
Egy kiváló 
ötlet, 
érdemes 
lemásolni
Gönyű Könyvek között válogat-
ni nem csak szaküzletekben, 
odahaza vagy könyvtárakban 
lehet, de szokatlan helyszíne-
ken is. Például a Duna part-
ján. Egészen pontosan az Ács 
melletti Gönyűn, ahol a köz-
ségháza előtt kialakított téren, 
a határfolyó partján csináltat-
tak egy kis üvegablakos szek-
rényt, amiben csaknem het-
ven könyvet helyeztek el. Az 
arra járóktól írásban azt kérik, 
hogy válasszanak kedvükre, 
aztán hozzák vissza, vagy cse-
réljék ki egy másik kötettel az 
elvittet. A lényeg az, hogy sose 
legyen üres a kultúra kicsiny, 
de fontos dobozkája. Másolásra 
érdemes, kiváló ötlet!  P. P. 

Félszáz 
gyanús 
hordót 
találtak
Kesztölc Bodor Gréta és Ra-
dovics Gergő szervezésében 
mintegy hetven lelkes önkén-
tes vállalkozott szemétszedés-
re a falu szebbé tétele érde-
kében.  A megtöltött zsákokat 
két lerakóhelyen helyezhet-
ték el az akció részvevői. So-
kan családtagjaikkal együtt 
szorgoskodtak. Többen támo-
gatták az elképzelést zsákok-
kal, kesztyűkkel, üdítővel, sü-
teménnyel. Sajnálatos módon 
a rendőrségre is szükség volt 
a nap során. Az egyik kisebb 
csapat félszáz olyan hordót ta-
lált egy árokban, amelyek vél-
hetően mérgező anyagot tartal-
maztak. A szervezők ismeret-
len tettes ellen tettek feljelen-
tést.  F. K.

2016. április 13., szerda

Remek programok a tatai Lovasünnepen

Honfoglalás lóháton
tata Április 22-24. között hato-
dik alkalommal rendezik meg 
a Szent György napi Lovasün-
nepet Tatán. A szervező Tatai 
és Térségbeli Lovasélet-fejlesz-
tő Egyesület kitart korábbi cél-
jai és vállalásai mellett, így a 
Lovasünnep – rockoperán kí-
vül – ingyenesen látogatható. 
Straubinger Zoltán elnök ki-
emelte: helyben, a helyieknek 
szeretnének értékes és érdekes 
programokat kínálni.

– Lovas, hagyományőr-
ző és szabadidős programok-
kal, gyereksétánnyal várunk 
mindenkit az Öreg-tó partján. 
Alapelvünk volt, hogy a város 
lovas hagyományai előtt tiszte-
legve minél több lovas bemu-
tatót szervezzünk, de kedvelt 
fesztiválprogramok is lesznek 
– részletezte az elnök, kiemel-
ve: a lovasáldás az idén a meg-
újult Kossuth téren lesz, 24-én, 
11 órakor.

A pénteki nyitónapon a Se-
amróg után Dévényi Tibi bá-
csi és az elmaradhatatlan pöty-
työs labdái várják a bulizókat. 
A legkisebbeket szombaton lo-
vagkori, interaktív  játszóház, 
vasárnap délelőtt babaszínház 
is szórakoztatja. Szombaton 
délelőtt kutyabemutató lesz, 
majd zenél a Black Jack, az Üs-
tökös RB, az Avion, a Kormo-
ránból is ismert Vadkerti Imre 
és barátai, a JET-LAG, a napot 
pedig a Relics zárja.

Szombat este visszatér Tatá-
ra Pintér Tibor és a Nemzeti Lo-
vas Színház. Most a Honfogla-
lás elevenedik majd meg az Es-
terházy-lovarda patinás falai 
között. A rockopera a Lovasün-

nep egyetlen belépős program-
ja. A főbb szerepekben Pin-
tér Tibort, Buch Tibort, Mak-
rai Pált, Sipos Imrét, Mohácsi 
Márkot, Bencze Sándort, Béke-
fi Viktóriát és Lőrincz Andreát 
láthatják, de mellettük a Kas-
sai Lajos Lovas Iskola képvi-
seletében Katrics Tamás lovas 
íjász is közreműködik a pro-
dukcióban egy látványos be-
mutatóval, és tatai, környékbe-
li lovasok is színre lépnek.

– Vasárnap az Esterházy-lo-
vardában délben kezdődnek 
a lovas és hagyományőrző be-
mutatók, a  bábolnai 5-ös fo-
gat, a Bábolnai harsonások, a 
Brázik-törzs, a Kurszán Kende 

Lovastanya és Tatai Táltos Lo-
vasiskola közreműködésével. 
A Kastély téren Aréna Tánc 
és Zumba Show, a Tatai AC be-
mutatója, (triál, kerékpárlabda 
és művészkerékpár), Gaál Dá-
niel Stand-up előadása, vala-
mint musical slágerek váltják 
egymást. 17 órakor kezdődik 
a tombolahúzás, amelynek fő-
díja az idén is egy ló lesz, fél-
millió forintos visszavásárlási 
lehetőséggel, ha a nyertes nem 
akarja megtartani – sorolta az 
elnök, akitől megtudtuk, hogy 
Tatán mutatkozik be hazánk-
ban először a Philippe Karl ne-
vével fémjelzett Könnyedség 
iskolája is.  Sz. A.

Rászorulókat segített a Katolikus Karitász

Pelenkákat kaptak

Rászoruló, kisgyermekes 
családoknak adott pelenka-
csomagot a megyében a Ka-
tolikus Karitász.

Nemes Zsuzsanna

nemes.zsuzsanna8@gmail.com

Bajót A szervezet az egyik ma-
gyarországi drogériahálózattal 
karöltve már ötödik éve szervezi 
meg a közös kampányt, amely-

nek célja, hogy minél több kis-
gyermekes családot támogassa-
nak pelenkával. A kezdeménye-
zésben nehéz körülmények kö-
zött élő családokat és gyermeke-
ket támogatnak, a mostani ak-
ció keretében mintegy húszmil-
lió forint értékben több mint fél-
millió darab pelenkát tud a két 
szervezet szétosztani. A napok-
ban Bajóton jutottak adomány-
hoz a kisgyermekes családok.

Écsy Gábor, a Katolikus Ka-
ritász országos igazgatója el-
mondta, hogy az elmúlt öt év 
alatt, mintegy ezernyolcszáz 
kisgyermeknek tudtak segí-
teni az adománnyal. A csa-
ládok körülbelül fél évre ele-
gendő pelenkát kapnak, ami 
a többgyermekes háztartások-
nál nagy segítséget jelent. Hoz-
zátette: az országos program-
ban idén több olyan családnak 

is segíteni tudnak, ahol moz-
gássérült gyermek vagy ik-
rek születtek. Így a pelenká-
ra szánt pénzt másra is tudják 
fordítani.

Ferenczi Rudolfné Molnár 
Éva, az Esztergom-Bajóti Ré-
gió Karitász vezetője elmond-
ta, hogy a napokban nyolc, de 
összesen mintegy negyvenhá-
rom családot tudnak támogat-
ni pelenkával.

Bajóton Ácsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója adja át az egyik csomagot a kisgyermekes édesanyának

Szabadidős és lovas programok, koncertek is várják az érdeklődőket

Sok érdekességet találtak Könyvválogatás a Duna mellett
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6  MEGYEI KÖRKÉP

Hirdetés

tavaszi
  nyerőnapok 

ELŐFIZETŐINK 6 HÉTEN ÁT CSAK NYERHETNEK!
6 héten keresztül minden pénteken 10–10 nyereményt sorsolunk ki érvényes 

előfizetéssel rendelkező olvasóink között. A nyertesek listáját keresse a szombati 
lapszámban!

A nyereményjáték időtartama: 2016. március 11. – április 15.

Fődíj sorsolása: 2016. április 15. 

További részletek a 06-40-510-510-es telefonszámon vagy
a kemma.hu/tavaszijatek internetes oldalon.
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