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Járási Hivatalhoz tartozó települések: BAJ, DUNAALMÁS, DUNASZENTMIKLÓS, KOCS, 
NASZÁLY, NESZMÉLY, SZOMÓD, TARDOS, TATA, VÉRTESTOLNA
Cím:  2890 Tata, Ady Endre utca 24. Ügyfélszolgálat: 06(34)586-617 
Telefonszám: 06(34)586-610 Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:
Fax: 06(34)586-613 Hétfő: 800-2000

e-mail: okmanyiroda@tata.kemkh.gov.hu Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Honlap: www.kormanyhivatal.hu Szerda: 800–2000

  Csütörtök: 800–2000

  Péntek: 800–1600

személyazonosító igazolvány, útlevél,
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa,
egyéni vállalkozókkal kapcsolatos ügyintézés, 
ügyfélkapu, lakcímigazolvány, közlekedésigazgatás, NEK-hez kapcsolódó ügyintézés

TATA

Alma Gyógyszertár 2890 Tata, Tesco 
06(34)708-105

Nyitva tartás: Hétfő-Szombat: 900–2000, Vasárnap: 900–1900 
ÜGYELET: Szombat 2000–2200

Angyal Patika 2890 Tata, Mikovényi u. 2.
06(34)586-522

Nyitva tartás: Hétfő-Vasárnap: 800–2000

ÜGYELET: Vasárnap 2000–2200

Capricornus Patika 2890 Tata, Fazekas u. 3.
06(34)586-038

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 800–2000,  Szombat: 800–1200

ÜGYELET: Hétfő 2000–2200

Castanea Patika 2890 Tata, Gesztenyefasor 6.
06(34)382-210

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 800–1630  
ÜGYELET: Csütörtök 2000-2200

Sanitas Gyógyszertár 2890 Tata, Váralja u. 6/a.
06(34)588-118

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 800–1800, Péntek: 800–1700, Szombat: 800–1200

ÜGYELET: Szerda 2000-2200

Tóvárosi Patika 2890 Tata, Ady Endre u. 7.
06(34)587-190

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 800–1800, Szombat: 800–1200  
ÜGYELET:  Péntek 2000-2200

Városi Patika 2890 Tata, Kossuth tér 2.
06(34)586-055

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 800–1730, Szombat: 800-1200  
ÜGYELET:  Kedd 2000-2200

BAJ
Tilia Patika Baj, Petőfi  Sándor utca 23. 06(34)488-707

NASZÁLY
Mentha Patika 2899 Naszály, Ságvári u. 12.

06(34)350-660
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 800-1500

SZOMÓD
Gyógyszertár 
2896 Szomód, Kossuth u. 2., 

06(34)491-183

TATAI 
ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÖZPONT
2890 Tata, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 31. 
Telefon:
06(34)383-550;
06(30)529-7727 

2890 Tata, Kossuth tér 1.

Telefon: 06(34)588-600
Fax: 06(34)587-078

Ügyfélfogadás
a Polgármesteri
hivatalban:

Hétfő: 800–1200

 1300–1600

Szerda:      - 
 1300–1530

Péntek: 800–1200

            -

Ügyfélszolgálati 
iroda Tata

2890 Tata, Kocsi utca 7.

Hibabejelentés:
06(80)533-533

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

Nyitva tartás:
Kedd: 1400–2000

Péntek: 800–1400

www.eon.hu

Északdunántúli
Vízmű Zrt.

Tatai Fogyasztói Iroda

Cím: 2890 Tata, 
Dobroszláv utca 1-9.

Telefon: 06(34)382-588

Nyitva tartás:
Hétfő:   0800–2000

Kedd:  0800–1500

Szerda:  0800–1500

Csütörtök: 0800–1500

www.edvrt.hu
Cím: Tata, Fürdő utca 19.
Telefon: Orvosi ügyelet: 06-34-381-440
 Védőnői szolgálat: 06-34-586-059
Az orvosi ügyelet betegfogadási rendje hétköznap: 
1600–reggel 800

hétvégén: 
egész nap  
Gyermekügyelet: 
szombaton 900–1100

Gyermekeknél 
sürgős esetben 
mindig van ügyeletes 
gyermekorvos, 
aki házhoz tud menni.

A program támogatni kívánja a családokat, a gyermekeket
illetve az időskorúakat, valamint közvetve azokat is, akik 
a szolgáltatásokat nyújtják. A Tata Kártya nem csupán Tatán, 
hanem országosan is kedvezményeket biztosít használójának. 
Több mint 1200 elfogadóhely van jelenleg, 
melyek 5%-tól akár 50%-ig terjedő kedvezményt 
nyújtanak a kártya felmutatójának. 
Tata Kártya ügyintézés: 
A Művelődési Központban szerdánként 800-1830-ig
A kedvezményeket nyújtók listáját megtalálják a 
www.tatakartya.hu oldalon. forrás: tatakartya.hu
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Elérkeztünk a 
karácsonyhoz
A lapkészítés sajátosságai 
okán sokféle aspektusból ke-
rül elő az ünnep.
Itt vagyunk például mi nők. 
Főszereplőnek érezzük ma-
gunkat. Mert hát azok is va-
gyunk: hangulatossá vará-
zsoljuk a lakást; régi, kedvenc 
és új receptekkel próbálko-
zunk; tervezgetjük a családi 
büdzsét; saját készítésű aján-
dékokat készítünk a gyere-
kekkel; izgulunk, hogy min-
denre legyen időnk és közben 
ne veszítsük el a készülődés 
örömét.
Erősek, kreatívak, szorgal-
masak vagyunk, hiszen nincs 
is más választásunk. Ez a 
különleges szerep,  azonban
mit sem ér a férfi ak nél-
kül. Higgyétek el a legszebb 
pillanatokban jól fog esni  rá-
hagyatkozni az apák,  férjek, 
fi úk erejére is.
Boldog karácsonyt kívánunk!

A szerkesztőség összes tagja nevében

Kedves Olvasó!

Angyali üzenet

Szotyori István: Raziel üzenete

Tudat alatt ott van még mi 
volt, 
Sok-sok elfeledett öreg szür-
ke folt
Mit e csillag hoz most neked
Engedd el a sérelmedet.
Az ég ragyogó csillaga
Mint a Te lelked maga,
Belső fényed tükröződése,

Tekints fel végre az égre,
Így tekints a belső fényre.
Ne tartsd magad többre, an-
nál mi vagy,
Légy büszke rá, a belső ér-
téked is nagy.
Fogadd el magad,
Annak, aki vagy!

„Az összedolgozás képes-
sége az egyik legnagyobb 
érték az életben” 

December 7-én ismét nagy 
eseménynek adott otthont 
a Vaszary János Általános 
Iskola. Itt rendezték meg a 

Bólyai Anyanyelvi Csapat-
verseny országos döntőjét. 
A nagyszabású rendezvé-
nyen a 3-8. osztályosok ál-
talános iskolai, továbbá a 
gimnáziumban tanuló 7-8. 
osztályos kategóriákban 
hirdettek eredményeket. Az 
iskola remekül szervezte 
meg a több száz gyermek 
koordinálását, étkeztetését, 
szállásoltatását és hűen 
a hagyományokhoz ismét 
nagyszerűen segédkezett a 
verseny lebonyolításában.

B.I.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

forrás: www.frisss.hu



Öreg-tó Club Hotel

A Hotel vezetősége és dolgo-
zói sokat tettek eddig, hogy 

európai színvonalon tudják 
kiszolgálni a vendégeiket. 
Ennek elismeréseként no-

vember 28-án nagyszabá-
sú ünnepség keretében 
adta át díjait a Szállás.hu 

az Orfeum pesti mulatóban. 
A szálláshelyeket és a tele-
püléseket a vendégek sza-

vazatai és szakmai zsűri 
véleménye alapján is díjaz-
ták több kategóriában. Az 
estét, melyen mintegy 150 
meghívott vett részt, zenés 
revüműsor színesítette. 
Az Év Szállása 2013 verseny-
en az Öreg-tó Club Hotel a 
szakmai zsűri döntése alap-
ján:
 1. helyezést ért el a  három 
csillagos  és az az alatti  egy-
bevont kategóriában,  továb-
bá a közönség szavazatok 
eredményeképpen  3. hely-
en végzett a népszerűségi 
kategóriában.
Büszkék vagyunk rá, hogy az 
eddigi munkánkat az ország 
legnagyobb szállásközvetítő 
portáljának szavazói, illetve 
a szakma is kiemelkedően 
értékelték. Tavasszal meg-
újul a kerthelyiség, valamint 
további meglepetésekkel is 
készülünk. - mondta el Nyit-
rai Rita, az Öreg –tó Club Ho-
tel vezetője. 
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Az Év Szállása 2013 díjazottjai

Képaláírás: Nyitrai Rita, Szigetvári József

Az Öreg-tó Club Hotel Kft. 2011-ben nyújtott be pályázatot az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett „épületen-
ergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” fel-
hívásra.

Az Öreg-tó Club Hotel Kft. 19.583.036.-Ft uniós támogatást nyert „a tatai Öreg-
tó Club Hotel Kft. energetikai fejlesztése” elnevezésű, KEOP-4.9.0/11-2011-
0054 azonosító számú pályázatával.

Az Öreg-tó Club Hotel Kft. 2006-tól kezdte meg működését. Hasonlóan a 
létesítmény korábbi funkciójához, az ifjúság érdekeit szem előtt tartva 
alakította ki szolgáltatásait, programjait, kibővítve a fi atalok környezettuda-
tos nevelésével, erdei iskolás programok szervezésével. A korszerű megje-
lenéshez és a költséghatékony működtetéshez elengedhetetlenné vált a több 
mint 40 éves főépület homlokzati szigetelése, nyílászáróinak cseréje, továbbá 
a teljes fűtésrendszer és kazánház felújítása. A pályázat lehetővé tette mind-
ezt, sőt az energia hatékony napkollektorok segítségével a meleg víz előállítás 
gazdaságosabbá tétele is megvalósult.

A beruházással egy megújult, igényes külsővel rendelkező épület fogadja 
Vendégeinket. Az Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Táborról, ill. a fejlesztésekről 
bővebb információt a honlapunkon találhat: www.oregtohotel.hu
Kapcsolat:

Uniós támogatásból, megújuló energiaforrás hasznosításával
megtörtént az Öreg-tó Club Hotel 

és Ifjúsági Tábor energetikai fejlesztése.
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Tetszetős kivitelű helytörténeti 
értékű könyvvel gazdago-
dott Tata.  A Múltunk kincsei 
című kiadványt a múzeum 
munkatársai szerkesztették.
A Kuny Domokos Múzeum-
ban mutatták be a Múl-
tunk kincsei című könyvet, 
mely fényképekkel illusztrált 
válogatást tár a szemünk 
elé az intézmény legszebb 
műtárgyaiból.
Kövesdi Mónika, László János, 
Schmidtmayer Richárd közös 
munkájának köszönhető ez a 
szép kiadvány, és Varga Edit 
lenyűgöző fotói arra ösztönzik 
az olvasót, hogy elmélyülten 
tanulmányozza a hozzájuk 

tartozó leírást is. 
A bemutatón köszöntőt mon-
dott Michl József polgár-
mester a fenntartó önkor-
mányzat nevében:
A múzeumban értékes mun-
ka folyik, s rengeteg olyan 
kincset őriznek, melyet ér-
demes másokkal is megosz-
tani. Feladatunk nemcsak 
az, hogy megőrizzük ezeket 
a kincseket, hanem az is, 
hogy újakat teremtsünk mel-
léjük. Ezért született meg ez 
a könyv, hogy mindezt be-
mutathassuk, s folytathassuk 
sorozat formájában – hang-
súlyozta Michl József.
Perger Gyula múzeumigaz-

gató elmondta, hogy nehéz 
volt a választás, hiszen meg-
annyi mesés remekművel 
rendelkezik Tata. Végül sok 
olyan reprezentatív példány 
került a könyvbe, mely felhívja 
a fi gyelmet az azt tartalmazó 
gyűjteményre. Ilyen például 
az 1795-ből származó fa-
ragott tölgyfa céhláda a tatai 
céhek virágkorából.  A mol-
nárok céhe már 1716-ban 
működött a bővizű források 
miatt.  Sok vízimalmot hoztak 
létre, melyek egy részében 
lisztet őröltek, a többi pedig 
kallómalom volt, azaz posz-
tót ványoltak bennük a csa-
pómesterek.  A molnárok be-

mutatott ládája copfstílusban 
készült, a testület első számú 
vagyontárgyának számí-
tott.  Az érdekességeket és 
ritkaságokat felvonultató 
könyvből tehát sokat tanul-

hatnak is azok, akik kezükbe 
veszik azt. 

Izsáki Zsuzsanna

Múltunk kincsei

Történt egyszer, hogy egy 
tehetős apa úgy döntött,  
elviszi falura 8 éves kisfi át, 
hogy megmutassa neki, mi-
lyen szegény körülmények 

között is élnek emberek, és 
hogy a gyermek tudatában 
legyen annak, hogy milyen 
gazdagok és szerencsések 
is ők valójában. Egy szerény 
tanyán töltötték a hétvégét. 
Amikor már hazafelé tar-
tottak, a gazdag édesapa 
megkérdezte gyermekét.
- Nos, hogy érezted magad 
ezen a hétvégén?
- Csodálatos volt!
- Láttad, hogy ezek az embe-
rek milyen nagy szegénység-
ben élnek?
- Igen.
- És mit tapasztaltál még?
- Azt Apa, hogy nekünk egy
kutyánk van, nekik öt, és 

számtalan macskájuk. 
Nekünk egy medencénk 
van a kertben, ők meg egy 
folyó partján laknak. A mi 
kertünkben még éjszaka is 

világos van a lámpáktól, ők 
pedig éjszaka a csillagokban 
gyönyörködnek. A mi udva-
runk a szomszéd portájáig 
tart, az övéké pedig kilomé-
terekig. Legvégül pedig lát-
tam, hogy nekik van idejük 
egymásra, és hogy egyszerű, 
de boldog családként élnek. 
Te és Anyu viszont egész nap 
csak rohantok, és csak néha 
látlak benneteket.
Az apa ezek után csak csönd-
ben vezetett tovább, mire 
még a gyermeke hozzáfűzte:
- Köszönöm Édesapa, hogy 
megmutattad, hogy ilyen 
gazdagok is lehetnénk.

Jusson eszünkbe 
ez a kis történet, amikor 
méregdrága ajándékokat 

hajszolunk a fa alá! 



December elején indul a 
karácsonyfa-szezon, egé-
szen szentestéig válogatha-
tunk a szebbnél szebb fenyők 
közül. A fa méretének csak 
pénztárcánk (és nappalink 
belmagassága) szab határt. 
A döntésünket nyugodtan 
gondoljuk át: egyáltalán nem 
mindegy, milyen fenyőfajt 
viszünk haza. Melyik legyen?
Az egyik faj illatos, de hajla-
nak a tűi, a másik tartósabb, 
de kevésbé természetes 
látványt nyújt stb. Ez a kis 
összefoglaló azoknak szól, 
akiknek nincs határozott el-
képzelésük a megvásárlan-
dó fajt illetően, illetve nem 
szeretnének a fenyőfaárus 
szakértelmére hagyatkozni. 
Ha pedig konténeres vagy 
földlabdás fácskát vásáro-
lunk, nem mindegy, hogy 
kiültetés után mire számít-
hatunk.

Csak frisset!
A kivágott fenyőfák frisses-
ségét még vásárlás előtt 
célszerű megállapítanunk. 
Állítsuk fel a fácskát, és 
tönkjével üssük a talajhoz. 
Ha hulló tűleveleket látunk, 
akkor válasszunk másik 
fát (vagy kérjünk árenged-
ményt). Hajlítsuk meg a 
fenyő egyik tűjét: ha gyorsan 
kirúgja magát, akkor friss, 
ha görbe marad, akkor már 
kiszáradóban van a fa.
Kerti karácsonyfa - földlab-
dás helyett
Aki Karácsony alkalmából 
megkönyörülne egy fenyő-
fán, az a kertben levő, tű-
levelű, örökzöld fák közül is 
választhat egy alkalmasat és 
azt feldíszítheti karácsony- 
fának. A kivilágított, kerti 
karácsonyfáknak pedig nem-
csak a kert gazdája, hanem 
a járókelők is örülni fognak. 

És remélem, hogy nem lesz 
olyan kertészkedő társunk, 
aki azért kénytelen szomor-
kodni, mert a szép fenyőfáját 
az éj sötétjében, gonosz 
kezek megcsonkították, hogy 
a másik utcában egy ünnep-
re készülő embertársuknak 
kínálják megvételre!
Ha élő, földlabdás fát válasz-
tunk, akkor tisztában kell len-
nünk a ténnyel, hogy szerze-
ményünknek nem sok esé-
lye van a karácsony túlé-
lésére. Ugyanis a hirtelen 
hőmérséklet- és páratarta-
lom-változás nagyon meg-
viseli a fenyőket. Növelhetjük 
a túlélési esélyt azzal, ha csak 
az ünnep pár napjára visszük 
a fát a lakásba, és egyébként 
a védett teraszon, vagy a kert 
talajába ásva tároljuk jövő 
karácsonyig.
Rövid tűlevelek
Közönséges luc - Piceaabies

30-40 méter magas, ko-
ronája hengeresen kúpos. 
1-2,5 cm hosszú levelei 
négy élűek, megszáradva 
lepotyognak. Páraigényes, 
az üde talajokat kedveli.
A “legolcsóbb” mind közül: 
méterét 3000 forintért adják.
Városba nem való, mert 
gyakran megtámadja a luc-
gubacstetű. A leggyakoribb 
karácsonyfának való. Száraz 
levegőjű lakásban érdemes 
vízzel töltött  karácsonyfatalp-
ba állítani, különben hamar 
lehullnak a tűlevelei.
Ezüstfenyő - Picea pungens

Keskeny, kúpos koronájú, 
20-30 méter magas fa. 
Szürkészöld, 2-3 cm hosszú 
levelei szintén négy élűek és 
megszáradva lehullnak.
Karácsonyfaként tovább bír-

ja, mint a lucfenyő, viszont 
jóval drágább métere, 4000-
5000 Ft.
A közönséges luchoz képest 
jobban viseli a páraszegény 
környezetet és a városi 
levegőt.
Nordmann jegenyefenyő - 
Abies nordmanniana

Tömött, kúpos koronájú fa, 
20-30 méter magas is lehet. 
A lapos, gyümölcsös illatú, 
2-3 cm hosszú levelek a 
hajtás felső részén félkörben 
állnak, rászáradnak az 
ágakra, nem hullanak le.
A fonákon 2 viaszcsík látható, 
ez az egyik legfontosabb 
ismertetőjel. Igényes faj, fi -
atalon fagyérzékeny lehet.
Szép koronája, fényes levelei 
és tűleveleinek megtartása 
miatt az egyik legdivatosabb 
karácsonyfa, ennek viszont el 
is kérik az árát: métere akár 
5000-6000 Ft-ot is elérheti.
Duglászfenyő - Pseudotsuga 
menziesii

Hazájában 100 méter ma-
gasra is megnőhet, nálunk 
csupán 20-40 méter magas.
A lucfenyőhöz hasonló, de 
tűi sokkal hosszabbak és 
lágyabbak, megdörzsölve 
narancsillatúak, megszá-
radva sem hullnak le. A tűket 
letépve sebhelyek marad-
nak az ágakon. Közepesen 
igényes faj, kissé mész 
érzékeny. Faárusoknál rit-
kán találkozhatunk ezzel a 
fajtával.
Hosszú tűlevelek
Simafenyő - Pinus strobus
25-40 méter magas, kúpos 
koronájú fa. 5-15 cm hosszú 
tűlevelei ötösével állnak, 
vékonyak, puhák, selyme-
sek.

Kérge sima. Páraigényes, 
mészre érzékeny. Kedve-
zőtlen körülmények között 
gyakran megtámadja a 
gyapjastetű.
Erdei fenyő - Pinus sylvestris

20-30 méter magasra is 
megnőhet. Fiatalon a ko-
ronája kúpos, később sza-
bálytalanná válik.
Törzse sárgás-vöröses. 3-7 
cm-es tűlevelei kettesével áll-
nak, kékes vagy szürkészöld 
színűek, közepesen mere-
vek. A rügyek nem gyantá-
sak. A talaj és a klíma iránt 
közepesen igényes.
Fekete fenyő - Pinus nigra

Az előző faj közeli rokona, 
az egyik legtűrőképesebb 
fenyőnk: szélsőséges 
környezeti feltételek közt is 
elvegetál. Ennek “köszön-
hető” agresszív terjeszkedése 
olyan területeken is (főleg 
homokra telepítették), ahol 
tájidegen elemként kiszorítja 
az ottani életközösséget. To-
bozát (nagy rózsatoboz) ko-
szorúkötéshez használják.
Illatos, a szobai klímát is jól 
bírja, de tűlevelei kiszárad-
va különösen szúrnak. Aki 
Húsvétig folyamatosan ün-
nepelni szeretne, ilyen fajtát 
válasszon.
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Ezüstfenyő

Nordmann jegenyefenyő

Duglászfenyő

Simafenyő

Erdei fenyő

Fekete fenyő

Milyen karácsonyfát válasszunk? 

közönséges luc



A karácsonyfa állítás nem 
egyidős az ünneppel. Réges-
rég a karácsonyi asztalt 
virágzó Borbála-ágakkal  
(december 4-én gyümölcs-
faágakat metszettek le, 
vízbe tették és karácsonyra 
kivirágzott- jelképezvén a 
télben megőrzött tavaszt, az 
újjászületést), fagyöngyből 
kötött koszorúval és kis tál-
kában hajtatott Luca-napi 
búzával (december 13-án 
néhány búzaszemet tettek 
kis vízbe egy tálkára és az ki-
hajtott szép zöldre) díszítették. 
Ezek a díszek a hiedelmek 
szerint védelmet nyújtottak 
az ártó szellemek ellen. Az 

első fenyőfa, amelyet cu-
korkákkal, süteményekkel, 
papírdíszekkel díszítettek a 
XV. századi német földről 

ismeretes. A legenda szerint 
Luther Márton a téli erdőben 
sétált és gyönyörködött a cso-
daszép fenyőkben, annyira 

megragadta a nagy vallás-
tudóst a látvány, hogy haza-
térve el akarta mesélni, amit 
látott. Aztán gondolt egyet, 
inkább bevitt a szobába egy 
fenyőfát, csillogó gyertyákkal 
díszítette fel és írt egy verset 
is:
”Mennyből jövök most hoz-
zátok,
jó hírt mondok, jer, halljátok,
mert nagy örömöt hirdetek,
méltán ujjong ma szívetek.
A megtartó ma született,
ég-föld örül ma veletek.
Egy ártatlan kis csecsemő,
egész világ üdve lesz ő.”
Így vált a karácsonyfa az 
év legszebb keresztény ün-

nepének jelképévé, Jézus 
születésnapjának, a szeretet, 
a család ünnepének díszévé. 
Régebben a fenyőfát mé-
zeskalács fi gurákkal, piros 
almával, ezüst, aranypapírba 
csomagolt dióval díszítették. 
Ma már ezernyi dísz, szalon-
cukor ékesíti a XXI. század 
”karácsonyi fáját”, változnak 
az ünnepi szokások, de a 
karácsonyfa jelzi és élteti az 
ünnepet.

(forrás: ovisvilág.blog)
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Oroszlánkarom
2013. december 4-én a Fazekas Utcai Általános Iskolában léptek fel az Oroszlánkarom 
elnevezésű TÁMOP-os pályázat fenntartásával Petrozsényi Eszter növendékei. A 
magyar irodalom legszebb verseit Zilahi Rebeka, Márkus Bence, Teszáry Olga, Tár-
nok Csaba, Nagy Márton, Kiss Judit, Nagy Júlia és Kerti Kornélia Anna adták elő.
A műsort Petrozsényi Eszter állította össze. Az Oroszlánkaromnak köszönhetően, Eszter néni 
vezetésével egy olyan foglalkozás fenntartására van lehetőség, ahol a résztvevők elsajátít-
hatják a színpadi beszéd technikáit, műsorvezetői illetve felkonferáló praktikákat, szöve-
galkotás és alkalmi beszéd felépítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. 
A foglalkozás igénye a polgármester úrtól származik, felkérte Petrozsényi Esztert, hogy foglal-
kozzon olyan fi atokkal, akik szeretnének szerepelni, készítse fel őket arra, hogy a városi ren-
dezvényeken műsorvezetést vállaljanak. Így kezdődött. Ezek után különböző rendezvények 
szervezőitől felkérések érkeztek. Így lehetőség nyílt a városi szoboravatókon, az Éremgyűjtők 
kiállításain és az Örkény-év alkalmára is műsorral kedveskedni a résztvevőknek. A foglal-
kozásra jelentkezni lehet Petrozsényi Eszternél, a Magyary Zoltán Művelődési Házban.

A karácsonyfa legendája

Esterházy-kastély, Tata

Téli díszben
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Hajunk ápolásáról hajlamo-
sak vagyunk megfeledkezni 
a télen, hiszen azt gondoljuk, 
hogy ez elsősorban nyári 
kötelesség. Nyáron a nap 
és a strand nagyon meg 
tudja viselni a hajunkat, de 
az ápolásról a hideg beáll-
tával sem szabad megfeled-
keznünk. Remek anya-lánya 
vagy barátnős program 
lehet a hajpakolás összeál-
lítása, majd felhasználása, 
és természetesen hajunk is 
meghálálja a gondoskodást. 
Hozzávalók: - ½ avokádó, - 
½ banán, - 1 db egész tojás, 
- 3 ek. extra szűz olívaolaj.

Elkészítése: Az avokádót és a 
banánt villával összenyom- 
kodjuk annyira, hogy ne ma-
radjon darabos. A masz-
szához hozzáadjuk a felvert 
tojást és az olajat is, majd az 
egészet egy egységes krém-
mé keverjük. A kész masszát 
felvisszük a száraz hajra és 
hatni hagyjuk 20-30 percig. 
A hatóidő lejártával hideg 
vízzel leöblítjük. Fontos, hogy 
hideg vízzel mossuk ki a pa-
kolást, hiszen a meleg víztől 
a tojás elkezdene megfőni 
a hajunkon. A massza kiöb-
lítése után hajunkat alaposan 
megmossuk samponnal, ha 
kell kétszer is.

Sok családban nagy fejtörést 
okoz, hogy a gyerekek ked-
veskedni szeretnének hoz-
zá-tartozóiknak karácsony 
alkalmából. Az esetek több-
ségében ilyenkor jön az a 
már jól bevált szülői utasítás, 
hogy „Rajzolj valami szépet!”. 
Természetesen ezzel semmi 
probléma, hiszen nincs az a 
nagyszülő vagy szülő, aki ne 
tekintene szeretettel egy jól 
megkomponált gyermekrajz-
ra. Ha azonban a gyermek 
még kicsi a rajzoláshoz, vagy 
csak egyszerűen szeretne va-
lami kreatívat készíteni, akkor 

íme egy remek ötlet, melyhez 
minden hozzávaló megtalál-
ható a háztartásban. A kész 
műveket használhatjuk aján-
dékkísérőként, levélként,  rejt-
hetünk bele családi fotót is. 
A felhasználás módja szinte 
mindegy is, a siker viszont 
az egész család körében ga-
rantált!

Ajándékkísérő kreatívan! 

A kifi nomult öltözködés, a 
szép tartás és a mosolygás 
nem származás és rang 
kérdése! Ahhoz, hogy elles-
hessük a hercegnő trükkjeit, 
ahhoz bizony sok mindent 
meg kell fi gyelnünk, de alap-
jában véve annyira nem 
bonyolult. Amit a leginkább 
érdemes Kate-től ellesnünk, 
az nem más, mint a letisztult-

ság és a báj. Egyszerű sza-
básvonalak, kellemes, nem 
tolakodó színek és széles 
mosoly, természetesség. En-
nél azt gondolom, nem is kell 
több. A hercegnő a ruhatárát 
nyilvánvalóan stylistok segít-
ségével állítja össze, hiszen 
meg kell felelni nem kevés 
konszolidált brit dress code-
nak, de ezeknek nem min-

degyike rossz dolog, sőt… 
Érdemes lehet megfi gyelni, 
hogy Kate úgy tud nőies, 
csinos és meglehetősen 
csábító lenni, hogy betartja 
az öltözködés szigorú sza-
bályait. Szoknyái térd fölöttig 
érnek, dekoltázsa soha nem 
mély, ruhatára színei között 
pedig nincsenek harsányak! 
A kiegészítők csupán feldob-
ják a ruhákat, nem pedig 
elnyomják azt. Gyakran 
használ öveket, mint a ruhái-
hoz, mint a kabátokhoz ez-
zel hangsúlyozva vékony 

derekát és kiemelve nőies 
homokóra alakját. 
Kate Middleton a tökéletes 
példa arra, hogy lehetünk 
fantasztikus külsejű nők 
anélkül, hogy 20 centiméte-
res platformos cipőkben és 
miniszoknyában szerencsét-
lenkednénk télen-nyáron.

Lesd el Kate Middleton stílusát!

Banános
hajpakolás

az egészséges 
hajért

Egy hideg téli estén, egy át-
stresszelt nap után nincs is 
más, ami jobban esne ennél 
a meleg italnál. A tökéletes 
forró csoki szerintem egy ki-
csit fűszeres, a tetején pedig 
tejszínhab vagy olvadó pil-
lecukor van. 

Hozzávalók: - 8 dl tej, - 1 kis rúd 
fahéj, - 2 szem csillagánizs, - 
2 pici szárított chili, - 1 kiskanál 
vanília-kivonat, - 5 dkg kocká-
ra tördelt csokoládé, - 1 jó 
kanál méz, - csipet só, - 4 
marék pillecukor.
Elkészítés: Egy edénybe te-
jet öntünk, majd beleszórjuk 
a fahéjat, a csillagánizst, 
a szárított chilit, a vanília-
kivonatot, a kockára tördelt, 
jó minőségű, legalább 70%-
os csokoládét és a mézet. A 
keveréket lassú tűzön me-
legítem addig, amíg már 
gőzölög, de még nem forr. 
A kész forró csokoládét le-
szűrjük és csészékbe ada-
goljuk, a tetejére pedig tej-
színhabot nyomunk vagy 
pillecukrot szórunk.

Andalító forrócsoki

decemberi fecsegő képeinek forrása:

www.pinterest.com
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Elég ritka az olyan gyerkőc, aki 
nem rajongana a mogyoró 
és csokoládé ezen fantasz-
tikus kenhető házasságáért. 
A boltokban is kapható válto-
zat azonban lássuk be, hogy 
nem túlzottan egészséges 
és a csokoládé és mogyo-
ró tartalma is bőségesen 
hagy kívánnivalót maga 
után. Azt természetesen 
nem tudom garantálni, hogy 
a házi készítésű mogyoró-
krém egészséges és nem 
tartalmaz cukrot, de annyi 
egészen biztos, hogy az 
otthon elkészített változat 
minden egyes falatja egy 
darabka mennyország. Hoz-
závalók: - 9 dkg porcukor, 
- 10 dkg őrölt mogyoró, - 10 

dkg étcsokoládé, - 7 dkg vaj, 
- 1 dl sűrített tej.
Elkészítése: A mogyorót a 
porcukorral alaposan ösz-
szekeverjük. A csokit gőz 
felett lassan megolvasztjuk, 
majd hozzáadjuk a puha va-
jat. A vajas, csokis masszát 
alaposan összedolgozzuk, 
majd apránként hozzáadjuk 
a cukros mogyorót. Ha már 
a keverék összeállt, akkor 
adjuk hozzá a sűrített tejet 
is. A kész krémet üvegbe 
töltjük, és ha kihűlt a hűtőbe 
tesszük. A keverék a hűtőben 
elméletileg több hétig is el-
áll, de sajnos ezt nem tudom 
igazolni, mivel nálunk né-
hány nap alatt maradékta-
lanul elfogy.

Hozzávalók: - 100 g olvasz-
tott vaj, - 200 g méz, - 2 to-
jás, - 150 g natúr joghurt, - 5 
ek. tej, - 280 g liszt, - 4 tk. 
sütőpor, - 1 tk. őrölt fahéj, - 1 
tk. őrölt gyömbér, - 1 tk. őrölt 
szegfűszeg, - 50 g darált dió.
Elkészítése: A hozzávalókat 
egy nagy tálba öntöm és 
csomómentesre elkeverem, 
ennél a muffi nnál nem fon-
tos, hogy mit milyen sorrend-
ben keverünk. A kész tésztát 

muffi nformákba adagolom. 
(A tészta ebben az eset-
ben 12 muffi nra elegendő.) 
Sütőben 180 fokon kb. 20 
perc alatt megsülnek. A kész 
muffi nokat akkor kezdem 
el dekorálni, amikor már 
teljesen kihűltek. Ezt ízlés 
szerint lehet. A képen látható 
díszítéshez szükségünk lesz 
tejszínhabra, barnacukorra 
és apró mézeskalács fi gu-
rákra.

Az ünnepek közeledtével 
minden nő, köztük én is, 
elkezd azon morfondíroz-
ni, hogy mit fog viselni ka-
rácsonykor, milyen lesz a 

sminkje és a haja. Az ün-
nepekre minden rokon, ba-
rát és családtag kirittyenti 
magát, hogy a közös kará-
csonyi fotókon a legjobban 
mutasson. Háziasszonyként 
a legtöbb nőnek az egész 
napos főzés és sütés után se 
kedve, se ideje, sem pedig 
ereje nincs fodrászhoz futni. 
Így az én tippem a következő. 
A képek alapján készíts trendi 
és elegáns kontyot magad-
nak. Garantáltan 5-10 perc 

alatt kivitelezhető és nem je-
lent problémát az sem, ha a 
hajad történetesen nem fris-
sen mosott.

Egy kis vágás, festés és ra-
gasztás és már kész is a 
házi készítésű ajtódísz. A 
koszorú készítéséhez szük-
ség lesz  sok-sok wc papír-
gurigára vagy papírtörlő 
gurigára. Vágjuk fel őket 
egyenlő szélességű 1 vagy 2 
centis karikákra, majd any-
nyira nyomjuk össze, hogy 
virágszirom formát kapjunk. 

5 vagy 6 darab szirmocskát 
ragasszunk össze. Az ebből 
készült virágokat festhetjük, 
de használhatjuk őket fes-
tés nélkül is. Ha több virágot 
készítünk, akkor az összera-
gasztásukkal készíthetünk 
koszorút vagy ajtódíszt, de 
önmagában remekül mu-
tat ajándékkísérőként vagy 
akár a karácsonyfán is.

Házi készítésű mogyorókrém

Papírgurigából koszorú

Mézeskalácsos karácsonyi muffin

Karácsonyi 5 perces frizuratippek 

Sminkelni nem egyszerű. Ez 
nem lehet kérdés, hiszen ez 
tény. Kell hozzá kézügyesség, 
kísérletezési vágy és termé-
szetesen néhány ecset és 
festék. Ha ezek megvannak, 
akkor kezdődhet a móka! Én 
személy szerint nem vagyok 
egy sminkmester, de a képen 
látható smink elkészítése tény-
leg pofonegyszerű! Kövesd 
a képen látható lépéseket és 
garantáltan nem szúrod el. 
Amire szükséged lesz: fekete 
szemceruza, fekete, barna és 
arany szemhéjpúder. 

Egyszerű alkalmi smink lépésről-lépésre 



Mottó: Ha akarsz valamit, 
akkor tegyél érte! 

A 2010-ben alapított 
egyesületnek jelenleg 40 
tagja van. A szakosztály a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség berkeiben működik.  Az 
elnök Csizmadia Zsolt, a 
vezetőséget Barassó Zoltán, 
Kővári Károly, Nyári György, 
Mester András alkotják. Az 
edzéseket Császár Attila és 
Kun Tamás tartja.

Az alábbi interjú Fekete Or-
sival készült, akiről bizton 
írhatjuk, hogy nem csak a 
hajó, hanem a szakosz-

tály egyik motorja is, hiszen 
nagyon sok feladatot lát el az 
ügyek intézésében:

Hogy kerültetek kapcsolatba 
a sportággal? 
Sokunkkal Munczer Gábor 
„Gabibá” szerettette meg a 
sárkányhajózást és vannak 
volt és leendő kajak-kenusok 
is közöttünk.

Hányszor tréningeztek egy 
héten? 
Háromszor. Hétfőn, szerdán 
és pénteken.

Milyen hajókkal, és hány 
kilométert eveztek egy ed-
zésen?

Két 20, és egy 10 beülős Swift 
hajónk van, és 10-18 km-es 
távokat szoktunk menni.

Télen hogy maradtok formá-
ban?
Szintén heti háromszor az 
Aréna Sportcentrumban ké-
szülünk erőnléti edzésekkel, 
de már nagyon várjuk a jó 
időt.

Nagyon jól sikerült me-
dencés versenyt szervez-
tetek 2013. november 30-
án a Gyémánt Fürdőben. 
Hogyan kell elképzelni egy 
ilyen megmérettetést?
Egy hajó, benne két (6-6 fős) 
csapat egymással szem-
ben ülve, akik minden ere-
jüket egyesítve igyekeznek 
elmozdítani a hajót az 
ellenkező irányba. A verseny 
célja: az nyer, aki minél 
rövidebb idő alatt el tudja 
mozdítani a hajót a 2,5 mé-
teres kijelölt távon.

Hány csapat nevezett, és 
milyen kategóriák voltak?
A versenyre 53 csapat ne-
vezett, - az ország számos 
részéről - céges, szabadidős 
és verseny kategóriában. 83 
futamon indultak női, férfi  és 
vegyes (mix) hajók.

Hogy értékelnéd a napot? 
Nagyon örülök neki, hogy terv 
szerint tudtuk lebonyolítani 
az összecsapásokat és hogy 
mindenki jól érezte magát. 

Jó érzés volt, hogy dísz-
vendégként köreinkben 
tudhattuk Izsó Veronikát, 
aki januárban sikeres SDR 
műtéten esett át, és akiért 
egy emberként szorítunk 
mindnyájan. 

Idei eredményeitek?
200 méter:
MKKSZ Roadshow 7 állomá-
sából összesítettben 3. helye-

zés. A Magyar Bajnokságot 
idén Sukorón rendezték 
meg, ahol a Szenior férfi  és a 
női csapatunk is egy nagyon 
erős mezőnyben 4. lett. A 
Masters MIX csapatunk 3. 
lett (40 év felettiek), a Masters 
férfi  csapatunk pedig 2.

4000 méter:
Szenior férfi , a Masters mix 
és a Masters férfi  csapataink 
is a 2. helyen végeztek.
Összesítettben 3 ezüstöt, és 1 
bronzérmet hoztunk el.
Nemzetközi versenyek, ered-

mények?
2012-ben közösen indultunk 
a VB-n a Graboplasttal, Lapá-
tolókkal és a Magyaróvárral. 
Az eredmények: 
4 ezüst- és 4 bronzérem. 
Schatz Nikivel 2012-ben részt 
vettünk a Tatai Sárkányhajó-
sokkal az I. Velencei Sárkány-
hajó Fesztiválon, ahonnan 
aranyéremmel jöttünk haza.

Tervek?
A következő versenyünk a 
Komáromi Gyógyfürdőben 
lesz 2014. február 22-én, 
ahova várjuk a csapatok je-
lentkezését és szeretnénk, 
ha minél több néző, szurkoló 
is kilátogatna, valamint gőz-
erővel készülünk Poznani 
VB-re.
Várjuk kortól, nemtől függet-
lenül az evezni vágyókat. Le-
het csatlakozni a szabadidős 
csapatunkhoz, és akik komo-
lyan gondolják, azokat várjuk 
a versenycsapathoz is.
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Tatai Hódy Sárkányhajó Egyesület



A TAC és a TSC közös szer-vezésében 2012 novemberében indult Tatán, a Jávorkában gyer-
mekbirkó-zás a tatai Szerencse Mónika, volt válogatott, magyar birkózóbajnok vezetésével 
és Katona Géza, a Tatabányai Birkózó Klub vezetőedzőjének támogatásával. Jelenleg 15 
körül van a létszám, sokan kezdtek idén szeptemberben az iskolai toborzások után. Már 
3 csemetét is leigazolt a TSC, Csom Rubent, Berczeli Mátét és Karácsony Pannát, akik már 
versenyeken is indultak. Panna idén – első versenyén – a korosztályos Magyar Bajnokságon 
5. lett. Legutóbb Tatabányán szerveztek Mikulás-napi háziversenyt, ahol 4-es csoportokban 
feszültek egymásnak a lányok és a fi úk. Az összes tatai gyermek nagyon jól szerepelt. Az 
eredménylista a következő:

Szeidemann Ábel 1. hely
Csák Bátor 1. hely
Szarka Zsombor 3. hely
Csikos Norbert 3. hely
Bilszky Márk 3. hely
Szarka Milán 2. hely
Ballester Elliot 3. hely
Koch Bence 3. hely
Berczeli Máté 1. hely
Csom Ruben 2. hely
 
Az érmek és kupák helyett a díjak most természetesen csokiból voltak. A birkózó meccsek 
után szokás szerint a cukorszórás következett, ahol nagy élvezettel kapkodták a cukrokat a 
gyerekek. Várják továbbra is nagy szeretettel a fi úkat és a lányokat már 5 éves kortól.
Jelentkezni lehet: Szerencse Mónika 06(30)216-6369
Az edzések kedden és csütörtökön 17.00-18.30-ig tartanak.
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A lelkes futók a Cseke-tó parti Horgásztanya elől indultak de-
cember 8-án az Önkormányzati Hivatal és a Fiatal Utazók 
Klubja szervezésében. A rendezők minden résztvevőnek 
csoki mikulással kedveskedtek.

Gyermekbirkózás

    

Mikulás-futás Tatán a 
Cseke tónál

B. I.
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naplemente

Nagytavi források: Vár alatti nagyforrás: A várfal D-i részén a Ferrandó és a Rosenberg bástya között a falból tör elő több helyen, 

az Öreg-tó felé a nyári üzemi vízszint alatt. Láthatóvá először 2010. telén vált, amikor az Öreg-tó leeresztésre került. 

Ekkor a két bástya között több helyen, valamint a tó medrében is tapasztalható forrásjelenség.

Jézus Krisztus keresztje tövében Mária Magdolnát, a két oldalán Szűz Mária és Szent János apostol alakját látjuk. 

A fatörzs jellegű keresztre feszítve a latrok alakja torzított testtartásban jelenik meg.

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 
Mottónk: Okosan, célratörően megmutatni magamat, hogy tud-
janak rólam, vásároljanak nálam és vigyék jó híremet.
Tapasztalatainkat nagyon szívesen megosztjuk. Segí-
tünk eligazodni napjaink marketing és kommunikációs 
dzsungelében és nem hagyjuk magára partnereinket.
Tervezés: Segítünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást, 
legyen az marketing ötlet, akció, szöveg, szín, betű, forma, 
kép, arculat, rövid és hosszú távú kampány és a marketing 
eszköztár széles palettájából a leghatékonyabbat.
Grafi kai kivitelezés: Elkészítjük a teljes körű grafi kai 
kivitelezést nyomtatott és internetes megjelenésekhez egy-
aránt. A Lényeg, hogy tényleg jól nézzen ki és elnyerje a cél-
közönség tetszését. Mi azt valljuk, hogy a vevőnek tetszen, 
amit csinálunk!
Fotó és videókészítés: Csak a minőségi képi és videós 
anyagokkal lehet hatékonyan befolyásolni a vásárló közön-
séget. Több éves tapasztalatunk és szakembereink meg-
bízható megoldást jelentenek.
Nyomdai kivitelezés: Amit megtervezünk azt garantált mi-
nőségben le is szállítjuk a névjegykártyától, termékcímkétől 
kezdve, a szóróanyagon át, egészen a kiváló minőségű kiad-
ványokig. Tervezünk és vállalunk molinó, roll-up, épületháló, 
óriásplakát készítést.
Dekoráció: Segítünk kiválasztani a legjobb színt, formát, 
betűtípust vagy akár berendezést, fényeket. Felmatricázunk, 
kasírozunk, hogy jól mutasson minden.

ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ, WEB MARKETING:
Feltérképezés: Megvizsgáljuk internetes jelenlétét. Elmond-
juk véleményünket a jelenlegi webes „én fenn vagyok az in-
terneten” hatékonyságáról, tabuk nélkül. 
Ajánlunk és tanácsot adunk: Javaslatokat teszünk a még 
akkurátusabb és még hatékonyabb internetes megjelenésre. 
Elmondjuk, hogyan érdemes a világhálót marketing és kom-
munikációs célokra felhasználni.
Fejlesztés: Azt valljuk, hogy mindenkinek létezik egy gaz-
daságos megoldás, hogy jól működjön az internetes kom-
munikációja. Tudjuk, hogy nehéz webet fejleszteni korunk 
elképesztő gyorsasággal fejlődő internetes technológiai 
környezetében. Lefejlesztjük azonban a legszükségesebb és 
legcélratörőbb internetes eszközt.
Közösségi médiák: Megrendelésre tartalmat generálunk, 
posztolunk, segítünk eligazodni a Magyarországon legelter-
jedtebb internetes közösségi médiák világában. Kommu-
nikációtól a célzott hirdetési megoldásokig mindenben jár-
tasak vagyunk.
Internetes hirdetések: Elmondjuk miért érdemes minden-
ből egy kicsit használni, hogy több csatornán keresztül, a 
legtöbb internetes felhasználót elérjék a hirdetési kampá- 
nyok, az infotatabanya.hu és az infotata.hu hírportáloktól
egészen a google ad-words kampányokig.

Szerkesztőség: Tatabánya, Fő tér 20.
Telefon: 06(34)309-320
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A Tata és Környéke Turisz-
tikai Egyesület és a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézet (MTA 
SZTAKI) együttműködésével 
elkészült az első, ingyenesen 
letölthető, hangos útikalauz 
alkalmazás a Guide@Hand 
termékcsaládon belül.

A „Tatai mozaikok” elneve-
zésű sétaútvonal érinti a vá-
ros egyedülálló hangulatát 
adó természeti és épített 
értékeket, a város leglátoga-
tottabb helyszíneit. A sokak 
számára ismert, ikonikus 
látnivalók mellett ráirányítja 
a fi gyelmet a másként rejtve 
maradó apró gyöngyszemek-
re is. A készítők reményei 
szerint az útvonal bejárása 
alatt szerzett élmények mo-

zaikjának darabjai a séta 
végére egy tökéletes képpé 
állnak össze. A jelenleg el-
érhető magyar és angol vál-
tozat mellett az év végére el-
készül a német és a szlovák 
verzió is.

A Guide@Hand alkalmazás 
segíti az okostelefonok és 
táblagépek tulajdonosait 
abban, hogy a meglátoga-

tott térségeket szórakoztató 
formában, önállóan, térképek 
és útikalauzok használata 
nélkül fedezhessék fel. A 
séta során a program a fel-
használókat látványosságtól 
látványosságig vezeti, az 
egyes attrakcióknál pedig 
leírásokat és azok hangjait, 
képeket és további érdekes 
történeteket jelenít meg szá-
mukra. Az IPhone és And-

roid alkalmazásboltokból 
egyaránt letölthető program 
nagy előnye, hogy alapjá off-
line interaktív térkép képezi, 
így a használat során nem 
kell állandó internetkapcso-
lattal rendelkezni.

A „Tatai mozaikok” séta az 
első darabját jelenti annak a 
nagyszabású fejlesztésnek, 
melyet a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület és a 
Duna-Gerecse Turisztikai 
Közhasznú Nonprofi t Kft. 
az elkövetkezendő évben 
meg kíván valósítani. A helyi 
és térségi TDM szerveze-
tek tervei szerint a Közép-
Dunántúli Operatív Program 
támogatásával Tatán továb-
bi 4, Komáromban 2 tema-
tikus útvonalat, a Gerecse 
hegységben pedig további 

12 útvonalat hoznak létre. 
Ez a feldolgozottsága egy 
térségnek országos szinten 
egyedülálló, ráadásul a gya-
logos útvonalak mellett a 
kerékpárosok számára is ké-
szülnek alkalmazások.

A „Tatai mozaikok” az alábbi 
helyekről tölthető le:

https://play.google.com/store/apps/

details?id=hu.sztaki.guideathand_

tata&hl=en

https://itunes.apple.com/us/

app/tata-guide-hand-audio-and-

map/23653?l=hu&ls=1&mt=8

Kint voltunk a Vadlúd Sokadalmon

A madarak megfi gyelés közben...egy kis melegítő

Kecskesajt is volt A téma a lúd

Ludat megenni maximum csak így lehetett

Nem csak ludak voltak

Elkészült Tata első hangos útikalauz alkalmazása mobil eszközökre

A kirepülés
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Sok negyedik osztályos tanu-
lónak nemsokára véget ér 
egy fejezet az életükben, 
„FELSŐSÖK” lesznek. Jövő 
szeptembertől, már nem a jól 
megszokott kis közösségük-
ben, osztálytermükben 
kezdik a napjaikat. Ennek 
kapcsán rendeztek családi 

napot a Vaszaryban, saját 
és a Jázminos gyerekeknek, 
szülőknek, amire érintettként 
e sorok írója is hivatalos 
volt. Megismerkedhettünk a 
leendő tanárokkal, a nebu-
lók kidobós versenyen és 
foci kupán bizonyíthatták 
milyen jól összecsiszolódtak 

az eltelt évek alatt, az egyre 
ügyesebbé váló - de még 
azért kiskezek közül pedig 

a kézműves foglalkozáson 
készültek remek dolgok. A 
sportos programok zárá-
saként, egy jó hangulatú, de 
természetesen „vérre menő” 
futballmeccset játszottunk 

a pedagógusokkal. Külön 
örömömre szolgált, hogy 
Réti tanár úr is velünk rúgta 
a bőrt, ugyanúgy, mint 80-
as években, amikor még 
én is ennek az iskolának a 
padjait koptattam, és csak 
álmodozhattam róla, hogy 
részese leszek egy ilyen 

összecsapásnak. Végezetül 
egy kötetlen beszélgetés 
keretében választ kaphattunk 
kérdéseinkre, és megtudhat-
tuk mi is vár csemetéinkre a 
következő években. 

B.I.

A Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesület és a Duna-Gerecse 
Turisztikai Közhasznú Non-
profi t Kft. kezdeményezésére 
2014. január 1-től turistajegyet 
is lehet vásárolni a tatai helyi 
közösségi buszjáratokon 
történő utazáshoz.
Tata Város Önkormányza-
ta, mint a helyi közösségi 
közlekedési szolgáltatás 
megrendelője, novemberi 
képviselő-testületi ülésen 
támogatta a helyi és a tér-
ségi TDM szervezet kezde-
ményezését, hogy 2014. 
január 1-től a Vértes Volán 
Zrt. által üzemeltetett városi 
buszjáratokon a turisták 
úgynevezett turistajegyet 
válthassanak.
A turistajegy két menet-
jegy árába fog kerülni, ami 
2014-ben 460 Ft-t jelent. 
A díj fejében a jegy tulaj-
donosa a vásárlás napján 
korlátlan számú utazásra 
lesz jogosult a városban 
közlekedő számozott jára-
tokon, valamint Tata város 

közigazgatási területén belül 
azokon a helyközi viszonylat-
ban közlekedő buszokon, 
melyeken a Vértes Volán Zrt. 
emblémája látható.
A buszokkal a legfontosabb 
közlekedési csomópon-
tok (vasútállomás, központi 
buszállomás) mellett többek 
között a vár, az Öreg-tó, a 
Fényes Fürdő, az Angolpark, 
jövő évtől a remeteség-
pusztai városrész (nívós 
szálláshelyek, golfpálya, 
kalandpark) és a település 
más látnivalói, attrakciói is 
könnyen elérhetőek. Szin-
tén helyi járat közlekedik a 
közigazgatásilag Tatához 
tartozó, a Gerecse festői 
környezetében fekvő Agos-
tyánba. A Gerecse Natúrpark 
kapujának is tekinthető falu 
közelében arborétum és az 
ökofalu jelent szabadidő 
eltöltési lehetőséget.
A turistajegy bevezetése 
szorosan illeszkedik Tata 
és térsége turisztikai fej-
lesztési stratégiájához, 

amely elsősorban a ter-
mészeti értékek hosszú távú 
megőrzését és bemutatását 
tűzte ki célul. A cél elérését 
segítő, azzal összhang-
ban álló autómentes köz-
lekedési formák (pl. kerék-
pározás, természetjárás, 
városnéző kisvonat, séta-
hajó) népszerűsítésén belül 
a közösségi közlekedés által 
nyújtott szolgáltatások iránti 
igény felkeltését és a keres-
let növelését fontos szem-
pontnak tartják a szakem-
berek.

2014-től turistajegy is váltható a tatai helyi buszjáratokon

Tártkapus Családi nap a Vaszaryban

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 jogszabályokba 

ütközõ, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétõl elzárkózik, a 
megjelent hirdetések tartalmáért 

felelõsséget nem vállal. 
Terjeszti: TO-ZO-SOS Kft.

A Vértes Volán által felújított 
Ikarus  nosztalgia autóbusz 
még ma is vidámsággal tölti 
el a járókelőket. Így történt ez 
velem is, amikor pár napja a 
Malom utcában parkolt ez a 
kedves jármű. A sofőrje el-

mondta, hogy ma is utasokat 
szállított vele Budapestről ide 
Tatára. Rendszeresen közle-
kedik, nagyszerű állapotban 
van, akár 60-nal is hasít vele 
az autópályán. 

Nosztalgia autóbusz



December 14. 10.00
Advent a Vármúzeumban

December 14. 18.00
Pötörke Népművészeti Egye-
sület hagyományos karácso-
nyi  műsora a környei műve-
lődési házban

December 15. 15.00 
Egressy Kórus adventi hang-
versenye a Szent Kerestz Plé-
bániatemplomban. Vendég 
a Tatai Református Gimnázi-
um kórusa

December 19. 17.30 
Eötvös József Gimnázium ka-
rácsonyi műsora a gimnázi-
um dísztermében

December 19. 17.00 
Menner Bernát Zeneiskola 
karácsonyi koncertje a zene-
iskolában

December 20. 19.00 
Az Erdélyből érkező 140 fős 
Szentegyházi Gyermek Fil-
harmónia adventi ünnepi 
hangversenye a Szent Ke-
reszt Plébániatemplomban. 
Vezényel: Haáz Sándor

Decmeber 21. 13.20
Adventi Délután a Refomátus 
templomban, a Tatai Refor-
mátus Gimnázium műsora

December 22. 16.30
Esterházy Énekegyüttes ka- 
rácsonyi hangversenye a Ka-
pucinus Templomban. 
Vendég a Menner Bernát Ze-
neiskola leánykara.

Utazzon Bécsbe,
az adventi vásárra!
Utazzon a MÁV-START 
korszerű Railjet vonataival 
Bécsbe, és csodálja meg a 
meseszép karácsonyi dísz-
be öltözött császárvárost. 
Gőzölgő, forró itallal a kéz-
ben bejárhatja a karácsonyi 
vásár pavilonsorait apróbb 
ajándékok reményében, 
vagy a belvárosi üzletekből 
akár nagyobb meglepetések 
is kerülhetnek a karácsonyfa 
alá. Bécsbe akár már 25 
€-ért kínálunk oda-vissza 
vasúti utazást tartalmazó 
kirándulójegyet, további 9 
€-ért pedig két napig korlát-

lanul igénybe veheti a bécsi 
városi tömegközlekedést is.
forrás: www.mavstart.hu/
ajanlatok/utazasi_ajanlat.
php?mid=152930f304c984

December 26. 9.40
Karácsonyi ünnepi Bejgli túra
A Zöld Sziget Kör Temészet-
vizsgáló Közhasznú Egye-
sület túrát szervez Baj – Kecs-
ke-hegy – Baji vadászház 
(oda- vissza) útvonalon.
Indulás: 09.40-kor a Baji 
Községházától.
A Táv: 7 km. Mindenki által 
leküzdhető, kevés szintkü-
lönbséggel. Jelentkezés, in-
formáció: Oláh András: 06 
(20)596-48-80

December 14. 10.00
Adventi programokkal ké-
szül a Kuny Domokos Mú-
zeum Tatán. December 
14-én, szombaton 10 órától 
a tatai várban családi prog-

ram kezdődik: Lesz mézes-
kalács díszítés, mécsestartó 
és betlehem készítés, adven-
ti vásár, viaszgyertya, méz és 
sütemények, de rendhagyó 
tárlatvezetésen is részt vehe-
tünk. Délután 3 órától ismét 
a mézesbáb és a karácsonyi 
viaszgyertya lesz a főszerep-
lő. Dr. Kövecses-Varga Etel-
ka, esztergomi etnográfus 

December 20. 19.00
A Szentegyházi Fili Tatán
Szeretettel várják az érdek-
lődőket az Erdélyből érkező 
140 fős Szentegyházi Gyer-
mek fi lharmónia koncertjére 
2013. december 20-án (pén-
teken) 19 órától a tatai Szent 
Kereszt Plébániatemplomba. 
Vezényel: HAÁZ SÁNDOR. A 
belépés díjtalan. A rendez-
vény Tata Város Önkormány-

zata és Dunaalmás Község 
Önkormányzata támogatá-
sával valósul meg.A fellépő 
gyermekek alapítványának 
támogatására, a koncertet 
követően a kelengyés ládikó-
ba helyezett önkéntes ado-
mánnyal van lehetőség.

December 31. 9.30-tól
XXXIII. SZILVESZTERI FUTÁS
TATA
RENDEZŐ: Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal
Fiatal Utazók Klubja
RAJT – CÉL: Az épülő Ökotu-
risztikai Központ melletti 
füves terület (változatlanul 
a Hódy csónakház melletti 
terület)
RAJTIDŐ: 11.00 ÓRA
TÁVOLSÁG: 7 km
NEVEZÉS: 9.30 órától
NEVEZÉSI DÍJ: Nincs
DÍJAZÁS: Abszolút 1-3. nő és 
férfi  – érem, kupa
SORSOLÁS: Minden rajtszám-
mal rendelkező részt vesz
Ajándékok, naptárak stb.
A három legötletesebb jel-
mezben futó különdíjat kap!
Információ: Schäfferné Czirok 
Vera 06(30)690-9263
Lentulai Mária 34/384-791
Mindenkit szeretettel várnak 
a rendezők forró teával!
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PIKANTÓ
Mediterrán
és Grill Szabadidőpark
Tata, Tópart sétány 13.
Tel.: 34/489-372

2014. december 13.
Zártkörű rendezvény

2014. december 14. 
Szingli Video Party 
By Dj Hubik
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A hó alatt alszanak a házak,
az egész világ csupa varázslat, 
s mint valami tündérálom, 
jön el hozzánk
a békés, szent Karácsony. 
Boldog Ünnepet kívánunk
Mindenkinek!


