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Bármelyik nap  
elvitethetik  
a kacatokat  
és a lomokat
KISBÉR Március 1-től október 
31-ig a város valamennyi lakó-
ja akkor szabadul meg feles-
legessé vált kacatjaitól, ami-
kor akar. 
A Vertikál Nonprofit Zrt. 
ugyanis bevezette a “házhoz 
menő” rendszerű lomtalanítást 
amit minden ingatlanhasználó 
évenként egyszer vehet igény-
be a jelezett időpontok között. 
Ez pedig azt jelenti, hogy éven-
te nem csak az előre meghir-
detett napokon lehet kitenni a 
megunt holmikat, hanem bár-
mikor. 

A lomtalanítás eme módja 
sokkal kedvezőbb lesz, de csak 
akkor, ha a konkrét időpontot 
előre egyeztetik a cég munka-
társaival. Fontos tudni, hogy 
továbbra is csak a feleslegessé 
vált használati tárgyakat, esz-
közöket, kisebb bútorokat szál-
lítják el, a lakások nagyobb be-
rendezésit nem. A hatékony 
szállítás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében min-
dent be kell zsákolni vagy kö-
tegelni. 

Továbbra sem viszik el a 
gallyakat, a salakot, a trágyát, 
a növényi-, az állati-, az építé-
si-, a mezőgazdasági- és az ipa-
ri hulladékot, valamint a veszé-
lyes elektronikai készülékeket, 
gumiabroncsokat és a vállalko-
zói tevékenységből származó 
maradékot. � n P. P.

Hazavárják  
mindazokat, akiket 
sorsuk „szétszórt” 
a nagyvilágban
PILISCSÉV A település képvise-
lő-testülete és szlovák önkor-
mányzata idén nyáron rendez-
vénysorozatot szervez „315 éve 
a Pilisben” címmel. Ennek ke-
retében hozzák tető alá a Pilis-
csévről elszármazott, más tele-
pülésen élők baráti találkozó-
ját. A „Hazaváróra” május 28-
áig várják mindazok jelentke-
zését, akik legalább húsz éve él-
nek távol a szeretett falutól, ahol 
„gyakran emlegetik azokat, aki-
ket a sorsuk szétszórt a környé-
ken, a messzebb hazában, vagy 
akár a határokon túlra, és évti-
zedek óta csak rövid időre tér-
nek vissza”. A szervezők a múlt-
idézés méltó körülményeinek 
megteremtését ígérik. �n B. G.

Komáromi iskola 
lett a Bendegúz-
verseny házigazdája 
KOMÁROM Első ízben lehetett 
házigazdája a Bendegúz Aka-
démia Nyelvész verseny me-
gyei döntőjének a Feszty Ár-
pád Általános Iskola. A meg-
mérettetésre 218 tanuló érke-
zett a megye 17 településeiről, 
28 iskolájából. A Bendegúz tu-
lajdonképpen egy levelezős ta-
nulmányi verseny, mely hó-
napról hónapra megjelenő fel-
adatsoraival minden tantárgy-
ban megszólítja a diákságot. A 
tanulmányi versenyben elsőtől 
nyolcadikig valamennyi évfo-
lyamban versengtek a diákok. 
A Feszty iskola jó házigazda-
ként igyekezetett a megye kis 
nyelvészeinek kedvében járni.

Nagy nevek és  
oldott hangulat  
a Tavaszi Boríron
DOROG Negyedik alkalommal 
rendezték meg a „Tavaszi Bor-
írt”. Ennek apropóján a jelenkor 
magyar irodalmának három ki-
válósága, Esterházy Péter, Tóth 
Krisztina és Vörös István is el-
látogatott a bányászvárosba. A 
gondolatébresztő felolvasások 
közben Lencsés Lajos oboa- és 
Ábrahám Márta hegedűművész 
négy tételből álló tavaszi darab-
bal jutalmazta a közönséget. A 
kortárs irodalom és zeneművé-
szet estjét a vendéglátók gaszt-
ronómiai különlegességei tet-
ték teljessé. A megjelentek ma-
radandó élményét a főszereplők 
akként garantálták, hogy min-
denkit bevontak „a művészi 
együtt gondolkodásba”.� n

Húsvéti tojásfestés  
lesz ismét 
a Magosban
NAGYIGMÁND Az őszikék Nyug-
díjas Klub, valamint  a nagya-
igmándi Magos Művelődési 
Ház húsvéti játszóházba vár-
ta a a családokat április 12-én 
szombaton. Az ezt követő hét-
végén, április 19-én batyus lo-
csolóbál is lesz ugyancsak a 
Magosban.� n H. D.

Bátran bikára pattannak
RODEÓSHOW Mindenkit elkápráztatnak majd a tatai lovasünnepen

A 4. Szent György-napi lovas-

ünnepre visszatér a tavaly is 

nagy sikert arató rodeóshow, 

hogy az idén is elkápráztas-

sák a közönséget a nem min-

dennapi bemutatóikkal.

Szűr Annamária

Tatán, a Szent György napi lo-
vasünnepen tartja szezonnyi-
tó Tyuxi Rodeo - bikarodeó 

show-ját a Magyar Rodeo Egye-
sület. Április 26-án és 27-én két 
nagyszabású műsorral és aréna 
játékokkal várják az érdeklődő-
ket az Esterházy-lovardában, az 
Öreg-tó partján. 

- A Tatai és Térségbeli Lo-
vasélet-fejlesztő Szövetséggel 
együtt szeretnénk elkápráztat-
ni minden korosztályt, hogy a 
látogatók egy nagy volumenű 
esemény részesei lehessenek. A 
szombaton 18 órakor, illetve va-

sárnap 16 órakor kezdődő, két, 
kétórás rodeóshow belépődíjjal 
látogatható, az összes többi prog-
ram ingyenes - tudtuk meg Ná-
dor József "Tyuxi"-tól, a hazai bi-
karodeó atyjától, a Magyar Ro-
deo Egyesület elnökétől.

Az egyesület az igazi, ame-
rikai bikarodeó szabályait és 
struktúráját alapul véve szervez 
rodeóversenyeket élő bikákkal, 
az országban egyedüliként. A 
majd' egytonnás állatokon nyolc 

másodpercig kell rajta maradnia 
a versenyzőknek. Ők az ügyes-
ségükért, a bikák pedig moz-
gékonyságukra, hevességükre 
kapnak pontot a bíráktól. 

A rodeósport a marhatartás-
sal kapcsolatos munkákból ala-
kult ki Spanyolországban. Me-
xikóban, az Egyesült Államok-
ban és Kanadában is igen nép-
szerűvé vált. Az USA több álla-
mában nemzeti sportként tart-
ják számon.

A rodeóversenyek nemzetközi szabályai szerint a majd’ egytonnás állatokon nyolc másodpercig kell rajta maradniuk a versenyzőknek

Testvériskolák tanulói találkoztak 
KAPCSOLAT Kertvárosi diákok látták vendégül a kiskunmajsaiakat Tatabányán

Tatabánya Családi időutazás  
testvériskolai kapcsolat létesült 
egy pályázat útján a tatabányai 
kertvárosi iskolák és a kiskun-
majsai Arany János általános 
Iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény 
között. A programban résztve-
vő tanulók jobban, testközelből 
megismerhetik egymás lakóhe-
lyét történelmét, kulturális érté-
keit. Ennek egyik állomása volt 
az a személyes találkozás, ami-
kor az alföldi település diákjai 
látogattak el a megyeszékhely-
re. Itt többek között megismer-
kedtek a három kertvárosi tan-
intézmény - a Kőrösi, a Bolyai 
és a Kölcsey-iskolák - pedagógu-

saival, tanulóival. A három na-
pos ittlétük alatt megtekintet-
ték még az Ipari skanzent, ahol 
Kovács Éva  múzeumpedagógus 
tartott számukra órát az egykori 
MÁK RT. magánelemi népiskolá-
ja  korhű környezetében. A  Vér-
tes Agorája sem maradt ki a sor-
ból ahol Schmidt Csaba polgár-
mester is köszöntötte a vendége-
ket. A  ház megtekintésén kívül 
közös költészetnapi versmon-
dáson is részt vettek a kiskun-
majsai diákok és kísérőik.  A ta-
tabányai iskolások ősszel viszo-
nozzák a látogatást, előtte azon-
ban még a nyáron közös Tisza-tó 
parti táborozáson vesznek részt 
a két tanintézmény nebulói.�n
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Látogatóban a tatabányai Kőrösi-iskolában – vendégek és vendéglátóik
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