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Megfiatalodik az ódon száki templom
ÁLLVÁNYERDŐ Egy speciális technológiával eltüntetik a falak mély repedéseit

Állványerdő fogadja a szá-
ki Szent Őrzőangyalok katoli-
kus plébánia látogatóit. Meg-
kezdődött a teljes belső felújí-
tás. A rekonstrukcióra a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal(MVH) pályáza-
tán 15,9 millió forintot nyert 
az egyházközség. Ennek során 
speciális technológiával kezel-
ve a falak repedéseit újra láto-
gatható lesz az életveszélyes-
nek minősített épület. A kato-
likus közösség számos plusz 
feladatban maga is részt vál-
lal, és adománygyűjtő akció-
ra is felhívták a község lakóit 
– tudtuk meg Bodóné Wessel 
Tündétől. Az önkormányzat 
képviselője elmondta azt is: a 

beruházás várhatóan év végé-
re befejeződik, majd ezt köve-
ti a templombelső berendezé-
se, csinosítása, amelyhez a hí-
vek már eddig is több felaján-
lást tettek.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, az MVH Új Magyar-
ország program projektjének 
keretében csaknem 30 millió 
forintot nyert el Szákszend két 
templomának rekonstrukciós 
pályázata. 

Ennek eredményeként a 
Munkás Szent József katoli-
kus templom és a száki telepü-
lésrész evangélikus temploma 
újult meg. Ezeket követi most 
a Szent Őrzőangyalok plébánia 
rekonstrukciója.� n

Eredményesen zárultak 
a civil képzések
 A Kisalföldi Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány egyik program-
ja, mely az Interregionális Ci-
vil Projektfejlesztési Hálózat-
bővítés címet viseli, és non-
profit szervezetek projektter-
vezési és -végrehajtási kapaci-
tásának növelését tűzte ki cé-
lul, szeptember végén eredmé-
nyesen lezárul. A projekt ke-
retében különböző képzések-
ben (pályázatírás, számítás-
technika, projektmenedzs-
ment és angol nyelv) részesül-
hettek a szlovák–magyar ha-
tár menti régió civilszerveze-
teinek tagjai, munkatársai, ön-
kéntesei. A projekt webhelyén 
(www.nonprofitforum.eu) onli-
ne szintfelmérő tesztek segítsé-

gével felmértük az érdeklődők 
ismereteit és fejlesztési igényét. 
Ennek alapján 10 db 10 fős cso-
port összeállítására és indítá-
sára volt lehetőségünk, így 100 
fő oktatása valósulhatott meg 4 
városban: Tatán, Tatabányán, 
Mosonmagyaróváron és Győ-
rött, fejlesztve a részt vevő és 
ezzel a delegáló nonprofit szer-
vezet tudását, szakmai felké-
szültségét. A projekt a Magyar-
ország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Prog-
ram 2007–2013 keretében, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap támogatásával valósult 
meg. A forrást adó programról 
részletesen a www.husk-cbc.eu 
webhelyen olvashatnak.

Lovasünnep az Öreg-tónál
SZENT MIHÁLY Lóvoda-nap, Táltos-nap, kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Szombaton rendezi meg a 

Tata és Térségbeli Lovasélet-

fejlesztő Szövetség a hagyo-

mányos Mihály-napi lovas-

ünnepet, Lóvoda-napot és 

Táltos-napot.

Szűr Annamária

Az idén immár ötödik alka-
lommal népesül be a lóbará-
tok, a lovasélet iránt elkötele-
zett és érdeklődő emberekkel, 
no meg ezekkel a nagyszerű ál-
latokkal a tatai Öreg-tó partja, 
hiszen szombaton és vasárnap 
rendezik meg a Mihály-napi 
lovasünnepet a vizek városá-
ban. A szervező Tata és Térség-
beli Lovasélet-fejlesztő Szövet-
ség számos olyan kísérő prog-
ramot tervez, amelyek segítsé-
gével kicsik és nagyok, lóbará-
tok és a lovaglással még csak 
ismerkedők, a lovas kultúra 
iránt érdeklődők is megtalál-
hatják számításukat. 
A programmal idén Tata ön-
kormányzata is jó szívvel csat-
lakozik az Itthon vagy – Ma-
gyarország, szeretlek – című 
hangulatos országos kezdemé-
nyezéshez.

– Ha az évkört a mezőgaz-
dasági munkák szempontjából 
két félévre, egy nyárira és egy 
télire bontjuk, két fordulópont 
adódik: Szent György és Szent 
Mihály napja.

Sárkányölő György vitéz je-
les névünnepe az igazi meleg 
idő évadjának nyitányát jelö-
li, a szeptember végi Mihály 
arkangyal napja ennek a vé-
gét. Egyesületünk e jeles ha-
gyomány folytatásaként Lovak 
és emberek címmel immár ötö-
dik alkalommal rendez családi 
napot az Esterházy lovardában 
és a lovas pályán. A Táltos-na-
pon a Tatai Táltos Lovas Isko-
la ifjú lovasai díjlovas- és díj-
ugrató versenyszámokban mé-
rik össze tudásukat. A Lóvo-
da-napon és a Mihály-napi vá-
sárban az óvodásoké lesz a fő-
szerep. Az idei esztendőben a 
járási települések óvodásait is 
meghívjuk. A Lóvoda-napon a 
családok együtt töltik el a na-
pot, lovakkal kapcsolatos játé-
kokat játszanak, lovas foglal-
kozásokon vesznek részt. A vá-
sárban az óvodások által készí-
tett portékákat lehet megvásá-
rolni virtuális pénzért. A nap 
fő célja a közösségformálás – 

mondta Straubinger Zoltán fő-
szervező, ötletgazga, a szövet-
ség elnöke..

Fontos kiemelni: a légvár, a 
trambulin, a népi játékok, és 
az összes program ingyenes a 
kilátogató gyerekeknek, akik-
nek kocsikázni is lesz lehető-
ségük, de Tászler Melinda sza-
badidomító segítségével még 
a nagyobb lovakkal is megis-
merkedhetnek.

- A cél, hogy a kilátogatók 
jól érezzék magukat. Hogy ki-
bontsuk, tápláljuk a gyerme-
kekben lévő szeretetet. Meg 
szeretnénk mutatni, hogy a 
nagyobb állatok mellett is biz-
tonságban lehetnek a gyere-
kek, ha megfelelő szakem-
ber vigyáz rájuk. Ezek a lovak 
ugyanúgy értenek a szóból, ke-
zelhetőek. Élményt, tapaszta-
lást kínálunk és adunk, ráadá-
sul a gyerekek jövőjét tekintve 
akár az is eldőlhet, érdemes-e 
lovassportot választani az óvo-
dásoknak - részletezte Strau-
binger Zoltán.

A hagyományok felélesztése 
és ápolása is fontos a rendezők-
nek, ezért is szervezik meg a 
programot évről évre nagy kö-
zönségsikerrel.

Abigél kétszer 
a Jászai-színházban

Szabó Magda klasszikussá 
vált művének adaptációját 
szeptember 29-én 15 és 19 
órától láthatja a tatabányai 
teátrum közönsége. Abigél 
dupla vendégjátékáról Bán-
falvy Ágnest, az 1978-as té-
véfilm Torma Piroskáját, a 
mostani darab Horn Micijét 
kérdeztük.

– Hogyan született ez az adap-

táció?

– Az ötlet Horváth Csaba 
producertől, a Bánfalvy Ág-
nes Színészképző Stúdió ve-
zetőjétől származik. Engem 
még ma is azonosítanak a 
történettel, hiszen a sokak 
által látott és kedvelt televí-
ziós változatban én játszot-
tam Torma Piroskát.

– Miben más a darab a kulti-

kussá vált filmnél?

– Ezúttal az annak idején 
Ruttkai Éva által megszemé-
lyesített Horn Mici szerepét 
játszom. De komolyra fordít-
va a szót, Szikora János ren-
dező segítségével időszerűb-
bé tettük a történetet. Nem 
önkényesen változtattunk 
rajta, a darab így is a klasz-
szikussá vált mű jegyeit hor-
dozza magán. Ez személyes 
szívügyem is volt, hiszen az 
Abigél kapcsán baráti kap-
csolat alakult ki köztem és a 
szerző, Szabó Magda között. 
Fontosnak tartottam, hogy 
a színmű hű maradjon a re-
gényhez, megtartsa monda-
nivalóját. Az eddigi visszajel-
zések alapján ez sikerült is.

– A szereplőgárdában sok is-

mert színész és fiatal növen-

dék is feltűnik.

– A darab a Bánfalvy Ág-
nes Színészképző Stúdió 
produkciója. Rengeteget 
„castingoltunk”, de megér-
te, mert minden szereplő a 
helyén van. Egykori karak-
terem „sorsát” különösen a 
szívemen viseltem. A sze-
repet Kiss Ramóna játssza. 
Már a válogatáson tudtuk, 
hogy semmi kétség: ő Torma 
Piroska. � n A. P. A.
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A sofőr és utasa 
is hibázott
TaTabÁNYa Anyagi káros bal-
esetet okozott a 40 éves S. 
József február 23-án éjsza-
ka Tatabányán. A történte-
ket nem jelentette volna be, 
de az egyenruhások épp ar-
ra jártak, így intézkedtek. A 
rendőrök ellenőrizték a férfi 
ittasságát. A szonda a hely-
színen és a Tatabányai Rend-
őrkapitányságon is pozi-
tív eredményt mutatott. Ki-
derült, hogy a járműben ott 
utazott a kocsi tulajdonosa 
is. A 34 éves B. Attila tudta, 
hogy barátja a járművezetés 
előtt alkoholt fogyasztott, en-
nek ellenére mégis hagyta, 
hogy volán mögé üljön. Most 
vádat emelhetnek ellenük.

Emlékezett a tolvajra 
az áldozat
KISbéR Lekéste a buszt, így 
a kisbéri buszvégállomáson 
tért nyugovóra a sértett, aki 
szeptember 23-án hajnal-
ban arra ébredt, hogy a feje 
alá tett hátizsákjából ellop-
ták a pénztárcáját. A férfi az 
egyenruhásoknak elmondta, 
hogy este az egyik kocsmá-
ban vacsorázott, ahol feltű-
nően figyelte őt egy helybé-
li. A rendőrök még aznap el-
fogták Ny. Attilát. A 47 éves 
férfit őrizetbe vették és kez-
deményezték előzetes letar-
tóztatását.

Lebukott 
a cipőtolvaj
TaTabÁNYa A 25 éves R. R. 
gondosan felpróbálta a sport-
cipőt, majd letépte róla a biz-
tonsági tikettet, visszatet-
te a dobozba, és úgy próbál-
ta meg kicsempészni a bolt-
ból. A biztonsági őr azonban 
észrevette, ezért megállította 
és felszólította: adja elő a ci-
pőt. R. R. végül rendőrök kí-
séretében távozott az üzlet-
ből, egyenesen a tatabányai 
rendőrségre, elismerte a 
bűncselekmény elkövetését.

Bíróság előtt 
a mutogató
KoMÁRoM Szeméremsértől-
érkezett bejelentés a rendőr-
ségi ügyeletre, amely szerint 
egy középkorú férfi a padon 
ülve maszturbált. A mutoga-
tót hétfőn már bíróság elé is 
állították.

Javában zajlik a száki katolikus templom belső felújítása
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Amit adsz, azt kapod vissza! – A szövetség mottója az alapja a hétvégi, látványosnak ígérkező ünnepi rendezvénynek is
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A hétvége programjai:
SZEpTEMbER 28.

Esterházy lovaspálya
9–14 óRa: Díjugrató- és díjlovas 
bemutató Táltos Lovas Iskola
10–10 óRa 20: Lovas felvonulás 
a Kálváriától
10 óRa 20: Fellép a Menner Ber-
nát Zeneiskola Fúvószenekara
10 óRa 30: Ünnepi megnyitó
10 óRa 45: Céhmise
10–18 óRa: Gyermekjátékok, 
ugrálóvár, trambulin

Esterházy lovarda
10–14 óRa: Mihály-napi vásár 
az óvodások portékáiból
11 óRa: Gyermekprogramok 
óvodásoknak műhelymunka, já-
tékos vetélkedők, mesesarok
11–11 óRa 20: Zumba fitness 
óvodásoknak
12 óRa 30: Tászler Melinda, 
szabadidomító
13–13 óRa 20: versenyek
13 óRa 30: Western tánc
14–20 óRa: TTLSz nyíltnap

SZEpTEMbER 29.

20 óRÁTóL: Szent Mihály-napi 
tűzgyújtás a Kenderke közre-
működésével.
21 óRa 30: Tűzgyújtás

PROMÓCIÓ


