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Két kerékpárkölcsönző állomás épül Tatán
Két ország kilenc települését
érinti a KOMBI elnevezésű, határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer megvalósítása. A
projektet koordináló Pons Danubii EGTC-t alkotó hét önkormányzaton kívül (Tata, Kisbér,
Komárom, Oroszlány, a határon
túlról pedig: Gúta, Ógyalla, és
Észak-Komárom) Naszvad és
Érsekújvár is részt vesz a fejlesztésben. A KOMBI rendszerében
a résztvevő kilenc településen
14 gyűjtőállomást helyeznek el,

helyszínenként 16 dokkolóval.
Több mint 100 kerékpárt vásárolnak a projektben, ezek harmada
elektromos kerékpár. A KOMBI
célja az, hogy a térség településeit kerékpáros közlekedéssel
is összekösse, a rugalmasságát
pedig az adja, hogy a benne szereplő települések mindegyikén ki
lehet bérelni, valamint le is lehet
majd adni a bicikliket. Tatán két
gyűjtőállomást alakítanak ki, az
egyiket a Güntner Aréna Városi
Sportcsarnok mellett, a másikat

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság
Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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

Fotók: tata.hu

pedig az Új Kajakház Ökoturisztikai Központnál.
A kerékpárkölcsönző állomások
kialakításának előkészítő munkáit a Tatai Városgazda Nonprofit
Kft. végezte, ennek nyomán a
kölcsönző helyszínek térkő burkolatot kaptak. A Kajakháznál
lévő állomás területe 11,5 x 3
méteres, a sportcsarnoknál található pedig 11,5 x 2,5 méteres. Az
állomások kialakítása az előkészítést követően villanyszerelési
munkákkal valamint a dokkolók
telepítésével folytatódott.

Tata Város Önkormányzata projekt partnerként vesz részt a
KOMBI projektben, melynek
keretében városunkban az Építők
parkja melletti területen korábban
parkolók létesültek, 92 parkolóhelyet építettek ki. Ugyancsak a
KOMBI projekt keretében a múlt
héten megkezdődött egy új gyalogátkelőhely kiépítése is, mely a
Vértesszőlősi úton, a zöld parkoló
és a tóparti oldal között található.
A helyszínen zebra, útcsatlakozás, járda és rámpás-lépcsős gyalogos levezetés létesül
-áá-

Tata is csatlakozott a Föld órájához
A Föld órája a WWF által életre hívott akció, melyet minden esztendő
márciusának utolsó szombatján rendeznek. A nemzetközi esemény
során évről-évre arra kérnek mindenkit, hogy kapcsolják ki a nélkülözhető lámpáikat és az elektromos eszközöket egy órára.
A kezdeményezés 2007-ben indult Ausztráliából és 2008-ban vált
nemzetközivé. Olyan világhírű látványosságok borultak már sötétségbe egy órára mint például a Sydney-i Operaház, az Empire State Building, a Golden Gate híd vagy a Colosseum. A Földnek szentelt 1 óra
célja nem csupán az, hogy otthonainkban és a városokban szimbolikusan kialudjanak a fények, hanem hogy felhívják a figyelmet a fenntartható jövő megteremtésére és közös felelősségünkre bolygónk állapotának megóvása érdekében. A Föld órája 2021-ben március 27-én 20:30
és 21:30 között volt. Az akcióhoz Tata is kapcsolódott, városunkban a
tatai vár világítását kapcsolták le.
-áá-
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Pandémiás menetrend
Március 18-tól visszavonásig
munkanapokon a szabadnapi
menetrend szerint közlekednek a
Volánbusz Zrt. helyi buszjáratai
Tatán. Emellett a menetrendhez
képest napközben egyes járatok
sűrített számban közlekednek
a munkába járás megkönnyítésére. A Volán által meghirdetett
pandémiás menetrenddel kapcsolatban számos kérés, visszajelzés érkezett, ezért Tata Város
Önkormányzata a menetrend felülvizsgálatára kérte a közlekedési társaságot. Ennek nyomán,
az önkormányzat kérésére, a tataiak igényeit figyelembe véve a
Volán módosította a menetrendet.
A Tatára vonatkozó pandémiás
menetrendről, mely tartalmazza
a szabadnapokra vonatkozó és
a sűrített járatok menetrendjét,
valamint az Agostyánt érintő
pandémiás menetrendről, mely
az agostyáni városrészt érintő
helyközi járatokat is tartalmazza, a tata.hu internetes oldalon
-áátájékozódhatnak.
Április 19-én nyithatnak ki az
óvodák, iskolák, attól függően,
hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri el a 2,5 milliót - ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás
Gergely március 25-én csütörtökön.
Ha eléri a 2,5 milliót az oltottak
száma, akkor egy héten belül kinyitnak az óvodák, az általános és
a középiskolák. A pedagógusokat
a nyitás előtt beoltják koronavírus ellen, önkéntes alapon, ezért
arra kérik a tanárokat, óvónőket,
bölcsődei dolgozókat, regisztráljanak minél többen a koronavírus
elleni vakcinára.
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Felfüggesztette a Volán az első ajtós felszállást a buszokon

A Covid-19 harmadik hulláma
minden eddiginél komolyabb
erőpróba elé állítja Magyarországot, a járvány utasaink és munkavállalóink egészségét is egyre
erősebben veszélyezteti – írja tájékoztatójában a VOLÁNBUSZ
Zrt. A társaság ezért rendkívüli
forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezetett be járatain: a
fizikai kontaktus minimalizálása
érdekében az országos, az elővá-

rosi és a regionális forgalomban,
illetve – azokon a településeken,
ahol a társaság látja el a helyi
közlekedési szolgáltatást – a
helyi járatokon március 29-től
egységesen felfüggesztette az
első ajtós felszállást; a járművezetőket kordonnal határolta el az
utastértől.
Az állami tulajdonú közlekedési társaságok összehangolt,
egységes működésének köszön-

illusztráció

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Az újság megjelenését támogatta:

a járványügyi rendelkezésekkel
összhangban – a védekezés kezdete óta több mint 216 ezer liter
felületfertőtlenítő szert használt
fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez.
Kézfertőtlenítőből,
fertőtlenítő hatású folyékony
szappanból összesen csaknem
68 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból
(orvosi, textil, FFP2 és FFP3)
pedig már 690 ezernél is többet osztott ki munkatársainak.
Az állomásokon országszerte
700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok
és a munkavállalók biztonságát,
valamint már 125 ózongenerátor gondoskodik a teljes autóbusz-állomány, az utasforgalmi helyiségek és a telephelyek
fertőtlenítéséről. A szájat és az
orrot eltakaró maszk használata
2020. november 11-től nemcsak
a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és a
megállóhelyek teljes területén
kötelező.		
-áá-

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő
2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

(Forrás: kormany.hu)
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hetően az utasoknak a korábbi
hasonló intézkedésekhez képest
több lehetőségük van megvenni
jegyüket vagy bérletüket: a kordonozást követően továbbra is
elérhető csatornákon (pénztárak,
jegykiadó automaták, Közlekedési Mobiljegy alkalmazás és
társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint zajlik az értékesítés.
Újdonságként a MÁV-START
pénztáraiban – országszerte közel 300 helyszínen – március 29.
hétfő óta első lépésben a helyközi április havi bérleteket lehet
megvásárolni. Az intézkedések
ideje alatt folyamatosan dolgoznak további új értékesítési csatornák bevonásán.
A Volánbusz felelős szolgáltatóként és munkáltatóként minden
tőle telhetőt megtesz utasai és
munkavállalói egészségének védelme, a közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdekében. A
társaság – a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásaival és

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. §
(7) bekezdése alapján az általános iskola első évfolyamára a
tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.
A 2021/2022-es tanítási évre
történő általános iskolai beirat-

kozások szervezését – figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre – az emberi erőforrások
miniszterének 19/2021. (III.
10.) számú határozata az alábbiak szerint szabályozza:
1. Az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelem-

bevételével – beosztást
készít a 2021/2022.
tanévre történő beiratozás időpontjára vonatkozóan. A beosztásról
az iskolák honlapjukon
keresztül nyújtanak előzetesen tájékoztatást.
2. Az általános iskolába
a 2021/2022. tanévre
elektronikusan is be lehet iratkozni a https://
eugyintezes.e-kreta.
hu/kezdolap
oldalon.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására a
tanítási év első napján
kerül sor.
A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://kk.gov.hu/
kozerdeku-adatok-tatab linken
érhetőek el.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

évi CXC törvény 37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a
közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást
indíthat.
A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ
igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya, Győri út.
29., Tatabányai Tankerületi
Központ, Vereckei Judit) és
az elutasító határozatot kiadó
intézmény igazgatójához kell
benyújtani. A Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója
hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.
A tankötelezettség külföldön
történő teljesítését az Oktatási
Hivatalnak és a körzetes általános iskola vezetőjének kell
jelezni.
Vereckei Judit
tankerületi igazgató

Ellenőrizhetjük, hogy nyilvántartanak-e oltandóként
Illusztráció

Azok a regisztráltak, akik még
oltásra várnak leellenőrizhetik,
hogy regisztrációjuk milyen státuszban van. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy
internetes felületet nyitott erre a
célra.
A vakcina regisztráció lekérdezés elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/
Ezen az oldalon a regisztrált,
de még nem beoltott személy-

nek lehetősége nyílik lekérdezni, hogy a vakcinainfo.gov.hu
oldalon történt online regisztrációja vagy a Magyar Államkincstárhoz visszaküldött papír
alapú jelentkezésének feldolgozása milyen státuszban van. A
regisztráltnak ehhez elég megadnia a TAJ-számát és a születési dátumát, amelynek elküldése után a képernyőn egy IGEN
vagy NEM üzenetet fog látni.
IGEN - Az Ön vakcinaigény
iránti regisztrációja érvényes és
az szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvántartásában. Ez azt jelenti, hogy
nyilvántartjuk Önt, mint oltandó
személyt.
NEM - Az Ön vakcinaigény
iránti regisztrációja még nem
érkezett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz.
Ennek oka lehet hibásan vagy
hiányosan elküldött regisztráció
is, amely nem tette lehetővé az
azonosítást. Ez esetben sem ké-

sett le a regisztrációról, azt meg
lehet ismételni a pontos adatok
megadásával.
Fontos tudni, hogy akár interneten, akár postai úton regisztrált
valaki, a jelentkezése elküldésétől számítva több nap szükséges ahhoz, hogy az adatait
feldolgozzák és bekerüljön az
oltandók rendszerébe. A regisztrációkor megadott adatok hitelességét és pontosságát ugyanis
természetesen ellenőrzik. Ez azt
jelenti, hogy senki ne ijedjen
meg, ha jelentkezése után rövid idővel azt az üzenetet kapja,
hogy "regisztrációja még nem
érkezett meg". Az adatok beérkezése és feldolgozása online
jelentkezés esetén pár napot,
postai úton küldött jelentkezés
esetén nagyjából egy hetet vesz
igénybe. Ezért az online regisztrációtól, illetve a postai levél
visszaküldésétől számítva a lekérdezést mindenképpen több
nap elteltével érdemes elvégez-

ni, és azt akár pár nap különbséggel megismételni. Ha valaki
az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta meg adatát,
és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatot tapasztal, akkor
az adatvedelem@neak.gov.hu
email címen kérheti a regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását.
Azok a regisztráltak, akik még
nem kaptak oltást, és a lekérdezés során meggyőződtek arról,
hogy már nyilvántartják őket
beoltandónak - az eddig már
beoltottakhoz hasonlóan - értesülni fognak majd, hogy mely
oltóponton és mikor várják őket
oltásra. Az oltás folyamatos,
jelenleg a regisztrált idősek oltása élvez prioritást. Minden
regisztrált sorra fog kerülni, a
még oltásra várók szíves türelmét kérik. Az oltás gyorsaságát
egyedül a rendelkezésre álló
vakcina korlátozza.
(Forrás: koronavirus.gov.hu)
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Zökkenőmentesen zajlanak az oltások

Fotó: Domokos Attila

Tatán is tovább folytatódik a
regisztráltak tervszerinti, koronavírus fertőzés elleni oltása a
háziorvosok rendelőiben, valamint a tatai oltópontokon a
Szent Erzsébet Szakkórház és
Rendelőintézet épületeiben.
A Belügyminisztérium kérésének megfelelően az önkormányzat is segíti a védőoltások
beadásával járó adminisztratív
munkát. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal februárban
kereste meg a helyi házorvoso-

kat, akik közül többen is kérték
már a város segítségét, a hivatal
dolgozói a házorvosoknak a telefonálásban és az adatrögzítésben nyújtanak segítséget.
Városunkban több alkalommal
is zajlott már nagy számú, tervezett oltás az elmúlt hetekben
az Árpád-házi Szent Erzsébet
Szakkórház valamint a tatai
rendelőintézet épületeiben. Az
oltás felvételéhez szükséges
hozzájáruló nyilatkozatot az
oltópontokon is ki lehet tölte-

Már 48-an regisztráltak hivatalosan

Tata Város Önkormányzata
országos építészeti tervpályázatot írt ki TATA SZÍVE elnevezéssel. A tervpályázat célja,
hogy a tervezők újragondolják
a városunk központjában lévő
Magyary Zoltán Művelődési
Központ és a volt rendelőintézet épületét, valamint a Várkanyarban elhelyezkedő környező
közterületeket. A tervpályázat a
mögöttünk álló hetekben komoly érdeklődést váltott ki a
hazai építészek körében.
Az önkormányzat az országos
tervpályázat szakmai anyagát
és a közbeszerzési felhívását
2021. február 26-án készítette el, majd a pályázat a közbeszerzési értesítőben történő
megjelenéssel vált hivatalossá.
Az elmúlt hetekben kiemelke-

dő országos szakmai
érdeklődés kísérte a
pályázatot, mellyel
kapcsolatban az önkormányzat két helyszíni bejárást is szervezett, ezeken közel
50-en vettek részt, és
az elmúlt hét végéig
a pályázatra már 48an regisztráltak hivatalosan. A hivatalos
regisztráció a pályázaton való
részvétel feltétele, ezért ez a
szám azt is jelzi, hányan érdeklődnek komolyan a tervezési
feladat iránt. Ez a regisztrációs
szám természetesen még tovább
növekedhet, az elektronikus
formában feltöltött pályaművek
benyújtásának határideje 2021.
május 10.
A tervpályázatot tartalmazó
weboldalt az elmúlt hét végéig 3621 alkalommal látogatták
meg, az egyéni látogatók száma
1107 volt, közülük 57-en több,
mint 10 alkalommal nyitották
meg a pályázatot, melyet az
érdeklődők továbbra is az alábbi linkre kattintva tekinthetik
meg:
www.tataszivetervpalyazat.hu

ni, de jelentősen meggyorsítja
az adminisztrációt, ha az oltás
helyszínére a már előre kitöltött
dokumentummal érkeznek az
érintettek. Ezért Tata Város Önkormányzata lehetőséget biztosított arra, hogy a nyilatkozat
elérhető legyen a Magyary Zoltán Művelődési Központ előterében, valamint az Interspar és
a Penny üzleteiben.
Nagyszámú védőoltás beadásakor, az oltóponthoz való kön�nyebb eljutás érdekében az ön-

kormányzat napközben, reggel
fél 7 és délután fél 5 között az
autóbusz állomáson egy félóránként induló kisbuszt biztosít az idősek és a mozgásukban korlátozottak számára. A
Szociális Alapellátó Intézmény
személyszállító kisbusza a 11es kocsiállás mellett várja az
utasokat.
A tatai oltópont hatékony, gördülékeny működéséhez sokak
munkája hozzájárul. A szervezési, technikai és egyéb háttérmunkákban részt vesznek
z önkormányzat, a közterület-felügyelet, a rendőrség, a
honvédség és a polgárőrség
munkatársai. A Szociális Alapellátó Intézmény biztosítja a
vakcinajárat üzemeltetését a
buszpályaudvarról, a Fürdő utcai Óvoda dolgozói napközben többször főznek friss teát,
amit még melegen szállítanak
ki az oltópontra, a ZOFI Rendezvényszervező Kft. pedig a
kordonokat és a katonai sátrak
fűtését biztosítja. Köszönjük az
egészségügyi dolgozók és az oltópont működését segítők munkáját, közös összefogásuk eredményeként Tatán jó ütemben,
hatékonyan zajlik a koronavírus
elleni vakcinák beadása. A Tatai
járásban március végéig eddig
már több, mint 5500-an kapták
meg legalább az első védőoltásukat.
-áá-

Elhunyt Gyűrüs Károly, Tata
Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagja.
Gyűrüs Károly 1957-ben született Zalaegerszegen. Dolgozott a
Tatabányai Szénbányáknál, majd
1996-tól a Távhőszolgáltató Kftnél, és ezt követően a szolgáltatást átvevő Tata Energia Kft.-nél,
fűtőként.
Gyűrüs Károly a 2019-es önkormányzati választáson a közös
ellenzék jelöltjeként a Demokratikus Koalíció színeiben, kompenzációs listáról került be Tata
képviselő-testületébe.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle,
Tata Város Önkormányzata mély
részvéttel osztozik a család fájdalmában.
Isten nyugosztalja!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Ne dőljünk be a csomagról szóló SMS-nek!

A police.hu arról számolt be, hogy
ismeretlen
csomagkézbesítésre emlékeztető üzenettel kiberbűnözők próbálnak személyes
adatokat megszerezni, akár a netbank-applikációban tárolt adatokhoz hozzáférni.
Az eddig beszerzett információk alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
(KR NNI) Kiberbűnözés Elleni
Főosztálya nyomozást rendelt el
információs rendszer vagy adat
megsértése bűntett elkövetésének
gyanúja miatt. A nyomozás során
a KR NNI az érintett telefonokra
érkezett üzenetek vizsgálata alapján megállapította, hogy azok a
felhasználók, akik az SMS-ben található linket megnyitották, és az
ott található alkalmazást letöltve
telepítették eszközükre, továbbküldték az eredeti üzenetet - esetenként több száz - másik hívószám előfizetőjének is. A feladó
hívószám előfizetője szándékán
kívül küldi ki a kéretlen üzeneteket, melyek tartalmuk szerint, illetve a letöltendő alkalmazás alapján megegyeznek.
Amennyiben valaki letöltötte az
SMS-ben található linken elérhető
alkalmazást, állítsa vissza telefonját a gyári beállításokra, melyet
eszköztípustól függően a rendszer beállításai között tehet meg!
Amennyiben a rendszer-visszaállítást nem tudja végrehajtani, úgy
telepítsen vírusirtót telefonjára,
vagy kérje szakértő segítségét!
Legyen figyelemmel arra, hogy
ezzel minden adatot töröl a telefonról, így a visszaállítás előtt
gondoskodjon adatainak biztonsági mentéséről!
Ha a telefonunkra az alábbi isme-

retlen csomagkézbesítésről származó emlékeztető üzenet érkezik,
ne nyissuk meg az abban található
linket! A linkre kattintva a FedEx
csomagküldő-szolgálat arculati
elemeivel ellátott weboldal jelenik
meg, ahol egy alkalmazás letöltésére nyílik lehetőség. Ne töltsék
le az alkalmazást, mert az kártékony kódot tartalmaz, mellyel az
elkövetők hozzáférhetnek az eszközeinken tárolt adatokhoz, arról
hívásokat vagy szöveges üzenetek
küldését kezdeményezhetik!
Az alábbiakban idézzük a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, ebben a
témában ma közölt posztját:
"Nízzík csak! Iszen magának nem
levele van, hanem pakkja!” Csak
most nem Nyilas Misi kapott pakkot, hanem sokan közületek kaptak olyan SMS-t, amiben a csalók
egy csomagküldemény érkezésére
emlékeztetnek. Ezek a kéretlen
SMS-ek viszont káros kódot tartalmaznak!
- Az SMS linkjére kattintva egy
csaló weboldal jelenik meg, amely
rendkívül jól utánozza az eredeti
honlapot.
- A csaláshoz jellemzően a Fedex
nevű szolgáltató arculati elemeit
használják fel (a linkekre kattintva
a Fedex nevű cég weboldalára hasonlító felület jön be).
- Ezek a káros oldalak egy alkalmazás telepítésére próbálják rávenni az áldozatot ─ a megtévesztés szerint a csomagküldemény
nyomon követéséhez.
- Amennyiben a felhasználó letölti
a feltételezett alkalmazást az eszközre, egy adatlopó képességekkel felruházott Trójai vírus kerül
telepítésre.
- A csalók, a vírus telepítése után

majdnem minden szolgáltatáshoz
hozzátudnak férni, mint például:
SMS, MMS írás, küldés, Internet,
Bluetooth, NFC, telefonkönyv stb.
- Főleg Androidos készülékek
érintettek.
- Az alkalmazás saját magát telepíti fel, és ezt követően akár a netbank-applikációban tárolt adatokhoz is hozzáférhet.
- Az eddigi vizsgálatok alapján
minden esetben magyar mobilszolgáltató hálózatából érkeztek
az üzenetek.
- Üzenet tartalma: „Megérkezett
a csomagja, kovesse nyomon itt:
https://(valtozó hivatkozás)”
- Az üzenetekben szereplő URLek dinamikusan változnak.
UPDATE: az SMS linkjén található malware képes hozzáférni a
megfertőzött készülék SMS küldési lehetőségéhez. Így a bűnözők
a csaló üzenethez hasonló, vagy
azzal azonos üzeneteket tudnak
küldeni más hívószámokra. Sajnos a fertőzött készülék kimenő
üzenetei között nem látható az alkalmazás által elküldött SMS.
- Fertőzés esetén (ha letöltöttük az
appot) javasoljuk, hogy az érintett
eszközön haladéktalanul végezzetek el egy gyári visszaállítást
- Soha ne kattintsatok az SMS-ben
lévő linkre és az előugró weboldalon az applikáció letöltés hivatkozására!
- A káros weboldal címe árulkodó
lehet. Nézzük meg jól az URL-t!
- Minden esetben külön keressetek rá az adott cég, vagy szervezet
hivatalos weboldalára, és ott bejelentkezve ellenőrizzétek a kapott
üzenet valóságtartalmát!
- És ugye ha mégis letöltöttétek az
appot, akkor hardreset!
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Emlékezés Nagy János szobrászművészre
Rákosszentmihálytól
Komáromon át Tatáig - Kárpát-medencei magyar sors: NAGY
JÁNOS SZOBRÁSZMŰVÉSZ
ÉLETE
Nekrológot írni mindig nehéz
és szomorú feladat, az sem
könnyíti meg, hogy páratlanul
gazdag művészi hagyaték ismeretében tehetem. Amikor egy
élet véget ér, minden halottainkhoz kötődő emlék jelentőssé
válik. Azok a sorok is, amelyeket Nagy János a róla szóló
2011-ben megjelent könyvben,
az „ÉLET” című triptichon
harmadik, önarcképével záruló bronz reliefjéhez írt : „…. a
búzát szelő gazda…….. felméri
termését, az életét. Mit, miért,
hogyan csinált, mit tett? Mi értelme volt az életének? Hogyan
vetett, hogyan áldozott, teljesítette-e küldetését?”
Ez utóbbi kérdést szinte naponta feltette magának. Szomorúan mondogatta: számos terve
lenne még, de attól félt, sokat
visz magával, ha betakarítja az
Úr! Úgy érezte, hogy nemzeti
önismeretünk hiánya vezetett
el a trianoni országvesztéshez. Történelmi tudásunk egyre
szerényebb, életünkből lassan
eltűnnek a magyar történelem
mítoszai és regéi, hősei és áldozatai. Nemzeti ünnepeink
jól mutatják, mennyire hiányzik egy nemzeti panteon, ahol
őseink, hőseink, jeles honfitársaink befogadható, megérthető
és megszerettethető művészi
alkotásokban, a nemzet minden
tagjának megjelennek.
Egész életében befogadható
alkotásokra törekedett, mint
írta: „Ne a formáról, a lélekről ismerjék fel az alkotót. Az
a munka, amely nem vált ki
katarzist, nem műalkotás… Az
ötletparádé nem művészet. A
művészek, mint az írók felelősséget hordoznak. Ők a szépség,
a jóság, az igazság, az erkölcs,
a hit, az alázat, a létezés csodáinak feltárói, az isteni lét tanúi.
Ideje vállalni a felelősséget az
igazság kimondására, a tudatos gonoszság, a romboló erők
leleplezésére.”
Krédóját 2006-ban így vallotta
meg: „Arra tettem fel az életem, hogy én magyar művész
leszek. Egy olyan korban és tájon, ahol már jó ideje írják a
magyarok nélküli történelmet.
Visszafelé, a múlt irányába
persze, de jól kitapinthatóan
azért, hogy jövőnk se legyen.
A magyartalanítás fészke pedig nem Pozsonyban van, nem
is Belgrádban vagy Bukarestben, hanem éppen itt Budapesten. Ahol a magát Magyarnak
és Tudományosnak nevező …
intézmény művészettörténeti
ügyekben illetékes, legmagasabb szintű képviselője ország
világ számára kinyilatkozhatta: ilyen, hogy „magyar művészet” - nincsen !” Nagy János
egész életműve, a munkásságáról készült három könyv, Kroó
András és Nagy Imre filmjei
tanúsítják, hogy amire feltette
az életét, azt megvalósította,
magyar szobrász lett. A legnehezebb életutat választotta.
Ezt ő is tudta, s 1976-ban ba-

rátjának, a költő Koncsol Lászlónak nagyon pontosan megfogalmazta: „Ráérezni kifejezni
egy nép lelkiségét, annak formát adni úgy, hogy hasonuljon
történelmünk művészetéhez, és
ne legyen skatulyába zárva: ez
elég nehéz, egy életre szóló feladat. Nem az egyszerű utat választottam, a változatokat egy
témára, egy kaptafára, hogy
egy rám jellemző sablont dolgozzak ki, hogy legyen”saját
hangom”, és így kerüljek be a
„lexikonba”. A nehezebb utat
jelöltem ki magamnak. Minden mű, amit létrehozok, arról
az emberről, korról, eszméről,
problémáról, tényről, lélekről
szóljon, a témának és kornak
megfelelő formában. A közönség nem a művész önmegvalósítására kíváncsi, hanem az
adott probléma nívós, érthető,
hatásos- ütős, katarzist okozó megformálását óhajtja, azt
rendeli meg. Ezt a hatást igyekszem elérni, ezáltal szobraim
stílusa nagyon változatos, de
egységgé állnak össze.”
Mindezt azonnal felfedeztem,
amikor 1979-ben megismertem
Nagy Jánost. Egy szlovákok
lakta falu, Almás vízimalmában élt. Éppen domborműveket
készített Gilgamesről. Életre
kelteni a mezopotámiai történelem és mítosz hősét, aki népe
védelmére fanatikus hévvel,
védőműként építette Uruk városa köré a falakat, számomra
azt példázta, hogy a páratlanul
ritka, egyszerre egyetemes és
nemzeti szobrászok közé tartozik. Nagy János művészetében nyugat beszélő, és kelet
jelképekkel, írásokkal ékesített
szobrai egyaránt megtalálhatók, a köztéri szobrok, kisplasztikák, domborművek, érmek
között.
Nagy János gazdag képzőművészeti hagyatékának gondozó
gazdái a tataiak lesznek, most
rajtuk és magyarként mindnyájunkon a sor, hogy tettekkel és
cselekedetekkel válaszoljunk
arra, mit ér a művész, ha magyar, mit ér a hagyatéka, ha azt
egy magyar közösségnek kell
továbbéltetni! Ezekhez a búcsúztató sorokhoz a hagyatékról nem adhatok katalógust, de
alkotásai minden jelentősebb
csoportjából megnevezek tizenkettőt, amelyek Nagy János
életművében kiemelkedőek és
meghatározóak voltak.
A köztéri szobrok közül a felvidéki Búcs községben áll a névadó BULCSU VEZÉR lovas
szobra, Hetényben SZÉCHENYI ISTVÁN alakja őrködik. IV.
BÉLA ÉS CSALÁDJA az esztergomi ferences templom falán
tekinthető meg. Dunaszerdahelyen két jelentős emlékművét
feltétlenül fel kell keresnünk
ha arra járunk, az 1944-es
zsidó holokauszt emlékére állított MÁRTÍR és az EZERKILENCSZÁZÖTVENHATOS
forradalom EMLÉKMŰVET. A
magyar történelemben a fenti
két történelmi tragédia között
volt egy harmadik is, a KITELEPÍTÉS, a felvidéki magyarság kényszer áttelepítése, az
un. lakosságcsere keretében az

anyaországba. Megrázó emlékművét Komáromban állították fel. A második világháborúban elesett katonák emlékét a
nyolcvanas évekig nem lehetett
megörökíteni, akkor azonban
a temetőkben sok emlékművet
állítottak fel. Nagy János, sajátos rézlemezből formált, alkotott szobraival Köbölkúton
a LEVÉTEL A KERESZTRŐL,
Ipolybalogon a SÍRBATÉTEL
emlékművekkel örökítette meg
emléküket.
Budapesten 2013. május 15-én,
a XII. kerület Gesztenyéskert
parkjában avatták fel Esterházy János emlékhelyét, amely
Nagy János régen elkészült,
műtermében pihent szobortervének megvalósításával született. Máig egyedülálló példát
ad arra, hogy egy Esterházy
János emlékmű felállítására, magán emberek létesítette
egyesület s a hozzá csatlakozó
állami szervek támogatásával
is, hogyan hozta létre hazánk
legmegrázóbb emlékművét, ábrázolva azt a sorsot, amelyben
a második világháború során a
szovjet munkatáborokba hurcolt, mintegy 900.000 magyar
ember osztozott. A szoborról
Nagy János így fogalmazott:
„ Az én szobrom egy embert
ábrázol, aki kint áll abban a
rettenetes hideg pokolban, egy
lópokróc katonakabátba burkolódzik, próbálja összefogni,
védekezve a hideg ellen. Alatta
meztelen a teste, kopasz, éhes,
sovány és beteg. A vad szél meg
fúj. Ebben a szélben áll, és néz
szembe vállalt sorsával, valahogy a szentté válást szerettem
volna ábrázolni.” A szobrot kis
virágágyás veszi körbe, melybe Esterházy János emlékére a
Márk Gergely nemesítette rózsabokrokat ültették.
Nagy János már tatai lakos
volt, amikor Martonvásáron
felavatták BEETHOVEN ÉS
A HALHATATLAN KEDVES
című szobrát, amelyen a zongorázó Beethoven játékában
egy szép fiatal nő gyönyörködik: Brunszvik Jozefin. Komáromban, az ellenség soha be
nem vette erőd falainál, két éve
áll lanttal, karddal a kezében,
az idén 170 éve meghalt költő,
író, többek között a Klapka induló zeneszerzője, EGRESSY
BÉNI SZOBRA.
Közben Nagy János elkészítette MÁTYÁS KIRÁLY LOVAS
SZOBRÁNAK kismintáját, ha
egyszer felállítanák a tatai
várban, a legszebb történelmi
szobrunk lenne.
Nagy János munkásságában
rendkívül sok kisplasztika,
bronzba öntött szoborterv készült, amelyek a pénz hiánya
vagy a tematikáik miatt nem
valósultak meg, ám ma is készen állnak a felállításra. Közülük álljon itt egy tucatnyi
neve, névsorba szerkesztve :
ATTILA, BALASSI BÁLINT,
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY,
ERŐK, GÁLYARABOK SZABADULÁSA, KERESZTELŐ
SZENT JÁNOS, LOVAS, KORSÓ, MÁTYÁS KIRÁLY, MINDNYÁJUNKNAK EL KELL
MENNI, SOLYMÁSZOK, TRI-

ANON. Közülük talán legközelebb a „Gályarabok szabadulása” izgalmas és mozgalmas
szoborterv valósulhat meg,
s azt a jelenetet örökíti meg,
amikor a perbe vett, 1674-ben
gályaraboknak eladott protestáns lelkipásztorokat l676 februárjában Ruyter holland admirális kiszabadítja.
A domborművek, emléktáblák
hosszú sorából igen nehéz lesz
az ígért tucatnyit kiválasztani.
Kezdjük az 1979-ben GILGAMES eposzához készült 14 táblával. A mezopotámiai történelem és mítosz hőséről a táblák
sora a máig példaadó cselekedeteket örökíti meg. Az emléktáblák sorát / LEHEL VEZÉR,
CSONTVÁRY, / olyan domborművek gazdagítják, mint az
EMESE ÁLMA, ÉLET, ZENE,
SZOBRAIM, SIRATÓ. A néhány éve elhunyt legnagyobb
népköltészeti, népzenei tudósunk az erdélyi Kallós Zoltán
előtt, tiszteletét egy ballada sorozattal / MENYBEVITT LÁNY,
FEHÉR LÁSZLÓ stb./ rótta le.
A legszebb domborműve a FAUNOK ÉS NIMFÁK mellett
a TÜNDÉREK TAVA. A Csallóközt nevezte így, írván róla
a következőket: „Csallóköz,
ugyanolyan táj, mint a Meotisz,
ahonnan el kellett jönnünk,
mert a Fekete… Magyar tenger
kiáradt, a legelőket elöntötte
a víz, el kellett hagyniuk…A
Duna -deltában, Szigetközben
és Csallóközben megtalálták
ugyanazokat az életkörülményeket. Ide letelepedtek.” Vizek
fölött szálló hattyúk, madarak
a tatai Öreg tó élővilágáról is
szólnak, s lehet igaza volt Nagy
Jánosnak, a Kirgizisztánban
élő népek legendáit, regéit és
meséit meg kellene ismernünk.
A műalkotások legnagyobb
csoportját a jórészt anyagi nehézségek miatt csak gipszben
megmaradt emlékérmék teszik

ki. Szépek, helyük lenne otthonainkban, s lehet, egyszer, mint
a nagy múzeumok műtárgy
másolatait, ezeket is meg lehet
vásárolni Tatán. Itt se engedjünk a tucatnyi érme/plakett
felsorolásából, hogy a négy
művészeti csoport se engedjen a negyvennyolcból : ADY
ENDRE, ÁLMOS, ATTILA,
BARTÓK, CSIP-CSIP CSÓKA,
ÉDES ANYANYELV, GYULA,
KODÁLY, KÖTÖNY, LISZT,
ŐSÖK, VÖRÖSMARTY.
2020. június 17-én NAGY JÁNOST sokan köszöntöttük születésnapján. Jókívánságaimat
azzal zártam, hogy 85 évesen
legyen örökhagyó, írjon testamentumot a jövő magyar
szobrászainak arról, hogy egy
elképzelt nemzeti panteonba
miről és kikről kellene szobrokat készíteni: „Ezt csak az
írhatja meg, akinek még nem
égett ki a szíve és együtt őrzi az
egyetemes és nemzeti értékeket.
Ez a testamentum az emberiség
öröksége is lehetne, mert benne talán Európa is megtalálná
mára elveszett szívét.” Ezekre
Nagy János már nem kapott
időt, de az utolsó percig tervezett és dolgozott. Reméljük
hagyatékából, kedves élettársa
Névery Erzsébet emlékezéseiből megismerjük milyen terveit kellene befejeznünk, s mily
módon kellene ideát és odaát
Tatán és Komáromban emlékét ápolni. Azt hiszem, kedves
barátja Koncsol László: Jövőm című négysorosát, amely
a múlt, jelen, jövendő nemzedékeinek az örökkévalóságról
szól, derűsen üzeni odaátról,
búcsúzva tőlünk:
„Férfi voltam, angyal lettem,
minden vágyam eltemettem.
Leszek lélek temetetlen,
Úr szolgája ernyedetlen.”
Kovács Gergelyné
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Fókuszban Tata- Nényei Előd szemével
Nényei Előd, lelkes tatai fotós fényképfelvételein a
város épületein, városépítészeti munkákon, üzemek
és gyárak megörökítésén túl - igaz kisebb számban
- események is megjelennek. Ezúttal olyan képeket
adunk közre, melyeken az edzőtáborban rendezett
ifjúsági versenyek elevenednek meg.
Hasonló témában várjuk az Önök felvételeit, történeteiket is, amelyeket a képek alatti kommentárban vagy a kunydomokosmuzeum@gmail.com címen
juttathatnak el hozzánk.
Kérjük Önöket, osszák meg velünk, ha felismernek
egy-egy eseményt vagy személyt, segítsék munkánkat emlékeik felidézésével!

„Az én Tatám”

JEGYZET

Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

Futógondolatok

„Az én Tatám” című rovatunkban
olvasóink szemével szeretnénk
bemutatni Tata szépségét és
különlegességeit. A fotókat a
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
e-mail-címre várjuk.

Köszönjük
a szép fotót
Varga Melindának!

Nem szeretek futni, mert nincs
benne labda…
Az előző lapszámból hiányoztak
a „futógondolatok”, aminek jóleső módon többen okát kérdezték.
Ledöntött a Covid. Se futás, se
gondolatok, se jegyzet.
Azért olvasva a márciustizenötödikés- szabadsajtós „ facés gondolatokat”, kiderült, hogy egyeseknek mennyire nincs halvány
/nem írom, hogy lila, mert Fradistának ilyen szín nincs is/ gőze
sincs arról, hogy mi különbség
van a szólásszabadság és a sajtószabadság között…
Dühömben a tiltás ellenére futó-pfcipőm után nyúltam…
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Ünnepi miserend
Tatai Szent Imre Plébánia
(Kapucinus Templom)

Április 1. Nagycsütörtök
16:00 Agostyán. Igeliturgia
18:00 Baj. Szentmise
18:00 Tóváros. Szentmise
Április 2. Nagypéntek. Szigorú böjt.
15:00 Baj. Szertartás.
15:00 Tóváros. Szertartás
17:00 Agostyán. Szertartás
Április 3. Nagyszombat
16:00 Baj. Húsvéti vigília
18:00 Tóváros. Húsvéti vigília
Április 4. Húsvétvasárnap, Urunk
feltámadásának főünnepe.
7:30 Tóváros. Szentmise
8:45 Tóváros. Szentmise
10:00 Baj. Szentmise
10:30 Tóváros. Görög Katolikus Szent
Liturgia
11:30 Agostyán. Szentmise
18:00 Tóváros. Szentmise

Püspök atyánk rendelkezése értelmében a nagyheti szertartásokat egyházmegyénkben megtartjuk a járványügyi
előírások figyelembe vételével. Arra
kérjük a Kedves Testvéreket, hogy templomainkban maradéktalanul tartsák be
a higiéniás és távolságtartási szabályokat, valamint a maszkviselési előírást!
A Püspöki Kar engedélye alapján nem
követ el bűnt az, aki nem jön el a szertartásokra. A kialakult helyzetre való tekintettel éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen Komárom – Esztergom Megyében
különösen is rossz a helyzet! Diákok,
mivel iskola nincs, lehetőleg ne jöjjenek
a templomba! Az idősek és krónikus betegek különösen is vigyázzanak! Csak
azok jöjjenek a szertartásokra, akik már
megkapták az oltást!
Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért!

Római Katolikus Szent Kereszt Plébánia
Április 1. Nagycsütörtök		
18:00 Tata. Szentmise
Április 2. Nagypéntek. Szigorú böjt
15:00 Tata. Szertartás

Április 3. Nagyszombat
18:00 Tata. Vigília szentmise
Április 4. Húsvétvasárnap
10:00 Tata. Szentmise

A világjárvány miatt a Győri Egyházmegyében a következő szabályok érvényesek:
Mivel sem az épületek, sem a levegő nem veszélyes, a templomok nyitva maradnak. Ez esetünkben a
Nagytemplomra vonatkozik, a falvak templomai sajnos már eddig is zárva voltak a miséken kívül.
A szertartások továbbra sem maradnak el. Mivel a gyülekezés és személyes kontaktus kifejezetten veszélyes, ezért minden eddigi egészségügyi előírást szigorúan be kell tartani.
A hívők felmentést kaptak a a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége alól. Tehát a miséket ugyan meg kell tartani, de azokon senki nem köteles részt venni. Ha valaki most nem jön el misére, ezzel semmi bűnt nem követ el.
Havassy Bálint László plébános, a saját felelősségére a következő kiegészítést teszi:
A
Nagytemplomban,
mérete
miatt,
viszonylag
biztonságos,
ezért
a
hétköznapi
szentmiséket
nyugodt
szívvel
meg
tudjuk
tartani.
Gyónni továbbra is lehet, a hétköznapi misék előtt és után, vagy telefonon egyeztetett időpontban. Kifejezetten bátorítok mindenkit az őszinte gyónásra!
Súlyos betegekhez továbbra is kimegyek, hívjanak bizalommal. (30-2958444)
Mivel nincs jogom megparancsolni, ezért a leghatározottabban kérem: csak azok jöjjenek szentmisére, akik már megkapták legalább az első oltást, vagy túlestek a fertőzésen, és emiatt viszonylagos védettséget élveznek. Aki eddig még nem tette volna meg, az jelentkezzen be az oltásra!
Kérem, hogy aki eljön a Nagytemplomba a nagyszombati vigília misére, az
most ne jöjjön el húsvétvasárnap is - és fordítva. Kerüljük a csoportosulást!
Sok erőt, kitartást, józanságot és Isten áldását kívánom Mindenkinek!

Tatai Református Egyházközség
Az ünnepi istentiszteletek élő közvetítését a Tatai Református Egyházközség
Facebook oldalán követhetik nyomon midnen nap 10:00 órától.

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata
Kommunikációs Szolgálat 2021. március 26.
A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő
Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:
Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden
személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most
elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával:
Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred
érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)
Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.
Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi
Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9
órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.
A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.
Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!
A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve
hoztuk meg határozatunkat:
Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)
2021. március 26.
Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület
Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

Tatai Evagélikus Egyházközség
A vasárnapi istentiszteletek – püspöki, esperesi instrukciók szerint –
továbbra is SZÜNETELNEK!
A Nagyhét áhítatai a tata.lutheran.hu oldalon, illetve az egyházközség
YouTube-csatornáján érhetők el.

“Tata más szemmel – A város, ahogy még nem láttuk”
A tatai Kuny Domokos Múzeum nyilvános fotópályázatot hirdet
“Tata más szemmel – A város, ahogy még nem láttuk” címmel.
A pályázatra olyan, Tatán készült fényképekkel lehet nevezni,
amelyek a várost, vagy annak egy részletét a gyakran látott
képi klisék mellőzésével, a megszokottól eltérő módon mutatják be.
Műfaji megkötés nincs, a beküldött fotó lehet többek között:
– szokatlan nézőpontból készült városkép
– érdekes, akár meghökkentő street fotó
– tatai eseményen készült, különleges pillanatot megragadó
életkép
– különösen szép, vagy ritka jelenséget megörökítő természetfotó
– bármilyen humoros, akár véletlenül elkapott pillanatkép
– sajátos technikával, vagy utómunkával készült montázs, kollázs, vagy más trükkfelvétel.
Az egyetlen feltétel, hogy olyan kép legyen, amely egyértelműen felismerhető módon Tatán készült. A pályázaton hivatásos és amatőr fotósok egyaránt részt vehetnek. Egy pályázó
több képpel is nevezhet. A képeket TIFF vagy JPG formátumban kérik beküldeni. Javasolt felbontás: 300 dpi. A képek hos�szabbik oldala 80 cm nagyságra legyen méretezve. A beküldött képfájlok elnevezésének tartalmaznia kell az alkotó nevét
és a kép címét ékezetek nélkül, alsó vonallal elválasztva. (Pl:
kovacs_janos_tatai_este). Megfelelő színvonalú pályaművek
beérkezése esetén a Kuny Domokos Múzeum a beérkezett
anyagból kiállítást rendez. Az első három helyezett pályázót
külön is díjazzák, a győztes pedig lehetőséget kap egy önálló
kiállításra a tatai várban, 2021 második felében.
Jelentkezési határidő 2021. április 30.
A képeket a következő e-mail címre várják:
kdm.fotopalyazat@gmail.com

Gerlingeni futás
Húsvéthoz kapcsolódva a Dock A koronavírus világjárvány miatt külföldi résztvevők sajnos nem
tudnak részt venni a gerlingeni Solitudelauf futóversenyen 2021-ben sem. Gerlingen önkormányzata azonban felkínálta a testvérvárosi futóknak
a VIRTUÁLIS részvétel lehetőségét, ami jó alkalmat ad a tradíciók ápolására, és arra is, hogy
a testvérvárosi sportemberek együtt örüljenek egy
közös sporteseménynek, még ha országhatárok is
választják el őket egymástól.
- Hogyan vehetek részt virtuálisan a versenyen?
Mindenki otthon, a saját településén futja le a verseny 5, 10 vagy 21 km-es távját.
- Mikor és hol fussak?
2021. április 2. és 11. között bármikor és bárhol
- természetesen a járványügyi előírások szigorú
betartásával!

- Van-e regisztráció?
Igen, a tatai futók az alábbi linken elérhető
űrlap kitöltésével és beküldésével regisztrálhatnak a részvételre lehetőleg 2021. április 1.
csütörtökéjfélig. Ezt követően is lehetséges a
regisztráció, de mindenképpen a futást megelőzően, április 11-ig: https://forms.gle/gSzQehSY4sT8ddzn7
- Hogyan igazoljam, hogy lefutottam a regisztráció során kiválasztott távot?
Egy szelfi feltöltésével a Virtuális Solitudelauf esemény oldalára (a "Beszélgetés" fülön).
A képaláírásban szerepeljen a név, a táv és az
időeredmény is!
- A virtuális részvétellel felkerülhetek-e a verseny eredménylistájára?
Igen, természetesen - de csak helyezés nélkül,
az egyéni útvonalak eltérő terepviszonyai miatt.
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Ünnepi miserend
Tatai Szent Imre Plébánia
(Kapucinus Templom)

Április 1. Nagycsütörtök
16:00 Agostyán. Igeliturgia
18:00 Baj. Szentmise
18:00 Tóváros. Szentmise
Április 2. Nagypéntek. Szigorú böjt.
15:00 Baj. Szertartás.
15:00 Tóváros. Szertartás
17:00 Agostyán. Szertartás
Április 3. Nagyszombat
16:00 Baj. Húsvéti vigília
18:00 Tóváros. Húsvéti vigília
Április 4. Húsvétvasárnap, Urunk
feltámadásának főünnepe.
7:30 Tóváros. Szentmise
8:45 Tóváros. Szentmise
10:00 Baj. Szentmise
10:30 Tóváros. Görög Katolikus Szent
Liturgia
11:30 Agostyán. Szentmise
18:00 Tóváros. Szentmise

Püspök atyánk rendelkezése értelmében a nagyheti szertartásokat egyházmegyénkben megtartjuk a járványügyi
előírások figyelembe vételével. Arra
kérjük a Kedves Testvéreket, hogy templomainkban maradéktalanul tartsák be
a higiéniás és távolságtartási szabályokat, valamint a maszkviselési előírást!
A Püspöki Kar engedélye alapján nem
követ el bűnt az, aki nem jön el a szertartásokra. A kialakult helyzetre való tekintettel éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen Komárom – Esztergom Megyében
különösen is rossz a helyzet! Diákok,
mivel iskola nincs, lehetőleg ne jöjjenek
a templomba! Az idősek és krónikus betegek különösen is vigyázzanak! Csak
azok jöjjenek a szertartásokra, akik már
megkapták az oltást!
Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért!

Római Katolikus Szent Kereszt Plébánia
Április 1. Nagycsütörtök		
18:00 Tata. Szentmise
Április 2. Nagypéntek. Szigorú böjt
15:00 Tata. Szertartás

Április 3. Nagyszombat
18:00 Tata. Vigília szentmise
Április 4. Húsvétvasárnap
10:00 Tata. Szentmise

A világjárvány miatt a Győri Egyházmegyében a következő szabályok érvényesek:
Mivel sem az épületek, sem a levegő nem veszélyes, a templomok nyitva maradnak. Ez esetünkben a
Nagytemplomra vonatkozik, a falvak templomai sajnos már eddig is zárva voltak a miséken kívül.
A szertartások továbbra sem maradnak el. Mivel a gyülekezés és személyes kontaktus kifejezetten veszélyes, ezért minden eddigi egészségügyi előírást szigorúan be kell tartani.
A hívők felmentést kaptak a a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége alól. Tehát a miséket ugyan meg kell tartani, de azokon senki nem köteles részt venni. Ha valaki most nem jön el misére, ezzel semmi bűnt nem követ el.
Havassy Bálint László plébános, a saját felelősségére a következő kiegészítést teszi:
A
Nagytemplomban,
mérete
miatt,
viszonylag
biztonságos,
ezért
a
hétköznapi
szentmiséket
nyugodt
szívvel
meg
tudjuk
tartani.
Gyónni továbbra is lehet, a hétköznapi misék előtt és után, vagy telefonon egyeztetett időpontban. Kifejezetten bátorítok mindenkit az őszinte gyónásra!
Súlyos betegekhez továbbra is kimegyek, hívjanak bizalommal. (30-2958444)
Mivel nincs jogom megparancsolni, ezért a leghatározottabban kérem: csak azok jöjjenek szentmisére, akik már megkapták legalább az első oltást, vagy túlestek a fertőzésen, és emiatt viszonylagos védettséget élveznek. Aki eddig még nem tette volna meg, az jelentkezzen be az oltásra!
Kérem, hogy aki eljön a Nagytemplomba a nagyszombati vigília misére, az
most ne jöjjön el húsvétvasárnap is - és fordítva. Kerüljük a csoportosulást!
Sok erőt, kitartást, józanságot és Isten áldását kívánom Mindenkinek!

Tatai Református Egyházközség
Az ünnepi istentiszteletek élő közvetítését a Tatai Református Egyházközség
Facebook oldalán követhetik nyomon midnen nap 10:00 órától.

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata
Kommunikációs Szolgálat 2021. március 26.
A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő
Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk:
Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden
személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most
elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával:
Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred
érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)
Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.
Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi
Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9
órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.
A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.
Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!
A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve
hoztuk meg határozatunkat:
Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)
2021. március 26.
Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök és Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József s.k., püspök és Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület
Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök és Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Fekete Károly s.k., püspök és Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

Tatai Evagélikus Egyházközség
A vasárnapi istentiszteletek – püspöki, esperesi instrukciók szerint –
továbbra is SZÜNETELNEK!
A Nagyhét áhítatai a tata.lutheran.hu oldalon, illetve az egyházközség
YouTube-csatornáján érhetők el.

“Tata más szemmel – A város, ahogy még nem láttuk”
A tatai Kuny Domokos Múzeum nyilvános fotópályázatot hirdet
“Tata más szemmel – A város, ahogy még nem láttuk” címmel.
A pályázatra olyan, Tatán készült fényképekkel lehet nevezni,
amelyek a várost, vagy annak egy részletét a gyakran látott
képi klisék mellőzésével, a megszokottól eltérő módon mutatják be.
Műfaji megkötés nincs, a beküldött fotó lehet többek között:
– szokatlan nézőpontból készült városkép
– érdekes, akár meghökkentő street fotó
– tatai eseményen készült, különleges pillanatot megragadó
életkép
– különösen szép, vagy ritka jelenséget megörökítő természetfotó
– bármilyen humoros, akár véletlenül elkapott pillanatkép
– sajátos technikával, vagy utómunkával készült montázs, kollázs, vagy más trükkfelvétel.
Az egyetlen feltétel, hogy olyan kép legyen, amely egyértelműen felismerhető módon Tatán készült. A pályázaton hivatásos és amatőr fotósok egyaránt részt vehetnek. Egy pályázó
több képpel is nevezhet. A képeket TIFF vagy JPG formátumban kérik beküldeni. Javasolt felbontás: 300 dpi. A képek hos�szabbik oldala 80 cm nagyságra legyen méretezve. A beküldött képfájlok elnevezésének tartalmaznia kell az alkotó nevét
és a kép címét ékezetek nélkül, alsó vonallal elválasztva. (Pl:
kovacs_janos_tatai_este). Megfelelő színvonalú pályaművek
beérkezése esetén a Kuny Domokos Múzeum a beérkezett
anyagból kiállítást rendez. Az első három helyezett pályázót
külön is díjazzák, a győztes pedig lehetőséget kap egy önálló
kiállításra a tatai várban, 2021 második felében.
Jelentkezési határidő 2021. április 30.
A képeket a következő e-mail címre várják:
kdm.fotopalyazat@gmail.com

Gerlingeni futás
Húsvéthoz kapcsolódva a Dock A koronavírus világjárvány miatt külföldi résztvevők sajnos nem
tudnak részt venni a gerlingeni Solitudelauf futóversenyen 2021-ben sem. Gerlingen önkormányzata azonban felkínálta a testvérvárosi futóknak
a VIRTUÁLIS részvétel lehetőségét, ami jó alkalmat ad a tradíciók ápolására, és arra is, hogy
a testvérvárosi sportemberek együtt örüljenek egy
közös sporteseménynek, még ha országhatárok is
választják el őket egymástól.
- Hogyan vehetek részt virtuálisan a versenyen?
Mindenki otthon, a saját településén futja le a verseny 5, 10 vagy 21 km-es távját.
- Mikor és hol fussak?
2021. április 2. és 11. között bármikor és bárhol
- természetesen a járványügyi előírások szigorú
betartásával!

- Van-e regisztráció?
Igen, a tatai futók az alábbi linken elérhető
űrlap kitöltésével és beküldésével regisztrálhatnak a részvételre lehetőleg 2021. április 1.
csütörtökéjfélig. Ezt követően is lehetséges a
regisztráció, de mindenképpen a futást megelőzően, április 11-ig: https://forms.gle/gSzQehSY4sT8ddzn7
- Hogyan igazoljam, hogy lefutottam a regisztráció során kiválasztott távot?
Egy szelfi feltöltésével a Virtuális Solitudelauf esemény oldalára (a "Beszélgetés" fülön).
A képaláírásban szerepeljen a név, a táv és az
időeredmény is!
- A virtuális részvétellel felkerülhetek-e a verseny eredménylistájára?
Igen, természetesen - de csak helyezés nélkül,
az egyéni útvonalak eltérő terepviszonyai miatt.
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Különös húsvét – Bíró László püspök írása

Húsvét vigíliáján mindig mélyen megérint, hogy három
szimbólum egyszerre kap szerepet a liturgiában: a tűz, a víz
és – a tömjén formájában – a
levegő, azaz a három ősanyag,
amelyek nélkül nem lenne lét.
A hétköznapi életben a tűz és a
víz mintha kioltanák egymást,
és mi mégis együtt ünnepeljük
ezeket a valóságokat.
Tüzet szentelünk, és meggyújtjuk a húsvéti gyertyát. Újra meg
újra énekli a liturgiát vezető:
Krisztus világossága, és a nép
válaszol: Istennek legyen hála.
Korunk szenved a világosság, az
igazi tájékozódási pont hiányától, szenved, mert ideológiák
után szaladgál, amelyek folyton
cserélődnek, így hát nem érzi
biztonságban magát. Krisztus
a világ világossága, a Feltámadott beragyogja az egész életet.
Az ószövetségi zsoltáros szépen
fogalmazza meg ezt: „A halál
sötét völgyében sem félek, mert
ott vagy vélem, biztonságot
ad vessződ és pásztorbotod.”
(Zsolt 23,4)
A víz a keresztségi fogadalmak
megújítása után a vízszenteléskor tűnik fel. Ezután a szertartás vezetője végighalad a
templomon, és keresztségünkre is emlékeztetve meghinti a
közösségünket szentelt vízzel.
A nagyböjt ideje alatt olvastuk
Ezekiel látomását, amelyben a
Biblia arról beszél, hogy amikor majd újjáépül a jeruzsálemi
templom, a küszöbe alól forrás
fakad. Egyre nagyobb lesz az a
víz, és a partján növények sarjadnak, amelyek gyümölcsöt
érlelnek, és gyógyító levelet
hoznak.
A harmadik őselem a levegő, az
újra meg újra használt tömjén
illata, ami körüllengi az egész
templomot, az egész liturgiát. A
feltámadott – szinte felfoghatatlan a titok – egyszerre tűz, víz,
levegő. Ezért kiált föl örömében
minden liturgiában az Egyház:
„Íme, hitünk szent titka: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel
valljuk feltámadásodat, amíg el
nem jössz.”
A húsvét titka örök, akkor is,
ha most változtak a külső körülmények, és csak a médián
keresztül tudjuk megünnepelni
Egyházunkkal a húsvét misztériumát. A húsvét nem tűnik el
attól, hogy nem a megszokott
keretek között ünnepeljük.
Most, a karantén idején különös aktualitásuk van a húsvéti evangéliumoknak. A nagyszombati vigíliában olvasunk az
asszonyokról, akik hűségesek
a halott Krisztushoz, mennek,

amely értetek ontatik”. Egy teológus
fölteszi a kérdést:
honnan
tanulták
a keresztények az
önzetlen létet? Ennek okát abban találja, hogy minden
Eucharisztia-ünnepléskor elhangzott a
pro vobis, az értetek
kifejezés. A keresztények időről időre
hallották, hogy Jézus az értünk való
lét, és a Jézus-köveMunkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt
tés nem más, mint
hogy megkeressék a holtteskövetni ezt az értét. De nem a halott Krisztust
tünk való Jézust.
találják meg, hanem az élővel
Nagypéntek a beteljesedés emtalálkoznak, aki szól hozzájuk,
léknapja. Jézus felkiáltott a keüzen velük: „Mondjátok meg,
reszten: „Beteljesedett!”, majd
Krisztus él.” A húsvétvasárnapi
lehajtotta a fejét, és kilehelte
evangéliumban pedig Péter és
lelkét. Az értünk való lét, amely
János futnak a sírhoz. A holtmindegyikünk hivatása, ekkor
test helyett ők gondosan összebeteljesedett.
hajtott gyolcsokat találnak, és
Húsvétvasárnap pedig azt látegy angyalt, aki szólítja őket:
juk, hogy Jézus az Atyának
„Mit keresitek az élőt a holtak
szentelte magát, odaadta magát
között? Nincs itt, feltámadt.”
értünk az utolsó csepp véréig.
Ebben a kicsit talán letargikus
Azután pedig ennek a Krisztusidőszakban a hívő embernek
nak odaajándékozta magát az
különleges hivatása meglátni
Atya a feltámadásban a Szentaz élő Krisztust, meghallani az üzenetét.
Húsvétkor különösen
feladatunk, hogy tanúságot tegyünk az
élő Krisztusról.
Most, hogy be vagyunk zárva az otthonainkba, ez alkalom
lehet arra, hogy felismerjük, mennyire
elidegenedtünk egymástól. De lehetőség
arra is, hogy ismét
rátaláljunk egymásra,
és megelevenedjen
közöttünk egy új fogalom, ami mégis ősrégi: csalélek által. A liturgia a maga
ládegyház. Ismerjük a kedves
eszközeivel, szimbólumrendtörténetet, amikor Aranyszájú
szerével Krisztus határtalan önSzent János Konstantinápolyátadását jeleníti meg, illetve a
ban lelkesen prédikált: „Ti, csaszentháromságos Isten, az Atya,
ládok, egyház vagytok, kisegya Fiú és a Szentlélek egymásra
ház, ecclesiola.” A tömeg olyan
figyelését. Ez minket is arra hív,
szűnni nem akaró ujjongásban
hogy a családon belül legyünk
tört ki, hogy Aranyszájú Szent
egymásra figyelők. A csaJánosnak abba kellett hagynia
ládegyház megújulásának üna prédikációját, és másnap folynepe lehet ez a csöndesre fogott
tatnia.
húsvéti ünneplés, amelyet ajánAz ószövetségi zsidóság Kriszdékul is kaptunk, nem csak büntus után 70-ben szétszórattatott
tetésül. A régiek így mondták:
az egész földkerekségen, de
a család apja a család papja. A
mind a mai napig megőrizte
családfők legyenek a szent háidentitását. Éppen a családi lirom nap közösségi megünnepturgia: a széderesték szertartálésének vezetői a családjukban,
sa, amit a családfő végzett, az
és legyünk mindannyian önmaújra meg újra elvégzett péntek
gunk egymásnak ajándékozói.
esti gyertyagyújtás és a családi
Ma is bennem él a gyermekkörben zajló rituális étkezések
kori húsvétok
tartották meg az önazonosságuöröme, amikor
kat. Ennek az örökségnek mi is
láttuk,
hogy
a részesei vagyunk, nekünk is a
lesz fű húsvétra,
hivatásunk, hogy családegyház
lesz mit szedlegyünk.
ni a nyuszinak.
Tulajdonképpen az egész húsSzinte érzem az
vét Krisztus önátadásának foillatát a frissen
lyamatos ünneplése, apró részsarjadt fűnek,
letekben. Nagycsütörtökön a
amit a húsvéti
papságát osztja meg velünk,
piros tojás köré
fölszentelt papokkal: „Ezt csegyűjtöttünk. Ez
lekedjétek az én emlékezetemvolt a felszín,
re.” Az aznap esti szertartás
de felnőttként
szövegében ugyancsak Jézustudom,
hogy
nak az utolsó vacsorán mondott
ez a sarjadó fű
szavait halljuk: „vegyétek és
húsvét titkát jeegyétek, ez az én testem, amely
lentette.
értetek adatik, ez az én vérem,

Sosem felejtem el, egy húsvétvasárnap reggel a pécsi székesegyházban nyitott gyóntatószékben üldögéltem, és egy
kisgyermek, mert gyónó nem
volt, odacsámborgott hozzám.
Az ölembe furakodott, és megkérdezte a maga bizalmas gyerekmódján: „Laci bácsi, miért
támadt föl Krisztus?” Nem egyszerű megfelelően válaszolni
erre. Végül ezt mondtam: „Tudod, amikor a szüleid hosszú
útra kelnek, és te alszol, akkor
fölébresztenek, mert szeretnek,
és nem akarnak magadra hagyni
téged. A mennyei Atya szerette az Úr Jézust, és nem akarta
a halálban hagyni, ezért életre
keltette.”
Egy harmadik történet is kötődik bennem a húsvéthoz. A kórház fogságában vagyok, és egy
harmadik osztályos kislánytól,
akinek az édesanyja itt dolgozik
és ezért már ismer, rajzot kaptam. Meglepődtem a művészi
alkotásán, amely a lapot egyharmad-kétharmad arányban két
mezőre osztotta fel. A kisebbik
részbe lerajzolt engem, amint
ülök a tolókocsiban, és ezt írta
fölé: „nem tud járni”. A képme-

Munkácsy Mihály: Ecce Homo

ző kétharmad része fölött pedig
ez a felirat: „tud járni, tanítom
görkorcsolyázni”. Ott a kislány
előttem, hatalmas görkorcsolya a lábamon. A kisebb képen
szomorú volt a felhő, lógott az
ajka, akárcsak a napnak, és esett
az eső, lehullottak a fáról a levelek; magam is szomorú vagyok a tolókocsiban. Ahol már
tudok járni, ott minden csupa
mosoly: a felhő, a napsugár, a
sarjadozó fa mosolyog, minden
derűs. Vajon nem húsvéti kép-e
ez? Megtalálni az arányokat:
egyharmad a szomorúság, kétharmad az öröm.
Befejezésül még hadd hozzak
egy-egy idézetet szülővárosom,
Szekszárd két óriásától, Babits
Mihálytól és Dienes Valériától,

akik együtt is játszhattak annak idején a Séd partján, hiszen
mindössze két ház választotta el
családjaikat egymástól. Babits
Mihály 1936-ban írt verse a Ha
nem vagy ellenállás:
„Úgy élj, hogy a lelked is test
legyen
melyen színeket ver vissza a
nap.
Foglalj magadnak tért a levegőből,
határozott helyet az ég alatt.
Mert semmi vagy, ha nem vagy
ellenállás.
Vigyázz, ne fújjon rajtad át a
szél!
Őrizzed árnyékodban szent, komoly
s nyugodt dolgok biztos lélekzetét.
(…)
Ne táncolj minden ősz füttyére,
mintha
virág volnál a saját sírodon.”
A másik nagy ívű gondolkodó,
Dienes Valéria a következőket
írja: „Az emberlélek nehezen
mélyed a saját szellemiségébe,
fogva tartják saját érzékei, és
arra van berendezve, hogy eltöltsék vagy életképessé tegyék,
hogy eligazítson az »egyetlen
fontosban«, egyszerűen a hit
fennmaradásában. De a szellem,
tudjuk, hogy ezt a fennmaradást
őrzi, a léleknek ez mélységes
feladata. Nem az a lényeg, hogy
ez az élet önmagáért megmarad-e. Mert célja nem önmaga,
hasztalan énekli ezt bele minden érzékszerve, minden életműködése. Mert vannak ennél
magasabb érdekek, és a szellem
tudja, hogy ezt a fennmaradást
néha oda kell áldozni valamiért,
amelyről egyszer mondotta valaki, hogy nem innét való, nehogy elmerüljünk abban, »ami
innét való«.”
Az ember örök kísértése, hogy
lelke függőleges irányát elnyomja a horizontális. Azt gondolom, mind Babits sorai, mind
Dienes Valéria gondolatai arra
hívnak bennünket, hogy most
se sodródjunk a világ hangulatával, ne merüljünk el benne,
hanem emelkedjünk felül; ne
legyünk olyasvalakik, akiken
átfúj a szél.
Így kívánok áldott húsvétot
mindnyájunknak!
Bíró László tábori püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának
elnöke
Forrás: Magyar Kurír (2020)

Munkácsy Mihály: Golgota
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Tour de Hongrie

Fotó: Tour de Hongrie Facebook oldala

Ha valaki nézi a sporttelevíziók
kerékpárversenyről szóló adásait
láthatja milyen felhajtás, milyen
körítés jár hozzá. Most éppen a
Katalán körversenyt lehet nézni,
ahol Valter Attila révén magyar
versenyző is teker. Az évek során a magyar kerékpáros körverseny is igyekszik felzárkóz-

ni a nemzetközi trendekhez. A
történet 1925-ben indult, ekkor
rendezték a Tour de France mintájára az első Tour de Hongrie
versenyt. Többször nem lehetett
megrendezni, néhányszor nem
tudták megrendezni, így az idén
még csak a 42. Tour következik.
A verseny történetében Tata lesz

a 73. település amelyet érint a
mezőny. Legtöbbször Budapest
szerepelt, de előkelő helyen áll
Miskolc és Debrecen is. Tavaly
Kelet-Magyarországon
tekert
a mezőny, mert a Giro d’ Italia
elvileg
Nyugat-Magyarországon zajlott volna. Már akkor elhangzott egy ígéret Eisenkram-

mer Károly főszervezőtől, hogy
2021-ben főként a Dunántúl lesz
a helyszín. Az ígéret szép szó,
így került a Tor de Hongrie térképére Tata is. Az idei verseny
május 12-16 között zajlik és a
harmadik szakasz befutó városa
lehet településünk. Ez egy pénteki nap amikor délután fél 3-kor
Veszprémből indul a mezőny és
várhatóan 17.30-17.45 között
érkezik Tatára. Természetesen
egy ilyen verseny biztosítása
összehangolt munkát igényel a
szervezőtől, a rendőrségtől és a
segítőktől. Az is biztos, hogy a
lezárások, terelések miatt eléggé
fel fog borulni a város közlekedési rendje május 14-én. A verseny
hivatalos kézikönyvében, amely
minden fontos információt tartalmaz a versenyzők és a rendezők
számára, a Célváros tekintetében
az alábbiak szerepelnek:
- befutó előtti napot megelőzően
48 órával megállni tilos táblák
kihelyezése a teljes városi útvo-

nalon és a rendezvényterületen
- befutó napján 6 óra után kezdődik a terület kiépítése
- a teljes rendezvényterület 2-3
órával a befutó előtt kezd üzemelni
- befutó előtt 1.5 órával az utolsó
1 km-es szakaszon teljes zárás
szükséges. Ez a befutó után fél
órával oldható fel részlegesen
- a befutó utáni bontás kb. 4-5
óráig tart
A városi szakaszt a továbbiakban
folyamatosan fogjuk bemutatni,
megjegyezni azokat a tudnivalókat amelyeket a városlakóknak
figyelni kell. A Tatai Városi Televízió „SPORTKEDD” műsoraiban is foglalkozunk a Tour de
Hongrie szervezésével, az útvonal bemutatásával. Ahogy közeledik a május 14-i dátum egyre
konkrétabb információk kerülnek nyilvánosságra. Nem lesz
könnyű nap ez a város életében,
de óriási élménnyel fog szolgálni.
Tompa Andor

Érmeket táncoltak
Ahogy már többször megírtuk az
idén a COVID járvány miatt elmaradt a sportolók közös ünnepe,a
Díjátadás. Sajnos csak sportáganként vagy egyesületenként kerülhet sor erre az alkalomra. Korábbi
számainkban mi is tudósítottunk
ezekről az eseményekről. Ezúttal
a Happy Dance Akrobatikus Rock
And Roll Sporttánc Egyesület sikeres versenyzői kaphatták meg
az egyedi érmet.
Zsoodance Országos Bajnokságon aranyérmes lett:
Gyermek kisformáció: Fohner
Adél, Fohner Sára, Loderer Dorka, Száraz Kinga.
Serdülő kisformáció: Ádám Lora,
Bertalanits Viktória, Csongrádi
Sára, Fücsök Csenge, Goján Fanni
Junior duó: Csongrádi Sára, Go-

Országos Mezeifutó Bajnok a Footournál
2021.03.21-én
Kecskeméten
rendezték meg a Magyar Mezeifutó Országos Bajnokságot
immáron a 113. alkalommal , a
vírushelyzetre való tekintettel
zártkapus – nézők nélküli módon. A járvány ideje alatt drasztikusan megcsappan létszámú
sportolóink közül szinte minden
hadra – versenyre fogható tagunkat beneveztük a nívósnak ígérkező megmérettetésre . A verseny előtti napon derült ki , hogy
betegség – karantén miatt három
versenyzőnkre nem számíthatunk másnap a bajnokságon . Így
a lányoknál két korosztályban, a
fiúknál pedig egy korosztályban
nem tudunk csapatként indulni –
csak egyéni módon futhatják le
a saját távjukat a tanítványaink.
21.-én vasárnap reggel 6 órakor indultunk , hogy megfelelő
időben ott lehessünk a verseny
helyszínén. Az időjárás az elmúlt
évekhez képest kegyeibe fogadott mindenkit, nem volt viharos
szél – sem szakadó eső – még a
szinte kötelező sár – dagonya is
hiányzott. A nevezések és a pályabejárás után a legkisebbek

máris kezdhették a bemelegítést.
A versenykiírásnak megfelelően
mindenki maszkot viselt, melyet
csak a rajt pillanatában vehettek
le és vitték magukkal a versenytávjukon végig , mert a célba
érkezést követően megint fel
kellett venni a védőálarcot. Ezt
mindenki fegyelmezetten betartotta.
A korcsoportok egymást követve
rajtoltak el , hatalmas – kiélezett
csata dúlt a bajnoki cím és a dobogós helyek megszerzéséért
mind az egyéni , mind a csapat
szinten . Az U-12-es lányaink
nyitották meg a küzdelmet , melyen Ádám Bíborka az egyéni 4.
helyen – míg az Ádám Bíborka ,
Somogyi Borka , Mészáros Lili
összeállítású csapatunk csak egy
helyezési ponttal csúszott le a
bajnoki címről és szerzett ezüst
érmet . Ugyanezen korosztályban a fiúknál a Farkas Ádámból
, Perger Ádámból , Hartmann
Brúnóból álló gárda a bronz
éremig jutott , a „B” csapatunk is
a pontszerző hatodik helyen zárt.
Az U-14-es lányok szépen teljesítették a távot , hozva az el-

várható helyezéseket , de sajnos
csapat eredmény nélkül fejezték
be a nehéz versenyt . Az általunk
legizgalmasabbnak
ígérkező
U-14-es fiúk ott folytatták, ahol
a kisebb lányok befejezték . Legújabb versenyzőnk Szilágyi Botond , aki elsősorban esztergomi
triatlonista a rajt után rögtön az
élre állt és egymás után rázta le
a versenytársait . Csak egy miskolci fiú tudta vele tartani a fergeteges tempót , aki a célegyenes előtt 250 méterrel robbantott
és elhúzott Botitól bő 6-8 méterrel . Aztán a rövid célegyenesbe
fordulva az óriási bíztatásra feltámadva Botond egy fergeteges
hajrát kivágva szinte szó szerint
beesett a vetélytársa előtt a célba
. Sokáig nem lehetett tudni azt,
hogy vajon ki lett a győztes – de
végül a számítógép a mi fiunkat
hozta ki bajnoknak csupán egy
tizedmásodperc különbséggel.
Ezzel ismét egy újabb Magyar
Bajnokot tudhat magáénak a
Footour S.E. és még egy negyedik helyet is sikerült összehozni
a Szilágyi Botond , Ferenczi Andor, Fenyvesi Márk összeállítású

triónak is . Köszönet illeti Botond esztergomi triatlon edzőjét
– a sport életműdíjas Heer Lajost.
Az U-16-os korosztály futamaiban sajnos sem a lányoknál , sem
a fiúknál nem tudtunk csapatot
kiállítani . Ennek ellenére is gyönyörű versenyzéssel érkeztek be
a célba tanítványaink . Az U-18ban a lányoknál egy indulónk
volt , az elvártaknak megfelelően – szépen helytállt . A fiúknál
a borzasztóan erős mezőnyben
sikerült kilencedik helyen végeznünk , ami megsüvegelendő
teljesítmény volt.
A Munka Vándordíj Összesített Pontverseny táblázatán igen
előkelő helyen – a tizenhetediken zártunk . Csak harminckét
egyesület tudott egyáltalán pontot szerezni az ország több mint
180 sportklubja közül . Büszkék
vagyunk azon tanítványainkra
, akik a hihetetlen mostoha –
sokszor embert próbáló körülmények között végezve a mindennapos edzéseiket így helyt
tudtak állni.
Sándor Péter szakosztályvezető

ján Fanni
Felnőttek: Borbély Ágnes, Bagyura Márta, Csongrádi Kata, Csongrádi Sára, Füssy Eszter, Gyalogos
Veronika, Horváth Fanni, Kusica Nadin, Mandrik Adél, Péntek
Gabriella, Nizelberger Zita
Ezüstérmet szerzett:
Junior duó: Nagy Kincső, Török
Zselénszki Csenge
Junior kisformáció: Godó Réka,
Lázár Csenge, Nagy Kincső, Török Zselénszki Csenge
Felnőtt kisformáció: Csongrádi
Kata, Füssy Eszter, Gyalogos Veronika, Horváth Nikolett, Orbán
Zsófia, Péntek Gabriella, Schamberger Ágnes
Bronzérmes lett:
Junior duó: Godó Réka, Lázár
Csenge.
Edző: Gojánné Kun Andrea -ta-

Programajánló
Asztalitenisz
április 10 (szombat) 11.00
TAC II – SZAK Sportiskola I
férfi NB II
Kézilabda
április 10 (szombat) 16.00
TAC – Szigetszentmiklósi KSK
fiú serdülő
április 14 (szerda) 17.20
TAC – Budakalászi SC női ifj
április 15 (csütörtök)17.30
TAC – Várpalotai BSK férfi ifj
Kosárlabda
április 4 (vasárnap) 13.00
TSE – Nyíregyházi Kosársuli
női amatőr NB I
Labdarúgás
április 3 (szombat) 10.00, 12.00
TAC – Goldball ’94 FC fiú U14
és U15
április (csütörtök) 17.00
TAC – FORTUNA SE lány U15
április 10 (szombat) 10.00
TAC – Mezőfalvi MEDOSZ női
U18
14.00 TAC – Mocsa KSE férfi
U19
április 11 (vasárnap)15.30 TAC
– Bábolnai SE férfi felnőtt
Valamennyi mérkőzést zárt
kapuk mögött játsszák.

