
Kisemberek nagy napja
MAGYARORSZÁG, SZERETLEK! Hagyományőrzés, közösségépítés lovas módra

Remekül sikerült a hétvégi 
Mihály-napi vásár, Lóvoda-
nap és Táltos-nap az Öreg-tó 
partján, de a fél város meg-
csodálhatta azt az impozáns 
lovas felvonulást is, amely a 
Kastély tértől az Almási úti 
temetőig vezetett. 

Szűr Annamária

Immár hagyomány, hogy ős�-
s�el, a me�őga�dasági munkák 
végét jelölő Mihály-nap kap-
csán "Lovak és emberek" cím-
mel egés� napos rende�vényen 
látja vendégül a� érdeklődő-
ket a Tatai és Térségbeli Lovas-
élet-fejles�tő S�övetség. A prog-
ram s�ámos bemutatóval, ma 
már s�intén tradíciónak s�ámí-
tó kísérő rende�vénnyel és fog-
lalko�ással várt mindenkit.

A Táltos-napon a Tatai Táltos 
Lovas Iskola növendékei külön-
bö�ő versenys�ámokban mér-
ték öss�e tudásukat a� Esterhá-
�y-lovardában, mikö�ben a Kas-
tély-téren pedig egy hatalmas 
sátor, kiss�ínpad, ugrálóvár, va-
lamint a város kisdedóvói vár-
ták a családokat.

- A Lóvoda-napon és a Mihály 
napi vásárban a� óvodásoké, va-
lamint a� óvodáké volt a fős�e-
rep. A� inté�mények már hetek 
óta s�orgosan kés�ültek, hogy 
különbö�ő, a gyerekek és a� 
óvónők által kés�ített portéká-

ikon keres�tül is megmutassák 
magukat - rés�lete�te Straubin-
ger Zoltán, a s�övetség elnöke.

Portékából nem volt hiány, a� 
egys�er bi�tos: törp lekvártól 
(sárgabarack s�ínű!), mé�eska-
lácsoktól, papírmaséktól és lu-
fifiguráktól is roskado�tak a� 
ős�iesre hangolt as�talok, de so-
kan dicsérték a mesesarokban 
felolvasókat is többek kö�ött, a 
s�amaragolás pedig a nap egyik 
legnéps�erűbb programja volt.

Pers�e, amikor megérke�tek 
a póni-, és lovasfogatok, a kü-
lönbö�ő paripák, sokan roha-

mo�ták meg őket, valamint haj-
tóikat, lovasaikat is. A bátrab-
bak fel is pattanhattak a bakok-
ra és a nyergekbe, de a félén-
kebbek is lelkesen simogatták 
a lovakat, mielőtt elindult vol-
na a lovas felvonulás a� Almá-
si úti temetőhö�, ahol megko-
s�orú�ták a� itt nyugvó angol 
�sokék sírjait. A megemléke�é-
sen Straubinger Zoltán mellett 
a s�övetség képviseletében Né-
meth Miklós, a város nevében 
pedig Horváthy Lóránt alpol-
gármester rótta le kegyeletét a 
néhai lovasok előtt.

A lovas felvonulás ideje alatt 
a� Aranykocsi Néptáncegyüt-
tes lépett fel a tóparton, majd 
a baji teremkerékpárosok és a 
tatai ugrókötelesek is bemutat-
ko�tak, sötétedés után pedig 
meggyújtották a� óriási tábor-
tü�et a tóparton, his�en a ren-
de�vénnyel Tata csatlako�ott a� 
ors�ágos, Itthon vagy - Magyar-
ors�ág, s�eretlek! ke�deménye-
�éshe� is. Itt a Kenderke több 
néptánccsoportja is ropta, majd 
fergeteges, kö�ös tánchá� �árta 
a napot.
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Kőkorszaki szakik fából épült autója
 JÁTÉKOK A Cseperedő Óvoda régi épületének felújítását is eltervezték már
Nagy volt a� öröm a nes�mé-
lyi Cseperedő Óvoda udvarán 
s�ombaton, amikor a kicsik ün-
nepélyes keretek kö�ött birtok-
ba vehették a� új udvari játéko-
kat. A kétbástyás várho� hason-
lító s�ínes más�ókát, a hintákat 
és a kőkors�aki s�akik, Frédi 
és Béni autójáho� hasonlító jár-
gányt, ami s�intén fából kés�ült.

A megjelenteket Laposa Ró-
bertné ve�ető óvónő kös�öntöt-
te, s minden támogatónak meg-
kös�önte segítségét, majd olyan 
ajándékokat adott át nekik, 
amiket a gyerekek kés�ítettek. 
E�után Janovics István polgár-
mester egyebek mellett arról 
s�ólt, hogy régi álom vált való-
ra, mert csak a� adósságrende-

�ési eljárás két évvel e�előtti be-
feje�ése után lett lehetőségük 
új fejles�tések megvalósításá-
ra. Elmondta továbbá, hogy ter-
veik kö�ött s�erepel eme gyer-
mekinté�mény felújítással egy-
bekötött utólagos s�igetelése is, 
ami 30 millióba kerül majd.

Agócs István, a Holcim Mik-
rotérségi Fejles�tési Alapítvány 
kuratóriumának elnökeként 
úgy fogalma�ott, hogy öröm-
mel adták a�t a kétmillió fo-
rintot amiből a� új játékok el-
kés�ülhettek, mert jól tudják, 
hogy aki a kicsiket segíti, a� a 
jövőt építi. E�t követően a jelen-
legi, majd a korábbi ovisoké lett 
a fős�erep, akik s�épen énekel-
tek és táncoltak. � n P. P.
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Másodszor már nem 
jött be a trükk
TATABÁNYA A 43 éves N. An-
géla, a 20 éves T. Noel és tár-
suk két alkalommal is lo-
pott egy tatabányai ruhá�a-
ti ü�letből. Dupla falú s�ige-
telt táskájukba több ruha-
darabot is elrejtettek. Elő-
s�ör ki tudták vinni a bolt-
ból a lopott holmit, de má-
sodjára már jel�ett a rias�tó. 
N. Angélát a rendőrség őri-
�etbe vette, T. Noel s�abadlá-
bon védeke�het a� ellene fo-
lyó büntetőeljárás alatt.

Magukat buktatták le 
a menekültek
M1-ES Négy s�ír állampol-
gárt próbált átcsempés�ni 
Aus�triába egy s�erb férfi, 
de már Komárom-Es�tergom 
megye területén elkapták 
őket. A� egyenruhások a�ért 
figyeltek fel a járműre, mert 
utasai folyamatosan körbete-
kingettek, a rendőrök láttán 
pedig gyorsan lejjebb csús�-
tak a� ülésen. A 45 éves V. 
M-et embercsempés�és meg-
alapo�ott gyanúja miatt állí-
tották bíróság elé.

Az üzlet után kapták el 
a prostituáltat
TATABÁNYA Egy 38 éves nő 
prostitúció miatt került a 
Tatabányai Rendőrkapitány-
ság fogdájába – immár so-
kads�orra. Péntek éjjel iga-
�oltatták a tatabányai rend-
őrök a� M1-es autópálya 
egyik pihenőjében. Épp egy 
ott parkoló kamion utaste-
réből s�állt ki 10 euróval a 
�sebében, amiről bevallotta, 
hogy s�exuális ellens�olgál-
tatásért kapta. A rendőrség 
s�abálysértési őri�etbe vet-
te a nőt.

Csak a fejét 
szellőztette ki
KISBÉR Testvére jelentette 
be egy 39 éves férfi eltűné-
sét s�eptember 25-én éjjel. 
A� aggódó rokon elmondta, 
hogy testvére egy sms-t kül-
dött neki, melyben kö�ölte, 
hogy véget akar vetni a� éle-
tének. A� egyenruhások egy 
s�ántón megtalálták a férfit, 
aki éppen autójában aludt. A 
járőröknek elmondta, hogy 
nem akart öngyilkos lenni, 
csak a fejét akarta kis�ellő�-
tetni.

Felavatják az új 
létesítményeket
BAKONYBÁNK–RÉDE Miu-
tán teljes egés�ében elké-
s�ült a két kö�ség területén a 
s�ennyví�csatorna-háló�at, s 
a kö�ös tis�títómű próbaü�e-
me alatt sem merült fel sem-
milyen probléma, a� új lé-
tesítményeket október 3-án 
avatják fel ünnepélyes kere-
tek kö�ött 10 órától.

Ároktemetés után 
duplán aszfaltoztak
BÁRSONYOS A s�ennyví�-
csatorna-háló�at kiépíté-
se után már korábban bete-
mették a� árkokat, de csak a 
kö�elmúltban feje�ődött be 
a� utak teljes javítása, amit 
úgyneve�ett kétrétegű as�-
falt�árással oldottak meg. 
Ennek költsége s�erves ré-
s�ét képe�i a� nagyméretű 
beruhá�ásnak.

Kilenc parkoló épült  
a faluban
KERÉKTELEKI A startmun-
ka program keretében a kö�-
munkások kilenc új parko-
lót építettek. Ötöt a� orvosi 
rendelő előtt, négyet pedig 
a bolt mellett. Mindegyiket 
térkövek lerakásával alakí-
tották ki. A� önkormány�at-
nak csak a� anyagot kellett 
megvenni, arra 300 e�er fo-
rintot költöttek.

Felvonulás után  
sokan adtak vért
KISBÉR A Vöröskeres�t váro-
si s�erve�etének s�erve�ésé-
ben nagys�abású felvonulás-
sal hívták fel a figyelmet a 
véradás fontosságára. A me-
net tagjai több ponton s�ínes 
műsort mutattak be. Ennek 
kös�önhetően a terve�ett 90 
önkéntes helyett 108-an se-
gítettek így is a betegeken.

Útfelújítások több mint 
36 millió forintból
SZOMÓD Mivel a� önkor-
mány�atnak nem volt egyet-
len fillérnyi adóssága sem, 
a kormánytól több mint 
40 millió forintos támoga-
tást kaptak. Ebből a pén�ből 
csaknem 36,5 milliót költöt-
tek a Rákóc�i, a S�échenyi, 
a Jókai, a� Ady és a� Erdősor 
utcák, továbbá a fő út burko-
latának kijavítására.

Janovics István polgármester is kipróbálta a kőkorszakis faautót
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Lóvoda-nap, gazdagon roskadozó asztalokkal, jótékony támogatással
A VÁROS óvodái és egy bölcsőde 
is bemutatkozott a Mihály-napi 
vásáron. A szervezők arról is 
gondoskodtak, hogy a szombat 
délelőtti pár csepp eső se riasz-
szon el senkit, hiszen tágas sá-
tor alá bújhattak óvónők, érdek-
lődők, aprótalpúak egyaránt.
A MESESAROK is népszerű volt, 
a szülők pedig nem csak annak 
az óvodának a portékái között 
néztek körül, amelyikbe gyer-
mekük jár, hanem szinte min-
den asztalt meglátogattak. A 
kicsiket kézműves sarok is vár-
ta, volt, aki például igazi pari-
pát varázsolt magának - 
PET-palackokból, hozzá illő já-
tékostorral, no meg anyu és apu 
hathatós segítségével.

A  fél város megcsodálhatta azt az impozáns lovas felvonulást is, amely a Kastély tértől az Almási úti temetőig vezetett rendőri biztosítással
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Tűzgyújtás a bál előtt.  Kocson is nagyszabású programsorozatot szer-

veztek szombaton az országos akcióhoz kapcsolódva. Tették mindezt 

azért is, mert húsz esztendeje avatták fel a faluházat. Itt tartották a szüreti 

bált, előtte pedig meggyújtották az összefogást jelképező tábortüzet. 
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A Kincseskert óvoda dolgozói is kivették részüket a program sikeréből


