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Technós péntek  
a tóparton

TATA pénteken a techno sze-
relmeseinek kedveznek a pi-
kantóban, ugyanis egy igazán 
kemény bulin pörgeti majd a 
zenéket andrewboy. szomba-
ton dJ Hubik jóvoltából videó-
diszkó várja majd a slágerek 
elkötelezettjeit. andrewyboy, 
aki már 27 éve van a szakmá-
ban, egyébként épp a napok-
ban töltötte fel a netre két leg-
újabb mixét, amelyet Facebo-
ok-oldaláról egy kattintással 
elérhetnek a technorajongók.

Tűzgyújtás lesz  
a piknik után
BAJ a település is csatlakozott 
az „Itthon vagy! magyarország 
szeretlek!” országos program-
hoz: pénteken 17 órakor kez-
dődik a baji program a bú-
csú téren. a családi piknik 
alatt simonfi Gergely zenél 
majd, a gyerekeket ugrálóvár, 
dodzsem is várja majd. a tü-
zet fél nyolckor gyújtják meg.

Francia est  
a szlovák faluban
TARDOS Franciavacsora-estet 
szerveznek szombaton a he-
lyi közösségi házban, az ízle-
tes menü mellett pedig tom-
bolahúzás is várja a vendége-
ket, akik előzetesen bejelent-
keztek a programra. az aján-
dékokat a francia vendéglá-
tók ajánlották fel.

Fusio Group  
a Saloonban
TATA az idén 25 éves jubileumi 
turnéjának keretében érkezik 
a saloon music pub-ba a Fusio 
Group. Negyed évszázad kom-
pozíciói mellett fontos szere-
pet kap a műsorukban a hato-
dik, legutóbbi Wanna dance? 
című lemezük anyaga is. ta-
gok: szendőfi péter (dob), elek 
István (szaxofon), Kormos Já-
nos (gitár), tálas Áron (billen-
tyűs hangszerek), szuna péter
(basszusgitár).

Játékos próbák, póni-kupa, óvónők versenye a tatai óvodákkal

Lóvoda-nap várja a gyerekeket
TATA Az idén szeptember 30-
án rendezi meg hagyományos, 
Mihály-napi Lóvoda-napját a 
Tatai és Térségbeli Lovasélet-
fejlesztő Egyesület, amelynek 
célja, hogy a lovas hagyomá-
nyokat mind több gyermekkel 
megismertesse. Az idei ren-
dezvényen, ahogy eddig is, a 
tatai óvodák lesznek a vendé-
gek... és egyben a főszereplők 
is, hiszen igazi ovilimpiát is 
szerveznek a gyerekekkel és 
az őket gondozó óvodapeda-
gógusokkal. Míg a felnőttek 
a fogathajtásban bizonyíthat-
nak, addig a gyerekek a ked-
velt póni-kupán mutathatják 
meg, milyen ügyesek. Emel-

lett számos játék (patkódobás, 
minifogat tolása...), kézműves 
foglalkozás és egyéb program 
várja az aprótalpúakat.

Straubinger Zoltán egyesü-
leti elnök lapunknak kiemel-
te: Tata és Agostyán között, 
a Sjáliban biztonságos, csa-
ládias környezetben, belépő-
jegy váltása nélkül látogatha-
tó a Lóvoda-nap, amely az óvo-
dáknak is remek lehetőséget 
nyújt, hogy bemutatkozhassa-
nak, de mindemellett a gyere-
keknek is tartalmas, mozgal-
mas programot kínál. A cél 
közös: új élményt, élménye-
ket adni a következő generá-
ciónak. sz. a. A póni-kupa mellett számos program várja a kicsiket  

a Guns n’ roses 
alapítója itt zenél
TATABÁNYA Novemberben a 
megyeszékhely legrockosabb 
klubjában, a vasútállomás 
mellett lép fel a 80-as évek 
Los Angeles-i rockszínteré-
nek egyik emblematikus ze-
nekara, az L. A. Guns. A glam 
rockerek soraiban ismét egye-
sítette erőit Tracii Guns gitá-
ros (aki a Guns ‚n’ Rosesnak 
alapító tagja volt) és Phil Le-
wis énekes. A felfrissült tag-
ság új lemezt készített: a The 
Missing Peace októberben je-
lenik meg. A csapat londoni 
koncertje után és olaszorszá-
gi fellépései előtt teszi tiszte-
letét a bányászvárosban. Az 
érdeklődés nagy: az úgyneve-

zett early bird jegyek már el-
fogytak, a Facebookon több 
mint kétszázan jelezték, hogy 
ott szeretnének lenni a bulin, 
háromszáz embert pedig érde-
kel a koncert.

Az L. A. Guns a legendás 
rockszíntér, a Sunset Strip-
nek egyik ikonikus bandá-
ja, és bár a nagy áttörés so-
sem jött össze nekik, nem ad-
ták fel: több mint harminc éve 
fáradhatatlanul koncertez-
nek és lemezeket készítenek. 
Ha valaki lemaradna a tatabá-
nyai bulijukról, november 14-
én Ausztriában még elcsíphe-
ti őket, Veldem am Wörther 
See-ben. B. B.

Három hónapos blogsorozat a kemma.hu-n az egészség jegyében

Formába hozom magam, 
avagy jön az életmódváltás

Ha az embernek már nem 
elég az „így is szép vagy”, és 
megunja a vicceket, hogy a 
kerek is egy forma (amivel a 
ruhakészítők általában nem 
számolnak), egyet tehet: 
életmódot vált, edzeni kezd 
és szigorú étrendet tart. Így 
tettem én is, az első hét pe-
dig meggyőzött, hogy nem 
döntöttem rosszul: mínusz 
2,9 kilót mutatott a mérleg.

Szűr Annamária 
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TATABÁNYA Sajnos az ülőmun-
ka nem barátja az alaknak, 
és néptánc ide vagy oda, szé-
pen felszaladtak rám a kilók 
az elmúlt években. Mivel soha 
nem voltam az a típus, akire 
kétszer kellett ránézni, hogy 

egyszer észrevegyék, nem túl 
szerencsés. Így hát nagy fába 
vágtam a fejszémet, és 12 he-
temet arra teszem fel, hogy a 
kereknél kívánatosabb formá-
ba hozzam magam.
Mint minden élet-
módváltás, ez is 
rengeteg plusz in-
formációval jár, 
így amikor az Élet-
mód Club tatabá-
nyai résztvevői-
vel összegyűltünk 
a Cutlerben, hogy 
meg ha l l gassu k 
Vörös Zoli előadását a ch-król, 
fehérjékről és társaikról, el-
hűltünk: az eddigi ételeink 
mintegy 90 százalékát szám-
űzte egy laza mosoly kísére-
tében. Persze akadtak próbál-
kozások, hogy ha gyümölcsöt 

nem ehetünk, attól almát még 
lehet-e, és miért tiltólistás a 
méz, ha az csak kisállati ere-
detű, de a nap legmotiváltabb 
felkiáltása messze ez volt: „éj-
jel-nappal bulgurt fogunk in-

ni!” Ez elég nehéz 
lesz, lévén a bul-
gur búzatöret, így 
inkább esszük, 
mint isszuk. Egy 
hét tapasztalatai 
alapján pedig azt 
mondhatom, az ét-
kezéseinknek csak 
a fantázia (meg a 

szénhidrát-táblázat) szab ha-
tárt, ízletes, változatos kajákat 
lehet készíteni így is. (Nagy 
kedvencem a bébispenótos, la-
zacos, zsírszegény túró).

Az étrend persze semmit 
sem ér testmozgás nélkül, 

így az új legjobb barátom Bó-
dis Krisztián lett, aki személyi 
edzőként segít a feladatok mi-
nél pontosabb elvégzésében  – 
ő egyébként a „tegyünk rá még 
egy kis súlyt” motiváció koro-
názatlan királya is. A viccet fél-
retéve: az első edzés maga volt a 
móka és kacagás, hiszen „csak” 
ismerkedtünk a gépekkel, a fu-
tópaddal, de a második és plá-
ne a harmadik már megmutat-
ta milyen az, amikor dolgozik 
az izom.

Vasárnaponként mérlege-
lünk, az első hét eredménye 
pedig magáért (meg értem) be-
szélt: a mérleg mínusz 2,9 kilót 
mutatott. Ebben persze nyilván 
sok még a víz, de mégis bizo-
nyítja: a test jó úton halad. És er-
ről a kemma.hu-n be is számo-
lunk a következő hónapokban.

Blog a kemmán
Az előttünk álló 3 hónapban 
a szintén életmódváltó Ta-
kács-Ács Réka, valamint jó-
magam tapasztalatait, tör-
ténetét, edzőtermi kaland-
jait és küzdelmeit ismerhe-
titek majd meg (mert biztos 
nem lesz könnyű) a kemma.
hu-n, de bízom, bízunk ben-
ne, hogy történetünk titeket is 
motivál majd. A beszámolókat 
alakbarát receptek, fotók te-
szik majd színesebbé, decem-
berben pedig kiderül, milyen 
eredménnyel zártuk a többi-
ekkel együtt az életmódvál-
tást. A következő részig még 
egy motiváció: egy hete élek 
kenyerek, pékáruk nélkül, és 
egyáltalán nem hiányoznak!

Az új legjobb barátaim: Bódis Krisztián személyi edző, Dwayne Johnson és a gépek fotó:  a szerző felvétele

az izomláz és 
a mérleg is bi-
zonyítja, hogy 
keményen 
dolgozunk a 
sikerért
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