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Szinte borotvaélen táncolnak a szociális szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati intéz-
mények, nyugdíjasotthonok. Eddig sem volt egyszerű dolog a rászoruló idős emberek el-
helyezése önkormányzati nyugdíjasotthonokban, de ami most vár rájuk, az már kezdi
megközelíteni az általuk megszabott tűréshatárt. Vannak ugyan osztályon felüli magán
nyugdíjasotthonok, szociális intézmények, azok viszont nem az átlagnyugdíjjal rendel-
kező idős embereknek lettek kialakítva, többségükben csak hozzátartozói hozzájárulás-
sal lehet megoldani a bennlakás, illetve a szociális ellátás költségeit. Ennek az éremnek
is azonban két oldala van, a felhozott érvek mindkét oldalon elfogadhatóak.

Együttműködés
a Selye János Egyetem
és a győri egyetem között

Részletek a 2. oldalon

Jókai Napok - az amatőr
színjátszók országos ünnepe

Részletek a 4. oldalon

Lengyel küldöttség Ógyallán
Részletek a 7. oldalon

Nyár, a betörők
aranykora

A nyár nemcsak a pihenés, hanem a betörések
szezonja is. Rövidesen elkezdődnek a nyári
szabadságolások. Vannak, akik egy hétre, de
vannak olyanok is, akik hosszabb időre sze-
retnék kipihenni a munka fáradalmait. Aztán
a pihenés után idehaza találkoznak a sokkoló
látvánnyal – valaki kirabolta a lakásukat. Saj-
nos évről évre visszatérő jelenség a nyári la-
kásbetörések emelkedő száma.

Folytatás az 5. oldalon

Nem ez az év volt a munkálatok kezdésének
ideje, de mivel a tervezett helyszín a nagy ára-
dások után nem felelt meg, senki nem vállalta
a felelősséget, hogy a Liget utcában építsék
fel a 18 lakásból álló épületegységet.

Folytatás a 3. oldalon

Múlt csütörtökön a dél-komáromi polgármester,
Molnár Attila és Tóth Tibor, a színház igazgatója
aláírták a kulturális létesítmény számára szóló
hatmillió forintos támogatási szerződést.

A kapcsolat a városi hivatal és a színház között
nem újkeletű, s a további együttműködés lehetősé-
geiről jelenleg is tárgyalnak. A támogatást a dél-ko-
máromi képviselő-testület egyöntetűen szavazta meg.

„Nagyon fontos, hogy a magyar kultúrát ápoljuk,
védjük, így önkormányzatunk a korábbi évekhez
mérten jóval magasabb összegű támogatásban ré-
szesíti a határon túli Jókai Színházat.

Folytatás a 3. oldalon

Hatmillió forintos támogatást kapott
a Jókai Színház

Épül az új
lakásegység

Gúta

Részletek a 2. oldalon
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A Selye János Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara vendége
volt Andrew C. Gross, a Cleve-
landi Állami Egyetem jeles
professzora, aki tanárok és di-
ákok számára tartott előadást
Business Marketing & the En-
terprising Spirit címmel.

A kar oktatói és hallgatói ér-
dekes gondolatokat hallottak a
modern marketing felfogásról.
A professzor kihangsúlyozta,
hogy a jövőben a legnagyobb
értéket az információ képviseli
majd, fontos lesz a vállalkozók
és vállalati vezetők számára,
hogy a gondolkodásuk vi-
lágszemléletű legyen, azaz ne
csak az ország határain belüli
vállalkozásban gondolkodja-
nak. Kiemelte még a kapcsolati
tőke szerepét, hogy a sikeres
vállalkozás feltétele a megbíz-

ható partnerség. A professzor
az előadás után készségesen vá-
laszolt a hallgatóság kérdéseire,
majd megbeszélést tartott a Se-
lye János Egyetem rektorával,
Tóth János docenssel és a Gaz-

daságtudományi Kar dékánjá-
val Okenka Imre professzorral a
jövőbeli együttműködés lehe-
tőségeiről.

Andrew Charles Gross Ma-
gyarországon született, 1950-től
Kanadában élt, majd az Ameri-
kai Egyesült Államokban tele-
pedett le. Eredeti végzettsége
mérnök, doktori fokozatát köz-
gazdaságtudományból szerezte,
1968-tól a Clevelandi Állami
Egyetem oktatója, jelenleg is
aktív egyetemi tanár. Amerikai-
magyar kettős állampolgárként
sok erőfeszítést tesz a magyar
nyelvű menedzsment és mar-
keting oktatás színvonalának
emeléséért. Rendszeresen tart
előadásokat magyar egyeteme-
ken marketing és nemzetközi
kereskedelem témában, amely-
ben számos rangos publikációt
is jegyez. szi

A találkozón szó volt arról is, hogy a szlovákiai hallgatók
kutatási-fejlesztési munkájukhoz a győri egyetem korszerű
laboratóriumait is használhatják, hiszen hasonló színvo-
nalú gyakorlóhely kiépítésére Komáromban nincs ele-
gendő forrás.

A győri intézmény fiatal, minősített oktatókat irányít
majd a Selye János Egyetemre - egyebek mellett ez is sze-
repel az aláírt megállapodásban. Ezzel többek között az a
cél, hogy a komáromi munkatársakat be tudják vonni a pá-
lyázatokba, illetve a tudományos munkákba.

Ez a megállapodás fontos a Selye János Egyetem szá-
mára, ugyanis a győri intézmény támogatásának köszön-
hetően elkezdhetik a régóta esedékes fejlesztéseket.

Dr. Szekeres Tamás győri rektor és dr. Tóth János, a Se-
lye János Egyetem vezetője azt reméli, hogy a közös munka
már a következő szemeszterben elkezdődhet. (b)

Andrew C. Gross a SJE
Gazdaságtudományi Karán

Együttműködés
a Selye János Egyetem
és a győri egyetem között

Keszegh Béla
(független) képvi-

selő nem tudott
jelen lenni a
hétfői testü-
leti ülésen,
ám írásban
terjesztette a
testület elé a

Viatorral kap-
csolatos súlyos

gondokat.
A városi tulajdonú

Viator Kft.-nél, mely a komá-
romi strandot, a kempinget, illetve a Pano-
ráma hotelt működteti, óriási adósságok hal-
mozódtak fel. A helyzetet csak súlyosbítja,
hogy a Viator ügyvezető igazgatója, Dobai Ka-
talin egészségügyi okok miatt nem tudja el-
látni munkakörét, nem tud megfelelően fog-
lalkozni a felmerült problémákkal. Keszegh
Béla a cég felügyelő tanácsának nevében azt
javasolta, a testület azonnali hatállyal nevezze
ki Szolgay Balázs Katalint a Viator Kft. ügyve-
zetői posztjára. Azonban mint kiderült Szol-
gay Katalin már februárban beadta felmon-
dását, ezért május 31-ével távozott a cégtől. Így
Tóth Kurucz Mária végzi el ideiglenesen a ve-
zetői teendőket. Sürgette, hogy a nyári szezon
után készüljön egy alapos kiértékelés a cégről,
majd szülessen egy stratégiai döntés, mivel a
helyzet tarthatatlan. A felügyelő tanács sze-
rint ősszel egy állandó ügyvezetőt kellene ki-
nevezni a Viator élére.

A testület végül tizenkilenc igen szavazattal
elfogadta Hortai Éva (Híd) javaslatát, mely
felkéri az ügyvezetőt (illetve helyettesét) és a
polgármestert, hogy június 9-ig – amikorra
testületi ülés összehívását kezdeményezik –
dolgozzon ki egy rövidtávú válságkezelő prog-
ramot. b

Május 26-án együttműködési megállapodást írt alá a
komáromi Selye János Egyetem és a győri Széchenyi
István Egyetem. A két intézmény vezetője abban egye-
zett meg, hogy közös előadásokkal, rendezvényekkel,
illetve kiadványokkal segítik egymás munkáját.

Folytatás az 1. oldalról
Egyik olvasónk mondta el szülei

történetét, illetve készített pontos
számítást azok eltartásáról a ko-
máromi, Ispotály utcai nyugdíjas-
otthonban. Ők ketten, együtt
502,39 €-s bevétellel, tehát nyug-
díjjal rendelkeznek. A szolgáltatá-
sok árának megemeléséig az édes-
apa 190,65 €-t, míg az édesanya 208
€-t fizetett a szolgáltatásokért.
Együtt, tehát 103,74 € tartalékja
maradt a nyugdíjas házaspárnak,
amit többségében gyógyszerekre
költhettek. Emelés után mindkét
szülő 329,40 €-t fog fizetni, ami az
édesapa esetében 72, míg az édes-
anya esetében 58 százalékos eme-
lést jelent. Ez azt is jelenti egyben,
hogy az 502,39 €-s összbevételük
nemcsak nem fedezi a bennlakás
költségeit, de 156,41 €-s mínuszba
kerültek, amit valószínűleg fiuk-
nak kell majd fedeznie, és akkor
még nem beszéltünk a szükséges
gyógyszerek költségeiről. Az igazi
probléma abban rejlik, hogy fiuk
jelen pillanatban munkanélküli.
Ahogy lapunknak elmondta, a
problémát nem magában az eme-
lésben látja, inkább annak mérté-
kében. „Ha évente emeltek volna
10-15 százalékot, ahhoz tudtunk
volna alkalmazkodni, de ez a hir-
telen növelés valóban nagy gondot
okoz nekünk, s bizonyára mások-
nak is” – mondta el olvasónk.

Az érem másik oldalát Dubány
Katalin, a Komáromi Városi Hiva-
tal illetékes főosztályának vezetője
tárta fel. És bizony végiggondolva a
felhozott érveket, azokon is el kell
valamennyiünknek gondolkod-
nunk. „Az Ispotály utcai otthon

egyike azon 85 egykori állami in-
tézménynek, melyek 2002 július 1-
től a városok fennhatósága alá ke-
rültek úgy, hogy az intézmények
megőrizték jogalanyiságukat. A vá-
ros tehát csak részben támogatja
az intézményt, költségvetésének
nagyobbik része állami támogatás-
ból, valamint a bennlakók által be-
fizetett illetékből tevődik össze.
Tudni kell, hogy több éve nem tör-
tént emelés, holott a szolgáltatá-
sokhoz nélkülözhetetlen energia
és egyéb költségek többszörösen
növekedtek ez idő alatt. Már 2009
decemberében a szociális bizottság
megtárgyalta és javasolta az otthon
által beterjesztett illetékek növelé-
sét és annak szükségességét, de az
egész ügy megállt a pénzügyi bi-
zottság asztalán. Állítom, hogy or-
szágos viszonylatban az adott in-
tézményben az egyik legalacso-
nyabbak a térítési illetékek. A má-
sik dolog, hogy miért kellene kie-
melnünk az ott lakó 144 személyt,
a maradék hét-nyolcezer komá-
romi nyugdíjassal szemben? A sa-
ját lakásukban élő nyugdíjasok
nem kapnak semmilyen támoga-
tást és szolgáltatást, minden költ-
ségüket a nyugdíjból, esetleg gyer-
mekeik támogatásából kell fedez-
niük. Míg az otthonban élők teljes
ellátást és komplett szolgáltatáso-
kat élveznek, addig a magányosan
élő nyugdíjasok nagy nehézségek
árán bandukolnak át egyik hónap-
ból a másikba, fizetik a lakás teljes
rezsijét, maguk vásárolnak és főz-
nek, orvoshoz kell járniuk. Ugyan-
akkor az otthon lakói az általuk be-
fizetett illeték összegéből csak na-
gyon nehezen tudnák megoldani

ezeket a kiadásokat, sokan közü-
lük valószínűleg nemfizetőkké vál-
nának. Ami még ehhez a kérdés-
hez kapcsolódik, az a törvényből
adódó eltartási kötelezettség.
Ahogy a szülők egy bizonyos korig
kötelesek gondoskodni gyermeke-
ikről, úgy a gyermekek is kötele-
sek gondoskodni idős szüleikről.
Ez akár bírósági úton is kikénysze-
ríthető. Én a probléma lényegét a
rossz kommunikációban látom az
egyes illetékes ügyintézők részé-
ről. Talán az alkalmazottak nem
szívesen beszélnek ilyen dolgokról
sem az ott lakóknak, sem hozzá-
tartozóiknak, hiszen ezek érzékeny
kérdések. Márpedig, a kellemetlen
dolgokat is ki kell merni mondani
ott és akkor, amikor az elkerülhe-
tetlen. Jómagam is végtelenül tisz-
telem az idős embereket és együtt
érzek velük minden problémájuk-
ban. Valamennyiükkel szemben
azonban legyünk egyformán igaz-
ságosak és őszinték” – mondta el
lapunknak Dubány Katalin.

Nos, sok igazság rejlik a főosz-
tályvezető szavai mögött. A legjobb
megoldás persze az lenne, ha
nyugdíjasaink minden zavaró kö-
rülmény nélkül, gondtalanul él-
hetnék le hátralévő éveiket. Úgy
tűnik azonban, erre még sokat kell
várni. A nyugdíjak magassága si-
ralmas, a megöregedett szülők által
felnevelt gyermekek nagy része
munkanélküli, de sajnos, egyéb ki-
látások sem varázsolhatnak mo-
solyt és nyugalmat arcunkra.

Jövő heti számunkban Ipóth Éva,
az otthon igazgatónője nyilatkozik
a kérdésben. Böröczky József

A szerző felvétele

A z
óriási adósságot

felhalmozó, a fürdőt és
a Panoráma szállót működ-

tető Viator Kft. súlyos gondja-
ival foglalkozott a képviselő-tes-
tület hétfőn Komáromban. A
képviselők egy rövid távú krí-

ziskezelő program kidolgo-
zására szólították fel a

városi cég vezeté-
sét.

A komáromi strand
nagy gondokkal
küszködik
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Folytatás az 1. oldalról
A létesítmény rendkívül fontos szere-

pet tölt be a határon túli magyarság nem-
zettudatának megtartásában, anyanyel-
vünk, kultúránk megőrzésében" -
mondta el Molnár Attila.

Mivel a színháznak egyre több dél-ko-
máromi nézője van, ezért a város külön-
böző kedvezményeket fontolgat szá-
mukra. A tervek közt elhangzott például,
hogy a felújított Jókai moziban akár a
színház kamara darabjai is bemutatásra
kerülhetnének.

Tóth Tibor kihangsúlyozta: azt szeret-
nék elérni, hogy a színházat a dél-komá-
romiak is magukénak tekintsék. Öröm-
mel tapasztalják, hogy évről évre nő a
magyarországi nézők száma.

Elmondása szerint a Jókai Színház mel-
lett működő Jókai Alapítvány még tavasz-
szal fordult a dél-komáromi képviselő-
testülethez. Kérelmükben Az ördög nem

alszik, valamint a Cseresznyéskert című
darabok színpadra állításához, személyi
kiadásaihoz, illetve a jelmez és a díszlet
költségeihez kértek támogatást.

Az igazgató örömét fejezte ki, hogy az
önkormányzat ezzel a jelentős tétellel já-
rult hozzá a színház működéséhez, ezzel
pedig a magyar kultúra megőrzéséhez.

(földes)

Hatmillió forintos támogatást
kapott a Jókai Színház

Folytatás az 1. oldalról
Önkormányzati döntés alapján

a lakások új helyszíne a déli lakó-
zóna, azaz a Rózsa utca végén el-
helyezkedő terület. A munkálato-
kat az érsekújvári Hegedűs Kft.
építkezési vállalat végzi a Városi
Hivatal dolgozóinak segítségével,
akik azelőtt a DP Global építési
részlegének munkásai voltak. Va-
lamint történt egy olyan meg-
egyezés is a kft. és a város között,
hogy mivel a DP Globalnak tarto-
zása van a Hegedűs cég felé, így
annak fejében igénybe vehetik a
DP Global gépeit, így ez a tartozás
kompenzálódik.

A talajrendezés után megtör-
tént az alapozás, a megfelelő inf-

rastruktúra bevezetése, és mára
már részlegesen állnak a falak is.
Mindenképpen tető alá szeretnék
tenni az épületet a tél beállta
előtt, hogy a belső munkálatokkal
végezzenek a februári kolaudáci-
óra. A lakásegység 18 lakására
több mint százan várakoznak,
hogy ki lesz az a tizennyolc sze-
rencsés, aki februárban átveheti a
lakás kulcsait még nem tudni,
ugyanis a szociális bizottság még
nem állította fel a végleges listát.

A lakásegység költségvetése :
750 051,44 €, ebből 205 140 € a
dotáció, 66 241,44 € a városi ön-
rész és 478 670 €-s kölcsön volt
szükséges.

csóka

Épül az új lakásegység

Augusztustól 10 százalékkal
drágul a vonatjegy

Ján Figeľ (KDH) közlekedésügyi miniszter bejelentette, a vonat-
jegyek augusztustól 10 százalékkal drágulnak. Ez jóval magasabb,
mint ahogyan tervezték, ugyanis a tárca korábban 5 százalékos ár-
emeléssel számolt.

Azonban az utasokat különböző árengedményekkel szeretnék
megtartani. A misztérium munkatársa, Jiří Kubáček tájékoztatása
szerint hűségprogramokkal próbálják majd ellensúlyozni az áre-
melkedést. (b)
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Rendhagyóan, most másról is szólt ez
a délután. A vendégek szinte vala-
mennyien virágcsokorral kezükben

érkeztek, ami arra engedett következtetni,
hogy van az ünnepségnek valami külö-
nös beütése is. Nos, Ipóth Éva igazgató-
asszony, aki 23 éve, tehát az otthon meg-
nyitásától áll annak élén, búcsúzott mun-
kahelyétől. Ez év június 30-ával ugyanis
nyugdíjba vonul, és ez adta meg az ün-
nepség alaphangját. A kulturális progra-
mokat is névre szólóan neki ajánlották a
fellépők, akik valóban szép számban vol-
tak jelen. A bennlakók énekcsoportjain
kívül fellépett a komáromi mentálisan sé-
rültek énekkara is, amely a délután talán

legnagyobb sikerét aratta a „Nem számít,
ha bántasz” című szerzeménnyel, amely
Kiss Réka és Pézman Zoltán kezdemé-
nyezésére született. Szentpétery Aranka
színművésznő képviselte a hivatásos elő-
adókat egy gyönyörű verssel, de többen is
méltatták Ipóth Éva munkásságát.

A kerti ünnepségen megjelentek An-
ton Marek polgármester, Pásztor István
hivatalvezető, a városi hivatal osztályveze-
tői, önkormányzati képviselők, de eljöt-
tek sokan a régi munkatársak és kollégák
közül is. Valamennyien köszönetüket fe-
jezték ki az igazgatóasszonynak, aki e hó-
nap végével végleg nyugdíjba vonul.

-böröczky-, A szerző felvétele

Múlt szerdán a komáromi, Ispotály utcai nyugdíjasotthonban megrendezték
hagyományos kerti ünnepségüket. Az időjárás is kegyes volt a bennlakókhoz
és vendégekhez egyaránt, így semmi akadálya nem volt annak, hogy újra si-
keres legyen a nyugdíjasok „gyermeknapi” ünnepsége.

Búcsú az otthontól



4 2011. június 6. • DELTAAKTUÁLIS - HIRDETĚS

Részletes program:

2011. június 10. (péntek)
14.00-14.30 Megnyitó, himnuszok, üdvözlések

14.30-15.10 prof. Kellermayer Miklós:

„Az emberi személy, a nemzetbe és Istenbe ágyazo. élőlény“

15.10-15.50 Dr. Szijártó István: „A magyarság szükség és érték...“

15.50-16.30 PaeDr. Strédl Teréz: „Nemzet vagy nemzetség“

16.30-17.00 Gyurgyik László: „Quo Vadis szlovákiai magyarok?“

17.00-17.30 Monspart Sarolta: „Majd 200 éves egészséges életmód emlékeim“

17.30-18.00 Vitafórum

2011. június 11. (szombat)
SEMMELWEIS EGYETEM II. SZ BELKLINIKA és a szlovákiai MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI

TÁRSASÁG KÖZÖS TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE

Metabolikus szindróma: mítosz vagy valóság

10.00-10.10 Ünnepélyes megnyitó

10.10-10.30 Dr. Kiss László: Komáromtól Budapes,g: a kétszáz éve születe.

Wágner János (1811-1889) professzor emlékezete

10.30-10.50 Dr. Somogyi Anikó: A metabolikus szndróma jelentése

10.50-11.10 Dr. Reismann Péter:

Metabolikus szindróma: kétségek és megválaszolatlan kérdések

11.10-11.30 Dr. Pusztai Péter: a 2-es -pusú diabetes klinikai vonatkozásai

11.30-11.45 Dr. Nagy Viktor: A hipertónia klinikai vonatkozásai

12.15-12.35 Dr. Varga Tímea: A diabetes mellitus társbetegségei

12.35-12.55 Dr. Nagy Géza:

A diabetes mellitus késői szövődményeinek jelentősége

12.55-13.15 Dr. Sármán Beatrix: Diabetes és a terhesség

13.15-13.35 Dr. Szémán Barbara: A diabetes gene,kája - röviden

Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság
Magyar Egészségügyi Társaság
és a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belklinika

,sztele.el meghívja Önt a

III. Dr. Arányi Lajos napok
nemzetközi konferenciájára

2011. június 10-11.,
Révkomárom
Selye János Egyetem Konferenciaközpontja

A Jókai Napok rendezvénye meghatá-
rozó szerepet játszik a szlovákiai magyar
amatőr színjátszócsoportok életében.
Hosszú évek óta, június közepén egy hétre
összejönnek a legsikeresebb csoportok,
hogy bemutathassák egész évi „termésü-
ket”, tehetségüket.

Idén nyáron a fesztivál aVMK és a
Jókai Napok Alapítvány jóvoltából
kerül megrendezésre. Ám, mi-
előtt erre sor kerülne, a cso-
portok egy előválogatón vesz-
nek részt, melyen a szakmai
zsűri kiválasztja azokat, akik
méltónak bizonyulnak rá,
hogy részt vegyenek a ver-
senyprogramban. Időközben el-
készültek az alkotások, megtör-
tént a válogatás. Így nem maradt
más hátra, mint hogy megnézzük, mi-
lyen is az idei „felhozatal“.

Csengel Mónika fesztiválszervezőt keres-
tük meg, aki a következőkről tájékoztatott
bennünket: „Örvendetes tény, hogy az idén
8 felnőtt és 7 diák színjátszócsoport mutat-
kozik be a fesztiválon. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy Pozsonytól egészen Királyhel-
mecig mindenhonnan jönnek szereplők.
Ezenkívül három vendégelőadás is szerepel
a programban. Vannak visszatérő csopor-
tok és olyanok, akik már hosszú ideje rend-
szeres résztvevői a seregszemlének. Azt kell,
hogy mondjam, a tavalyihoz képest ki-

egyenlítettebb lett a mezőny. Sokkal maga-
sabb a színvonal. Idézném Benkő Géza szín-
művészt, aki a válogatón azt mondta: Jó pár
darabban szívesen vállalna szerepet. Ven-
dégelőadásokon kívül készülünk a felolvasó
színházzal, zenés bulikkal. 15 versenypro-
dukció lesz egy hét alatt, ez nyilvánvalóan

nem semmi. A zsűrire is nagyobb fel-
adat hárul, ezért kétszer is lesz

szakmai értékelés, egyszer dél-
előtt és egyszer délután. Az elő-
adások több esetben kezdőd-
nek délelőtt 10 óra körül, és
lesznek programok, melyek az
éjszakába nyúlnak. Bemutat-
nám a Jókai Napok szakmai

zsűrijét: Varga Emese drama-
turg, Naszlady Éva színművész,

rendező, Benkő Géza színművész,
Forgács Miklós rendező, publicista és

Peter Kováč dramaturg, aki mindkét nyelvet
kiválóan beszéli. A menü elkészült, én na-
gyon remélem, hogy lesznek fogyasztói is.
Tehát lesz közönség, mert jó lenne, ha a ko-
máromiak tudatosítanák, hogy a csoportok
azért jönnek ide a városba, hogy közönség
előtt lépjenek fel. Itt a lehetőség, hogy a ko-
máromi közönség megmutassa igenis kí-
váncsi ezekre a produkciókra, mely a fel-
lépő csoportok egész évi kitartó munkájá-
nak az eredménye“ – mondta Csengel Mó-
nika fesztiválszervező.

Kép és szöveg: -pint-

Jókai Napok - az amatőr
színjátszók országos ünnepe Kedd:

17.00 – Tiszti pavilon díszterme,
Ünnepélyes megnyitó
Karinthy Frigyes: Találkozás egy
fiatalemberrel, előadják: Ölvecky
András és Szurcsík Ádám
18.00 – VMK - kamara, Forgách
András: Halni jó gonosz bohó,
(ÉS?! Színház, Őrsújfalu).
21.30 – VMK - kamara, A kapu
előtt, dokumentarista dráma (CA-
LIX Színpad, Hetény)

Szerda:
11.00 – VMK - kamara, Márai Sán-
dor: Tabló, lírai színpad (KÁOSZ
Diákszínpad, Királyhelmec)
15.00 – VMK, Holt költők társa-
sága, színmű (TSÍZIÓ Diákszín-
pad, Galánta)
17.00 – RÉV, Felolvasószínház, Cse-
hov – Kiss Csaba: A szerelmes hal
20.00 – VMK, Sztefan Canev: Jo-
hanna második halála, tragikomé-
dia (Kármán József Színház, Losonc)

Csütörtök:
11.00 – VMK, Jó palócok, szer-
kesztett játék (APROPÓ Kisszín-
pad, Fülek)
13.30 – VMK, Carlo Goldoni: Nya-
ralásmánia, komédia (Peredi Szín-
játszókör)
17.00 – Madách ART Café, Múze-
umi Szalon a vendégszékben:
Mokos Attila színművész, beszél-
getőtárs: Miklósi Péter

18.30 – VMK - kamara, L. F. Rebello:
Szeretet, de sürgősen, dráma (No-
vus Ortus Diákszínpad, Dunaszer-
dahely)
21.30 – VMK - kamara, Találkozás.
E.Albee: Nem félünk a farkastól c.
műve nyomán (Zsákszínház, Fülek).

Péntek:
11.00 – VMK - kamara, Garaczi –
Toepler: Brahms és a macskák,
színjáték 12 képben (GIMISZ Di-
ákszínpad, Komárom)
15.00 – VMK - kamara, Ch. Mor-
genstern: Akasztófa-énekek –
rendellenes verses jelenetek kocs-
mai közegben (Kodály Zoltán
Gimnázium Bábcsoportja, Ga-
lánta)
17.00 – VMK - kamara, Tóth – Ör-
kény: A falu rossza – népszínmű
egy kicsit másként (Zöld Macska
Színpad, Budapest)
20.30 – VMK - kamara, Quentin Ta-
rantino: Kutyaszorítóban, filmrep-
lika (Komáromi Alternatív Színpad)

Szombat:
12.00 – VMK - kamara, Anyád! A.
Chowaniecz Gardénia c. drámája
alapján (HomoDram, Pozsony)
14.30 – VMK, Neil Simon: Furcsa pár,
komédia(PoloskaSzínház,Nagymegyer)
18.30 – Múzeumkert, Jókai Mór
szobrának megkoszorúzása
21.00 – VMK, Ünnepélyes díjki-
osztás

48. Jókai Napok – Műsor
2011. JúNIUS 14-19.
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Dunaradvány Község

a SZK NT 596/2003-as az államigazgatásról és az oktatás-
ügy önigazgatásáról szóló törvényének 3. §-a és 4. §-a ér-
telmében, valamint a közérdekű munkavégzésről szóló
552/2003 T.t. számú törvény értelmében

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Dunaradványi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

igazgatói tisztségének betöltésére

Képesítési és egyéb követelmények:
• A SZK Oktatási Minisztériuma 437/2009 T.t. sz. rende-

lete által meghatározott, az iskola típusának megfelelő
szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség

• Életpálya (karrier) fokozat „1. atesztációval (minősítő
vizsgával) rendelkező pedagógiai alkalmazott“ a SZKNT
317/2009-es törvény értelmében

• legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
• erkölcsi feddhetetlenség
• az állami és oktatási nyelv aktív ismerete
• felelősségteljes munkavégzés, szervezői

és intézmény-vezetői képességek
• számítógépes ismeretek

A pályázathoz szükséges okiratok:
• írásbeli jelentkezés
• a képzettséget igazoló hitelesített okmányok
• az 1. atesztációt (minősítő vizsgát) igazoló okmány

hitelesített másolata
• szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
• rövid szakmai életrajz
• erkölcsi bizonyítvány
• iskolafejlesztési tervek, elképzelések felvázolása /terv az

elkövetkező 5 évre/
• orvosi igazolás a pályázó szellemi és testi alkalmassá-

gáról az adott munkakörben
• írásbeli beleegyezés a személyes adatok feldolgozásárba

a pályázat felhasználása céljából a 428/2002 számú tör-
vény értelmében

A pályázati kérelem benyújtásának határideje az összes
felsorolt okmányokkal 2011. július 8., 12.00 óra.
A pályázatot személyesen vagy postán, lezárt borítékban a
következő címre lehet benyújtani

OBECNÝ ÚRAD, č. 58 946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM

A lezárt borítékot a „Neotvárať - Výberové konanie ZŠ“ fel-
irattal ellátva kérjük leadni a Dunaradványi Községi Hiva-
talban.

Dunaradvány, 2011. június 1
Bc. Púchovský Ľubomír

polgármester

Folytatás az 1. oldalról
A szabadságok ideje alatt

magukra hagyott otthonokra
nagy veszély leselkedik. A fo-
lyamatosan lehúzott redőny, a
postaládában összegyűlt leve-
lek és reklámkiadványok, a fel
nem vett telefon és kapu-
csengő, kimondottan jelzése-
ket adnak a betörő számára:
nincs otthon senki, szabad a
pálya, kezdődhet az akció, és
a legtöbb esetben ez az akció

sikerrel is végződik.
Sokan félvállról veszik,

hogy elutaznak. A nyár az uta-
zások időszaka, az üresen ma-
radó lakások pedig a betörők
kedvelt célpontjai. Azt eddig
is tudtuk, hogy nem árt, ha
valaki üríti a postaládánkat,
amíg mi nem vagyunk ott-
hon, ám a technika fejlődésé-
vel más veszélyforrások is
megjelentek.

A bűnözők egy ideje már a
közösségi oldalakat is böngé-
szik, és találnak is tippeket.
Sokan nem tulajdonítanak
nagy jelentőséget a házuk, va-
gyonuk védelmének. Nem be-
szélve arról, hogy újabban
egyesek a laptopjukon a sza-
badság ideje alatt is informá-
ciókat szolgáltatnak, hogy ép-

pen merre nyaralnak. A na-
gyobb zsákmány érdekében a
betörőszakmába is beépült az
internet, sőt szinte elenged-
hetetlen.

Különösen veszélyes az uta-
zásokkal, szabadidős progra-
mokkal kapcsolatos pontos
időpontot és időtartamot, va-
lamint a lakásban készült fo-
tókat közzétenni. Egyes szak-
emberek veszélyesnek tartják
azt a nyilvános információ-

dömpinget, amelyet az inter-
netes oldalakra feltöltenek
egyes utazni vágyó emberek.
Véleményük szerint közösségi
oldalak tagjai olyan informá-
ciókat osztanak meg egymás-
sal – s gyakorlatilag bárkivel,
akit érdekel -, amelyekkel
konkrét ötleteket adhatnak a
bűnözőknek. Sokan ugyanis
az internetes portálokon is
közzéteszik, hogy utazni, nya-
ralni, vagy hosszú hétvégére
készülnek. Vagyis, huzamo-
sabb ideig üres lesz a lakás, s
gyakran még a pontos dátu-
mot is nyilvánosságra hozzák.
De egy ártalmatlannak tűnő
színházi előadás, vagy buli is
jó alkalom a betörőknek, kü-
lönösen akkor, ha a kiszemelt
áldozat mindenkivel megosz-

totta a programja részleteit.
Legalább ennyire veszélyes
azonban az olyan fotók köz-
zététele is, amelyek felismer-
hető lakásrészleteket tartal-
maznak. A felvételeken lát-
ható értékek ugyanis felkeltik
a bűnözők érdeklődését, s a
személyes adatok alapján egy
gyakorlott bűnözőnek szinte
gyerekjáték beazonosítani a
helyszínt. Messze a tenger-
parton élvezik a szabadság
adta örömöket, aztán haza-
térve egy kifosztott lakás várja
őket. (Persze nem kell, hogy
mindig így történjen.)

Vannak megoldási javasla-
tok. Például: ha tartósan el-
utazunk, beszéljük meg egy
megbízható szomszéddal, ha
van ilyen egyáltalán, akire la-
kásunk kulcsát is rá merjük
bízni, hogy időnként menjen
át otthonunkba. Szellőztessen
ki, ezalatt húzza fel a redő-
nyöket, tárja ki az ablakot, ön-
tözze meg a virágokat, nem
baj, ha látják a mozgást a la-
kásban. Ürítse ki rendszere-
sen a postaládát, és vegye ki a
reklámkiadványokat. Tegye
ezt meg néha az esti órákban
is, gyújtson lámpákat, az sem
hátrány, ha a TV készüléket
is bekapcsolja egy rövid időre.
Az talán természetes, hogy az
üresen hagyott lakás, ház
minden ajtaja és ablaka le-
gyen zárva, még a legkisebb
hátsó szellőzőablakok is. Ker-
tes ház bejárati ajtaját érde-
mes mozgásérzékelős lámpá-
val is védeni. A tapasztalatok
szerint a betörőt zavarja a fény-
ár, hiszen a szomszéd is felfi-
gyelhet rá. A legtöbb betörő
túlórázik a nyári hónapokban,
az üresen maradt, megfelelő
biztonság nélküli lakásokból
profitálva. -pint-

Fotó: net

Nyár, a betörők aranykora

Ünnepeltek a 40 éves óvodában
A Ferences ba-

rátok utcai óvo-
dában megünne-
pelték az óvoda
fennállásának
negyvenedik év-
fordulóját. Az
igazgatónőtől,
Barta Ildikótól
megtudhatuk az
óvoda történetét,
majd a kisóvodá-
sok műsorral
kedveskedtek
szüleiknek, a volt
óvónéniknek és
igazgatónénik-
nek. ssy

Komárom
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Észak-Komárom
belvárosában található
160 m2 családi ház
nagy terasszal közel
a strandhoz. A telek
676 m2 nagyságú.
Vállalkozásra
is alkalmas.

Ár: 8�.88�,- Euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 �63

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

Kertész utca 16/III.em., 945 01 Komárno, Tel.: 035/77 02 853

www.investconsult.sk

Magas színvonalú
üzlethelyiség 70 m2

irodának is kitűnő
Észak-Komárom
központjában.

Irányár: 700,- Euró/hónap
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 44� 082

(843)HASZONBÉRLET ELADÁS

(815)

Észak-Komáromban
raktár és gyártási
célú épületek
építésére alkalmas
építkezési telkek
2 000 m2-től.

Ár : 3�,- Euró/m2

Infó: Ing. Zsolt Szabó
0903 44� 082

Észak-Komáromban a Pira-
mis épületben 19,40 m2

iroda a földszinten.

Ár: 190,- Euró/hónap
rezsivel

Infó: Ing. Zsolt Szabó
0903 44� 082

Észak-Komárom legújabb
lakónegyedében található
789 m2 építkezési telek.

Ár : 4�.�00,- Euró/hónap
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 44� 082

ELADÁS ELADÁSHASZONBÉRLET

Újonnan épült luxuslakások
Észak-Komáromban, közel a
városközponthoz találha-
tók. A színvonalas kivitele-
zésnek köszönhetően a re-
zsiköltségek alacsonyak.

Infó: Hraboš Doris
0911 770 �63

Aki ezekben a napokban például a németországi sztrádákon autókázik,
megeshet, hogy elhúz mellette egy aszfalthoz lapuló, érdekesen álcázott
autó. Ha azóta már leszedték volna róla az álcát, akkor egy aranysárga fol-

tot látunk majd magunk mellett elvillanni... Nos, ez a tünemény nem más, mint
az új Ford ST nevű sportverziója, amelyet mintegy 60 példányban tesztelnek vi-
lágszerte. Nem kell szégyellnünk, hogy picit lealázott, ugyanis 250 lóerős motor
mozgatja; ez a kétliteres gép nemcsak erősebb és nyomatékosabb (360 Nm), mint
a korábbi öthengeres 2,5-ös volt, hanem jóval takarékosabb is annál: fogyasztá-
sát 8 liter alatt ígérik. Az új Focus ST végsebessége ezzel a motorral 250 km/óra,
a gyorsulása 0-ról százra 6,5 másodperc. További érdekesség a teljesen elektro-
mos kormányrásegítés, valamint a motor hőveszteségét csökkentő, szintén
elektromosan vezérelt hűtőlamella-rendszer. Az autó várhatóan 2012 elejétől lesz
megvásárolható. (vas), Fotó: Ford

Az új Mercedes
A-osztály előhírnöke

Sajnos, de valóság, hogy a ke-
rékpár, illetve a kerékpáros köte-
lező felszerelését mind a rend-
őrök, mint maguk az érintettek
eléggé toleránsan kezelik. Pedig
alapvető biztonsági kérdésről van
szó; éppen ezért nem árt röviden
összefoglalnunk, hogy kell kinéz-
nie a kerékpárunknak, és persze
nekünk magunknak is, mielőtt
nyeregbe pattanunk.

Kerékpárosoknak

Próbaúton
az új Focus ST

Német márkától kissé szokatlan
színhelyen: a Sanghaji Autó-
szalonon mutatkozott be az új

Mercedes A-osztály tanulmánymo-
dellje. A változások meghökkentőek:
a magas építésű, egyterűs karosszé-
riát például egy sportos kompakt autó
váltotta fel. Újdonság a hatalmas mé-
retű hűtőrács is, amelyet valósággal
körbeölelnek a fényszórók. A hul-
lámzó felületek valószínűleg meg-
maradnak a végleges változaton is, a
hűtőrács, a tükrök, a kerekek és a lám-
pák azonban várhatóan hétköznapibb
formákat kapnak. Ami az utasteret il-
leti, minden bizonnyal ott is búcsút

kell majd venni olyan látványos rész-
letektől, mint a LED-ekkel megvilágí-
tott szellőzőrostélyok, és egészen biz-
tosak lehetünk abban is, hogy nem
lesz szériatartozék a hatalmas kijel-
zős navigáció sem.

A tanulmánymodell erőforrása egy
kétliteres, 210 lóerős turbós benzin-
motor, dupla kuplungos váltóval
kombinálva. A sorozatgyártású válto-
zatban ennél kisebb, francia eredetű
turbómotorokkal (1.4 TCe, 1.6 dCi) is
kínálni fogják az autót, de lesz egy
2,2 literes dízelverzió is.

(vgy)
Fotó: Mercedes

(800) (822)

ELADÁS (835) (650)

ÚJDONSÁG

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

A kerékpáron kötelező
- a két, egymástól független fék;
- az elülső (fehér) és a hátsó (piros)
lámpa; ha elemesek, legalább 90
perces folyamatos üzemelést kell
biztosítaniuk;

- a fényvisszaverő prizmák (elöl fehér,
hátul piros, plusz a kerekek mindkét
oldalán legalább 1-1 narancssárga);

- a csengő;
- gyermek számára fixen felszerelt
gyermekülés, lábtartókkal.

A kerékpáros kötelező viselete:
- fényvisszaverő mellény (sötétedés
után);

- bukósisak (15 év alattiaknak min-
denhol, 18 évnél idősebbeknek csak
lakott településen kívül). (v)
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Varga Imre köszöntőjében
elmondta: az üzemek tech-
nikai felszereltsége, a szak-
emberek hiánya és a gyenge
alapanyag miatt lehetetlen
volt kiváló pálinkákat készí-
teni. Emiatt aztán az itthoni
és a külföldi piacokról eltűnt
a gyümölcspálinka. Mielőtt
azonban végleg elnyelte volna
a süllyesztő ezt a csodálatos
italt, „felbukkantak az Őrzők“:
azok az emberek, akik ma a
csúcspálinkákat főzik.

Július Forsthoffer elsősor-
ban a hazai pálinkafőzés
gondjaival, jelenlegi helyzeté-
vel ismertette meg a vendé-
geket. Elmondta: Szlovákiá-
ban rendkívüli méreteket ölt
az illegális pálinkafőzés. A
mintegy 140 hivatalos szesz-
főzde mellett 15 ezer, más szá-
mítások szerint 30 ezer illegá-
lisan működő pálinkafőzde
van. Az adatok bizonytalan-
sága miatt nem lehet megál-
lapítani, hogy a szlovák ál-

lamkassza mekkora jövedéki
adótól esik el az illegális és
immár a határon átnyúló pá-
linkafőzés miatt (Szlovákiá-
ban egy liter tiszta szesz elő-
állítása után 5,4 euró jövedéki
adót kell fizetni).

Jozef Válek, a mezőgazda-
sági minisztérium munka-
társa elsősorban a szeszfő-
zésre Szlovákiában érvényes
legiszlatív normákkal, előírá-

Lengyel küldöttség Ógyallán
Lengyel gazdasági szakemberek népes csapata - Monika
Olech, a pozsonyi lengyel nagykövetség gazdasági osz-
tályának konzulense és Dariusz Goszczynski lengyel me-
zőgazdasági államtitkár vezetésével - meglátogatta az
Ógyalla holanovói városrészében átadott új szeszfőzdét. A
vendégeket Varga Imre, a szeszfőzde tulajdonosa köszön-
tötte. A találkozón részt vett a város polgármestere Zemkó
Margit és Németh László alpolgármester. A vendégeket el-
kísérte Jozef Válek, a mezőgazdasági minisztérium mun-
katársa és Július Forsthoffer, a Szlovákiai Szeszfőzdék Ter-
melési Társulásának titkára.

sokkal ismertette meg a ven-
dégeket.

A lengyel küldöttség veze-
tőjének tájékozatójából meg-
tudhattuk, hogy a lengyelek
legnevesebb vodkája a "Czysta
wódka", amelyet évszázadok
óta gyártanak. Ma már ritkán
lehet találkozni a hagyomá-
nyos "starka" vodkával, amely
úgy készült, hogy a leánygyer-
mek születésekor tölgyfahor-
dóban a földbe ásták, s csak a
leány lakodalmán bontották
fel a vendégek tiszteletére.

Egy kis vodka-történelem
után Varga Imre és Varga Edit
bemutatták az új szeszfőzdét,
mely a német csúcstechnoló-
giának köszönhetően alkal-
mas különleges pálinkák ké-
szítésére is.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Varga Imre (jobbról), a szeszfőzde tulajdonosa mutatta
be az új csúcstechnológiát

Európa az iskolában elnevezésű nemzetközi projekt Fia-
talság és önkéntesség címmel immár 58. alkalommal hir-
detett meg irodalmi, képzőművészeti és multimediális pá-

lyázatot. „A közel 10 000 beérkező pályázati munkából a járási
és kerületi fordulókon 1216-ot jelöltek az országos megméret-
tetésre. Ebből 65 egyéni és 12 kollektív munka lett díjnyertes.
A díjak ünnepélyes átadására május17-én került sor Pozsony-
ban. Kitüntetettjeink Móricz Lea Virág, Bohos Barbara és Bob-
kovič Dominik, a Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola diákjai. A díjazottak között ott volt Takács Tímea és Ker-
tész Adrianna is a szintén nagymegyeri Corvin Mátyás Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium és Kereskedelmi Akadémia nö-
vendékei” – mondta el az alapiskola pedagógusa, Bobkovič
Éva, aki maga is jelen volt az eseményen. Az ünnepélyes díjá-
tadás részvevőit a szlovák oktatásügyi tárca minisztere, Eugen
Jurzyca is köszöntötte. -kozo-

A nagymegyeri Szent Mik-
lós-plébániatemplom is be-
kapcsolódott a Templomok
éjszakája elnevezésű nem-
zetközi rendezvénysorozat
május 27-i eseményeibe.

A több országban is ezen a
napon zajló rendezvényekre
szeretettel vártak minden ér-
deklődőt, természetesen nem
csak hívőket. A nagymegyeri
plébániatemplom lelkipász-
tora, Szakál László János pá-
pai káplán, esperes, plébános
megnyitó beszédében éppen

ezt hangsúlyozta, hogy a mai
korban mennyire fontos az
egyháznak megnyílni a világ
felé.

A rendezvénysorozat nagy-
megyeri helyszínén a Győr-
ben alkotó Lebó Ferenc képző-
és éremművész kiállításának
megnyitójával, valamint a he-
lyi Kolping non-profit szerve-
zet képgalériájának anyagából
megnyílt tárlattal indult a
Templomok éjszakája. A ka-
tolikus templomba látogatók
- köztük a csallóközi fürdővá-

rosban tartózkodó külföldiek
– Kamila Cirková Kevická or-
gonajátékát hallgathatták,
majd Nagy Iván előadását a
vallási témájú népi énekek-
ről. Katona Eszter és Polák Fe-
renc irodalmi összeállítása
után az ekecsi Lámpás ke-
resztény zenekar koncertje
következett. „Az Orsovics
Yvett karnagy által vezetett
nagymegyeri Janiga József
Művészeti Alapiskola Kama-
rakórusának előadását köve-
tően bemutatkoztak az egy-
házközösség szervezetei is: a
Mária Légió, a Rózsafüzér Tár-
sulat, a cserkészszervezet, a
Kolping nagymegyeri szerve-
zete” – tudtuk meg Mikóczy
Dénestől, a rendezvénysoro-
zat koordinátorától. Az este
hatkor kezdődő és késő éjsza-
kába nyúló eseményen a du-
naszerdahelyi esperesség
apátja, Herdics György is tisz-
teletét tette.

Kovács Zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

A hagyományokhoz hűen idén is megrendezték Nagyme-
gyeren a helyi Bárdos Lajos Vegyes Kar által szervezett kó-
rustalálkozót.

Nemzetközi
kórustalálkozó

Templomok éjszakája
Nagymegyeren

Fiatalság és önkéntesség

A kitüntetett tanulók és pedagógusaik

A házigazda a Bárdos Lajos Vegyes Kar volt

A május 21-i kulturális esemény helyszínén, a városi műve-
lődési központ színháztermében több magyarországi együttes
is bemutatkozott: a tapolcai Batsányi Vegyes Kar, a szombat-
helyi Haladás Férfikórus és a lébényi Liszt Ferenc Vegyes Kar.
A hazai kórusok közül a pozsonyeperjesi Kis-Duna Vegyes Kar,
valamint két nagymegyeri, a Janiga József Művészeti Alapiskola
Kamarakórusa és a vendéglátó Bárdos Lajos Vegyes Kar énekelt
a közönségnek, az utóbbi éppen jövőre ünnepli fennállásának
120. évfordulóját. A több mint húszéves múltra visszatekintő
rendezvény nem verseny, inkább egy közös bemutatkozás a kó-
rusokkal, egy közös éneklés, az együttesek baráti kapcsolatai-
nak elmélyítését is szolgáló esemény. A kórustalálkozót meg-
előzően a város központjában található Bartók Béla mellszob-
rát koszorúzták meg a résztvevők, ezzel is tisztelegve a nagy ma-
gyar zeneszerző és népdalgyűjtő munkássága előtt. K.Z.

fotó: Néveri Sándor

Nagymegyer

Nagymegyer
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Keszegfalva

Padok a parkban

A tisztább Duna mentéért, Európáért elneve-
zésű tervezet a Magyarország–Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Program ke-
retében valósul meg.

Mivel 2011 az önkéntesek európai éve, külön
hangsúlyt kap a lakosság bevonása ebbe a pro-
jektbe, ami egyben a környezettudatos maga-
tartás erősítését is szolgálja. A pályázat értéke
közel 465 ezer euró, amiből 5 százalék önrészt
kell biztosítaniuk a bekapcsolódó önkormány-
zatoknak. Magyarországról Gönyű, Ács, Almás-
füzitő, Dunaalmás, Süttő és Lábatlan, míg a
szlovákiai részről Izsa, Csicsó, Nagykeszi, Ko-
máromfüss, Kolozsnéma, Csallóközaranyos,
Pat, Dunamocs, Dunaradvány és Karva vesz
részt a projektben.

A projekt fő célja: a természeti értékek vé-
delme a határ menti térségben Csicsótól Gö-
nyűig és Karvától Lábatlanig. Elsődleges feladat
az illegális hulladéklerakatok felszámolása, va-
lamint a gazdasági-társadalmi integráció előse-
gítése, az infrastruktúra fejlesztése. A pályázat ré-

szét képezi két-két faház felépítése és berende-
zése Izsán és Nagykeszin. Az egyikben szociális
helyiségek, tusolók és toalettek kapnak helyet,
míg a másikban tájékoztató táblákat helyeznek
el, valamint kerékpárok javítására szolgáló, il-
letve a turistáknak szánt egyéb árucikkeket áru-
sítanak majd. Az előző héten, Izsán megszer-
vezett akció után az elmúlt hétvégén Paton,
Dunaradványban, Dunamocson és Karván foly-
tatódott a program. (miriák)

Dr. Szabó Gábor felvételei

A tisztább Duna mentéért, Európáért

Akeszegfalvai önkormányzat felújíttatta a község parkjá-
ban levő padokat. A közel 30 évvel ezelőtt épült padok
több esetben már átestek különböző felújításokon, azon-

ban most újra sort kellett rá keríteni, mivel már elégé rossz ál-
lapotban voltak. A padok „újjáélesztését” két vállalkozó vé-
gezte. Jancsó Róbert a pad vasból készült tartórészeiben, míg
Őszi István az ülő illetve támaszrészeiben segédkezett. Mára
csinos, szemre is tetszetős, a pihenés céljaira teljesen megfelelő
padokat sikerült megújítani. Így a parkba látogatók, legyenek
azok idősek vagy fiatalok, igénybe vehetik őket mint ülőalkal-
matosságot. Lehocký Milan polgármester bízik abban, hogy a
falu lakossága értékeli a padokat, melyek szebbé, emberibbé te-
szik a kultúrház környékét. Reméljük, hogy vigyázni fognak rá,
hisz ezek a padok is a falu lakosságának a kényelmét szolgál-
ják – mondta a község polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Gyermeknap a ranchon
Az Ógyalla és Komárom közötti M-Lo-

vas Club (Briežky-Hegyek) idén is szí-
vesen fogadja a gyermekeket. A Jókai

Mór utcai és a hetényi alapiskolások sorba
állva várták, hogy lóhátra ülhessenek. Mi-
után mindenki gyalogolt egy kört Ontári-
óval, felültek a kocsira és onnan etethették
a többi állatot, majd benéztek az istál-
lókba, megcsodálták a szebbnél szebb lo-
vakat. A ranch háziasszonya Meszlényi
Zsuzsanna elmondta, hogy minden iskolát
szeretettel várnak, hogy a gyermekek eb-
ben a nyugodt környezetben eltöltsenek
egy kellemes napot. Jelentkezni a követ-
kező telefonszámon lehetséges: 0903 720
767 – Majer Sándor. -ga-

A versenyre 13 fellépő jelentkezett, népdalénekesek, nép-
dalkörök, hangszeres együttesek küzdöttek a továbbjutásért.

Az országos elődöntőbe (október 15. Libád (Párkány mellett)
továbbjutott versenyzők: Perbetei Árvalányhaj Népdalkör, Bán-
házi Dórika, Naszvad, Martosi Népdalkör, Markuss Gabriella,
Pastorek Cyntia Éva, Belán Dóra és az Őszirózsa Népdalkör
Ógyalla, Búzavirág női és férfi éneklőcsoport, Naszvad, Viza férfi
éneklőcsoport Izsa, Viza citerazenakar, Naszvad.

Az országos döntőre Dunaszerdahelyen kerül sor november
26-27-én.

A vetélkedősorozat célja, folytatva az egykori, mára már fo-
galommá vált Tavaszi szél eszméit, országos fórumot biztosítani
népdalénekesek és népdalkörök, valamint népzenei hang-
szerszólisták és zenekarok részére. További cél a népzenei moz-
galom szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése.

(miriák), Dobosi Róbert felvétele

Bíborpiros
szép rózsa 2011
Idén májusban került sor a Bíborpiros szép rózsa országos
népzenei vetélkedő járási fordulójára, a Csemadok Komá-
romi Területi Választmánya rendezésében. Hasonlóan mint
két évvel ezelőtt, most is Lakszakállas adott otthont a nép-
zenei vetélkedő járási döntőjének.

Lakszakállas



9DELTA • 2011. június 6. RÉGIÓ - HIRDETÉS

Ógyalla

PNEUSERVIS - RÝCHLOSERVIS
GUMISZERVIZ - GYORSSZERVIZ

www. HORMI .sk

AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

Hamarabb lesz a falunap
Régiónk falunapjai minden évben általában
ugyanabban a hónapban kerülnek megren-
dezésre. Ezek az események valamilyen mó-
don időpontokhoz kötődnek. Ám vannak
kivételek is. Az idén ilyen kivétel a gelléri fa-
lunap, amelyet az utóbbi években mindig
augusztus utolsó szombatján rendeztek. Ez
évben azonban változás történt, két hónap-
pal előbbre tették az időpontját.

Rácz László polgármesternél érdeklődtünk,
mi ennek az oka. Kérdésünkre a következőket
mondta: „Tudni kell azt, hogy az első falunap,
amelyet 2005. szeptember 25-én tartottunk, va-
lójában a gelléri faluház átadásával volt egy idő-
pontban. Mondhatnám úgy is, hogy az avató
adta az ötletét a további falunapok megrende-
zésének. Ezt a későbbiek folyamán augusztus
utolsó szombatjára tettük. De az évek során
szerzett tapasztalataink elgondolkodtattak ben-
nünket egy másik időponton, ugyanis az idő-
járás általában mindig megtréfált bennünket.
Kevés olyan falunapunk volt - ez alatt a rövid
idő alatt –, hogy zavartalan kellemes napsütés-

ben élvezhettük a programokat. Az önkor-
mányzat ezért úgy döntött, hogy idén július
első szombatjára teszi a falunapi ünnepség dá-
tumát. Ez számunkra a legmegfelelőbb idő-
pont, mivel még az aratás előtt vagyunk. Re-
méljük, hogy az időjárás kegyeibe fogad ben-
nünket, és hosszú idő után igazi, kellemes nap-
sütésben bonyolíthatjuk le a gelléri falunapot.“

Arra a kérdésre, hogy milyen lesz a falunapi
program, a polgármester a következőket
mondta: „A délelőtti műsor Erdélyi Zsuzsanna
Kossuth-díjas magyar néprajztudós díszpolgárrá
való avatásával kezdődik. Csak nagy vonalakban
említeném meg, hogy lesz öregfiúk kispályás
foci, a kultúrműsor keretén belül először lép fel
az újonnan alakult Csemadok tánccsoport. Ven-
dégünk lesz a gitáros lány Tücsök Nikolett. Akik
az operetteket kedvelik, biztosan örülni fognak
az Operettkvintett produkciójának. Itt lesz Mé-
száros Tamás, aki egy rock and roll partival
fogja szórakoztatni a közönséget. S szerintem
kellemes falunap elé nézünk, és ha az égiek is
úgy akarják, lehet még kellemesebb“ - mondta
befejezésképpen Gellér polgármestere.

-pint-

A Komárom-Esztergom me-
gyei szlovák önkormányzat,
a szlovák területi kisebbségi
önkormányzat tagjai és a Pi-
lis–Gerecse Iskolaszövetség
(Sárisáp, Annavölgy, Pilis-
csév, Kesztölc, Mogyorós,
Bánhida, Vértesszőlős, Tar-
dos) pedagógusainak népes
csoportja módszertani na-
pon vettek részt Bátorkeszin.

A szlovák nyelvű alapisko-
lában a vendégeket az iskola
igazgatója, Tímea Szegiová és
a falu polgármestere, Sipos Jó-
zsef fogadták, akik bemutat-
ták az iskolát és a települést.

A találkozó apropóját az
adta, hogy Piliscsév egykori
polgármestere és a megyei ki-
sebbségi önkormányzat el-
nöke, Nagy Mária, akit baráti
szálak fűznek azokhoz a bá-
torkeszi családokhoz, akiket az
1947-es lakosságcsere követ-
kezményeként kitelepítettek.

A módszertani nap az is-

kola számítástechnikai osz-
tályában zajlott, ahol megis-
merkedtek a szlovák nyelvet
és irodalmat oktató tanköny-
vekkel és munkafüzetekkel,
majd Varga Zsuzsanna, a ko-
máromi Módszertani Peda-
gógiai Intézet munkatársa be-
mutatta a szlovák nyelv okta-
tására megalkotott munkafü-
zetek használatát a magyar
tannyelvű alapiskolákban.

A délutani foglalkozáson a
búcsi Katona Mihály Alapis-
kola pedagógusa Bóna Irén és
a bátorkeszi Kováts József
Alapiskola pedagógusai Szabó
Mária és Bóna Tamás az in-
teraktív tábla segítségével mu-
tatták be a szlovák nyelv taní-
tását a magyar tannyelvű
alapiskolákban.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A Pilis-Gerecse Iskolaszövetség
pedagógusai Bátorkeszin

Gellér

Keszegfalva

Idén első alkalommal a szlovákiai egyházak is megtartották
a „Templomok éjszakája” programot. Május 27-én Szlovákiában
65 templom tartott nyitva este 6 óra és éjfél között, ingyenes ki-
állításoknak, előadásoknak, koncerteknek otthont adva.

Járásunkban Ógyalla mellett Komáromban, Szentpéteren,
Naszvadon, Perbetén, Újgyallán, Sziloson is sor került a Temp-
lomok éjszakája rendezvényére. Valamennyi szervező egyetér-
tett abban, hogy ez nem marad egyszeri kezdeményezés.

Miriák Ferenc

Kék gomb hete járásunkban
Még pontos adatok nincsenek, de sikerrel zárult a Kék gomb hete Szlovákiában. A jó-

tékonysági akció során az aktivisták szlovákiai városok utcáin gyűjtöttek pénzt a fej-
lődő országokban élő gyerekek élelmezésére, orvosi ellátására és oktatására. Szlo-

vákia vízvezetékek és iskolák építését és felújítását, higiéniai berendezések vásárlását és ta-
nítók képzését támogatja. Az akcióba bekapcsolódott Komárom is. A rendezvény védnöke
a város polgármestere, Anton Marek volt. Ezen a napon a Klapka téren és a Tiszti pavilon-
ban érdekes programokkal várták az érdeklődőket az önkéntesek. Járásunkban a gyűjtésbe
bekapcsolódtak a középiskolák tanulói.

Az Unicef által támogatott gyűjtés idei célja Dél-Szudán megsegítése volt. Az ott élők be-
tegségekkel küzdenek, nem elégséges az egészségügyi ellátás. A gyermekek hasmenéssel, ma-
láriával és más fertőző betegségekkel küzdenek. Csupán a lakosság 25 százalékának van alap-
fokú műveltsége. (miriák)

Templomok éjszakája
- első alkalommal

2011. május 26-án és 27-én iskolánk megrendezte a már
hagyományossá vált Lőrincz Gyula Napokat. A rendezvény-
sorozat nyitott tanítási órákkal kezdődött.

A nyitott tanítási órák után a "Mutasd meg, mit tudsz" játé-
kos tehetségkutató verseny következett, amelyben iskolánk
minden tanulója megmérettette magát, és a helyi óvodából is
voltak jelentkezők. A gyerekek szavaltak, énekeltek, táncoltak,
cigánykerekeztek, viccet meséltek, kártyatrükköztek, horgász-
botot szereltek, focilabdával dekáztak, ugróköteleztek és kara-
tebemutatót is tartottak. A zsűri pontozott, értékelt, majd ered-
ményt hirdetett. A legtöbb pontot Markovics Ádám és Nagy
Ákos karatebemutatója hozta, majd Szolik Robika kártyat-
rükkje és Pinke Evelyn szavalata.

Másnap a „Mentsük meg Földünket!" jelszóval environ-
mentális előadásra került sor, mely során a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságáról beszélgettünk, majd az egész héten
összegyűjtött hulladékokat együtt osztályoztuk. A Földünkkel
való barátságunkat egy fácska elültetésével pecsételtük meg az
iskola udvarán. A délelőttöt a debreceni Déli Bábszínház kesz-
tyűsbábelőadásával zártuk.

A rendezvénysorozat sikeres volt, jövőre újra megismételjük,
előre is mindenkit a legnagyobb szeretettel várunk.

Tisztelettel, PaedDr. Egyed Mária, igazgatónő

Lőrincz Gyula Napok
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Kitartó eső fogadta a csallóközaranyosi csa-
ládi nap résztvevőit. Még szerencse, hogy
csak egy szabadtéri program volt a műsoron.
A többit az iskolában, illetve a tornateremben
tartották meg.

A gyerekek körében nagy tetszésindexszel
ment az arcfestés, melyet főleg a gyengébbik
nem képviselői használtak ki, de akadtak bát-
rabb bevállalások a fiúk részéről is. Ők főleg a
Barcelona logóját festették a karjukra. A három
arcfestő bírta a rohamot, így végül is mindenki
kívánsága teljesült. Az iskola folyosóján felállí-
tott asztalokon mindenki kipróbálhatta, hogy
kézügyességből, valamint kreativitásból mi
mindenre képes. Sokan éltek is a lehetőséggel,
így ötletesebbnél ötletesebb alkotások szület-
tek. Közben egy kisebb csoport az eső ellenére
kimerészkedett a lovasíjász bemutatóra. Az igé-
nyes bemutató úgy fizikailag, mint szellemileg
leg felrázta a közönséget. Később a rendőrök
tartottak bemutatót az iskola folyosóján a fegy-
verek használatáról. Szemmel láthatóan nép-
szerűek voltak az alapiskolások körében. Egye-
sek felpróbálták a golyóálló mellényt is. Ez a be-
mutató sok gyermeket érdekelt, a két rendőr
pedig kitartóan állta a sziporkázó kérdések

tömkele -
gét.

A rossz
idő elle-
nére el-
mondható,
hogy jól sike-
rült a családi nap,
melyet hagyományo-
san minden évben megrendeznek Csallóköz-
aranyoson.

Kép és szöveg: -pint-

Múlt év tava-
szán mi, a
csicsói óvo-

dások szülei egy ké-
réssel fordultunk
falunk polgármes-
teréhez és önkor-
m á n y z a t á h o z :
amennyiben lehet-

séges, újíttassák fel
az óvodához tartozó

játszóteret. Egy év múl-
tán a gyerekek már birto-

kukba is vehették a teljesen új
játékokkal felszerelt udvart. Szívmelen-

gető érzés hallani a kicsik örömteli csacsogását és boldogság
látni, ahogy fáradhatatlanul másznak fel a mászókára, egyen-
súlyoznak a lengőpadon. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani községünk önkormányzatának és polgármesterének, hogy
valóra váltották a legkisebbek álmát.

A csicsói óvodások szülei

Egy nem mindennapi összefogásról szeretnék hírt adni. Decemberben Tanyon egy nagy-
szabású rendezvényre került sor "Közösen a hintákért"címmel, melynek gyümölcse mára
beérett. Május 27-én sor került a hinták átadására, melyek elkészültek az adományokból

az ovi udvarára. A gyerekek ajándékműsora után az igazgatónő Mgr. Kása Ildikó köszönetet mon-
dott a támogatóknak, segítőknek, majd a gyerekek nagy örömmel birtokba vették a mászóká-
val egybeépített hintákat. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani ezért a felejthetetlen dél-
utánért, melyre még sokáig emlékezni fogunk, hiszen az udvar új arculatát látva ez minden nap
eszembe fog jutni. Tisztelettel Szabó Kinga óvónéni!

Köszönetnyilvánítás

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVC a
laminátových

parkietAkcia
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Közösen a hintákért

Felújították
a játszóteret

Agútai Speciális Iskola ne-
mesócsai kihelyezett
részlege köszönetét fejezi

ki Erich Rosendorfsky úrnak és
Tarcsi Ramonának Kolozsné-
máról, a hat láda játék és húsz
zsák ruhanemű adományokért,
amivel támogatták a hátrányos
helyzetű gyermekeket.

A pedagógusok, a gyermekek
és szüleik hálásak az önzetlen
felajánlásért, és előre köszön-
nek bárminemű további segít-
séget.

Az iskola vezetősége

Olvasói levelek

Csicsó Csallóközaranyos

Családi nap a Kóczán Mór
Alapiskolában

VONóhOrgOK - SzAKSzerű SzerelÉS
UTáNfUTóK - SzerVIz ÉS KölCSöNzÉS

Tel.: 03�/7720 076, mobil: 0907 730 043
Holt-Vág �, 94� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00
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A komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség a szenci,
bazini Területi Fejlesztési Ügynökség és a Kisalföldi
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánny együttműködésé-
vel „Kreatív iparral Európáért“ címmel plakátpályá-
zatot hirdet.

A pályázat témái:
1. Kreatív iparral megközelíteni az éghajlatváltozás, a

növekvő környezettudatosság és a fenntarthatóság té-
máit.

2. Kreativitás - Európa versenyképességének forrása.
A pályázat korhatár nélküli. Pályázhatnak: Magyar-

országról Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron
megyéből, Szlovákiában a Szenci, Bazini, Vágsellyei, Ko-
máromi, Érsekújvári, Galántai és Dunaszerdahelyi já-
rásból.

Elfogadott képzőművészeti technikák: számítógépes
grafika (ajánlott JPG formátumban, min. 150 dpi fel-
bontás) vagy más művészeti technikák (kollázs, grafika,
festmény, rajz, fotó). A pályázati művek beadási formá-
tuma : A/3-as méretű rajzlap. A pályamunkákat a ko-
máromi Területfejlesztési Ügynökséghez, illetve Győr-
ben a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz
kell eljuttatni, legkésőbb június 30-ig. Az alkotók kor-
látlan mennyiségű pályamunkát küldhetnek a ver-
senybe. A plakátokon maximum 2 fő működhet együtt.

A kiválasztott művek 2011. szeptember 15-én a Krea-
tív HU SK kiállítás és vásár megnyitóján lesznek érté-
kelve a dél-komáromi Monostori erődben.

A motiváció része, hogy a pályamunkák 25 nyertes al-
kotása 2,5 x 4 méteres reprodukcióban lesz látható a ko-
máromi Erzsébet-hídon 2011. szeptember 16. és október
14. között. (miriák)

Az Oktatásért Közalapítvány
támogatásával tizenhetedik al-
kalommal került megrende-
zésre a búcsi Katona Mihály
Alapiskolában az Atlétikai
Nap. Az atlétikát, mint a
sportok királynőjét immár 17-
edszer fogadta tisztelettel a
Katona Mihály Alapiskola ap-
raja-nagyja. Ilyenkor a ki-
rálynő tiszteletére ünneplőbe
öltözik a salakpálya.

A versenyre hagyományosan
meghívást kaptak a környékbeli
falvak (Dunamocs, Izsa, Hetény,
Madar és Bátorkeszi) iskoláinak
sportszerető tanulói. Hivatalo-
san 6 iskola tanulói vesznek
részt a versenyen, de további 3
falu diákjait is meg kell emlí-
teni, hiszen a dunamocsi isko-
lában vannak radványi, az izsai
iskolában pati és a búcsi iskolá-
ban karvai gyerekek is. A fiúk
és lányok 60, 300 és 600, ill. 800
m-es síkfutásban, krikettlabda-
dobásban, valamint távol- és
magasugrásban mérték össze
erejüket 2-2 kategóriában.

A rendezvény 74 résztvevővel

3 helyszínen zajlott. Az egyes
versenyszámokban az első 6
helyért olimpiai pontozás alap-
ján lehetett pontokat kapni. Eze-
ket a pontszámokat összeadva
alakult ki a végső eredmény. Az
első 3 helyezett minden kategó-
riában oklevelet kapott.

Különdíjat kapott a legjobb
búcsi, a legjobb madari, duna-
mocsi, valamint a legjobb bá-
torkeszi versenyző is. A ver-
senyzők díját az egyes községek
polgármesterei ajánlották fel.

A XVII. Atlétikai Nap vándor-

díját a madari Papp Lajos sze-
rezte meg 36 ponttal, érthetően
ő lett a legjobb madari ver-
senyző is. Második helyet ért el
Musela Jessica 35 ponttal, ő lett
a legjobb dunamocsi versenyző.
Harmadik helyen megosztva a
dunamocsi Dobai Kinga és a
búcsi Sánta Attila végzett, aki a
legjobb búcsi versenyzői címet
is elnyerte. A legjobb bátorkeszi
versenyző Péntek Alexandra, a
legjobb hetényi Tóth Ádám lett.

Miriák Ferenc
A felvételt az AI készítette

Kreatív ipar –
plakátpályázat

Amikor a „királynő
Bulcsú vezér falujába látogat

Búcs

Dunamocsi versenyzők a dobogón

Kis község nagy falunapja

Tóth Péter polgármester
megnyitójával vette kez-
detét a harmadik falu-

napi ünnepség. Mindjárt az
elején egy időben két ese-
mény is zajlott. Egyik a „Nagy
vagy” sportos vetélkedő a kul-
túrházban, míg a másik a gu-
lyásfőző verseny volt a kas-
télykertben. Közben a szilasi
önkéntes tűzoltószervezet
tagjai tartottak tűzvédelmi
bemutatót a játszótéren.

Délben élőcsocsó bajnok-
ság indult, úgy a gyermekek
mint a felnőttek részére. Fél
kettőre elkészültek a „gulyás-
alkotások”. A legfinomabb,
legjobb gulyás a Szilasi fű-
szercsapat nevéhez fűződött,
így ők nyerték a főzőversenyt.

Délután az amerikai autó-
kat csodálhatta meg a kíván-
csi közönség. Egy meglepe-
tésvendég is érkezett a szilasi
falunapra: Gina és Kristóf a
Való Világból. A két celeb
rendkívül népszerű volt a szi-
lasiak körében. Ezután kez-
dődött a falunap kultúrális
és szórakoztató része. Először
a nemesócsai mazsorettek
léptek fel, majd őket követte
a gútai nyugdíjasklub mellett

működő Harmónia énekkar.
A program további része az

ekecsi népdalkör műsorával
folytatódott. Ezután két tánc-
csoport lépett fel a kultúrház
előtt. Először a helyi Szilfácska
néptánccsoport, őket váltotta
a lakszakállasi Csinibabák.

A forró nyári napon jó han-
gulatban, kellemes társaság-
ban és változatos programo-
kon tölthették el idejüket a
szilasi falunapra látogatók. A
szervezők lehetőséget bizto-
sítottak helyi és környékbeli
előadók bemutatkozására is,

annál is inkább, mivel egy fa-
lunapi rendezvény legfőbb
küldetése az, hogy különböző
programokkal kielégítse a la-
kosok igényeit – legfiatalab-
baktól a legidősebbekig,
együtt ünnepelni, együtt szó-
rakozni, összekovácsolni a
falu polgárait. Szilason ez
szombaton a vártnál sokkal
jobban sikerült.

Kép és szöveg: -pint-

Szilas

Újdonság volt az élőcsocsó

Szilfácska néptánccsoport Gulyásfőzőverseny győztesei

A meglepetés vendégek
Gina és Kristóf

A polgármester megnyitja
a falunapot
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KOS
Sikered kulcsa ismét
a kapcsolataid tőkéje
lesz. Ehhez azonban
ki kell mozdulnod az

irodádból, és többet kell talál-
koznod személyesen partnere-
iddel.

bIKA
Elindulsz a megúju-
lás útján. Kényszert
érzel a változásra, ami
lehetséges, hogy

nemcsak ruhatáradat, hanem
hajszínedet is érinti.

IKREK
Ezen a héten majd
megőrülsz a nyugalo-
mért, vegyél ki in-
kább szabadságot, és

vonulj el a béke szigetére, ami
lehet akár az otthonod is!

RÁK
Itt az idő, hogy végre
elkötelezd magad,
tedd félre a napi

gondjaidat, és gondolj a jö-
vődre.

OROSZLÁN
Sok öröm várható a
héten, munkahelye-
den sikereid lesznek,
és így az idáig romló

egészséged is javulni kezd.
SZűZ

Több türelemmel le-
gyél embertársaid
iránt, és meglátod,

másként fognak hozzád viszo-
nyulni!

MÉRLEG
Új ötleteid támadnak
a munkahelyeden, ne
légy kishitű, és higgy

magadban, meglátod, hogy si-
keres leszel és az anyagiakban
is jobban jársz.

SKORPIÓ
Foglalkozz több időt a
szerelmeddel, mert
ha nem vigyázol rá,

akkor könnyen lecsaphatják a
kezedről a nyári kalandorok.

NyILAS
Ruccanj ki valamerre és
pihenj egy kicsit, mert
már nagyon fáradt

vagy. Egy kis kirándulás a ter-
mészetben biztos segíteni fog.

bAK
Nem vágysz most el-
kötelezett kapcsolatra,
de egy könnyű kap-

csolatra azért nem mondanál
nemet. Arra azonban vigyázz,
hogy partnered is így érezzen!

VíZöNTő
Az éltet, ha hasznos-
nak érezheted magad,
ha segíthetsz. Tudato-

san keresed ennek a lehetősé-
gét a héten és újra visszatér ko-
rábbi magabiztosságod és erőd!

HALAK
Nagyszerű barátaid
vannak, akik szeret-
nek és akikre mindig

számíthatsz. Hallgass rájuk, és
kezdj pozitívan gondolkodni.

K
és

zí
te
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e:
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Horoszkóp Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM:
Panta Rhei könyvesbolt: Június 8-án Lőrincz L. László ori-
entalista, író, műfordító lesz a komáromi Panta Rhei köny-
vesbolt vendége. Lőrincz L. László a Villogó fények kolostora
című legújabb könyvét mutatja be 18 órától.
Limes galéria:
MODUS, az 5KOR Képzőművész Csoport kiállítása július 15-ig.
Csemadok galéria:
A naszvadi Tűzvirág nemzetközi tűzzománc fesztivál kere-
tében Mikuláš Lovacký bártfai festőművész, tűzzománc-
mester kiállítása.

NAGyMEGyER:
VMK színházterme:
Június 8-án, 18.00 órakor Ünnepélyes tanévértékelő. A Bar-
tók Béla MTNYAI munkájának éves értékelése, tanulóinak
kitüntetése.
VMK nagyterme:
Június 10-én, 18.00 órakor Koszorúcska. A Ján Amos Ko-
mensky Alapiskola 9. évfolyamos diákjainak tánciskolás
bemutatója.
SLOVAN mozi:
Június 15-én, 9.30 órakor Toy story 3: Játékháború. Film-
vetítés az óvodások és alapiskolások részére.
VMK kistermében:
Június 15-én, 17.00 órakor Bors Adrián „Úton-útfélen –
stoppos kalandjaim“ című könyvének bemutatója.

EKECS:
Gallery Nova:
Németh László „60“ című egyéni kiállítása június 26-ig te-
kinthető meg.

DÉL-KOMÁROM:
Csillag erőd:
Június 18-án 4. Honnap - Duna menti hagyományőrző
ünnep. Program: harcművészeti bemutatók, táncház, kéz-
műves foglalkozások, kiállítások és előadások. Az egész na-
pos rendezvényt 21.30 órakor a Bikini együttes koncertje
zárja. A rendezvény ingyenes.

A falunappal egybekötött gyermeknap
tervezett programja:
7.00 - 9.00 Halászverseny a községi tavon

gyerekek részére
9.00 - 10.00 Aszfaltrajz az alapiskolával

szembeni téren
10.00 - 11.00 Kerékpárverseny az Iskola utcában
10.00 Gulyásfőző verseny kezdete
10.00 Arcfestés és kézműves foglalkozások
14.00 Kultúrműsor a szabadtéri színpadon
- Óvodások tánccsoportjának műsora, A délelőtti versenyek ki-
értékelése, a marcelházi Európai Művészeti Zeneiskola táncosa-
inak fellépése, a kaposvári Európa-bajnokságon résztvevő csoport
műsora, Lila akác tanyi éneklőcsoport fellépése, Törpék tánca –
lakszakállasi kultúrcsoport előadása, Mákvirágok műsora
13.00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés – férfi csapatok
15.00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés - női csapatok
17.00 Kölyök foci (U10-es csoport) - kupamérkőzés
18.30 Harcművészeti bemutató
20.00 Utcabál a Fortuna együttessel
Érdekességek a délután folyamán: Fajáték készítés és az el-
készített játékok eladása, ostorkészítés és ostorforgatás, ügyes-
ségi játékok, szerencsehalászat, Toyota típusú személygépko-
csik bemutatása, sétakocsikázás a faluban, légvár, lufis bohóc
Egész délután finom ételek és italok várják az idelátogatókat.

Falunap Tanyon

EFOTT Szolnokon
A Tankcsapda, a Quimby, Haddaway, a Kiscsillag és a 30Y is
fellép az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Ta-
lálkozóján (EFOTT), amelyet idén július 12-17. között rendez-
nek meg Szolnokon, a város zöldövezetében, Tiszaligetben.

Magyarország legnagyobb hallgatói buliját a nulladik napon
Gönczi Gábor zenekara, a Smile Rock Circus nyitja meg; közös
örömkoncertet ad Haddaway-jel, Az EFOTT-ot 1976 óta rendezik
meg minden évben más helyszínen, és tavaly minden korábbi-
nál többen, mintegy 70 ezren látogattak el az eseményre. Az idei
rendezvényen, a tiszaligeti strand partján hallható lesz a Tank-
csapda, a Quimby, Haddaway, a Kiscsillag, a 30Y, az Irie Maffia
és a Pál Utcai Fiúk. A fellépők között van a Neo, a The Kolin, a
Carbonfools, a Csík Zenekar, a Vad Fruttik és a Heaven Street Se-
ven. A közönség láthatja Wolf Katit, Csepregi Évát, az Animal
Cannibalst, Kovács Katit, az Ámokfutókat és Dévényi Tibort,
aki az előző évekhez hasonlóan örökzöld zenéivel várja a fiata-
lokat minden nap. A zenei programok mellett számos kulturá-
lis esemény várja a résztvevőket.

Humor
Két részeg megy hazafelé. Az

egyik elesik:
- Hé, cimbora, ne hagyj itt,

emelj fel!
Mire a másik:
- Arra nem vagyok képes, de

ha akarod, melléd fekhetek.
☺ ☺ ☺

Kovács ittasan tántorog haza
éjfél körül. meglepődve látja,
hogy ég a konyhában a villany,
a felesége pedig az asztalnál ül
és keresztrejtvény fejt. Felnéz az
asszony és megkérdezi:

- Hol voltál?
Kovács visszakérdez:
- Hány betű?

☺ ☺ ☺
Nagymama az unokájához:
- Kisfiam, nem értem én eze-

ket a mai zenéket!
- De mama, ez a porszívó.

KERESZTREJTVÉNYÜNK NYERTESE
Legutóbbi keresztrejtvényünk szerencsés nyertese

Szabó Béla, Kolozsnémáról.
Nyereménye fél éves DELTA előfizetés. Gratulálunk!
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Felhívás

OBEC RADVAŇ NAD DUNAJOM

Podľa § 4 odst. 1 zákona NR SR č 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Zz. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Radvaň nad Dunajom

Kvalifikačné a iné požadované predpoklady :
• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadova-

nom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

• absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej
formy (prvej atestácie) v zmysle zákona č. 317/2009

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
• riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spo-

ľahlivosť
• znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná prihláška do výberového konania
• Overené kópie dokladov o plnení kvalifikačných pred-

pokladov
• Overená kópia o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo

jej náhradnej formy (prvej atestácie)
• Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
• Profesijný životopis
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov
• Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej

spôsobilosti
• Súhlas s použitím osobných údajov na účely výberového

konania, ktorý je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými

dokladmi žiadame zasielať alebo osobne doručiť do 8. júla
2011 do 12.00 hod v uzavretej obálke s označením
„Neotvárať – Výberové konanie ZŠ“,
na adresu :
OBECNÝ ÚRAD, Č. 58, 946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM
V Radvani nad Dunajom, 1. júna 2011

Bc. Ľubomír Púchovský, starosta obce

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
S legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“
Június 3-án ünnepli 15. születésnapját

Lovas Zoltán Szilason.

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik és boldog gyermekkort kí-

vánnak neki: anyuci, Varjú mama és
papa, Balázs keresztszülei, unokatest-

vérei Natika és Karinka, akik sok pu-
szit küldenek a kis Dórikának.

Szívből köszöntik:
szülei, testvére Ádám,

nagyszülei,
keresztszülei
és Moncsi.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Május 22-én ünnepelte 1. születésnapját

Varjú Dórika Csallóközaranyoson.

Egy próbát megér
Kedves Szülők!
Szeretnék, hogy gyermekük

egészséges, életerős, kitartó, fe-
gyelmezett, tisztelettudó és kispor-
tolt legyen? Példaként nézzék meg
a 2004-ben készült csapatképet,
amikor a srácok 8-11 évesek voltak,
és összehasonlításnak nézzék meg
a 2010-ben készült képet ugyan-
azokról a srácokról. Azt hiszem,
első látásra már nagy különbsége-
ket lehet felfedezni. Sajnos, sok kis-
srácot látok Komáromban céltala-
nul bolyongani a városban, a lakó-
telepeken, a parkok padjain csak
úgy céltalanul ücsörögni. Ha gyer-
meke hiperaktív, túlsúlyos, fegyel-
mezetlen, és ha valamit szeretne
tenni gyermeke egészségéért, sza-
badidejének hasznos kihasználása
érdekében, akkor itt az alkalom. El
kell hozni gyermekét a birkózók
edzéseire, ahol fegyelemre, kitar-
tásra, egészséges életmódra van-
nak tanítva. Azt hiszem, ez egy
próbát mindenképpen megér.

JUDr. Kúr Károly
A Komáromi Spartacus BK elnöke

A németországi Broden-
bachban bonyolították le a
vízimotorosok idei Európa-
bajnokságát. Az OSY 400 ka-
tegóriában három versenyző
is képviselte Komáromot
ezen a kontinensviadalon,
Peter Štefanovič címvédő és
Miroslav Bazinský, korábbi
világ- és Európa-bajnok a
Kormorán S.E. színeiben, va-
lamint Szép Csaba, a Lodiar
S.E. képviseletében.

A technikai sportoknál már
csak ilyen a sportolók sorsa.
Messze nem elég a sportoló
erőnléti és pszichikai felké-
szültsége, harmadik tényező-
ként ott van még a hajó mű-
szaki felkészítése, amiről soha
nem mondható el verseny
előtt, hogy tökéletes. Bár an-
nak látszódhat, valójában
mindenre a verseny folyamán
derül csak fény. Az Év Komá-
romi Sportolója cím friss vi-
selője Peter Štefanovič min-
den idegszálával tavalyi Eu-
rópa-bajnoki címének megvé-
désére összpontosított, és
ahogy ez ilyenkor lenni szo-
kott... Már az első futamban
bukott, és bár a hátralévő há-
rom futamban remekül telje-
sített, összteljesítménye
„csak” bronzéremre futotta.
Hasonló sorsra jutott lénye-
gesen tapasztaltabb edzője
Mirko Bazinský is, aki az első

futam után kénytelen volt
motorcserét végrehajtani, így
az első futamban elért ered-
ményét törölték. Így ő is kény-
telen volt futni az eredmény
után, és ilyen előzmények
után az ő negyedik helye is
óriási sikernek számít. Való-
ban csak kis híja volt, hogy
mester és tanítványa nem áll-
hattak fel együtt a dobogóra.
Szép Csaba, a Lodiar verseny-
zője valamennyi futamban
szépen gyűjtögette a ponto-
kat, és a 15 versenyt befejező
versenyző között az igencsak
szép kilencedik helyet sze-
rezte meg.

Júliusban Észtország ren-
dezi meg a vízimotoros vb-t,
amelyre a Kormorán S.E. ver-
senyzői elkezdték a felkészü-
lést. És bár az Eb-n is kiderült,

hogy a rendelkezésükre álló
motorokkal nehéz felvenni a
versenyt fejlett nyugati orszá-
gok versenyzőivel, kétség
nem fér hozzá, hogy lelkese-
désükkel ott lesznek a világ
legjobbjai között.

Az OSY 400 kategória vég-
eredménye:
1. Oliver Lucas

(Ausztria) – Európa bajnok
2. Michal Swierczynski

(Lengyelország)
3. Peter Štefanovič (Szlovákia

– Kormorán S.E. Komárom)
4. Miroslav Bazinský

(Szlovákia – Kormorán S.E.
Komárom)

9. Szép Csaba (Szlovákia –
Lodiar S.E. Komárom)

-böröczky-
Fotó: Kormorán S.E.

Vízimotorozás

Nem sikerült a címvédés

A dobogó harmadik fokán (balra) Peter Štefanovič, mellette a
negyedik helyen befutó Miroslav Bazinský
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V pondelok 6. 6. predpokla-
dám v našom regióne oblačno
a len malá možnosť prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 15 do 17 C̊,
denná teplota od 27 do 29 C̊.
Slabý, časom mierny JV vietor
do 4 – 6 m/s.
V utorok 7. 6. predpokladám v
našom regióne polooblačno,
popoludní a k večeru možnosť
prehánok alebo búrok. Mož-
nosť búrky do 20 %. Množstvo
vlahy do 3 mm. Nočná teplota
od 17 do 19 C̊, denná teplota od
28 do 30 C̊. Slabý, časom
mierny JV vietor do 4 – 6 m/s.
V stredu 8. 6. predpokladám v
našom regióne polooblačno, po-
čas dňa veľkú oblačnosť a ob-
časné prehánky. Množstvo vlahy

do 2 mm. Nočná teplota od 16 do
18 C̊, cez deň od 26 do 28 C̊.
Vo štvrtok 9. 6. predpokladám
v našom regióne polooblačno,
neskôr pribúdanie mohutnej
kopovitej oblačnosti a možnosť
prehánok alebo búrok. Mož-
nosť búrok 50%. Množstvo
vlahy do 5 mm, lokálne aj viac.
Nočná teplota od 17 do 19 C̊,
cez deň od 26 do 28 C̊.
V piatok 10. 6. predpokladám v
našom regióne oblačno, neskôr
veľká oblačnosť a miestami pre-
hánky a búrky. Možnosť búrok
do 50%. Množstvo vlahy do 5
mm, miestami aj viac. Nočná
teplota od 15 do 17 C̊, denná
teplota od 26 do 28 C̊. Slabý
premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.
V sobotu 11. 6. predpokladám v

našom regióne prevažne veľkú
oblačnosť až zamračené a po-
četné prehánky alebo aj búrky.
Možnosť búrok do 40%. Množ-
stvo vlahy do 8 mm. Nočná te-
plota od 15 do 17 C̊, denná te-
plota od 25 do 27 C̊. Slabý, ča-
som mierny vietor do 4 – 6
m/s. ( od 14 – 22 km/h.) pri
búrkach zosilnie.
V nedeľu 12. 6. predpokladám
v našom regióne prevažne
veľkú oblačnosť až zamračené a
početné prehánky alebo aj
búrky. Možnosť búrok do 30%.
Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 12 do 14 C̊,
denná teplota od 24 do 26 C̊.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. pri
búrkach zosilnie.

„Dr. Meteo“

Predpoveď počasia 6. 06. - 12. 06.

w w w . v a t t i g e o . s k

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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Spoločným cieľom oboch združení je pros-
tredníctvom cieleného marketingu služieb vi-
dieckeho cestovného ruchu zvýšiť informo-
vanosť širokej verejnosti o možnostiach po-
bytu v zariadeniach vidieckeho cestovného
ruchu.

Konferencia prebiehala v priateľskom a tvo-
rivom ovzduší a všetci zúčastnení prednáša-
telia prispeli svojím dielom k vysokej odbor-
nej úrovni tohto podujatia. Udalosť, ktorá sa
konala pod záštitou ministra pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka, Zsolta Simona, bola
slávnostne otvorená príhovorom podnikateľa
a sponzora Združenia za kultúru a turizmus v
Búči, pána Sándora Csengera. Po príhovore
nasledovala hĺbavá prednáška experta v od-
bore regionálneho rozvoja, Mgr. Gábora Lel-
kesa PhD., o potenciáli vidieckeho rozvoja ju-
hozápadného Slovenska. Konkrétnejšie, a to
na cestovný ruch priamo v Nitrianskom kraji,
sa zameral Ing. Jurica z oddelenia cestovného
ruchu NSK. Po predstavení rozvojových pro-
jektov prístupu LEADER NSK paňou Ing. arch.
Melušovou z oddelenia strategického pláno-
vania NSK nasledovalo prvé oficiálne pred-
stavenie dvoch výstupov tohto projektu, a to
publikácie „Pobyt na vidieku – Podunajsko“ a

znaku kvality REGIO DANUBIANA, ktorý by
sa mal stať zárukou kvality produktov a slu-
žieb pochádzajúcich z regiónu Podunajska.

Prezentácie sa ujala PhDr. Eva Dénesová,
autorka spolupracujúca na vytváraní publiká-
cie ako aj znaku kvality. Vysvetlila dôležitosť a
jedinečnosť projektu tým, že aj v rámci celého
Slovenska je zriedkavou iniciatívou udeľovanie
Znaku kvality vybraného regiónu. Je však jed-
ným z významných spôsobov vytvorenia vlast-
nej jedinečnej identity regiónu, ako aj pro-
striedkom zabezpečujúcim udržiavanie žiada-
nej kvality poskytovaných služieb. V rámci
projektu je zabezpečený pilotný systém fun-
govania udeľovania Znaku kvality podunaj-
ského regiónu. Publikácia „Pobyt na vidieku –
Podunajsko“ informuje o možnostiach pobytu
na vidieku – vo vybranej oblasti Podunajska. Je
vydaná v štyroch jazykoch a všetky získané
informácie a vytvorené produkty budú v elek-
tronickej forme prístupné na novej web-
stránke www.rekreaciadunaj.sk, ktorú na kon-
ferencii prezentoval pán Géza Csenger, expert
z oblasti informačných technológií.

Pani Ing. Ema Vasiová predstavila účastní-
kom Program cezhraničnej spolupráce Ma-
ďarská republika – Slovenská republika 2007-
2013, ktorý je často tiež základom a ešte čas-
tejšie jediným nástrojom pre úspešný rozvoj
menších regiónov v prihraničných oblastiach.

Oficiálnu časť ukončila pani Eszter Szobi
Kerekes, predsedníčka Združenia za kultúru a
turizmus v Búči. Podelila sa o svoje dlhoročné
skúsenosti a priblížila priebeh projektu, a to
všetko v duchu spolupráce. Po nasledujúcej
diskusii sa mohli účastníci pokochať krojmi z
celej Podunajskej oblasti v netradičnom pro-
stredí Múzea bábik v Búči („Expozícia bábik v
tradičných krojoch”). Záver neoficiálnej časti
podujatia patril príjemnej vínnej večeri, ktorá
zaiste potešila všetkých vytrvalcov.

František Miriák,
Foto: autor

REGIO DANUBIANA
Združenie za kultúru a turizmus v Búči pripravilo zaujímavú konferenciu s názvom „REGIO
DANUBIANA“ za účelom propagácie výstupov projektu „Vidiecky cestovný ruch v Podu-
najsku“ podporeného Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013. S odbornou po-
mocou Regionálnej rozvojovej agentúry Komárno sa podarilo pripraviť program zameraný
na problematiku vidieckeho cestovného ruchu v Nitrianskom kraji. Konferencie sa zúčast-
nilo 70 osôb z okresu Komárno a Nové Zámky.

Búč

emissziós ellenőrzés megvárásra

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

"b" kategóriás képzések és továbbképzések

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Érettségizőknek 30 eurós kedvezmény

Most csak

400 euró

eláN AUTóISKOlA

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

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, be-
tonkeverők 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

Tel.: 03�/7720 920, 090� 316 6�1, 090� �08 323

Minden
héten új
tanfolyam
indul!

Jogosítvány már
6 hét alatt

Autošport KISS
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Prímestské tábory v CVČ
Denne od 6,30 – 16,00 hod.
Program: hry, súťaže , tvorivé dielne
1. turnus: 4. 7. - 8. 7. 2011
2. turnus: 11. 7. - 15. 7. 2011
3. turnus: 15. 8. - 19. 8. 2011
4. turnus: 22. 8. - 26. 8. 2011

OMEROVE DOBRODRUŽSTVÁ
Medzinárodné stretnutie kreatívnej mládeže
Miesto: Orava – Slaná Voda
Termín: 16. 7. 2011 – 23. 7. 2011
Cena: 150 Eur
Cena zahrňuje :
5x ubytovanie, 5x plná penzia, doprava, ani-
mačný program, pedagogický dozor
Program:
hry, súťaže, turistika, tvorivé dielne, drama-
tická tvorba,
Hry na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej
spolupráce

ZÁMORSKÉ OBJAVY
Prímorský pobytový tábor v Taliansku pre deti
a dospelých
Luxusné letovisko, hojne navštevované
Miesto: LIGNANO- SABBIADORO
Termín: 30. 7. - 6. 8.2011
Cena: 310 Eur
Cena zahrňuje:
7x ubytovanie pri pláži, 7x plná penzia, do-
prava, réžia a poistenie proti insolventnosti,
animačný program, pedagogický dozor

PO STOPÁCH MARCA POLA
Prímorský pobytový tábor v Chorvátsku
Termín: 20. 8. – 27. 8. 2011
Miesto: VODICE, VILA ADRIA
Cena: 300 Eur
Cena zahrňuje:
7x polpenzia, 7x ubytovanie pri pláži , doprava,
réžia, poist. proti insolventnosti CK, DPH, ani-
mačný program, pedagogický dozor

Prázdninové leto s CVČ 2011
Rozmarínova č. 2 Komárno

Kontakt : 035/7730396

O koníkoch huculského ple-
mena ľudia na podunajskej
rovine veľa toho nevedia. Te-
raz sa naskytá zriedkavá prí-
ležitosť, aby sa o nich čosi
viac dozvedeli, ba presved-
čili sa aj o ich šikovnosti.
Kedy a kde? V nedeľu 12.
júna od 10. hodiny na Veľ-
kolélskom ostrove.

Huculy – malé horské ko-
níky – sú exemplárnou ukáž-
kou nenáročnosti a húževna-
tosti. Na výživu im od jari do
jesene postačí paša, v zime
zasa iba seno. Nenárokujú si
jadrové krmivá, nepotrebujú
ani podkovy na kopytá, zimu
poľahky prežijú pod jedno-
duchou strieškou. Keďže ne-
majú prudké reflexy a vyzna-
čujú sa pokojnou, krotkou po-
vahou, hodia sa na výcvik za-
čiatočných jazdcov. V horách
ich využívajú na zvážanie
dreva z ťažko dostupných te-
rénov, v nížinách iba na špor-
tové účely. Pred polstoročím
boli huculy na pokraji vyhy-
nutia, no chovateľom sa ne-
veľké stáda podarilo zachrá-
niť.

Stádo piatich huculských
kobýl, jedného plemenného
žrebca a jedného ročného žrie-
bätka sa pokojne popása aj na
Veľkolélskom ostrove, tri ki-
lometre južne od Zlatnej na
Ostrove. Okrem nich sú tu
ešte tri kone druhých ple-
mien a jediný somárik. Ešte
jedno žriebä očakávajú v po-
lovici júna, do konca roka plá-

nujú pripustiť tri huculské ko-
byly, takže stádo sa postupne
rozrastie. Tráva na tomto du-
najskými vlnami občas zalia-
tom území je natoľko
akostná, že pasúce sa zvieratá
nepotrebujú žiadne výživové
doplnky.

Na tomto zhruba tri kilo-
metre dlhom a osemsto me-
trov širokom ostrove panuje
zvláštny režim – všetka čin-
nosť ľudí je podriadená zása-
dám ochrany prírody. Je to
vďaka Bratislavskému ochra-
nárskemu združeniu, ktoré
časť územia kúpilo od vlast-

níkov pozemkov, zvyšok zasa
od nich dlhodobo prenajalo.
Je celkom bežné, že domáce
zvieratá, vrátane koní, tráv-
naté lúky spásavajú ako pred
sto, či dvesto rokmi.

O pozvoľne sa rozmáha-
júce stádo koní sa s nevšed-
nou obetavosťou stará iba 24-
ročná koniarka Iveta Osú-
chová. Ako vraví, kone sa
stali jej láskou aj náplňou ži-
vota od svojej útlej mladosti.

„Hoci by som mohla, marin-
gotku na ostrove neopúšťam
ani na noc, aby som bola
stále pri zvieratách. Mám
priateľa, takže sa tu nebojím.
Mesto mi vonkoncom ne-
chýba, nákupy si vybavíme v
rámci malej bicyklovej túry v
Zlatnej“ - zverila sa DELTE so
zvyklosťami svojho, pre mla-
dého človeka neobvyklého ži-
vota.

Huculské kone po prvý raz
predstavia verejnosti v nedeľu
12. júna od desiatej hodiny,
keď sa na pretekársku dráhu
postaví okolo pätnásť koní od

nás a z Maďarska. Samoz-
rejme, budú medzi nimi aj tie
z Veľkolélskeho ostrova, ktoré
by v domácom prostredí mali
bodovať. Na programe budú
viaceré disciplíny, pri ktorých
dominuje cval na dlhé trate,
beh cez prekážky, či skoky do
diaľky i výšky. Paráda to bude
v našich končinách ojedinelá
a zrejme sa stane začiatkom
takejto tradície. fb

Foto: autor

Horské koníky cvalom cez prekážky

Huculparáda
na Veľkolélskom ostrove

Mladá koniarka
Iveta Osúchová
so štvorročnou
Zorkou, kobylou
huculského
plemena.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a nyolcvanadik évet!

Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Június 9-én ünnepli 80. születésnapját

özv. Inczédi Veronika
Gelléren.

E szép ünnep alkalmából köszönti:
fia Károly és felesége Margit,

valamint unokái Máté és Domonkos.

„Születésed napján azt kívánjuk Tenéked,
Teljesüljön minden vágyad, minden reménységed,
Két szemedben sose lássunk könnyet,
S ahová lépsz, ezer virág borítsa a földet.“
Június 6-án ünnepli 2. születésnapját

Petrina Laura Szentpéteren.
E szép nap alkalmából sok boldogságot,
erőt, egészséget és sok puszit
küld szerető családod:
anyu, apu, bátyád Marcel,
Dárius, Petrina nagyszü-
leid, keresztszüleid Csilla,
Gyuri és kisfiuk Dominik.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Május 31-én ünnepelte
20. születésnapját

Pupák Barbara Komáromban.
Sok szeretettel köszöntik őt:

apa, anya, Zsolti és mama.

„Az élet egy, csak jót adhat nekünk,
Azé lehetünk, akit szeretünk.”

40. házassági évfordulójukat ünneplik szüleink

Varga József és Margit Nemesócsán.
Egyúttal kívánunk még Margit névnap alkalmából
boldog névnapot és születésnapot, erőben, egész-
ségben. Szívből köszöntik őket: gyermekeik Margit,
Andrea, Józsi, vejeik Károly, Imre, unokáik Máté,
Rebeka, Domonkos.

„Szülinapodra kívánjuk Neked,
Szerencse kísérje végig az életed.
Kívánunk még sok-sok örömteli percet,
Nagyon boldog, hosszú, vidám életet.“

Június 2-án ünnepelte 18. születésnapját

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted az ötvenötödik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Csicsai Jolika Lakszakállason.

Június 4-én ünnepelte 55. születésnapját

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak: élet-
társa Nándi, Nándi unokatestvére Attila, Margit
néni Lakról, Etus néni Csicsóról, Eta és Ica családjával, Klá-
rika és családja Komáromból, barátnője Katka Pozsonyból,
Mártika Lakról, Erzsike Nagymegyerről.

Viderman ZsuzsannaViderman Zsuzsanna
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálunk
és minden jóból csak a legjobbat kívánjuk.
Apu és anyu, Valér és Évike, Kitti
és Matyo, Zitus és a két mama.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FORDÍTÁS 120 NYELVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com

Olcs
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gy
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nAján

dék
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�

fordító és tolmácsügynökség

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcs-
technológiával, KN, NZ,
DS. Tel.: 0908 796 813.

Bakonyban, Fenyőfőn
2011. augusztus 15-22-ig

9-12 éves gyerekeknek

Napi 3 x 45 perces órák,
szervezett programokkal.

0908 726 489

NyÆri angol
nyelvtanfolyammal
egybek t tt tÆbor

Fotózások, forgatások, fellé-
pések, szépségversenyek -
modelleket keresünk 3-50
évig mellékállásban! duci
hölgymodellek jelentkezé-
sét is várjuk! Jelentkezés és
további információ:
www.mondecaste.hu olda-
lon! +36 704166389

Pénzre van szüksége? Vállal-
kozók, dolgozók, nyugdíjasok
és Magyarországon dolgozók
is kezes nélkül. Hívja: 0908
417 840.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, ahogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy tavaszi napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájó szívvel emlékeztünk május 29-én,
halálának 3. évfordulóján

Agg Ilonára szül. Hozman Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk ezen a
szomorú évfordulón. Emlékét és szeretetét örökké őrzik:
gyermekei és a gyászoló család.

„Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem,
Míg éltem, a családomért mindent megtettem.
Elcsitult a szív, mely értetek dobogott,
Megpihen a kéz, mely értetek dolgozott.“

Halálának 3. évfordulóján fájó
szívvel emlékeztünk

Halászik Istvánra
május 27-én.

„Akinek gyermekét nem fedi sírhalom,
Nem tudja, nem érzi, mi az a fájdalom.
Séta az élet, semmi más, minden érkezés csak indulás.
De egyszer eltűnik a sétatér, a szív kialszik és véget ér.”

Fájó szívvel emlékezik felesége, fia, lányai, unokái:
Barbika és Vivike, valamint édesanyja és testvérei
családjukkal.

„Elmúlt három fájó év, már nem látunk többé,
Fáj a szívünk, mert minket itt hagytál,
Búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
Most csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged!“

Fájó szívvel emlékeztünk május 28-án halálának

3. évfordulóján Nagy Lászlóra Szentpéteren.
Emlékét örökké őrzik: felesége, leányai, két fia, három
unokája és az egész rokonság.

„ Bolesťou unavená tíško si zaspala,
Zanechala všetkých nás čo si rada mala.
Spi sladko, snívaj svoj pokojný večný sen,
V spomienkach sme pri Tebe každučký deň.”
Dvadsiaty rok, že nás navždy opustila

naša drahá manželka a mamička

Gizka Moravčíková
rod. Gogolová Šrobárová (Imeľ).

S láskou spomínajú: manžel a synovia.

Megemlékezés
„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rájuk, akik őket ismerték, szerették.“
Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra

Varga Jánosné szül. Jaksa Máriára
és édesapánkra Varga Jánosra,

akik 1, illetve 18 éve pihennek a bátorkeszi temetőben.
Az Úr őrizze csendes álmukat!

Emléküket örökké őrzik: lányai, vejei, unokái és dédunokái.

• „Easy” zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szigetelés,
szobafestés, gipszkartonozás
0908 403 615.
• Utolsó lakások eladók – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakó-
házban, zárt udvarral Ógyallán.
2-szobás 19.079 €, 3-szobás bal-
konnal és pincével (75,6 m2)
48.535 €-tól + garázs 3.348 €-tól.
Félkész lakás is kapható! 1-szo-
bás lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal., továbbá
veszünk katonai kitüntetéseket,
porcelánokat, ezüst érmeket,
kristályt, papír és érme pénze-
ket, állati szőrméket, ezüst tár-
gyakat. Zálogház, Eötvös u. 17.
Komárno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áruszál-
lítás 1 tonnáig, Csicsó – János.
Tel.: 0907 490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant to-
jójércék, ára: 2,95 €/db (4-szín).
Tel.: 0903 130 168, 0908 840 931.
• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.
• Szezon előtti akció! Cserép-
kályhák, kandalló típusú cse-
répkályhák, népi bútorok. Csap-

ágy értékesítés, felvásárlás.
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu Tel.:
003620/3979102
• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.:
0948 306 303.
•Megrendelhető szabadföldi
paprika, zeller és nagyvirágú
krizantém-palánta Cserhá-
ton. Tel.: 035/7782 108, 0902
302 742, 0914 22 46 77.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.:

0908 666 351.
• 2-szobás lakás kiadó vagy eladó
Komáromban. Tel.: 0907 636 113.
• Eladó Bátorkeszin 9,5 ár gon-
dozott szőlő. Tel.: 0903 305 555.
• Felújított berendezett szoba-
konyhás lakás kiadó a Komenský
utcában. Tel.: 0948 0099 48.
• Eladó Keszegfalván 2 szoba-
konyhás családi ház. Tel.: 0908
663 624.
• ELS jazyková škola nyelvtan-
folyamokat indít ápolók és gon-
dozók számára is. Segítségnyuj-

tás a külföldi munkavállalás ügy-
intézésében. Tel.: 0917 583 836.
• Diplomamunkák lektorálása
magyar és szlovák nyelven, élet-
rajzok, kérvények és egyéb írás-
művek különböző nyelven. Tel.:
0917 583 836.
• Eladó Toyota Corolla hatch-
back 1.4, drapp metál, három
ajtós. Gyártási év: 2004, 78 000
km. Tel.: 0903 696 659.
• Predám osobné vozidlo
Toyota Corolla hatchback 1.4,
sivá metalíza, trojdverová.Rok
výroby: 2004, 78000 km. Tel.:
0903 696 659.
• Neked is lehet jó munkahe-
lyed, hívj. Tel.: 0903 027 589.
• Gyorskölcsönök vállalkozók-
nak, nyugdíjasoknak és mun-
kaviszonyban lévőknek is. Tel.:
0910 944 678.
• Orgonaépítés itánt érdeklődő
és tanulni vágyó fiatalt, általá-
nos kézügyességgel és faipari
gyakorlattal felvennék gyakor-
latra tanulói lehetőséggel. Zenei
gyakorlattal rendelkezők előny-
ben. Tel.: +36/30 246-1344,
email: ajakregal@kabelnet.hu.
Munkahely Győrben.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Kabátfalun eladó 5 á külön-
álló bekerített telek, nagyobb
méretű unimóbódéval, ár:
10.000 €. Tel.: 0915 373 988.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna. Tel.: 0905 234 868.
• Vágfüzesen eladók kis man-
galicák és kis kan. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0908 758 093,
19.00 óra után.
• Csallóközaranyoson családi
ház eladó. Bővebb információ:
www.csallokozaranyos.5mp.eu
• Használt bútorok, gépek,
eszközök, régiségek olcsón el-
adók. Bővebb információ:
www.csaranyos.5mp.eu.
• Eladó sport babakocsi. Tel.:
0911 989 416.
• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 378 954.
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Első fotóm

Šankó Soňa
Gúta

(3100/48)

Škulec Leia
Komárom
(2,800/46)

Rafael Fernanda
Komárom
(3100/48)

Tóth Ľudovít
Nagykeszi
(3650/52) Fo
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k:
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ELHUNyTAK:
Timler Jolana (83) Vágfüzes; Marusinecz János (60) Bátor-
keszi; Szabó Béla (60) Bálvány; Palacka Irén (84) Párkány;
Szalai Sándor (72) Szentpál; Spányik László (78) Keszeg-
falva; Rózsási György (66) Komárom; Juhász Ján (81) Ko-
márom; Horváthová Alžbeta (80) Komárom; Fehér Jozef
(73) Komárom; Makai Ladislav (54) Komárom; Mgr. Blaš-
kovičová Eleonóra (60) Komárom; Pinke Zoltán (56) Ko-
márom; Némethová Elvíra (59) Komárom; Puskailerová
Vilma (80) Komárom; Adameková Klára (84) Komárom; Or-
vosová Irena (79) Komárom; RSDr. Tóth Štefan (72) Ko-
márom; Birčáková Alžbeta (71) Izsa; Fűriová Alžbeta (76)
Gúta; Emília Maršalovičová Komárom; Eva Petrvalská (77)
Komárom; Šajben Juraj (83) Keszegfalva; Bedecs Ferenc
(61) Őrsújfalu

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Roland Ollé és Molnárová Mónika (Komárno); Puškár Igor
és Kuruczová Ágnes (Komárom); Neumann Peter és Gli-
čová Mária (Komárom); Straka Ladislav és Iryna Ferenets
(Komárom); Šušik Tomáš és Gódorová Aneta (Csallóköz-
aranyos); Dobrovič Vladimír (Bécs) és Blahová Alžbeta (Ko-
márom); Mahmoud Hamdy Abdel Bayemahmed (Kairó) és
Talačová Adriana (Komárno); Méhes Andor és Kurcz Karo-
lina (Komárom)

Cím:Király püspök utca 10, Révkomárom.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Dorjan
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg
és légzésfigyelők

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás

„Három éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog.
Hisz ma van a Te születésnapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk neked Ádám.”
Június 1-jén ünnepelte 3. születésnapját

Lengyel Ádám Komáromban.
Boldog születésnapot kíván: anya, apa,
Kovačic mamika és papa, Lengyel mama
és papa, Gábor köri, dédi, Icuka és az egész rokonság.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Május 31-én ünnepelte 12. születésnapját

Június 2-án ünnepelte
2. születésnapját

Öztas Brandon
Komáromban.

Szakács Krisztián
Szilason.

Szívből köszöntik:
szülei, testvére Rebeka,

nagyszülei, keresztszülei,
Moncsi és Paksi család.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálunk, kívánjuk, hogy gyer-
mekkorod felhőtlen legyen, és az
életednek minden perce boldog-
ságban teljen: anyu, apu, testvé-
red Márk, nagyszüleid, Zoli, Erika
és mindenki, aki szeret Téged.

• Eladó 80 db Isabrown tojó-
tyúk, 1db 5 €. Tel.: 0907 490 224.
• Festés, glettelés és tapétázás +
lakások teljeskörű átépítése. Ga-
rantált minőség kedvező áron.
Tel.: 0904 546 397.
• Eladó 50 cm3 Scooter motor-
kerékpár sárga-fekete színű, ár-
ban megegyezünk. Tel.: 0915 767
673.
• 58-éves hölgy megismer-
kedne egy józan életű férfival.
Tel.: 0944 592 256.
• Autopožičovňa. Tel.: 0905
323 291.
• Kitanult pincérnőt keresek a
tanyi Motorestbe. Tel.: 0908 688
895.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztőgéphez.
Tel.: 0907 486 768.
• Kiadó igényesen felújított és
berendezett szoba-konyhás lakás
KN-ben a Duna rakparton. Tel.:
0907 488 084.
• Szobafestést, külső festést,
mázolást és kőművesmunkát
vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• Garzonlakás eladó Komá-
romban, Gazda utca 1. emelet.
Tel.: 0908 192 446.
• Vadonatúj túrabicikli 26-os,
18 sebességű olcsón eladó. Tel.:
0905 441 119.
• Szeretne lovagolni, lovasko-
csikázni, lovát betörettetni, vagy
lovat, csak nincs megfelelő hely?
Mindez megoldható Kocsis And-
rásnál, Hetényen. Sport utca 354..
Tel.: 0918 624 522, 0915 248 935.
• Fürdőszobák, erkélyek, pin-
cék szigetelése, víz, nedvesség,
penész, salétrom ellen. Tel.: 0944
367 318.
• Dám do prenájmu menší, 2-
izbový byt, zariadený zrekon-
štruovaný. Cena: 250 €. Tel.: 0903
106 500.
• Lakás-, házfelújítás, minden-

féle tetőjavítást vállalok. Tel.:
0905 640 957.
• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása és festése. Tel.: 0907 561
231.
• Odaadom szimbolikus árért
kis akkutöltőt Kondic, 220 V G
12 V. Tel.: 035/7703 343.
• Eladó alkatrész Escort 16B,
1.8D, Toledo 1,9D, Fiat Panda 1L.
Tel.: 0905 234 868.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásom 3-szobásra
a környéken. Tel.: 0915 667 188.
• Eladó 3-szobás lakás Neme-
sócsán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 791 564.
• Hitelek 20.000 € fizetéskimu-
tatás nélkül. Tel.: 0917 816 312.
• Eladó Gútán családi ház. Tel.:
0905 918 388.
• Elégedetlen vagy munkáddal
vagy munkanélküli vagy? Hívj!
0908 209 885.
• Újonnan nyílt irodánkba ad-
minisztratív munkaerőt kere-
sünk. Tel.: 0908 209 885.
• Eladó betonkeverő. Tel.: 0908
804 069.
• 2-szobás lakás eladó a Kassai
utcában. Tel.: 0907 373 586.
• Családi ház olcsón eladó Dél-
Komáromban. Tel.: 0905 068
884, +3630 5842 780.
• Eladó kan máltai kutya, 50 €-
ért. Tel.: 0907 432 217.
• Bérbe vennék családi házat

Nemesócsán vagy a környéken.
Tel.: 0915 149 847.
• Kedvező kamatú hitelek. Tel.:
0915 892 449.
• Hitelek ingatlanfedezettel
már 1,69% kamattól. Tel.: 0917
816 628.
• Eladó akkumulátoros bicikli
(2-sebességű), versenybicikli (vál-
tós 10 sebességű), vaskatlan,
tető, vasfazék. Tel.: 035/7796165.
• Használt fa- és fémlétra, nagy
hűtőláda eladó. Tel.: 035/7726
754.
• Eladó Színes Sony TV – 2 db,
80 cm használt külső ajtó. Tel.:
0948 006 071.
• Eladó 2-szobás téglalakás KN-
ban a Vasút utcában. Tel.: 0905
835 003.
• Eladó kis babajáróka, ár: 30
€. Tel.: 0944 080 121 – KN.
• Duna-parti üdülőövezetben
régebbi családi ház eladó. Tel.:
0907 167 096.
• Térkő és téglamintás beton-
kerítés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Festést, glettelést, csempézést,
parkettázást és kőművesmunkát
vállalok. Tel.: 0944 080 121 – KN.
• Keressen pénzt FM-parfü-
mök forgalmazásával. Tel.: 0905
253 472.
• Eladó Petrof Pianino zongora.
Tel.: 0903 941 032 – 17 –óra után.
• Otthon végezhető munkát
keresek. Tel.: 0949 274 976.
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Ökölvívás Röplabda

fELNőTTEK
2011. június 11. (szombat) 13 órakor: Tany – Megyercs

(Területi Bajnokság II. osztály – a klubok megegyeztek a
pályacserében) 17 órakor: Bogyarét – Dunaradvány (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 2011. június 12. (vasárnap)
14.30 órakor: Ógyalla „B”/Bajcs – Pat (Területi Bajnokság)
17 órakor: Ógyalla – Újlót (IV. liga), Ímely – Tolmács,
Naszvad – Komjatice, Marcelháza – Udvard, Hetény – Zse-
líz (V. liga), Perbete – Szentpéter, Vágfüzes/Kava – Ke-
szegfalva, Bátorkeszi – Búcs, Šrobárová – Izsa, Lakszakál-
las – Őrsújfalu, Csallóközaranyos – Nemesócsa, Dulovce
– Madar (Területi Bajnokság), Gúta „B” – Martos, Duna-
mocs – Nagysziget, Bogya/Gellér – Csicsó (Területi Baj-
nokság II. osztály). Az FK Activ és Nagykeszi – szabadna-
posak lesznek.

Ligásaink idegenben: ViOn „B” – Ekel, Illésháza –
Gúta, Felsőkirályi – KFC.

TERÜLETI bAJNOKSÁG – IfJúSÁGIAK
2011. június 11. (szombat) 17 órakor: Perbete – Szent-

péter. Madar, Keszegfalva, Hetény, Csicsó és Nemesócsa –
szabadnaposak lesznek.

Eredmények:
TERÜLETI bAJNOKSÁG – DIÁKOK

Az első helyért:
Szentpéter – Ekel „B”/Lakszakál-

las 1:0 (0:0), Kelkó R. (11 m) – az első
mérkőzésen 1:1

A bronzéremért:
Ógyalla – Csallóközaranyos 10:1

(7:0), Karvai Št. 4, Profektuš, Kovács,
Kecskés T., Karvai K., Horváth, Zsem-
lye (öngól) – Molnár – az első mérkő-
zésen 4:3

TERÜLETI bAJNOKSÁG – IfJúSÁGIAK
Madar – Perbete 1:6 (1:1), Sebők –

Berkesi, Geleta D. Tornóczy D., Tor-
nóczy N., Kocsis, Hinora (11 m)

A tabella állása:
1. Csicsó 11 10 0 1 55:12 30
2. Szentpéter 11 6 2 3 32:28 20
3. Nemesócsa 12 6 1 5 33:28 19
4. Perbete 11 6 1 4 35:37 19
5. Hetény 12 4 1 7 34:36 13
6. Keszegfalva 12 4 0 8 23:34 12
7. Madar 11 1 1 9 15:52 4

A BoxingOne Championships
2011 második fordulójában
újra elsöprő győzelmet arattak
a Komáromi Cápák. A cseh
Prostějov „kivégzése” után lé-
nyegesen erősebb ellenfélre
számítottak a lengyel Grizzly
RY-KI (Rybnik-Kielce) csapatá-
ban, de a minden várakozást
felülmúló „komáromi” csapat
ismét „nullára pofozta” ellen-
felét.

A szép számban megtelt né-
zőtér (650) örömmel tapasz-
talta, hogy az ismét csodálatos
szervezésnek köszönhetően
ilyen színvonalas összecsapás-
nak lehet szemtanúja. A Nem-
zeti Himnuszok elhangzása és
a csapatok bemutatása után
Elena Orbánová, a Szlovák
Amatőr Ökölvívó Szövetség fő-
titkára a szövetség Aranyjelvé-
nyével tüntette ki Győrfi
György edzőt, sokéves sikeres
munkásságának elismeréséül.
Az egyes csapatok bemutatásá-
nál kiderült, hogy a lengyel csa-
pat hét bunyósa közül öten vá-
logatottak, egy a válogatott ke-
ret tagja, míg Karapetyan Sa-
sun örmény bajnok és váloga-
tott. Nem kisebb öröm volt a
szurkolók számára, hogy a ko-
máromi csapatot a teljes ma-
gyar válogatott képviselte,
amely a tatai edzőtáborból ruc-
cant át képviselni a város ököl-
vívósportját, ahol a törökországi
Eb-re készül. Így történt tehát,
hogy tulajdonképpen egy Ma-
gyarország – Lengyelország vá-

logatott mérkőzésnek voltak
szemtanúi azok, akik szomba-
ton ellátogattak a Komáromi
Városi Sportcsarnokba. A bírák
összetétele is igencsak nemzet-
közi volt, hiszen az egy szlovák,
egy cseh és két román (egyikő-
jük hölgy) bíró mellett, egy
azerbajdzsáni is ringbe lépett. A
81 kilogrammosok összecsa-
pása mutatkozott döntőnek, hi-
szen a lengyel edző Krysztof
Sadloňt, míg Győrfi György
Szellő Imrét jelölte meg joker-
rel, tehát a győztes összesen

négy pontot gyűjthetett be győ-
zelme esetén. Sajnos, a várva
várt Kaczmarczyk – Káté ösz-
szecsapásra a 64 kilogrammos
súlycsoportban nem került sor,
mivel a versenyzők szorítóba lé-
pése után a lengyel edző be-
dobta a feladás jelképét, a tö-
rülközőt. A legkiegyenlítettebb
találkozót kétségkívül az ör-

mény Karapetyan Sasun vívta
Harcsa Norberttel, a többi ösz-
szecsapáson egyértelmű ko-
máromi győzelem születtek.

SHARKS KOMÁROM –
GRIZZLY RY-KI 16:0

Nagy Krisztián – Burzynski
Marius 2:0

Varga Miklós – Cichocki
Patryk 2:0

Harcsa Norbert – Karapetyan
Sasun 2:0

Szellő Imre – Sadloň Krysztof
4:0 – a két pontot érő joker is
Szellő Imréé lett

Darmos József – Kowalszki
Krysztof 2:0

Klasz Árpád – Kot Tomasz
2:0

Káté Gyula – Kaczmarczyk
Mariusz 2:0 – küzdelem nélkül

A komáromi csapat pont-
veszteség nélkül vezeti cso-
portját.

Nagyszerű sikerrel zárták a május 21-én Győrben meg-
rendezett 29. Kisalföld Kupát a Komáromi Spartak Röp-
labda Klub ifjúsági csapatai. A három kategóriában meg-
rendezett nemzetközi tornán kétszer a komáromi fiúk
lettek a győztesek, míg a „mini” kategóriában a negyedik
helyet szerezték meg. A csapatok nem hivatalos pontver-
senyét is a Komáromi Spartak nyerte 17 ponttal a Dág S.E.
és a Győri RC előtt, akik 8-8 pontot gyűjtöttek. Egy kü-
löndíjjal is gazdagabb lett a komáromi klub, hiszen Nagy
Tamást, a diákcsapat játékosát a legügyesebb külföldi já-
tékosnak hirdették ki.

Az egyes kategóriák végeredményei:
Mini: 1. Dabronc „A” 2. Dág S.E. 3. IMA Bratislava 4. VK

Spartak Komárom 5. Dabronc „B” 6. Bílikova Bratislava.
Diák: 1. VK Spartak Komárom 2. RUNKIL Budapest 3.

Győri RC 4. Szombathely 5. Bílikova Bratislava.
Kadett: 1. VK Spartak Komárom 2. Budapest Válogatott

3. Győri RC 4. Dág S.E. 5. IMA Bratislava.

Komáromi
röplabdasiker Győrben

Hétvégi focimenü

Ifjúsági labdarúgás

Járásunk diákbajnoka: SZENTPÉTER

Pontveszteség
nélkül az élen

A friss diákbajnok szentpéteri csapat. Felső sor balról jobbra: Kelkó Zoltán
(gyúró), Badala Jozef (klubelnök), Kládek Sándor (edző), Pintér Dávid, Slezák Se-
bastian, Kianek Imre, Jánosfalvi Bálint, Kajan Ferenc (csapatvezető), Lengyel Zol-
tán, Szabó Norbert, Szakál Máté, Bukovszky Gergely, Psenák Béla. Alsó sor bal-
ról jobbra: Dudás Patrik, Hegedűs Viktor, Lengyel Péter, Kelkó Arnold, Kajan Ró-
bert, Kelkó Zoltán, Kelkó Roland, Urbánek Ferenc, Péntek Alex.

Második idei bajnoki címét is begyűjtötte a szentpéteri fociklub. A felnőt-
tek után a diákok is bajnoki címet szereztek, így a következő bajnoki idény-
ben „csak” a klub ifjúsági csapata szerepel majd a Területi Bajnokságban.
A bronzmérkőzésen, idegenbeli győzelmük után hazai pályán is győztek az
ógyallaiak, méghozzá nem is akármilyen arányban. A forduló egyetlen ifjú-
sági mérkőzésén a perbeteiek idegenben arattak nagyarányú győzelmet, ez-
zel nagy lépést téve a dobogó felé.

Harcsa Norbert (kékben) nagyszerű ellenfélre talált az örmény Ka-
rapetyan Sasun személyében Fotó: K.G.
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IV. LIGA
Nagysurány – Ógyalla 3:0 (1:0)
KFC – Negyed 1:2 (1:0), Mlynár
Léva – Ekel 1:0 (1:0)
Gúta – ViOn „B” 1:0 (0:0), Magyar
További eredmények: Šahy – N. Ži-

vot 0:0, Štúrovo – Vrakúň 4:1, Sládko-
vičovo – H. Kráľová 3:0, V. Lovce – V.
Meder 4:0.

V. LIGA
Cseke – Hetény 2:3 (1:0), Mariko-

vec G. 2, Szalai
Garamkálna – Marcelháza 3:3

IV. LIGA
1. Komárno 28 21 3 4 71:21 66
2. FK Levice 28 20 3 5 54:22 63
3. Neded 28 16 5 7 66:29 53
4. Šurany 28 16 5 7 50:39 53
5. Nový Život 28 15 2 11 47:39 47
6. Kolárovo 28 14 2 12 43:36 44
7. Veľký Meder 28 12 5 11 35:40 41
8. Štúrovo 28 11 5 12 45:54 38
9. Okoličná 28 11 4 13 49:47 37

10. Veľké Lovce 28 11 3 14 43:32 36
11. ViOn „B“ 28 9 4 15 46:55 31
12. Vrakúň 28 9 4 15 38:53 31
13. Šahy 28 9 4 15 29:50 31
14. Sládkovičovo 28 6 7 15 35:56 25
15. Horná Kráľová 28 7 4 17 28:68 25
16. Hurbanovo 28 6 2 20 22:60 20

V. LIGA
1. Dvory n/Ž. 26 17 2 7 61:36 53
2. Želiezovce 26 15 6 5 73:34 51
3. Imeľ 26 14 6 6 47:27 48
4. Tvrdošovce 26 15 3 8 61:43 48
5. Tlmače 26 12 5 9 39:32 41
6. Chotín 26 12 3 11 51:47 39
7. Marcelová 27 11 5 11 46:51 38
8. Čaka 26 10 5 11 46:45 35
9. Kalná n/Hr. 26 8 10 8 32:28 34

10. Bešeňov 27 10 3 14 43:53 33
11. Komjatice 26 8 8 10 37:39 32
12. Nesvady 26 9 4 13 31:51 31
13. Tek. Lužany 26 7 6 13 30:46 27
14. Hont. Vrbica 26 8 2 16 30:57 26
15. Zemné 26 3 6 17 26:64 15

TERÜLETI bAJNOKSÁG
1. Szentpéter 27 21 1 5 80:37 64
2. Perbete 27 15 3 9 70:33 48
3. Šrobárová 27 14 6 7 54:37 48
4. Lakszakállas 27 15 2 10 60:49 47
5. Nemesócsa 27 14 4 9 48:37 46
6. Keszegfalva 27 12 6 9 47:35 42
7. Vágfüzes/Kava 27 12 5 10 38:50 41
8. Cs.-aranyos 27 13 1 13 48:46 40
9. Bátorkeszi 26 12 3 11 62:47 39

10. Dulovce 27 12 3 12 54:40 39
11. Izsa 27 12 3 12 56:53 39
12. Búcs 27 10 6 11 63:51 36
13. Madar 27 8 6 13 36:51 30
14. Pat 26 7 6 13 46:66 27
15. Ógyalla „B“ 27 6 3 18 26:92 21
16. Őrsújfalu 27 3 0 24 19:83 9

TERÜLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 21 17 3 1 83:8 54
2. Nagykeszi 22 16 4 2 79:26 52
3. Dunaradvány 21 11 2 8 51:34 35
4. Bogya/Gellér 21 10 3 8 55:42 33
5. Tany 21 9 2 10 53:47 29
6. FK Activ 22 8 5 9 39:49 29
7. Nagysziget 21 7 5 9 37:46 26
8. Martos 21 8 2 11 47:58 26
9. Bogyarét 21 7 4 10 41:60 25

10. Csicsó 21 6 5 10 44:55 23
11. Dunamocs 21 5 6 10 32:53 21
12. Megyercs 21 1 3 17 19:92 6

Nagyot botlott a KfC

Az FK Activ mérkőzésén Priskin Tamás végezte el a kezdőrúgást. A felvételen
nevelőapjával Vankó Imrével, aki még aktív játékos, és ifj. Vankó Imrével, a ma-
gyar U 17 válogatott és a Győri ETO játékosával. (FK Activ - Nagykeszi 1:2)

Pastorek (zöldben) és Góri néznek farkasszemet. Végül a hazai játékos örülhe-
tett jobban. (Nemesócsa - Dulovce 2:1)

Ami talán még a vereségnél is fájóbb, Uzola István (lilában) újabb sérülése. (KFC-
Negyed 1:2)
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Gólzáporos győzelemmel ünnepelték meg bajnoki
címüket a szentpéteriek, a gútai fakó is kisbajnok

(1:2), Wilson E. Speck, Gumbér B., Né-
meth P. (11 m)

Komjatice – Ímely 2:3 (1:2), Zema-
nek 2, Oršolík

További eredmények: T. Lužany –
Tlmače 0:0, Dvory n/Ž. – Bešeňov 4:2,

Tvrdošovce – H. Vrbica 0:0, Želiezovce
– Zemné 5:0. Naszvad – szabadnapos
volt.

TERÜLETI bAJNOKSÁG
Nemesócsa – Dulovce 2:1 (1:0), Pa-

tócs L., Kósa – Otyepka
Madar – Perbete 1:3 (1:1), ifj. Varga

R. – Pajtinka 2, Lakatos
Őrsújfalu – Csallóközaranyos 1:3

(0:0), Kovács – Álló 2, Jakab G.
Izsa – Lakszakállas 4:3 (2:1), Jakab

2 (1 – 11 m), Zachar 2 – Inczédi, Kom-
játi, Halász Zs.

Búcs – Šrobárová 1:0 (0:0), Sánta

Pat – Bátorkeszi – elmaradt (szer-
dán 17.30 órakor játsszák)

Keszegfalva – Ógyalla „B”/Bajcs 4:1
(2:0), Badinka 2, Zsemlye, Beke - Pšenák

Szentpéter – Vágfüzes/Kava 8:1
(6:0), Vida E. 3, Lakatos Gy. és Urbánek
2-2, Molnár V. - Varga

TERÜLETI bAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
FK Activ – Nagykeszi 1:2 (0:2),

Vankó – Szűcs, Földes Cs.
Bogya/Gellér – Bogyarét 9:2 (4:0),

Zsidó 5, Ledeczky V. 3, Baranyai – Ven-
dégh, Horváth

Nagysziget – Csicsó 6:1 (2:0), Dani
2, Szalai (11 m), Molnár, Šumický, Je-
línek – Mihálek

Martos – Dunamocs 4:4 (2:0),
György, Rácz, Barta, Jóba – Banai-Tóth
2, Palik, Tóth P.

Tany – Gúta „B” 0:1 (0:1), Őszi
Dunaradvány és Megyercs – sza-

badnaposak voltak.

A komáromi lilák kezdik izgal-
massá tenni a bajnokság végét, hi-
szen hazai pályán szenvedtek vere-
séget az egyébként remek erőt kép-
viselő negyediektől. És mivel Léva le-
győzte Ekelt, a lilák előnye három
pontra csökkent. Pedig az ekeliek
szinte lefocizták a pályáról a hazai-
akat, de minden hiába, ha a hazaiak
találtak egy gólt. Az Ógyalla még
ugyan nem adta fel, de most már a
véletlenek egész sorának kellene be-
következnie ahhoz, hogy a sörgyá-
riak jövőre is ebben az osztályban
folytathassák szereplésüket. Az ötö-
dik ligában remekeltek csapataink,
hiszen valamennyien idegenben ra-
boltak pontot, pontokat. A Területi
Bajnokságban gólzáporos mérkőzé-
sen ünnepelték bajnoki címüket a
szentpéteriek, de a Perbete is rende-
sen rákapcsolt. Hét közben zöldasz-
talnál nyerték meg teljes joggal ne-
mesócsai mérkőzésüket (a pályán
0:0), mivel a hazaiaknál jogtalanul lé-
pett pályára az egyik eltiltott játékos,
most pedig Madaron oktatták a focit.
A Terület kettőben minden eldőlt az
utolsó forduló előtt, a gútai fakó
játszhat a következő idényben maga-
sabb osztályban.




