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Városházi találkozó a bölcsődék napján
Műhely Köszöntötték a nemes hivatást végző nyugdíjba vonuló dolgozókat
Hazánkban 163 évvel ezelőtt, áp-
rilis 21-én nyílt meg az ország el-
ső bölcsődéje Pesten. Ennek em-
lékére vált államilag is elismert 
ünnepnappá a bölcsődék napja. 
A jeles dátumra szakmai napon 
emlékeztek a szűkebb hazánk 
bölcsődéinek vezetői, munkatár-
sai Tatabányán, a városházán. 
Az ünnepségen Farkas Tünde, a 
Tatabányai Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője köszöntötte 
a résztvevőket, majd dr. Kancz 
Csaba, a megyei kormánymeg-
bízott méltatta azt a munkát, 
amit a bölcsődei dolgozók végez-
nek. Nemes hivatásnak nevezte 
a tevékenységüket, ahol éppúgy 
szükség van a tudásra, a szak-
mai tapasztalatra, mint innova-

tív ötletekre. Schmidt Csaba pol-
gármester a bölcsődék szerepét 
emelte ki: ahol a családok már 
egyedül nem tudják megoldani 
a gyerekek elhelyezését, a na-
gyobb közösség segít. Elmondta: 
jövőre a tatabányai bölcsődék fel-
újítására, korszerűsítésére több 
forrás jut majd.

A találkozón Jordánné Krá-
nicz Rozália mutatta be a tatabá-
nyai „bölcsődetörténetet”, majd 
köszöntötték a nyugdíjba vonu-
ló bölcsődei dolgozókat. A részt-
vevőket  Baráti Áron verssel, az 
Operettszínház művésze ének-
kel köszöntött. A találkozó dél-
után a Dózsakerti Bölcsődében 
műhelyfoglalkozásokkal folyta-
tódott. � n V.T.

Ilyet még nem látott Tata
lOVASÜNNeP Szórakozás, kikapcsolódás mindenkinek az Öreg-tónál

A Tatai és Térségbeli 
Lovasélet-fejlesztő Egyesület 
szervezésében először ér-
kezik lovasszínházi elő-
adás Tatára. A jubileumi, 
ötödik Szent György-napi 
Lovasünnepen Pintér Tibor 
és a Nemzeti Lovas Színház 
új, Mátyás az igazságos cí-
mű rockoperáját a patinás 
Esterházy-lovardában mutat-
ják be ezen a hétvégén.

Szűr Annamária

Az egyesület és a rendezvény fő 
célja, hogy felidézze, életre kelt-
se eleink lovas hagyományait, 
helyi, országos és európai tra-
dícióit, összefogja a lovakkal, lo-
vaglással foglalkozókat, illetve 
az ezek iránt érdeklődőket. Stra-
ubinger Zoltán elnök kiemelte: 
helyben, a helyieknek szeretné-
nek értékes és érdekes progra-
mokat kínálni. A lovasünnep – 
a színházi előadásokon kívül – 
ingyenesen látogatható. Kézmű-
ves, népművészeti és gasztronó-
miai termékek, gyereksétány, 
borliget is várja a kilátogatókat. 

A jubileumi rendezvény leg-
nagyobb újdonsága a Nemzeti 
Lovas Színház előadása: a Pin-
tér Tibor vezette társulat szom-
bat este 19; és vasárnap 15 órá-
tól mutatja be a Mátyás, az igaz-
ságos című rockoperát az Ester-
házy-lovardában. A patinás, 

nagy múltú létesítmény a tulaj-
donos, Tatai Környezetvédelmi 
Zrt. jóvoltából kapja vissza régi 
rangját, és lesz a Lovasünnep 
kiemelt helyszíne. A szervezők 
lelátókat telepítenek a lovardá-
ba, hogy a nézők mind kényel-
mesebb körülmények között él-
vezhessék a darabot, amelyben 
többek között Buch Tibor, Pa-
padimitriu Athina, Kaszás Gé-
za és Makrai Pál is szerepet ját-
szik, de tatai és Tata környéki 
lovasok (a Lapatári Malom, a 
Brázik törzs, Gazder Pál para-
sportoló, Rendek Béla és a Sjáli 
Park csapata) is ott lesz köztük.

– Igazi, családi musical ez, 
amelyben a Mátyás királyról 
szóló mesék és mondák is meg-
elevenednek, de a történelmi 
hitelességet is szem előtt tar-
tottuk  – mondta Kinizsit alakí-
tó Pintér Tibor. A lovardában a 
Mesekocsi Színház közreműkö-
désével szombaton délelőtt a Lú-
das Matyi, vasárnap A dzsungel 
könyve élőszereplős meseelő-
adásokkal várják a kisebbeket. 

A 24 Óra előfizetői a rockope-
ra jegyei (6000 Ft) mellé 1 hóna-
pos Vasárnap Reggel előfizetést, 
a meseelőadások tikettjei (1000 
Ft) mellé tombolajegyet kapnak!

A lovasünnep egyik legjob-
ban várt pillanata immár ha-
gyományosan a tombolahúzás. 
Az értékes és hasznos ajándé-
kok mellett a fődíj ezúttal is 
egy nagy értékű (5 millió fo-
rint értékű) ló lesz, visszavá-
sárlási opcióval: ha a nyertes 
nem tudja megtartani az álla-
tot, az egyesület félmillió forin-
tos áron visszavásárolja azt tő-
le. A helyszínen lehetőség lesz 
rendelni a lapunkból már meg-
ismert és megszeretett Bomba 
Ajánlat termékeiből is a www.
mindaneten.hu és kiadónk jó-
voltából.
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Jó Szerencsét! 
Emlékév – Várják  
a tatabányaiak 
ötleteit
tAtAbáNyA Ötleteket, program-
javaslatokat vár a tatabányai 
önkormányzat és a szervező-
bizottság a Jó Szerencsét! Em-
lékév rendezvényeinek össze-
állításához. Az első csille szén 
felszínre juttatásának 120. év-
fordulója és Tatabánya várossá 
nyilvánításának 70. évfordu-
lója alkalmából 2017-ben a vá-
ros látványos programsorozat-
tal készül. A megvalósításhoz 
várják a polgárok, a civil szer-
vezetek, közösségek ötleteit, 
amelyek korosztálytól függet-
lenül maradandó emléket és él-
ményt nyújthatnak az itt élők-
nek és a látogatóknak is. Az 
emlékév célja, hogy megőriz-
ze a tárgyi emlékeket, a városi 
örökségünket, helyi értékein-
ket, megismertesse  bányász-
hagyományokat és múltunkat 
– változatos programokkal, vá-
rosrészi vetélkedővel, kiállítá-
sokkal. 

Az ezzel kapcsolatos prog-
ramjavaslatokat május 30-ig 
várják, amelyek közül az Em-
lékév Szervezőbizottsága a leg-
jobb, legszínesebb ötleteket be-
építi a rendezvénysorozatba. A 
javaslatok benyújthatóak sze-
mélyesen félfogadási időben  
postai úton a Polgármesteri Hi-
vatal Kommunikációs és Tájé-
koztatási Irodájához (2800 Ta-
tabánya, Fő tér 6.), vagy el-
küldhetők a kommunikacio@
tatabanya.hu címre. � n V.T.

Tavaszköszöntő 
csontritkulásos bál

tAtAbáNyA A Turul Csontrit-
kulás Egyesület csütörtökön 
16 órától rendezi meg hagyo-
mányos tavaszköszöntő bál-
ját a Béla király körtéri kö-
zösségi házban élő zenével, 
tombolával, ajándéksorso-
lással.

Májfa és Aszúszemek, 
Ogyevacska, Zimozeleny
VérteSSzőlőS A gyerekek a 
tájházban szöszmötölhetnek  
szombaton 14–17 óra között. 
Ugyanitt vasárnap a májfa-
állítás után, 15 órától az óvo-
da tánccsoportja, az iskola 
Ogyevacska néptánccsoport-
ja, az Aszúszemek felnőtt 
tánccsoport és a Zimozeleny 
asszonykórus lép fel.

Békesség veletek a 
Klapka-múzeumban
KOMárOM A Klapka György 
Múzeum főépületében Kiss 
Tamás, a győri Egyházme-
gyei Kincstár és Könyvtár 
igazgatója  nyitja meg pénte-
ken 16 órakor a Békesség ve-
letek – A katolikus egyház 
története Komáromban című 
kiállítást. 

Csatában a Csévi  
a Kesztölcivel is
PiliScSéV A Magyar Tudo-
mányos Akadémia szerint 
Marx Károly nem lehet köz-
terület névadója. A település 
lakói a hónap végéig javasol-
hatnak új utcanevet a követ-
kezők közül: Csévi, Mária, 
Szent István, Kesztölci.

Szabadtéri játék  
a kuckós kínálatban
NyergeSújfAlu A Kuckó 
Gyermekjóléti és Családsegí-
tő Szolgálatnál csütörtökön 
délután fél négykor szabad-
téri játékra várják a gyereke-
ket az Eternit városrészi fog-
lalkoztatónál.

A magyarok őstörténete 
pázmányos sorozatban
eSztergOM A Pázmány Ré-
gészeti Előadások sorozat ke-
retében csütörtökön 17 órá-
tól Türk Attila régész adj 
közre gondolatait A magya-
rok őstörténete címmel a Io-
hanneum dísztermében.

A találkozón köszöntötték a nyugdíjba vonuló bölcsődei dolgozókat is 
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Koncertek, bemutatók, előadások minden korosztálynak
PéNteK eSte a koncertek sorát 
a Black Jack és a Relics nyitja 
meg, szombaton fellép Dankó 
Szilvia, az Avion, az Üstökös 
Rock Blues Band, a JET-LAG, 
majd az Irigy Hónaljmirigyből 
ismert Sipos Péter és új zeneka-
ra, a Triász. Vasárnap a lovas 
programok után az Égi Kávé-
ház különleges koncertje zárja 
majd a zenei sorozatot.
SzOMbAt délutáN Tászler Me-
linda szabadidomító tart bemu-
tatót. Vasárnap délelőtt, a ha-
gyományos lovas felvonulás a 
Kapucinus Templomnál fogadja 
a lovas áldást, majd a Kastély-té-
ren lovas bemutatók lesznek, de 
fellép a komáromi F. B. I.  Ext-
rémsport szakosztály is.

A Nemzeti Lovas Színház előadásában tatai és környékbeli lovasok is közreműködnek majd a szombati és a vasárnapi előadáson

Borsó Tibor lett 
a tatai népfőiskola  
új elnöke
tAtA Éves közgyűlését tartotta 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság, ahol új elnököt vá-
lasztottak Borsó Tibor szemé-
lyében, aki a megyei közgyű-
lés alelnöke.  - Mindig komoly 
munkának tartottam ezt a faj-
ta felnőttképzési rendszert, s 
korábban mint önkormányza-
ti képviselő is nyomon tudtam 
követni tevékenységüket. Me-
gyei közgyűlési alelnökként 
azt gondolom, hogy Magyary 
korának területfejlesztési alap-
jait tette le. Szeretném elérni, 
hogy a Magyary Népfőiskola 
megyei szervezetté nője ki ma-
gát – emelte Borsó Tibor.� n
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Hintázás a nagyival. Nincs még két éve, hogy Ászáron átadták az óvoda 

mögötti új játszóteret, ami az igazán szép, első tavaszi napokon újra bené-

pesült. Ottjárunkkor Markovics Csenge és Kocsis Gergő is élvezte a láncos 

hinták nyújtotta örömöket, miközben nagymamájuk vigyázott rájuk. 
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Fogatozásra, lovagoltatásra, szamaragolásra is lesz lehetőség
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