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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
30 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Amióta Komáromban bevezették a jelenlegi parkolási rendszert, tulajdonképpen azóta folyik a
vita annak előnyeiről és hátrányairól. Sokan azt is kétségbe vonják, vajon indokolt-e egyáltalán
a fizetős parkolás a város központjában. A városvezetés és a parkolási rendszer üzemeltetője, a
City Parking Group s.r.o. közt többször is megállapodás született közös tervezet kidolgozására
a belvárosi parkolás egyszer s mindenkori megoldására úgy, hogy az megfeleljen a kor követel-
ményeinek, de a mai napig ilyen közös tervezet nem látott napvilágot. Ezért a parkoló-társaság
komáromi részlegének igazgatója, Ferenczi Tibor, egy saját javaslatot nyújtott be a város felé ki-
hangsúlyozva, hogy a beterjesztett anyagot kizárólag vitaindítónak szánta azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy ez a téma végre elmozduljon a holtpontról. Vele beszélgettünk a belvárosi parkolás
jelenéről és jövőjéről, de legfőképpen annak lehetőségeiről. Folytatás a 3. oldalon

Bemutatkoztak 
a képviselőjelöltek

Részletek a 2. oldalon

A kórház udvarát
takarítjuk  
– várjuk a tettre
kész önkéneseket!

Részletek az 5. oldalon

Senkinek sem kellett 
a Panoráma Hotel és a Poliklinika
Akomáromi önkor-

mányzat korábbi ülé-
sein döntött arról, hogy
bérbe adná a Panoráma
hotelt és éttermet, to-
vábbá eladná a főtéren
található Poliklinika épü-
letét. Egyetlen jelent-
kező sem akadt a kiírá-
sokra.

Folytatás a 3. oldalon

Jubileumi tanévnyitó 
az egyetemen

Csütörtökön tanácskozik 
a komáromi önkormányzat
Anyári szünetet követően szeptember 26-án újra össze-

ülnek a komáromi városi képviselők. Gazdasági jellegű
kérdésekben kell újra fontos döntéseket hozni, de arról is
tárgyalnak, mi lesz a fedett uszoda sorsa. 

A tanácskozás témája lesz a városhoz tartozó cégek és a vá-
ros fél éves gazdasági eredménye. A kritikus pontnak újra a Co-
morra Service ígérkezik, amely ugyan a termálfürdővel egy jó
szezont zárt, sikerült a kiadásaiból is lefaragni, azonban a költ-
ségvetésében szereplő összeg még mindig nem fedi a kiadásait.

Folytatás az 5. oldalon

ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg ka-
puit. Az ünnepélyes megnyitón a meghívott vendégek mellett

az első évfolyamos hallgatók is részt vettek.

Elsőként Tóth János rektor beiktatására került sor, aki immáron máso-
dik megbizatási időszakát tölti az egyetem élén. Beszédében hangsú-
lyozta: „Minden erőmmel azon leszek, hogy fenntartsuk, fejlesszük és jó
hírnevét öregbítsük egyetemünknek“. Folytatás a 4. oldalon

Komárom



AMagyar Közösség Pártja már jóval korábban döntött a megyei jelöltjeinek listájáról.
Az MKP jelöltjei a Komáromi járásban: Becse Norbert (Naszvad, iskolaigazgató), Föl-

des Csaba (Csicsó polgármestere), Gyarmati Tihamér (Szentpéter, cégvezető), Horváth
Árpád (Gúta polgármestere), Petheő Attila (Komárom, történelemtanár), Stubendek
László (Komárom, villamosmérnök), Szabó Olga (Pat polgármestere) és Szalay Rozá-
lia (Kolozsnéma polgármestere). Fotó: facebook
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Nincs pénz!?
Az elmúlt három évben sokat hal-

lottuk Komárom város vezetőitől,
hogy „nincs pénz“, pedig... Ilyenkor
általában az szokott következni,
hogy ők „mennyire tudnának, ha...“.
Mindig valaki más a hibás: az előző
városvezetés, az állam, a törvé-
nyek, a gazdasági válság.

Nézzük csak, miből is áll össze
egy város költségvetése, miből van
pénze a városnak. Az önkormány-

zatnak alapjában 3 fő bevételi forrása van, vegyük őket
sorjában, induljunk hátulról: 

1.: Idegen pénz, amit pályázatok útján lehet elnyerni,
uniós alapokból, vagy minisztériumoktól.

2.: A lakosoktól befolyt összeg adókból, bérletből, vagy
a városi vagyon eladásából.

3.: Az államtól kapott adóvisszatérítés.
Nézzük tehát tényszerűen, hogyan is állunk:
1.: Sajnos tény, hogy az előző évekhez képest nagyon

csekély az az összeg, amit pályázatok útján nyer  a város!
Viszont egyértelmű, hogy ezért más nem okolható, csak
a jelenlegi városvezetés!

2.: A lakossági adó és egyéb tételek keretében nincs
nagy különbség, hiszen nem volt semmilyen jelentős
adócsökkentés. Volt viszont drasztikus szemét díj  növe-
kedés, tehát ezen a téren nem lett kevesebb a bevétel, de
logikusan még TÖBB!

3.: A legérdekesebb az államtól kapott összeg, hiszen
ezt nem tudjuk befolyásolni, és ez a legnagyobb tétel a
három közül. Nézzük az elmúlt évek adatait:

2003 - 1 793 949,19 eur
2004 - 1 936 078,73 eur
2005 - 5 675195, 45 eur
2006 - 6 451 939,65 eur
2007 - 6 799 882,27 eur
2008 - 7 851 611,26 eur
2009 - 7 309 822,43 eur
2010 - 5 907 400,74 eur
2011 - 7 117 057,11 eur
2012 - 7 031 724,21 eur
A számokból egyértelműen látszik, hogy csak 2 olyan

év volt a 8-ból, amikor több pénzünk érkezett az államtól,
mint a mai vezetésnek. Hat év, azonban ebből a szem-
pontból jóval gyengébb volt! Tehát kijelenthető: jelenleg is
VAN PÉNZ, csak az a kérdés, hogy mire és hogyan költi
el a város!

Bastrnák Tibor
a Híd parlamenti képviselője

Folytatás az 1. oldalról
• Az ön által kidolgozott

tervjavaslatban bőven ki-
fejti azokat az okokat, ame-
lyek talán indokolttá is te-
szik a parkolási rendszer
újragondolását és a szük-
séges változások végre-
hajtását.

- Igen, és bár nagyon sok
tapasztalattal rendelkezem
ezen a téren, szeretném még
egyszer leszögezni, hogy az
általam benyújtott anyagot vi-
taindítónak szántam, tehát
nem lenne jó, ha valaki, va-
lakik, ezt újra a parkoló-tár-
saság ellen fordítanák azzal
a szánalmas magyarázattal,
hogy az valami újabb sarcot
szeretne kivetni a gépkocsik
tulajdonosaira. Gyakran ta-
lálkozom ugyanis ilyen véle-
ményekkel, és bizony úgy tű-
nik, szükség van a vitára,
hogy tisztázzuk ezeket a vá-
ros szempontjából fontos
kérdéseket. És ezek a kér-
dések nemcsak Komáromot
érintik, de arányosan a gép-
kocsik számának növekedé-
sével szinte valamennyi eu-
rópai várost. A legtöbb nyu-
gat-európai városban ezt a
kérdést már évtizedekkel ko-
rábban megoldották, bár ott
is gyakran van szükség a
változásokra, hiszen a vál-
tozó körülmények flexibilitást
igényelnek. Erre van szük-
ség Komáromban is, ha nem
akarjuk, hogy rövid időn belül
a város közúti forgalma telje-
sen megbénuljon. 

• ön szerint tehát melyek
azok az alapvető tényezők,
amelyek befolyásolják egy-

egy város közúti forgalmá-
nak stabilitását? 

-  Azt már most is érzékel-
hetjük Komárom belvárosá-
ban, hogy napról napra sű-
rűbb a forgalom, az ellátást
és szolgáltatásokat biztosító
célforgalom terén is egyre
nagyobbak a problémák.
Szinte alig van már tömeg-
közlekedés a városban, aki
csak teheti, gépkocsival
igyekszik megközelíteni a
belvárost. Reggelente ta-
pasztalhatjuk az iskolák előtt,
hogy gépkocsik százai szál-
lítják a gyerkőcöket iskolába,
az iskolabuszok terve már
ugyan sokszor felmerült, de
egyelőre csak álom maradt.
A belvárosban dolgozók
kénytelenek gépkocsival el-
jutni munkahelyükre, hiszen
mint már mondtam, a tö-
megközlekedés annyira si-
lány, hogy talán más megol-
dás nincs is a számukra.
Mindenképpen tehát ezen
kellene gyorsan változtatni,
de a városi kerékpárutak ki-
építése is fontos tényező
lenne. Feltétlenül szükség
lenne egy egységes városi
parkoló-politikára, amely sza-
bályozná ezeket a kérdése-
ket. A jelenlegi helyzet
ugyanis csak többé-kevésbé
átmeneti megoldásokon
alapszik. Másik kérdés, hogy
a közlekedés stabilizálása ér-
dekében maguknak a gép-
kocsivezetőknek is le kell
mondaniuk bizonyos ké-
nyelmi előnyökről.

• Konkrétan mire gon-
dol? 

- Komárom belvárosának
közelében ismereteim szerint
440 ingyenes parkolóhely áll
rendelkezésre. A Kossuth té-
ren 140, ezek kihasználtsága
aránylag jónak mondható, vi-
szont a Vár melletti, közel
300 gépkocsi befogadására
alkalmas parkoló, szinte az
egész nap folyamán üresen
tátong. Erről a két parkoló-
helyről gyalogosan a belvá-
ros könnyen és gyorsan

megközelíthető, mégsem él-
nek sokan ezzel a lehető-
séggel. Márpedig, a belváros
forgalmának leszűkítése ér-
dekében ezeknek a parkoló-
helyeknek a kihasználtságát
kell előtérbe helyezni. 

• Jelenleg három sávban
vannak meghatározva a
belvárosi parkolóhelyek dí-
jai, milyen a fizetési fegye-
lem?

- Igen, legolcsóbb a gyer-
mekpark melletti parkolóhely,
ahol egy órára 10 cent a par-
kolási díj, legdrágább három
belvárosi utca, ahol 66 centet
kell fizetni óránként. Legtöbb
helyen azonban 33 centért
lehet parkolni óránként. A
parkolás percekre is megve-
hető, ez a befizetett érmék
mennyiségétől függ. Ami a fi-
zetési fegyelmet illeti, nos,
ezen a téren még nagyon
sok a javítani való. Vannak
nagyon fegyelmezett gépko-
csivezetők, de még mindig
sok a bliccelő, akiknek vi-
szont vállalniuk kell az ezzel
járó következményeket. A vá-
rosi rendőrség ugyanis rend-
szeresen végzi az ellenőrzé-
seket, és bizony a bírság
összege rendesen megha-
ladja a parkolási díj magas-
ságát. Számszerűen 50-55
százalékban lehet meghatá-
rozni a fizetési fegyelem be-
tartását.

• Az ön által benyújtott
tervezetben konkrét meg-
oldásokat is javasol. Ezek-
ről ejtene néhány szót?

- Tulajdonképpen hét pont-
ban foglaltam össze javasla-
taimat, amelyeket az eddigi
tapasztalatok figyelembe vé-
tele mellett dolgoztam ki. Az
eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy változtatni kell a
rezidens kártyával rendel-
kező, belvárosban lakó gép-
kocsitulajdonosok számára
fenntartott parkolóhelyek
használatát illetően. A városi
rendőrség tapasztalatai azt
mutatják, hogy sokan azok
közül, akik alkalmanként par-

kolnak, nem veszik figye-
lembe a rezidens parkolót,
és bár kifizetik az parkolásért
járó összeget, így mégis sza-
bályt sértenek. Ezért javas-
lom, hogy ezt a szabályt
szüntessük meg, és úgy a
rezidensek, mint az alkalmi,
fizető gépkocsik szabadon
parkolhassanak ezeken a
helyeken. Fontosnak tartom
továbbá a szolgáltatásokat
nyújtó gépkocsik számára
megfelelő mennyiségű terü-
let kijelölését, ezeket a terü-
leteket csak a feltétlenül
szükséges időre, tehát az
áru ki- és berakására vehet-
nék igénybe. Korszerűsíteni
kell a fizetési lehetőségeket
is, gondolok itt a telefonos fi-
zetésre, SMS használatával.
Meg kell oldani a taxiszolgál-
tatás kérdését is, feltétlenül
több beállóhelyet kellene ki-
jelölni azok számára. Javas-
lom az egyes beállóhelyek il-
letékének csökkentését, ami
nagyobb kihasználtság mel-
lett, több jövedelmet hozna a
városi kasszába. Javaslom
az úgynevezett hotelkártya
bevezetését, amely kizárólag
a szállodai vendégeket szol-
gálná. Egy ilyen kártya az én
javaslatom szerint évi 30 €-
ba kerülne, az egyes szállo-
dák és panziók már ki tudják
számolni, átlagosan mennyi
gépkocsival érkező vendé-
gük van évente. Eddig na-
gyon sok vitát váltott ki az or-
vosok szolgálatban, vagy
azon kívüli parkolása a bel-
városban. Hasonlóan a szál-
lodai kártyához, javaslom az
úgynevezett orvosi kártya
bevezetését azokban a par-
kolási sávokban, ahol a ren-
delőik vannak. Egy ilyen kár-
tya évi költségét 66 €-ban ja-
vaslom megszabni. Nem
utolsósorban, javaslom a he-
lyi médiával való szorosabb
együttműködést, amely elő-
segíthetné a parkolással ösz-
szefüggő problémák kezelé-
sét, a fontos kérdésekre való
rávilágítást. 

• Úgy tudjuk, a közel-
múltban a Szlovák Parko-
lási Szövetség tagjaként,
részt vett egy dublini nem-
zetközi konferencián. Mi-
lyen tapasztalatokat szűrt
le, amelyeket esetleg Ko-
máromban is lehetne ka-
matoztatni?

- Igen, az Európai Parko-
lási Szövetség konferenciá-
ján vettem részt, amelyen
nagyon sok tapasztalatot le-
hetett szerezni a parkolási
rendszerek korszerűsítésé-
nek terén. Ami érdekes, hogy
míg Európában már szinte
mindenütt törvények szabá-
lyozzák a városok parkolá-
sának alapvető szabályait,
addig Szlovákiában ilyen tör-
vény nincs, egyedül a közúti
közlekedést szabályozó tör-
vény néhány cikkelye foglal-
kozik a parkolással. A Szlo-
vákiai Parkolási Szövetség
Tanácsa, melynek én is tagja
vagyok, igyekszik majd meg-
keresni az illetékes miniszté-
riumokat, az egyes kerék-
párszövetségeket és oktatási
intézményeket, amelyekkel
egyeztetni kívánunk a váro-
sokban való közlekedés és
parkolás ügyében. Különö-
sen a gyermekek tudatába
kell betáplálnunk, hogy ne
csak autóban, de különböző
alternatív közlekedési meg-
oldásokban is kezdjenek el
gondolkodni. A már említett
konferencián elhangzott va-
lamennyi előadás angol szö-
vege a rendelkezésünkre áll,
ezeket le fogjuk fordíttatni, és
levonjuk azokat a következ-
tetéseket, amelyek elősegí-
tik a továbblépést. Dublinban
személyesen is meggyőződ-
hettem arról, hogyan is néz-
hetne ki nálunk a parkolási
rend, mondjuk úgy húsz év
múlva. Sok még a tennivaló,
és ismétlem, nem a parko-
lási biznisz áll az első helyen,
hanem a belváros rendje,
tisztasága és a lakosok za-
vartalan élete.

Böröczky József

Senkinek sem kellett a Panoráma Hotel és a Poliklinika
Folytatás az 1. oldalról

Komárom önkormányzata az április 11-i ülésén
döntött arról, hogy eladná a hosszú huzavona
után a városhoz kerülő Poliklinika épületét. A fel-
értékelés alapján a kikiáltási ár 797 ezer euró volt.
A kiértékelő bizottság szeptember 11-én ült össze,
azonban csupán annyit tudtak konstatálni, hogy az
augusztus 30-i határideig egyetlen ajánlat sem
érkezett. Az önkormányzat a hivatalos hirdető-
táblán és egy internetes ingatlanközvetítő oldalán
is meghirdette az eladást, azonban érdeklődő
nem jelentkezett. A sikertelen próbálkozás után az

önkormányzat újra megpróbálkozik a Klapka téren
található impozáns, bár rossz állapotban lévő épü-
let értékesítésével.

A képviselő-testület a július 3-i ülésén határozott
a Comorra Service felügyelete alá tartozó Pano-
ráma hotel és étterem bérbeadásáról. Az önkor-
mányzat azért választotta ezt az utat, mivel a lé-
tesítmény gazdasági eredményei rosszak voltak,
a tavalyi évet közel 50 ezer eurós mínusszal zárta.
A hotel felújítását sem tudta megoldani a város,
így egy bérlőn keresztül próbálta megoldani a
helyzetet. A belvároshoz közel, 1 570 m2-en talál-

ható Panorámát 29.634 euró éves bérletért hir-
dette meg a város. Már a képviselők tárgyalása
során is elhangzott, hogy a létesítmény jelenlegi
állapota mellett ez az ár nem reális a bérbea-
dásra. A városvezetés viszont azt jelezte, hogy az
ár meghatározása bizonyos előírásokhoz és tör-
vényekhez kötött. A kikiáltási ár egy felértékelés
után alakult ki. Az aggodalmak jogosnak bizo-
nyultak, mivel a határidő lejártáig egyetlen érdek-
lődő sem jelezte szándékát a bérbevételre, így a
szeptember 13-án összeülő bizottságnak nem volt
mit kiértékelni. (b)

Bemutatkoztak a képviselőjelöltek

Hetvenkét éves korában elhunyt Dr. Bajnok István
pszichiáter, korábbi parlamenti képviselő.

1941. január 15-én született Ipolyságon, ahol alap- és kö-
zépiskolai tanulmányait végezte. Az érettségi vizsga után
1958-ban sikeresen felvételizett a prágai Károly Egyetem
Orvostudományi Karára, ahol 1965-ben szerezte meg orvosi
diplomáját. Fiatal orvosként Rimaszombatba került, ahol be-
kapcsolódott a város kulturális életébe. 1976-ban családjával
együtt Komáromba költözött, ahol 1989-ig alkoholelvonó
szakrendelést végzett, a komáromi gyermekpszichológiai
szakrendelő vezetője volt. Közben elmegyógyászati bíró-
sági szakértőként, illetve házassági és szexuális tanácsa-
dóként működött. 2010-ben több évtizedes eredményes köz-
művelődési-szervezői tevékenységéért a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a Csemadok Országos Választmánya
Életmű-díjjal tüntette ki. Komárom városa pedig a Pro Urbe-
díjjal köszönte meg a városért végzett önzetlen munkáját.
2012-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt tulaj-
donosa lett. 

Bajnok István temetése kedden 15.00-tól lesz a komáromi
temetőben. (b)

Elhunyt Bajnok István

Mint ismeretes, november kilence-
dikén ismét az urnák elé járulunk,

mivel akkorra tűzték ki a megyei vá-
lasztások időpontját. A HÍD párt színe-
iben induló képviselőjelöltek múlt pén-
teken mutatkoztak be a sajtó képvise-
lőinek.

Bevezetésképpen Bastrnák Tibor, a párt
elnöke elmondta: „A párt úgy gondolta,
hogy példát kell mutatni az összefogás-
ban. Először az MKP-t kerestük meg, hogy
lépjünk koalícióra, de ők az együttműkö-
dést elutasították, így további partnereket
kerestünk. A NOVA, az OKS, az SAS és az
SDKÚ pozitívan állt a megkereséshez, így
most már jobbközép koa lícióban indulunk
a megyei választásokon. A koalíciónak két

fontos üzenete van: nem nemzetiségi ala-
pon lesz együttmüködés, hanem polgári
alapon, valamint, hogy megtört a nagy
szlovák koalíció, így a régiónak ez egy ki-
törési pont lehet.“

A Komáromi járásban a HÍD párt 7 kép-
viselőjelöltet indít, míg az SDKÚ egy jelöl-
tet Rudolf Čerňanský személyében, is-
mertebb nevén DJ Čeku. A HÍD színeiben
Hortai Évára (Komárom, jogász, képvi-
selő), Varga Tamásra (Komárom, jogász,
képviselő), Sebő Zsoltra (komárom, orvos,
képviselő), Szalay Gáborra (Bátorkeszi,
nyugdíjas, volt vámtisztviselő), Kucsera
Istvánra (Gúta, gépészmérnök), Csóka La-
josra (Nagykeszi polgármestere) és Job-
bágy Józsefre (Szentpéter polgármestere)
voksolhatnak a polgárok. szt

Komárom



Ahelyi szervezők most
is nagy odafigyeléssel

és lelkesedéssel fogadták
a TAT hetedik sorozatának
résztvevőit. Gönczöl Gab-
riella polgármesternővel
az élen, remekül felké-
szültek a második fordu-
lóra, annak ellenére, hogy
a faluban nincs sem alap-,
sem középiskola, a kis te-
lepülés mégis szívén vi-
seli az ifjú tehetségek tá-
mogatását.

Az énekesek kategóriájá-
ban Ifjúságfalvát Skopp Il-
dikó képviselte. Egy ismert
Whitney Houston számmal
rukkolt elő. A kamocsai Pi-
roska Dánielnek nagyon is
illett Frank Sinatra száma, s
csakúgy, mint a keszegfalvai
Sárközi Krisztína, aki ismét
megmutatta énektehetségét.
A bősi Fodor Dóra egy pör-
gős ABBA számmal próbál-
kozott. Az ekecsi Kéri Deni-
sza a „Kell, hogy várj“ című
dallal igyekezett megszeret-
tetni magát a közönséggel.
Ahogy a tehetségkutatóra kí-
váncsi közönség már meg-
szokhatta, most is volt ven-

dég énekes, Korber Darina
személyében. 

Az énekesek után követ-
keztek a bemondók. Témá-
juk fontos mondanivalója ez-
úttal a természet volt. Nagy
Viktória Ekecsről az adott fel-
adatot próbálta a környezet-
védelem oldaláról megköze-
líteni. Szapu Klára, a bájos
kamocsai kislány kellő hu-
morral fűszerezte mondan-
dóját. A keszegfalvai Őszi
Fanny lezseren beszélt e té-
máról, melyből sok igazság
derült ki. Mészáros Ádám-
nak, a bősi srácnak a mon-
dandója elgondolkodtató
volt. 

Kiss György, a CoolClub
CC elnöke, a TAT ötletgaz-
dája elmondta, hogy ismét
ügyes és tehetséges fiatalok
vannak a sorozatban. A be-
mondók kategóriájában elég
kiegyensúlyozott a mezőny.
Az énekesek kategóriájában
egy kicsit hullámoznak a tel-
jesítmények, de itt is többe-
sélyes a verseny. A tehet-
ségkutató harmadik forduló-
ját Keszegfalván rendezték.

-pint-
Fotó: coolclubcc

Az ifjúságfalvai forduló
hazai versenyzője

Skopp Ildikó - énekes
Skopp Ildikó a komáromi

Ipari Szakközépiskola tanu-
lója. Szabadidejében szíve-
sen olvas, főleg életrajzi és
filozófiai műveket. A zene
nála nem mint hobbi, hanem
mint életcél szerepel. 2008-
ban csatlakozott az izsai Bú-
zavirág hagyományőrző cso-
porthoz. Rajong a népdalo-
kért és a magyar népvisele-
tért. Operától a metálig min-
den műfajt kedvel. A zene
jelentése számára nem más,
mint az önkifejezés és sza-
badság. Úgy érzi, hogy iga-
zán önmaga csak a színpa-
don lehet. 

52013. szeptember 23. AKTUÁLIS - HIRDETÉS4 DELTAKULTÚRA - HIRDETÉS

Erzsébet-sziget - 1,50 €
Holt Vág - 1,50 €
Tesco (HU) - 2 €
MÁV - 2 €
Őrsújfalu - 3 €
Gyulamajor - 3 €
Gadóc - 3 €

0907 33 00 10

0907 33 00 10

07.00-19.00

TAXI E szelvény felmutatásakor 
szeptember 23-27-e között 
reggel héttől este hétig ingyen
utazhat. Egy szelvényt egy személy egy útra 
használhat fel Komáromban.

SZELVÉNY





Csomagtér 
használata:

kis csomag - 0,50 €

nagy csomag - 1,00 €

Az árak 2013 szeptember 1-jétől érvényesek.

- 0,80 € - 1,40 €

- 2 €

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor,
AB-Financial s.r.o. Komárom 1

financial@abfinancial.eu 
0900 607 555
0900 607 666

Adminisztrátor – telefonos asszisztens,
GLOBALTEX spol, s.r.o., Érsekújvár, 
Munkahelyvégzés helye Komárom
40 % feletti rokkantnyugdíjasoknak is megfelel!

3
Személyesen:

Komárno, Dunajské
nábrežie 13, 9:00-től

11:00 óráig

Krupié – pénztáros
C.L.V, s.r.o., Komárom, CLUB LAS VEGAS 2 Életrajz a 

norbert865@gmail.com

Pincér/nő
WELLNESS s.r.o. Pat 1 asistent@

wellnesspatince.sk

Szakács/nő, 
MVDr. Ladislav Pollák, Dunamocs 1 0904 620 430

Szakácsmester/nő
SOŠ obchodu a služieb Komárom 1 zssoskn @centrum.sk

Operátor
Start People s.r.o.
Munkavégzés helye Gúta

20
Életrajz a

trnava@startpeople.sk
e-mail címre

Számítógép-technikus
AB-Financial s.r.o. Komárom 2

financial@
abfinancial.eu 
0900 607 555
0900 607 666

Mezőgazdasági segédmunkaerő
Tibor Paulis – Záhradkárske služby, 
Marcelháza

20
Személyesen a 

Marcelová, Lipový
rad 48/A címen

Professzionális szülő,
Detský domov Gúta 1 pam.ded.kolarovo

@upsvar.sk
Regionális menedzser,
Alena Šiandorová, Komárom 1 info@jafracosmetics.sk

0907 846 235
Szauna kezelő
WELLNESS s.r.o. Pat 1 asistent@

wellnesspatince.sk 

Építészmérnök – architektus,
Ing. Szabó Attila – CHIP Komárom 1 szaboovai@spskn.sk

0908 103 124

Nyelvtanár – nyelvoktató – szlovák, orosz,
angol, német, francia és olasz nyelv,
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdeláva-
nie dospelých, munkvégzés helye Komárom

6

petheob@szaki.sk
Jelentkezni személye-

sen a Komárno, 
Petőfiho 2 címen, 

303-as ajtó, minden 
hétfőn 15,30 és 16,00

óra között

Könyvelő/nő,
Szabó Erika – ZIZU s.r.o., Komárom 1

0905 309 780
erika.flora@freemail.hu      

e-mail címre

Könyvelő/nő,
CAYENE s.r.o. Komárom 1 0905 823 357

Közösségi egészségügyi munkatárs,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Komárom

1
ruvzkn@uvzsr.sk

Csak főiskolai 
végzettséggel.

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), 
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, EÚ 1 0905 457 501

Tehergépjármű vezető (nemzetközi),
BIANCO TRANS s.r.o. Gúta
EÚ és Szlovákia

1
Életrajz a biancot-
rans3@gmail.com

e-mail címre
0908 539 646

Tehergépjármű vezető,
PRAGOKOM s.r.o. Komárom 1 0918 687 086

Tehergépjármű vezető,
Jozef Mariáši – MAJO TRANS, Őrsújfalu
Oroszország, Ukrajna a Fehéroroszország.

2 035/7782381

Hegesztő,
TOPSTAV É&A s.r.o. Madar 2 048 816 371

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Tel. 035/2444 410, 035/2444 412

Ifjúságfalván folytatódott 
a tehetségkutatás

Lassan célegyenesbe ér a Jókai Szín-
ház idei első próbafolyamata. A pub-

likum Harold Pinter Árulás című önélet-
rajzi ihletésű drámáját tekintheti meg az
évad első bemutatójaként. A műből ké-
szült nagysikerű film forgatókönyvéért
1983-ban a szerző-forgatókönyvírót Os-
car-díjra jelölték.

A darab egy szerelmi háromszög hét éves
történetét meséli el, időben visszafelé. Pinter
látszólag sematikus nyelvezetű írásából há-
rom, beláthatatlanul kibogozhatatlan és szét-
választhatatlan élet kusza ösvényei bonta-
koznak ki. Három ember, öt élet. Mindenki el-
árul mindenkit, de leginkább önmagát. Bele-
menni egy ártatlannak tűnő apró, kis játékba,
de mi lesz a vége? Nem is olyan könnyű ki-
jönni belőle... S ha egyáltalán sikerül, mi ma-
rad?

Robert – a férj, Emma – a felesége és
Jerry – a legjobb barát története minden-
napi história, mindennapi emberekkel. Jerry
és Emma egymásba habarodnak Emma és
Robert esküvője napján és törvénytelen kap-
csolatukat hét évig sikeresen titkolják a férj
és a világ előtt. Vagy mégsem? Egy nap
minden kiderül! Vagy mégsem? Miféle lát-
hatatlan szálak tartják össze az emberi kap-
csolatokat éveken, évtizedeken keresztül?
A darab olyan kérdésekkel foglalkozik, me-
lyek mindannyiunkat nap, mint nap foglal-
koztatnak. Olyan élethelyzeteket mutat, me-
lyekkel naponta szembesülünk, de az ábrá-
zolás annyira finoman abszurd, hogy saját
magunkon nevetni kényszerülünk. 

Az évad első stúdióbérletes bemutatójá-
ban Bandor Éva (Jászai Mari-díjas), Petrik
Szilárd (m.v.) és Mokos Attila lép színpadra,
a jelmezek Gadus Erika munkái, a díszletet
tervezte a Kossuth-díjas rendező, Valló Pé-
ter (m.v.). A bemutató 2013. szeptember 26-
án, este 7 órakor lesz.

mb

Az évad első bemutatója 
a Komáromi Jókai Színházban

Valló Péter 
(Kossuth-díjas) - rendező

Petrik Szilárd Mokos Attila

Bandor Éva 
(Jászai Mari-díjas)

A kórház udvarát takarítjuk  
– várjuk a tettre kész önkéneseket!
Egyszer, egy televíziós

forgatás során arra esz-
méltem, hogy szinte sem-
mit sem tudok egy olyan
helyről, aminek már ides-
tova négy éve szinte a tő-
szomszédságában élek. Ez
a komáromi öreg- és az Új-
vár. Nyugtalanított a tudat,
s a saját szegénységi bizo-
nyítványom. A gondolatot
tovább fonva vársétára hív-
tam a komáromiakat.

Mintegy negyvenen lehet-
tünk, a Facebook-on verbuvá-
lódtunk össze. Hamran Szilvia
idegenvezető rengeteget me-
sélt a dicső múltról, s közben
olyan érzésem volt, hogy ezt a
negyven embert mintha csak
a Jóisten gyűjtötte volna egy
csokorba. Olyanok voltunk,
mint egy olyan közösség, ami-
ről a kedvenc zenekarom, az
Ismerős Arcok énekel a Nél-
küled című dalban: „…mint a
régi jó barátok. Egyet mon-
dunk, s egyet gondolunk”.
Látva a rendezetlen környe-
zetet, szinte minden régi és új
várlátogató barátomnak egy-
szerre jutott eszébe: itt tenni
kell valamit, ez így nem mehet
tovább. A Facebook-on erős,
nagy csoporttá fejlődtünk, s
elkezdtük az önkéntes moz-

golódást, majd a tényleges
munkát. Hét önkéntes várta-
karítást éltünk meg együtt,
hétszer volt alkalmunk bele-
kóstolni a közös munka és az
eredmények gyümölcsébe.
Mivel azonban jelenleg a Vár-
ban egy nyertes pályázat
eredményeképp komoly mun-
kálatok zajlanak, egyelőre on-
nan továbbálltunk. 

Remek a csapat, fantaszti-
kus szponzorok álltak mel-
lénk – ezt a hagyományt foly-
tatni kell, csak most máshol.
Szuri András szervezőtársam
ötlete nem hagyott bennünket
hidegen, azonnal elkezdtük
a szervezkedést – nagy erők-
kel készülünk a komáromi
Forlife Kórház udvarának ki-
takarítására. Több te-
repszemlét tartottunk, s a kór-
ház vezetőségével való
egyeztetés során a következő
célokat tűztük ki: összegyűjt-
jük a szemetet, a zöldöveze-

tet rendbe szedjük, s terveink
szerint a kerítés is új, ezüst-
szürke színt kap majd. Sze-
retettel várjuk a csatlakozni
kívánó önkénteseket sora-
inkba: ételt és italt, kelléke-
ket biztosítunk, csupán a
szerszámokkal állunk csehül,
így arra kérünk minden tenni
vágyót, hozza magával a fé-
szer tartalmát: gallyvágó esz-
közöket, metszőollókat, fű-
nyírót, akkumulátoros csiszo-
lókat, láncfűrészeket, hogy
valóban eredményes legyen
a munkánk. Festéket, hígítót,
drótkeféket, szemeteszsáko-
kat, leceket, konténert –
szponzorainknak köszönhe-
tően – biztosítunk! Szeretettel
várjuk szeptember 28-án,
9:00-kor a komáromi Forlife
Kórház parkolójában! Egy rö-
vid egyeztetés, s indul a
munka… Egészségünkre!

Kiss Réka, szervező, 
televíziós szerkesztő

Stano Černý képei
a Limes Galériában

Szlovákiában és Mexikóban al-
kotó festőművész Stano Černý.

Európai képzőművészeti alapjai,
valamint a Mexikóban megfi-
gyelt ősi szimbólumok egy-
szerre jelennek meg képein,
melyek egyik központi témája a
férfi és a nő.

Egyik festményén Mr. és Madam
Récamie mellett egy szlovák szar-

vas is látható. Egyszerű vonalvezetése
azonnal feltűnő, mintha régi barlangrajzo-

kat tanulmányozna; erős színeket használ. Sajátos képző-
művészeti világáról most bárki meggyőződhet. Stano Černý
munkái a Limes Galériában tekinthetők meg. Egyedi világ
ez, akár a Genezis vagy a Zama-Xama című képeket néz-
zük. Van bennük fekete humor, abszurd, néhol dadaista
elemeket is felfedezhetünk. Az 57 éves festőművész azt a
generációt képviseli, melynek tagjai a posztmodern új ele-
meit fogalmazták meg a nyolcvanas években. Miután 1981-
ben elvégezte a pozsonyi Képzőművészeti Egyetemet, fest,
rajzol, grafikával, digitális képekkel és filmes animációval
foglalkozik. Nyolc éve, barátnője hatására felfedezte Mexi-
kót. Új formák és színek jelentek meg festészetében. Eret-
nek értelmezések című kiállításának képei rejtett jelentés-
eket tartalmaznak. Érdemes elmerülni bennük. A festmé-
nyek mellett egyik filmje is megtekinthető október 6-ig a Li-
mes Galériában. A Yucatán-félsziget dzsungellel borított
részén forgatta, idén májusban, egy építész fiúról, az édes-
apjáról és különös, Antoni Gaudí organikus építészetét
idéző, emeletes házaikról. (báj)

Fotó: Grassl Ferdinánd

Folytatás az 1. oldalról
A KOMVaK Rt. egy nagyobb pályázat be-

nyújtására szeretne vállalkozni, amely a víz-
tisztító kapacitást növelné jelentős mérték-
ben. Jelenleg a tisztító részleg túlterhelt, a
bővítés szükségessége már a korábbi évek-
ben is felmerült. A legpikánsabb témának
minden bizonnyal a fedett uszoda helyzeté-
nek kezelése ígérkezik. Ahogy a múlt heti
számunkban már beszámoltunk, egy javas-
lat alapján befedett medencékkel a termál-
fürdő területén lenne megoldva az egész
éves úszási lehetőség. Bizonyos munkálatok
a befedés elmaradása esetén is szüksége-
sek. Nagy kérdésként merül fel az uszoda
sorsa. Úgy tűnik, a hivatal és a képviselők
többsége is a fedett termálfürdő elkészülése
után hajlik a fedett uszoda bezárására. A
képviselők a beterjesztett jelentések alapján

konstatálni tudják, hogy nem jelentkezett
vevő a Poliklinika épületére, és a Panoráma
Hotel bérbe vételére sem akadt érdeklődő. A
hogyan tovább?-ról is a képviselők nyilat-
kozhatnak. A következő ülésen rendeződ-
het az egyik telekkérdés a Com-Therm vál-
lalattal. Az épületeik körüli telkek viszonya el-
adással tisztázódna, 150 ezer eurós ösz-
szegben vásárolnának meg városi területe-
ket. A város ezt az összeget a Com-Therm
vállalat irányába lévő adósságai törleszté-
sére szeretné felhasználni. Az oktatási in-
tézmények felújítására egy pénzcsomagot
(cca. 180 ezer euró) oszthatnak szét a kép-
viselők. Az elképzelés szerint nem minden
intézmény kapna ebből egy arányos részt,
hanem évente 2-3 nagyobb fejlesztés való-
sulna meg, elsősorban az energetikai kia-
dások lefaragását megcélozva. (b)

Csütörtökön tanácskozik 
a komáromi önkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
A rektor ismertette a hallgatói létszámok alakulását. Az idei

tanévbe összesen 1911 hallgató iratkozott be, közülük alap-
képzésre 1230, mesterképzésre 648, míg doktori képzésre
33 diák jelentkezett. A Református Teológia Kar dékánját, Lé-
vai Attilát szintén ezen az ünnepélyes alkalmon iktatták be. 

Az idei megnyitón hagyományteremtő szándékkal, elő-
ször részesítették rektori dicséretben azokat a tanárokat,
akik szakmai tudásukkal, munkájukkal segítik az egyetem
működését. Így rektori dicséretben részesült: Bencsík And-
rea, Gyepes Róbert, Horváth Kornélia, Karasszon István,
Molnár János, Mura László, H. Nagy Péter, Simon Attila,
Strédl Teréz, Stoffa Veronika, Németh András és Poór Jó-
zsef. 

A jubileumi megnyitó még egy érdekességet tartogatott az
elsőéves hallgatók számára, mivel az egyetem bekapcsoló-
dott a Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási in-
tézmények közös tanévnyitó ünnepségébe. Így a hallgatók
fogadalomtételüket több magyarországi és határon túli egye-
temmel közösen, videokonferencia hívással tehették le.

szénássy

Jubileumi tanévnyitó
az egyetemen
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Komárom

Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Görcsöl vagy fáj a lába, csökkent a járástávolsága?
Ha előfordulnak Önnél az alábbi tünetek:

• hideg kezek, lábak  • gyakori szédülés • érszűkület
• elszíneződött végtagok • vérellátási zavar

• stroke utáni állapot

FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével 
és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Szeptember 2-án a
Klapka téren lévő Krea-

tív Art Stúdióban került sor
a Czafrangó Sylvia Magán
Művészeti Alapiskola tan-
évnyitójára.

Az iskola igazgatónője
megnyitójában beszélt az in-
tézmény küldetéséről.
„Olyan széles körű
művészeti nevelést kí-
vánunk megvalósítani,
amely magában fog-
lalja minden egyes nö-
vendékünk személyi-
ségének és tehetsé-
gének legteljesebb ki-
bontakozását. Célunk,
hogy a tanulás élmény
legyen növendékeink
számára. Ez így ter-
mészetes, hiszen a ta-
nárok java része maga is ak-
tív, sikeres művész. Hagyo-
mányos módon, a képzések
csoportosan látogathatóak.
Az osztályozás, értékelés ér-
demjegyekkel történik. Min-
den évfolyam végén bizonyít-
ványt adunk a diákoknak. In-
tézményünk a Szlovákia Ok-
tatásügyi Minisztériuma által
besorolt oktatási intézmény”
– mondta az igazgatónő.

Kilenc művész-tanár veze-
tésével négy szakon (színját-
szás, képzőművészet, zene,
tánc) indul el a képzés. Az is-
kolába óvodások, valamint
alsó és felső tagozatos alap-
iskolás gyerekek - azaz 3-tól
15 éves korig - jelentkezhet-
tek, a későbbiekben azonban
tervezik a felnőttképzés elin-
dítását is. A színjátszás tan-
szakán játékos, kreatív fog-
lalkozások keretében szín-

padi mozgást tanul-
hatnak, és szituá-
ciós gyakorlatokkal
ismerkedhetnek
meg a gyerekek. A
képzőművészeti
szakon a festés, a
grafika, a szobrá-
szat, a textilművé-
szet, az üvegfestés,

a fazekaskorongozás, a bá-
bozás és sok más technika
fogásait ismerhetik meg az is-
kolások. A zenei szakon egé-
szen kicsiknek ritmus- és dal-
lam-oktatást kínál, nagyobb-
aknak egyéni hangszeres
foglakozásokat. A tánc sza-
kon színpadi és karakter tán-
cokat, tánc előkészítő gim-
nasztikát, balettet, társastán-
cot, néptáncot oktatnak. Min-
den egyes szaknak lesz egy
vezetője, egy olyan tanár, aki
az adott szak képzéséért felel
majd. A napi munkát azon-
ban már az egyes osztályfő-
nökök felügyelik, a gyermek-
eket ugyanis a megszokott
formában, azaz osztálykö-
zösségekben oktatják majd.
Az egyes csoportok, melyeket
különböző szintfelmérés alap-
ján alakítanak ki, hét fős lét-
számmal indulnak, az órák a

legkisebbeknek 45 percesek,
az iskolásoknak 2 x 45 per-
cesek.

„A tanórák délutáni foglal-
kozások keretében, a gyer-
mek megszokott környezeté-
ben zajlanak majd, hiszen az
iskola elsődleges célja éppen
az, hogy az oktatás eljusson
akár a legkisebb települé-
sekre is. A tanárok tehát dél-
után kocsiba ülnek, vagyis
gyakorlatilag „házhoz men-
nek”, hogy a falusi iskolák
szabad termeiben megtart-
hassák óráikat” - mondta
Czafrangó Sylvia.

Az iskola az ovisokat egy
kétéves előkészítővel, az is-
kolásokat pedig egy kilencé-
ves képzéssel várja. A kilenc
év után a diákok egy, a tanul-
mányok elvégzését igazoló
oklevelet kapnak, amely az
első fokozatú művészeti vég-
zettséggel egyenértékű.
Czafrangó Sylvia hozzátette
még, hogy diákjaiknak a ta-
nulmányok során fellépési, il-
letve kiállítási lehetőséget is
biztosítanak, valamint minden
tanévben tanulmányi kirándu-
lásokat, képzőművészeti és
zenei táborokat is szervez-
nek. (miriák)

Megnyitotta kapuit a Czafrangó Sylvia
Magán Művészeti Alapiskola

H
al

lm
an

 C
si

lla
 fe

lv
ét

el
ei

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88Frissítő, relaxáló test- és talpmasszázs

Tel.: 0905 928 195. www.jag-tech.sk

 Klimatizácie  bleskozvody  alarmy 
 kamery  elektroinštalácie. 

VÍNO KOMÁRNO

Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48.

Komárno
0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Szeptemberi akció

- 20 %

Hagyományosan szeptember első
felében rendezik a városi ter-

ménykiállítást, melynek mostani fel-
vonása már a tizenhatodik volt a sor-
ban. A helyi és környékbeli kertész-
kedők idén is gazdag anyaggal járul-
tak hozzá az esemény lebonyolításá-
hoz, melynek a városi művelődési
otthon volt a helyszíne szeptember 8.
és 10. között.

A kertészkdők alapszervezete kiállítá-
sának hivatalos megnyitóján Belucz Já-
nos kertészmérnök, a dunaszerahelyi já-
rási kertészszervezet s egyben a nagy-
megyeri alapszervezet elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Beszédében ki-
hangsúlyozta a gyümölcs és zöldség
fogyasztásának fontosságát az emberi
szervezetre, ezért is hívta fel a kertész-
kedők, illetve a jelenlévők figyelmét, hogy
bátran termeljenek gyümölcsöt, zöldsé-

get saját fogyasztásra, vagy akinek nincs
kertje, az inkább a piacokon vásároljon a
kistermelőktől. Az elnök statisztikai ada-
tokra hivatkozva említette meg, hogy
gyümölcsből és zöldségből is bőven az
ajánlott értékek alatt van az egy sze-
mélyre jutó fogyasztás. Az idei kiállításon
385 növényi eredetű terményt lehetett
megtekinteni, ebből 192 a gyümölcs-,
109 a zöldség-, 41 a szőlő- és 43 a vi-
rágkategóriában volt látható. Az összes
kiállított termék és termény száma 511
volt, ami már magában foglalta a gazda-
boltok által bemutatott árucikkeket, vala-
mint méhészeti és borászati termékeket
is. A kertészkedők három szinten, alap-
szervezeti, járási és országos viszony-
latban rendezik meg kiállításaikat. A já-
rási kiállítás szeptember 26-28-án lesz
Dunaszerdahelyen (Csallóköz gyümöl-
cse elnevezéssel), míg az országos ok-
tóber 25-26-án zajlik Trencsénben.

Kovács Zoltán
(fotók: Kovács Zoltán)

Európa-bajnok 
a csallóközi súlyemelő!

Anagymegyeri súlyemelőklub ifjú
versenyzője, a balonyi Holocsi

Krisztián szakításban, lökésben és
összetettben is Európa-csúccsal
végzett az első helyen és lett konti-
nensbajnok a szeptember 1-8. kö-
zött, a litvániai Klaipedában meg-
rendezett U-15-ös és U-17-es Junior
Súlyemelő-Eb-n.

A tehetséges csallóközi vasgyúró a
szlovák válogatott tagjaként a 15 éve-
sek korcsoportjának +85 kg-os súly-
csoportjában győzedelmeskedett ma-
gabiztosan 270 kilogrammos teljesít-
ményével. A nagy esélyesnek tartott
magyarországi ellenfelét kilenc kilóval
előzte meg az összetettben, illetve
mindkét fogásnemben is nyerni tudott:
szakításban 120, míg lökésben 150 ki-
logramm volt a legjobb gyakorlata. Így

mindhárom eredménye egyben Európa-csúcsként is került a viadal
jegyzőkönyvébe. Holocsi Krisztián mögött a már említett Rácz László
végzett (összetettben 261 kg), míg a bronzérmet az olasz Ales-
sandro Vinci (230 kg) nyakába akaszthatták. A szlovák korosztályos
válogatott edzője, Buzgó Lajos (a nagymegyeri súlyemelők főedzője
s egyben klubelnöke) többek között a szintén nagymegyeri Mihalo-
vič Dalmának is bizalmat szavazott, aki a 15 éves lányok 48 kg-os
súlycsoportjában az ötödik helyen végzett.

Kovács Zoltán

Kertészkedők 
munkáinak gyümölcsei
Nagymegyer

Belucz János személyesen kalauzolta a kiállítást megtekintő gyerekeket

Kitört a számlalottó-őrület
Akiszolgáló szervereket

Dél-Amerikából ér-
kező túlterheléses táma-
dás is érte a szlovákiai
számlalottó első „mun-
kanapján“, de a nagy
lakossági érdeklődés
miatt is kiesett időnként
a Tipos honlapja. Az első
12 órában 100 ezren regisztrál-
tak.

A versenybe minden 1 eurónál na-
gyobb értékű, idén szeptember elsejét
követően kiadott számlával (blokkal) le-
het nevezni, akár 10 ezer eurót is nyer-
hetnek a szerencsések. „Az érdeklődés
nagyobb, mint amire számítottunk“ -
mondta el Peter Kažimír pénzügymi-
niszter.

A blokkokat SMS-ben, honlapon,
okostelefon-applikáción, vagy akár sze-

mélyesen a Tipos iro-
dáin keresztül is be

lehet küldeni. A
személyes lea-
dás viszont 20
centbe, az SMS
pedig 12 centbe

kerül. Némely bolt-
ban rögtön a számla

átvételét követően is re-
gisztrálhatunk.

Egyelőre a számlák 80 százalékát in-
terneten keresztül regisztrálták a pénz-
ügyminiszter tájékoztatása szerint. En-
nek megfelelően hétfőn délelőtt 10 és
12 óra között olykor összeomlott a rend-
szer, részben a nagy érdeklődés, rész-
ben pedig dél-amerikai szerverekről ér-
kező úgynevezett túlterheléses támadá-
sok miatt, melyek több százezernyi ha-
mis lekéréssel bombázták a Tipos szer-
vereit. (b)
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3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén 
a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!

AMatica slovenská he-
lyi szervezetének ve-

zetősége emléknapot
szervezett a községben
Szent Cirill és Metód bejö-
vetelének 1150. évfordu-
lója emlékére, egyben
megemlékeztek a Matica
slovenská fennállásának
150. évfordulójáról is. Az
ünnepség két részben zaj-
lott le.

Elsőként a Matica slo-
venská helyi szervezete mel-
lett működő éneklőcsoport
műsorát hallgathatták a je-
lenlévők az Egészségügyi
Központ melletti téren, majd
a vendégeket a helyi szer-
vezet elnöke Ľubomír Benca

köszöntötte. Ünnepi beszé-
det JUDr. Miroslav Adamík,
a komáromi körzeti hivatal
elöljárója mondott. Ezt köve-
tően magára az emléktábla
leleplezésére került sor,
majd a megemlékezés a táj-
ház udvarán folytatódott,
ahol az érkező vendégeket a
Maranata fúvószenekar ze-
néje fogadta. A megjelent
vendégeket, szimpatizánso-
kat Janka Pňačeková üdvö-
zölte. Az ünnepségen fel-
szólalt a község polgármes-
tere Haris József, Ing. La-

dislav Marenčák mérnök,
Nyitra megye önkormányza-
tának alelnöke, valamint Má-
ria Popič, a helyi evangéli-
kus egyház tiszteletese. A
beszédeket követően a Via
Historika színtársulat elő-
adását tekinthették meg az
érdeklődők. A kultúrblokk-
ban fellépett az érsekújvári
Zámčan, a gútai Mlynček,
valamint Nebojsa Popič ve-
zetésével a helyi éneklőcso-
port is.

(miriák)
Holop Ferenc felvétele

ARét utcai óvoda udvara
szeptember 5-én lelkes

gyermekhangtól, zenétől
volt hangos, mivel családi
délutánt tartottak, amelyen
ünnepélyes keretek között
felavatták a nyár alatt felújí-
tott játszóparkot.

Az óvoda igazgatónője, Ho-
lop Szilvia örömmel jelentette
be, hogy elkészült az a má-
szókaegyüttes, amelyet az
I. Tavasznyitó bálból befolyt
pénz összegéből fizettek
ki. Köszönetét fejezte ki
Gerendás Norbertnek és
csapatának Szentpéterről,
hogy a megígért időpontra el-
készültek a munkával.

Aminap levelet hozott a postás, mely-
ben egy keszegfalvai lakos mondja el

bánatát, sérelmeit és észrevételeit. A levél
elején nehezményezi, hogy kimondottan
jó fényben van feltüntetve a közel 2000
lelket számláló község, Keszegfalva. Ho-
lott vannak azért sötét dolgok is ebben a
faluban, amiről sajnos semmilyen fóru-
mon nem esik említés. Ahogy fogalmaz:
szépet-jót írni nem nehéz, de azért vannak
itt árnyoldalak is, és már sorolja is…

Végső soron a legnagyobb felháborodást,
legfőbb gondot, a helyi parkban levő beton-
gödör okozza. Mint ahogy olvasónk írja, itt
már több esetben történt kéz- és lábtörés, és
legutóbb sajnálatos módon haláleset is. Egy

82 éves idős asszony kerékpárral akart ha-
zamenni a nyugdíjasklub összejöveteléről,
amikor is a gödör mellett elhaladva megszé-
dült, és a gödörbe esett. A történet után ké-
sőbb meghalt. A levélíró állítása szerint régen
szökőkutat terveztek ide, ami nem tudni miért,
azóta sem valósult meg, viszont mindig valaki
beleesik ebbe a bizonyos gödörbe. Termé-
szetesen megkerestük  Lehocký Milan pol-
gármestert, és kértük, nyilatkozzon az üggyel
kapcsolatban: „Nagyon sajnálom ami történt,
beleértve az előző eseteket is. Úgy gondolom,
hogy a keszegfalvai park a pihenőzóna része,
ahová az emberek pihenni és beszélgetni jár-
nak, és mint ilyen kimondottan gyalogos for-
galomra lett tervezve. Tudomásom szerint ke-
rékpárral közlekedni nemcsak a keszegfal-
vai, de semmilyen más parkban nem szabá-
lyos. Természetesen vannak terveink az em-

Akomáromi Területi Fejlesztési Ügynökség újabb kre-
atív pályázatot valósított meg az Európai Unió támo-

gatásával - ezúttal nemcsak szlovák és magyar, hanem
német, román, bolgár, valamint lengyel résztvevőkkel is.

Szeptember 6-a és 8-a között került megrendezésre az
„Európa a polgárokért” elnevezésű rendezvénysorozat, mely-
nek Komárom városa szolgált helyszínéül. A projekt céljai:
kapcsolatok bővítése az EU polgárok között, tapasztalat-
csere, az egyes kultúrák, hagyományok, vélemények és ér-
tékek megismerése.

„A legutóbbi programsorozat több nemzetet invitált part-
nerségre. A résztvevők közt szerepeltek szlovák (Hídverő
Társulás, Alsó-Csallóközi Falvak Társulása), magyar (Kisal-
földi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Vértes-Gerecse Vi-
dékfejlesztési Közösség), német (Weissenfels), román (Co-
muna Dumbravita), bolgár (Association of Danube River Mu-
nicipalities „Danube“, International Council for Cultural Cen-
ters), valamint lengyel (Galeria Bielska BWA) tagok is. A ke-
rekasztal-beszélgetéseket, a tapasztalatcserét, a partnerek és
azok hagyományainak bemutatását, a workshopokat, vala-
mint az Európa udvarban megrendezendő „Kézművesek ut-
cáját” további kísérő rendezvények – úgymint a város és az
erődrendszer bebarangolása, az izsai római kori múzeum
megtekintése, kvízek, közös zenei és hagyományőrző estek,
valamint gokartverseny - tették még emlékezetesebbé szá-
mukra” – nyilatkozta lapunknak Vasi Emma, a komáromi Te-
rületi Fejlesztési Ügynökség igazgatónője. (miriák)

Szeptember 9-e a szlovák holokauszt
emléknapja, mivel 1941-ben ezen a

napon fogadta el a szlovák parlament az
ún. zsidó kódexet, ennek következmé-
nyeként a Szlovák Állam területéről több
mint 58 000 zsidót deportáltak haláltábo-
rokba.

Ennek apropóján a búcsi Magán Szakkö-
zépiskolában holokauszt emléknapot tartot-
tak, melyen elsőként az iskola igazgatója,
Karkó Zoltán történelmi áttekintést nyújtott a
zsidóság történetéről. Ezt követte az iskola
tanulóinak megemlékező kultúrműsora, majd
Novák Tamás, Komárom alpolgármestere, a
komáromi zsidó hitközség vezetőjének elő-
adása „Zsidók Magyarországon és Komá-
rom környékén 1938-1944” címmel.

Megfontolandó Novák Tamás végszava,
melyet a diáksághoz intézett: „Jegyezzétek
meg, hogy a XXI. századi Európában a zsi-
dóellenességnek, de egyébként semmilyen
más népellenességnek egyszerűen nincs
helye, de egyébként értelme sem. Sokat te-

hetnek a ma élő emberek, hogy senkit ne ér-
jen bántalom, hátrányos megkülönböztetés
azért, mert zsidó, vagy keresztény. Nekünk
túlélőknek kötelességünk emléküket ápolni,
akármelyik valláshoz is tartoznak” – mondta
Novák Tamás. Miriák Ferenc

Akolozsnémai nyugdí-
jasotthon lakói a

nagymegyeri termálfürdő-
beli lubickolás után más
vizekre „eveztek“. Most
úgy döntöttek, hogy az
otthon lakói közül 13-an
meglátogatják az ógyallai
csillagvizsgálót.

A kirándulás során megis-
merkedhettek és fontos in-
formációkat szerezhettek a
csillagvizsgálót alapító Kon-
koly-Thege Miklós munkás-
ságáról, valamint az intézet
dolgozóinak a kezdetektől a
mai napig tartó szakmai,
Nap-kutató tevékenységéről.
A szakmai ismeretek bőví-

tése a Planetáriumban foly-
tatódott, ahol a bolygók és a
csillagok csodás világa tárult
eléjük. Ezt követően rövid
sétát tettek az intézet gon-
dozott parkjában. Összeg-
zésül elmondható, hogy egy
kellemes, vidám napot tölt-

hettek el, ismerkedve régi-
ónk egyik kiemelkedő léte-
sítményével, az ógyallai csil-
lagvizsgálóval. A sikeres ak-
ció után már tervezik az ok-
tóberi magyarországi kirán-
dulást is.

-pint-

lített betongödörrel kapcsolatban, ezen tervek
pályázati elbírálásai előrehaladott állapotban
vannak. Ami azt jelenti, amint lehetőség, és
pénz lesz rá, mindenképpen megvalósítjuk
és eltüntetjük azt a bizonyos gödröt.
Azonban egy másik do-
logra is felhívnám a
figyelmet. A polgár-
mesteri hivatal nyitott
minden lakos észrevételére.
Legyen az bármilyen idő-
szak. Engem személy sze-
rint ez ügyben senki sem
keresett meg. Úgy gondo-
lom, elsősorban, ha vala-
milyen gond felmerül egy
községben, azt a polgármesterrel és a képvi-
selő-testülettel kellene közölni, hisz mindenkor
megpróbáltuk orvosolni a gondokat, és nem a

médiához futni. Én min-
denkoron nyitott
voltam a falu lako-

sai irányába, és va-
gyok most is, ezért itt raga-
dom meg az alkalmat, és

megkérek minden keszeg-
falvai lakost, ha valamilyen
észrevétele, esetleg jobbító

szándéka van a községgel
kapcsolatban, nyugodtan ke-

ressenek meg, mert úgy gondolom, ez így
fair“ – szögezte le Keszegfalva polgármes-
tere. Kép és szöveg: -pint-

A problémák gyökere, a betongödör
Keszegfalva

Kolozsnéma
Bátorkeszi

Naszvad

A tervek szerint a felújítás után így
nézne ki a betongödör

Játszópark avató az óvodában

Emléktáblát
adtak át

Köszönet illeti a Bátorkeszi Re-
formátus Egyházközség lelké-
szeit, az óvodások szüleit, akik
nélkül mindez nem sikerült
volna, továbbá ifj. Koczkás Ist-
vánt a kisebb famunkálatok el-
végzéséért, hogy a padokon,
asztalokon és a kis házon ki-
cserélte az eltört leceket” –
mondta az igazgatónő. Az ün-
nepélyes köszöntő után min-

den gyermek birtokba vette
a felújított játszóparkot. 

A 2013/14-es tanév
első óvodai rendezvé-
nye kellemes, békés
és családias hangulat-
ban zajlott, melyet a

boldog gyermekarcok
igazoltak.

(miriák)
Czinke Zsolt felvétele

Újabb kiránduláson vettek részt

Európa a polgárokért

Holokauszt emléknap a búcsi
Magán Szakközépiskolában

„A felújításban segítségükre
volt 11 holland önkéntes fiatal,
egyetemista is, akik az au-
gusztusi tikkasztó hőségben
lelkesen dolgoztak, csiszoltak,
festettek, s mindezt gyerme-
keikért. Maguk állták a költsé-
geket, azaz ők vették a festé-
keket, az ecseteket és a kü-
lönböző segédeszközöket is.
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éves a 

Dobosi Róbert

Szegi Ilona

Csókás Gellért 

Radvanská Renáta
Holop Ferenc 

Könyv- és Lapkiadó Kft.

Krisztián virágbolt

Hetilapunk október 6-án ünnepli a 10. születés-
napját, ez alkalomból egy több héten át futó játékra
invitáljuk olvasóinkat.

A játék szabályai:
1. A szelvényeket 7 héten át közöljük lapunkban, e heti

számunkban a harmadik szelvényt találja meg.
2. A szelvények felragasztása után legkésőbb október

30-ig postázzák a kivágott oldalt szerkesztőségünk 
címére (DELTA hetilap, Františkánov 22., 945 01 
Komárno). Tel.: 0905 213 967.

Delta hetilap

A DELTÁVAL csak nyerhet!

Játsszon 

velünk!





NyEREmÉNyEiNK:
11. Salon Stlye fodrász szalon 40 euró értékű ajándékutalvány  
12. Hoffer - tankolás 20 euró értékben
13. Hoffer - 20 euró értékű vacsorautalvány
14. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
15. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
16. Patriot Axle 32 Gb usb kulcs
17. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
18. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
19. innovtrade, egyedi fényképes ajándék
20. Dormio Beauty 20 euró értékű ajándékutalvány

AKultúráért és Turizmu-
sért Társulás vezető-

sége a XV. Emese Udvar-
házi Napokon megemlé-
kezett a Felvidéki Népvi-
seletes Babagyűjtemény
létrehozásának tizenötö-
dik évfordulójáról is.

A megjelenteket a Felvi-
déki Népviseletes Babák
Háza udvarában a társulás
vezetősége fogadta, majd
Szobi Eszter elnök ismer-
tette a népviseletes baba-
gyűjtemény útját. Az egész
napos program tájházak,
helytörténeti kiállítások meg-
látogatásával folytatódott.
Megtekintették Dunamocs
Helytörténeti Gyűjteményét,
az izsai Múzeumot, a hetényi
Lilla Galériát, a bényi Kéz-
műves Házat, a szőgyéni és
farnadi Tájházat.

Kép és szöveg: miriák

Aháromnapos rendez-
vény ebben az évben

is a gyermekek futóverse-
nyével vette kezdetét,
majd délután az alapiskola
dísztermében a naszvadi
Alapiskola volt diákjainak
találkozójára került sor.

Az ünnepi önkormányzati
ülés előtt a község önkor-
mányzata és a civil szerve-
zetek képviselői megkoszo-
rúzták az 1997-ben felállított
Kitelepítettek és meghurcol-
tak emlékművét. Ünnepi be-
szédet a község polgármes-
tere, Haris József mondott.
„A brutális „lakosságcsere”
során 2678 családot Magyar-
országra telepítettek, Cseh-
országba pedig további 700
embert deportáltak. A kitele-
pítés országos szinten talán
épp Naszvadot sújtotta legin-
kább” – hívta fel a megjelen-
tek figyelmét a polgármester.

A községi hivatal üléster-
mében megtartott ünnepi
ülésen több kitüntetést is át-
adtak. Naszvad község díját
kapta: Becse Ottó, Miškovič
György. Életjubileumok al-
kalmából Köszönő emlékla-
pot kapott Bengyák Valéria,
Gyűrösi János, Horváth Mar-
git, Ondrej Pivarči, Magda-
léna Potanková. Polgármes-
teri díjjal tüntették ki Ján Lu-
cát, a községi hivatal veze-
tőjét, a község fejlesztésé-
ben elért többéves sikeres
munkájáért.

A szombati programot a
kellemetlen borongós, esős
időjárás ugyan megzavarta,
de nem befolyásolta. A lab-
darúgó-torna mellett sor ke-
rült a Naszvadiak III. Fotó-
versenyének kiértékelésére
is a Stúdió galériában. A há-
romtagú szakmai zsűri –
Nagy Tivadar, Varga Tibor és
Forró Imre – értékelése alap-
ján felnőtt korosztályban az
első helyet Mlinkovics Erik
képe (Pillanatnyi szerelem)
nyerte meg, második lett Ho-
lop Mária (Pihenő), harmadik
Papp Zoltán (Vörös nap-
kelte) alkotása. Az ifjúsági

korosztály idei győztese Ke-
lemen Ádám (Napnyugta) al-
kotása lett, második Bencsík
Csilla (Converse), harmadik
Balogh Orsi (Fekete és hó-
fehér). Külön díjazottak:
Gyűrösi Gábor, Dobosi Cin-
tia, Kiss Katalin, Nagy Viera,
Pataky Erzsébet, Darina Kis-
jakabová, Asztalos Márta,
Bugány Sophia, Dobosi
Henrietta, Kelemen András,
Betka Bugányová, Kelemen
Zoltán, Asztalos Pál. Kiss 
Viera, Németh Gyula, Dáša
Jelenčičová, Horváth Gyula.

A kultúrház udvarán a déli
harangszó után megkezdő-

dött a főzőverseny. A délután
további programjai a községi
hivatal előtti színpadon foly-
tatódtak. Elsőként a magyar-
országi Sógorok szórakoz-
tató műsorára került sor,
majd Silvia Klimentová, Pe-
ter Kliment és Gejza Petrík,
valamint a Kamaráti együt-
tes műsora következett.

Vasárnap a délutáni ün-
nepi gálaműsorban a gútai
Duna menti Rockszínpad lé-
pett fel. A Naszvadi Napok
idei rendezvényét bajnoki
labdarúgó- és kézilabdamér-
kőzés zárta. (miriák)

Fotó: Holop Ferenc 

Már hagyománnyá vált,
hogy minden év szep-

temberében a Heineken
Slovakia Rt. megnyitja az
ógyallai sörgyár kapuit. Az
elmúlt hétvégén negyedik
alkalommal várták az ér-
deklődőket az ország leg-
nagyobb és legmoder-
nebb sörgyárában.

Az 1969-ben alapított
ógyallai Aranyfácán sörgyár
történetében fordulópontot
hozott az 1995-ös esztendő.
A vállalat a holland Heine-
ken cég tulajdonába került.
Az új tulajdonos haladékta-
lanul megkezdte a géppark
korszerűsítését és számos
újítás bevezetését. Tizenhá-
rom éve a szlovák sörpiacon
vezető helyet foglalnak el 45
százalékkal. A legértéke-
sebb Aranyfácán mellett to-
vábbi márkás szlovákiai sö-
röket – Corgoň, Kelt, Marti-
ner, Gemer, de némely már-
kás külföldi sörfajták – Kru-

šovice, Starobrno és Despe-
rados – is megtalálhatók pro-
filjában. Közép-Európa leg-
modernebb üzemében
évente több mint 145 tonna
malátát készítenek.

Amikor az érdeklődők már
mindent megtudtak a sörfő-
zés titkairól, a kísérő prog-
ram keretében meghallgat-
hatták Martin Meliš előadá-
sát a sör tökéletes csapolá-
sáról. A felnőttek aránylag
kedvező áron megkóstolhat-
ták a különböző fajtájú sör-
termékeket és tapasztalatai-

kat, észrevételeiket beje-
gyezhették a krónikába is. 

A jó szórakozást a Peter
Bič Project és a Rapper
VEC, Medial Banan, Replay
band, ZBG, valamint a köz-
kedvelt műsorvezető To-
maggio biztosította. Ezen kí-
vül sok érdekes kézműves
foglalkozásra is sor került a
látogatás folyamán.

A rendezvénynek 2500 lá-
togatója volt, és 6000 liter
sört fogyasztottak a vendé-
gek.

Kép és szöveg: miriák

Változatos programok a Naszvadi Napokon XV. Emese
Udvarházi
Napok 

Nyílt nap az ógyallai sörgyárban

Megalakult a búcsi Babaklub
ASzivárvány Óvoda épületében kapott helyiséget a

szeptember első hetében alakult Babaklub, azzal a
céllal, hogy lehetőséget nyújtson a babák, mamák, pa-
pák számára, hogy kimozdulhassanak otthonról és más
kisgyermekes családokkal találkozzanak.

Az ünnepélyes megnyitón több mint 20 édesanya jelent
meg gyermekeivel. A klubot a Szivárvány Klub Polgári Tár-
sulás támogatja,Cseh Éva elnök vezetésével.

„A klub megalapításakor célunk egy olyan közösség meg-
teremtése volt, ahol a szülők, nagyszülők kötetlenül beszél-
gethetnek, kikapcsolódhatnak, művelődhetnek, míg a gye-
rekek kortársaikkal vidáman játszanak. Fontos szempont
volt, hogy ne egyszerű „foglalkozás” legyen a klub, hanem
egy közösség, ahol a családok ismerik és támogatják egy-
mást, ahol barátságok alakulhatnak ki hosszú távon. A vá-
randós kismamáknak segítünk felkészülni a szülésre, és az
újszülöttel kapcsolatos teendőkre. Beszélünk orvosokról,
kórházakról, szülésznőkről, otthonszülésről. Szeretnénk
szakértő előadókat hívni különböző témákban, majd megvi-
tatni, kipróbálni, feldolgozni az előadáson elhangzottakat.
Hetente egyszer szeretnénk találkozni, ill. havonta igyek-
szünk egy-egy nagyobb rendezvényt lebonyolítani” – mondta
a Babaklub vezetője, Cseh Éva.

„A klubba várunk mindenkit, szülőket, nagyszülőket, csa-
ládokat, akiket érdekelnek a legfrissebb gyermeknevelési,
életmódbeli irányzatok” – mondta a Babaklub egyik megál-
modója, Grajszky Szilvia. Kép és szöveg: miriák

Atöbb mint 300 éves
Bokros-majorban a

múlt héten átadták a felújí-
tott agroturisztikai panziót.
A bejáratnál lévő egykori
alapiskola, majd irodaház
felújítására 2010-ben pá-
lyázatot nyújtottak be,
majd többszöri próbálko-
zás után sikerült nyerni fél-
millió eurót, de a beruhá-
zás másik felét már a kft.
biztosította. Az 1860-ban
épült épület átépítése 2011
őszén vette kezdetét, és
2013 szeptemberére elké-
szült az agroturisztikai
panzió.

Az ünnepélyes átadáson
elsőként Horváth Róbert izsai
plébános felszentelte az ud-
varon felújított keresztet, mi-
közben a Búzavirág népdal-
kör néhány népdallal emelte
az esemény színvonalát.

Sámson Enikő, a Bokros
panzió vezetője lapunknak
elmondta: „A falusi turizmus
az egyik legalkalmasabb
módja annak, hogy a turista
közvetlenül megismerhesse
egy tájegység életét és kul-
túráját. A falusi turizmus lé-
nyege nem egyértelműen a
falu, hanem a falusias kör-
nyezet. A falusi élet mindig is
vonzotta a városi embert, aki
szeretné újraépíteni kapcso-
latát a természettel, újra meg-
ismerni vagy megtanulni azt,

amit az ősei tudtak, ismertek.
A jövőben szeretnének

olyan programokat összeállí-
tani, hogy a gyerekek megis-
merjék a hagyományos, fal-
vainkban még fellelhető gaz-
dálkodási módokat, a vidéki
megélhetést, közelebb kerül-
jenek a vidéki emberhez,
azok mindennapjaihoz. Cé-
lunk az iskolás korú gyerekek
számára átélhetővé tenni a
gazdálkodást, növényter-
mesztést, állattartást és ter-
mékfeldolgozást” – mondta a
panzió vezetője.

„Mára komoly népszerű-
ségre tettek szert a turizmus

szelídebb, lágyabb formái,
mint például a falusi turizmus.
Falvaink megújítása sürgető
feladat, ugyanakkor nem sza-
bad feláldoznunk a vidéki táj
és település jellegzetes érté-
keit. Csak az átgondolt fej-
lesztés biztosíthatja, hogy a
falu jobb életminőséget
nyújtva, de karakterét meg-
őrizve maradjon fenn. A pan-
zió átadásával nemcsak a
Bokros-major válhat turiszti-
kai paradicsommá, de Izsa
község is” - mondta köszön-
tőjében Domin István polgár-
mester.

Kép és szöveg: miriák

Átadták a Bokros panziót
Izsa


