
Három nap, remek programokkal
SZENT GYÖRGY-NAP Átörökítik a lovas hagyományokat a mai korba. Jön a Magna Cum Laude
Bölcs embernek ló való, mert 
lóvá tesz az ember és ember-
ré a ló. Jókai Mór gondolatai 
kiváló mottónak bizonyul-
nak, ha végigtekintünk a 
4. Szent György napi lovas-
ünnep programkínálatán és 
szellemiségén. 

Szűr Annamária

Pénteken délben kezdődik az 
immár hagyományos lovasün-
nep, amely minden eddiginél 
színesebb és gazdagabb prog-
rammal vár minden érdeklő-
dőt. A város legnagyobb ingye-
nes rendezvényét, ahogy az 
már megszokott, az Esterhá-
zy-kastély és a lovarda közötti 
területen rendezik meg, még-
hozzá úgy, hogy a kisgyerme-
kes családoktól a fiatal, baráti 
társaságokon át az idősebbek 
korosztályig mindenki találjon 
kedvére való látnivalót a nap 
minden szakában. 

- A Tatai és Térségbeli Lovas-
élet-fejlesztő Szövetség Köz-
hasznú Egyesület célja, hogy 
összefogja a lovakkal, lovaglás-
sal foglalkozókat, az ezek iránt 
érdeklődőket, miközben meg-
mutatja a nemzeti és lovas kul-
túra történelmi hatásait, helyi 
értékeinket. Április 25-27. kö-
zött a lovagok, lovasok védő-
szentjének ünnepét követő hét-
végén immár negyedik alka-
lommal rendezzük meg a lo-
vasünnepet ebben az impozáns 
környezetben - mondta Strau-

binger Zoltán, az egyesület el-
nöke, akitől azt is megtudtuk, 
hogy az idei tombolán is értékes 
nyereményeket sorsolnak ki. 
A fődíj egy értékes csikó lesz, 
amelyet, ha a nyertes nem akar 

megtartani, kétszázötvenezer 
forintért visszavásárolnak.

- Az egész hétvégén, sőt, már 
előtte is árusított tombolaje-
gyek közül vasárnap sorsolunk 
majd, de nem csak annak ér-

demes vásárolnia belőlük, aki 
kint tölti ezt a napot is a tó-
parton, ugyanis, ahogy tavaly, 
az idén is felírjuk a tikettekre 
a vásárló telefonszámát, hogy 
utol tudjuk érni a nyerteseket. 

Mindenki nyer egyébként, mert 
a tombola felmutatásával meg-
vendégeljük egy forró italra - 
részletezte Straubinger Zoltán. 

Ahogy már említettük, min-
den korosztályra gondoltak 
a szervezők. A legkisebbeket 
gyermeksétány várja majd, de 
szombaton Lókergető Tókeren-
gő néven hét kilométeres futó-
versenyt is rendeznek, a kistér-
ség hagyományőrzői is bemutat-
koznak, itt lesznek a tatai wes-
tern táncosok is többek között.

- A Szomódi Helytörténeti és 
Történelmi Hagyományőrző 
Egyesület kiállítása is érdekes 
program lesz, ahogy Molnár-
né Tamás Anetta fazekasmes-
ter kézműves bemutatója, vagy 
a népi iparművészek, „vándor-
legények”, iparosok interaktív 
kirakodóvására. A környékbeli 
pincészetek a legfinomabb bo-
raikkal érkeznek, és a gasztro-
nómia szerelmesei is találhat-
nak a fogukra való falatokat az 
ökörsütésnél, a magyaros, házi-
as ételeket kínálóknál. A gye-
rekeket arcfestéssel, gyöngyfű-
zéssel is várjuk, a lovardánál 
pedig egy óriási műbikára is fel-
pattanhatnak a legbátrabbak. A 
rendezvényre, ahogy már emlí-
tettük, a belépés díjtalan, csu-
pán a bikaródeó show-kra és 
egyes játékokra kell külön belé-
pőt váltani - sorolta az egyesüle-
ti elnök, majd hozzátette: a face-
book.com/tatailovasunnep ol-
dalon további részleteket, érde-
kességeket is megtudhatnak az 
érdeklődők.
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Mérnöki kamara:  
Ketten vehették át 
idén a Mikovinyi 
Sámuel Díjat
A mEGYEi mérnöki kamara idei 
taggyűlése az új továbbkép-
zési rend ismertetésével kez-
dődött, amelyet Szöllőssy Gá-
bor, az országos kamara főtit-
kára tartott. Az új rendszer-
ben megszűnik a kamaránál a 
„pontgyűjtés”. Helyette a köte-
lező képzés mellett minden ter-
vezőnek és szakértőnek éven-
te egy-egy szakmai oktatáson 
kell majd részt vennie, ame-
lyet a területi kamarák is szer-
vezhetik.

A kamara elnöke, Komjáthy 
László beszámolójából kiderül, 
hogy a szakma és a szervezet 
is nehéz évet tudhat maga mö-
gött. A mérnök társadalomnak 
olyan változásokhoz kellett al-
kalmazkodnia, mint a folyama-
tosan átalakuló jogszabályok-
nak megfelelés. Tavaly kilenc-
szer módosult az építési tör-
vény és a kapcsolódó kormány-
rendeletek. Emellett az elektro-
nikus építési napló használatá-
nak elsajátítása és az új Szak-
magyakorlási Kódexhez igazo-
dás ebbe a sorba tartozik.

– Az érdekérvényesítés mi-
att összefogva az építész ka-
marával, sőt, egyes esetek-
ben a kereskedelmi és iparka-
marával is lobbizunk a jogsza-
bály-módosításokért. Párbeszé-
det kezdeményeztünk a helyi 
kormányzati és önkormányzati 
szervekkel, országgyűlési kép-
viselőkkel – emelte ki az el-
nök. – Ennek egyik eredménye 
például, hogy e-napló haszná-
latával összefüggő szankcioná-
lási moratóriumot meghosszab-
bították június 30-ig.

A taglétszám tovább nőtt 
szűkebb hazánkban, csaknem 
negyvennel. Nagyon fontos a 
folyamatos konzultáció is a hi-
vatalok és a kamarák között 
a közös jogértelmezés érdeké-
ben. Lehetőség szerint el kell 
kerülni, hogy a szakmagyakor-
lók  a büntetések miatt „kipon-
tozódjanak” és átmenetileg – a 
büntetés mellett – még a jogo-
sultságukat is elveszítsék.

Az idei év legfontosabb fel-
adataként Komjáthy László, a 
kamarai jogbiztonság megte-
remtés nevezte meg.

Ezt követően ünnepélyes 
külsőségek között két kivá-
ló szakembernek, Kerekes Mi-
hálynak és Orlovits Ferencnek 
átnyújtották a Mikovinyi Sá-
muel Díjat. � n Petrik J.

Gálaműsorral zárult a Kisfaludy-napok
ÜNNEP A környei iskolások műsorral kedveskedtek az iskolanévadó előtt
Gálaműsorral zárult a környei 
általános iskola immár 16. Kis-
faludy-napok programsorozata 
a művelődési házban. Az iskola 
egykori tanítójának, majd igaz-
gatójának nevét viselő Kisfalu-
dy Mihály iskola alsó tagozatos 
diákjai a honismeret jegyében 
megismerkedtek a katolikus 
templom freskóival, szobrai-
val, az orgonával, a református 
templom ereklyéivel. A felső ta-
gozatosok kenyérlángost sütöt-
tek, Ozogány Ernő tudomány-
történész a magyar Nobel-díja-
sokról tartott előadást, ismer-
kedtek a gyógynövényekkel, 
majd Pretsner Ramóna rend-
őr alezredes óráján azzal, hogy 
mi a különbség a „jó hecc” és az 

iskolai erőszak között.  Az esti 
gálán elsőként a legkisebbek 
ügyesedésének tapsolhattak a 
résztvevők. A néptánc tanszak 
legidősebb diákjai is színpad-
ra léptek. A fiatalemberek vér-
pezsdítő felcsíki, az ifjú höl-
gyek még vérpezsdítőbb ci-
gánytánccal fokozták a hangu-
latot, az iskola énekkara pedig 
a Mary Poppins című nagysi-
kerű musicalből válogatott.

Ekkor adták át a Kisfalu-
dy-díjat és az emléklapokat 
is. Az idén Jakobi Réka része-
sült a Kisfaludy-díj elismerés-
ben, Kisfaludy-emléklapot két 
negyedikes, Szántó Csongor 
György és Szücs Kinga vehet-
te át. � n V. T.

A Magna Cum Laude szombaton este 9-kor lép fel a Kastély téren, de jön Nádas György és Kökény Attila is

Programok az Esterházy-kastély és a lovarda közötti területen a most következő hétvégén,  péntek déltől vasárnap estig
Április 25., péntek
KASTélY-TéR:

12:00  – a lovasünnep megnyitója, 
utána térzene
18:00 – Die Lausbuben-koncert
19:00 – Üstökös Rock Blues Band
20:00 –  JET-LAG
Április 26., szombat
KASTélY-TéR:

08:00–09:45 nevezés az I. Szent 
György-napi futóversenyre, 10-kor 
rajt, 13:30-kor eredményhirdetés
10:00; 10:30; 14:30 – Tászler Me-
linda lovak szabadon idomítása
11:00; 14:00 – ZUMBA
11:30 – atlétikai bemutató, verseny
12:00 – járási falvak minilovas fo-
gathajtó vetélkedője
13:00 – ugróköteles bemutató
15:15 – Szandi

16:00 – AVION 
17:00 – Lorán Barnabás (Trabarna)
18:00 – Relics
19:30 – Kökény Attila
21:00 – Magna Cum Laude
22:30 – DJ
lovASPálYA/lovARdA

18:00 – bikarodeó
20:00 – Cowboy Party + DJ
Április 27., vasárnap
móRicZ ZSiGmoNd TéR:

10:00 – felvonulók gyülekezője
10:35 – Bábolnai harsonások
10:40 – a lovas felvonulók elindul-
nak a Kossuth térre
SZENT KERESZT TEmPlom ElőTT, 

A KoSSuTh TéREN:

11:00 ökumenikus áldás, majd 
lovasok és hintók felvonulása a 
Kastély-térre

KASTélY-TéR:

12:30 – Tatai Celőkék, Váli Hunok, 
Kassai Lovasíjász Iskola – Brázik 
törzs, Székesfehérvári Szabad Kirá-
lyi Lovagok Egyesülete,  Szent Már-
ton Lovas Hagyományőrző Egyesü-
let, Csikósbemutató, Tatai Táltos 
Lovas Iskola karusszelbemutatója
16:30 – Nádas György
17:15 – Tombola
17:30 – Relics
19:15 – Házibuli Attilával
20:20 – Nótár Mary
lovASPálYA/lovARdA

10:00 – minilovas-fogatozás
11:00 – Csemete lovaspark bemu-
tatója
16:00 – bikarodeó
18:00 – Cowboy Party + DJ
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A gyerekek különféle műsorokban mutatták meg tudásukat a gálán
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Gólya, gólya, gilice. A napokban fészket rakott az első gólyapár Kecs-
kéden, a fő út menti porták egyikén. Egyesek szerint a kelepelők harmóni-
át hoznak arra a házra, amin fészkelnek. Másutt úgy tartják, hogy ha a fa-
luban sok a gólya, akkor az jó aratásra számíthat. 

Ez a csikó lesz a vasárnapi tombolahúzás fődíja
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