
Lovasparádé portékákkal
PATKÓDOBOGÁS Lóvodanapot és Mihály-napi vásárt tartottak Tatán

Szent Mihálykor, amely ré-

gen az ősz egyik legkiemel-

kedőbb napja volt, a város 

óvodái portékáikat kínálták, 

miközben lódobogás ritmusa 

hívogatta az érdeklődőket a 

Kastély térnél lévő lovaspálya 

mellé és a tatai utcákon át-

haladó fogatos és hátas fel-

vonuláshoz.

Arzt-Pintér Anna

A szombati lovasparádét és a 
vele egy időben rendezett Mi-
hály-napi vásárt a Tatai Táltos 
Lovas Iskola díjlovas-  és díjugra-
tó-bemutatója nyitotta. Valami-
vel később aztán a Kálváriánál 
támadt nagy sürgés-forgás: a lo-
vas felvonulás résztvevői gyüle-
keztek, hogy aztán a Fekete út–
Kocsi út–Kossuth tér–Rákóczi 
út–Hősök tere útvonalon megér-
kezzenek a Kastély térre, ahon-
nan leereszkedtek a poros lovas-
pályára. Sok érdeklődő szempár 
kísérte útjukat, ahogyan a pálya 
közepén felsorakoztak. 

Elsőként Straubinger Zol-
tán, a Tata és Térségbeli Lovas-
élet-fejlesztő Szövetség elnö-
ke köszöntötte a lovasokat és a 
szépszámú közönséget.

– Szent Mihály az ősz egyik 
legjelesebb napja, ilyenkor-

ra már megfő a pálinka és fel-
forr az újbor. A régi időkben a 
vásárok ideje volt ez, amikor az 
emberek beszerezték a téli hol-
mit, de a portékák mellett szó-
rakozást, ismeretséget, és friss 
híreket is kerestek – idézte fel 
az egykori szokásokat Strau-
binger Zoltán, majd hozzátet-
te: A hagyományos lovaspará-
dé mellett az idén hagyomány-

teremtő szándékkal Lóvodana-
pot hirdettek, ahol a gyerekek a 
vásári forgatag, a játékok és kéz-
műves-foglalkozások által köze-
lebb kerülhetnek az ember leg-
hűségesebb társához, a lóhoz.

Tata polgármestere, Michl Jó-
zsef is ellátogatott az esemény-
re. Ő beszédében örömét fejez-
te ki azzal kapcsolatban, hogy a 
Straubinger Zoltán vezette szö-

vetség a lovas életéről is ismere-
tes vizek városában ápolja az ősi 
hagyományokat és közelebb hoz-
za a lovas kultúrát az itt élőkhöz.

– Köszönetet érdemelnek azok 
is, akik gyermekükkel érkeztek 
ide, hiszen Tata mint gyermekba-
rát város fontosnak tartja, hogy 
hagyományainkat, szokásainkat 
a következő generáció is megis-
merje – mondta a polgármester. 
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Templomtól a temetőig 
megújulnak az árkok
ÁSzÁr A Kossuth Lajos ut-
cában található katolikus 
templomtól kezdődően a te-
metők magasságáig tisztít-
ják meg a vízelvezető árko-
kat a közútkezelő kht. mun-
katársai az elkövetkező na-
pokban, mert ezt a szakaszt 
is rendbe kell tenniük a biz-
tonságos közlekedés érde-
kében azt követően, hogy az 
egyházközség saját területén 
már eleget tett ez irányú kö-
telezettségeinek. 

Közösségi teret kap  
a település
DAD Október 3-án, szerdán 
adják át azt az Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Térré 
felújított Kossuth utcai épü-
letet, amelynek költségére 
még 2008-ban nyújtott be 
pályázatot az önkormány-
zat. A mintegy 47 millió fo-
rintos beruházás munkála-
tait tavaly szeptemberben 
kezdték el. A 14 órakor kez-
dődő hivatalos átadón a he-
lyi óvodások műsorát is lát-
hatják.

Hamarosan elindulhat 
a közbeszerzési eljárás
CSéP Időarányosan alakul-
tak az önkormányzat bevéte-
lei és kiadásai az első félév-
ben. Egyebek mellett ez is el-
hangzott a képviselő-testü-
let legutóbbi tanácskozásán, 
ahol a döntéshozók azt is 
megtudták, hogy hamarosan 
összeáll a szennyvízhálózat 
kiépítésének teljes tervdoku-
mentációja, így néhány hé-
ten belül kiírható lesz a köz-
beszerzési eljárás, melynek 
eredményeként kiválasztják 
majd a nagyszabású beruhá-
zás kivitelezőit. 

Különdíjat kapott két 
kömlődi kerekező
KömlőD/Környe A környei 
Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola Kömlődön élő diákjai, 
Hörömpöli Ádám és Höröm-
pöli Eszter, valamint édes-
anyjuk különdíjban része-
sült az autómentes napi tel-
jesítményük alapján. A csü-
törtöki eredményhirdetésen 
kiderült: a marcona időjárás 
ellenére is oda-vissza kerék-
párral tették meg a két tele-
pülés közötti távolságot.

Volt barátnőjére 
támadt a férfi
eSzTerGOm Volt barátnőjé-
re támadt egy 33 éves esz-
tergomi férfi. Az egyko-
ri pár összeveszett, majd a 
férfi ütni, rúgni kezdte volt 
barátnőjét, és gázspay-vel 
az arcába fújt. A férfi ez-
után odament a nő autójá-
hoz és mind a négy gumiab-
roncsát kiszúrta. A férfit az 
időközben a helyszínre ér-
kező rendőrök előállították 
az Esztergomi Rendőrkapi-
tányságra. 

Ostorral ütötte meg  
a polgárőrt
ÁCS Közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntet-
te miatt indult eljárás két 
ácsi férfival szemben. A 
szüreti felvonulás biztosítá-
sában a rendőrök mellett a 
helyi polgárőrök is segítet-
tek. A menetoszlopban lo-
vasok, táncosok, kocsisok, 
köztük egy 22 és 21 éves 
ácsi testvérpár is felvonult. 
A 19 éves helyi polgárőr épp 
egyik helyszínről a másikra 
hajtott motorjával, amikor a 
testvérpár egyik tagja egy 
ostorral a polgárőr felé csa-
pott. A kezét találta el.

Minden ok nélkül fejbe 
rúgták a kocsma előtt
nyerGeSújfAlu Egy 35 éves 
nyergesújfalui férfi feküdt 
eszméletlenül egy helyi sö-
röző előtt, akit távozása-
kor, minden előzmény és 
ok nélkül, fejbe rúgott egy 
23 éves lábatlani férfi, aki 
szintén a szórakozóhely 
vendége volt. A támadó el-
ment, de a söröző tulajdo-
nosai utánamentek, köz-
ben hívták a rendőröket. A 
járőrök megtalálták a há-
rom férfit. A söröző tulaj-
donosa és fia a földre szo-
rítva tartotta vissza az ag-
resszívan viselkedő lábat-
lani férfit.

Úttestre ülve akart 
öngyilkos lenni
nyerGeSújfAlu Öngyil-
kos akart lenni egy 19 éves 
lány. A járőrök szombat haj-
nalban Nyergesújfalu belte-
rületén, a főút közepén a zá-
róvonalon ülve találtak rá, 
onnan szállítatták mentővel 
kórházba.

Az emberi műveltség iránti akarat építette fel a házat
InTézményAVATÁS Biztos alapokon álló épület ez, felemelő és örömteli érzést nyújt annak, aki belép az ajtaján

Pontosan 402 négyzetméter-
nyi területen épült újjá a leégett 
ácsteszéri művelődési ház he-
lyén a Pedagógiai Műhely és 
Napközis Foglalkoztató, mely-
nek csak főfalai a régiek. A ki-
vitelezést végző Gádor Kft. ve-
zetője, Szabó Ottó elmondta, 
hogy az általuk készített in-
gatlan 80 négyzetméterrel na-
gyobb mint az elődje volt, mert 
kazánházat és előteret is létesí-
tettek. A nagytermet úgy ala-
kították ki a könyvtár mellett, 
hogy az három részre tagolha-
tó, s mellette létrehoztak egy 
száz négyzetméteres teraszt is. 
Popovics György, a megyei köz-
gyűlés elnöke az ünnepi ese-
mény második felvonásának az 

elején úgy fogalmazott, hogy az 
új épület története az általa irá-
nyított testülettel kezdődött, s 
valószínűleg velük is végződik. 
Ennek az a magyarázata, hogy 
a tűzvész másnapján már meg-
állapodtak: a községnek segítsé-
get nyújtanak a vis major, továb-
bá a kistérségi alapból, s ha újra 
szükségük lenne kamatmentes 
kölcsönre, akkor megismétlik. 
Ezt megelőzően a település leg-
ismertebb szülöttének, Táncsics 
Mihálynak a rokona, Stancsics 
Erzsébet mondta el szívhez szó-
ló gondolatait. Egyebek mellett 
úgy fogalmazott, hogy ez a kul-
turális központ, amit az embe-
ri műveltség iránti akarat épí-
tett fel, igazi közösségi ház lesz, 

s az itt élőknek kedves és szép 
is. Főleg azért, mert csak az le-
het igazán szép, igazán emberi, 
ami arányos, ami otthonná tud-
ja varázsolni azt a rangot, amit 
az ember a műveltség területén 
magáénak vall. Úgy vélte, hogy 
ezért lett ez a ház olyan biztos 
alapokon álló, felemelő és öröm-
teli annak, aki belép az ajtaján. 
Egyetértett ezzel Lunk György 
polgármester is, aki jó házi-
gazdához illőn csak a vendé-
gek után szólalt meg. Minde-
nekelőtt azoknak mondott kö-
szönetet, akik nem csak sza-
vakkal fejezték ki együttér-
zésüket a régi épület leégése 
miatt, de érdemi segítséget is 
nyújtottak a kormányhivatal-

hoz és a megyei közgyűléshez 
hasonlóan. Ő is hangsúlyoz-
ta, hogy fontos lesz az ingat-
lan színvonalas hasznosítása, 
ami már pénteken elkezdődött.  
Először az óvodások kiáltot-
ták világgá, hogy: „Helyet, he-
lyet nekünk is,/ Ha még kicsik 
vagyunk is!” Kedves versiké-
ik után az iskolások műsora 
következett Koltai Gábor ko-
reográfiáival, melyek közül 
a Nox együttes Tűztánc című 
dalára bemutatott produkció 
aratott igazán nagy sikert. 
Ennél nagyobb ovációval csak 
a Bástya Citerazenekart jutal-
mazták, akik nem csak nép-
dalokat adtak elő, de ismert 
slágereket is.� n P. P.Az iskolások nagy sikerrel mutatták be Tűztánc című előadásukat
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A fogatok a Kossuth térről vonultak le a tóparton található csodálatos fekvésű lovaspályára, ahol látványos bemutatóval mutatkoztak be

Vásári forgatag színes portékákkal, gyerekjátékokkal, minilovakkal
A KOrÁBBI Esterházy-lovarda 
udvarában is nagy volt a nyüzs-
gés Mihály napján. Az óvodák 
lelkesen készültek, így standjai-
kon portékák sokaságát kínál-
hatták. 
Az ASzTAlOKOn felsorakoztatott 
terméscsigák, bőr szütyők, 
rongybabák, zoknilovak, ízesí-
tett olajat őrző üvegcsék várták, 
hogy gazdára leljenek. Az áruk 
„egy pénz” volt: a szülők dönt-
hették el, mekkora adományt 
fizetnek értük – az intézmények 
a gyerekekre költik a befolyt ösz-
szeget. 
A VÁSÁrOn kézművesasztalok-
nál a lurkók lóval kapcsolatos 
tárgyakat készíthettek és játé-
koknál tehették próbára 
ügyességüket. Sőt, még shet-
landi minilófogaton is kocsi-
kázhattak.
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Az óvodáskorú gyerekek igazán jól érezhették magukat a rendezvényen 


