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Lovasünnep a tó mellett
MeGÁLDOTTÁK Ökomenikus istentisztelet után felvonultak a résztvevők

Rendhagyó módon a pén-
teken kezdődött tatai Szent 
György-napi Lovasünnep 
ünnepélyes megnyitóját és 
az ehhez kapcsolódó lovas 
áldást vasárnap délelőtt 
tartották.

Wágner Zsanett

A Szent Kereszt templom előt-
ti téren 11 órakor gyűltek ösz-
sze a különböző hagyomány-
őrző öltözéket viselő lovasok 
és az elegáns fogatok. A meg-
jelenteket Straubinger Zol-
tán a Tatai és Térségbeli Lo-
vasélet-fejlesztő Szövetség 
Közhasznú Egyesület veze-

tője köszöntötte elsőként. El-
mondta, hogy megtisztelte-
tésnek tekinti, hogy harma-
dik éve rendezvényükkel hoz-
zájárulhatnak a lovas hagyo-
mányok felélesztéséhez. Czu-
nyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott azt emelte ki, 

hogy mindaz, ami Tatán tör-
ténik része a nemzeti lovas 
programnak, s a rendezvény 
szerves részévé vált a megye 
nyújtotta turisztikai attrakci-
óknak. Hozzátette, hogy Kis-
bér, Bábolna valamint Tata lo-
vas tradíciói  mindig is elis-

merést érdemeltek. Michl Jó-
zsef Tata polgármestere ki-
használva az alkalmat azt is 
elmondta, hogy a város a na-
pokban kapta meg az Euró-
pa Díjat, amely minden tatai 
számára elismerés. A köszön-
tések után ökomenikus isten-
tisztelet következett, amely-
nek keretében a történelmi 
egyházak képviselői megál-
dották a lovakat és lovasokat 
egyaránt. Ezt követően a me-
net a Bábolnai Harsonások ve-
zetésével vonult a Kastély-té-
ri lovas pályára, ahol az előző 
napokhoz hasonlóan, vasár-
nap délután is különféle prog-
ramok várták az érdeklődő-
ket. � u 3.OLDaL

TELEFON

E GY  P E R C B E N

Trafikok: a feketepiac nyerhet
Drágábban, kisebb választékból rosz-
szabb minőségű cigarettát vásárol-
hatnak majd a dohányosok a július 
1-jén nyitó trafikokban.� u 7. OLDaL

Táncolnak, sportolnak, nevetnek
Az épek feladata, hogy észrevegyék 
és megteremtsék mindazt, amivel 
könnyebbé tehetik a fogyatékkal élők 
mindennapi életét.� u 9. OLDaL

OLCsóbb LeheT a LaKOssági 
paLaCKOs pb-gáz is� u 7.OLDaL

Május eLsejéig színes 
prOgraMOKKaL KeCsegTeT 
KOMárOM� u 3.OLDaL

Ma szinte 
zavartalan 
napsütés, nyárias 
meleg várható. A 
legmagasbb hő-
mérséklet dél-
után elérheti akár 
a 30 fokot is. 

Félmillióan  
állás nélkül
Az utóbbi három 
évben nem volt 
ilyen magas a 
munkanélkülisé-
gi ráta, mint idén 
márciusban. 
� u  8. OLDaL

színeket vonzó 
jellemek
Nem is gondol-
nánk, hogy mi-
lyen fontos szere-
pet játszanak éle-
tünkben a külön-
féle színeknek.  
� u 10. OLDaL

P I L L A NAT F E LV É T E L

Jó reggelt!
Tizenegynéhány évvel ezelőtt, egy ba-
latoni nyaralást követően édesapám 
büszkén újságolta ismerőseinek, hogy 
puszta kézzel fogott ki egy méretes an-
golnát. Érezte persze, hogy valami 
nem volt rendben, és nem a Forma 
-1-es versenyzőket megszégyenítő refle-
xe segítette, ám ettől még komoly fegy-
verténynek tetszett a rendhagyó zsák-
mányszerzés. Éppen úgy, mint a tatai 
Öreg-tóból villámgyorsan kiemelni egy 
csaknem egyméteres harcsát... A szép-
séghiba anno abban állt, hogy más-
nap bemondták a híradóban: pusztul-
nak a halak a Balatonban. Egyné-
hány, a végóráit élő pikkelyes talán 
"az élő vizek városában" is  örömöt 
okozott néhányaknak. Ha már hiva-
talból senki sem szedte ki őket.  B.G.
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Az ökomenikus lovasáldást követően a bábolnai harsonások vezették fel a résztvevők menetét az Öreg-tó partján lévő lovaspályára

a programokban részt vevő hagyományőrzők
– Bábolnai  Nemzeti Ménes-
birtok lovas harsonásai
– Tatai Táltos Lovas Iskola 
tagjai
– Pálffy Kompánia
– Szent György Lovagrend
– Kassai Lovasíjász Iskola – 
Brázik törzs

– Kurszán Kende Lovasíjász 
Egyesület
– Tászler Melinda lovas idomító
– Búvár Kund Baranta csoport
– Bercsényi Miklós Baranta 
csapat
– Töki huszárok és dáma lova-
sok

Rúzsa Magdi ma-
gával hozta angya-
lát is, így hangosan 
szólhatott a Gábriel 
című száma a 
Komáromi Napok 
színpadán.

helyi tarifás számot.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük,
hívják a

Terjesztési
ügyfélszolgálati
telefonszámunk

megváltozott

06-40/510-510-es

KOMÁrOM-eszTerGOM MeGYeiKOMÁrOM-eszTerGOM MeGYei

negyed évszázada táncol a hébé európa-szerte
JuBiLeuM Kiállítással, tortával, virággal és legfőképp tánccal ünnepeltek az oroszlányi gálán
Nagy volt a sürgés-forgás az 
oroszlányi Hébé huszonötödik 
táncgálája előtt. A szombaton 
tartott jubileumi műsor szín-
falai mögött a fellépők várták 
izgatottan az időt, amikor is a 
világot jelentő deszkákra lép-
hetnek, a rendezvénynek ott-
hont adó Kölcsey Ferenc Mű-
velődési Központ előtt pe-
dig a „nagy öregek” találkoz-
tak. Köztük Némethné Gibicz 
Krisztina is ajándékkal ér-
kezett egykori társai számá-
ra, aki gyermekkora egyik 
legmeghatározóbb élménye-
ként említette a napot, ami-
kor több, mint harminc évvel 
ezelőtt átlépte a Hébé küszö-
bét. Érdekesség, hogy az édes-

anya életre szóló emlékei után 
lánya, Viktória is óvodás kora 
óta tag. Az intézmény aulájá-
ban – a gálával párhuzamosan 
– egy kiállítás is várta érdek-
lődőit. A vitrinek a táncosok 
kezdeti években készült képe-
it, a sikeres fellépésekről szó-
ló újságcikkeket, valamint ok-
leveleket, elismeréseket rejtet-
ték. Jól dokumentált az együt-
tes minden egyes kezdeti – 
1987-es – lépése, amikor még 
mazsorett látványcsoport-
ként, a helyi Bányász Fúvósze-
nekarral együtt útnak indult 
a Hébé. Mára, Geisztné Gogo-
lák Éva, az együttes vezetője, 
szemébe könny szökik, amint 
nosztalgiázásra kérjük.

– Évek óta modern tánc a fő 
profilunk, de  ahonnan indul-
tunk nem felejtjük el – így nyi-
latkozott, majd a jövőt illetően 
sejtelmesen úgy fogalmazott: 
mindkét műfajt szeretnénk 
megőrizni.

– Taiwantól Európa szin-
te minden ország szívébe be-
táncolták magukat a nagyok, 
és azt a csodát, amit úgy hív-
nak tánc, már a kicsik viszik 
tovább – nyitotta meg a mű-
sort Hartmann József, a Hu-
nyadi iskola igazgatója. A kö-
szöntők sorát Takács Károly 
polgármester hasonló gondola-
tokkal zárta és virágcsokorral 
köszöntötte Geisztné Gogolák 
Évát.   W.Zs.A Hébé Jáde csoport növendékei adják elő a „Kicsi csini tini” koreográfát

HirDETÉS

MA IS
SPÓROL
ÖNNEK A

VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI:
  egy kuponnal korlátlan mennyiség

vásárolható
  másolt vagy egyéb módon sokszorosított 

kupont nem áll módunkban elfogadni
 kuponok nem vonhatók össze
  kupon csak a megjelölt napokon

használható fel

Vágja ki az itt látható kupont és 
2013. április 8. és május 15. között
a feltüntetett akcióban használhatja fel. *
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Jako-Magyarország Kft.
2800 Tatabánya, köztársaság út 1/a
Tel: 06-34/510-640

Beváltható:
2013. május 15-ig.

MA IS SPÓROL 

ÖNNEK

Player szabadidőruha 

22.500 Ft helyett 

 11.900 Ft
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Részt vett a Komáromi Napok 
programjain a hétvégén?

25%

22%

Igen.

A következő 
napokban 
tervezem.

53%

Nem.


