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Köszönetet mondtak a gazdák

Borral locsolták
Szent Orbán szobrát
BAJ Immár 15. alkalommal
mondtak köszönetet a község
borosgazdái a szőlőművelők védőszentjének szombaton – Bencsik János országgyűlési képviselővel együtt – az idén is szépnek ígérkező termésért, majd
a hagyományok ápolása jegyében szobrát borral locsolták.
Elsőként Kiss Szilárd, az
egyházközség tanácsadó testületének tagja mondott litániát, majd felidézte Szent Orbán alakját. Őt Schunder Tibor polgármester követte, aki
arról szólt, hogy az eléjük táruló panoráma ilyenkor még
jobban bizonyítja: a Szőlőhegy
olyan kincs, amire továbbra is nagyon kell vigyázniuk,

Megyeszerte számos programmal várták a kicsiket

Gyermeknapi örömök

s még jobban kihasználni az
adottságait. Később elmondta még, hogy a közelmúltban
több hektárnyi szőlőt telepítettek az új és régi gazdák,
így részben biztosított lesz az
utánpótlás. Utalt arra, hogy a
község ezen részén élőknek,
és a gyakran idejáróknak egyaránt öröm a felfelé vezető út
kiszélesítése, a buszforduló és
a buszváró felújítása.
Ezt követően Hauzer Tibor,
az Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület elnöke, továbbá Neuberger Tamás „házigazda” olaszrizlinggel locsolta Szent Orbán szobrát, majd
elkezdődött a késő estig tartó
mulatozás. 
P. P.

Gyermeknap alkalmából a tatabányai tűzoltóság kapui megnyíltak a családok előtt. A kicsik közelről láthatták a gépeket 

Változatos programokkal
várták megyeszerte a kicsiket és szüleiket gyereknap alkalmából a hétvégén. Munkatársaink Süttőn
jártak, emellett a tatabányai tűzoltóságon, az Agoránál és a Vértes Centerben
is, ahol láthatóan nem unatkoztak az apróságok.
A szobrot Hauzer Tibor egyesületi elnök is meglocsolta Fotó: M. T.
HIRDETÉS

Munkatársainktól
szerk.kom@mediaworks.hu

MEGYEI INFORMÁCIÓ A gyermeknapi programokhoz a katasztrófavédelem is csatlakozott. A tatabányai a tűzoltóság kapui megnyíltak a családok előtt, ahol Csekiné Lackzó Melinda tű. alezredes elmondta, hogy a nyitott szertárkapuk elnevezésű program
keretében a megyei hivatásos
tűzoltóságok, katasztófavédelmi őrsök, önkormányzati parancsnokságok és önkéntes
tűzoltóegységek többsége lehetőséget biztosított az érdeklődőknek arra, hogy közelről
megtekinthessék a tűzoltók
által nap mint nap használt
járműveket és különleges szereket, eszközöket. A hivatalvezető hozzátette, hogy a felhőtlen jókedv biztosítása mellett más üzenete is volt a programnak. A gyerekek és szüleik biztonságérzetét is növeli, ha közvetlen közelről lát-

hatják a védelmüket szolgáló
technikai eszközöket, gépjárműveket, felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel a kérdéseiket. Az ingyenesen látogatható rendezvény népszerű volt a
látogatók körében.
A Vértes Agorájának rendezvényén is a kicsiké volt
a főszerep. Szombaton és vasárnap várták az érdeklődőket a gyermeknapi élményfesztiválon. Az esemény első napján egy monumentális AirTrack Show-t láthattak
az odaérkezők, ahol az eszközök kipróbálására is lehetőség volt. Ezután a Bab Társulat interaktív előadását tekinhették meg a családok, amit
fantaszikus vízgömbös bemutató követett. Pontgyűjtő játékban is részt lehetett venni,
amelyben különböző ügyességi feladatok vártak a kicsikre
és öt pont megszerzése után
egy nyereménysorsolás várt
rájuk. A szombat este Kovácsovics Fruzsina koncertjével zárult. Vasárnap kora délután egy fúvószenekari koncertnek adott helyet az Agora színpadja, emellett többféle foglalkozás, gyermekkoncert és kvízjáték várta a kicsiket. A legkisebbeknek a babasziget, a nagyobbaknak pedig hatalmas élménnyel szolgált mindkét napon a digitális

A Vértes Center ügyességi játékokat szervezett ajándékosztással

pult. Az események mellett állandó programkínálat is volt,
többek között a virtuális valóság játék, interaktív mesemondás, mászófal, szörfszimulátor és nem utolsó sorban
népszerű volt az arcfestés és
csillámtetoválás-készítés.
A százat is elérte azon gyermekek száma, akik részt vettek a Vértes Center gyereknapi
rendezvényének ügyességi játékain, szombaton. A jelentkezők – akik zöme a tíz évet már
betöltötte – több állomást teljesíthettek: pingpong, labdajáték is várta őket, ráadásul egy
roller pálya is „épült” aznapra
a komplexum aulájában. Mindezért cserébe édesség dukált, a
bátor versenyzők választhat-

Fotók: H. B.

tak pattogatott kukorica, csokoládé és fagylalt közül, a többi akadályért cserébe már komolyabb jutalom járt. Könyv,
számos utalvány valamint játékok hada várta a leendő tulajdonosokat. A lelkes gyermekek záróráig maradtak, hiszen ez a nap csak róluk szólt:
senki sem tért haza üres kézzel. Talán nem túlzás azt állítani, a programokkal és ajándékokkal teli rendezvénnyel a tatabányai bevásárlóközpont ismét bebizonyította, milyen színesen is lehet élni.
Látogasson el hírportálunkra!

Reggeltől estig játszottak Süttőn
Süttőn a község melletti Gelb
mann-birtokon a Szent Ágo
ta Gyermekvédelmi Szolgál
tató „gyerekei” voltak a ven
dégek szombaton. Nem csak
megyénkből érkeztek, hanem
Csongrád, Bács-Kiskun és
Pest megyéből is. A Mosolygós
Gyermekekért Alapítvány jó
voltából tovább nőtt az ünnep
lő gyereksereg, a felnőttekkel
együtt több mint ezren voltak.
Eljöttek a nevelőszülők, a szer
vezésben oroszlánrészt vállaló
Segítő Jóbarátok és Barátaik,

valamint a számos támogató
cég és intézmény vezetője. Dél
előtt 10 órától egymást érték
a programok, lehetett lovagol
ni, kutyát simogatni, volt hab
parti, megnyílt a szépségpark.
Turainé John Katalin, Tatabá
nya alpolgármestere, Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlé
si képviselő, Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke
és a támogató cégek közül a
Shell Hungary vezetője is kö
szöntötte a nagysátorban ját
szó gyerekeket.

A Vértes Agórája előtt két napon át várták a gyerekeket a hinták

