inkább tekerjünk 
sokszor keveset. A kánikulá-
ban jobban tesszük, ha többször 
megállunk fújni egyet, pihenni 
az árnyékban és felfrissülve me-
hetünk tovább.                    -pv-

Biciklizés melegben – így éld túl a kánikulát! Újra foci

Fogyatékkal élők nemzetközi sportnapja FelvidékenFotó: ÁHI JÓGA EGYESÜLET
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