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Vizet 
osztanak 
Tatabányán
TATABÁNYA Éjféltől lépett élet-
be a harmadfokú hőségriadó. 
Szombat éjfélig lesz érvény-
ben. A MÁV-START szerdától 
10 és 17 óra között a budapes-
ti fejpályaudvarokon és a na-
gyobb vidéki vasútállomáso-
kon ásványvizet biztosít uta-
sainak. A Volánbusz munka-
napokon 12 és 14 óra között 
a Népliget autóbusz-állomá-
son és a megyeszékhelyeken 
– így Tatabányán is – a na-
gyobb forgalmú buszpálya-
udvarokon oszt ásványvizet. 
Hangsúlyozzák: fontos, hogy 
mindenki elegendő mennyi-
ségű ivóvízzel vagy folyadék-
kal induljon útra.

Történelmi 
aszály 
pusztít
EURÓPA Egész Európában 
beláthatatlan károkat okoz 
a mezőgazdaságban a törté-
nelminek számító forró és 
száraz időjárás. Az aszály 
várhatóan jelentős terméski-
esést okoz az Európai Unió 
legnagyobb élelmiszer-ter-
melő vidékein. A pusztí-
tó időjárás tovább fokozza 
az orosz–ukrán háború mi-
att kialakult piaci pánikot, 
és várhatóan az árak továb-
bi emelkedéséhez vezet. Az 
európai gazdáknak már az 
elmúlt időszakot meghatá-
rozó energia-, takarmány- 
és műtrágyaár-robbanás is 
jelentős költségnövekedés-
sel járt. Így az aszály okoz-
ta pusztítás miatt egyes tér-
ségekben uniós és nemze-
ti szintű beavatkozásra is 
szükség lehet.� u 3, 7

Több telken 
lángolt  
a száraz fű
TOKODALTÁRÓ Több telken 
gyulladt ki az avar és a száraz 
fű Tokodaltárón, a Rozmaring 
utcában kedd délután. A lán-
gok melléképületekre is átter-
jedtek. A tűzesethez az eszter-
gomi és nyergesújfalui hivatá-
sos tűzoltókat riasztották. Az 
egységek négy vízsugárral el-
oltották a lángokat – közölte a 
megyei katasztrófavédelem. 
Tájékoztatásuk szerint hétfőn 
délután csaknem 2000 négy-
zetméternyi területen, több 
foltban égett a fű és az aljnö-
vényzet az M1-es autópálya 
Győr felé vezető oldalán Kis-
igmándnál is. A tüzet egy ka-
mion defektes kereke okozta.

A különleges járgány napelem segítségével működik

NapCsigába pattantak 
a táborozó gyerekek

KOMÁROM Érdekes járművel, a NapCsigával ismerkedhettek meg a Komáromban táborozó gyerekek a Kemence Egyesületnél. Mol-
nárné Dőry Zsófia, a járgány egyik fejlesztője, az Edutus Egyetem munkatársa számolt be nekik a NapCsigával kapcsolatos tudni-
valókról. A jármű napelemmel működik, de hálózatról is lehet tölteni. Huszonöt kilométer/órával tud haladni, és kiválóan alkalmas 
áruszállításra is. A NapCsigából szeretnének a jövőben többet is gyártani, hiszen kertészek, gondnokok tudnának vele dolgozni, va-
lamint településen belüli ételszállításra ugyancsak használható.� u 2

Elismerték dr. Marczell Edit és Vitéz Lajos munkáját

Díszpolgárokat avattak
DÖMÖS A községházán tar-
tott ünnepségen Dömös 
dísz polgára címmel tüntet-
ték ki dr. Marczell Edit fog-
orvost, illetve Vitéz Lajos ko-
vácsmestert. A ceremónián 
Herman Jenőné polgármes-
ter méltatta a díjazottakat, 
akik munkájukkal, illetve 
tenni akarásukkal elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek a 
település életében. Kiemelte, 
hogy dr. Marczell Edit negy-
vennégy évvel ezelőtt kez-
dett el praktizálni a község-
ben. Kitartását jól jelzi az is, 
hogy az élet többször próbá-
ra tette, de az emberek és 
Dömös iránt érzett szerelme 

erőt adott neki, továbbá sike-
rült túllendülnie a nehézsé-
geken.

Vitéz Lajos jó kézügyes-
sége, a lovak iránti tisztele-
te, az emberekkel való támo-
gatói, segítői viszonya révén 
vált közismertté. A családi 
foglalkozást követve kovács-
mester lett, saját vállalkozá-
sa mellett az erdészetnél is 
dolgozott. Számtalan hasz-
nálati tárgy őrzi a faluban is 
a keze munkáját, a helyiek 
kifejezetten büszkék mind-
arra, amit alkotott. Az okle-
velek átadása után a jelenlé-
vők közösen koccintottak az 
ünnepeltekkel. W. P.Herman Jenőné (hátul), dr. Marczell Edit és Vitéz Lajos Fotó: B. O.

A jelen számít, 
nem a múlt
BUDAPEST Különleges mérkőzést ját-
szik ma este a Groupama Arénában a 
Ferencváros. Egyrészt azért, mert az 
ellenfele a Slovan Bratislava a BL se-
lejtezőjében, amely ellen a legutóbb, 
harminc éve gyászos emlékű mecs-
cset és párharcot vívott, másrészt pe-
dig, ha túljut szlovák ellenfelén, ak-
kor valamelyik kupában már biztosan 
csoportkörös lesz az ősszel. � u 15

Jó lesz az idei 
termés
MAGYARORSZÁG Az Európai Unió 
legészakibb kajszibarack-termelő or-
szágaként Magyarországon mintegy 
5300 hektáron terem ez a sokoldalú-
an felhasználható gyümölcs.� u 7

Derűlátó 
költségvetés
BUDAPEST A jövő évi költségvetés el-
fogadása mellett a parlament meg-
szavazta az Alaptörvény 11. módo-
sítását, a vármegyék és főispánok 
visszatérését, a frakciófinanszíro-
zás átalakítását és a magyar kor-
mány európai uniós vízióját is.�u 9

Látogatási 
tilalom
DOROG Az esztergomi Vaszary Ko-
los Kórház közösségi oldalán osztot-
ta meg azt információt, miszerint 
az intézmény Szent Borbála Dorogi 
Telephelyén látogatási és betegfel-
vételi tilalmat rendelt el az Ápolá-
si I-es osztályon. Az intézkedés visz-
szavonásig érvényes.

EGY PERCBEN

Szerdán a szinte zavartalan napsütés mellett to-
vább melegszik a levegő. Északnyugaton a déli sze-
let kísérhetik élénk lökések.� u 13
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XXXIII. ÉVFOLYAM, 167. SZÁM.
ÁRA: 235 FT. ELŐFIZETVE: 158 FT.

TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén  06-46/998-800
HIRDETÉS  – ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja  06-34/514-020

E-mail:  szerk.kom@mediaworks.huSZERKESZTŐSÉG:

Jó reggelt!
A nagy melegben a tatabá-

nyai nagyposta felé ballag-
tam. Eszembe jutott, hogy 

két csekket már ideje lenni feladni 
és ezzel párhuzamosan az is, hogy 
bent kellemes lehet az idő. Az utób-
bi bejött, miután sorszámot húz-
tam, szinte újjáéledtem. Megjelent 
a számom, a pénztárhoz mentem, 
és... – nem találtam a táskámban 
a csekkeket. Elmosolyodtam, aho-
gyan velem szemben az ügyinté-
ző hölgy is. – Semmi baj, jövök hol-
nap megint – mondtam. – Szeretet-
tel várjuk – így a válasz. – Gyűjti a 
hűségpontokat? – Anélkül is hűsé-
ges leszek! – ígértem, búcsúztam. 
Mindenesetre vettem egy kaparós 
sorsjegyet. Ha nyerek, jövök. Talán 
csekkeket is hozok. emká

Hirdetésfelvétel: 
hird.kom@mediaworks.hu 

+36-34/514-020

Terjesztés: 
ugyfelszolgalat@mediaworks.hu 

+36-94/999-120
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A plázába 
települtek ki
TATA/TATABÁNYA a tatai dan
dár információs és toborzó 
pontja harmadik alkalommal 
települt ki a tatabányai Vértes 
Center földszintjére, ahol a be
vásárlóközpontba érkezett lá
togatók betekinthettek az ala
kulat életébe, a katonák fel
adataiba, eszközeibe. ez alka
lommal a 36. Páncéltörő ra
kétaosztály katonái tartottak 
statikus bemutatót a pláza 
főbejáratánál, ahol a Gidrán 
többcélú moduláris harcjár
művet lehetett megtekinte
ni, bent pedig kézifegyveres 
bemutatót láthattak a részt
vevők – adta hírül az MH 25. 
Klapka György lövészdandár.

Litvániában  
léptek fel
SZOMOR a somorer Tanz
gruppe a litvániai Klaipéda 
városában lépett fel. a szo
moriak az europeade Folklor 
Fesztiválon képviselik hazán
kat, megyénket, és termé
szetesen településüket is.

Megkezdődött  
a felújítás
AGOSTYÁN/TARDOS régóta 
várt beruházás valósul meg a 
Magyar Falu Program támo
gatásával, agostyán és Tar
dos között. az útszakasz fel
újítási munkálatai már zajla
nak, a következő hetekben 
több ütemben végzik azt a 
szakemberek. a 140 millió 
forint értékű fejlesztés több 
mint 3 kilométer hosszú bur
kolatot érint – adta hírül a 
Körzeti Televízió Tata.

Az idei év  
első ikrei
ÉSZAK-KOMÁROM az idén 
először születtek ikrek az 
északkomáromi aGel Kór
házban. az ógyallai házas
párnak az ikerpár, eliška és 
Terezka az első gyermeke. 
az északkomáromi kórház
ban 2022 első felében 412 
gyermek született.

A NapCsigával környezetbarát módon lehet árut szállítani

Napelemes csodajárgányt 
ismertek meg a gyerekek

Különleges járművel ismer-
kedtek meg a Kemence 
Egyesületnél a komáromi tá-
borozó gyerekek. A NapCsi-
ga „látogatott el” hozzájuk, 
ami nem csupán környezet-
barát, szállításra is kiváló.

Körtvélyfáy Dina
dina.kortvelyfay@mediaworks.hu

KOMÁROM Molnárné Dőry 
Zsófia az Edutus Egyetemről 
érkezett Komáromba. A Nap-
Csiga projekt szakmai koordi-
nátora lapunknak elmondta, a 
járgány egy háromkerekű bi-
cikli, amelyet három napelem 
lát el energiával. Nem elektro-
mos autó, hanem egy lassú jár-
mű, amely 25 kilométer/órával 
tud haladni. Egyrészt ez ihlette 
a nevét, másrészt az, hogy elvi-

szi a hátán az energiaellátását. 
A NapCsiga az Edutus Egyete-
men készült egy pályázat ke-
retében, amelyben a Kemence 
Egyesület is partner volt.

– A jármű azért is különle-
ges, mert mindösz-
sze kettő létezik be-
lőle – mondta Mol-
nárné Dőry Zsófia. 
– Az elsőt Dőry 
István fizikus, az 
édesapám fejlesz-
tette ki öt éve. A kí-
sérleti jármű száz 
százalékban nape-
lemmel működött.

Az újragondolt verzióban vi-
szont a hálózati töltés lehetősé-
gét is bent hagyták annak ér-
dekében, hogy télen is lehes-
sen használni, amikor esetleg 
nem süt a nap. Úgy fejlesztet-

ték ki, hogy kertészek, gond-
nokok dolgozhassanak vele, de 
akár az önkormányzati ételki-
szállítást is meg lehet vele olda-
ni. A napelem egyébként az év 
legnagyobb részében ellátja a 

NapCsigát. 17 éven 
felüliek utast is vi-
hetnek. Sebességét 
illetően olyan, mint 
egy elektromos bi-
cikli, oda lehet ér-
ni vele bárhova. So-
kan megkérdezik, 
nem instabil-e, de 
a háromkerekű jár-

gány rendkívül biztonságos. A 
gyerekeknek is fontosnak tar-
tották megmutatni a NapCsigát.

– Ezen a lovas farmon a lovak 
elhúznak egy szekeret, de nem 
mindenkinek lehet otthon lova 
– fogalmazott Molnárné Dőry 

Zsófia. – A NapCsigával 25–50 
kilométeren egyszerűen meg-
oldható a teherszállítás. Bicikli-
vel nem tudunk cementes zsá-
kokat, bútorokat vinni, ezzel a 
járművel viszont minden továb-
bi nélkül igen. Másfél köbmé-
teres raktérrel rendelkezik. A 
NapCsiga első verziója sok tá-
borban segít a szállítmányozás-
ban, kísérő járműve is bicikli-
seknek anélkül, hogy az orruk 
alá pufogna.

Az Edutuson összeáll egy 
olyan csapat, amely szeretné el-
érni, hogy egyre több NapCsiga 
készülhessen. Befektetőket, pá-
lyázati lehetőségeket is keres-
nek. Nem csupán hazánknak, 
az egész világnak szeretnék 
megmutatni, hogy a NapCsiga 
jó alternatíva a közlekedésben, 
szállításban.

Táborozók
Rengeteg táborozó fiatal érke-
zett a Kemence Egyesülethez. 
Schmelcz Gézáné köszöntöt-
te őket, aki hangsúlyozta, az 
egyesületük fontosnak tartja 
a tehetséggondozást, amely-
hez kapcsolódó programjaik 
is vannak. Ezt követően Mol-
nárné Dőry Zsófia ismertette a 
napelemes járműről a tudniva-
lókat. Később a gyerekek be is 
ülhettek a NapCsigába, nem 
csak előre, hanem a raktérbe 
is beszálltak. Az árnyékba hú-
zódva színezni is tudtak, vala-
mint kvízt is kitölthettek. A tá-
borozók az egyesület udvarán 
élő állatok iránt is élénken ér-
deklődtek, amelyeket hossza-
san megfigyeltek.

A gyerekek érdeklődve fedezték fel az izgalmas NapCsigát Molnárné Dőry Zsófiával Fotó: Körtvélyfáy Dina 
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HÍREK

A kitelepülés alkalmával a bűnmegelőzésről és a határvadászképzésről is hallhattunk

Megpörgethették a gyerekek a szerencsekereket
ESZTERGOM Kedden az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság 
Házhoz megyünk bűnmeg-
előzési programjának kereté-
ben, az Esztergomi Rendőr-
kapitányság munkatársaival 
találkozhattunk a baziliká-
nál. A kitelepülésük alkalmá-
val többek között bűnmegelő-
zésről, vagyon- és állatvéde-
lemről, a nyár veszélyeiről és 
a határvadászképzésről is tá-
jékoztatták az érdeklődőket. 
Az egyenruhások szerencse-
kerékkel is várták a gyerme-
keket, akik ha helyesen vála-
szoltak a rendőrök által feltett 
kérdésekre, akkor húzhattak 
egyet a bűnmegelőzési zsák-

bamacskából és tájékoztató 
füzeteket is kaphattak.

Füzék Zsófia, rendőr had-
nagy, az Esztergomi Rendőrka-
pitányság közrendvédelmi fő-
előadója a helyszínen többek 
között elmondta azt is, hogy a 
kitelepülés célja az, hogy bűn-
megelőzési tanácsokat kapja-
nak a lakosok. Így játékos for-
mában szóba került például az 
is, hogy mi a központi segélyhí-
vó száma, mi számít állatkín-
zásnak, illetve hogy a termé-
szetes vizekben hol szabad für-
deni.

Erős Ábel Márton, rendőr 
hadnagy az Esztergomi Ren-
dőrkapitányság Közrendvé-

delmi és Határrendészeti Osz-
tály főelőadója a határvadász-
képzésről tartott általános tájé-
koztatót. Elmondta, hogy a dé-
li határon fokozódó 
migrációs nyomás 
miatt döntött úgy 
Magyarország Kor-
mánya, hogy ké-
szenléti rendőrség 
kötelékén belül ha-
tárvadász ezredet 
állít fel.

Említette, hogy 
a rendőrség 18–55 év közötti, 
büntetlen előéletű, minimum 
alapfokú végzettséggel rendel-
kező magyar állampolgárok je-
lentkezését várja. Az alkalmas-

sági vizsga után következik 
a 160 órás aktív képzés, ahol 
megszerezhetik a feladatok el-
látásához szükséges ismerete-

ket. A határvadá-
szok a határrendé-
szeti kirendeltsé-
gek illetékességi te-
rületén látnak majd 
el szolgálatot. A ha-
tárvadászok alap-
vető feladata lesz az 
államhatáron törté-
nő illegális belépési 

kísérletek megakadályozása, a 
hazánk területére bejutó mig-
ránsok feltartóztatása és ide-
iglenes biztonsági határzáron 
történő átkísérése is. W. P.A kicsiknek élményt jelentett a szerencsekerék megforgatása is

szóba került 
az is, hogy a 
természetes 
vizekben hol 
szabad für
deni


