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Egyház a korai
középkorban
TATA A Magyary népfõiskola
vallástörténeti sorozatának
harmadik évfolyama újabb
elõadásának ad helyet ked-
den 17 órától a tatai reformá-
tus gimnázium. A téma kifej-
tése ezúttal a pápaság törté-
netével folytatódik, a hallga-
tóság egészen VII. Gergelyig
ismerheti meg e jelentõs idõ-
szakot. Az elõadó ismét dr. F.
Romhányi Beatrix történész,
aki a Károli Gáspár Egyetem
Bölcsészettudományi Kará-
nak tanszékvezetõ egyetemi
docense.

Ismeretterjesztő 
reiki-előadás
TATABÁNYA „Az Usui reiki
gyógymód eredeti tradíció-
ja” címmel lesz elõadás
szerdán, délután ötórai kez-
dettel Tatabányán, a kertvá-
rosi Bányász Mûvelõdési
Otthonban (Hadsereg u.
98.). A belépés ingyenes!

KEMMA-LÁNY
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Hanák Viktória
ÉLETKOR: 17 év
HOROSZKÓP: Ikrek
MAGASSÁG: 170 cm
TESTSÚLY: 56 kg

E heti Kemma-lányunk, Hanák
Viktória, Szákszenden él. A di-
áklány kedvenc étele a pala-
csinta és a gyros, amelyekhez
baracklevet iszik a legszíveseb-
ben. Viktória Angelina Jolie
filmjeit szereti legjobban. A ze-
nében a populárisabb rock vo-
nalat kedveli, a Hooligans a
kedvence. Alakját kézilabdá-
zással tartja karban, de nagyon
szeret rajzolni és bulizni is.

Októbertõl ismét folytatódik
Kemma-lány versenyünk. Min-
den héten más ifjú szépség mu-
tatkozik be képsorozatainkon.
Kemma-lány versenyünkre a
kemmafoto@kemma.hu e-mail
címen, illetve a KEMMA.hu hír-
portálon lehet jelentkezni. Re-
gisztrált olvasók 10 percenként
voksolhatnak rájuk.

TATA Hét fogattal és csaknem öt-
ven lóval rendezték meg máso-
dik alkalommal a Tatai és Tér-
ségbeli Lovasélet-fejlesztõ Szö-
vetség tagjai azt a parádét a hét
végén, mely az Aranykocsi Tánc-
együttes tagjaival együtt a Mó-
ricz Zsigmond térrõl indult a

Kossuth téren át a várkanyarig,
ahol zászlószentelõ ünnepséget
is tartottak. Itt a társadalmi szer-
vezet elnöke, Straubinger Zoltán
mondott beszédet, aki egyebek
mellett utalt arra, hogy elsõdle-
ges céljuk nem más, mint felhív-
ni a figyelmet a helyi lovas tra-

díciókra, melyek az 1880-as éve-
kig vezethetõk vissza. Ekkor a
tatai derbyk már felzárkóztak a
budapesti és bécsi versenyek
mögé. Szólt arról is, hogy 1897-
ben, a császári hadgyakorlat
idején több mint 15 ezer lovat
láttak el Tatán, s csaknem 70

ezer katonát szállásoltak el,
akik között megjelent Ferenc Jó-
zsef magyar király és II. Vilmos
német császár is. A vasárnapi
parádén nemcsak a város képvi-
selõje, Michl József vett részt,
hanem a kistérségi polgármes-
terek is. ■ Palásti 
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A második lovasparádé végén a vértestolnai Country Együttes – több generációhoz tartozó – tagjai szórakoztatták táncukkal az ünnepség résztvevõit 

Bibék és űrlények fotói Tatán, a mûvelõdési házban november másodikáig tekinthetõ meg Radicsné Csáki 
Eszter „Bibék és ûrlények” címû fotókiállítása, melynek mindegyik pillanatrögzítése „kifordított optikával” ké-
szült. Ezek az érdekességek megállásra késztették a felvételünkön látható Kalmár Csabát és Viola Andrást is. 

Hárommillió
forintot loptak 
trükkös tolvajok
egy idős nőtől
OROSZLÁNY/DOROG Újabb két
idõs asszonyt vertek át a trükkös
tolvajok. Dorogon egy 83 éves
idõs nõhöz csöngetett be egy fér-
fi, mondván, a fia, Tamás 10 000
forintot küldött neki. Az álfiút
még fel is hívta, aki megnyugtat-
ta az asszonyt. Az idõs nõ elõvet-
te megtakarított pénzét, felvál-
totta a bankjegyet, majd a pénz-
tárcát, benne a 3 millió forinttal,
letette a fotelbe. A pénzt ellopta
a trükkös tolvaj.

Oroszlányban az E.On ellen-
õreként mutatkozott be az a két
fiatalember, akik pénteken ko-
pogtattak be a 75 éves
asszonyhoz. A villanyórákat el-
lenõrizték. Miután végeztek, kö-
zölték, hogy az asszonynak túl-
fizetése van, de a 20 000-esbõl
kérnék a visszajárót. Ezzel a
trükkel vették rá a nénit, hogy
elõvegye spórolt pénzét, melyet
aztán elloptak. ■

Nagy lehetőség
a vértesszőlősi
iskola előtt
VÉRTESSZÕLÕS A település álta-
lános iskolájának csapata lehe-
tõséget kapott a TV2 „Nagy
Vagy” címû családi televíziós
sportvetélkedõjén való szerep-
lésre. 5 diák, 4 szülõ és egy hoz-
zájuk kisorsolt híresség alkot
majd egy csapatot, akiket mini-
mum 50 fõbõl álló szurkolóse-
reg kísérhet el a nyilvános fel-
vételre 2010. november 13-án
Budapestre. – Ez kiváló bemu-
tatkozási lehetõség az iskolá-
nak és a falunak egyaránt –
mondta Paxy Éva igazgatónõ.
Aki szeretne a versenyen szur-
kolóként részt venni, Mátyási
Piroska tanárnõnél jelezze
szándékát november 10-ig. Az
adás idõpontjáról késõbb tájé-
koztatják a falu lakóit. ■

TATA Mintegy százötven tatai
kisdiák töltötte meg tegnap a
Pálma Rendezvényház nagyter-
mét. Popovics Kinga, a most in-
dult, olvasást népszerûsítõ so-
rozat szervezõje elmondta, hogy
öt alkalommal öt vendéget lát-
nak vendégül, akik bemutatják
kedvenc könyveiket, felolvas-
nak, és a gyerkõcöket is megol-
vastatva, játékos tanulással mú-
latják az idõt. 

A sorozat elsõ vendége a tatai
kötõdésû Jász Attila költõ volt,
aki az Új Forrás irodalmi, mûvé-
szeti és társadalmi folyóirat fõ-
szerkesztõje. Weöres Sándort és
a „panyigait” hívta segítségül,
hogy érthetõvé tegye a fejben és
papíron létezõ csodákat... ■ P. J.

Lovasparádé a város utcáin
ZÁSZLÓSZENTELÉS A tradíciók ápolását is célul tûzte ki a szövetség

Fejben és papíron létező csodák
PANYIGAI Weöres Sándor volt az olvasást népszerûsítõ sorozat elsõ fõszereplõje

Jász Attila gyerekversekkel próbálta felkelteni a kisdiákok érdeklõdését. Elõadásának nagy sikere volt


