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Szentgyörgymezőről indultak a díszes kocsik a Széchenyi térre 

Borlovagokat avattak a 
Főtéri Szüreti Fesztiválon
Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Főtéri Szüre-
ti Fesztivált, amelyen a kon-
certek mellett különleges 
ételekkel és borokkal vár-
ták az érdeklődőket, akik 
még a virtuális valóságba is 
betekinthettek. 

Walczer Patrik

patrik.walczer@mediaworks.hu

ESZTERGOM Szeptember utolsó 
hétvégéjén újra megtelt élettel 
a város főtere, ahol a három 
napig tartó szüreti mulatsá-
gon több ezren fordultak meg. 
A rendezvény a Zene világna-
pi műsorral kezdődött el, ame-
lyen a Bánomi Óvoda szerve-
zésében a város összes intéz-
ménye képviseltette magát. 
A gyermekek és az óvodape-
dagógusok énekekkel és játé-
kokkal készültek a Széchenyi 
téri programra, ahol a Zsolt 
Nándor Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusai muzsiká-
jukkal meg is táncoltatták a 
népes közönségüket.

A harmadik alkalommal 
megszervezett rendezvény-
ről ezúttal sem hiányozha-
tott a hagyományos szüre-
ti felvonulás. A Szentgyörgy-
mezői Kertbarátkör lelkes 
tagjai már szombat kora reg-
geltől készültek a fontos ese-
ményre: a birtokaikon hamar 
begyűjtötték a méretes szőlő-
leveleket, amelyekkel később 
ünnepi viseletbe öltöztették a 
szüreti kocsikat.

A Szentgyörgymezői Olva-
sókör elől útjára induló me-
net népzenei kísérettel haladt 
végig a város utcáin, rövid pi-
henőik alkalmával pedig a ko-
csisokat kísérő táncosok mű-
sorát tekinthették meg a lako-
sok. A Széchenyi téren Bánhi-
dy László alpolgármester kö-
szöntötte a felvonulókat, majd 
elkezdődött a szüreti műsor 
a színpadon. A Kertbarátkör 
tagjai közül idén is megvá-
lasztották a hegybírót, aki a 
bíróné társaságában a szín-
pad előtt számolt be a közön-
ségnek az idei szüretről.

A színpadi műsorban ezút-
tal is hagyományos magyar 
néptáncokat láthattunk, majd 
a produkciók után a városköz-
pont felől mintegy kétszáz bor-
lovag vonult a Széchenyi térre.

A muzsikusok felvezetésé-
vel a színpad elé felsorakozó, 
címeres zászlókat felvonulta-
tó, harmincnégy szervezetet 
képviselő társaság a Vinum 
Ister-Granum Regionis Borlo-
vagrend avatási ceremóniájá-
ra érkezett. Az ünnepség után 
a rock&roll stílusjegyet képvi-
selő Pedrofon zenekar nyitot-
ta meg a fellépő együttesek 
sorát, majd Nyári Károly el-
ismert jazz-zongorista lányai, 
Alíz és Edit lépett színpadra.

A rendezvény zárónapján a 
főtérről rajtoltak el az eszter-
gomi félmaraton versenyzői, 
kora délután pedig a színpadon 
is elkezdődött a műsor. Az ér-
deklődők még betekinthettek 
a virtuális valóságba is, ahol 
páratlan élményekkel gazda-
godtak. A fesztivált a Republic 
együttes koncertje zárta.

Címeres zászlóikkal harmincnégy szervezetet képviselő társaság, a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend tagjai érkeznek az avatási ceremóniára Fotók: W. P.

A kocsikat kísérő táncosok több helyen is rövid műsort adtak 

A város központjából rajtoltak a félmaraton résztvevői

A tatai Lóvoda napon több száz óvodás érezte jól magát

Karcsi, a teve volt a nagy sztár
TATA Remekül sikerült a Mi-
hály-napi Lóvoda nap a Sjáli 
Szórakoztató Parkban a hét-
végén. A Tatai és Térségbe-
li Lovasélet-fejlesztő Egye-
sület az idén, szakítva a ko-
rábbi hagyományokkal, nem 
szombaton, hanem pénteken 
szervezte meg a programot, 
amelyre a város óvodásait lát-
ták vendégül. 
 A gyermeknevelő intézmé-
nyekkel egyeztetve és együtt-
működve több száz aprótalpú 
érkezett Tata és Agostyán kö-
zé, ahol ugrálóvár, pónifoga-
tozás, lovaglás, pónivezetés 
is várta őket az egyesület, az 
óvónők és a Tarka Tanya jó-

voltából. No meg Karcsi, a te-
ve, aki a park legújabb lakója.

Straubinger Zoltántól, az 
egyesület elnökétől megtud-
tuk, hogy a céljuk továbbra is 
az, hogy a felnövekvő generá-
cióval megismertessék, meg-
szerettessék a lovas kultúrát, 
és az ilyen, ráadásul ingye-
nesen látogatható rendezvé-
nyek is pont ezt a célt szolgál-
ják. Azt, hogy ez milyen jól si-
került, bizonyította a pénteki 
nap: az, ahogy az ovisok lel-
kesen vezették a pónikat az 
akadálypályán, pattantak a 
fogatra, simogatták szeretet-
tel az állatokat. Képgaléria: 
kemma.hu  Sz. A.A lovas napon a teve érdekelte leginkább a kicsiket Fotó: Sz. A.

HÁROM PERCBEN

Színek és 
dallamok

Bakai Lilla
TATABÁNYA A már megszo-
kott változatos programok-
kal várják az érdeklődőket 
szombaton a Vértes Center-
be. A zene, az illatok és a 
gasztronómia kedvelői is 
megtalálhatják a számuk-
ra megfelelő elfoglaltságot, 
de a gyerekekről sem feled-
keznek meg a szervezők. 
A részletekről Bakai Lil-
la marketingmenedzserrel 
beszélgettünk.
– Mivel készülnek az ese-
ményre?
– Ízek, színek, illatok és 
dallamok kavalkádjával 
várjuk a Vértes Centerbe 
látogatókat. Serényi Zsolt 
és Eszement kuktája gaszt-
ro stand uppal szórakoz-
tatja a közönséget, majd 
Sütő Enikő modelliskolája 
tart látványos divatshow-t. 
A bort, illatokat és az édes-
ségeket kedvelőket vásár 
várja, széles választékkal. 
Műsorvezetőnk ezúttal 
Dombóvári Vanda lesz.
– A gyerekeknek milyen 
programok szólnak?
– Farkasházi Réka gyerek-
műsora 14 óra 10 perckor 
kezdődik, de lesznek kvíz-
játékaink ajándékokért, va-
lamint „illatos” kézműves 
foglalkozásaink is, amely-
ben a gyerekek is részt tud-
nak venni.
– Több fellépő is lesz a nap 
folyamán…
– Ezúttal két tehetséges 
előadó, illetve egy népsze-
rű együttes érkezik hoz-
zánk, a Vértes Centerbe. El-
sőként az X-Faktorból meg-
ismert Opitz Barbi lép fel 
15 órától, majd a szintén 
tehetségkutatóban megis-
mert Péter Srámek érkezik 
a plázába késő délután. Vé-
gül, de nem utolsósorban 
az Animal Cannibals csa-
pata dobja fel a hangulatot 
az esti órákban.
 Körtvélyfái Dina
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A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

„SuliMoped” program tárgyában

pályázAti fElhívást íRt Ki 

A pályázati leírás rövid tartalma: Az Országos Rendőr-főkapitányság 
Baleset-megelőzési Bizottsága a 2018–2019. évi tanévben is meghirdeti 

a „SuliMoped” programot. A program célja, hogy a 14–16 év közötti 
diákok az ORFK-OBB finanszírozása mellett ingyenes képzés keretén 
belül „AM” kategóriára – segédmotoros kerékpár – szerezhessenek 

 vezetői  engedélyt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. 10 óra.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.police.hu honlapon vagy 
térítésmentesen átvehető a 2800 Tatabánya, Komáromi út 2. szám alatti 

címen, illetve elektronikusan kérésre megküldhető az igazgatas@komarom.
police.hu e-mail-címre küldött elektronikus megkeresés alapján.

Pályázati feltételekkel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető  
az Igazgatási Alosztálytól a 06-34/517-777/2107-es melléken.


