
VÁRkanyar
2013. november 29.  I . /1 .  szám

TATA ÉS KÖRNYÉKE

MAGAZIN

Tartalmunkból:
– Beköszönő 3. oldal
– Kútavatás 5. oldal
– Redőny, ami hasznos, szép... 5. oldal
– Tata képekben 8-9. oldal
– IFJÚSÁG – SPORT - SIKER
   beszélgetés Kun Annával 10. oldal
– András napja - Advent 14. oldal
– KanyarGo 15. oldal
– Vadlúd Sokadalom program 16. oldal

Fotó: Csonka Péter



VÁRkanyar 2013. november 29.MAGAZIN2 TATA ÉS KÖRNYÉKE

Polgármesteri Hivatal
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: 06-34-588-600
Fax: 06-34-587-078
Ügyfélfogadás
a Polgármesteri hivatalban:
 délelőtt délután
Hétfő: 800–1200 1300–1600

Szerda: - 1300–1530

Péntek: 800–1200 -

Gyógyszertárak
Tata
Alma Gyógyszertár
2890 Tata, Tesco Tel.: 06-34-708-105
Nyitva tartás:
H-P.: 9.00–20.00, Szo.: 9.00–20.00, V.: 9.00–19.00 
ÜGYELET: Szombat 20.00–22.00
Angyal Patika
2890 Tata, Mikovényi u. 2. Tel.: 06-34-586-522
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00–20.00, Szo.: 8.00–20.00, V.: 8.00–20.00 
ÜGYELET: Vasárnap 20.00–22.00
Capricornus Patika
2890 Tata, Fazekas u. 3. Tel.: 06-34-586-038
Nyitva tartás: 
H-P.: 8.00–20.00,  Szo.: 8.00–12.00
ÜGYELET: Hétfő 20.00–22.00
Castanea Patika
2890 Tata, Gesztenyefasor 6. Tel.: 06-34-382-210
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00–16.30  
ÜGYELET: Csütörtök 20.00-22.00
Sanitas Gyógyszertár
2890 Tata, Váralja u. 6/a. Tel.: 06-34-588-118
Nyitva tartás:
H-Cs.: 8.00–18.00, P.: 8.00–17.00, Sz.: 8.00–12.00
ÜGYELET: Szerda 20.00-22.00
Tóvárosi Patika
2890 Tata, Ady Endre u. 7. Tel.: 06-34-587-190
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00–18.00, Szo.: 8.00–12.00  
ÜGYELET:  Péntek 20.00-22.00
Városi Patika
2890 Tata, Kossuth tér 2. Tel.: 06-34-586-055
Nyitva tartás: 
H-P.: 8.00–17.30, Szo.: 8.00-12.00  
ÜGYELET:  Kedd 20.00-22.00

Baj
Tilia Patika
Baj, Petőfi  Sándor utca 23.
Tel.: 06-34-488-707

Naszály
Mentha Patika
2899 Naszály, Ságvári u. 12. 
Tel.: 06-34-350-660
Nyitvatartás: H-P.: 8.00-15.00

Szomód
Gyógyszertár
2896 Szomód, Kossuth u. 2., 
Tel.: 06-34-491-183

Városi Rehabilitációs 
Szakkórház és
Rendelőintézet

Cím: 
2890 Tata, Váralja u. 6. 
Telefon: 
06-34-487-377, 
06-34-586-722, 
06-34-589-792

Közérdekű információ
GGGGGGyyyyyyóóóóóóógggyszertttttttááááááárrrrrraaaaaak

Tataaaaaa
Almamamaaama Gyógyszerrrrtár
28888889990999  Tata, Tesco TTTel.:: 0 00 0 0 06-6-6-6-6-6-34333333 -70888-105
NNNyNyNyNN itva tartás:
HHH-HHH P.:: 9.00–20.00, Szo.ooooo :::: : : 99.99.99.9 0000000000000–20.00, V.: 9.00–11119.00000000 
ÜGYEEEEELET: Szooooooombmbmmbmbmbatataatatat 22 200000.00000000–22–2–2–2–2–22.2.2.2.2..0000000000000
Angyyyyyal Patika
28900000 Tata, Mikovényi uuuuuuu. 2.2.2.2.2.22  T TTTTTTelelelelele .: 06-34-586-52222
NyNNNNN itvvavaaaa tartás:
HHH-H-HH-H P.: 8.00–20.00, Szo.: : :: :: 8.8.8.8.8.8.0000000 –20.00000, V.: 8.00–20.0000000000
ÜGGGGGGYEYYY LET: Vasárnaaaap 20.0000–0–0–0–0–0–22222222222222 .00000
Caprprprrriciiii ornus Pattttika
2890 TTatatatatatata,a  Fazekaaaasa  u. 3. Tel.: 06----34-586-000000333383
Nyitva tartáááááás:s:s:s:s:s:
H-P.: 8.00–20.0000, SSSS SSzozozozozozoo :::.: 888 88 0000.00–0–0–0–0–0–0 121212121221 00000.00

Új helyre költözött  a tatai orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat!
A Fürdő utcában lévő Wagner-ház Tata egyik legrégebbi, még most is használatban lévő 
épülete. Évszázadokon át malomként működött, a Wagner család 1840-ben vásárolta 
meg, és a malom alatt kisebb közfürdőt üzemeltettek. Az épületet 1950-ben államosították, 
a malmot hajtó forrás 1959-ben a szénbányászat vízkiemelése miatt elapadt. A kórházhoz 
közeli épületben orvos- és nővérszállót rendeztek be. Egy középkori malomkövet a portás-
fülkében eredeti állapotban megőriztek, és a ház bejáratának két oldalán ma is látható az 
a vastag vízkőréteg, amelyet az évszázadok alatt a malomkövek a falra felhordtak.
Cím: Tata, Fürdő utca 19.
Telefon: 
Orvosi ügyelet: 06-34-381-440
Védőnői szolgálat: 06-34-586-059
Az orvosi ügyelet betegfogadási rendje:
hétköznap: 16.00–reggel 08.00
hétvégén: egész nap  
Gyermekügyelet: szombaton 09.00–11.00
Gyermekeknél sürgős esetben mindig van ügyeletes gyermekorvos, aki házhoz tud menni.

Tatai Járási Hivatal Tatai Kirendeltség
Járási Hivatalhoz tartozó települések: BAJ, DUNAALMÁS, DUNASZENTMIKLÓS, KOCS, 
NASZÁLY, NESZMÉLY, SZOMÓD, TARDOS, TATA, VÉRTESTOLNA
Cím:  2890 Tata, Ady Endre utca 24.       
Telefonszám: 06-34-586-610
Fax: 06-34-586-613
e-mail: okmanyiroda@tata.kemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Ügyfélszolgálat: 06-34-586-617 
Ügyfélfogadási id  / Nyitva tartási id : 
Hétf : 08.00-20.00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–16.00
személyazonosító igazolvány, útlevél ,mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, egyéni 
vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés, ügyfélkapu, lakcímigazolvány,közlekedésigazgatás,
NEK-hez kapcsolódó ügyintézés

Északdunántúli
Vízmű Zrt.

Tatai Fogyasztói Iroda
Cím: 2890 Tata, 

Dobroszláv utca 1-9.
Telefon: 06-34-382-588
E-mail: posta@edvrt.hu
Web: www.edvrt.hu
Nyitvatartás:
Hétfő:   08.00–20.00
Kedd:  08.00–15.00
Szerda:  08.00–15.00
Csütörtök: 08.00–15.00

EON-ÁRAM 
Ügyfélszolgálati 

iroda Tata

Hibabejelentés:
 06-80-533-533
Cím: 2890 Tata, 
Kocsi utca 7.

Telefon:
06-40-220-220; 
06-20-45-99-666; 
06-30-45-99-666;
06-70-45-99-666

E-mail: araminfo@eon.hu;
panasziroda@eon.hu

Web: www.eon.hu

Nyitvatartás:

Kedd: 14.00–20.00

Péntek: 08.00–14.00

Állatorvos
TATAI ÁLLATGYÓGYÁSZATI 

KÖZPONT
2890 Tata, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 31. 
Telefon:
06-34-383-550;
06-30-529-7727 
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…Mondaná képzeletbeli 
GPS-ünk, ha autóval tet- 
tük volna meg ezt az új
lapot eredményező kacs-
karingós utat. 

Mi, akik írunk, szerkesztünk 
és Olvasóink kezébe adjuk a 
VÁRkanyar című vadonatúj, 
havonta kétszer megjelenő 
városi újságot, egyszerre 
több céllal kanyarodtunk 
be ide, Önök elé. Igyek-
szünk kéthetente olvasható 
lapunkkal olyan tartal-
makat szolgáltatni, mely-

ek érdeklődésre tarthatnak 
számot, mert gyönyörű váro-
sunkban élő, köztünk dolgo-
zó és alkotó, esetleg innen 
elszármazott, jól ismert vagy 

éppen ismertségre méltó 
emberekről szólnak. Tájékoz-
tatunk, informálunk, fi gyel-
met hívunk fel és szórakozta-
tunk. Adunk környezetbarát 
tippeket a hétköznapokra, 
és ajánlunk kihagyhatatlan 
programokat a pihenő- és 
ünnepnapok idejére.  Hírt 
adunk jövőbeli kulturális 

eseményekről, és krónikásai 
leszünk a már lezajlott, jeles 
napok történéseinek azok 
számára, akik nem lehet-
tek jelen. Igyekszünk min-
den korosztálynak érdekes 
olvasnivalót közölni lapunk-
ban, hogy mindannyian 
megtalálhassák a kedvenc, 
szívesen olvasott témáju-
kat. Sőt, arra is lehetőséget 
adunk, hogy Önök, Olvasóink 
is közreműködhessenek la-
punk elkészültében, legyen 
az olvasói véleményt meg-
formáló levél vagy javaslat 
egy-egy újabb sorozatra 
vagy témára. 

S ha már közreműködés… 
A VÁRkanyar másik lényeges 
feladatának tartja a helyi 
vállalkozók bemutatását hir-
detések, PR cikkek formájá-
ban és nem csak a maga-
zinban! Tudjuk, hogy mai 
korunk világában az internet 
lett az egyik legfontosabb 
terület saját tevékenységünk 
bemutatására. A legtöbben 
odáig már eljutottak, hogy 
ilyen-olyan formában már 
fenn vannak a weben, de 
ahhoz, hogy „lássanak” is 
minket nagyon sok munkára 
van szükség. Szakem-
bereink el tudják végezni ezt 

a feladatot. Kérjük fogad-
ják nyitottan kollégáinkat, 
hogy bemutathassuk mit 
tudunk e téren nyújtani.  
A VÁRkanyar pártatlan, nyi-
tott, befogadó és elfogadó.
Beérkeztünk tehát a célba, itt 
a VÁRkanyar – oly sok ver-
seny, megmérettetés rajtja és 
végpontja. Legyen jelképes 
hát ez a névválasztás mind-
annyiunk, Olvasóink és a 
magunk számára is: elindu-
lunk együtt, Önöknek kezébe 
adjuk lapunkat, és közösen, 
egymás megelégedésére 
haladunk előre, egészen a 
célhoz érkezésig.
 A VÁRkanyar csapata                    

…VÁRKANYAR. Érkezés a célhoz.

Forrás: Bihacker

Mini maraton befutó

Ezek az üzenetek megváltozott tudatállapotban érkeznek Ra-
ziel arkangyaltól, Szotyori Istvánon keresztül.
Azokhoz az olvasókhoz szólnak, akik szeretnének a lelki 
fejlődésükben is előre lépni, akik szeretnék az őket akadá-
lyozó tudatos vagy tudatalatti blokkokat feloldani, hogy a 
mindennapi életükben megtalálják a helyes utat, a boldog-
ságot és a harmóniát. Minden hónapban
Angyali üzenet: a nyilas haváról
A hold uralja lelkedet,
Harmóniád bent leled.
Áss le szíved mélyére,
S járj a dolgok végére!
Megbocsátást ne kint keress,
Önmagadban tedd meg Neked!
A törvény szava: Szeress megint!
Balga ki most erre legyint.
Nem vetheted el most karmád,
A családnak szüksége van rád.
Légy boldog Anya, Apa, Fiú vagy Lány!
Örök az egység, így teljes egy lelki család.

Angyali üzenet a nyilasról

Szotyori István: 

Raziel üzenete



BŐVEBB INFORMÁCIÓ A
www.rotaciotata.hu weboldalon.

TATA, Bacsó B. u. 39/A. 
Tel.: 34/382-126

Nyitva tartás:  H-P: 800-1600

Nyitva tartás:  Szo.: 800-1200

A ROTÁCIÓ KFT által forgalmazott termékek:
• MT8-as traktorok, adapterek, alkatrészek, 
  még a TZ4K14-es típusokhoz is;
• Terra-Vari gépcsalád munkaeszközei és adapterei;
• MF-70 alkatrészek;
• Szentkirályi kapálógépek, adapterek;
• STIHL fűrészgépek, fűkaszák;

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Szakszerű tájékoztatás;
• Egyéni igényekre szabott gépajánlás;
• A lehető legoptimálisabb hitelkonstrukció 
  kiválasztása az ügyfél számára;
• Minőségi termékek forgalmazása; 
• Gépek összeszerelése, beüzemelése; 
• Folyamatos alkatrészellátás; 
• Garanciális szervizszolgáltatás; 
• Gyors, helyszíni hitelügyintézés.
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XIII. Tatai Vadlúd Sokadalom 
2013. november 29-30. 
A 220 hektáros tatai Öreg-
tavat Magyarország leg-
régebbi – csaknem 700 
esztendős – mesterséges 
halastavaként tartják szá-
mon. Különlegessége abból 
adódik, hogy a tó egy része 
a város központi részén, a 
számos kultúrtörténeti em-
léket felvonultató belváros-
ban helyezkedik el. 

Az eurázsiai tundrák 
vidékéről érkező vadludak 
évszázadokkal ezelőtt itt, 
a tatai Öreg-tónál találtak 
éjszakázó- és pihenőhelyet 

maguknak hosszú vonulásuk 
során. Minden év novem-
berében visszatérnek, hogy 
a telet nálunk töltsék, és 
február végén, március 
elején visszainduljanak 
északi költőhelyeik felé. 
Tízezres tömegeik lenyűgöző 
látványosságot jelentenek 
valamennyi természetbarát 
számára. 
A vadludak tiszteletére min-
den év novemberében fesz-

tivált szerveznek a megyei 
természetvédők, ami gazdag 
programkínálattal várja az 
érdeklődőket a tatai Öreg-tó 
partján. 

Az országos természetvédel-
mi fesztiválon minden 
érdeklődő számára lehető-
ség nyílik teleszkópos ma-
dármegfi gyelésre, mellyel 
szinte testközelből láthatók 
ezek az egyébként félénk 
madarak. A madárgyűrűzési 
bemutató mindig különleges 
élmény, de a legkülönbözőbb 
természettudományos elő-
adások, kiadványok, élő álla-
tos bemutatók, csillagászati 
programok, játszóházak is 
mind-mind a természet sok-
színűségét mutatják be. 
A számtalan színes program 
mellett a helyi termelők fi -
nomságait kóstolgatva a 
vásározók színes adventi for-
gatagában is elmerülhetünk. 
Lenyűgöző látvány, remek 
hangulat, melyhez minden 
évben Tata, ez a hangulatos, 
barokk kisváros nyújt pazar 
hátteret.
A fesztivál teljes programját, 
megtalálhatják magazinunk 
hátoldalán!

Vadlúd fesztivállal vár Tata! 

Forrás: www.haziallat.hu

Forrás: www.vadludsokadalom.hu
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Mindig ünnepnap egy olyan 
közös kezdeményezés valóra 
válása, mely mindenkié, 
nemes célt szolgál, és időtlen 
időkig állít emléket a ma 
emberéről az elkövetkezen-
dő, városunkban felnövő 

generációk számára. Egy 
ilyen rangos eseményről, egy 
nagyszerű kezdeményezés 
megvalósulásáról számolha-
tunk be Olvasóinknak.

Az Észak-dunántúli Vízmű 
Zrt. forrásházat állított Tatán, 
az Öreg-tó partján, ame-
lyet a szomszédságában 
magasodó, több mint 300 
éves platán fáról „Platán-
forrás”-nak kereszteltek el. 
E helyen a térségi karsztvíz 
szint emelkedése (kb. 40 
m) következtében – szak-
kifejezéssel élve - pozitívvá 

vált kútra emelték az 1,3 m 
átmérőjű, 2,6 m magas, 
sóskúti mészkőtömbökből 
faragott ivókutat, amelyből 
20,5 0C-os, ásványi anya-
gokban gazdag, közepes 
keménységű, tiszta karszt-

vizet fogyaszthatnak az erre 
sétálók. Nem mellesleg a 
kút a város mértani közép-
pontján áll, és szerencsés 
elhelyezkedésével kiválóan 
alkalmas kirándulók, sétálók 
egyik célállomásának, vagy 
akár találkozási pontnak.
Az 1970-es években a drasz-
tikus bányászati beavatkozá-
sok miatt elapadt források 
többsége már regeneráló-
dott, aktívvá vált Tatán az 
utóbbi években. Ez az első 
ivásra is alkalmas hely, amely 
egyedi megjelenésével is 
gazdagítja gyönyörű kisváro-
sunkat.
Tervezte és faragta Kajla Fe-
renc tatai kőfaragó művész, 
Markos Anikó építész köz-
reműködésével. A kutat és 
környezetét a kőfaragó, az 
építész, az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. szakemberei, a 
Tatai Városgazda Nonprofi t 
Kft. munkatársai, továbbá 
helyi vállalkozók közös mun-
kájukkal váltották valóra. A 
míves kút nem csak ott, a vén 
platán lombsátra alatt hir-
deti számunkra a Víz, mint 
éltető elem értékének örök 
érvényűségét, hanem az ÉDV 

Zrt. vadonatúj arculatának 
központi motívumává is lett.
A Tatán élő kőfaragó egyedi 

formavilágát tükrözi a kút. 
Érdemes elidőzni a kacs-
karingózó, izgalmas motí-

vumokat fi gyelve, hogy ki-ki 
fölfedezzen maga számá-
ra egy-egy jelképet, egy 

emléket, élményt. A kút kő-
faragóját legalábbis ez a 
nemes szándék vezérelte 

munkája készítésekor. A négy 
oszlopos kútba a vízköpőkhöz 
hajolva ismerhetjük meg a kút 
„üzenetét”:
„Most újra áll egy kútház 
a Paradicsom közepén - 
gyönyörűbb városrészt alig-
ha képzelhetnénk köré. Kövei 
nemcsak saját dicsőségüket 
hirdetik az elfolyó idő felett, 
hanem őrzik majd az emlékét 
az összefogásnak és jóaka-
ratnak is. Sárkányai tartják a 
földön és óvják az égben, ősi 
magyar és egyetemes szim-
bolikájának köszönhetően 
pedig mindenki, aki vizet inni 
hajol bűvös körébe, néhány 
pillanatra a lélek útján járhat 
a Nap, a Hold és a csillagok 
között.”
 Nagyháziné Szabó 

Bernadette

A mi Platán-forrásunk
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Véget ért az idei legeltetési  
szezon. A hideg idő beáll-
tával, ahogy a napok egyre 
rövidülnek, a régi népszokás 
hagyományait követve a 
pásztorok és jószágaik 
egyaránt a télre készülődnek: 
az állatokat behajtják a  

pusztai legelőkről a téli szál-
láshelyükre. 
A behajtás népszokása elev-
enedett meg 2013. novem-
ber 21-én, amikor  700 juhot, 
Bodor Feri vezetésével áthaj-
tottak Tatán is.

Trombitaszóval kezdődött 
meg 30 éves iskolánk 
jubileumi Kőkút hete. 
Reggel az ünnepélyes 
megnyitó után az iskola 30 
évéről készült fi lmet néztük 
meg. Amint véget értek a 
tanítási órák, következett az 
első és ötödik osztályosok 
kőkúti polgárrá fogadási 
ceremóniája, ami esküté-
tellel, ajándékozással és 
galambröptetéssel ért véget. 
Délután “Melyik a több?” 
vetélkedőn, pilates tornán és 
hangtálas meditáción vehet-
tek részt a gyerekek. Bemu-
tattuk a nyomdából frissen 
kikerült évkönyvünket is, 

amelyet 2200 Ft-ért kínálunk 
megvásárlásra, amiből 1000 
Ft a kisbusz megvásárlá-
sához nyújtott támogatás.

(Érdeklődni és vásárolni 
a gazdasági, illetve az 
igazgatóhelyettesi irodában 
lehet.)

November elsejétől lakat lóg 
a vár kapuján. Bozzay Attila 
Várkapitány által kiszegezett 
búcsúlevelében leírja hogy 
„a gesztesi vár felelős őr-
zését 27 év után feladja”.  A 
közelmúltban több helyen 
leomlott a várfal, és saját 
erőből nem tudják megállíta-
ni az épület romlását. A vár 
vagyonkezelői jogát az MNV 
Zrt. vette át, a kezelését pedig  
90 napra a gesztesi ön-
kormányzat. Menoni Gabri-
ella polgármester asszony 
nyilatkozata szerint az önkor-

mányzat megpróbál meg-
szervezni egy térségi össze-
fogást a műemlék épület 
megmentése érdekében. 
A vár a Magyar Turista 
Egyesület által 1932-ben ki-
rakott kőtábla szerint, már a 
XIII. században a Csák nem-
zettség birtoka volt, gazdái 
sokszor cserélődtek, utoljára 
gróf Eszterházy Miklós ná-
dor birtokába került. A Szat-
mári béke után jelentősége 
elveszett.

Bezárt a gesztesi vár 

leomló fal

Bodor Feri juhász

Kőkúti Általános Iskola

Legeltetési szezon vége

Cs.W. Andrea

30 éves a Kőkuti Általános Iskola

Forrás: www.kokuti-tata.sulinet.hu

CS.W. Andrea

Rudolf süti
Hozzávalók:
- 1 kk. őrölt fahéj
- 1 csipet őrölt szegfűszeg
- 20 dkg fi nomliszt
- fél kk. szódabikarbóna
- 1 csipet sütőpor
- 10 dkg cukor
- 10 dkg puha vaj
- 5 ek. méz
- 1 csipet só
- sós perec, M&M’s, olvasztott 
csokoládé (díszítéshez)

Elkészítése: 
A sütőt előmelegítjük 190 
fokra. A tepsit pedig kibéleljük 
sütőpapírral. A lisztet és a 
cukrot összekeverjük a szó-
dabikarbónával, hozzáadjuk 
a sütőport, a sót, a mézet és 
a szobahőmérsékletű va-
jat, valamint a fűszereket. A 
masszát ezután puha tésztává 
dolgozzuk. A kész tésztát 4-5 
mm vastagra kinyújtjuk, majd 
pogácsaszaggató segítségével 
kiszaggatjuk. Sütőben 7-8 perc 
alatt ropogósra sütjük.

Kiadja a V12 Kft.,
Szerkesztõség: Tatabánya, 

Fõ tér 20.
Telefon/fax: 06(34)309-

320
Web: www.infotata.hu 
E-mail: varkanyartata@

gmail.com
Példányszám: 15 000 db

Terjesztési terület:
Tata, Szomód, Baj, 

Vértesszőlős, Kocs, Környe, 
Neszmély, Dunaalmás

Szerkesztõségünk a jogsz-
abályokba ütközõ, etikailag 

kifogásolható hirdetések 
közlésétõl elzárkózik, a 
megjelent hirdetések 

tartalmáért felelõsséget 
nem vállal. 

Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.



Prémium termék gyártása 
kezdődött Tatabányán.
A gyártó markáns jelen-
létet ígér a helyi piacon, - 
kedvező árak mellett, gyors 

és minőségi kiszolgálással 
állnak a vásárlók rendel-
kezésére. 
Alap kivitelű műanyag redő-
nyöktől a minden igényt ki-
elégítő motoros alumínium 
redőnyökig személyre sza-
bott megoldást kínálnak. A 
jó minőségű redőny és szú-
nyogháló típusok mellett, 
termékpalettájukon szere-
pelnek még műanyag és 
alumínium párkányok, taka-
róprofi lok is. 
A termékek most bevezető 
akció keretében vásárolhatók 

meg, ezért kedvcsinálóként, 
íme néhány érdekesség, 
amit a redőnyökről tudni ér-
demes.
A redőnygyártás területe 

is számottevő fejlődésen 
ment át az utóbbi időben. A 
hagyományos, alap kivitelű 
redőnyök mellett, ma már 
meglepően alacsony áron 
juthatunk motoros, távvezér-
léses, akár programozható 
redőnyhöz. A trend azt mutat-
ja, hogy erre egyre nagyobb 
az igény, az ilyen kiegészítők 
ára pedig tényleg mindenki 
számára elérhető szintre ju-
tott, - ezért most a motoros 
alumínium redőnyről lesz 
szó:
Kényelem, biztonság, véde-

lem és energia megtakarítás 
egy gombnyomásra.
A motoros alumínium redőny 
védi a családot és az ottho-
nunkat a viharok, a nap, 

az erős UV sugárzás káros 
hatásaitól, csökkenti a ház 
fűtési és hűtési költségét, és 
nem utolsó sorban fokozza 
otthonunk biztonságtech-
nikai védelmét is!
Alumínium redőny: hő- és 
hangszigetelés, betörésvé-
delem
Az automata redőny nyugal-
mat nyújt, miközben komfor-
tosabbá teszi életmódunkat. 
Kiegészíti a homlokzati meg-
jelenést, dekorál, miközben 
hozzáadott értéket jelent 
házunk biztonsági fokoza-
tában.
Hő– és zajcsökkentő hatá-
sával a motoros alumíni-
um redőny tovább javít-
ja a minőségi ablakok 
adta szigetelési értékeket. 
Az alumínium lamellák falait 
belülről poliuretán habbal 
töltik ki és így optimalizálják 
az energiahatékonyságot.
Az automata redőny gépesíti 
is otthonát, mert egy gomb-
nyomással működtethet egy 
vagy több redőnyt a lakás 
bármely pontján.

Motoros redőny véd a viha-
rok ellen
Egy erőteljes vihar érkezése 
a nagy esőzés mellett heves 
széllel is jár.
Az otthonunk védelmében, 
előnyös motoros redőnyt al-
kalmazni.
Viharos vagy tengerparti 
országokban már csak mo-
toros redőnyöket szerelnek 
fel az ablakokra!
Működtetés tekintetében el-
mondható, hogy a motoros 
redőny tökéletesen nyit és zár 
pár másodpercen belül. Sta-
tikailag pedig az alumínium 
redőny sokkal masszívabb és 
stabilabb, mint egy műanyag 
redőny.
A gyors és könnyű távirá-
nyítás.
A redőny működtethető 
fali kapcsolóval, vagy táv-
irányítóval (egy távirányítóval 
akár a ház összes redőnyét 
kezelhetjük), illetve beprog-
ramozhatjuk azt is, hogy bi-
zonyos időpontokban nyissa-
nak – zárjanak, vagy a nap-
szakhoz igazodva, a nap 
járásának megfelelő kom-
binációban árnyékolják ab-
lakainkat.
Betörés elleni védelem 
redőnnyel
Sokszor hatolnak be laká-
sokba az ablakokon keresz-
tül, de motoros alumínium 
redőny használatával 
megnehezítjük a betörők 
munkáját! Alkalmazásával 
fi zikai és pszichikai korlá-
tot emelünk a behatolóval 
szemben. A merev lamel-
lák, a beépített feltolás gátlók 
olyan elemeket jelentenek, 
melyek eredménnyel védik 
értékeinket.

A jól záró redőny védelmet 
nyújt!
A fenti előnyös tulajdonságok 
nagy része nem csak a mo-
toros redőnyöket jellemzi, 
az egyszerűbb kivitelek is 
sok funkciót ellátnak. Min-
denképpen érdemes azért 
még egyszer megjegyezni, 
hogy a motorizált redőnyöké 
a jövő, mert elérhető áron 
kínálnak praktikumot és ké-
nyelmet. A redőnyök motori-
zálása a legtöbb esetben 
utólag is megoldható, de 
úgy járunk legjobban, ha 
már eleve motoros redőnyt 
vásárolunk.
A RedFlex műanyag és 
alumínium redőnyök magyar 
előállítású termékek. Helyi 
munkaerővel, magyar alap-
anyagokból készülnek.
A magas színvonalú tech-
nológiai gyártás lehetővé 
teszi az egyéni igények meg-
valósítását. (szín, forma, ke-
zelés, használhatóság)
A redőnyök, szúnyoghálók, 
párkányok megrendelhetők 
és átvehetők a gyártó tata-
bányai szaküzletében, az 
alábbi elérhetőségekkel:

AJTÓ, ABLAK PARKETTA
Tatabánya, Dózsa Gy. út 61. 

Tel.: 06(20)400-5016 
www.parkettadiszkont.hu
Nyitva: H-P.: 9:00-17:00,

Szo.: 9:00-12:00
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Redőny, ami hasznos, szép, ráadásul okos is

az automata redőny gépesíti is otthonát

komfortosabbá teszi életét

egyéni igények megvalósítása
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A nagykiterjedésű parkot 
Esterházy Ferenc gróf meg-
bízásából Böhm Ferenc 
1783-ban létesítette, a 18. 
század második felében 
divatossá vált angolkertek 
mintájára. Az elnevezése is 
innen származik. Az ország 
legnagyobb ilyen parkjai 
közé tartozik.
Műromok... Esterházy Ferenc 
1785-ben adott megbízást a 
francia származású Charles 
Moreaut-nak, hogy tervezzen 
építményt parkja szentimen-
tális hatásának fokozására.

A tatai Öreg-tó partján 
álló, késő barokk kastélyt 
építészeti értékei, díszesen 
kialakított belső terei, vala-
mint 18. századi eredetű 
szentimentális kertje és an-
golparkja teszi egyedi látni-
valóvá. Fellner Jakab, neves 
tatai építőmester tervei alap-
ján épült 1765 és 1780 között, 
ennek révén vált igazán 
elismert és keresett szakem-

berré a fiatal, Tatán letelepe-
dett építőmester.  A kastély 
saroktornyos főépületét nyu-
gatról a - hajdan vendégek 
szállásaként szolgáló - föld-
szintes kiskastély, valamint 
melléképületek sora öleli 
körül. A műemlékegyüttes 
értékes része a belső ud-
varról megközelíthető a ko-
csiszín és az istálló is.

Angol Park Esterházy-kastély, Tata

Városunk egyik, messze 
földön híressé vált szim-
bóluma a Harangláb az 
Országház téren. 
Az Óratoronynak is nevezett 
építmény különlegessége, 
hogy faácsolata vasszögek 
nélkül épült. Az egykor 
Tatán tartott országgyűlés 
emlékét a Harangláb falán 
egy emléktábla őrzi. Az idő 
múlását minden órában ha-
rangjátékkal jelzi.

Harangláb

A gyönyörű tatai Angol-
park egyik különleges lát-
ványossága az a platánfa, 
amely úgy néz ki, mintha 
lombkoronáját a Föld közép-
pontja felé növesztené. Egy-
szerűen annyi történt, hogy 
a famatuzsálemet rossz 

egészségi állapota miatt ki 
kellett vágni. Gyökérzetét  ki-
fordították a földből és szem-
léltetés céljából a helyén 

hagyták. A még élő társai 
által alkotott platánligetről  
úgy tartja a legenda, hogy 
a park vízi tündérei éjsza-
kánként a fák között lejtik 
táncukat, és akinek sikerül 
őket meglesnie, annak 
minden kívánsága teljesül. 
Egy másik szép platánfa,  
amely  tekintélyt parancso-
lóan magasodik   az Öreg-tó 
egyik legszebb részén im-
már 300 éves.

A platánfa, amely a Föld 
középpontja felé nő

1910-1930 között tizenkilenc, az 1930-as években pedig még 
tizenöt vízimalom működött Tatán. Az 1960-as években 
a közeli bányaművelés következtében a tatai források el-
apadtak. Ezzel megpecsételődött a vízi erővel működő tatai 
malmok sorsa. 

Pötörke malom

A szemet gyönyörködtető 
Tatai vár az Öreg-tó partján 
található . A tatai várat Lux-
emburgi Zsigmond király 
építette a 1397-1409 között 
a Lackffy család kezde-
ményezésére. Fénykorát Lux-

emburgi Zsigmond és Hunya-
di Mátyás idején élte, mint 
királyi nyaralókastély. A vár 
falai a romantikus építészet 
stílusjegyeit tükrözik, melyet 
az egykor itt élt Eszterházy 
családnak köszönhetünk. A 

négyzetes alaprajzú, négy 
saroktornyos, belső udvaros 
várnak ma csak déli szárnya, 
illetve a többi részének feltárt 
alapfalai láthatóak.

Vár

Cs.W. Andrea
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Ebben az évben is megren-
dezték 2013. május 29-én 
a  Vaszary János Általános 
Iskola alsó tagozatos diákjai 
és a Jázmin úti tagintézmény 
tanulói számára a Gyer-
meknapot. A tatai várnál 
a gyerekek egyszerre több 
ezer szebbnél szebb bu-

borékot fújtak. A kisiskolások 
számára ez a mindig várva 
várt nagyszerű hagyomány, 
emlékezetes, látványos és 
örömteli élményekkel gazd-
agít minden résztvevőt és 
az éppen akkor erre sétáló 
járókelőket.

Buborékfújás

Októberben Tatán az ország-
ban egyedülálló a Látvány-
halászat, amelyet 400 mé-
teres húzóhálós kerítéssel 
végeznek.  A rendezvény 

bemutatja a halászok ne-
héz fi zikai munkáját, amely 
egyben nagyon sok szép-
séget is magába rejt.
fotó: Csák Dorottya

Öreg-tavi Nagy Halászat 

Immár negyedik alkalommal 
rendezték meg a természet-
tudományos akadályver-
senyt a városi és a kistérségi 
általános iskolák, illetve a 
tatai középiskolák mókusai.
Az állomásokon, vagyis a 
mókusodúkban változatos, 
érdekes, gyakorlatias felada-
tok várták a csapatokat, az 
odúőrök útilapukon vezették 
a pontszámokat. A megfej-
tések sikere vagy esetleges 
sikertelensége befolyásolta 
az útvonalat. Azt viszont a 
csapatok nem tudták meg, 

hogy helyes vagy helytelen 
választ adtak. Így valóban 
bolyongássá alakult a ver-
seny. A majdani győztes csa-
pat célja volt, hogy adott időn 
belül, minél több feladatot 
eredményesen oldjon meg; 
ezzel a legrövidebb utat be-
járva teljesítse a feladatot.
Hangulatos, élményekben 
gazdag bolyongással gaz-
dagodott minden résztvevő 
a természetvilágában és 
gyönyörű városunkban!

Ma-TaTa-Túra Tatai Vadlúd 
Sokadalom

Tata és környéke méltán 
híres arról, hogy több olyan 
fesztivállal tud az itt élők elé 
állni, melyek helyi és kistérsé-
gi vonzerejükön túl országos, 
sokszor nemzetközi hatókör-
rel is rendelkeznek. A ren-
dezvények jó alkalmat kínál-
nak arra, hogy márciustól 
november végéig minden 
hónapban, vagy minden év-
szakban rengeteg élménnyel 
gazdagodjunk, még jobban 
megismerjük a kisvárosunk 
és térségének ezer arcát. 
1597 - a nagy durranás! 

Európa egyik legjelentősebb 
XVI. századi történelmi ren-
dezvényévé fejlődött, melynek 
rendszeres közreműködői 
lengyel, cseh, német, belga, 
szlovák, orosz és magyar 
katonai hagyományőrzők. 
Először 2007–ben, Pálffy 
Miklós 1597. évi sikeres ost-
romának és a kapupetárda 
(patara) első alkalmazásának 
évfordulóján indította útnak 
a ZOFI Rendezvényszervező 
Kft. neves múzeumi szakem-
berek támogatásával a Tatai 
Patara török kori történelmi 

fesztivált. A programok 
májusban kerülnek megren-
dezésre. Helyszínük a tatai 
vár és az Eszterházy-tér. Első 
nap este díszlövésekkel szí-
nesített fáklyás felvonulást 
tekinthetnek meg a nézők. 
Szombaton és vasárnap is 
két-két látványos csatát ját-
szanak el, amelyekben több 
mint 300 állig felfegyverkezett 
török és keresztény vitéz küzd 
meg igazáért. A kerettörténet 
szerint az 1594-ben kirob-
bant háborúban Tata négy-
bástyás vára török kézen van 
és komoly akadálya sikeres 
dunántúli keresztény had-
mozdulatok indításának. A 
hadi kudarcokat látva Pálffy 
Miklós komáromi főkapitány 
furfangos tűzmestereinek 
segítségével cselvetésre 
szánja magát, és 1597-ben 
kapupetárdával nyitja meg 
a várkaput…. Feledhetetlen 
élményekkel gazdagodhat-
nak, akik ellátogatnak erre a 
nagyszerű fesztiválra!

Tatai Patara

Érdemes kilátogatni az Öreg-
tó partjára 2013. november 
29-30-án, hogy szemtanúja 
lehessen Ön is a vadludak 
látványos vonulásának. A 
Tatai Vadlúd Sokadalom 
az őszi-téli időszak olyan 
nemzetközi hírű és külön-
leges eseménye, amely 
mágnesként vonzza nem-
csak a helyi és hazai, hanem 
a külföldi madárbará-
tokat, madarászokat és a 
természetkedvelőket is.

A tataiak talán legnagyobb 
ünnepét idén júniusban 
huszadik alkalommal ren-
dezték meg.  A nagy ha-
gyományokkal és múlttal 
rendelkező családi fesztivál 
évről évre egyre több látoga-
tót vonz. Zenei programok, 
koncertek, sportesemények, 
versenyek és bemutatók, vízi 
karnevál, színes virágos és 
gyermekprogramok gondos-
kodnak a jó hangulatról.

Víz-Zene,Virág Fesztivál

Cs.W. Andrea
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Beszélgetés Kun Annával, 
a tatai junior vívóval.
„A női párbajtőrözők ver-
senyével Kijevben kezdő-
dött a juniorok 2013/2014-

es Világkupa-szezonja. Az 
eseményen népes magyar 
küldöttség lépett pástra, 
összesen tizenegyen indul-
tak. A magyar dominan-
ciából a verseny végjátékára 
is maradt: a nyolcad döntőbe 
ugyanis öt, a negyeddöntőbe 
pedig két vívónk került be. 
Végül a békéscsabai Bo-
hus Réka (Galli Zsolt és 
Kovács Iván tanítványa) a 
hatodik, a tatai Kun Anna (a 
csapatvezető Plásztán Attila 
tanítványa) a hetedik helyen 
végzett.” – így szól a legutób-
bi rövid tudósítás a tatai gim-
nazista tehetségről. Sikeres 
szerepléseiről, mindennap-
jairól és terveiről beszélget-
tünk vele ez alkalomból. 
Mióta űzöd ezt a sportot?
A bátyám kezdett el vívni 
még kicsi koromban, és mi 
is elkísértük az edzésekre. 
Már 11 éve annak, hogy 
én is párbajtőrt fogtam a 
kezembe. Tatán kezdtem 

el a vívást, és jelenleg is az 
OMS Tata Vívószakosztály 
versenyzője vagyok, Plásztán 
Attila tanítványa. 
A laikus sportkedvelő szerint 
a vívás nem kimondottan női 
sportág. Van ebben némi 
igazság?
Igen, ez így van. Nem kife-
jezetten a nőknek találták ki. 
Ettől függetlenül mi, lányok 
is a fi úkhoz hasonlóan szok-
tunk kiabálni, küzdeni, har-
colni. Nekem azért tetszett 
meg mégis, mert kiskorom-
ban, a bátyámmal sokszor 
kardoztunk játékból, és arra 
vágytam, egyszer igazából 
is vívhassak igazi sportesz-
közzel. Ez valóra vált. Nehéz 
volt először a párbajtőrt még 
megtartani is, mert akkor, 
a kezdetek kezdetén még 
csak 7 éves voltam. A penge 
szinte nagyobb volt nálam. 
Fizikailag is komoly megter-
helést jelent a vívás, az idegi 
munkáról nem is beszélve. 
Kipróbáltál-e más sport-
ágakat is, s ha igen, milyen 
sikerrel?
Általános iskolában sport-
tagozatos voltam, ott atlé-
tika versenyekre jártunk fő-
leg. Akkor megyei, területi 
versenyekre jutottunk el. Ko-
saraztam is akkortájt, de a 
vívás mellett ezeket a sport-
ágakat csak másodlagosnak 
tekintettem. 
Hogyan lehet összeegyez-
tetni a versenyszerű sportot 
a rendszeres és eredményes 
tanulással?
Szerintem ez nagyon nehéz. 
Hosszú idő után sikerül csak 
összeegyeztetni a kettőt. 
Sokszor hétköznapra is jut 

a versenyből, főleg, ha a 
helyszín innen messze van, 
és már előző nap el kell 
indulnunk oda. Tanáraim 
megértőek: ha éppen a 
hétvégén versenyem volt, 
elhalasztható a dolgozat ak-
korra, amikor föl tudok készül-
ni. Ezt nagyon méltányosnak 
tartom. A sporttal fi ttebbnek 
érzem magam, ez segít a 
tanulásban, könnyebben 
felfogom a tanulnivalókat. 
Ha este későn érek haza 
edzésről, és már túl fáradt 
vagyok tanulni, másnap kora 
reggel felkelek és megírom 
a leckémet. Nem érzem ezt 
áldozatvállalásnak, hanem 
inkább így természetes: úgy 
van rendjén, hogy be kell 
pótolni az elmaradt tanulást. 
Néha fáj a szívem, amikor 
az osztálytársak mesélnek 
egymásnak a hétvégi bu-
likról. Ilyenkor arra gondolok, 
hogy a versenyeredményem 
kárpótol a kihagyott szóra-
kozásért. Anya nagyon sokat 
segít nekem a tanulásban. 
Ami még fontos, hogy a sport 
megtanít arra, hogy ne adjuk 
fel a küzdelmet, tartsunk ki.
S ha már kitartás... Mi sze-
retnél lenni a gimnázium 
elvégzése után?
Célom, hogy kertépítész 
legyek – legalábbis jelen-
leg ez a tervem. Az biztos, 
hogy felnőttként, egyete-
men, főiskolán is szeretném 
folytatni a vívást. Később, ha 
úgy alakulnának az ered-
ményeim, a munkám mellett 
a sport olyan lehetőséget is 
adna, amivel még inkább 
biztosíthatnám a megél-
hetésemet. 

Hol és mikor lesz a következő 
megmérettetés a páston?
December elején Budapest-
en versenyzek. Juniorok 
részvételével zajlik majd 
az esemény. Mint minden 
versenyen, ott is pont jár 
majd a helyezésért, ami a 
ranglistába beleszámít. Ettől 
függ majd, hogy mehetek-e 
az Európa és a Világbajnok-
ságra. Én nagyon szeretnék 
kijutni ezekre a megméret-
tetésekre, elérni a megfelelő 
pontszámot. 
Közeleg a Karácsony, ilyen-
kor általában megfogalmaz-
zuk reményeinket, vágyain-
kat is. Neked mi okozná 
a legnagyobb örömet, ha 
teljesülne?
Több minden szerepel a 
listámon. Ha kimehetnék az 
EB-re vagy a VB-re, akkor 
onnan éremmel szeretnék 
hazatérni. Ez nem csak ma-
gam miatt fontos. A szüleim 
és az edzőim (Plásztán At-
tila, Hegedűs Ferenc, Partali 
Csaba) sok-sok munkát fek-
tettek be azért, hogy ered-
ményeket érhessek el, ezért 
az ő sikerük is lenne az az 
érem. Ami pedig a közeljövőt 
illeti, szeretnék jó eredmény-
nyel leérettségizni és felvételt 

nyerni a Corvinus Egyetemre. 
Sikeres versenyzésedhez 
szívből gratulálunk, csak így 
tovább! 

                                      Nagyháziné  

Szabó Bernadette

Magazinunkban szeretnénk 
nagy fi gyelmet fordítani 

Tata sportéletére, bemutatni 
mind a szabadidő, mind 
a versenysport csapatait, 
edzőit, játékosait. Célunk 
továbbá folyamatosan 

közölni az eredményeket. 
Ezért kérünk mindenkit, 

aki ezen a területen 
tevékenykedik, segítse 

munkánkat, hogy Tata és 
környéke lakosságának hírt 

adhassunk kicsi és nagy 
sportolóink legapróbb 

eredményeiről is!

IFJÚSÁG – SPORT - SIKER

Kun Anna

Partali Csaba, Kun Anna, Plásztán Attila, Hegedűs Ferenc, 

KÉZILABDA
Értékes pont Várpalotáról
23-23-as döntetlent ért 
el idegenben a Tatai AC 
férfi  kézilabda csapata a 
Várpalota ellen az NBI/B 
Nyugati csoportjának 10. 
fordulójában, szombaton. 
Az értékes egy ponttal a 
fekete-fehérek továbbra is 
az élmezőnyben foglalnak 
helyet. Az NB II-es női csapat 
Salgótarjánban szerepelt 
és magabiztos győzelmet 
aratott. Völgyi Ágnes 16 gólt 
dobott.



Az Ippon Judo Tatabánya 
SE színeiben versenyző Fo-
dor Csilla ezüst, Kovács 
Bence pedig bronzérmet 
szerzett a korosztályos judo 
országos bajnokságon, raj-
tuk kívül pedig még három 
pontszerző helyet szereztek 
a klub tatai sportolói.
November második hétvé-
géjén Győrben rendezték 
a serdülő korú judósok 
országos bajnokságát, 
ahol a tatabányai színek-
ben versenyző Fodor Csilla 
is megmérette magát. A 

Kőkúti iskola tanulója az 
aranyérem reményében uta-
zott a versenyre, és ennek 
megfelelően nagyon simán 
jutott be a fi náléba. Ott 
azonban a bírók érdekes fel-
fogásban vezették a meccset, 
nagyon úgy tűnt, hogy min-
denképpen az ellenfelet akar-
ják kihirdetni győztesnek, en-
nek megfelelően Csilla végül 
ezüstérmet szerzett.
„Csilla magabiztosan jutott 
el a döntőig, ahol azon-
ban rossz bírói döntések 
miatt nem sikerült nyernie. 

Versenyzőm végig irányította 
a fi nálét, folyamatosan tá-
madott, míg a bíró a passzív 
judót értékelte. Elgondolkod-
tató, hogy valaki úgy nyerhet 
magyar bajnokságot, hogy 
a négy és fél percig tartó 
döntőben talán két indítási 
kísérlete volt…” – mondta 
a verseny után Csernovicz-
ki Csaba, az Ippon SE 
mesteredzője.
Egy héttel később a diák C 
korcsoportos versenyzők a 
fővárosban, az UTE csar-
nokában szerepeltek. Itt a 
tataiak közül Kovács Bence 
szerepelt a legjobban, aki 
szép győzelmekkel jutott a 
33 kilósok elődöntőjébe, ám 
ott vereséget szenvedett, 
így a bronzéremért lépett 
tatamira. Az éremcsatán 
Bence okosan küzdve sze-
rezte meg a győzelmet és a 
szépen csillogó bronzérmet. 
Egy súlycsoporttal feljebb 
Bence ikertestvére, Attila, 
négy győzelemmel és két 
vereséggel az ötödik helyen 
zárt, míg ugyanebben a 

kategóriában Staudt Zétény 
két győzelemmel és két 
vereséggel a hetedik lett.
 „Bence a súlycsoportjának 
egyik legjobb versenyzője, 
nagyszerű győzelmeket szer-
zett. Az elődöntőben egy 
kicsit elaludt, így nem jutott 
be a fi náléba, pedig ott lett 
volna a helye. Szereplése 
nagyon bíztató a jövőre 
nézve. A 36 kilóban két 
tatai versenyzőm is indult. 
Véleményem szerint Attilá-
nak, testvéréhez hasonlóan 
dobogóra kellett volna állnia, 
míg Zétény szereplése reá-
lisnak mondható” – mondta 

a verseny után Szeles Viktor, 
az Ippon SE edzője.
Eredmények:
Fiúk. 33 kg: …3. Kovács 
Bence. 36 kg: …5. Kovács At-
tila, 7. Staudt Zétény. Lányok 
40 kg: 7. Bakonyi Flóra.
Az Ippon SE valamennyi 
versenyzője helyet kapott a 
régiós válogatottak számára 
rendezett csapatbajnok-
ságon, ahol a lányok 2., 
a fi úk 3. helyen végeztek. 
Edzők: Szeles Viktor, Staudt 
Béla, Essősy Ákos, Fábián 
Béla, Csernoviczki Csaba
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Ezüst és bronz a magyar bajnokságról

eredményhirdetés

erdeményhirdetés

A Magyar Kosárlabda Szö-
vetség „Kenguru kupa” baj-
nokságában két csapattal 
is szerepel a Tatai Sport 
Egyesület. A „Törpék” jól 
összeszokott csibészei és 
a kezdő, de nagyon lelkes 
„Hangyák” 2013. november 
24-én, vasárnap - a kedvező 
sorsolásnak köszönhetően 
- a soproni MTE 1904 kezdő 
csapatát fogadták a Vasza-
ryban megrendezett for-
dulón. A kupára több mint 
180 csapat nevezett 9 területi 

régióból, és jelenleg az alap-
szakasz mérkőzései folynak. 
A versenykiírás szerint egy 
fordulóra három vagy négy 
csapatot sorsolnak össze, 
akik mini kupákat játszanak 
egymással.    
A forduló eredményei: 
Tatai Törpék - Tatai SE 
Hangyák: 116:12 
Tatai SE Hangyák - MTE 1904:        
43: 24 
MTE 1904 - Tatai Törpék:                  
7 :130 

Szabó Judit szakedző az 
egyesület „tyúkanyója” a 
Törpékről nyilatkozott: Gra-
tulálok az eredményhez, de 
sokkal jobban örültem an-
nak, hogy amit kértem, azt 
gyakoroltuk a mérkőzések 
folyamán. Biztosra veszem, 
hogy nem kis fejlődést ered-
ményeznek ezek a verseny-
helyzetben végzett gyakor-
latok és bízom benne, hogy 
a következő fordulóra is 
ilyen fegyelmezetten fogunk 
készülni. Teljes mértékben 
meg voltam elégedve a 
csapatommal, és a csapat-
játékkal egyaránt.
Kiss Antal edző a Hangyákról 
nyilatkozott boldogan:  

Nagyon örülök, hogy kezdő 
játékosokként sikerélmény-
nyel fejeztük be a napot. 

Az én kis játékosaim még 
csak most kóstolnak bele a 
kosárlabdázás csodálatos 
világába. Élvezettel, őszintén 
játszottak, és örültek. Ez a 
lényeg!
Az a csapatunk, amelyik épp 
nem játszott remek „arénai” 
hangulatot teremtett a Va-
szary csarnokában, ezzel is 
hozzájárulva a kiváló ered-
ményekhez.  
A meccsről készült videót a 
facebookon megtekinthetik.

B.I.

Tatai SE kosárlabda

Hangyák csapatfotó

időkérés

Törpéék csapatfotó

Szeles Viktor
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Ökoturisztikai Központ épül 
a Kajakház helyén

Tata város kajak-kenu sportja 
nagy hagyományokkal ren-
delkezik. Az 1974-1985 közötti 
időszakban neves válogatott 
sportolók alkották a csapat 
gerincét. Közülük is ki kell 
emelni Császár Attila felnőtt 
világbajnok bronzérmes, 
Czina László ifi  Európa baj-

noki ezüstérmes sportolókat, 
akik éveken keresztül sok-
sok Magyar bajnoki címet is 
szereztek városunknak.
A tatai HódySport Egyesület 
e hagyomány továbbvitelét 
tűzte ki céljául, és nagyszerű 
munkájuk egyik gyümöl-
cséül tavasztól egy új európai 

színvonalú épületben foly-
tathatják tevékenységüket. 
A megnövekedett térnek 
köszönhetően, a központ-
ban helyet biztosítanak a 
kirándulóknak, és a kerék-
párosoknak is.

Császár Attila · Haladó 
versenyzők edzője 

Kun Tamás · Kezdők edzője · 
Előkészítő versenyzők edzője 

Czina László · Felnőtt, ifjusá-
gi és serdülő versenyzők 
edzője

Információ: Fekete Orsolya

Ökoturisztikai Központ épül a Kajakház helyén

A TAC komoly lépésre szánta 
el magát, mikor átvette a Ta-
tabányai Volán SE megszűnő 
női röplabda szakosztályát, 
hiszen az egyesület először 
fogad  berkeibe röplabda 
csapatot. 
A miniknek a TAC szervez 
torna sorozatot,  aminek a 
következő állomása Tata-
bányán lesz december 10-
én,  valamint a csapat részt 
vesz a Röplabda Szövetség 
„Vollé! 2020- Röpsuli” ren-
dezvény sorozatán, aminek 
a  legközelebbi  mérkőzése 
december 14-én lesz Ikrény-
ben. 
 Tavasszal a röpsuli egyik ál-
lomása a Kőkúti Iskolában 
lesz,  a TAC szervezésében.
Hétfőn és csütörtökön 15.00-
16.30-ig van a haladó cso-
portnak edzése, a kezdőknek 

(4. és 5. osztály) pedig hét-
főnként 16.30-17.30-ig. 
A minik foglalkozásait Major 
Ferenc, a 13-14 éves gyerme-
kekét Tálosné Rozsinszky Rita 
tartja.
 A terveknek megfelelően 
felmenő rendszerben folya-
matosan bővül a szakosz-
tály, ez köszönhető annak 
is, hogy a Tatai AC ősszel 
toborzót tartott a város 
iskoláiban, ahol megismer-
hették a diákok ennek a 
labdajátéknak a szépségeit. 
Reméljük, a felnőtt csapat is  
példát mutathat a fi atalok-
nak, és minél többen választ-
ják a későbbiekben ezt a 
gyönyörű sportágat! Tovább-
ra is minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Tálosné Rozsinszky Rita 

szakosztályvezető

Tatai röplabda



VÁRkanyar MAGAZIN 13TATA ÉS KÖRNYÉKE2013. november 29.

Nem a vészcsengőt jöttem meg-
nyomni, az már szól egy ideje, 
csak senki nem fi gyel rá.

Pedig kellene…
Azt, hogy össztársadalmi szinten 
egyre betegebbek vagyunk, sen-
ki nem vitatja. 
A bölcsisek, ovisok, kisiskolások 
egy-egy ősztől tavaszig ívelő 
időszakban többször is meg-
betegednek, az idősek fájdal-
maktól elgyötörten léteznek, a 
középkorosztály pedig rosszabb 
halálozási mutatókat mondhat 
magáénak, mint az elmúlt 200 
évben bármikor. 
Egy csúszdán száguldunk lefelé, 
pedig felfelé is vezet lépcső.
És most nem a dörgedelmek 
következnek, melyek már mind-
enkinek a könyökén jönnek ki, 
hogy nem szabad ezt, nem sza-
bad azt. 
Inkább a józan ítélőképességre 
hivatkoznék.
Ha van eszünk, miért nem hasz-
náljuk?
Ha van szemünk, miért nem né-
zünk vele?
Belekezdünk a „kukkoló strucc” 
üzemmód népszerűsítésébe.
Azaz: húzzuk ki a fejünket a 
homokból és nézzünk szembe a 
valósággal. 
Hosszú távon csak ez segíthet.
SZERETNÉ MEGÉRNI 2014-et? 
2015-öt?  Netán 2017-et is?  Miii? 
2025-öt is?
Akkor tegyen érte!  Ez nem já-
randóság, sokkal inkább csak 
lehetőség.
Akkor miért játszik orosz rulettet?
A katonákat is kiképzik a túlélésre. 
Különben elvesznek. Ha nem 
kap kiképzést, Ön is aknamezőn 
lépdel, és ami a legrosszabb, 
hogy nem is tud róla.
Nézzünk szembe a mod-
ern kor áldásaival együtt járó 
hátrányokkal.
SZEMETET ESZÜNK.  A TÖBBSÉG.
HIÁNYOZNAK A SZERVEZETÜNK-
BŐL A MŰKÖDÉSHEZ ALAP-
VETŐEN SZÜKSÉGES ÖSSZETE-
VŐK. 
ROSSZ VIZET ISZUNK.
A TÖBBSÉG SZERVEZETE TE-
MÉRDEK IDEGEN ANYAGOT 

TARTALMAZ, melyek korántsem 
ártalmatlanok.
GYÓGYSZEREKEN ÉLÜNK.
SUGÁRZÁSOK ÁRADATÁBAN 
FÜRDÜNK.
Nem egyformán érintenek ben-
nünket ezek a tényezők. Hogy 
kinek-kinek mi a legzavaróbb, 
azt érdemes felderíteni. 
A sorozat további részében egy-
egy összefoglalót állítok össze 
a potenciális kockázatokról, 
melyekkel érdemes foglalkozni, 
vagy legalább tudni, hogy ránk, 
személyre szabottan, egyénileg 
ezek közül mely/ek  jelent/enek 
közvetlen veszélyt. 
Azaz húzzuk ki a fejünket a 
homokból és térképezzük fel, 
mely kockázatok a valósak az 
életünkben. Melyek azok, ame-
lyekkel szemben a szervezetünk 
jó adottságokkal küzd, melyek 
azok, melyeket könnyen elhárít 
és melyek ellen kell jobb fel-
szerelést beszereznünk a túl-
éléshez.
Ha egy egzotikus helyre men-
nénk nyaralni, azt is meg-
terveznénk. Először is megfelelő 
ruházat, oltások, felszerelés.
Dzsungelhez jól jön a vízhatlan, 
zárt ruházat és a bozótkés. Ezek 
már kevéssé jönnek jól egy siva-
tagban.    
Búvárkodáshoz jól jön az 
úszótalp és a mélységmérő, 
de ezeknek nem sok hasznát 
vesszük hegymászás közben.
A mai hétköznapi túlélésünk 
záloga, hogy tudjuk, mik a gyen-
ge pontjaink, mikre vagyunk 
érzékenyek, mik okozhatják a 
vesztünket. 
A tudás birtokában pedig meg 
tudjuk választani a „MEGFELELŐ 
FELSZERELÉST”.
Ne feledje, könnyebb a bajt 
megelőzni, mint kezelni.
Az egészség nem minden, de az 
egészség nélkül minden semmi.

Arthur Schopenhauer

Ha Önt is érdekli, hogy 
mikkel érdemes szembe 
néznie, és milyen túlélő 
felszereléssel érdemes 
nekivágni a következő 
éveknek, keressen a 06 
(30)906-9114-es számon.
Honlap:
www.dohanyzasleszoktatas.
gportal.hu
Jó egészséget kívánva:

Dr. Czinege László

 orvos-természetgyógyász

Felfelé a csúszdán

Már Tatán is vándorolnak 
a könyvek.

Öt éve Amerikában indult útnak ez első kötet azzal a céllal, 
hogy az utcán elrejtve újabb és újabb tulajdonosai legyenek. 
Mára a világ szinte minden országában több tízezer könyvet 
dugnak el padokra, virágok közé vagy más érdekes helyekre, 
hogy a könyvek új gazdára leljenek.

vándorkönyv



András-naphoz kapcsolódó 
népszokások, néphit, idő-
jóslás.

Szent András apostol, a ke-
leti egyház védőszentje az 
első században élt.
A hagyomány szerint átlósan 
ácsolt kereszten halt mártír-
halált, ezért nevezik az ilyen 
keresztet andráskeresztnek.
András apostol napja régeb-
ben ünnep volt sokfelé: a 
naphoz legközelebb eső 
vasárnap volt az egyházi év, 
advent kezdete. A naphoz, 
illetve estéjéhez fűződő szo-
kások általában minden 
vidéken hasonlóak voltak. 
Közös céljuk, hogy  a fi ata-
lok megtudják, ki lesz a há-
zastársuk. A nap előestéjén 
a lányok férfi nadrágot vagy 
gatyát, a legények női in-
get vagy szoknyát tettek 
a fejük alá, azért, hogy 
megálmodják, ki lesz a 
férjük, illetve a feleségük.
Férjjósló praktikák:
Szokás volt András-nap es-
téjén, hogy a lányok a zsúpfed-
eles házak ereszét megrázták, 
és a kötényükbe hulló magból 
jósoltak: ha a köténybe búza 
hull, jómódú legény veszi fe-
leségül, ha rozsmag, akkor 
szegény legény lesz a férje, 
ha pondró hull bele a zsúp-
szalmából, még a következő 
évben teherbe esik.
Az András-pogácsa készí-
tése szintén párjósló cse-
lekmény volt. Három pogá-
csát sütöttek, mindegyikbe 
egy-egy férfi nevet rejtet-
tek. Kitették a küszöbre, s 
amelyiket a legkésőbb vitte 

el a kutya,  az mutatta 
meg a jövendőbeli nevét.
András-naphoz különböző 
hiedelmek kapcsolódnak, 
ilyen például az András-napi 
derelyefőzés. A lányok 8-10 
cédulára fi úneveket írtak, s a 
cédulákat derelyébe gyúrták. 
Amelyik derelye először fel-
jött a víz tetejére, azt gyor-
san kikapták, s felolvasták 
a cédulán lévő jövendőbeli 
nevét.
Az András-napi férjjós-
lás másik módja az ólom-
öntés. A forró ólmot vízbe ön-
tik és megnézik, hogy milyen 
szerszámhoz hasonló forma 
jön ki, így próbálják kitalálni 
a jövendőbeli foglalkozását.
A doroszlói lányok úgy 

próbálták kideríteni a jövőt, 
hogy cédulára írták fel a 
számba jöhető legények 
nevét; a cédulákat, vala-
mint egy  fésűt és tükröt 
betettek a párnájuk alá. 
Ha a cédulán levők vala-
melyikével álmodtak, úgy 
tartották, az lesz a férjük.
A legények sem maradtak 
le kíváncsiságban a lányok-
tól. Ők 13 cédulára írták fel 
a lányneveket, ezeket a 
cédulákat Luca-napig egy-
enként eldobálták, az utol-
sónak maradt cédulán volt 
a menyasszonyjelölt neve. A 
lányok is gyakorolták a jóslá-
snak ezt a fajtáját.
András-napi időjóslás:
A néphit szerint, ha András 
napján esik az eső vagy a hó, 
ezt követően 40 napig esik.
Ha libát megtartja a jég, loc-
sogós, vagyis sáros lesz a 
karácsony.

Egyes helyeken kalendáriu-
mot készítettek: a gyümölcs-
fa ágát vízbe tették, majd 
felhelyezték a kemence 
tetejére, ahol a melegben 
karácsonyig kivirágzott. Ha 
először az ág alsó részén 

jelentek meg a virágok, ak-
kor a tél eleje zord. Ha a 
közepén, akkor január végén 
várható erős tél, ha pedig az 
ág hegyén virágzott ki az ág, 
akkor a tél vége felé köszönt 
be a fagy, jég, havazás.
 András termőnap is. Kot-
lót, fát ültettek a bánátiak, 
disznókat párosítottak ezen 
a napon. De bontónap 
is volt: már disznót öltek, 
hiszen elég hidegek voltak 
és a hús is elfogyott. A házi-
férgek kiűzésének napja-
ként is ismeretes ez a nap.
Az András-napkor vagy né-
hány nappal előtte vagy utána 
született kismalacokat András 
- malacoknak mondják és azt 
tartják, hogy belőlük lesz a jó 
hízó.
András-napkor kezdődtek a 
disznóvágások, disznótorok, 
ezért nevezik disznóölőnek 
is. Andrással befejeződnek a 

VÁRkanyar 2013. november 29.MAGAZIN14 TATA ÉS KÖRNYÉKE

Advent első vasárnapja!
Ádvent, Adventus Domini 
= az Úr eljövetele, röviden: 
Úrjövet. Ádvent az Úr ke-
gyelemhozó eljövetelére való 
felkészülés időszaka
A Szent András ünnepéhez 
(november 30.) legközelebb 
eső vasárnaptól Jézus Krisz-
tus születésnapjáig, decem-
ber 25-ig tartó időszak a 
keresztény kultúrkörben az 
előkészület ideje. A liturgi-
ában színe a lila, kivéve ad-
vent harmadik vasárnapját, 
amikor szabad rózsaszínt 
használni. A szó a latin ad-
ventus Domini, az Úr eljöve-
tele kifejezésből származik. 
Minden gyertya szimbolizál 
egy fogalmat: hit, remény, 
szeretet, öröm. A gyertyák 

egyben a katolikus szimboli-
ka szerint egy-egy személyre 
vagy közösségre is utalnak:
Ádám és Éva – mint 
akiknek elsőként ígérte 
meg Isten a megváltást (hit);
zsidó nép – akinek meg-
ígérte, hogy közülük szár-
mazik a Messiás (remény);
Keresztelő Szent János – aki 
hirdette Jézus eljövetelét, 
és készítette az utat az em-
berek szívéhez (szeretet);
Szűz Mária – aki megszülte a 
Fiút  (öröm – rózsaszín gyertya).
Színe a lila: a templomi terítő 
lila, a szertartáson a pap lila 
miseruhát vagy stólát visel, 
illetve az adventi koszorún 
elsőnek meggyulladó gyer-
tya színe is lila.

zajos mulatozások, „András 
zárja a hegedűt”. Legfeljebb 
az András utáni szerdán, ku-
kaszerdán lehetett még ott-
hon muzsikálni, de  másutt 
nem.

András napján, ha a libát megtalálja a jég sáros lesz a karácsony

András-nap éjfélkor beáll 
a csend ideje, az advent. 

Forrás: http://okosanya.blog.hu /

2009/11/30/andras_naphoz_ kapcsolodo_

nepszokasok_nephit_idojoslas
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2013. november 29. (péntek) Öreg-tó Club Hotel

2000 Fehértavi Darvadozás - a madárvonulás
 dél-alföldi ünnepe – Előadó: Albert András KNPI 
2030 Egy globálisan veszélyeztetett madárfaj: kanálcsőrű partfutó  –
 Előadó: Kókay Szabolcs természetfestő
2115 Parlagi sas kutatás Törökországban – Előadó: Klébert Antal 

2013. november 30. (szombat) Tatai Öreg-tó,

Építők parki madármegfi gyelő torony

500 Az országos madármegfi gyelő
  versenyre érkezők regisztrációja,
 nevezés „felnőtt” és „ifjúsági” kategóriában 
600 Az egész napos madármegfigyelő verseny kezdete 
700  Sok ezer vadlúd kirepülésének megtekintése! 
 – Zsoldos Árpád és Orbán Zoltán, kiváló ornitológusok   
 tolmácsolásában nagykivetítőn követhetik nyomon a tavi   
 eseményeket!  
815 A XIII. Tatai Vadlúd Sokadalom ünnepélyes megnyitója:
 ünnepi beszédet mond Michl József, Tata város polgármestere 
 és Bodrogai László igazgató, Magyar Turizmus Zrt. 
 Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság 
845 Helló, itt vagyunk! Vadlúdvonulás Magyarországon. 
 Körkapcsolás a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekre! 
 (Bihar, Dinnyési Fertő, Fertő-tó, Kardos-kút, Szegedi Fehér-tó, 
 Csaj-tó, Kis-Balaton, Hortobágy, Tisza-tó) 
900 Ó, azok a csodálatos állatok - Őszi-téli ösvényeken: Telegdi Ágnes írónő dedikálással egybekötött könyvbemutatója
1000 Kutyák – Állati jó bemutató Tóth Gáborral 
1100 Az általános iskolák számára meghirdetett verseny eredményhirdetése 
1200 Solymász bemutató Gasztonyi Dániellel  
1400 Kutyák – Állati jó bemutató Tóth Gáborral
1500–1630 A vadludak esti behúzásának megtekintése a tóparton, élőkép kivetítéssel! – Narrátor: Zsoldos Árpád és Orbán Zoltán, ornitológusok
1800 Az egész napos madármegfi gyelő verseny zárása 

A gyermekek számára hirdetett programok a szombati nap folyamán a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra. 
1120 Ürge Aladár és rokonai – Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, bábmese 
1330 Gólya Jóska, a hűséges társ – Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, bábmese 
1430 Lúdoló – Kercsmár Zsolt műsora gyerekeknek 

A nagyközönség számára hirdetett előadások a szombati nap folyamán az „Előadások” nagy rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra. 
930 Madárbarát kert program – Előadó: Orbán Zoltán, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, igazgatóhelyettes 
1000 Kalandok a homok és a szik birodalmában - a Kiskunsági Nemzeti Park – Előadó: Gilly Zsolt KNPI osztályvezető 
1030 Magyar madarak nyomában műholdakkal – Előadó: Prommer Mátyás, projektvezető  
1100 Amit a Gerecse Natúrparkról tudni kell – Előadó: Musicz László 
1130 IGEN ROAD-SHOW: a határon átnyúló Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark bemutatása – Előadó: Somogyi Györgyné  
1300 Az év madara: a gyurgyalag – Előadó: Bagdi Antal, projektvezető 

1330 A Rákosi vipera védelmi Life program értékelése 
 – Előadó: Herbót Erzsébet oktatásszervező Rákosivipera-védelmi Központ 
1400 Bemutatkozik a Hortobágyi Madárkórház – Előadó: dr. Déri János, állatorvos
1430 Erdők és erdei állatfajok felmérése a Kárpátok hazai területein 
 – Előadó: Bajor Zoltán, projektvezető 
1500 Állatmentés a Fővárosi Állat- és Növénykertben 
 – Előadó: dr. Sós Endre főállatorvos és Szelényi Gábor természetvédelmi referens 
1530 Parlagi sas védelme a Kárpát-medencében (kereső kutyás bemutatóval egybekötve) 
 – Előadó: dr. Horváth Márton, projektvezető 
1700 Az őszi csillagos égbolt látványosságai: előadás és derült idő esetén távcsöves bemutató 
 – Előadó: MCE Tatabányai Amatőrcsillagászati Klub 
 és TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum 

Öreg-tó Club Hotel

2000 Madármegfi gyelő verseny eredményhirdetése. 
2030 A sasok nyOmán – Előadó: Klébert Antal 

Egész napos programok:  
Csodálatos madárvilág: folyamatosan megtekinthető egész napos fotókiállítás az „Előadások” nagy rendezvénysátorban. Cincér játszóház: kreatív környezeti nevelési sátor a 
„Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban Madármegfi gyelés a teleszkóp bokrokban. Madárgyűrűzés (800, 900, 930, 1030, 1130, 1300 órakor) Természetvédelmi tanácsadás. 
Madár- és természetvédelmi eszközök vására. Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, információk. Madár- és természetvédelmi előadások. Teleszkópok és kézi távcsövek 
tesztelési lehetősége. Természetvédelmi könyvek, kiadványok és madárfestmények vásárlási lehetősége. Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népművészek
– A változtatás jogát a szervezők fenntartják! – A rendezvény és annak valamennyi programja ingyenes! – A tómederben minden nap délután 15 óra és másnap reggel 9 óra között tartózkodni hatóságilag tilos! Az Öreg-tó teljes területén a madarak zavartalan 
pihenését a Természetvédelmi Őrszolgálat hatósági apparátusa biztosítja! További információ: www.vadludsokadalom.hu

XIII. TATAI VADLÚD SOKADALOM

2013. november 29-30.
Tatai Öreg-tó, Építők parki madármegfi gyelő torony
Szervező: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület • Védnök: Michl József, országgyűlési képviselő, az Európa Díjas Tata város polgármestere  
A rendezvény díszvendége a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság!


