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Kedves Családok!

Megnyílt a jelentkezés az Őszi Találkozónkra, Tatára!
Az idei évben az Őszi Találkozónkat 2018. szeptember 15-én, szombaton rendezzük meg az
„Élővizek városában”, Tatán, ahol sok érdekes program vár majd Benneteket a várudvarban.
A megnyitó ünnepség után a Kuny Domokos Múzeum az Öregvárban várja a résztvevőket, a
belépés térítésmentes. A várudvarban a Celőke íjászcsapat várja a családokat egészen 17 óráig,
mindenki kipróbálhatja ezt a nemes harcmodort az íjászok segítségével.
A vár lovagtermében kézműves foglalkozásokkal szeretnénk a kisebbeknek kedveskedni: pl. a
lovagterem díszes kályhájának kerámiacsempéit készíthetik el 3D-ben.
Lesz még páncélsimogató – korhű, kovácsolt páncélokat, vérteket, sodronyinget vehetnek a
kezükbe az érdeklődők, akik akár be is öltözhetnek, hogy érezzék a páncél súlyát.
Természetesen a lányok sem maradnak ki semmi jóból, őket is várja a korhű ruhapróba.
Szombati nap folyamán óránként tárlatvezetés indul, melyre majd a helyszínen, a
regisztrációnál lehet jelentkezni.
A sétányon partnereink és kézműves kiállítók várják az érdeklődőket.
Lehetőség lesz jelentkezni városnéző túrára is, 20-25 fős csoportok indulnak majd. Kérjük a
jelentkezési űrlapon jelezzétek hány fővel kívántok részt venni a sétán. (A program
térítésmentes)
Sárkányhajózást is tervezünk, előre láthatóan 1000 Ft/fő részvételi díj ellenében lehet hajózni
(ez még tárgyalás alatt van, reméljük, még lejjebb tudjuk vinni az árat), kérjük ezt is jelezzétek
az űrlapon, hogy részt vennétek-e ezen a programon.
A Fényes tanösvény megtekintésére is lehetősége nyílik a családoknak. Ez Magyarország
egyik legérdekesebb a Tata melletti Fényes karsztforrás-csoportjánál kialakított, egyedülálló,
fából épült sétány, mely végigkalauzol a tiszta vizű források felett, a láperdő égerfái közt.
Hazánk páratlan természeti jelenségét testközelből, játékos módon fedezhetjük fel a
gyerekbarát, látványos hidakon, pallókon, járdákon.
A városnéző kisvonatra („dotto”) várhatóan kedvezményes jegyeket lehet vásárolni, a
kisvonat több helyen is megáll, ahol le- és felszállásra lesz lehetőség.
Természetesen a rendezvény ideje alatt karszalag felmutatásával tudjátok érvényesíteni a
kedvezményeket.
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Étkezés
Étkezésre van ajánlatunk egy helyi vállalkozótól 1200 Ft/adag áron. Tudnunk kell az igényeket,
mert 1000-1500 adag esetén tartja ezt az árat, ezért kérünk Benneteket, hogy az étkezési
szándékotokat a jelentkezési űrlapon jelezzétek.
Menüajánlata a következő:
Erőleves friss zöldségekkel, tésztával vagy Zöldborsó leves tésztával
és
Sertéspörkölt házi készítésű tarhonyával, savanyúsággal vagy Grillezett csirkecomb-filé rizzsel
és savanyúsággal
Szállás
Levelünk mellé csatoltuk a településen található szálláshelyek listáját, azok, akik szeretnének
ott aludni, maguknak kell a szállást lefoglalniuk. Mivel a szálláshelyek száma korlátozott, az
autóval, vagy autóbusszal érkezőknek érdemes a környékbeli településeken – pl. Tatabányán is érdeklődni.
Regisztráció
Őszi Találkozónk regisztrációs díja: NOE tagcsaládoknak 2.000,- Ft/család, nem NOE-s
családoknak 3 000 Ft/család, mely összeget a NOE OTP 11705008-20109369-es számlaszámra
kérjük, a jelentkezési űrlap kitöltésével egy időben utaljatok.
A jelentkezési űrlapok az alábbi linken találhatók, jelentkezési határidő 2018. augusztus 27.
• egyéni jelentkezők számára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiHAG9y2MAvuojavAe0RGUALwofClldjfqp
nrJwFli5D7nA/viewform
• tagegyesületek, csoportok számára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVAXs8PhNCAEflT5JWL9J9tD8ndlYTPMSSm
Z-epZQiBXyBXQ/viewform

Látnivalók Tatán:
Tata közepén az Öreg-tó terül el, partján áll a Tatai vár. A vár mellett az Esterházy-kastély áll,
utána a Hősök tere következik, ahol többek közt az egykori zsinagóga és az I. világháborús
emlékmű található. E mellett van a Tanoda tér, ahol a gimnázium és a kollégium található. Ettől
távolabb Tata óvárosának központjában a Kossuth tér terült el, a Római Katolikus
plébániatemplommal és a városházával. Ebből nyílik a Kocsi utca a református templommal,
felette magasodik a Kálvária-domb, a kilátótoronnyal és a geológiai parkkal. A vártól
északkeletre a tóvárosi városrész található az Országgyűlés térrel, ahol a Harangláb és a
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Kapucinus templom látható. Innen indul az Ady Endre utca a Kristály Hotellel, e mellett van
az Erzsébet tér, ahonnan az Angolkert nyílik a Cseke-tóval a műromokkal és a kis-kastéllyal.
A városban levő vízfolyások mellett, fellelhetők a vízimalmok. Az Öreg-tó középső zsilipjénél
épült Tata híres műemlékmalma, a Cifra-malom. Utolsó bérlője Johannesz Ferenc volt. A
malom első említése 1587-re tehető. Az ez idő tájt álló malmok közül egyedül a Ciframalom vészelte át a török háborúkat. Egészen az 1960-as évek végéig őröltek benne. Az
évszázadok folyamán többször felújították, 1753-ban barokk stílusúvá átépítették. Az épület
üresen áll, dacolva az idő viszontagságaival. Jelenleg eladó, új gazdára vár. A jelenlegi
tulajdonos egész tervezőgárdát (Tamás Péter malomgépészt, Dr. Géczy Nóra építésztervezőművészt, Szalánczi Gábor építészmérnököt és Szalánczi Donát építészmérnököt) kért fel
az épület felújítási terveinek elkészítésre 2016 novemberében, aztán végül mégis az eladás
mellett döntött. A tervek csak arra várnak, hogy végre legyen forrás a kivitelezésre is.

Jó szervezést kívánva várjuk mielőbb jelentkezéseteket!
Budapest, 2018. július 24.

Üdvözlettel,
a NOE Titkársága
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