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Koncertek és szabadidős program vár minket a hosszú hétvégén

Lovasnap huszárokkal
a hosszú hétvégén számos 
buli és rendezvény vár ben-
nünket.

Szűr Annamária

annamaria.szur@mediaworks.hu

MEGYEI INFORMÁCIÓ Tata és 
Agostyán között, a Szent 
György-napi Lovasnapon 
szombaton kicsik és nagyok 
egyaránt jól szórakozhatnak  
egész nap, ingyenesen láto-
gathatnak a Sjáli Szórakoz-
tató Parkba. A Tarka Tanya 
voltizsbemutatója a különle-
ges lovastorna világába ka-
lauzolja majd el a vendégeket 
például, míg Kocs Mihály az 
akhal teke lovakat ismerte-
ti meg jobban a nagyérdemű-
vel. Ez utóbbi fajta egyébként 
a Közép-Ázsia legnemesebb 
és leghíresebbje, a lovasha-
dak gyönyörű példányai vol-
tak ezek a négylábúak annak 
idején. 

A gyerekeket a népszerű Pó-
ni Kupa várja, amelyen a kis-
termetű állatokat egy külön-
leges akadálypályán vezethe-
tik át. A legügyesebb, leggyor-
sabb gyerekek kupát vehet-
nek majd át a megméretés vé-
gén. Mindemellett lovagolta-
tás, pónifogat is a kicsik ren-
delkezésére áll majd. A Brázik 
Törzs bemutatója a szokások-
hoz híven most is izgalmakat, 
lenyűgöző pillanatokat ígér 
A Tatai és Térségbeli Lovas-

élet-fejlesztő Egyesület, ahogy 
az elnök, Straubinger Zoltán 
elmondta, mindemellett ar-
ra is gondolt, hogy a hozzájuk 
kilátogatók egész nap jól érez-
zék magukat: Simonfi Gergely 
szolgáltatja majd a térzenét, 
az étel- és italárusok mellett 
különböző termékeket is lehet 
majd vásárolni. A szokásos 
tombola sem marad el: ezúttal 
egy shetlandi póni lesz a fődíj.

A szabadidős programok 
mellett persze az esti progra-
mokból is több várja a kikap-
csolódni vágyókat a megyé-
ben. Tatabányán a Roxxyban 

a Kalapács adja a Totális Me-
tal 30 jubileumi turné utolsó 
koncertjét. Másnap is érde-
mes lesz ide ellátogatni, főleg 
azoknak, akik Depeche Mode- 
rajongók, a helyi DM Klub 
ugyanis Electro Night Live  
2017 címmel szervez progra-
mot. Fél 11-kor iOn-, majd ti-
zenegytől Ultranoire-lemez-
bemutatók kezdődnek, fél 12-
től pedig a DJ-pult mögé lép 
Kubik Ant + Richie, DM, alter, 
electro, industrial, synthpop, 
EBM zenékkel. 

Az  Ultranoise énekes-dal-
szerzője, Joseph Stapel, és a 

szintetizátoros-programozó 
Kun Szilárd 2011 óta zenél 
együtt, 2014-ben vették fel az 
Ultranoire nevet. Bemutatko-
zó albumukat még távmunká-
ban a Tatabánya–London ten-
gelyen, a legújabb, Intronout 
című lemezüket pedig már itt-
hon készítették. Az Intronout 
a megjelenés után nem sokkal 
a német Poponaut lemezeladá-
si listán a negyedik helyre lé-
pett. Az albumon található 
számok sokkal mélyebb hang-
zásúak a korábbi számoknál, 
emellett a dalszövegek is több 
mondanivalóval bírnak.

Szombaton hivatalosan is 
elkezdődik a nyári szezon, 
legalábbis a táti Ice Beachen, 
ahol megnyitját a partysátrat, 
ahol HDM Party lesz a szoká-
sos, gazdag stíluskínálattal 
és remek lemezlovasokkal. 
Stuka, Tommy B, Rick Sawy-
er és Sroplex pörgeti majd a 
zenéket. 

Szombaton Tatán a Saloon-
ban mesés húsok és a csodás 
borok estéje lesz: BBQ-húsok-
hoz (oldalas, karaj és daga-
dó) remek borokat kínálnak 
majd a Brigád pincészet kí-
nálatából.

VÉRADÁS

KÖRNYE–KESZTÖLC A Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó 
szolgálat ma 12.30 és 17.30 kö-
zött a művelődési házban; 15 és 
18 óra között kesztölcön, a közsé-
gi klubban várja a segíteni szándé-
kozókat.

SZÍNHÁZ

TATABÁNYA Jászai Mari színház: 
19 óra: Black Comedy – bohózat 
egy felvonásban (nagyszínpad).
ÉSZAK-KOMÁROM Jókai színház 
(szlovákia): május 2. (kedd), 11 
óra: rómeó és Júlia.

PROGRAMOK

OROSZLÁNY A XXi. Civileké a Ház 
rendezvénysorozat nyitánya va-
sárnap 16:30-kor lesz az Oroszlá-
nyi közösségi színtér és könyvtár-
ba. Ötkor tavaszköszöntő tánc gála 
kezdődik.
KÖRNYE A főzőversennyel egybe-
kötött családi napot és majálist az 

önkormányzat hétfőn rendezi meg 
a tóparton. szórakoztató és spor-
tos programok, vidám versengé-
sek várnak mindenkit, a kicsiket 
a Csiri-Biri Játéktár és arcfestés is 
díjtalanul. Az idén 10. alkalommal 
keres új gazdát a Vándor Fakanál: 
a főzőversenyre a polgármesteri hi-
vatalban lehet nevezni az 573-100-
as telefonszámon, vagy az info@
kornye.hu címen ma délig.
PILISCSÉV szombaton az önkor-
mányzat és a piliscsévi pincefalu 
egyesület főzőversenyt rendez a 
pincefaluban a szaletlinél. A szük-
séges alapanyagokról, eszközökről, 
tűzifáról a csapatok gondoskodnak. 
A tűzgyújtás 9, a zsűrizés 13 órakor 
kezdődik.
BANA egész napos családi nap lesz 
a művelődési ház udvarán szomba-
ton. A gyerekeket játszóházzal, ug-
rálóvárral, pónilovagoltatással vár-
ják, a felnőtteket közös főzéssel, 
beszélgetéssel. A program kedve-
zőtlen időjárás esetén elmarad.

Borosgazdák is támogatják a külterületi út felújítását

Lejáró lesz a régi ház helyén
ÁSZÁR Április első hétfőjén 
a Határ utcában kezdték el a 
munkát annak a tatai cégnek 
a dolgozói, melynek vezetői a 
legjobb ár-érték ajánlatot nyúj-
tották be a község útjainak fel-
újítására. Ha itt végeznek majd 
a szakemberek, akkor a Kis ut-
ca következik teljes hosszában. 
Ezt követően az Újszőlő utca 
egy szakaszának a felújításá-
val zárul ez a feladatsor.

Minderre csaknem húsz-
millió forintot fordít az önkor-
mányzat. Pekár Zsolt polgár-
mestertől azt is megtudtuk, 
hogy ehhez a fejlesztéshez 
egyetlen fillérnyi állami tá-
mogatást sem nyertek, a pénzt 

az előző években felhalmozott 
tartalékaikból biztosítják. Ké-
sőbb a Széchenyi utca külte-
rületi részét is megcsináltat-
ják csaknem hatszáz méter 
hosszan, mert az a nagy mun-
kagépek miatt jelentősen meg-
rongálódott. Az itt elvégzendő 
munkát a helyi borosgazdák 
és egy mezőgazdasági cég is 
támogatja 1-1 millió forinttal.

A polgármesteri hivatal 
mellett építendő lejárót a fut-
ballpályáig viszont nem, ami-
re 4-5 milliót fognak költeni. 
Az új közterület a szomszé-
dos ház helyén halad majd, 
az épület bontása már elkez-
dődött.  P. P. 

a hagyományos történészkonferencián a kiegyezés utáni időszak volt a téma

Jókai Mór szerette a szülővárosát 
KOMÁROM Történészkonferen-
ciával folytatódott a Komáromi 
Napok rendezvénysorozat csü-
törtökön délelőtt a Monosto-
ri Erőd ódon falai között. Min-
den évben április 27-én rende-
zik meg ezt az eseményt, me-
lyet párhuzamosan a Komá-
romi Napokkal, idén 26. alka-
lommal szervezett meg a Ko-
máromi Klapka György Múze-
um és az önkormányzat közö-
sen. Kiss Vendel, történész, a 
Tatabányai Múzeum igazga-
tóhelyettese köszöntötte elő-
ször a megjelenteket, elsősor-
ban dr. Kancz Csaba  megyei 

kormánymegbízottat, Molnár-
né dr. Taár Izabellát, a Komá-
romi Járási Hivatal vezetőjét, 
dr. Molnár Attilát, Komárom 
polgármesterét, Knirs Imrét, 
Észak-Komárom alpolgármes-
terét és a résztvevőket.
 Dr. Kancz Csaba megnyitó-
jában örömét fejezte ki, hogy 
fiatalok is helyet foglalnak a 
sorokban, hiszen egy ilyen 
szakmai konferencián ren-
geteg olyan dolog elhangzik, 
amik a tankönyvekben nem 
szerepelnek.

Az értekezleten több neves 
történész, Kiss Vendel mel-

lett Hermann Róbert, Kemény 
Krisztián, Bona Gábor, Kedves 
Gyula és Csikány Tamás is fel-
idézte a kiegyezés utáni kor-
szakot. Kiss Vendel Komáro-
mot mutatta be előadásában, 
ahogyan Jókai Mór látta, aki-
nek számos írásában szerepel 
a város és a szabadságharc. 

– Jókai Mór szerette a szülő-
városát, melyre nagyon büsz-
ke volt, ha módja volt rá, min-
dig becsempészte írásaiba 
–  emelte ki. Az érdeklődők 
rengeteg érdekes információ-
val lettek gazdagabbak az elő-
adásokat hallgatva.  N. t.

Szent György
Római katona és keresztény 
mártír, aki a legenda szerint 
megölte a Silena nevű város 
melletti tóban élő sárkányt. 
György egyike a tizennégy se-
gítő szentnek, a rend, a jog-
szerűség védelmezője. A sár-
kány elleni küzdelme a közép-
korban a gonosz feletti győ-
zelem, napjainkban a bűnül-
dözés szimbóluma. Az álta-
la jelképezett értékeket szem 
előtt tartva választotta töb-
bek között a rendőrség  is vé-
dőszentjéül Szent Györgyöt. 
Emellett a katonák, a földmű-
vesek, az olasz lovasság, a 
leprában és szifiliszben szen-
vedők, valamint több ország 
patrónusa is.

A Szent György-napi lovasnapon huszárok is várják majd a gyerekeket  Fotó: MW 

Pekár Zsolt a lejáró miatt bontásra ítélt ház előtt Fotó: P. P.

HÁROM PERCBEN

Szolgálnak 
és védenek

Farkas Gábor

A rendőrség napja alkalmá-
ból Farkas Gábor dandártá-
bornokkal, megyei főkapi-
tánnyal beszélgettünk.
– Igaz, hogy szent györgy 

mai követői a rendőrök?

– Igen. A keresztény már-
tír által jelképezett értéke-
ket szem előtt tartva válasz-
totta a rendőrség védőszent-
jéül a nemes lovagot. Nap 
mint nap új kihívásokkal 
szembesülünk. A „Szolgá-
lunk és Védünk” jelmondat-
hoz híven, Szent György pél-
dáját követve védelmezzük a 
rendet, és biztonságot nyúj-
tunk határainkon belül. 
– több ez, mint munka...

– A rendőri munka sikeré-
nek záloga az állomány pél-
dás hivatástudata és meg-
kérdőjelezhetetlen szakmai 
felkészültsége. A szolgálat-
ellátás során tanúsított se-
gítőkész rendőri magatartá-
suknak köszönhetően kivív-
tuk a lakosság szimpátiáját, 
amelyet a közvélemény-ku-
tatások eredményei is alátá-
masztanak. Kollégáim tanú-
bizonyságot tettek arról, ké-
pesek a legfeszültebb hely-
zetekben is határozottan és 
emberségesen intézkedni, a 
bajbajutottakon segíteni. A 
bűnmegelőzés, bűnüldözés 
és a közrend védelme során 
komoly erőfeszítéseket tesz-
nek, hogy a megnyugtató je-
lenlétüket érezze a lakosság.
– Főkapitányként mit üzen 

az állománynak az ünnep al-

kalmából?

– Ünnepünk alkalmával ezú-
ton szeretném megköszönni 
rendőrség valamennyi dol-
gozójának fáradtságot nem 
ismerő, elhivatott, áldozatos 
munkáját, és kívánok mun-
katársaimnak jó erőt, egész-
séget, boldog, örömteli csa-
ládi életet, további munka-
sikereket! A főkapitány kö-
szöntője a Kemma.hu-n elol-
vasható.  sz. a.Érdekes témákat boncolgattak az előadók Fotó: N. t. 


