
TATA, 2018. szeptember 15.

ŐSZI TALÁLKOZÓ

Népes fészek, boldog fészek,
virágom, virágom,
Fiókái vígan élnek,
virágom, virágom.

Áldott napfény süss le rájuk,
virágom, virágom,
Csillagtenger őrizd álmuk,
virágom, virágom.

1. Ta   -   va  -  szi     szél        vi   -   zet         á   -   raszt,
2. Hát     én     im  -  már       kit       vá   -    lasz  -  szak,

vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom,
vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom,

Min -  den   ma - dár         tár   -   sat         vá    -   laszt,
Te       en -  ge -  met,        én        té    -     ge    -   det,

vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom.
vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom.
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A rendezvény védnöke:
Michl József

Tata Város Polgármestere

A rendezvény támogAtói:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tata Város Önkormányzata
Tatai Városgazda Kft
Tatai Városkapu Zrt

Kuny Domokos Múzeum
Tata és környéke Turisztika Egyesület
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Kedves édesanyák, édesapák, gyerekek, 
tisztelt nagycsaládos vendégeink!

Tata, ez a természeti értékekben és prog-
ramokban gazdag város mindig örömmel 
fogadja látogatóit, évről-évre otthont adva 
számos művészeti, tudományos, sport és 
közéleti eseménynek. 

Mindezek sorában azonban külön öröm és 
megtiszteltetés számunkra, hogy a Nagy-
családosok Országos Egyesülete idén Tatán 
rendezi hagyományos Őszi Találkozóját. 
Csupán pár hete annak, hogy Szent István 
királyunk tiszteletére rendezett ünnepsé-
günkön városunk főterén az államalapítás 
emléke előtt tisztelegtünk, bízva nemzetünk 
további erősödésében. Minden nemzet fenn-
maradásának két záloga van: a valaha élt és 

most élő, gyermekeit nevelő édesapák és édesanyák, hiszen ha lesz a magyarság-
nak mindig szép számú, igyekvő, családját és hazáját szerető utóda, akkor nem 
kell aggódnia, mert lesz jövője is. A jelenben elvégzett munka: a gondoskodás, 
az egymásra figyelés, a szeretettel és szívből meghozott áldozat – minden tenni-
való, mely legkisebb, de egyben legfontosabb közösségeinknek, a családoknak 
az összetartására és erősítésére szolgál, az első számú biztosítéka tágabb kör-
nyezetünk, településeink, régióink és hazánk egységének és megmaradásának!

Ezért köszönet Önöknek, a családok fenntartóinak, működtetőinek azért a sok-
szor nem könnyű feladatvállalásért, amelyet nap, mint nap elvégeznek. Mun-
kájuk nem csupán személyes sorsokra, egyéni életutakra van hatással, hanem 
egész Magyarország jövőjére is! Jómagam nagycsaládosként hiszem és vallom: 
a családalapítás, legszűkebb közösségeink éltetése és építése olyan feladat, mely-
ben a kapott talentumaink minimum megkétszereződésével veszünk részt a te-
remtés folytatásában, és kapunk társakat, támogatókat. Velük együtt a látható 
világon túl olyan kézzel nem fogható hálót építünk, amelynek ereje sosem hagy 
cserben minket, s a legnehezebb pillanatokban is erőt ad a folytatáshoz. 

Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, s 2018-ban Tatát választották! Kívánom, hogy 
városunk utcáin sétálva szerezzenek felejthetetlen élményeket, őrizzék meg szí-
vükben az itt töltött idők emlékét, és jöjjenek vissza hozzánk a jövőben is!

        Michl József
           Tata város polgármestere
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Kedves Nagycsaládos Barátaim!

Egyesületünk alapítása óta minden ősszel útra 
kelünk, sokan nagyon hosszú útra, hogy talál-
kozzunk, megtudjuk mi történt a másikkal, s 
azért is, hogy egyszerűen csak élvezzük egy-
más társaságát, ahogy korábban Jókai Mór, 
Feszty Árpád, Gárdonyi Géza és még sok jóra-
való híressége hazánknak. Jártunk már Pécsett, 
a Hortobágyon, Ópusztaszeren, Pannonhal-
mán, s az ország számos városában, idén pedig 
az „Élővizek városában”, Tatán gyűlünk össze, 
ahogy a vadludak ezrei is majd novemberben. 
Minden találkozón sokan vagyunk, mégis ez 
az a program, ahol a lehető legbensőségesebb 
közelségbe kerülhetünk régi- és új barátaink-
kal: ez az, ami élteti közösségünket, ez az, ami 
elég erőssé tesz bennünket, hogy kiálljunk alap-
értékeink mellett. Lássák azok is, akiknek más sors jutott, hogy nagycsaládos-
nak lenni nem csupán örömteli, bár olykor fáradságos életforma, de természe-
tes is: olyan, ami bátran vállalható, olyan, amelynek tagjai valódi közösségre 
találnak. Olyan szép környezetben, amelyet Tata, az Öreg-tó, a vár, a Fényes 
tanösvény nyújt ezt könnyű lesz megélnünk, hiszen sárkányhajózás közben, 
az egyedülálló természeti szépségek közt sétálva, városnéző túrán, vagy kis-
vonatozás közben önfeledten élhetjük meg ezt a találkozást, amelynek csak az 
időpontja őszi, a hangulata nem.

Nagyon sokat köszönhetünk Tata városának, Michl József polgármester úrnak, 
hogy őszintén magukénak érezték programunkat, s tevőlegesen támogatják 
a nagycsaládosokat, ahogy teszik ezt már évek óta a Víz, Zene, Virág Fesztivál 
során is. Köszönjük a befogadást!
Köszönöm a szervezésben résztvevő kollégák munkáját, hiszen miként otthon,
úgy az egyesületben is mindig vannak, akik megteremtik a jó hangulat, a gond-
talanság feltételeit. Legyen ez az Őszi Találkozó is a nagy barátkozások, ismer-
kedések, az önfeledt játékok, és a tartalmas programok helye! Örömteli időtöltést 
kívánok nektek!

Szeretettel:

        Kardosné Gyurkó Katalin
       a NOE elnöke
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tAtA város története

Tata a Gerecse-hegység lábánál, a Kisalföld keleti csücskében kedvező termé-
szeti környezetben épült fel. A XIX. századtól központi fekvése miatt – tizen-
egy településről vezet út a városba – róla nevezték el a környező községeket 
is magába foglaló Tatai-medencének. A legrégibb időktől kezdve ember által 
lakott hely volt. 

Kr. e. II. században a rómaiak elfoglalták Pannóniát és megépítették a limes egyik 
fontos katonai táborát, Brigetiót (Ószőny). Az Árpád-házi uralkodók idején 
királyi birtok volt. A település neve Tata alakban először 1221-ben fordult elő. 
  

A XIII. századtól 1326-ig a Csák csa-
lád uradalmához tartozott, ekkor kez-
dődött meg a vár építése is. Tata 1387-
től, Zsigmond királytól kapta meg a 
mezővárosi jogot. Az oklevelekben 
ettől az időtől civitasként emlegették.

Idővel a vár lassú pusztulását Mátyás 
király állította meg, majd késő góti-
kus stílusú rezidenciává alakította át. 
1472-től Mátyás minden évben egy 

alkalommal Tatán vadászott, ide tért vissza a Habsburgokkal vívott háborúk 
fáradalmainak kipihenésére is.

1543-ban a törökök foglalták el Tata városát. A száznegyvenöt éves török uralom 
idején kilencszer cserélt gazdát, és összesen tizenhat évig volt a vár török kézen. 
  
1727-ben a mezővárosba hívott építészek (Fellner Jakab, Éder József, Grossmann 
József, Schweiger Antal) és mérnökök (Bőhm Ferenc, Mikoviny Sámuel) keze 
nyomán kialakult Tata, Tóváros és Váralja. 1727-1811 között Tata nemcsak az 
uradalom igazgatási központja volt, 
hanem Komárom vármegye egyik 
legszebb, barokk stílusú épületek-
ben gazdag mezővárosává fejlődött. 
  
Az 1867-es kiegyezés után kezdő-
dött el Tata és Tóváros nagyarányú 
városiasodása. Kisebb gyárak épül-
tek. A Bécset Budapesttel összekötő 
vasút 1883-1884-ben érte el Tatát. 
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Esterházy Miklós gróf lóversenypályát, közelében 1886-ban Tóvároskert néven 
vasúti megállót, 1888-ban Várszínházat építetett. A nyolc osztályos piarista 
főgimnázium 1911-1912-ben valósult meg.

A Trianoni békeszerződés után, 1921-ben a második királypuccs idején, 
IV. Károly (1916-1918) király feleségével és minisztereivel október 24-e és 26-a 
között a tatai Esterházy kastélyban tartózkodott.

A két világháború között felgyorsult a polgárosodása az iker községeknek. 
A Szent Imre fiúiskola, a piarista konviktus, a Tatai Múzeum, a Mezőgazda-
sági Népiskola, dr. Mike József sebész főorvos szanatóriuma került átadásra.

1938. június 1-én Tata és Tóváros közigazgatási egyesítése is megtörtént. 
A fejlődés 1954 után indult meg, amikor Tatát újkori történetében várossá 
nyilvánították.

Tata az elmúlt évtizedekben nemcsak a vizeivel, angolkertjével, árnyas park-
jaival, felújított épületeivel, rendezett útjaival, olimpiai edzőtáborával vált ne-
vezetessé, hanem múzeumaival, tudományos tanácskozásaival, állandó ren-
dezvényeivel (Víz, Zene, Virág fesztivál; Tatai Sokadalom; Barokk Fesztivál; 
Szabadtéri játékok; őszi nagyhalászat) is, melyek öregbítették a város hírnevét.
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öreg-tó

Magyarország egyik legidősebb 
mesterséges tava, 7,2 km hosszú-
sága ideális egy kellemes sétára.

A tó, Tata közepén helyezkedik el, 
háromnegyed részben körülöleli a 
várost. A tavat tápláló Által-ér dél-
keleti irányból folyik be és öt ágon 
távozik észak felé a városon át.

A közel 250 hektáros tó, a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek védelmére 
született nemzetközi, ún. Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik. Európa 
egyetlen olyan városi tava, melyen az őszi és téli hónapokban vadludak és 
más költöző madarak tízezrei találnak átmeneti menedéket.

tAtAi vár

Tata jelképe és legjelentősebb műemléke az Öreg-tó északi partján álló 
romantikus Öreg-vár. Az épület eredetileg nem védelmi célokra, hanem 
birtokközpontnak, nyaralónak, vadászkastélynak készült. A várkas-
télyon nyoma van mind a gótika, reneszánsz, barokk és a romantika 
stílusjegyeinek is.

Az eredeti állapotá-
ban négy saroktor-
nyos épületnek mára 
csak a keleti tornya 
áll. Ez az egyetlen 
magyarországi vár, 
melyet az eredeti víz-
árok-védelmi rend-
szer övez. A várat a 
tóparti sétányon is 
körbe lehet járni.
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vármúzeum

A vár épülete 1954 óta a Kuny 
Domonkos Múzeumnak ad 
otthont, melyben az állandó 
helytörténeti kiállítások, kor-
szakok és témakörök szerint 
mutatják be a gyűjteményt 
(római és a középkori kőtá-
rat). Az emeleti kerengő leg-
híresebb része, a gótikus ke-
resztboltozatú lovagterem, 
melynek dísze egy hatalmas, 
rekonstruált Zsigmond-kori lovagalakos kályha. A helytörténeti kiállítá-
son a tatai fazekasságot, a nevezetes rákos kerámiákat, és a tatai céhek tör-
ténetét ismerhetjük meg.

Nyitva tartás: Péntek - Vasárnap: 09.00 - 18.00

esterházy - kAstély

A tatai Öreg-tó partján álló, késő barokk kastélyt építészeti értékei, dí-
szesen kialakított belső terei, valamint 18. századi eredetű szentimentális 
kertje és angolparkja teszi egyedi látnivalóvá. A kastély saroktornyos fő-
épületét nyugatról a - hajdan vendégek szállásaként szolgáló - földszin-

tes kiskastély, valamint 
melléképületek sora öle-
li körül. A műemlék- 
együttes értékes része 
a belső udvarról meg-
közelíthető a kocsiszín 
és az istálló is.
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16.
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18.

19.
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23. 24.

25.

26.

27.

28.

22.

1. Vármúzeum / Castle Museum / Burgmuseum

2. Esterházy-kastély

      Esterházy Mansion / Schloss Esterházy

3. Zsingagóga / Synagogue / Synagoge

4. Városháza / Town Hall / Rathaus

Fischer-ház / Fischer House / Fischer Haus

5. Piarista rendház

      Piarist monastery / Piaristenkloster

6. Plébániatemplom

      Parish church / Pfarrkirche

7. Eötvös József Gimnázium

      Eötvös Secondary School / Eötvös Gymnasium

8. Református templom

      Reformed church / Reformierte Kirche

9.   Fellner Jakab-kilátó

      Lookout tower / Aussichtsturm

10. Kálvária-kápolna

      Calvary chapel / Kalvarienkapelle

11. Geológus Kert

      Open-air Geological Museum

      Geologisches Freilichtmuseum

12. Fényes Fürdő és Tanösvény

      Bath & nature trail / Bad & Lehrpfad

13. Evangélikus templom

      Lutheran church / Evangelische Kirche

14. Üvegkönyv - Testvérvárosok könyve

      Glass book of sister cities

      Glasbuch der Partnerstäd te

15. Harangláb / Belfry / Glockenturm

16. Kapucinus templom

      Capuchin church / Kapuzinerkirche

17. Német Nemzetiségi Múzeum

      German Minority Museum /

      Ungarndeutsches Landesmuseum

18. Műromok / Artifical ruins / Künstliche Ruine

19. Kristály Hotel

20. Pálma Rendezvényház

      Event hall / Veranstaltungshaus

21. Kiskastély / Small manor / Kleinschloss

22. Pötörke-malom / Pötörke Mill / Pötörke Mühle

23. Zenepavilon / Music pavilion / Musikpavillon

24. Szabadtéri színpad

      Open-air stage / Freilichtbühne

25. Török mecset

      Turkish mosque / Türkische Moschee

26. Egykori vízi vágóhíd / Former slaughterhouse

Ehemaliges Schlachthaus

27. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ

      Ecotouristic center / Ökoturistisches Zentrum

28. Madárles

Bird watching tower / Vogelbeobachtungsturm

Tourinform Iroda  / Tourist information office 

Touristisches Informationsbüro

Sétahajó / Sightseeing boat / Ausflugsschiff
Design:
Zsofirka

R
Regisztráció

Művelődési
Központ

Pikantó 
Étterem
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esterházy - kiskAstély

Az Angolpark legkorábbi épüle-
te eredetileg nyári laknak épült. 
Érdekessége a terasz lépcsője, mely 
a vízbe dobott kavics keltette kon-
centrikus köröket idézi.

Nyitva tartás: 
Kedd – Vasárnap: 9.00 – 18.00 óráig

esterházy Pezsgőgyár

A Pezsgőgyár az Angolpark keleti végén, 
a baji szőlőhegyek lábánál található. Az 
1772-ben épült, műemléki védelem alatt álló 
építményt Fellner Jakab, a magyar barokk 
egyik legjelentősebb alkotója tervezte. Külön-
legességét a társasági összejövetelek színteré-
ül szolgáló 500 négyzetméteres, 10 boltívből 
álló bálterem adja, ami felett háromszintes, 
gabona tárolására alkalmas padlás található.

A Pezsgőgyárhoz 1500 négyzetméternyi borospince tartozik. Gróf Esterházy 
Ferenc 1905-ben itt hozta létre pezsgőgyárát. A korszerű francia techno-
lógiával gyártott tatai pezsgő nemzetközileg ismert és keresett termékké vált.

AngolPArk

Tata, a vizek városa, nem véletlen 
e hangzatos cím, a mindenki által 
ismert Öreg-tó mellett érdemes 
felkeresni a város keleti felén fek-
vő romantikus Cseke-tavat, és az 
azt körülölelő, gyönyörű ligetei-
vel, sétányaival és műemlékeivel 
méltán népszerű Angolparkot.
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Magyarország első angol típusú kertje, a fákat és bokrokat nem sza-
bályos mértani rendben, hanem csoportokban ültették úgy, hogy minden 
oldalról szép látványt nyújtsanak. Érdekesség, hogy Tatán ültettek ha-
zánkban először szomorú fűzeket.

Cseke-tó

2,1 km hosszúságú, körbesétálható hangulatos tó, az Angolparkban, ami 
a nevét egy Cseke nevű birtokosról kapta. 

A 23 hektáros, két kis szigettel rendel-
kező, hangulatos tó mesterséges töltés 
mögött, a hajdan bővizű források vi-
zével hozták létre. Igazi horgászpa-
radicsom, a hatalmas platánfák, vízre 
lógó szomorúfüzek között a tó teljes 
hosszában sorakoznak a kapásra váró 
horgászok. 

PálmAház

A köznyelvben Pálmaházként, Pálma 
Szállóként emlegetett épület építésének 
pontos idejét nem ismerjük. A Kuny 
Domokos Múzeum tervtárában őriznek 
egy 1822-ben keletkezett tervrajzot/tér- 
képvázlatot Bánóczy Antal aláírásával, 
amelyen szerepel egy Glashaus “Üveg-
ház” elnevezésű épület, de annak sem 
alakja, sem tájolása nem egyezik meg a 
jelenlegi épületével. Így bátran állíthatjuk, hogy a tervrajzon nem a ma is 
álló épület, hanem annak elődje, talán egy valódi üvegház látható. A ma 
álló épület építésének idejét több szerző is az 1800-as évek utolsó évtize-
deire teszi. 

Ekkor azonban már inkább a vendéglátást szolgáló kávéházként, mulató-
házként működött. Ma rendezvényházként várja kedves vendégeit.
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Fényes tAnösvény

Egész évben látogatható a Fényes 
Tanösvény egy tizennyolc állomás-
sal rendelkező ökoturisztikai útvo-
nal, amely interaktív módon mutat-
ja be a fürdő területének természeti 
kincseit. A látogatók megcsodálhat-
ják a karsztforrások lenyűgöző élő-
világát. A tanösvény ideális célpont 
családosok és iskolai csoportok, va-
lamint az aktív pihenés iránt érdeklődő turisták számára.

Nyitva tartás: 
Április 1-szeptember 30, Hétfő - Vasárnap: 10:00-19:00

hArAngláb

Az Óratoronynak is nevezett építmény a város egyik 
szimbóluma. Különlegessége, hogy faácsolata vas-
szögek nélkül épült. Falán emléktábla őrzi az egykor 
Tatán tar-tott országgyűlés emléklét. 
2004. augusztus óta az idő múlását minden órában 
harangjátékkal jelzi.

kálváriA-domb és környéke

Tatán található domb, mely 166 méteres tengerszint feletti magasságával a 
város legmagasabb pontja. 1958 óta országos jelentőségű természetvédelmi 
terület, itt található több ősmaradvány. 
A domb Tata kilátóhelye is, ahonnan
a belvárosra és az Öreg-tóra lehet rálát-
ni. Itt található még: az ELTE Geológus 
Kert, a Kálvária kápolna, a Kálvária-szo-
borcsoport, a Fellner Jakab kilátó és a 
Víztorony is.
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vízi vágóhíd

Napjainkban csónakházként hasz-
nosítják

A közvetlenül vízre épült vízi vá-
góhíd Fellner Jakab tervei szerint 
készült 1780 körül. Az épületet 
vastag nádfedél borította, amelyet 
az ebből kialakított „harcsaszájú” 
pislogó nyílások tettek különle-

gessé. Sajnos a tető többszöri tűzvész áldozata lett, ezután cserépborítást 
kapott.  Napjainkban a mellette kialakított kikötőben horgonyzó vitorlás 
hajók tulajdonosai használják.

vízimAlmok

Tata nem csak a tavak, hanem a malmok városa is. Majd 200 éve 15 működő 
malma volt a vizeiről is híres településnek. A nagyszámú és bővízű forrásra   
a történelem során 15 darab malmot építettek, amelyek erejét gabonaőrlésre, 
illetve a bőrgyártásban (kallómalom) használták.

•	 Berta-malom
•	 Cifra-malom
•	 Cseke kalló
•	 Czégényi-malom
•	 Gyári-malom
•	 József-malom
•	 Miklós-malom
•	 Nepomucenus-malom
•	 Öreg kalló-malom
•	 Pacsirta malom
•	 Pék malom
•	 Pötörke-malom
•	 Réti-malom
•	 Sándor-malom
•	 Wéber-malom
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ProgrAmok

A Várudvarban:

9:30 A MH 25. Klapka György Lövészdandár Fúvószenekar Balázs Attila 
őrnagy vezetésével köszönti a megnyitó ünnepségre érkezőket

10:00 Megnyitó

 Köszöntők

 A megnyitón fellép a Csevergő Énekegyüttes

10:20 Mátyás király születésének 575., és királlyá választásának 560. 
évfordulója alkalmából meghirdetett „Mátyás király emlékezete” 
című pályázat eredményhirdetése

11:00 Ringató

A Várudvar területén találkozhattok együttműködő, támogató partnereinkkel:
•	 Dörmögő Dömötör és Garfield
•	 Duna-Ipoly Nemzeti Park
•	 Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány
•	 Hétkrajcár Kiadó
•	 KidsOasis Nonprofit Kft.
•	 Magyar Államkincstár
•	 Magyar Védőnők Egyesülete
•	 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
•	 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
•	 Telenor Magyarország Zrt.

Ugyan itt kézműves foglalkozásokkal 
várnak régióink, számíthattok külön-
böző textil és fonalmunkák készítésére, 
kitűző készítésre, pirográf technikával 
kulcstartó készítésére stb.

Ezen kívül, a Celőke íjászcsapat várja a 
családokat egész nap, kicsik és nagyok 
egyaránt kipróbálhatják ezt a harcmo-
dort az íjászok segítségével. 
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A Kuny Domokos Múzeum az Öregvárban 
várja a látogatókat. A lovagtermében kézmű-
ves foglalkozás várja a gyermekeket, vala-
mint korhű, kovácsolt páncélokat, vérteket, 
sodronyingeket vehetnek kezükbe az ér-
deklődők, akik akár be is öltözhetnek. Termé-
szetesen a lányok sem maradnak ki semmi 
jóból, őket is várja a korhű ruhapróba.

Sok részletet meg lehet tudni a múzeumi tár-
latvezetésen is, mely a szombati nap folyamán 
óránként indul.

A kisgyermekeket népi játszótér várja kosár-
hintával és sok érdekes játékkal.

A Várudvarból indul városnéző séta is, mely 
időtartama kb. 1 óra a csoportok 25–30 fővel in-
dulnak. Akik önállóan szeretnék felfedezni Tatát, 
azoknak ajánlunk egy másik megoldást: az okos-
telefonra letölthető alkalmazást, ami körbevezet 
Tata legérdekesebb pontjain. Az ingyenes alkal- 
mazás neve: Tata GUIDE@HAND

A kicsiknek két színházi előadással kedveskedünk: 
11:00 órától Danny mesél: A fán lakó gyermekek és
14:30 órától Kodzsugukila a boszorkány.

A színházi előadások helyszíne a Piarista Rendház: Tata, Tanoda tér 5. 
(Jegyek a regisztrációnál igényelhetők.)

A nagyobbaknak lehetősége lesz sárkányhajózásra az Öreg-tavon, melynek 
időtartama kb. 45 perc, a túra az Ökoturisztikai Központnál lévő kikötőtől indul.
Ha az idő szelesre fordul, sajnos a sárkányhajózás elmarad.

Karszalag felmutatásával térítésmentesen látogathatjátok a Fényes Tanösvényt, 
ahol a karsztforrások csodálatos állat- és növényvilágával ismerkedhettek meg. 
A tanösvény bejáratánál 15 percenként engedik be a látogatókat 30 fős cso-
portokban, hogy a nagy torlódást elkerüljük. 
Ha az idő szelesre fordul, a fakidőlés veszélye miatt a tanösvényt sem lehet 
látogatni.
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A városnéző kisvonatra („dotto”) kedvezményes jegyeket lehet vásárolni, 
a kisvonatra a Várudvar bejáratánál lévő buszmegállóban lehet felszállni. 

A jegyek ára: 800 Ft/fő karszalag felmutatásával.

Figyelmetekbe ajánljuk a szombat este 19:00 órakor kezdődő koncertet 
a Piarista kápolnában (Tata, Tanoda tér 5/a.). Fellép az Esterházy Ének- 
együttes Schmidt Mónika vezetésével.

Fizetős programlehetőség

Szabadulós játék a Tatai vár börtönében. Szintidő 60 perc, maximálisan 
75 perc áll a játékosok rendelkezésére. Részvétel 12-16 éves korig csak fel-
nőtt kísérővel, 12 év alatti gyerekek pedig nem vehetnek részt a játékban! 
A játék ára: 2–4 főig 8000 Ft, minden további játékos 2000 Ft/fő. Létszám: 
2–6 fő, kétóránként indul a csoport, melyre jelentkezni a regisztrációnál 
lehet. Az első csoportok szombaton 10 órakor, vasárnap pedig 9 órakor 
indulnak.

hasznos információ:

Az étkezés előre megvásárolt ebédjeggyel két helyszínen lesz 12 és 14:30 
óra között:
 1. A Művelődési Központban (Tata, Váralja u. 4.)
 2. A Pikantó Étteremben (Tata, Tópart sétány 13.)
A várudvaron gazdag kínálattal egy lacikonyha is várja az éhes családokat.

Orvosi ügyelet:
Tata, Fürdő u. 19. Tel: 34/381-440
A rendelés ideje pénteken 16:00-tól folyamatos hétfő reggel 8:00 óráig.

Gyógyszertári ügyelet:
Szombaton: Alma Gyógyszertár a Tesco Áruházban – 30/699-1640
Vasárnap: Angyal Patika – Tata, Mikovényi u. 2. – 34/586-522





TATA, 2018. szeptember 15.

ŐSZI TALÁLKOZÓ

Népes fészek, boldog fészek,
virágom, virágom,
Fiókái vígan élnek,
virágom, virágom.

Áldott napfény süss le rájuk,
virágom, virágom,
Csillagtenger őrizd álmuk,
virágom, virágom.

1. Ta   -   va  -  szi     szél        vi   -   zet         á   -   raszt,
2. Hát     én     im  -  már       kit       vá   -    lasz  -  szak,

vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom,
vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom,

Min -  den   ma - dár         tár   -   sat         vá    -   laszt,
Te       en -  ge -  met,        én        té    -     ge    -   det,

vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom.
vi  -  rá    -     gom,    vi      -      rá     -       gom.

TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT

Allegretto

4
4


