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Dr. Vekerdy Tamás holnap 
este Tatabányán!
Jól szeretni – tudod-e, hogy 
milyen a gyereked?

A népszerű Nyitott Akadé-
mia sorozat keretében holnap 
este végre tatabányára is el-
érkezik dr. Vekerdy tamás Jól 
szeretni című előadása, melyet 
országszerte mindenhol vas-
tapssal köszön meg a közönség.

Bár szülőként mind elköve-
tünk hibákat, fontos, hogy sze-
retetünk tévedéseinken, gyön-
geségeinken, konfliktusainkon 
is átragyogjon, a nehézségek 
idején is eltéphetetlen köteléket 
jelentsen közöttünk, és bizton-
ságos menedéket gyerekeink 
számára. ehhez azonban meg 
kell tanulnunk jól szeretni. 

Ha ez sikerül, az ezerszeresen 
hálálja meg magát. Minket lénye-
gesebben nyugodtabbá és elége-
dettebbé tesz, gyermekeinknek 
pedig olyan bázist ad, ahonnan a 
legmesszebbre tudnak elrugasz-
kodni, s ahova a legnagyobb sze-
retettel térnek vissza. 

Az előadás interaktív, tehát 
lehetőség lesz véleményt, taná-
csot is kérni Vekerdy tamástól. 

A Nyitott Akadémia standján 
– sok más, pszichológiai témá-
jú mű mellett – kedvezményes 

áron lehet megvásárolni a Jól 
szeretni című könyvet is, me-
lyet a szerző kérésre dedikál is. 

A holnap este 18.00 órakor 
kezdődő előadásra jegyek kap-
hatók A Vértes Agorájában és on-
line, a www.nyitottakademia.hu 
oldalon.
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Rochlitz képeiből 
nyitnak kiállítást

DaD rochlitz György festőmű-
vész kiállítására várják az ér-
deklődőket a helyi reformá-
tus iskolába kedden 14 óra-
kor. Az alkotásokat – ame-
lyeket szücs Attiláné polgár-
mester ajánl majd az érdeklő-
dők figyelmébe – május 20-ig 
lehet megtekinteni.

Szabadságharcos 
tényekről az erődben 
Komárom A Klapka György 
Múzeum és a Monostori erőd 
Nonprofit Kft. történész-kon-
ferenciát rendez az erődben 
szerdán 10 órától Forrada-
lom és szabadságharc a du-
na mentén Bécstől Orsová-
ig, 1848–49 címmel. Az elő-
adó történészek között lesz: 
Bona Gábor, Csikány tamás, 
Hajagos József, Hermann ró-
bert, Kedves Gyula, Kemény 
Krisztián, Kiss Vendel, Pe-
lyach istván és Zakar Péter.

Kisebbségi képviselők 
a forintok sorsáról
sárisáp A helyi szlovák ki-
sebbségi képviselők a ma 16 
órakor a polgármesteri hiva-
tal tanácstermében kezdődő 
ülésükön Huberné Kisgyő-
ri Katalin elnök előterjesz-
tésében megvitatják a cso-
port elmúlt évi költségvetési 
rendeletének végrehajtásá-
ról szóló beszámolót.

Bizottsági végszó után 
tanácskozik a testület
toKoDaltáró Az önkor-
mányzat pénzügyi és szoci-
ális bizottsága ma 15 órakor 
kezdődő ülésének befejezé-
se után azonnal tanácskozik 
a képviselő-testület. tagjai 
többek közt zárt ülésen dön-
tenek a közétkeztetésre kiírt 
pályázat eredményéről, majd 
megvitatják a belső ellenőr-
zésekről szóló beszámolót.

H Í R S Á V

Bemutatják 
a Cziborékról 
szóló filmet
Komárom A 24. Mediawave 
Film és Zenei együttléten mu-
tatják be Kocsis tibor Magya-
rok a Barcáért című dokumen-
tumfilmjét. A rendezvényen 
egy kispályás focimérkőzéssel 
is megemlékeznek a komáromi 
származású Czibor Zoltánról.

A Barcelona mai sikereinek 
megalapozásában olyan ki-
váló magyar játékosoknak is 
kulcsszerepe volt, mint a „gól-
gyáros" Kubalának, vagy az 
„aranyfejű" Kocsisnak.

A Magyar Mecenatúra Prog-
ram, az MLsZ és a Vasas Ku-
bala Akadémia támogatásával 
létrejött dokumentumfilmmel 
a komáromiaknak is szeret-
nének kedveskedni az alkotók 
és a szervezők, ugyanis a film 
egyik főszereplője a város hí-
res futballistája, a ,,rongylábú'' 
Czibor Zoltán, akit spanyolor-
szágban csak ,,az őrült bohóc" 
néven emlegettek, és aki az 
50-es évek végén a katalán kö-
zönség kedvencévé vált.

A dokumentumfilmet, ame-
lyet május 22-től a mozikban 
is meg lehet tekinteni, május 
3-án 14 órától vetítik a Monos-
tori erődben. � n

Három élménydús nap Tatán
lovasünnep Ezúttal is hagyományt őriztek, utat mutattak

Bár péntek délután az eső egy 
kicsit megijesztette a szervező-
ket és az érdeklődőket, de a du-
naszentmiklósi Ördögfiókák vi-
dám muzsikája és a tatabányai 
Üstökös rock Blues Band egye-
di, karcos-rockos blues zené-
je sokakat vonzott a tópartra, 
hogy az este koncert-szekcióját 
záró Jet-LAG már bemelegített 
közönség előtt léphessen fel.

szombaton még többen lá-
togattak ki a szent György-na-
pi lovasünnepre, amelyen a 
gyermeksétány is megtelt élet-
tel. A bikarodeó show is soka-
kat vonzott, ahogy Kökény At-
tila és szandi koncertje szin-
tén. A hétvége nagy durranása 
a Magna Cum Laude esti fellé-
pése volt: Mező Misiék megtöl-
tötték a Kastély-teret, ahol több 
százan énekelték velük a legna-
gyobb slágereket, és köszönték 
meg az utolsó pohár bornak, 
hogy összehozta őket.

Vasárnap délelőtt a  ló- és lo-
vasáldáson, a Kossuth téren 
a tatai és térségbeli Lovas-
élet-fejlesztő szövetség elnöke, 
straubinger Zoltán köszöntötte 
a hagyományőrzőket, a megje-
lent vendégeket, politikusokat, 

a díszvendég Kazahsztán és 
Mongólia képviselőit, akik pár 
szóban maguk is köszöntötték 
a szikrázó napsütésben velük 
ünneplőket.

– A szent Kereszt templom-
tól a Kastélyt-térig vezető pár 
száz méter többről szól, mint az 
út megtételéről. Bizonyságtétel 
amellett, hogy lovas hagyomá-
nyainkat életben lehet és kell 
tartani. Az ökumenikus ló- és 
lovasáldás nem csupán a kü-

lönböző felekezetek találkozá-
sa, hanem annak ékes bizonyí-
téka, hogy sokkal több dolog köt 
össze minket, mint amennyi el-
választ. Hogy közös céljaink, 
eredményeink és múltunk, he-
lyi értékeink tesznek minket 
közösséggé – mondta straubin-
ger Zoltán, hogy utána a tópart-
ra vonulva a különböző, nem 
csak lovas hagyományőrző cso-
portok is bemutatkozzanak.  
� n Szűr Annamária

Lovas hagyományőrző csoportok is bemutatkoztak a rendezvényen
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A mozgalom 
megújításával járó 
feladatokról is szó 
volt az erődben
Komárom A hét végén a zöld ci-
vilek a duna-part kavicsos fö-
venyén, a komáromi Monosto-
ri-erődben rendezték az idei Zöld 
Országos találkozót. Az ese-
mény fővédnöke sólyom László 
egykori köztársasági elnök volt. 
Az esemény több száz résztvevő-
je mellett megjelent még az LMP 
két társelnöke, schiffer András 
és szél Bernadett is.

A három napos találkozó két 
szervezője a győri székelyű 
reflex Környezetvédő egye-
sület és a Magyarországi ég-
hajlatvédelmi szövetség volt, 
amely az idei „Zöld Ot” ki-
emelt témájának a hazai zöld 
mozgalom megújítását és a 
mozgalom jövőképének kiala-
kítását tűzte ki feladatul.

sólyom László levélben kül-
dött köszöntőjében a mozgal-
mat egy növekedő fához hason-
lította, ami nem mindig tervez-
hetően fejlődik, de mindenkép-
pen gyümölcsöző még úgy is, 
hogy ki van téve a az aktuális 
politikai viszonyoknak, ahogy 
egy fa is meg kell, hogy küzd-
jön a jó és rossz idővel. Így a 
zöld mozgalmat is egy folya-
matos alkalmazkodás jellemzi, 
amivel a változó politikai kör-
nyezethez és globális környe-
zeti kihívásokra kell, hogy ér-
demben reagálni tudjon.

Hasonló véleményen volt szél 
Bernadett, az LMP társelnöke 
is, aki a zöld mozgalomról szóló 
nyilatkozatában a Greenfo-nak 
elmondta, hogy az országos ta-
lálkozó témáinak és a zöld moz-
galomnak kiemelt szerepe van a 
hazai társadalomban, hisz bár a 
mozgalom szereplőinek sokszor 
az LMP-hez hasonlóan ellenszél-
ben kell az álláspontját képvisel-
nie, mégis értéket közvetít. ilyen 
téma például a Paks 2 beruhá-
zás tervezete, amit nyilatkozatá-
ban a társelnök kifejezetten ve-
szélyes és átgondolatlan döntés-
nek minősített. � n

Húsdarálóból is lesz tartós élelmiszer
Karitász Jótékonysági bolhapiac a nyergesújfalui plébánia udvarán

sarkig kitárták a nyergesújfa-
lui római katolikus plébánia 
nagykapuját szombaton. Az ud-
varon felállított sátor alatt jóté-
konysági bolhapiacra várt min-
denkit a Karitász szeretetszol-
gálat helyi csoportja.

A megvételre kínált, a tévétől 
a húsdarálón, könyveken, ruhá-
kon, játékokon át, az evőeszközö-
kig szélesedő kínálat az elmúlt év 
ősze óta gyűlt össze adományok-
ból. A bevételből vásárolt élelmi-
szerek helyi rászoruló nagycsa-
ládosokat, magányosakat, bete-
geket, időseket fognak segíteni. 
A szemerkélő eső ellenére sok ér-
deklődő érkezett. Nézelődtek, vá-
sároltak, jókat beszélgettek.

Mint megtudtuk, szombaton 
a templomban hálaadó misét 
tartanak az adományozókért. 
A karitász csoport folytatja im-
már ismert kézművesnap-so-
rozatát is. tucatnyi gyereket 
hívnak havonta egy-egy szom-
baton 10–14 óra között közös 
ügyeskedésre és ebédre. Már 
elkezdték a szervezését a nyá-
ri napközinek, amelynek kere-
tében július végén, augusztus 
elején hétköznaponként 9–15 
óra között várják majd ismét a 
gyerekeket. A részletekről csü-
törtök délutánonként két órától 
lehet érdeklődni a karitász cso-
port plébániakerti helyiségé-
ben. � n F. K.A szemerkélő eső ellenére sok érdeklődő nézelődött szinte egész nap
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Héregi ízek a tájházban
HaGYománYŐrzÉs A nyugdíjasklub helyi specialitásokat készített
A nyitott múzeumi napok-

hoz csatlakozva a héregi 

tájházban különleges nyílt 

napot tartottak.

Prokl Violetta

Amellett, hogy minden érdek-
lődő megnézhette az állandó ki-
állítást, a héregi nyugdíjas klub 
tagjai a tájház udvarán hagyo-
mányos helyi specialitásokat ké-
szítettek, amit minden jelenlé-
vő megkóstolhatott. Így főtt bur-
gonya levéből készült kásaleves, 
krumplikása sülthagymával és 
hájas forgácsfánk került az asz-
talokra. A nyugdíjas klub tagjai 
fontosnak tartják, hogy a régi ha-
gyományokat megismertessék a 
fiatalokkal, ezért minden hagyo-
mányőrző rendezvényükre vár-
ják a fiatalabb generáció tagja-
it is, hogy ne vesszenek el a régi 
nóták, receptek és szokások. A héregi asszonyok fontosnak tartják, hogy ne vesszenek el a régi nóták, receptek és szokások
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