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kicsik és nagyok kalandos, játékos programja volt a lóvoda-nap

Sokan vezették a pónikat 
és hajtották a fogatokat
aprótalpúaktól volt hangos 
a sjáli szórakoztató Park a 
hét végén. itt, új helyszínen 
rendezték meg a hagyomá-
nyos Mihály-napi lóvoda-na-
pot, amelyen tata óvodásai, 
bölcsődései, óvodapedagó-
gusai, dajkái és intézménye-
ik mérték össze ügyessé-
güket.
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TATA A város kilenc óvodája és 
két bölcsődéje vett részt a IV. 
Mihály-napi Lóvoda-napon, 
amelyet ezúttal is a Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesztő 
Egyesület szervezett.

Az idei évben, ahogy tavasz-
szal a Szent György-napi Lo-
vasünnepnek, úgy ennek az 
őszi rendezvénynek is a Sjá-
li adott otthont. 

A barátságos, emberlépté-
kű környezetbe reggel busz-
szal jöhettek ki a vendégek, 
délután pedig vissza is vitte 
őket Tatára. 

Az óvodások a közkedvelt 
Póni-kupán, míg az óvodape-
dagógusok az első alkalom-
mal megrendezett fogathajtó 
viadalon mérhették össze tu-
dásukat, ezek voltak az első 
alkalommal megrendezett ló-
vodai ovilimpia versenyszá-
mai. Az első helyezett a Fürdő 
utcai, a második a Hajnalcsil-
lag, a harmadik a Szivárvány 
óvoda lett az összpontszámok 
alapján. 

Persze emellett is számos 
program várta az aprótalpúa-
kat. Lóra pattanhattak, hogy 
vezetőszáron tegyenek meg 
egy kört, az óvónők és óvóbá-
csik jóvoltából csizmát és pat-
kót hajíthattak, gipszet fest-
hettek, megannyi játékban ve-
hettek részt a célbadobástól a 
királylányszöktetésig. 

Sőt, a felnőttek fogathajtása 
után, új kalandot keresve még 
fogatot is toltak-húztak az ap-
rótalpúak: a néhány tízméte-
res „pályát” lelkesen és nevet-
ve teljesítették. Képgaléria, vi-
deó: kemma.hu

Az aprótalpúak ilyen „komoly” akadállyal felszerelt pályát teljesítettek a Póni-kupán, így képviselve saját óvodájukat a lóvodai ovilimpián fotók:  sz. a. 

Drukkerek és fogathajtók: a versenyszám vidám perceket okozott mindenkinek

A kézműves foglalkozások sem maradtak ki, hála az óvodapedagógusoknak

Tatabányai 
tinialázás:  
így látja  
a szakember
TATABÁNYA Ahogy arról beszá-
moltunk, nemcsak ütötte, de le 
is térdeltetett egy 13 éves tata-
bányai lányt egy nála néhány 
évvel idősebb, az esetről pedig 
videó is készült. A sokakat meg-
rázó és vitákat generáló eset 
kapcsán megkerestünk egy 
szakembert is: Rónáné Falus Jú-
lia gyermekpszichológust.

– Ebben a korosztályban gya-
kori az erőfitogtatás, a kitűné-
si vágy, a gyerekek próbálgat-
ják a határaikat – fogalmazott a 
kemma.hu-nak a gyermekpszi-
chológus. Mint mondta, ebben 
szerepe lehet annak is, hogy 
számos erőszakos benyomás 
éri őket, akár interneten, akár 
a különböző videójátékok for-
májában is, emiatt sok esetben 
azt hiszik, a konfliktusokat erő-
szakkal kell megoldani.

A szakember arról is beszélt: 
a hasonló erőszakos cselekede-
tek egyfajta kompenzációként 
is szolgálhatnak az elkövetők-
nek, ugyanis sokszor ők is meg 
vannak félemlítve például a 
családban és ezt vetítik tovább 
másokra. Rónáné Falus Júlia 
megjegyezte: az áldozat gyak-
ran eleve szorongó típus, emel-
lett nagy bennük a megfelelési 
kényszer az erősebb felé. A vi-
deós rögzítés pedig azt szolgál-
ja, hogy az elkövető kiélhesse 
exhibicionizmusát.

Megkérdeztük azt is, mit le-
het tenni a hasonló esetek elke-
rülése érdekében.

– Az egyik legfontosabb a fo-
lyamatos kommunikáció szü-
lővel és pedagógussal. Emel-
lett le kell kötni a fiatalok ener-
giáit, találni kell valamit, ami 
az online világból kivezetheti 
őket. Érdemes akár a pedagógi-
ai szolgálathoz, egyéb szakem-
berhez fordulni – zárta gondola-
tait a szakember. Részletek, vi-
deó: kemma.hu  Vá. t.

a séfek séfe tatabányai szakácsa hálás az édesanyjának

Megható vallomás Rolandtól
TATABÁNYA–BUDAPEST Hatodik 
alkalommal már nem sike-
rült elkerülnie a kiesést, és az 
utolsó lépcsőfokban megbot-
lott a TV2-n futó gasztro-re-
ality tatabányai versenyzője, 
Váradi Roland. 

A fiatal szakács a Séfek Séfe 
elődöntőjében esett ki.

Roland Facebook-oldalán írt 
arról, hogy imádta a versenyt 
és örül, hogy megismerhette a 
képességei határait.

–  Kolbásszal jöttem, kol-
básszal megyek! Sokat ta-
nultam a séfektől. Köszö-
nöm a biztatást, a lehetőséget 
a TV2-nek, a családomnak a 
kitartást! Az egész életemet 

meghatározza ez a verseny! 
Egy valakit azonban kiemel-
nék, ő az édésanyám, akinek 
mindent köszönhetek, amit 
eddig elértem, arra nevelt, 
hogy mindenért meg kell dol-
gozni – írta.

A fiatal szakács azt is hoz-
zátette, hogy édesanyja pél-
dát mutatott, hogy merjenek 
nagyot álmodni és soha ne 
adják fel. 

Mint kifejtette, mindamel-
lett, hogy a főzés szeretetét 
megismertette vele, csodás 
gyermekkort is biztosított ne-
kik annak idején.

Részletek és előzmények: 
kemma.hu MWRoland ötször menekült meg a versenyben fotó: tV2/sajtószoba 

Kétezren játszottak 
már a megyekvízzel
MEGYEI INFORMÁCIÓ Új kvízjá-
ték került fel a kemma.hu-ra 
a minap, a népszerűsége pe-
dig azóta is töretlen. Egy egy-
szerű kérdést tettünk fel: úgy 
ismerik-e Komárom–Eszter-
gom megyét, mint a tenyerü-
ket. Tíz, XX. századi, Fortepa-
nos fotót mutattunk, a feladat 
annyi volt, hogy három lehe-
tőség közül meg kellett mon-
dani, hol készültek. Nagy ál-
talánosságban mondhatjuk, 
hogy mindennap erre járnak 
az emberek, szóval nem eldu-
gott, rég nem látott helyszí-
nek és épületek kerültek a já-
tékba. Több mint kétezer vá-
laszadó eredménye alapján 

úgy fest, egy-egy hasonló ut-
carészlettel  „be lehet csapni” 
a játékosokat, így az átlag-
eredmény 5,64 pont lett, de 
persze bőven vannak olyanok 
is, akik hibátlanul töltötték ki 
a tesztet.

A legnehezebb feladványnak 
egy városkép bizonyult, amely-
ről mi sem fogjuk most elárul-
ni, hogy melyik települést örö-
kíti meg, ahogy azt sem, hogy 
melyik jellegzetes épületről 
gondolta azt a többség, hogy a 
tatai laktanyát ábrázolja.

Ha kedvet kaptak hozzá, 
töltsék ki a kvízt a kemma.
hu-n, és mindenre fény derül!
 sz. a.

A bántalmazó bántalmazott is 

lehet fotó: shutterstock


