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A koncerten Michl József, Tata polgármestere mondott köszöntőt, melyben hangsú-
lyozta, 2016 első perceiben volt bőven miért hálát adnunk, s a január elsején megér-
kezett hóesés gyönyörű jelképe lett annak, hogy az újat érdemes tiszta, fehér lappal 
kezdeni, mindent elsimítva és rendbe téve magunk körül, hogy aztán mindent a helyére 
téve valami újba kezdhessünk. Az igazi cél jó embernek lenni és széppé tenni magunk 
körül a világot- mondta a polgármester, hozzátéve, hogy mindenki erre vágyik a lelke 
mélyén, de csak a jó példából lehet ezt továbbadni. Értéket teremteni és ezáltal érté-
kessé válni mindenkinek legbelső vágya, s az értékek sorában első helyen a szeretet 
áll, az emberi kapcsolatok legmagasabb fokaként, mely leginkább arról az egyszerű 
dologról szól, hogy jót akarok a másiknak. Ilyenkor az újévi köszöntőinkben erre kell 
gondolnunk, s egyenként meg is tenni majd- mondta beszédében  Michl József, aki 
olyan esztendőt kívánt, melyben büszkék lehetünk egymásra, mindarra amit itt Tatán 
a közösségünkért teszünk, s arra, hogy sikerült megerősíteni és tovább építeni mindazt 
amit őseinktől megörököltünk. Áldott, békés új esztendőt mindenkinek!

2016 első napján, a hagyományos Újévi kon-
certen a Magyary Zoltán Művelődési Köz-
pontban, Tata Város Önkormányzata és a Ta-
tai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében 
Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara lépett 
fel Román Géza vezetésével. A vidám hangu-
latú előadáson közreműködött Bernáth Tamás 
és Károlyfalvi Krisztina is. A koncerten az 
opera, az operett és a könnyűzene műfajából 
is kapott kóstolót a közönség, majd az est zá-
rásaként pezsgős koccintással köszöntötték a 
nézők az új évet.

Boldog Új Esztendőt!

Fotók az Újévi Koncertről: www.tata.hu
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Az elmúlt év is számtalan vál-
tozást hozott életünkben. Az 
év végi hajrával befejeződtek 
a 2007-13. évek közötti uniós 
költségvetési ciklus fejleszté-
sei. Vannak, akiknek tetszik, 
ami létrejött, vannak, akik 
mást, másképp - szükségesebb, 
takarékosabb, fenntarthatóbb 
megoldásokat láttak volna szí-
vesen.
Voltak kevésbé látványos vál-
tozások is, amelyek a közigaz-
gatást, a közszolgáltatásokat 
érintették. Például a szociális 
ellátások egy jelentős részét 
ma már az állam – a járási hi-
vatalokon keresztül - önmaga 
folyósítja. Ennek az az ára, 
hogy – többek között – a lak-
hatáshoz, a közgyógyellátás-
hoz, a rendkívüli élethelyzetek 
kezeléséhez kapcsolódó költsé-
gek teljes egészében az önkor-
mányzatokat terhelik. Koráb-
ban jellemzően a törvény által 
előírt ellátások költségének a 
10 %-a jelent meg a helyható-
ságoknál saját teherként.
Lassan azt is megszoktuk, hogy 
a közigazgatást érintő változá-
sokat nem a költségvetési év 
elején, hanem valamikor év 
közben kell bevezetni. Ennek 
itt az lett a következménye, 

hogy változatlan igényjogo-
sultság mellett nőni kellett 
volna a saját forrásoknak is a 
felhasznált támogatásokban, 
de a költségvetésben rendelke-
zésre álló, e célra szánt összeg 
lényegében alig változott. Így 
azután a megalkotott új helyi 
szociális rendelet a források-
hoz igazította az ellátások sza-
bályait. A változás leginkább a 
lakhatáshoz kapcsolódó támo-
gatást érintette hátrányosan. A 
korábban törvényben rögzített 
normatív támogatáshoz képest 
annak 60 %-ára csökkentve a 
jogosultság jövedelemhatárát, 
a rászorulók jelentős körét ki-
zárva az ellátásból.
A rendelet elfogadásakor szá-
munkra az is nyilvánvaló volt, 
hogy e helyzet hosszú távon 
nem tartható fenn. Ezt igazolták 
az őszi felülvizsgálat megálla-
pításai is. A módosítás értékvá-
lasztása persze mindig vita kér-
dése. A korábbi gyakorlathoz 
képest ez is érdemi változást 
hozott. Az elmozdulás lényege, 
hogy a FIDESZ- frakció – sa-
ját gyakorlatától eltérően - nem 
csak kizárólag önmaga, hanem 
a mi – a képviselő-testület töb-
bi tagja véleményére is építve 
készítette elő a módosításokat. 
Az egyeztetés eredményeként 
létrejött konszenzussal elfo-
gadott változtatások, többek 
között a jövedelemhatárok és 
a támogatási összeg növelése 
valós segítséget nyújt a rászo-
rulóknak élethelyzetük, prob-
lémáik kezelésére. Nem szűkíti 
indokolatlanul az ellátottak kö-
rét, miközben tekintettel van az 
önkormányzat teherbíró képes-
ségére is.
Hogy az érdemi párbeszéd újra 
része lesz-e életünknek, mint 
ahogy együtt kell élnünk hosz-
szú távon a most létrejött új 
létesítményekkel, azt a jövő 
dönti el. De így az új esztendő 
kezdetén legyünk optimisták!   
      Gerébi Ákos

A Jobbik önkormányzati képvi-
selőjeként midig arra töreked-
tem, hogy konstruktív ellenzék-
ként politizáljak. Ez számomra 
azt jelenti, hogy a tatai polgárok 
nézőpontjából szemlélem az 
előterjesztéseket, rendeleteket. 
Minden, ami jó és a tatai lakos-
ság érdekeit szolgálja, azt meg-
szavazom, ami szerintem az itt 
lakók számára hátrányos, azt el-
utasítom, ill. felhívom a hibákra, 
a hiányosságokra a figyelmet.
Az egyik legfontosabb része a 
Városunk életének a költség-
vetés. Mint ellenzéki politikus 
teljesen más szempontok alap-
ján állítanám össze. Hiányo-
lom a költségvetésből a terme-
lő beruházások létrehozását. 
Itt azokra a tételekre gondo-
lok, amik megfelelő befekte-
tés árán, hosszú távon anyagi 
hasznot teremtenek és pótolják 
az esetleges költségvetési defi-
citet. Sokszor emlegettem a 
Kossuth tér felújítását negatív 
példaként. Félre értés ne essék, 
nem a rehabilitációs program 
ellen van kifogásom, örülök 
annak, hogy a tér megújult és 
úgy gondolom sok örömet sze-
rez majd a jövőben is  a tatai la-
kosoknak .A szépséghibája az, 
hogy közel 600 milliós adósság 
állományt halmozott fel a Vá-
ros miatta, amit én nem tudtam 
támogatni. Közvetett hasznot 
termel ugyan, valószínűleg az 
itt megnyíló kávézók esetleg 
éttermek miatt, de közvetlenül 
a költségvetésnek bevételt nem 
teremt. 
Nincs a költségvetésben törekvés 
az önellátó gazdálkodás kiépí-
tésére, a termőföldjeinket nem 
eladni kellene, hanem művelni, 
hogy legalább tanintézménye-
inkben tanuló gyermekeinknek 
friss, jó minőségű alapanyagok-
ból előállított, egészséges ételt 
tudjunk biztosítani. 
Jó rendeleteket állítunk össze, 
gondolok itt például az életvitel-
szerűen megvalósuló közterületi 

tartózkodás szabályairól. Egy 
probléma merül fel ezzel kap-
csolatban, nincs, aki érvényt 
szerezzen a rendeleteknek. Évek 
óta felhívom a figyelmet arra, 
kevés a közterület felügyelő Ta-
tán és ez tavaly sem változott. A 
minimális szintet sem üti meg. 
És végül néhány szó a közbiz-
tonságról. Szeretném kihang-
súlyozni nem a helyi rendőr-
kapitányság munkájával van 
gondom, hiszen ők maximumon 
felül teljesítenek. Gondoljunk 
csak bele nem csak itt, Tatán tel-
jesítettek szolgálatot, hanem a 
migráns helyzet kapcsán, a déli 
határon is védtek minket. 
Ezért hálásak vagyunk nekik. 
Viszont azt nem lehet elhalhat-
ni, hogy gyilkossággal végződő, 
brutális bűncselekmény történt 
Tatán, ami nagyban csökkentet-
te a biztonságérzetünket, vagy a 
Mentőszolgálat munkatársait ver-
ték meg közterületen. És ez csak 
a jéghegy csúcsa. A Kormány ál-
tal öt éve ígért, gyors rendterem-
tés sajnos várat magára.
Mindezek ellenére úgy gondo-
lom, tartalmas és tanulságos év 
áll mögöttünk és minden erőm-
mel azon fogok dolgozni, hogy 
a tanulságokból okulva szebbé, 
jobbá tegyük szűkebb hazánk-
ban az életünket. Király István

Michl József, a tatai Fidesz 
elnökeként foglalta össze 
az elmúlt év tapasztalatait: 
-2015-ben tovább erősödött 
a város működőképessége, 
számos fontos projekt zá-
rult le sikeresen, s ennek a 
Fidesz-KDNP frakció volt a 
biztosítéka, amely megalkot-
ta és elfogadta a 2015 sikereit 
megalapozó költségvetést, 

mely megállta a helyét és bi-
zonyított. Sajnos az ellenzék 
a tavalyi év büdzséjét sem 
támogatta, mégis, az eredmé-
nyeink úgy gondoljuk magu-
kért beszélnek.
Kiemelkedik a tavalyi év si-
kerei közül a Kossuth-tér és 
környezetének rehabilitáci-
ója, lezártuk a Réti 8-as tó 
fejlesztését, emellett tovább 
épült az Angolpark, a reha-
bilitáció 2. ütemének megva-
lósulása nyomán, a korábban 
elkészült Kiskastély megnyílt 
a látogatók számára, a Heren-
di Porcelánmanufaktúra alko-
tásaiból nyílt állandó kiállí-
tással. Az állami fejlesztések 
sorából pedig kiemelkedik 
a Vakok Állami Intézete új 
telephelyeként létrejött ta-
tai komplex rehabilitációs 
központ és az új Járóbeteg 
Szakellátó Rendelő átadása 
is. De meg kell említenünk 
saját beruházásaink közül a 
tatai közvilágítás fejlesztést 
is, hiszen a városban lévő 
3304 lámpatestnek több mint 

a felét sikerült megújítani, 
ami komoly megtakarítást is 
jelent.
Óriási előrelépést tettünk ab-
ban-mely a frakció legfon-
tosabb céljai közé tartozott 
2014 végén - hogy legyen 
minden tatainak munkája. 
Emiatt is kiemelkedő az a két 
döntés, ami előremozdítja az 
itt élők munkavállalásának 
segítését. Az egyik a japán 
NHK SPRING Hungary Kft. 
első európai termelési köz-
pontjának megalapítása az 
Ipari Parkban, ahol az őszi 
„alapkőletételt” követően 
nagyon jól haladnak az épít-
kezéssel, s idén nyáron már 
elindul a termelés. A másik 
ilyen beruházás, hogy Tatá-
ra költözik a Gallfood Puly-
kafeldolgozó és Értékesítő 
Kft., amely szintén az Ipari 
Parkban építi fel vágó és hús-
feldolgozó üzemét Az épít-
kezést idén kezdik a tervek 
szerint. Nagyon lényeges elő-
relépés volt tavaly az, hogy 
csak 2015-ben mintegy 500 

új munkahely létesült a vá-
rosban. Nemcsak gazdasági, 
de szellemi értékeink is növe-
kedtek, Tata kapta a „Marke-
ting Fővárosa 2015” címet, a 
„Családbarát Önkormányzat” 
díjat, s az önkormányzat el-
nyerte a „Sportlétesítménye-
kért Emlékdíjat” is. 2015-ben 
nagyszerű sporteredménye-
ink születtek, az év elején 
több mint 300 fiatal sporto-
lónak adtunk át kitüntetést. 
Válogatott versenyzőinknek 
pedig sportösztöndíjat hoz-
tunk létre, négy kiváló fiatal 
kapja meg jelenleg minden 
hónapban ezt a támogatást a 
várostól. Összességében igen 
eredményes, bőséges évet 
zártunk, de a munka idén is 
halad tovább. A 2016-os költ-
ségvetést még decemberben 
elfogadtuk, s egy új uniós 
pályázati ciklus indul, a vá-
ros mintegy 30 projekttel ké-
szül erre, ha ezekből 6-8 ötlet 
megvalósul ezekben az évek-
ben, akkor az újabb tatai siker 
lehet.                 Michl József

2015 önkormányzati munkájának 
értékelése

Gerébi Ákos, MSZP - DK

Michl József, Fidesz-KDNP

Király István, Jobbik

Tevékenyen kezdte az évet a Tatai 
Városgazda. Január elsején a ha-
vazás kezdetével a cég munkatár-
sai is munkába álltak, hogy a le-
hető leggyorsabban megtisztítsák 
az utakat a hótól. Molnár László 
cégvezető elmondta, hogy a ta-
valyi eszközállomány kibővült, 
így jelenleg két hókotró és két kis 
traktor mellett az új szerzemény, 
egy nagyobb traktor –ami képes 
megküzdeni a mély hóval is–se-
gíti a munkálatokat. A Kossuth 
tér átadásával most különböző 
csúszós felületeket kell kezelni, 
de a Városgazda erre is felkészült. 
A gyártókkal történt egyeztetést 
követően beszerezték a megfele-
lő szóróanyagot, amivel teljesen 
csúszásmentessé tudják tenni a fe-
lületeket, amelyek így nem káro-
sodnak. A településeket összekötő 
főutak tisztítása a Magyar Közút-
hoz tartoznak, így azok takarítá-
sáért ők felelnek. Molnár László 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
mindenki köteles eltakarítani a 
havat a járdáról saját háza előtt, 
hiszen ha véletlenül elcsúszik va-
laki, akkor a ház tulajdonosát von-
ják felelősségre. - pv -

Saját portáján min-
denki maga köteles 
eltakarítani a havat

A Tatai Rendőrkapitányság 
vezetője dr. Friedrich Gábor r. 
ezredes 
2016. január 27-én 
10:00 – 12:00 óra között tartja 
fogadónapját hivatalában, Tata 
Ady Endre utca 27. szám alatt.
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A városnak 2015 újabb mozgalmas esztendeje volt. Az 
idén is 12 fesztivált tartottak Tatán, amelyek mintegy 
kétszázezer érdeklődőt vonzottak az Öreg-tó partjára. 
Ezeken kívül szinte minden héten akadt kiemelkedő ren-
dezvény. A város idegenforgalma országosan kiemelt, 
ráadásul az edzőtáborban is évente több ezer sporto-
ló, sportvezető megfordul. A visszalátogatók ámulnak, 
hogy Tata mekkorát fejlődött az utóbbi években. Ezúttal 
a 2015-ös esztendő kiemelt történéseit elevenítjük fel a 
teljesség igénye nélkül.

JANUÁR
Erős társulás a Pons Danubii
A térség határon átnyúló együttműködési társulása, a Pons 
Danubii megtartotta tisztújító közgyűlését a tatai városhá-
zán. A társulás az elkövetkezendő négy évre egyhangúlag 
Michl József polgármestert választotta elnöknek.
A Pons Danubii határon átnyúló, transznacionális együtt-
működés, a többi Európai Területi Társuláshoz hasonlóan 
azzal a céllal jött létre, hogy  a tagok közösen lépjenek 
fel céljaik megvalósítása érdekében. A szervezet 2011-
ben jött létre Michl, József Tata polgármesterének kezde-
ményezésére. A szervezetnek magyar részről négy: Tata, 
Kisbér, Komárom és Oroszlány, szlovák részről pedig há-
rom tagja van: Gúta, Ógyalla és Észak-Komárom.

FEBRUÁR
Ékszerdoboz az Öreg-tó partján

Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ projektzáró ren-
dezvényét tartották az Öreg-tó partján lévő, ékszerdo-
bozhoz hasonlítható impozáns létesítményben. A sport, 
közösségi és kulturális centrum 413 millió 851 ezer fo-
rint pályázati pénzből épült, ebből 312 405 ezer forint a 
támogatási összeg, a további, az önerő összegét a magyar 
kormány és a tatai önkormányzat biztosította.

A nagy adózókat köszöntötték
Minden év elején a polgármester meghívására találkoz-
nak a város legtöbb adót fizető cégeinek vezetői vacso-
rára és kötetlen beszélgetésre. Így mond köszönetet Tata 
vezetése a cégeknek munkájukért, amellyel nagyban hoz-
zájárulnak a város fejlődéséhez, gyarapodásához.
A legtöbb adót fizetők közül százat invitáltak a Hotel 
Kissbe, a fórum helyszínére. Michl József a cégvezetők-
nek és dolgozóiknak is megköszönte a gazdasági életben 
nyújtott eredményes munkát. 
–  A város működése, fejlesztése zavartalan lehetett, 
ahogy korábban is az volt, mely a tatai cégek munkájá-
nak eredménye is – hangsúlyozta Michl József, majd a 
vállalkozások vezetőinek tájékoztatást adott a város mű-
ködéséről, a legfontosabb beruházások alakulásáról.
Kiemelte még, hogy Tatán az elmúlt években ezerötszáz-
zal nőtt a munkahelyek száma.

A jó sportolókat díjazták

Immáron 18. alkalommal köszöntötte a tatai önkormány-
zat a város legeredményesebb sportolóit, akik az országos 
bajnokságokon 1-6. helyezést, az országos diákolimpiák 
döntőiben 1-3. helyet, a nemzetközi versenyeken és baj-
nokságokon 1-6.helyezést értek el. 
Örvendetes, és a tatai sport minőségét bizonyítja, hogy 
hosszú évek óta több mint 300 a díjazottak száma. A ha-
gyományoknak megfelelően a Kőkúti-iskola tornacsarno-

kában köszöntötték Tata 2014. évi legjobb sportolókat. A 
kisdiákoktól kezdve a hivatásos sportolókat, a szabadidő-
söket és a szeniorokat is elismerték ezen a jeles napon. 
Természetesen a sikerek mozgató rugóit, a trénereket és 
sportvezetőket is díjazták. 

MÁRCIUS
Jól helytállt a Platánkirály

Több mint ötvenezren szavaztak az interneten a tatai nagy 
platánra, amely így második lett az Európa legszebb fája 
címért folyó versengésben. Előzőekben a honi megméret-
tetésben magasan az élen végezett a platánfa. 
–  Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatását. Euró-
pa második fájának lenni, az sem semmi. Köszönöm a 
több mint 50 ezer szavazatot, a sok aktivista munkáját, 
fáradtságát. 
Nekünk természetesen továbbra is az öreg platán a király 
az Öreg-tó partján. Szeressük és vigyázzunk rá továbbra 
is! Az első helyen végző észteknek pedig gratulálunk – 
mondta igen sportszerűen Michl József, Tata polgármes-
tere.
Az Öreg-tó partján álló tatai nagy platánfa 230 éve őrzi 
a vár kapuját, amelyet több társával együtt Versailles-ból 
hozatták az Esterházy-család megbízásából. 

OKTÓBER
A fogyatékossággal élőkért

A Vakok Állami Intézete új telephelyeként létrejött tatai 
komplex rehabilitációs központ, amely országosan is rit-
kaság. Az új intézmény átadásán Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztere elmondta, hogy a fogyatékosság-
gal élők élete egy sor dologban más, mint ép társaiké. 
Más körülményekre és lehetőségekre van szükségük, 
hiszen korlátok között élik az életüket, amelyek olykor 
nagyon is szűkre szabhatják a mozgásterüket, ezért fontos 
rájuk külön figyelmet fordítani.

SZEPTEMBER
Régi fényében tündököl az Angolpark
Helyszíni bejáráson ismertették, mutatták meg az Angol-
kert rehabilitációja második ütemének megvalósulását, 
amelyben a természeti és kulturális örökséget állították 
helyre.
 – A 25 hektáros Angolpark felújításának második üte-
mében egy 1823-ban készült helyszínrajz alapján eredeti 
állapotához nagyon hasonlóan állították helyre a terüle-
tet – mondta bevezetőjében Michl József polgármester. 

Kiemelte még, hogy a mintegy 250 millió forint uniós 
pályázati támogatás felhasználásával megújították faál-
lományt, helyreállították a Műromokat és több épületet.
Az Angolpark felújításának első ütemében 525 millió fo-
rintos ráfordítással 1700 férőhelyes nézőtérrel rendelkező 
szabadtéri színpadot hoztak létre, valamint felújították az 
Esterházy család által 1784-ben építetett copfstílusú kerti 
lakot, a tataiak által csak Kiskastélynak nevezett épüle-
tet. Ennek földszintjén a Herendi Porcelán manufaktúra 
kétszáz évet átfogó alkotásaiból nyílt állandó kiállítás. 
A második ütemben megvalósult a kastély melletti nyá-
ri konyha teljes műemléki rekonstrukciója, kitisztították 
a műbarlangot, amely előtt már csörgedezik a patak, új 
fahidat építettek a kis medencéknél, újra kialakították a 
Vízimadár-tavat, a műbarlang és a zsilip közötti patak-
medret is rendbe tették, csakúgy, mint a vízelvezető árkok 
környezetét.

NOVEMBER
Járóbeteg Szakellátó Rendelő 

Átadták az Európai Uniós támogatással megvalósult új 
Járóbeteg Szakellátó Rendelőt Tatán, ahol januártól vár-
ják a betegeket.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőin-
tézet, sikeres pályázatot nyújtott be, és mintegy 900 mil-
lió forintos támogatásban részesült. A hosszas előkésztő 
munka után 2014 tavaszán kezdődhettek meg a bontási 
munkálatok, 2015 november 25-én pedig átadták az új, 
modern épületet.

Épül a japán gyár 
Nagy jelentőségű esemény volt a tatai ipari parkban az 
egyik födémgerenda beemelése, amelyet elláttak aláírá-
saikkal a rendezvény kiemelt résztvevői. Voltaképpen ez 
volt a japán NHK Spring Hungary Kft. új gyárának az 
alapkő letétele, amelyet élénk érdeklődés kísért.
Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára az NHK Spring rugógyártó üzem gerenda-
beemelési ünnepségén ismertette, hogy az első ütemben 
30 főt foglalkoztat majd a tatai gyár, a teljes kapacitás 
elérésekor már 100 embernek adnak munkát.
–  Hosszú évek óta terveztük ezt a beruházást, örülök, 
hogy létrejött – mondta Michl József, Tata polgármeste-
re, aki hozzátette még, hogy ezzel a beruházással magas 
szintű technológia érkezik a városba, ahol 8 hektáros te-
rületen valósul meg az új gyár működése.

Megújult a Réti 8-as tó

Ez történt Tatán 2015-ben
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Az élet minden területén felgyor-
sulás várható. A 2015-ben elin-
dult folyamatok kiteljesednek, 
a megkerülhetetlen társadalmi 
átalakulás tovább folytatódik. 
A hagyományosnak mondott 
globális gazdasági háttérhata-
lom mesterterv alapján - elbi-
zonytalanítás, megfélemlítés, 
transzatlanti szabadkereskedelmi 
partnerség - kívánja térdre ké-
nyszeríteni Európát. Az erősödő 
menekültáradat, mint egy idő-
járási ciklon – megszaporodó 
rendbontások közepette - fog 
végig söpörni a kontinensen. Az 
egyházak és az intézményesített 
hitélet válsága tovább fog 
erősödni. A mélyről fakadó in-
dulatok Európát különösen is 
meg fogják gyötörni. A hatások 
ellenhatásokat váltanak ki, s 

földrészünk csak nagy vesz-
teségek árán tud talpon marad-
ni. A fegyveres konfliktusok 
felerősödésére kell készülni. 
Komoly közellátási feszültségek 
léphetnek fel, miközben 
megszaporodnak a természeti 
katasztrófák. Magyarország geo-
politikai pozíciója mindeközben 
tovább emelkedhet. Folytatódik 
a régi hagyományokhoz való 
visszafordulás, felértékelődik a 
közösséghez és nemzethez való 
tartozás. 2018-ra új világrend 
formálódhat. 
A bajban csupán két dolog 
segíthet: a tapasztalatokon 
alapuló bölcsesség és a szeretet. 
Márpedig baj van, mert a modern 
ember erkölcsi és szellemi ha-
nyatlása mára oly mértékűvé vált, 
mely a puszta megmaradásunk-

at is veszélyezteti. A globális 
tőkehatalom, az egyre nagyobb 
profit elérésének szándékától 
vezéreltetve egyaránt kizsákmán-
yolta a természeti környezetet és 
a helyi társadalmakat. Az égha-
jlatban bekövetkező – egyre 
kellemetlenebb – anomáliák, 
továbbá a nemzetközi erőtérben 
is egyre inkább megnyilvánuló 
társadalmi elégedetlenségi 
mozgalmak és az ezzel együtt 
járó fokozott migráció, e felelő-
tlen civilizációs magatartás- és 
létmód törvényszerű visszahatá-
sai. Ezt a folyamatot fémjelzik 
a globális szinten egyre élesebb 
birodalmi összecsapások, és a 
közép-európai szinten végbe-
ment „rendszerváltások” kudarca 
nyomán kialakult feszültségek is.
Ördögi esztendő vette tehát kez-

detét néhány nappal ezelőtt, 
melynek legfőbb jellemzőit 
már a bevezető mondatokban 
összefoglaltam. Az általunk is-
mert világ kifordulni látszik 
sarkaiból. Telve vagyunk kéte-
lyekkel, dühvel, ellenszenvvel 
és félelmekkel. Az idei esztendő 
nagy kérdése az lesz, hogy képe-
sek leszünk-e ezen érzésein-
ket megértéssé, együttérzéssé 
és örömmé változtatni? 
Képesek leszünk-e a 
m e g o s z t o t t s á g o t 
hátra hagyva, erős 
közösséget építe-
ni, és az egyéni 
fájdalmakat 
sz ívbő l 
jövő fi-

gyelmességgel gyógyítani? 
Képesek leszünk-e önma-
gunknak, s mindenki másnak 
megbocsátani? Merünk-e 
szeretni, s szeretve lenni?

A Réti 8-as számú tó pályázati pénzből megújítása nem 
csupán egy halastó megtisztítását jelentette, hanem olyan 
komplex szemléletű rehabilitációt is, amelynek során új 
élőhelyek, fészkelő-szigetek jöhettek létre, megőrzésre 
kerülhetett egy ősnádas, a tó vízutánpótlása pedig gyöke-
resen új alapokra -megújuló karsztforrásokra- helyeződ-
hetett. A 275,49 millió forint európai uniós támogatással 
megvalósult projekt nyomán létrejött beruházás Tata vá-
rosa, a magyar állam és a civil szervezetek hatékony és 
eredményes együttműködését is bizonyítja.
A tóparti átadó ünnepségen részt vett Bitay Márton Örs, 
a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős 
államtitkára és Bencsik János, a Tatai medence országy-
gyűlési képviselője,Michl József polgármester köszöntő-
jében hangsúlyozta, a projekt egyik legfontosabb üzenete 
az, hogy a civil közösségek, az önkormányzat munkája és 
felelősségvállalása, valamint a szakmai közösségek talál-
kozása nemes és szép eredményt szült. A köszöntőket kö-
vetően az átadást szimbolizáló ünnepélyes szalagátvágás 
ceremóniáját, a tó vizén, csónakban tartották meg.

DECEMBER
Újabb gyár jön Tatára
Tatára költözik a Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítő 
Kft., melynek jelenlegi kecskeméti gyára nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező termelőüzem. A cégcsoport pulyka-
tenyésztő telepei a térségben működnek, ezért döntöttek 
úgy, hogy ezek közelében építik fel új, korszerű vágó és 
húsfeldolgozó üzemüket.

A termékeit 80 százalékban exportra, 20 százalékban 
hazai felhasználásra gyártó Gallfood, több éves tárgya-
lássorozat után a Tatai Ipari Parkot választotta tervezett 
beruházása helyszínének. Az építkezés befejezése után, 
várhatóan 2017 nyarán kezdődik meg a termelés az új 
üzemben. A beruházás az induláskor megközelítőleg 250 
embernek biztosít majd munkát a városban.

A Kossuth tér is megújult

A „Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabili-
tációja” című projekt megvalósítására nyújtott be és nyert 
el pályázatot Tata önkormányzata.  A Kossuth téren zajló 
munkálatok mellett, a hozzá kapcsolódó utcák – Komá-

romi utca, Bercsényi utca, templom melletti szervizút – fej-
lesztése, felújítása is megtörtént. A beruházás komplexitását 
mutatja, hogy számos utca, útburkolat, parkoló, térburkolat, 
közvilágítás újult meg a csapadékvíz- elvezetéssel együtt.
A kivitelezési munkák során a városközpont fejlesztése a 
történelmi műemlékek megőrzésének jegyében történt. A 
terület közlekedésének átalakítása kapcsán a tér, az utak és 
a járdák burkolata is megújult, esztétikus, a történelmi han-
gulathoz illeszkedő közvilágítás, díszvilágítás is működik. 
A közbiztonság növelését szolgálja a videóval támogatott 
őrző-védőrendszer működtetése, s emellett a zöldfelületben 
is komoly fejlesztés történt, de ahol lehetett, megőrizték a 
téren már korábban meglévő növényzetet is. A megújult fő-
terén megjelenik a tatai hagyományokhoz kapcsolódó vízi 
látványosság, egy ivókút, illetve egy „cascade” szökőkút 
együttes formájában.

2016-ban is vannak feladatok
2016-ban várhatóan két fontos sportfejlesztés is befeje-
ződik majd. Az egyik a TAC által kezdeményezett váro-
si sportcsarnok a Kőkúti Iskola mellett, a másik pedig a 
kosárlabda csarnok, amelynek megvalósítására a kosa-
ras egyesületnek szintén jó esélye van. A tervek között 
szerepel még a TAC beruházásában épülő öltöző-blokk 
felépítése a labdarúgópálya mellett, amire nagy szükség 
van a létesítmény használatához. Ezeken kívül jönnek az 
új uniós pályázatok, amelyeken a város is szeretne részt 
venni. A kilenc éve tartó permanens fejlődést tovább kell 
folytatódnia – vélekedik Michl József.      Péntek Sándor

VALAKI hiányzik a „Műemlékek” térről

A Kossuth tér Tata legújabb ékessége - szakrális, szolgáltató és 
ezentúl kulturális színhelye is.
A Városkapu c. közéleti lap (2015. november 19.) 14. számában 
már figyelmeztették a tér majdani birtokba vevőit, hogy csak 
gyalogosan, illetve gumikerekes kézikocsival mehetnek be a 
rotondóra. 
Helyes! Vigyázzunk közös kincsünkre!

Eszembe jutott a nemrégiben elhunyt TANÁR-unk, Dr. KÁLMÁN 
ATTILA. 
Ő talán a kerékpárjával együtt is begyalogolhatna a „Már-
vány” térre.
Bizonyára fejet hajtana az emberi teljesítmény és a talentumok 
hasznosítói előtt, de feltenné a kérdést: -Mi az, amit ne úgy 
kaptál volna?
(Ez a mondat még ma is visszacseng a gimnáziumi évekből.)
A térről elmenőben pedig így nyugtázná az épített környezetet: 
Soli Deo Gloria! 
Egyedül Istené a Dicsőség!
A városunkért tett sok évtizedes féltő-óvó munkája után a TANÁR 
ÚR már „fentről” vigyázza Tata értékeit.
A szellemi értékek terén mindig vallotta, sőt tanúsította (a nagy 
elődöket követve), hogy az embernek minden korban meg kell 
őriznie a töretlen hitet az igazban, szépben és jóban, s a tisztes-
séget az egymással való viszonyainkban. 
„A PÉLDA” - követendő.
        JM

„SZERKESSZÜNK EGYÜTT!”

Legutóbbi számunkban írtunk a ha-
gyományos Árpád-házi Szent Er-
zsébet jótékonysági bálról, amely 
az elmúlt 17 év alatt a város egyik 
legrangosabb társasági eseményéve 
fejlődött.
A rendezvényen résztvevők és a Szö-
vetség Tatáért Alapítvány jóvoltából 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége (KÉSZ), valamint a Tatai Polgá-
ri Körök Szövetsége 150 ezer forin-
tot ajándékozhatott december végén.
 – Sajnos széles a paletta, amikor a 
lehetséges elfogadókat sorra vesszük 
– mondta Izing László, a KÉSZ tatai 
elnöke az átadást követően. – Kez-
dettől fogva sokféle célra tudtunk 
már adományokat juttatni. A helyi 
kedvezményezetteken kívül, már 
Böjte Csabának is gyűjtöttünk a Tata 

testvérvárosában, Szovátán létesült 
árvaház számára. 
Izing László és társai a közelmúlt-
ban a csángó Magyarfalu és Lábnyik 
környékére is ellátogattak, ahol több 
fiatal székelyföldi pedagógussal is 
megismerkedtek.
–   Életünkben először jártunk azon 
a földön és találkoztunk az ott élő 
emberekkel, főleg gyerekekkel, de 
a náluk töltött néhány nap és az ott 
szerzett szívet melengető élmények 
elköteleztek bennünket, hogy segít-
sünk nekik – vette át a szót Pálinkás 
Zoltán aktivista. – Huszonéves, ép-
pen végzős tanárok a bátrak és ön-
feláldozók, akik spártai körülmények 
között, 50 év időutazást megtéve nem 
éppen barátságos közigazgatási kör-
nyezetben, az Isten háta mögötti vi-

lágban – ahol a gyerekek majdnem 
elfelejtettek magyarul beszélni – te-
szik azt, amit hivatásnak, misszió-
nak vagy küldetésnek nevezünk. Mi 
ott hallottuk először élőben az ősi 
nyelvhasználatukat, tapasztaltuk a jó 
értelemben vett magyarságuk meg-
nyilatkozásait, ezek pedig mélyen 
megérintették lelkünket.
Jakab Zsuzsa hozzáfűzte, hogy a 
szándék a meglepően fiatal erdélyi, 
székely tanárok áldozatához képest 
tulajdonképpen nagyon kevés, de 
mégis ez több mint kétszáz gyerme-
ket formálhat jóra, Isteni hitre és a jó 
értelemben vett magyarság tudatra.
A jótékonysági bálon összegyűlt 
pénz jó kezekbe került. Az év végén 
a fiatal székelyföldi tanárok vették 
át az adományt. Ebből az összegből 
20-25 gyermekkel Budapesten tölt-
hettek néhány napot.
–  Nagy öröm számunkra, hogy a 
Szent Erzsébet bál adománya mel-
lett a magánadakozók ajándékát is 
továbbíthatjuk, és szándékunkban 
áll az ottani magyaroktatást hosz-
szú távon is támogatni. Nemcsak 
most, egyszeri alkalommal, hanem 
folyamatosan, ezért ha bárki úgy 
érzi, hogy van egy szeretet morzsája, 
kérjük, ajánlja fel részükre – zárta a 
beszélgetést Izing László.        - ps -

Erdélyi gyerekek kapták az adományt
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Olvassa 2016-ban is a 
Tatai Patrióta Magazint!
A város közéleti magazinjának előfizetői most két belépőt 
kapnak ajándékba a Fényes Tanösvényre.
A Tatai Patrióta című – negyedévente megjelenő – közéleti 
magazin elsődleges célja már a kezdetektől az volt, hogy erő-
sítse a tataiság érzését, a város közösségéhez való tartozást.
A lap azoknak szól, akiket mélyebben foglalkoztat, hogy mi 
zajlik a városban, mi áll a helyi hírek hátterében, kik élnek 
Tatán, és mit tesznek a köz szolgálatában. Az újságban tanul-
mányok, történetek, interjúk, aktuális cikkek jelennek meg 
olyan témákban mint: közélet, önkormányzat, irodalom, kul-
túra, vallás, történelem, sport és gasztronómia.

Legyen Ön is Tatai Patrióta!

Fizessen elő negyedévente megjelenő magazinunkra, és csat-
lakozzon a Patrióta Magazin népes olvasótáborához!
Az előfizetési díj 2016-ra: 5040 Ft (1260Ft/lap)
Amennyiben 2016. február 15-ig előfizet a magazinra, két Fé-
nyes Tanösvény belépővel ajándékozzuk meg.
Megrendelését, véleményét, javaslatait a következő címre 
várjuk: 
tataipatriota@tata.hu

Az új esztendő első száma 2016. márciusában jelenik meg.

Szilveszteri futás
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Rajzos karácsony címmel hir-
detett rajzpályázatot a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekrészlege. A pályázat 
nagy népszerűségnek örvendett, 
hiszen összesen 131 munka ér-
kezett be különböző korosztályú 
gyermekektől. 
Óvodások éppúgy alkottak, mint 
a felső tagozatos diákok. A gyer-
mekek választhattak, hogy Dsi-
da Jenő Itt van a szép karácsony 
című verséhez, vagy Borsai Má-
ria A varázskorona című törté-
netéhez készítenek rajzot. Volt, 
akit mindkettő megihletett, de a 
pályázók többsége az egyik vagy 
a másik mellett tette le voksát. 
A munkák között a történethez 
kapcsolódóan sokan örökítették 
meg azt a pillanatot, amikor az 
angyalok Magduska ágyán ülnek 
és elmesélik neki a szegénysor-
ban élő Klárika és özvegy édes-
anyja életét. A vers pedig több 
gyermek számára a csodálatos 
karácsonyfát juttatta eszébe, alat-
ta játékokkal, de olyan is akadt, 
aki a kis Jézus születését vetette 
papírra. Egy biztos: a gyerme-

keknek a pályázatban való rész-
vétele olyan jótett volt, amelyet 
odafenn az angyalok biztosan 
jegyeztek.
Az év végi eredményhirdetésen 
a gyermekek Petrozsényi Eszter 
színművésznő előadásában meg-
hallgathatták az Itt van a szép 
karácsony című verset, a varázs-
korona történetet pedig közösen 
idézték fel. A kicsik már izga-
tottan várták az ajándékozást, a 
könyvjutalom mellett szaloncuk-
rot is kaptak nemcsak a díjazot-
tak, hanem valamennyi jelenlévő.
A rajzpályázat eredménye, óvo-
dás díjazottak: Nagy Enikő 
(Szent Margit Óvoda Tatabánya), 
Kovács-Pataki Borostyán (Baji 
Óvoda) 1-2. osztály: 1. Kelemen 
Adél (Jázmin-iskola), 2. Val-
la-Sarok Agathe (Jázmin-isko-
la), 3. Egri Sára (Jázmin-iskola). 
Különdíj: Szalkai Csilla Bíbor 
(Fazekas-iskola). 3–5. osztály: 
I. Kozicz Ábel (Színes-iskola) 
2. Nagy-Tóth Lénárd (Színes-is-
kola), 3. Maszlavér Zsófia (Szí-
nes-iskola). Különdíj: Dörnyei 
Zsolt (Fazekas-iskola)           - ps -

Rajzos karácsony a könyvtárban

Komárom-Esztergom Megye 
ünnepi közgyűlésén adták át a 
Komárom-Esztergom megyéért 
díjakat és a szakmai díjakat is. Ez 
utóbbi egyikét az Által-ér Szö-
vetség kapta. A Komárom-Esz-
tergom Megyéért Szakmai Díj 
olyan tevékenységek elismerését 
szimbolizálja, melyek hosszú tá-
von szolgálják a megyét.
Az 1994-ben megalakult Ál-
tal-ér Szövetség az első olyan 
civil szervezet, amely egy egész 
vízgyűjtőre kiterjedően igyek-
szik saját eszközeivel elősegí-
teni a fenntartható fejlődést, a 
környezeti rehabilitációt és az 
ezekkel összefüggő tevékeny-
ségeket, többek között a vidék-
fejlesztést, környezeti nevelést, 
természetvédelmet, fenntartható 
gazdálkodást, megújuló energi-
ák használatát, és az ökoturiz-
must.
Az Által-ér Szövetség jelenleg 
48 tagszervezetet fog össze, s 
céljai érdekében 2015-ben is 
fórumokat, továbbképzéseket, 
civil akciókat szervezett, vagy 
éppen egyeztetéseket folytatott 
a kormányzati szervekkel, ve-
zetőkkel, sőt intenzív európai 
uniós kapcsolatokat is ápolt. 
Emellett  fontosnak tartják, hogy 
a térség civil szervezeteivel, ok-
tatási intézményeivel is kapcso-
latban maradjanak, lehetőség 
szerint bevonják azokat a mun-

kába vagy éppen előadásokkal, 
bemutatókkal segítsék őket.
Az elmúlt években számos ered-
ményt elért szervezet aktív köz-
reműködésével valósulhatott 
meg a Tatai Öreg-tó és Által-ér 
vízgyűjtő rehabilitációja. A kö-
zel másfél milliárdos kiemelt 
projektet a Szövetség kezde-
ményezte, és gondozta az első 
pályázati fordulóig. A program 
keretében számos projektelem 
valósult meg. 
A legfontosabb, hogy az Által-ér 
medre szinte teljes hosszában, az 
Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás 
pedig jelentős részében felújítás-
ra került, a partrendezés révén 

sok segítséget kapott a Tatabá-
nya-Vértesszőlős-Tata kerékpá-
rút ügye, elkészült egy 5 hektá-
ros vizes élőhely az Öreg-tónál 
és megújulhattak a zsilipek és a 
levezető rendszer is. Ugyancsak 
komoly eredmény a Gerecse 
Natúrpark létrehozása, melyet 
hosszú évekig készítettek elő. 
A natúrpark munkaszervezeti 
feladatait az Által-ér Szövetség 
látja el, de a Tanácsadó Testület-
ben helyet kapott a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, a Ter-
mészetes Életmód Alapítvány, a 
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési 
Közösség, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat és 

a HM Budapesti Erdőgazdaság 
Zrt is.
Az Által-ér Szövetség elnyerte 
a Magyar Tájdíjat is, valamint 
létrehozták az Által-ér Völgy 
Természeti és Kulturális Örök-
ségéért Díjat, amit a Szövetség 
a térség környezetvédelméért, 
környezetkultúrájáért kimagasló 
tevékenységet végzők elismeré-
sére alapított, s évente ítél oda az 
arra legalkalmasabbnak válasz-
tott önkormányzatoknak, gazda-
sági és civil szervezeteknek illet-
ve magánszemélyeknek.
A tavalyi év kiemelkedő ered-
ményei között található a Ré-
ti-8-as halastó rehabilitációja, a 

Tata Város Önkormányzata által 
elnyert projekt tervezésében és 
kivitelezésében aktív szerepet 
játszott a Szövetség. A munka 
nyomán az Által-ér völgy újabb 
helyreállított vizes élőhellyel 
gazdagodott és ezzel vissza-
nyerheti nemzetközi természet-
védelmi jelentőségét. A Fényes 
Tanösvény, hazánk egyik leg-
színvonalasabb és legsajátosabb 
láperdei tanösvényének tervezé-
sében szintén részt vállaltak, s az 
odaérkező érdeklődők szakmai 
kalauzolásában is közreműköd-
nek az üzemeltető Tatai Város-
kapu Zrt.-vel.
Musicz László, az Által-ér Szö-
vetség szakmai igazgatója el-
mondta, hogy 2015 számukra 
fontos év volt, aminek jelentős 
fejezete lett a Réti 8-as tó átadása, 
és a Fényes Tanösvény sikertör-
ténete. 2016-ban a tatai Öreg-tó 
rehabilitációjának 2. ütemében, 
valamint a Gerecse Natúrpark 
megjelenése terén szeretnének 
előrelépni. A különböző turisz-
tikai és megyei pályázatoknál 
számos területen szándékoznak 
további partnerséget vállalni, 
terveik szerint többek között a 
tatabányai Gerecse kapuja láto-
gatóközpont megszületésénél is 
szeretnének bábáskodni, vala-
mint a bajóti látogatóközpont el-
indításában is szerepet vállalnak 
az új esztendőben.                 - áá -

Eredményes évet zárt az Által-ér Szövetség

Kakuk Tamás költő, író televízi-
ós és rádiós újságíróként dolgo-
zott évtizedekig. Első verseit az 
Új Forrás és az Alföld mutatta be 
1976-ban. Szerepelt az Új Írás Ady 
emlékszámában, és közölte írásait 
a Mozgó Világ és a Kortárs is. A 
tízéves folyamatos publikációt, 
antológiákban való megjelenést 
huszonhét éves hallgatás követett. 
A Vigíliában és az Új Forrásban 
2013-ban tűntek fel új versei, pró-
zai írásai. Első kötete az Ahogy 
távolodik címmel jelent meg. 
2015-ben pedig megjelent máso-
dik verses kötete, amelynek tatai 
bemutatóját a Gútay Galériában 
tartották.
“Nagy játék valaki mögé bújni, 
nagy játék az eltakart vers. Értjük, 
hiszen versről van szó, a költő ha-
józik a Jóreménység fokától délre. 
A Jóreménység a vallásos motívu-
mokból kibontva bizonyára az Is-
ten, de annyira finoman, rejtetten 
bujkál benne, hogy nem lehetne 
csak vallásos könyvnek hívni, an-
nál több, egy nem mélységesen 
hívő is magáénak érezheti. Ritka 
metaforák, egyszerűség, kopárság, 
és mindig előbukkan egy hely, egy 
kép, egy gondolat, ami fölemeli a 
verset. A versek írójának megvan az 

a képessége, hogy a valóságon túlit 
mindig megsejtesse.” –írja Győri 
László Kakuk Tamás művéről.
A Jóreménység fokától délre címet 
viselő, rövid verseket tartalmazó 
gyűjtemény a költő gyermekko-
ri álmának megvalósulását írja le 
egy kis irodalmi játékkal. –Ez a 
kötet valójában egy napló, Barto-
lomeu Dias naplója, aki elsőként 
hajózta körbe a Jóreménység fokát 
–magyarázta a költő. Majd hoz-
zátette: –Gyakorlatilag nem ma-
radtak dokumentumok a portugál 
felfedező életéről, így a kötet egy 
fikciós napló, és be kell vallanom, 
hogy ebben a könyv-
ben Bartolomeu én 
vagyok.
Arra a kérdésre, 
hogy miért ezt a 
témát választot-
ta, Kakuk Ta-
más azt felelte, 
gyermekkor i 
álma vált va-
lóra azzal, 
hogy eljutott, 
és láthatta a 
Jóremény-
ség fokát. 
–Maga a 
természeti 

környezet és Dias sorsa –aki végü-
lis egy kutató, kereső kudarcokat 
valló, de a vágyaihoz mindig is 
hű ember volt –annyi  inspirációt 
adott, hogy úgy éreztem, van mon-
danivalóm erről. Ez született meg 
a verses naplóban –foglalta össze 
Kakuk Tamás.
A kötetet a költő régi jó ismerő-
se, Ölveczky Gábor illusztrálta. A 
szerző elmondása alapján a grafi-
kus megfelelő érzékenységgel kö-
zelített verseihez. Gyakorlatilag 
egy olyan világot teremtett, amely 
a versekhez illeszkedik, de képei 
önmagukban is hozzátesznek a kö-
tethez. Kakuk Tamás második ver-
seskötete, csakúgy mint az előző, 
az Új Forrás Kiadó gondozásában 
jelent meg. A tatai bemutatón Jász 
Attila főszerkesztő beszélgetett a 
költővel. –Én nagyon szeretem az 
olyan könyveket, amik tematiku-
sak. Ez egy nagyon izgalmas te-
matika. Nem lehet tudni valójában, 
hogy most Kakuk Tamás beszél, 
vagy egy ötszáz éve vízbe fulladt 
hajóskapitány, aki először hajózta 
körbe a Jóreménység fokát, és utá-
na eltűnt a ködben, még délebbre. 

–magyarázta Jász 
Attila. Majd 
azt is hozzá-
fűzte, hogy a 

versekben ki-
zárólag belső 

képek vannak. 
Nincs utalás sem 

hajóra, sem más-
ra, ezért nem is le-
het tudni, hogy va-

lójában ki beszél. 
Ettől pedig még 

érdekesebbé válik az 
egész mű.         - pv -

Valóra vált álom versekbe szedve
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A nagy érdeklődésre való tekintettel, 
JANUÁR 9-ÉN SZOMBATON KÉT ALKALOMMAL RENDEZI MEG 

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. hagyományos Vízkereszt 
napi koncertjét. A korábban meghirdetett, január 9-én 16 órakor kezdődő koncertre a 
regisztrációs jegyek már elfogytak, ezért aznap 19 órától a Menner Bernát Zeneiskola 
Fúvószenekara, és az MH. 25. Klapka György Lövészdandár Fúvószenekar megismétli 

koncertjét.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Magyary Zoltán Művelődési Központban 

január 9-én, 19 órától, a második koncertre regisztrációs jegyeket még lehet igényelni 
a helyszínen.

Honvéd Bajtársi Klub  
2016. januárra tervezett programjai:

Január 12. 10:00 Emlékezés a doni áttörés 73. évfordulójáról, az MH 25. Klapka lövészdandár-
ral együtt a II. világháborús emlékműnél 

Január 21. 14:00 Klubdélután a Magyar Kultúra napja alkalmából meghívott vendégünkkel, 
illetve részt veszünk a városi rendezvényen

Január 28. 14:00 Az egyesület 2016. évi közgyűlése a Magyari Zoltán Művelődési Házban

Tisztelt Sporttársak!

Közeledik az év vége és közeledik az az időpont is amikor Tata Város 
Önkormányzata jutalmazni fogja a 2015-ben sikeresen szereplő verseny-
zőket, csapatokat. Annak érdekében, hogy minden arra érdemes sportoló 
neve bekerüljön a listára, szükséges összegyűjteni az adatokat.

Kérem, hogy 2016. január 10-ig e-mailben a tompa.andor@freemail.
hu címre szíveskedjenek az alábbiakat megküldeni:
- szakosztály, egyesület pontos neve, címe, e-mail cím, telefonszám, 
- szakosztályvezető, egyesületi elnök neve 
- sportág pontos megnevezése
- versenyzők neve, eredménye 
 a.) EB, VB 1-6. hely korosztálytól függetlenül 
 b.) felnőtt és korosztályos magyar bajnokság 1-6. hely
 c.) Diákolimpia országos döntő 1-3. hely 
- a csapatok esetében minden versenyző neve szükséges 
- az edző(k) neve
A határidőn túl érkezett eredményeket a technikai előkészítés miatt 
nem tudjuk figyelembe venni.
A díjak átadására várhatóan február közepén kerül sor, erről időben 
küldünk értesítést.

VÍZKERESZT VAGY AMIT AKARTOK 
- IDÉN KÉT ALKALOMMAL!

         MEGHÍVÓ

A Tatai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tisztelettel 

meghívja Önt és családját a 

MEGYEI SVÁBBÁLRA 

2016. január 16-án 19 órai 
kezdettel a tatai Eötvös József 
Gimnázium sportcsarnokába.

Fellépnek:
Heimatkreis Niklo - dalkör Kecskédi 

Német Nemzetiségi 
Tánccsoport Pötörke Táncegyüttes Tata 

Zene:
Heimattöne (Vértessomló)  

Schwowischi Buam (Környe) 
Belépődíj: 3.500 Ft.

További információ és jegyvásárlás:
Schmidt Mónika, 30/747-2765,  

Schmidtmayer Csaba,  30/287-9973 
cs.schmidtmayer@gmail.com

Támogatók:
Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Komárom-Esztergom Megyei Német 
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége

Fővédnök:
Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos  

Önkormányzatának elnöke

Sokak számára vízkereszt csupán a kará-
csonyi ünnepkör végét jelenti. Ilyenkor a 
legtöbb lakásból eltűnnek a karácsonyfák, 
de azt már kevesebben tudják, hogy ez 
egy viszonylag új keletű szokás. Maga a 
vízkereszt eredete sokkal régebbre nyúlik 
vissza. Vízkereszt vagy más néven a há-
romkirályok napja a karácsonyi ünnepkör 
zárónapja és a farsang kezdőnapja. Ehhez 
a naphoz számos népszokás kapcsolódik, 
de elsősorban egyházi ünnep. Az epipha-
nia néven is ismert vízkereszt valójában 
Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A 
II. vatikáni zsinat rendelkezései értelmében 
a római katolikus egyház január 6-án a há-
romkirályok látogatását ünnepli vízszente-
léssel egybekötve. Innen ered a vízkereszt 
elnevezés. Jézus megkeresztelkedésének 
ünnepét a rákövetkező vasárnapon tartják. 
A kánai menyegzőről, amelyen Jézus első 
csodáját vitte végbe a vizet borrá változtat-
va, egy közbeeső hétköznapon emlékezik 
meg az egyház – olvasható a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia nemrégen kiadott 
közleményben. A vízkereszt azért is kiemelt 
ünnep a katolikus egyház életében, mert ek-
kor kezdődik a házszentelések időszaka. A 
házszentelés szertartása során a pap az újon-
nan megáldott szenteltvízzel meghinti a la-
kásokat, házakat, valamint megáldja a benne 
lakókat, dolgozókat.

VÍZKERESZT TÖRTÉNETE
Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett 
a keresztények körében terjedni, mint Krisz-
tus születésének, vagyis a napkeleti bölcsek 
látogatásának, Krisztus keresztségének és 
a kánai menyegzőnek az ünnepe. E három 
evangéliumi esemény Jézus istenségének 

első „megnyilvánulásai” –olvasható a Ma-
gyar Katolikus Egyház honlapján.
Később az ünnep elsődleges témája keleten 
Jézus keresztsége lett, erre emlékeztet a víz-
szentelés, nyugaton viszont a háromkirályok 
látogatása került előtérbe, mindamellett itt 
is megmaradt a vízszentelés szertartása. A 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár néven emlege-
tett napkeleti királyok az utasok, útonjárók, 
vendégfogadósok védőszentjei voltak.

VÍZKERESZTHEZ KAPCSOLÓDÓ 
NÉPSZOKÁSOK
Január 6-án a katolikus falvakban ország-
szerte szokás volt a víz- és házszentelés. A 
szenteltvizet a bölcsőtől a koporsóig felhasz-
nálták. Nagy szerepe volt az ember- és állat-

gyógyításban is. A víz tisztító erejébe vetett 
hit az alapja, hogy ezen a napon néhol ősibb 
formája is megmaradt a vízzel való mágikus 
eljárásoknak. Például Jászdózsán léket vág-
tak a Tarnán és lelocsolták egymást az em-
berek, hogy egészségesek legyenek – „ne 
legyenek se himlősök, se rühesek”. A jószá-
gokat is levitték a folyóhoz ebből a célból.
A vízkeresztkor szentelt vízzel még aznap 
megszentelték az állatokat, ittak és a kútba 
is öntöttek belőle. Az Ipoly menti községek-
ben a kelenyeiek a ház földjét meglocsolták 
a szenteltvízzel, hogy a gonosz szellem ne 
ártson, és Isten áldása legyen a házon, a 
gyerekeknek is adtak egy-egy kortyot, hogy 
egészségesek legyenek. Az istálló sarkait is 
megszentelték – ugyancsak az ártó hatal-
mak ellen. Bélapátfalván a kútba és az álla-
tok ivóvizébe is tettek belőle.
Az esztendő folyamán megszentelték vele a 
gyerekágyas asszony ágyát, tettek az újszü-
lött fürdővizébe, meghintették vele az eskü-
vőre induló menyasszonyt és vőlegényt, a 
haldoklót és a háznál felravatalozott halottat. 
Borogatták a fejfájóst, itatták vele a beteget. 
Hatékonynak tartották az ártó hatalmak, a 
rossz szellemek és a vihar elűzésére. Víz-
keresztkor a szenteltvizet háromkirályok vi-
zének is nevezik. Sokféle alkalmazása közt 
meg kell említeni, hogy Szeged környékén 
kenyérsütésnél is hintettek belőle néhány 
cseppet.
A házszentelés alkalmával krétával rajzolták 
fel Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének 
kezdőbetűit és az évszámot. Úgy vélték, ez 
a felirat megvédi a házat villámcsapás és a 
boszorkányok rontása ellen. Termékenység-
varázsló praktikák is kapcsolódhattak a ház-
szenteléshez. Például a moldvai Pusztinán, 

„hogy a tyúkok tojjanak, akkor mikor vízke-
resztkor járt a pap a keresztvel, mert nálunk 
szokott járni házszentelni, akkor ráültettük 
mindig a padra. A padon vót ilyen terítő, a 
terítő alá raktunk zabot, árpát, kukoricát, s a 
pap, ha ráült, akkor azt mondták, hogy sokat 
tojnak a tyúkok” (Bosnyák S. 1980: 119).
A házszentelés neve koleda volt. A Nyitra 
megyei Menyhén, Béden, Szalakuszon újév-
től háromkirályok napjáig tartott a koleda. A 
pap, a kántor, a három falu egyházfia és két 
ministráns gyerek minden házhoz elmentek. 
Énekeltek, a pap megszentelte, megfüstölte 
a házat, a kántor az ajtóra felírta a három 
király nevének kezdőbetűit. Utána a háziak 
megvendégelték őket. Az egyházúak egy 
zsákba szilvát, diót, lisztet, szalonnát, kol-
bászt szedtek, amit a pap és a kántor osz-
tott szét egymás között. Egyharmad volt a 
kántoré, kétharmad a papé. Ez a javadalom 
a kántor díjlevelébe volt foglalva (Manga 
1942: 28–29). Házszenteléskor a Szeged 
környéki falvakban az asztalra búzát, néhol 
almát, máshol tollat tettek, hogy szerencsé-
jük legyen a termésben és a jószágban is. A 
szentelés egyúttal tehát adománygyűjtés volt 
a hívektől.  
Az ünnephez tartozott a háromkirályok 
megjelenítése, a háromkirály-járás szokása. 
A házról házra járó fiúgyermekek, ritkáb-
ban leányok jellegzetes viseletdarabja volt 
a díszes süveg, fontos kellékük a többnyire 
kiugratható szerkezetre szerelt csillag. A le-
jegyzett szokásváltozatok egy részében már 
csak a szereplők elnevezése sejteti, hogy a 
háromkirály-járás valamikor dramatikus jel-
legű játék volt. Többnyire már csak az ado-
mánykérő, ünnepköszöntő háromkirály-já-
rás változatait ismerjük.

Január hatodika, Vízkereszt ünnepe

A háromkirályok imádása, ikon, Keresz-
tény múzeum, Athén

A Don-Kanyar áldozataira
emlékezünk...

katonai tiszteletadással, koszorúzással

2016. január 12-én 10.00 órakor 
Tatán a Várkanyarban a II. 
világháborús hősi emlékműnél
-Himnusz 
-Megemlékezés az urivi áttörés 
tatai áldozatairól
-Koszorúzás 
-Szózat 
Tisztelettel hívunk, várunk mindenkit, a 
tatai hősi halottainkra és a II. világháború 
áldozataira való megemlékezésre.

MH 25. 
Klapka György Lövészdandár

Honvéd Bajtársi Klub 
Tata



Amikor 2014-ben a második he-
lyen végzett az OMS-Tata Iron 
Trade VSE női párbajtőrcsapata 
az országos bajnokságon, sokan 
kifutott eredményről beszéltek. Va-
lóban csodálatos teljesítmény volt, 
amelyet tavaly december végén 
megismételtek a tatai lányok. Ezt 
már nem lehet a szerencse, a vé-
letlen számlájára írni. A tinicsapat 
ismét bizonyított.
A verseny az egyéni küzdelmekkel 
kezdődött Budapesten, ahol a női 
párbajtőrözők között a tatai Kun 
Anna a negyeddöntőig jutott, végül 
az előkelő 7. helyet szerezte meg a 
nyolcvankét tagú mezőnyben.
Az országos bajnokság a csapa-
tok viadalával zárult. A tatai női 
csapat Felker Adrienn, Gnám Ta-

mara, Kovács Sarolta, Kun Anna 
összeállításban ismét remekelt. A 
legjobb tizenhat között a Vasas 2. 
számú gárdája ellen nagy csatában 
37:35-re nyert. A negyeddöntőben 
az egyéni ranglistahelyezések alap-
ján legerősebbnek számító Vasas 
első csapata következett, amelyen 
a ragyogóan küzdő Kun Annáék 
35-29-re győztek.
Annyit meg kell jegyeznünk, hogy 
Kun Anna az országos bajnokságot 
megelőzően részt vett Mödlingben 
az U23-as európai körversenyen, 
amelyen aranyérmet szerzett.
Az elődöntőben az AVA együttese 
következett, amely ellen 40-35-re-
győztek a tatai lányok.  
A mérkőzések hőse Kun Anna volt, 
aki utolsóként pástra lépve, mind-

három találkozón hátrányból for-
dítva vívta ki a nagy sikert csapatá-
nak. Volt ennek az elődöntőnek egy 
sajnálatos, talán a döntőre is kiható 
eseménye. Az utolsó asszójában 
Kun Anna bokasérülést szenvedett, 
így a fináléban már nem léphetett 
pástra. Társai mindent megtettek a 
BVSC elleni döntőben, ám szoros 
csatában így is vereséget szenved-
tek 45:40 arányban. 
A férfiak versenyében a jónak 
mondható 11. helyen végeztek a 
tatai fiúk. A csapat tagjai: Esztergá-
lyos Patrik, Horváth Norbert, Kátai 
Bence és Tomaschoff Soma.
A tatai párbajtőrök trénerei: Plász-
tán Attila vezetőedző, Partali Csa-
ba és Juhász Bence.
Szép gesztus volt Plásztán Attila 

részéről, amikor az országos baj-
nokság másnapján személyesen 
adta át Michl József polgármester-
nek az ezüstéremért járó trófeát. A 
város első emberének annak idején 
vívás volt az első számú kedvence, 
és ma is támogatja a honi (olimpi-
ai) sikersportágat.        - ps -

Sport 2016. január 7. II. évfolyam, 1. szám

PROGRAMAJÁNLÓ

Kosárlabda

Női amatőr NB I.: 
Helyszín: Vaszary iskola tor-
naterme 
Január 10. vasárnap, 15.30: 
MAFC – Tatai Sportegyesület 
Január 17. vasárnap, 13.00: 
Tatai Sportegyesület – DKG DSE
Helyszín: Vaszary iskola 
tornaterme.
Január 24. vasárnap, 16.00: 
Kanizsai Vadmacskák – Tatai SE.

Férfi NB II.
Január 15. péntek, 19.50: 
Szekszárd – Tatai Sportegyesület.
Január 24. vasárnap, 15.00: 
Tatai Sportegyesület – PEAC.
Helyszín: Vaszary iskola tor-
naterme.
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Ismét remekeltek a tatai lányok

A Tatai AC nagyot lépett előre. 
Wéber Roland legénysége a 4. he-
lyen telel a megyei I. osztályú baj-
nokságban, annak ellenére, hogy 
néhány peches mérkőzésen veszí-
tettek értékes pontokat. Ebben a 
fiatal gárdában benne van a további 
fejlődés lehetősége, garancia erre, 
hogy az ifjúsági csapat (az elmúlt 
évad bajnoka) az őszt az élen zárta.
–  Abszolút elégedett vagyok a csa-
pat őszi teljesítményével. A z első 
meccseinken még hiányzott Fehér 
Laci a védelemből, ennek köszön-
hetjük többek között a komáromi-
aktól elszenvedett súlyos vereséget. 
Aztán helyreállt a rend, sorra hoz-
tuk a jó eredményeket, különösen a 
kecskédiek elleni idegenbeli győzel-
münket tartom nagyon értékesnek 
– sommázta Wéber Roland, aki az 
évad végére a 2. vagy a 3. hely meg-
szerzését sem tartja lehetetlennek.
Tatán nincs sok ok a változtatásra, 
hiszen igen jó kerete van Wébernek. 
Az viszont biztos, hogy a csepeli 
Korcsok Krisztián, akinek családja 
fél éve Tatára költözött, a TAC-ban 
folytatja pályafutását. Kiváló, a pá-
lyán jól látó középpályás, aki nagy 
erőssége lehet a tataiaknak. Egy 
kapusra is égetően szükség van. 
Valakovics Tibor ugyanis már 49 
(!) éves, ám ennek ellenére remekül 

teljesít, de szükség van mögötte egy 
megbízható helyettesre. 
Korcsokon kívül még egy-két játé-
kos érkezése is tervbe van véve.
Wéber Roland kiemelte még, hogy 
nagyszerű közösségben dolgozhat. 
A szakosztály vezetése, Csákány Jó-
zsef elnökkel az élen minden lehető-
séget biztosít, miként Lázár Ottó a 
Tatai AC elnöke is. Wéber Roland 
az utánpótlást vezető szakemberek 
munkáját is nagyra értékeli.
–  Azt hiszem, nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy a megye egyik leg-
jobb szakembere foglalkozik U19 
csapatunkkal. Kele Zoltán edző-
kollégámtól rengeteget tanultam 
és tanulok, így valahol az ő érdeme 
is felnőtt csapatunk jó szereplése. 
Sokszor kikérem a véleményét 
bizonyos helyzetekben, és ezért 
köszönöm neki, hogy bármikor 
számíthatok rá. Zoli rengeteg mun-
kát fektet az utánpótlás nevelésébe 
és ezért nem meglepő számomra, 
hogy erre a szezonra is bajnokesé-
lyes alakulatot hozott össze – hang-
súlyozta a vezetőedző.
A Tatai AC január elején kezd-
te meg a felkészülést heti három 
edzéssel és az edzőmérkőzésekkel.  
A csapat idén is részt vesz a megyei 
szövetség által kiírt téli nagypályás 
műfüves bajnokságon.            - ps -

Szép őszt zártak a tataiak

A megyei sportszövetségek szövet-
sége (KEM SZÖSZ) szabadidősport 
szövetsége éves eseménynaptárának 
egyik kiemelt programja az Öreg-
tó körüli Szilveszteri futás, melyet 
Tata város önkormányzata immáron 
35. alkalommal rendezett meg. 
Színpompás forgatag, önfeledt, 
jókedvű futók vártak a késői rajt-
ra, amely ezúttal nem a szervezők 
hibája volt. Sokan hiába érkeztek 
időben, a regisztráció időigényes. 
Ki gondolta volna, hogy hatalmas 

nevezési csúcs születik. A Fiatal 
Utazók Klubja Lentulay Mária el-
nökkel az élen ezúttal is kitett a tö-
kéletes szervezésért.
–  Nagyon örülünk az új nevezési 
csúcsnak, amely minden várakozá-
sunkat felülmúlt. 2014-ben mintegy 
háromszázan neveztek, ez is nagy-
szerűnek számít, ám most 466-an 
vágtak neki az Öreg-tó körüli hét 
kilométernek – mondta örömmel 
Tompa Andor, Tata sportreferense, 
aki először volt főszervezője (mel-

lette kiváló konferansziéja) a ha-
gyományos Szilveszteri futásnak. 
Ráadásul mindjárt csúccsal büsz-
kélkedhet, ám ez Ábrahám Ágnes 
önkormányzati sajtóreferens kiváló 
promóciós munkáját is dicséri.
Michl József, Tata polgármestere a 
rajt-célnak is helyet adó ökoturiszti-
kai központ előtt röviden köszöntöt-
te a verseny résztvevőit, kiemelve, 
hogy Tatán továbbra is nagy kultu-
sza van a futók rendezvényeinek. 
Az időjárás ugyan derűre nem adott 

okot (hó most nem volt, mint egy 
évvel korábban), mégis kemény hi-
deg volt, ám a tataiakat ez nem za-
varta. Legalább ötszázan szurkoltak 
a futóknak az olykor dermesztő hi-
degben. Amikor elindult a mezőny, 
az igazi látványosság volt. A külön-
böző jelmezekbe öltözött „atléták” 
színes forgataga lenyűgöző látványt 
nyújtott. 
Az első három-három helyezett 
hölgyeket és férfiakat díjazták a 
verseny végén. Michl József adta át 
az érmeket és ajándékokat az arra 
érdemeseknek. A Szilveszteri futás 
végeredménye, hölgyek: 1. Varga 
Dorottya, 2. Wörd Sára, 3. Kovács 
Sára. Férfiak: 1. Schaffer Attila, 2. 
Majoros Dávid,  3. Nagy Gábor.
Az ötletesnél ötletesebb jelmezesek 
díjat kaptak. Nehéz volt választani. 
Amit még el kell mondani: Horváth 
Zoltán, a KEM SZÖSZ szabadidő-
sport szövetség elnöke, egyben a 
TAC szabadidősport szakosztá-
lyának vezetője, aki január elsején 
ünnepelte 68. születésnapját, ismét 
felajánlott értékes ajándékokat a 
rendezvényre. Az 1-3. helyezett női 
és férfi részére hat serleget és hat ér-
met biztosított. A tatai önkormány-
zat 20 ajándékcsomaggal járult hoz-
zá a díjazáshoz.       Péntek Sándor

Hatalmas nevezési csúcs

Horváthy Lóránt, akinek neve 
összeforr a megyei sportszövetsé-
gek szövetségével (KEM SZÖSZ) 
és a megyei teniszszövetségével, 
az év utolsó napjaiban fontos, sze-
mélyét érintő döntéseket hozott. 
A tatai önkormányzat pénzügyi 
és városfejlesztési bizottságának 
elnöke mindkét „szervezetet” év-
tizedek óta vezeti. 
A KEM SZÖSZ tisztújító köz-
gyűlésén egyhangúlag válasz-
tották meg az öttagú elnökségét, 
köztük Horváthy Lórántot továb-
bi négy évre elnöknek. Néhány 
nappal később  a Komárom-Esz-
tergom megyei Tenisz Szövetség 
kibővített elnökségi ülést tartott 
Tatán, a hangulatos Kalóz Fregatt 
étteremben, amelyen az idei me-

gyei csapatbajnokságok díjait is 
átadták. 
Horváthy Lóránt elnök az ülé-
sen jelentette be, hogy a jövő év 
elején esedékes tisztújító köz-
gyűlésén „nem száll harcba” az 
elnöki posztért. Indoka érthető. 
Munkája mellett rengeteg társa-
dalmi elfoglaltsága van, a csa-
ládjára is kevés idő jut, így le-
hetetlen tökéletesen megfelelni 
az elvárásoknak. Ahogy mond-
ta: olyan fiatal, agilis vezetőre 

van szükség, aki minden erejével 
és tudásával a teniszre tud kon-
centrálni.
Jó hangulatban telt a csapatbaj-
nokságok eredményhirdetése. 
Hosszú évek után tatai sikernek 
is örülhettünk, az Old Lake TK 
bronzérmes lett a 2015-ös évad-
ban. Horváthy Lóránt adta át az 
érmeket és az ajándékokat.A fel-
nőtt bajnokság végeredménye: 1. 
Komáromi VSE, 2. Ácsi Kinizsi, 
3. Tatai Old Lake TK, 4. Almás-
füzitő, 5. Tatai VTK. Az öregfiúk 
bajnokságának a végeredménye: 
1. Komáromi VSE, 2. Oroszlányi 
VS, 3. Almásfüzitő SC, 4. Tatai 
Old Lake TK, 5. Tatai VTK. - ps -

A SZÖSZ-ben elnök maradt, 
teniszben nem vállalja

A tatai sikercsapat ismét bizonyított

Évzáró és sikeres vizsgák

Dojo avatóval egybekötött évzáró 
ünnepségét tartott a Tatai AC csel-
gáncs szakosztálya. Az esemé-
nyen részt vett dr. Beró Henrietta, 
Tata alpolgármestere, a Magyar 
Judo Szövetség képviseletében 
Nagy György főtitkár, Lázár Ottó, 
a TAC elnöke, valamint Ónody 
Bea, a tataiak korábbi junior vi-
lágbajnoki bronzérmese. Ő jelen-
leg az Egyesült Államokban él. A 
családias rendezvényen díjazták a 
szakosztály legeredményesebb fiú 
és lány sportolóját, Staudt Zétényt 
és Galambos Bernadettet.
Néhány nappal később Orosz-
lányban vettek részt a tataiak 
övvizsgán, melyen mindenki si-
keresen teljesített. Kádár Adrián 
és Kádár Edvárd narancssárga, 
Oláh Szimonetta, Oláh Nikolet-
ta, Vágusz Otília, Tamtam Gréta, 
Vágusz Dávid, Hufnágel Balázs, 
Fogel Gergő és Árendás Gergő 
pedig citromsárga öves lett. - ps -

Átvették a diplomákat

A 40 éves fennállását ünneplő, 
tatai székhelyű Aikido Alapít-
ványnak köszönhetően mára már 
nagyon sokan megismerték ezt a 
kemény, embert próbáló sport-
ágat.  2015 nyarán érett meg a 
helyzet arra a történelmi ese-
ményre, hogy a United Hungari-
an Aikikai Aikido Organization, 
melynek az Aikido Alapítvány 
is alapító tagja, hivatalosan is 
bejegyzett aikikai szervezet le-
gyen. Ezzel a hatalmas gesztus-
sal a tokiói Hombu Dojo mint-
egy „nagykorúsította” a magyar 
aikidót, amely együtt jár az önál-
ló danvizsgáztatás jogával is.
Így a magyar aikido történetében 
először az Aikido Alapítvány 
tagjai vehettek részt önálló, ma-
gyarországi szervezet hivatalos 
aikikai danvizsgáján az Elsner 
László 6. danos sensei vezette 
dankollégium előtt még tavaly 
augusztusban. Ennek eredmé-
nyeképpen megérkeztek a sike-
res vizsgát tevők diplomái, me-
lyeket az év végén ünnepélyes 
keretek között adott át Tatán. 
Elsner László (6. dan aikikai) 
és Pivony Attila (5. dan aikikai) 
sensei. A „szertartáson” 24-en 
vehették át az aikikai dan okle-
veleket.        - ps -

Bozai Gabriella, az Old Lake TK vezetője 
vette át az érmeket Horváthy Lóránttól

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság


