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A tatai Lovasünnep igazi térségi rendezvénnyé nőtte ki magát

Ezernyi ovist 
vidítottak fel
Az idei esztendőben a tatai 
és térségbeli Lovasélet-fej-
lesztő Egyesület a térség 
önkormányzatainak hála, 
több mint ezer kisgyermek-
nek adott felejthetetlen él-
ményt.

Szűr Annamária

annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA–AGOSTYÁN Immár hagyo-
mányosan a Sjáli Parkban ren-
dezte meg a Szent György-na-
pi Lovasünnepet a Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesztő 
Egyesület. Céljuk, mint min-
den évben, most is az volt, 
hogy helyben, a helyieknek kí-
náljanak szórakozási lehetősé-
get, miközben a lovas kultú-
rát, a lovassportot is igyekez-
nek megszerettetni a követ-
kező generációval. Az idén a 
Magyar Nagycirkusz is csat-
lakozott a rendezvényhez, így 
péntektől vasárnapig több elő-
adást is tartottak a parkban fel-
állított sátorban. Legalább ezer 
gyermek, nagy többségük óvo-
dás élvezhette ingyen a kacag-
tató, látványos produkciókat, 
ugyanis a térség önkormány-
zatai támogatták azoknak a ki-

csiknek a belépőit, akik jelent-
keztek erre a programra. Mel-
lettük a tatai diákotthon ta-
nulóit is támogatták a jószívű 
adakozók, így ők pénteken lá-
togattak el a cirkuszba.

Ahogy Michl József polgár-
mester társaságában a meg-
nyitón Straubinger Zoltán, az 
egyesület elnöke köszöntőjé-
ben fogalmazott, egy közösség 
erejét soha nem tagjainak szá-
ma, hanem az emberek tenni 
akarása határozza meg, így 
bátran kijelentheti: a tatai lo-
vas közösség igen erős. 

– Évről évre tesznek, te-
szünk azért, hogy a gyerekek-

kel megszerettessük, megis-
mertessük a lovas kultúrát, a 
lovakat, ezeket a nemes álla-
tokat, amelyektől mindannyi-
an tanulhatunk. Emberséget, 
tisztességet, hűséget. A lovas-
élet-fejlesztő egyesület is ezek 
alapján végzi a munkáját év-
ről évre, a különböző rendez-
vényekkel – mondta, hozzá-
téve, hogy nincs szebb, mint 
gyermekeink arcán látni az 
örömöt, és a lovasünnep így 
lett az összefogás, az egymás-
ra figyelés ünnepe is. 

A gyerekeket többek között 
pónifogatozás, az agostyáni 
tűzoltók autója, valamint Aré-
na zumba is várta, de nagy si-
kere volt a Tatai Táltos Lovas 
Iskola karüsszel-, és a baji Tar-
ka Tanya voltizsbemutatójá-
nak is. A voltizs, vagy más né-
ven lovastorna a lovaglás és a 
torna között képez átmenetet. 
Az egyik legfiatalabb szak-
ág a lovassportok között, de 
már szép számmal akadnak 
követői térségünkben is. Az 
ifjak most is lelkesen fordul-
tak meg, térdeltek fel, és mu-
tattak be különböző mutatvá-
nyokat a paripán.
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Közgyűlés
A lovasünnep szombat-
ját közgyűlés és jó hangu-
latú, kötetlen vacsora zár-
ta. A 2017-es szakmai és 
pénzügyi beszámoló mellett 
szóba kerültek az idei ter-
vek, lehetőségek, feladatok 
is. Mindezek melllett pedig 
megválasztották a terápiás 
tagozat új elnökét is, Gam-
merné Fórizs Éva személyé-
ben.

A Tatai Táltos Lovas Iskola tagjai karüsszelbemutatóval készültek

édesanyját 
védte, 
tragédia  
lett a vége
DÁG Édesanyját próbálta véde-
ni egy 35 éves dági férfi a csa-
ládi veszekedésben, ám eköz-
ben édesapjának okozott halá-
los sérüléseket.

A Kemma.hu beszámolója 
szerint a rendőrségre április 
30-án, a hajnali órákban csa-
ládi veszekedésről érkezett 
bejelentés. A helyszínre érke-
ző rendőrök megállapították, 
hogy a dági otthonában a 62 
éves férfi előzetes szóváltást 
követően késsel többször meg-
szúrta 56 éves feleségét, aki-
nek súlyos, életveszélyes sé-
rüléseket okozott.

A lakásban tartózkodott a 
házaspár 35 éves fia is, aki az 
anyja védelmére kelt. A férfi 
olyan erővel fogta le az apját, 
hogy ő ennek következtében 
életét vesztette. Az 56 éves asz-
szonyt a mentőszolgálat mun-
katársai kórházba vitték.

A megyei rendőr-főkapi-
tányság emberölés bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított bünte-
tőeljárást a 35 éves férfi ellen. 
Kedd este hallgatták ki, ám 
egyelőre részleteket nem kö-
zölt a rendőrség.

emberölés gyanú-
ja miatt indítottak 
büntetőeljárását


