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A Bányász Táncegyüttes kicsikre és nagyobbakra is gondolt

Fiatalokat megmozgató 
programokat szerveztek
Az elmúlt időszakban két je-
lentős eseményt is szerve-
zett a Bányász Táncegyüt-
tes Tatabányán a Vértes Ago-
rájában és a Puskin Művelő-
dési Házban. A II. Tavaszkö-
szöntő gála mellett megszer-
vezték a III. Óvodás Néptánc-
találkozót, csaknem százöt-
ven óvodás részvételével. 

Sugár Gabi 
gabriella.sugar@mediaworks.hu

TATABÁNYA – A Tavaszköszön-
tő egy kellemes délutáni csa-
ládi program volt – meséli Em-
merné Gábor Edit, a Tatabá-
nyai Néptánciskola igazgató-
ja. – Az Agorában kézműves-
kedtek a gyerekek, bőröztek, 
vetőmagokat ültettek kis cse-
repekbe, majd a Cserszömör-
ce zenekar játszott. A művé-
szeti iskolánk diákjain kívül 
sok érdeklődő is részt vett raj-
ta. A program a Puskin Műve-
lődési Házban a Dűvő Zene-
kar közreműködésével felnőtt 
táncházzal folytatódott. 

A közelmúltban adott ott-
hont az Agora a III. Óvodás 
Néptánctalálkozónak. Hat ta-
tabányai óvoda csoportjai mu-
tatkoztak be: a Szent Erzsébet 
mellett a Turul, a Lila, a Kert-
városi, a Móra és a Felsőgallai 
Német Nemzetiségi. 

– A program célja, hogy 
megmutassák egymásnak tu-
dásukat az óvodások, és a fel-
készítő óvónők – mondta Em-
merné Gábor Edit. – Másrészt 
fontos, hogy lássák mások 
is, milyen jól él a néphagyo-
mány az óvodákban. Nem állí-
tunk fel helyezéseket, de azért 
mindig értékeljük a csoportok 
munkáját. A végén pedig aján-
dékokat kapnak a résztvevők. 

– Remek munkát végeznek 
az óvodapedagógusok – teszi 
hozzá a szakember – nagyon 
jó látni a gyermekeken azt a 
sok törődést, a néphagyomá-
nyok átörökítésében végzett 
munkát, amely megmutatko-
zik a színpadon. Mindannyi-
an kiválóan felkészítették a 
gyermekeket.

Emmerné Gábor Edit kiemel-
te a Felsőgallai Német Nemze-
tiségi Óvodát, ahol igen ko-
moly múltja van a sváb hagyo-
mányok átörökítésének. Hoz-
zátette: a Szent Erzsébet Óvo-
dában a Bányász Táncegyüt-
tes egy tagja, Barkócziné Öller 
Gabriella a gyermekek óvó né-
nije. Közreműködésével, és az 
intézmény vezetőjének, Arad-
vári Mihálynénak a támogatá-
sával szeretnének egy bemu-
tatóóvodát létrehozni, ahol a 
néptánc hangsúlyozottan van 
jelen a kisgyermekek életében. 

– Korunkban egyre több 
a beszédértéssel, mozgásko-
ordinációs problémával küz-
dő kisgyermek, ezért csak ja-
vasolni tudjuk a magyar né-
pi kultúrát, játékokat, hisz 
nincs is ennél jobb fejlesztő 
eszköz – hangsúlyozta Em-
merné Gábor Edit.

A Bányász Táncegyüttes alaposan megmozgatta az óvodásokat Tatabányán, a tánccal az apróságok a népi hagyományokat is őrzik

Pörögtek-forogtak a kisgyermekek az Agorában

A körtáncba kicsi és nagy egyaránt bekapcsolódott

VÉRADÁS

MEGYEI INFORMÁCIÓ Pénteken 
az alábbi helyszínen és időpont-
ban várják azokat, akik segítené-
nek embertársaikon: Tatabánya, 
Szent Borbála Kórház 10.30–
13.30 óra.

SZÍNHÁZ

TATABÁNYA Jászai Mari Színház, 
Népház: péntek 19 óra: Az üveg-
cipő. Szombat 19 óra: Csoportte-
rápia.

PÁLYÁZAT

MEGYEI INFORMÁCIÓ A Féja Géza 
Közösségi Ház tizedik alkalommal 
hirdeti meg a megyei fotópályá-
zatot. Jelentkezési határidő és a 
munkák elküldésének határide-
je: július 15. A jelentkezési lap le-
tölthető az esztergom.hu oldalról.
MEGYEI INFORMÁCIÓ A Balassa 
Bálint Társaság és a Királyok és 
Keresztek című kötet alkotói kép-
regényrajzolói pályázatot hirdet-
nek 12–20 éves diákok számá-
ra, Balassi Bálint halálának 425. 
évfordulója alkalmából, történel-
mi ihletű képregény megalkotá-
sára. Téma: Balassa Bálint halá-
la Esztergomban. A rajzpályáza-
ton résztvevők értékes ajándéko-
kat, táblagépeket, valamint kép-
regénycsomagokat nyerhetnek. 
Határidő: augusztus 20-a. Továb-
bi információ kérhető: balassa.
kepregeny@gmail.com.

ÜGYELET

ORVOSI Tatabánya: Győri út 24. 
(telefon: 34/316-800); Dorog: 
Kossuth L. utca 6. (33/441-008); 
Esztergom: Petőfi Sándor utca 
26–28. (33/313-063); Kisbér: 
Iskola u. 11. (34/354-000); Ko-
márom: Széchenyi u. 1. (34/344-
770); Oroszlány: Alkotmány út 2., 
Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási 
Intézet (34/361-761); Tata: Fürdő 
utca 19. (34/381-440) alatti ren-
delőintézet.
GYÓGYSZERTÁRI Dorog: Phar-
ma dr. Révay Patika, Hősök 
tere 7/a (telefon: 33/441-661) 
18.00-24.00; Szent Margit, Rá-
kóczi u. 9. (33/431-191) 00.00-
08.00. Esztergom: Szent István 
Gyógyszertár, Széchenyi tér 24-
26. (33/311-680) 20.00-24.00; 
Szent Anna Patika, Terézia u. 25. 
(33/411-184) 00.00-07.30. Ko-
márom: PatikaPlus Gyógyszertár, 
Bajcsy-Zs. E. u. 7. (34/526-876) 
20.00-24.00; Aranykígyó Pati-
ka, Kalmár köz 9. (34/343-940) 
00.00-08.00. Oroszlány: Szent 
Márk Gyógyszertár, Alkotmány 
út 18. (34/560-550) 19.00-
22.00. Tata: Tóvárosi Gyógyszer-
tár, Ady E. u. 7. (34/587-190) 
20.00-22.00. Tatabánya: Leven-
dula Gyógyszertár, Győri út 28. 
(34/510-433) 22.00-08.00

Tatai fodrászok kezdeményezték a Csongrád megyei jótékonysági hajvágást már tíz éve

A Segítő Jóbarátok mosolyokat varázsoltak
SZEGED/MEGYEI INFORMÁCIÓ 
Nevelőszülőknél és állami 
gondozásban élő 130 Csong-
rád megyei gyerek frizurá-
ját készítették el a segítő fod-
rászok. Az országos kezde-
ményezés célja, hogy mosolyt 
csaljanak a családjukat nélkü-
löző gyermekek arcára. A  ta-
tai Kurucz Erika és Ágnes a ta-
tabányai Segítő Jóbarátok ba-
rátjaként már 10. alkalommal 
tette mindezt.

A fodrászok az ország min-
den részéről érkeztek, hogy 
segítsenek a családjukból ki-
emelt fiatalokon, azokon, 
akiknek nagy szükségük van 
arra, hogy odafigyeljenek rá-

juk. A Csongor téri közösségi 
házban 12 fodrász dolgozott 
szombaton egész nap, hogy a 
Csongrád megyei lakásottho-
nokból és nevelőszülőknél élő 
gyermekek napját szebbé te-
gyék.

– Az ötlet Komárom-Esz-
tergom megyéből indult, ami-
kor a Segítő Jóbarátok egyesü-
let egyik alapító tagja, Honosi-
né Máhr Ágnes mesélt nekünk 
az ÁGOTA Alapítvány munká-
járól. Ekkor kezdtünk azon 
gondolkodni, hogyan tudnánk 
ezeken a gyerekeken segíte-
ni – mesélte Erika és Ágnes. 
– Az ÁGOTA Alapítvány, vala-
mint a Szent Ágota Gyermek-

védelmi Szolgáltató és a Segí-
tő Jóbarátok jótékonysági haj-
vágására 130 gyermek érke-
zett. A célunk az, hogy ezen a 
napon mosolyt varázsoljunk a 
családjukat nélkülöző gyerme-
kek arcára – magyarázta Ba-
logh Zsolt, a gyermekvédelmi 
szolgáltató főigazgató-helyette-
se. Ezen a napon nemcsak di-
vatos frizurák készültek, ha-
nem a várakozási időben a bü-
fében a roskadásig megtelt asz-
talon különböző finomságokat 
kínáltak a Segítő Jóbarátok és 
segítőik. Volt kézműves fog-
lalkozás, csillámtetoválás, kö-
römlakkozás. Mindenki a cso-
dás gyermekekre figyelt.  M. K.Megyei fodrászok és segítők jártak Szegeden

Látogasson el hírportálunkra!
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Összefogás
A megyénkbe hazatérők el-
mondták, hogy óriási öröm 
volt minden résztvevőnek 
és segítőnek egyaránt a hét-
végi program. A tatabányai 
Ho-Máhr Trans Kft. biztosí-
totta az anyagi fedezetet az 
egész napos büféhez és az 
alapanyagokat a kézműves 
foglalkozáshoz. A velük érke-
ző segítők – Havellantné Vér-
tesi Zita, Baranyi Amália és 
Zsidekné Kovács Annamária 
– egész nap szorgoskodtak, 
hogy a 130 gyerek kitűnően 
érezze magát.


