
28. februára 2011. február 28. • Ročník VIII. évfolyam/90,40 €

Részletek az 8-9. oldalon

Pat: Pénzeszközeik nincsenek,
csak lehetőségeik

A szenátus menesztené
a gazdasági kar dékánját

Nagy volt az érdeklődés
a XVI. Komáromi Pedagógiai
Napokon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 11. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,
és nyerje meg a 10 díj egyikét!

Közismerten, Szlovákia az Európai Unió egyik „leggyengébben teljesítő” tagállama, ami a szélerőmű-
parkok mennyiségét illeti. Mivel maguk a szélerőművekkel foglalkozó szakemberek sem foglalnak
mindig egyértelműen állást azok elhelyezését és működtetését illetően, így teljesen érthető, hogy
az érintett területeken élő lakosság egy részénél vegyes érzelmeket vált ki a tervezett beruházás. Szak-
vélemények szerint félelmük azonban alaptalan, hiszen az európai tapasztalatok semmilyen irány-
ból nem mutatnak arra, hogy bármilyen szempontból veszély fenyegetné a lakosságot. Sőt, olyan
környezetbarát előállítási módról írnak, amelynek elvileg nincs semminemű káros hatása. Egy sta-
tisztikai felmérés alapján megállapították, hogy Európában az angolok tanúsítanak legnagyobb szim-
pátiát és toleranciát az óriási propellerek iránt.

A pati termálfürdőből tavaly augusz-
tustól decemberig több üdülőházból
összesen 112 radiátort tulajdonítottak
el egy használaton kívüli épületből,
amivel a tulajdonosnak 3.750 eurós
kára keletkezett. A bejelentés után már
3 héttel rendőrkézen voltak a tettesek, a
27 éves Krisztián, a 33-éves János és a
46-éves Tibor, akik a tárgyalásig sza-
badlábon védekezhetnek

Tettükért akár 3 évre is elítélhetik
őket. -ga-

Fűtőtesteket
loptak

Február 24-én hajnali 3 óra körül is-
meretlen tettesek törtek be a II. lakó-
telepi CBA élelmiszerboltba.

Folytatás a 3. oldalon

Betörtek a
II. lakótelepi
CBA-ba

Komárom

Pat

Lezárult az
online licitálás

A januárban meghirdetett interne-
tes aukció a hidaskürti Beke Dominik
javára nemrég lezárult.

Nagy Róbert
Tigris című szá-
raz-pasztell al-
kotása 110 € ér-
tékben kelt el, a
vevő Szénássy
Tímea, a Delta
főszerkesztője.

Így nagy örö-
münkre szer-

kesztőségünk falát dísziti az alkotás.

Járásunk nyugati részében nincsenek kifogások,
Szentpéteren viszont vannak

Részletek
a 2-3. oldalon
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Mi lesz a vámhivatalok épületeivel?

A komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának
Szenátusa javasolja Sikos T. Tamás, a GTK dékánja menesztését.

A dékán menesztése értesüléseink sze-
rint azért került napirendre, mert ké-
telyek merültek fel annak kapcsán,
optimálisan vezeti-e a kart. Az ügy-
gyel a Kari Szenátus hallgatói fel-
vetésre foglalkozott. A Kari Aka-
démiai Szenátusnak 11 tagja
van, ebből 7 tanár és 4 hallgató.
A testület ülésén 6 igen, 4 nem
és egy tartózkodás mellett meg-
szavazták a dékán menesztését.

A testület javasolni fogja Tóth Já-
nos rektornak a dékán menesztését.
Sikos T. Tamás utódjáról valószínűleg a
héten tárgyal a Szenátus, még nem tudni, ki lehet majd az új dékán.

Jövő heti számunkban interjút közlünk Tóth János rektorral a kia-
kakult helyzetről. -b-

A komáromi egyetem gazdasági kara
dékánjának nyilatkozata

Sikos T. Tamás, a kar dékánja sajtónyilatkozatot adott ki meneszté-
séről:

A kialakult helyzet tisztázása érdekében erkölcsi kötelességemnek
érzem jelen nyilatkozat megtételét. A Kart alapító dékánként kijelen-
tem, hogy az egyetemen eltöltött hét év alatt mindenkor a Kar dol-
gozóinak és hallgatóinak érdekeit tartottam szem előtt, hitvallásom-
nak tekintettem a Selye János Egyetem fejlődésének támogatását és a
felvidéki közgazdászképzés fejlesztését.

- A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2011. február 21-
i szenátusi ülésén az ellenem benyújtott bizalmatlansági indítvány
minden jogalapot nélkülöző valótlanságon alapult. Az indítványt be-
nyújtó szenátor Czibula Ádám személyes érintettsége révén elfogultan
vett részt a szavazásban, melynek eredményeként a szenátus javasla-
tot tett a dékáni megbízatásomból történő visszahívásra.

- A Karunk alkalmazottai által tett Nyilatkozat tartalmával teljes mér-
tékben egyetértek, az abban felsorolt tények bizonyíthatóak és a való-
ságnak megfelelnek.

- A Karon tanuló végzős hallgatók érdekében a Rektor Úrnak fel-
ajánlottam, hogy a szemeszter zavartalan befejezését, az államvizsgák
lebonyolítását és a diplomamunkák védésének biztonságát garantá-
lom, mielőtt elhagyom tisztemet. A Rektor részéről ajánlatom elfoga-
dása még várat magára.

- A fentiek fenntartásával a bizalmatlansági indítvány benyújtójára
személy szerint nem haragszom, hiszen ő saját érdekeinek érvénye-
sítésével próbálkozott, sajnos nem a megfelelő eszközrendszer alkal-
mazásával.

Prof. habil. Sikos T. Tamás DSc., egyetemi tanár

A szenátus menesztené
a gazdasági kar dékánját

Folytatás az 1. oldalról
Nézzük, milyen a helyzet régiónkban,

ahol az utóbbi években, de főleg hóna-
pokban egyre jobban rezonálnak a széle-
rőművekkel kapcsolatos kérdések. Míg a
járás nyugati részében (Csallóközaranyos
és Megyercs) többé-kevésbé egyetértés
van a „propellerek” elhelyezését illetően,
addig a keleti részben – egészen pontosan
Szentpéteren – a lakosság egy része tilta-
kozik azok megépítése ellen. Mint álta-
lában minden újdonság, a szélerőművek
is első pillanatban félelmet váltanak ki,
hiszen természetes, hogy az emberek fél-
tik egészségüket, és általában irtóznak
minden olyan változástól, amely bármi-
lyen formában zavaró hatást válthat ki az
állatvilágban, és magának a tájegységnek
megváltoztatásában egyaránt. Sajnos, az
ország mezőgazdasága is néhány centi-
méterrel a „bányászbéka alsó fertálya
alatt” mozog, így több esetben maguk a

földtulajdonosok is optimistán tekinte-
nek az ilyen építkezés elé. Arról nem is
beszélve, hogy a szélerőművek megépí-
tése után, az alattuk elterülő földterületek
továbbra is hasznosíthatóak mezőgazda-
sági célokra. Egyes tanulmányok szerint
viszont igencsak zavaróan hatnak az ál-
latvilágra, különösen a madarak védel-
mét helyezik előtérbe a természetvédő
szakemberek. Bár ebben a kérdésben is lé-
nyeges a nézetkülönbség, inkább elméleti
síkon folyik a vita, merthogy egyik fél
sem tett le az asztalra tényeket bizonyító
statisztikai adatokat. Ezért is gondoljuk,
hogy ezeket a pro és kontra szakmai kér-
déseket kizáróan az arra hivatott szak-
embereknek kell megvitatniuk úgy, hogy
abba bevonják az érintett területek lakos-

ságát is. Pontos és elfogulatlan tájékozta-
tás hiányában ugyanis bizonytalanság
vesz erőt az embereken, és a vélt vagy va-
lós sérelmek akár nagyobb konfliktusok-
hoz is vezethetnek.

Ami szintén nem tesz hozzá a prob-
léma gyors megoldásához, hogy a veze-
tékeket kezelő energetikai művek erősen
ódzkodnak a kellő engedélyek kiadásától.
Ez egy nagy országos lobbi része is lehet
akár, de a nagy, eddig monopol helyzet-
ben lévő szolgáltatóknál ez egyfajta féle-
lem is a konkurenciától. Ezek mögé a
színfalak mögé nem látunk be, de a min-
denkori kormányok is elodázó vélemé-
nyeket tesznek közzé ezekben a kérdé-
sekben. És ez a hozzáállás is bizonyta-
lanná teheti az érintett területek lakossá-
gát, hiszen ők ezekből azt szűrik le, hogy
valami nagy baj lehet a szélerőművek biz-
tonságos üzemeltetése körül.

Nézzük azonban a bennünket közvet-
lenül érintő helyzetet. Csallóközaranyos
és Megyercs határában a németországi
Green Ansvers vállalat tervezi egy széle-
rőmű-park felépítését. Jelenleg a környe-
zetvédelmi hatástanulmány véleménye-
zése van folyamatban, majd ennek befe-
jezése után kezdődik meg maga az enge-
délyezési eljárás. „Három évvel ezelőtt
hagyta jóvá az önkormányzat a park meg-
építését, természetesen ezt egy vita előzte
meg a polgárok, a természetvédők és a
szélerőművekkel foglalkozó szakemberek
bevonásával. A végső engedélyek kiadá-
sára azonban még várnia kell a befekte-
tőnek, hiszen még a mérőtorony sincs
felépítve, amelynek adatait a szelet ille-

Járásunk nyugati részében nincsenek

Propellereket i

„A kisebb területekkel rendelkező

mezőgazdászok kimondottan örülnek a parknak“

A határ menti települések az államtól megkapják
a volt vámházak épületét, pénzhiány miatt azon-
ban fejtörést okoz, hogy mit kezdjenek ezekkel az
épületekkel.

Komáromban a vámhivatal két épülete közül a
nagyobb továbbra is állami tulajdonban van, míg a
kisebbet a város már korábban megvette. Ennek el-
lenére kihasználatlan az épület, főleg azért, mert az
alatta lévő telek magántulajdonban van. A telek tu-
lajdonosa – a Marína-alt Kft. – már jelezte a város
felé, hogy megvásárolná az épületet, azonban túl
alacsony árat kínált, a város ezért egyelőre nem
adta el.

Szlovákia schengeni övezetbe lépésekor a vám-
hivatalok épületei feleslegesek lettek. A vámügyi
igazgatóság először állami szervezeteknek, majd
más érdeklődőknek is felkínálta az épületeket. Az
érdeklődés hiánya miatt végül azoknak a települé-
seknek ajánlották fel, ahol ezek az épületek talál-
hatóak. (bumm)

Csallóközaranyos

Nyilatkozat
A Magyar Koalíció Pártja ko-

máromi helyi szervezete szá-
mára rendkívül sajnálatos, hogy
az elmúlt testületi ülés munká-
ját egyes képviselők politikai in-
díttatásból bojkottálták. Az obst-
rukcióban megnyilatkozó sé-
relmi politika meggyőződésünk
szerint önös érdekeket szolgál,
miközben ellehetetleníti a vá-
ros működését. Furcsálljuk,
hogy a magát az együttműkö-
dés pártjának mondó politikai
alakulat önmagát a sérelmi el-
lenzékiség nehezen magyaráz-
ható pozíciójába zárja be. Az
MKP viszont eltökélt abban,
hogy a választók akaratának
megfelelve cselekvő, kezdemé-
nyező politikát folytasson.

Demokrataként elkötelezettek
vagyunk a párbeszéd, a város ér-
dekében folytatott együttműkö-
dés mellett. Őszintén reméljük,
hogy a jövőben politikai riválisa-
ink is hasonlóan konstruktív szel-
lemben kívánnak politizálni, ily
módon szolgálva közös érdekün-
ket: Komárom város jövőjét, a ko-
máromiak jobb boldogulását.

A Magyar Koalíció Pártja ko-
máromi elnöksége hisz a konst-
ruktív politizálásban. Számunkra
ez azt jelenti, hogy a hibákra fel-
hívjuk a városvezetés figyelmét,
a jó kezdeményezéseket viszont
minden körülmények között tá-
mogatni fogjuk. A Magyar Koalí-
ció Pártja Komáromban nem kí-
ván megosztó politikát folytatni,
hanem a polgárok érdekében sze-
retne cselekedni!

Az MKP komáromi elnöksége
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Folytatás az 1. oldalról
Az épületbe a hátsó ajtó felfeszítésével ju-

tottak be az elkövetők, majd lekapcsolták a
riasztó berendezést. Ezután feltörték annak
a helyiségnek az ajtaját ahol a pénzkiadó au-
tomata volt. Az automatát csákánnyal, kar-
bofrézzel és baltával megrongálták, azon-
ban abból pénzt nem tudtak kivenni. Így a
pénztárban tartott aprópénzt és étkezési
jegyeket vitték el 900 euró értékben. Még
arra is volt idejük, hogy a pincében is kö-
rülnézzenek.

Az okozott kár nagyságát még nem álla-
pította meg a rendőrség, azonban az biztos
hogy a pénzkiadó automatát le kell cserélni
és egy új gép 35 ezer euróba kerül – nyilat-
kozta lapunknak Renáta Čuháková a nyitrai
kerületi rendőrkapitányság szóvivője.

Az elkövetők háromtól nyolc évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethetők. -ga-

kifogások, Szentpéteren viszont vannak

gen, de csak konszenzussal

tően, csak 12 hónap
után lehet kiértékelni. A kisebb területekkel ren-
delkező mezőgazdászok kimondottan örülnek a
parknak, hiszen az általánosan, mezőgazdasági cé-
lokra megállapított bérleti díj ötszörösét kapják
majd a beruházótól. Az sem mellékes, hogy min-
den beépített MW-ért évi 1200 €-t kap a község, ami
nagyon sokat segíthet ezekben a szűkös időkben”
– mondta el Varjú Éva polgármester.

Molnár Zoltán, Megyercs Község polgármestere
így látja a szélerőmű-parkkal összefüggő proble-
matikát: „Két esetben is nyilvánosan vitattuk meg
ezt a kérdést és elmondhatom, hogy senki nem el-
lenezte a park elhelyezését kataszterünkben. Mi-
előtt azonban belevágtunk volna a vitába, előbb
megtekintettük a magyarországi Kisbér határában
kiépített parkot. Elbeszélgettünk az ott élő embe-
rekkel, akik egyértelműen tudtunkra adták, hogy
semmilyen zavaró hatást nem érzékelnek, és elé-
gedettek a szélerőművek működésével. Ami en-

gem személy szerint bosszant, hogy vannak em-
berek, akik minden szakmai hozzáértés és

kellő tapasztalatszerzés nélkül akarnak
végső következtetéseket levonni, és a

beruházások ellen lázítanak. Eddig
az volt a bajunk, hogy Dél-Szlováki-

ába nem jön semmilyen beruhá-
zás. Most, amikor itt a nagy le-
hetőség, sokan az ellen kezde-
nek ágálni. Mintha nem is tud-
nánk, hogy mit akarunk” –
mondta el Molnár Zoltán.

Amint már említve volt, leg-
nagyobb ellenzéke a Szentpé-
terre tervezett szélerőmű-park-

nak van. Ott, a Bystrický Wind
Power vállalat kívánja kiépíteni a

parkot, de a jelenlegi helyzetet ala-
pul véve, nem lesz könnyű dolga. A

polgárok egy csoportja petíciós kezde-
ményezést indított „Szentpéter és kör-

nyéke propellerek nélkül” néven, mi sem ter-
mészetesebb, a park elhelyezése ellen. Sőt, egy
nyílt levélben szólította meg Iveta Radičová kor-
mányfőt, hasson oda az építkezés megfékezésére. A
levél, amely szerkesztőségünkbe is eljutott, több
tengeren túli ország tudósainak, orvosainak és ter-
mészetvédőinek negatív tapasztalataira hivatkozik
a szélerőművek kapcsán. A levélben statisztikai
adatokkal támasztják alá járásunk lakosságának
már amúgy is rossz egészségügyi állapotát, és fé-
lelmüket fejezik ki annak esetleges romlása miatt.

Az ügyben megkérdeztük Jobbágy József pol-
gármestert is, aki a következőket mondta el la-
punknak: „Igen, van tudomásom a petíciós kezde-
ményezésről. Az az érzésem, hogy nem egészen
tisztességes módon félretájékoztatták az embereket,
mivel szó sincs „kertek tövében” elhelyezett széle-
rőművekről, mivel a legközelebb eső szélerőmű is
1,4 kilométerre van tervezve a lakott területtől. Fon-
tosnak tartom még elmondani, hogy az önkor-
mányzat három évvel ezelőtt már jóváhagyta 6 szél-
erőmű felépítését, most azok kibővítéséről szól a

történet úgy, hogy 20-ra növekedne azok száma.
Nem mellékes tényező, hogy ma olyanok is tilta-
koznak, akik a három évvel ezelőtti testületi ülésen
igennel szavaztak. Márciusi ülésünkön kívánjuk le-
zárni ezt a kérdést végérvényesen, addig ebben a
kérdésben nem is tudok tovább nyilatkozni” –
mondta el Szentpéter polgármestere.

Nem tudjuk, hogyan végződik majd a szentpéteri
szavazás az ügyben, de egy dolog nem kerülte el fi-
gyelmünket. Mintha az egész történetben több
lenne a politikum, a személyeskedés és az indulat,
mint az ésszerű, közérdeket képviselő érvelés. Ezt
a kérdést a szentpéteri polgároknak és testületnek
közös erővel kell megoldaniuk, mi csak követni
tudjuk az eseményeket, és tudósítani azokról. Vár-
juk tehát a további fejleményeket.

Böröczky József

Betörtek a II. lakótelepi CBA-ba

Előnyök:
� Káros hatások nélküli megújuló energiaforrás
� Biztonságos technológia (bár tovább folynak a

kutatások)
� Aránylag egyszerű konstrukció
� A tornyok alatti területek zavartalanul tovább

használhatóak
� A szélerőművek működésének legjobb felté-

telei téli nappalokon vannak
� Munkahelyeket biztosítanak

HátRányok:
� Magas beruházási költségek
� Korlátozott energetikai potenciál
� Tájegységektől függő forrás
� Az év legalább 300 napján kell fújnia a szél-

nek, hogy a működtetés gazdaságos legyen
� A természetvédők félelme a madarak és a

széllapátok találkozásától
� A védett területek mutatkoznak legjobbak-

nak az elhelyezés szempontjából
� A széllapátok által előidézett „disko effek-

tusból” fakadó kellemetlen érzés – villogó
árnyékolás.

Felborult egy gabonát szállító teherautó
Múlt hét pénteken egy gabonát szállító teherautó áttörte egy ház kerítését Ma-

daron. A jármű kiszakított egy villanyoszlopot, a rakománya pedig szétszóródott
a kerítés mellett. -zer-, fotó: ági

Megyercs Szentpéter
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NYÍLT NAP A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARON!
2011. március 1-jén (kedd) a Selye János Egyetem Gazda-

ságtudományi Kara nyílt napot tart.
A nyílt nap programja: 10:00 - Találkozó az épület G210-es

termében, 10:10 - 11:10 A Gazdaságtudományi Kar prezentá-
ciója, találkozás a kar vezetőségével, jelenlegi és végzett hall-
gatóinkkal, 11:10 - 12:00 Az egyetem infrastruktúrájának meg-
tekintése, 12:10 - 12:30 Miképp is zajlik az oktatás karunkon?
Előadáslátogatás.

Amennyiben részt kíván venni nyílt napunkon - egyénileg
vagy csoportosan- , jelezze részvételi szándékát Antalík Imre
dékáni hivatalvezetőnél a következő elérhetőségek valamelyi-
kén: e-mail: antaliki@selyeuni.sk, tel.: 00421-(0)35-3260-685!

Nagy volt az érdeklődés
a XVI. Komáromi Pedagógiai Napokon
A szakmai rendezvénysoro-
zat előadásai és tréningjei –
melyek kulcstémája a neve-
lés témaköre volt –, renge-
teg érdeklődőt vonzottak. A
mintegy 300 résztvevő kö-
zött voltak gyakorló pedagó-
gusok, egyetemi hallgatók és
diákok egyaránt.

A megnyitóra a Selye János
Gimnázium aulájában került
sor, s bizony zsúfolásig meg-
telt a terem. A nyitóelőadást a
gyermeklélektan szakértője, a
Köztársasági Érdemrend
Tiszti keresztjének birtokosa,
Ranschburg Jenő pszicholó-
gus tartotta. A professzor úr
lebilincselő stílusban, Mici-
mackó hősein keresztül a
gyermeki viselkedés egyes tí-
pusait mutatta be. Előadásá-
ban szólt a napjainkban oly
sokat emlegetett hiperaktivi-

tás fogalmáról, a hiperaktív
gyerek jellemzőiről, a kreati-
vitás fontosságáról.

A megnyitón Pék László, a
Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, majd
Anton Marek Komárom pol-
gármestere és Szigeti László,
az MKP oktatáspolitikusa, az
SZMPSZ egykori alelnöke szó-
lalt fel. Az ünnepséget a pe-
dagógusok által készített mű-
sor tette színesebbé.

Fekete Irén szervező, az
SZMPSZ területi választmá-
nyának elnöke elmondta,
hogy a programokat úgy pró-

bál-
t á k
összeállí-
tani, hogy az óvo-
dapedagógusoktól kezdve az
alapiskolákon, a művészeti is-
kolákon, a gimnáziumokon
és a szakközépiskolákon ke-
resztül egészen az egyetemig
mindenki találjon olyan elő-
adást, gyakorlati képzést,

amely a munkájában segít-
heti, elveiben megerősítheti.

Foglalkoztak többek közt
például az erőszakmentes
kommunikációval, az óvodai
alapkészségek diagnosztizálá-
sával, a befogadó központú
irodalomtanítással, a drog-
megelőzés fontosságával, il-
letve a pedagógiai gyakorla-
ton levő egyetemi hallgatók
értékelésének kérdéseivel.

Az előadások, tréningek
több komáromi helyszínen
zajlottak. A nemesócsai alap-
iskolában és Gútán, a Magyar
Tannyelvű Magán Szakközép-
iskolában pedig kihelyezett

régiós képzést tartottak.
„Idén több új színfolttal
gazdagodott a program-

kínálat. Az egyik ilyen
az intézményvezetők
számára szervezett
tréning volt,
amelyre a szélesebb
régióból is érkeztek
résztvevők. Mivel az
iskolák közt lassú az

információáramlás,
gondok pedig akad-

nak, úgy gondoltuk,
szükség van ilyen prog-

ramra. Jó alkalom nyílt a ta-
pasztalatcserére, ismeretszer-
zésre.

Mivel fontos valamennyi
intézménytípust megszólí-
tani, ezért további újdonság-
ként a szakiskolák nevelési
problémájának kérdésére is
szántunk tréninget. Hazai
szakiskolák és a mosonma-
gyaróvári szakiskola képvise-
lőit hívtuk el, hogy össze tud-
ják hasonlítani a felmerülő
problémákat, továbbá, hogy
ötleteket tudjanak adni egy-
másnak. A tréning után Stredl
Terézia, egyetemi oktató fog-
lalta össze a serdülőkori prob-
lémákat, s végül hatékony vi-
tával zárult a program” – tájé-
koztatta lapunkat Fekete Irén.

Elmondta továbbá, hogy
pozitív visszhangja volt az
egyetemi hallgatók részére
szánt módszertani foglalko-
zásnak is, melyet két debre-
ceni előadó tartott.

Mivel napjainkban sok
gyermek egyéni bánásmódot
igényel, ezért nyolc győrújba-
ráti szakember – logopédus,
pszichológus, gyógypedagó-
gus – gyakorlati foglalkozást
mutatott be.

Fekete Irén végül megkö-
szönte az előadóknak, a szer-
vezőknek, a társszervezőknek,
Jókai Tibor irodavezetőnek, a
fogadóintézményeknek és a
városnak, hogy segítették a
rendezvény zavartalan és si-
keres lebonyolítását.

földes

A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, va-
lamint a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Em-
lékbizottsága 2006-ban alapította a díjat.

„A díjalapítás gondolata
a tragikusan korán el-

hunyt Szénássy
Árpádnak és a

j e l e n l e v ő
Végh József-
nek köszön-
hető. Szé-
nássy Árpád

gazdag érték-
mentő és ér-

tékteremtő tevé-
kenysége példaér-

tékű, és követendő példa
mindannyiunk számára. Emléke előtt is tisztelgünk a Jókai-
díjjal”- ezekkel a szavakkal nyitotta meg az ünnepséget Keszegh
Margit, a Jókai Egyesület elnöke.

A pályaművek témája Széchenyi István, a nemzet lámpása
volt. A többtagú bírálóbizottság 11 pályaművet bírált el, az ün-
nepségen Tarics Péter a bizottság nevében értékelte a műveket.
Az idei Jókai-díjas a szlovéniai Dr. Zágorec Csuka Judit könyv-
táros, költő, műfordító lett, aki Jókai Mór kezének márványla-
pon elhelyezett festett gipszmásolatát vehette át. Több alkotót
is díjaztak, ugyanis az ünnepségen egy arany díszoklevelet, há-
rom díszoklevelet és egy oklevelet is átadtak. Jókai Mórról szü-
letésének 186. évfordulója alkalmából Kustyán Ilona emléke-
zett meg. Sor került továbbá a tavalyi év sikeres pályaműveiből
készült antológia bemutatására. Az ünnepség záró részeként a
díjnyertes műből hangzottak el részletek, majd a jelenlevők
megkoszorúzták Jókai Mór szobrát. A műsort Bertók Tibor és
Kovács Mónika hegedűjátéka tette színesebbé. Az ünnepségen
meghirdették a következő év pályaműveinek témáját „Jókai hír-
lapjai” címmel. Keszegh Margit elnök bízik abban, hogy a téma
minél több hazai, környékbeli alkotó érdeklődését felkelti, s azt
reméli, hogy több komáromi egyetemista is kedvet kap az írás-
hoz, kutatáshoz.

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szombaton,
március 5-én megalakulásának 100. évfordulója alkalmából
16.00 órai kezdettel ünnepi emlékestet rendez. földes

Ötödik alkalommal
adták át a Jókai-díjat

Ajándékozza a színháznak adója 2 %-át!
Kedves színházbarátok! Az 595/2003 számú
adótörvény lehetőséget ad arra, hogy Önök
is élhessenek azzal a jogukkal, hogy éves be-
fizetett adójuk 2 %-ával a Jókai Alapítványon
keresztül a Komáromi Jókai Színház fenn-
maradását és működését támogassák.

E támogatás felhasználásának célja a szín-
ház biztonsági és tűzvédelmi rendszerének
modernizálása. E cél elérésének érdekében
kérjük, hogy 2010. évi adójuk 2 %-át a Jókai
Alapítvány javára szíveskedjenek felajánlani.
Önök 2011. március 31-ig, az éves adóbeval-
lás adóhivatalban való leadásakor, nyilatko-

zatban nevezhetik meg a támogatott szer-
vezetet és annak számlaszámát.

A Jókai Alapítvány levélcíme és adószáma:
Jókaiho nadácia – Jókai Alapítvány 945 01
Komárno, Petőfiho 1, Všeobecná úverová
banka Komárno, számlaszám: 9532-
142/0200, azonosító szám (IČO): 00656062.
További információkkal Dobai Tibor mér-
nök, a Jókai Alapítvány ügyvezetője szolgál
a 035/790-81-16-os telefonszámon, vagy e-
mailben: jokai@nextra.sk. Figyelmükbe
ajánljuk honlapunk 2% című menüpontját!

Kérjük, ajándékozza a színháznak adója
két százalékát! Köszönjük.

G-7Fő a Gazdaság-
tudományi karon

ASelye János Egyetem Gazdaságtudományi
Karán szervezett G–7FŐ előadássorozat kö-
vetkező részeként február 28-án, hétfőn

17.00 órától Prof. Dr. Beluszky Pál tart előadást A
Kárpát-medence népei a XX. század elején cím-
mel a Gazdaságtudományi Kar épületének
(Hradná 21) 309-es termében. Beluszky Pál pro-
fesszor a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a MTA Re-
gionális Kutatások Központjának tudományos tanácsadója.
Kutatási területe a település- és történeti földrajz. 2010 no-
vemberében már tartott egy nagy sikerű előadást a Gazdaság-
tudományi Karon a Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett
konferencián. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a
Gazdaságtudományi Kar alkalmazottai. sje
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Csökkentett deutérium tartalmú
vízzel a rák megelőzéséért
Az elmúlt időszakban a médiák többször
foglalkoztak a csökkentett deutériumtar-
talmú vízzel, amelyet Dr. Somlyai Gábor, a
biológiai tudományok kandidátusa kísérle-
tezett ki Magyarországon. Négy éve került
forgalomba.

Az ötlettel kapcsolatban a kandidátus el-
mondta, gyerekfejjel végigkövette egy ember
halálát, aki nyelvgyök-rákban szenvedett. Akkor
gondolt először arra, hogy szeretne a rákkal fog-
lalkozni. Ezt két intuitív ötlet követte: az egyik
gimnazista korában jutott az eszébe, amikor az
általánosan elfogadott feltevés az volt, hogy a rák
okát arra lehet visszavezetni, hogy az elektronok
áramlásába hiba csúszik, amelynek következté-
ben később kialakul a rák. Ezzel szemben azt
gondolta, hogy nem a negatív töltésű elektron,
hanem a pozitív töltésű proton, vagyis a hidro-
gén ionok áramlásában keletkezik zavar. Ehhez
a feltételezéshez jött a másik gondolat egyete-
mista korában: a hidrogénnek létezik egy nehéz
változata, a deutérium, amelyik kémiai reakci-
óban másképpen viselkedik, mint a hidrogén.
Azt gondolta: a kettő, tehát a deutérium és a hid-
rogén együtt szabályozza a sejtosztódást, vagyis
ezen a nyomon el lehet jutni a sejttúlburjánzás,
azaz a rák gyógyításához.

A deutériumról tudni kell, a természetben,
valamint a szervezetünkben előforduló elem,
amelyből hatszor annyi található az emberi
testben, mint kalcium, és tízszerese a magné-
ziumnak. A deutérium koncentrációjának nor-
mál szint alá csökkenése gátolja a sejtosztó-

dást, tehát daganatcsökkentő hatása van. Ezt
munkatársaival sejttenyészeteken is bebizo-
nyították. A csökkentett deutérium tartalmú
vízzel kezelt daganatok növekedése lelassult,
leállt, vagy visszafordult a folyamat. Az elmúlt
13 év alatt öt országban hatvan kutató és orvos
foglalkozott ezzel a témával.

A csökkentett deutérium tartalmú víz for-
galomban van, tehát a betegek hozzájuthat-
nak. Ellenben késik a gyógyszerré minősítési
engedélye. Bár a csökkentett deutérium tar-
talmú víz előállításának elve roppant egyszerű,
de mivel mindössze 1,5 fok a különbség a H2O
és a nehézvíz-molekula forráspontja között,
ezért rendkívül energiaigényes folyamat a ket-
tőt szeparálni. A magas árban ez az energia-
hányad jelentkezik.

A rákos daganat kifejlődésének elsődleges
oka, hogy hibák keletkeznek a genetikai prog-
ramban. Minél idősebb valaki, annál nagyobb
az esélye, hogy egyre több genetikai hiba jele-
nik meg nála, amely néhány év alatt eléri azt
a szintet, amikor

egy sejt el-
kezd durván szaporodni. Napjainkra az átlag-
életkor kitolódott 60-70 évre, ami azzal jár,
hogy a sejtjeinknek túlságosan sok osztódáson
kell keresztülmenniük, így a sejtek reprodu-
kálásába egyre több hiba csúszhat. Ezen kívül
a genetikai hibák számát mi magunk is nö-
velhetjük, például a dohányzással, a droggal,
az alkohollal, a rossz levegővel, meg külön-
böző káros vegyületekkel, amelyek a táplálék-
kal kerülnek a szervezetünkbe. A deutérium
megvonással elérhető az egészséges állapot
visszabillentése.

Két-háromévenként érdemes két-háromhó-
napos kúrát beiktatni, ezzel a szervezetből ki-
söpörhetőek a degenerált sejtek. Egyébként,
amikor a világ rádöbben, hogy a deutérium mi-
lyen szerepet játszik a sejtek szabályozásában, a
kezdetét jelenti majd egy új típusú gyógyszer-
ipar és élelmiszeripar kialakulásának.

Magyarországon Preventa 85, 105, 125 jel-
zéssel került forgalomba a csökkentett deuté-
rium tartalmú víz Preventa néven. A ható-
anyag alkalmazására épülő eljárás megoldást
kínál a daganatos betegségek megelőzésére és
gyógyítására. Az eljárás daganatellenes haté-
konysága igazolt, és bizonyítottan nincs káros
mellékhatása. Miriák Ferenc

Forrás: Életmód magazin

Daganatcsökkentő hatása van

A Samsung okostelevíziók
gyártását kezdi Galántán
A galántai székhelyű Samsung-gyár internethez csatla-
koztatható Smart televíziók gyártását kezdi meg.

A gyár munkatársa, Jana Neupauerová elmondta, hogy fel-
tételezésük szerint az ún. Smart tévék az egész évi gyártás 70
százalékát teszik majd ki.

A koreai televíziógyártó idén az európai piacot az új típusú
tévékkel akarja elárasztani. Az első nagyobb mennyiségű
Smart tévé gyártását most februárban kezdik, s ezek a tévék
lehetnek a Samsung idei legnépszerűbb termékei.

A televíziók többségét az európai piacon adják el. Az első,
internethez csatlakoztatható termékek ugyan már egy éve
megjelentek a piacon, elterjedésüket viszont a magas ár
megakadályozta. A legolcsóbb tévé ára 450 euró körül mozog.
A tömeggyártás árcsökkenést is eredményezhet.

(bumm)

Nőtt a munkanélküliség
januárban
Szlovákiában 12,98 százalékra nőtt a januári munkanél-
küliség a decemberi 12,46 százalékról - a munkaügyi hi-
vatal hétfői közlése szerint.

A közel 5,4 millió lakosú országban a regisztrált munka-
nélküliek száma decemberhez képest mintegy 11 ezer fővel
346.196-ra nőtt az idei év első hónapjában, tavaly januárban
kisebb, 12,89 százalékos volt a munkanélküliség.

Tavaly februárban öt éve legmagasabb szinten, 12,97 szá-
zalékon volt a ráta, majd márciustól szerényen csökkenni
kezdett, de decemberben megfordult a folyamat.

Szlovákiáé az euróövezet legkisebb gazdasága azonban a
közép-kelet-európai térséget tekintve a legdinamikusabb nö-
vekedést produkálja. Az idei évre a szlovák jegybank 3,0 szá-
zalékos gazdaságnövekedést vár.

A nagy visszaesés és a dinamikus bővülés is főként az au-
tóipar túlsúlyának következménye. 2009-ben a válság visz-
szavetette, tavaly viszont a világszerte növekvő kereslet fel-
lendítette nálunk az ágazatot a lakosság számához képest a
világ legnagyobb autógyártó országában, Szlovákiában, ahol
egyebek között a Volkswagen, a Peugeot és a Kia működtet
üzemet. b

www.massagestudio.sk

Komárom és
Dunaszerdahely

Masszázs
stúdió

0905 729 368

Újra lehet utazni
Egyiptomba
A szlovákiai utazási irodák márciustól újra indítják jára-
taikat az egyiptomi üdülőhelyekre erősítette meg a hírt
Ivan Schwarz, a Szlovákiai Utazási Irodák Szövetségének
titkára.

Elsőként a Kartago Tours ügyfelei repülhetnek, valamint
a Satur utazási iroda is újraindítja járatait, viszont a Hydro-
tour utazási iroda még nem tervezi.

Azok az utasok, akik február elején-közepén utaztak volna,
választásuk szerint átfoglalhatnak más úti célra, illetve pénz-
visszafizetésben részesülhetnek.

A külügyminisztérium a nyugodt hangulat ellenére to-
vábbra sem támogatja az utazást Kairóba, Alexandriába és
Szuezbe. -ga-

Az új Duna-hídról egyeztettek
Múlt szerdán délelőtt Dél-Komárom adott

otthont az új Duna-híddal kapcsolatos
egyeztető tárgyalásnak. Dr. Molnár At-

tila polgármester elmondta, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztési Zrt. vezetésével működő
szakmai munkacsoport valamint a szlovákiai
társszervezetek a helyi városháza nagytermében
találkoztak. A munkaértekezleten a felek átte-
kintették a híd megépítésével kapcsolatos ko-
rábbi dokumentációkat, valamit egyeztettek az át-
kelő megvalósításának következő lépéseiről. A
kormány döntése értelmében az új Duna-híd az
Új Széchenyi terv kiemelt beruházásai között is
szerepel. kn
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Ing. Samu Beáta személyében új al-
polgármestere van Gútának. Ez a
döntés az helyhatósági választások
után született, miután a polgármes-
ternek, Horváth Árpádnak meg kel-
lett nevezni jelöltjét, akit a képvi-
selő-testület támogatott.

Sokkal hamarabb napvilágot látott
viszont, hogy Samu Beáta, az MKP he-
lyi szervezetének elnöke az esélyes
erre a pozícióra, viszont ő elmondta,
hogy a helyhatósági választások előtt
ez szóba sem került soha. Az MKP szá-
mára sikeres választási eredmények
után természetesen történt egyezte-
tés a polgármesterrel, amit Samu Be-
áta nagy megtiszteltetésnek érzett és
e felkérést el is fogadta, noha tudta
rendkívül nagy felelősséget vállalt.

Samu Beáta közgazdászmérnök, egy
tizenegyéves kisfiú édesanyja. Tanul-
mányait a pozsonyi Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen végezte, mely-
nek befejezése után egy helyi bank-
fiók igazgatójaként helyezkedett el. A
bankfiókot közel 5 évig vezette, majd
az egyik helyi középiskolában tanított
a választásokig.

Az MKP-beli funkcióját továbbra is
végezni kívánja az alpolgármester asz-
szony mindaddig, amíg a tagság és a
lakosság bizalmat szavaz neki. Az új

pozícióban jól érzi magát, és rendkívül
testhezállónak tartja feladatát, ami
hol empátiát, hol talpraesettséget, hol
szigorú fegyelmet kíván. Az első hetek
a tájékozódással teltek számára a vá-
ros működésével kapcsolatban: is-
merkedett a Városi Hivatal dolgozói-
nak munkájával, hogy a jövőben tá-
mogatni tudja őket ebben, tájékozó-
dott a folyamatban lévő ügyekkel
kapcsolatban és főleg a megbízatására
összpontosított, ugyanis írásban bízta
meg a polgármester az egyes városi
cégek munkájának koordinálásval,
mint pl. Gúta Service, KolByt, és az
egyes szakbizottságok munkájának
koordinálásával. Legfőbb feladata vi-
szont a polgármester helyettesítése
annak távollétében, így mindenkép-
pen információkat kellett gyűjtenie
annak eddigi, folyamatban lévő és jö-
vőbeli feladatairól.

Miután a tájékozódás megtörtént
Samu Beáta mérnöknő teljes gőzerő-
vel belevetette magát a munkába és
már látja, hogy közgazdász végzettsé-
gét mindenképpen kamatoztatni
tudja majd ebben a funkcióban. Az új
alpolgármester hozzáállása elisme-
résre méltó, kitartása remélhetőleg
hosszú távú lesz, igyekezete pedig
hasznára válik a városnak.

csóka

Sokáig ez a kérdés foglalkoztatta a
gútaiakat. Sajnos a televízióból
kellett értesülnünk róla mi is tör-
tént és a miértek után sem nyu-
godtak a kedélyek a lakosság kö-
rében.

Néveri László, a helyi horgász-
szövetség képviselője nyilatkozata-
iban már elmondta, hogy a fahidat
a szövetség szedette szét, mivel élet-
veszélyesnek ítélték. Valóban az is
volt, hiszen az átjáró a kisszigetre
sok helyen foghíjas volt és a karzat
is eltörött. Azonban Šáli Ivan, a Ví-
zimalom térségének bérlője rend-
kívül nehezményezte az értesítés
nélküli igyekezetet. Annak idején
munkát és pénzt fektettek a kis fa-
híd megépítésébe, ezért minden-
képpen elvárta volna azt az emberi
magatartást, hogy értesítik őt is a
híd lebontásáról. A horgászszövet-
ség viszont úgy gondolta, hogy mi-
vel a fahíd alapanyaga szerepel a
leltárban, azaz igazolható a valami-
kori alapanyagvásárlás, így köteles-
ségének érezte a balesetveszély el-

hárítását. A horgászszövetség el-
nöke azóta beszélt a Vízimalom bér-
lőjével és felajánlotta a cölöpöket
és egyéb kelléket a fahídból, amiről
tudták, hogy ő biztosította. Šáli Ivan
viszont az eljárás mikéntjét nehez-
ményezi továbbra is. Több lakó is
nemtetszését fejezte ki az üggyel
kapcsolatban, mivel a kis fahidat a
Dögös részének tekintették és hiá-
nyolják azt. A horgászszövetség ar-
ról még nem tájékoztatta a nyilvá-
nosságot, hogy újraépíttetik-e a lé-
tesítményt, viszont az esedékes
márciusi évzáró gyűlésükön ez a
téma mindenképpen terítékre ke-
rül.

Az önkormányzati ülés interpel-
lációiban is elhangzott, hogy a vá-
ros mindenképpen tegyen lépé-
seket ez ügyben, mivel ez közérdek,
és ne a média boncolgassa továbbra
is ezt a témát. Horváth Árpád pol-
gármester megígérte, hogy egy asz-
talhoz ülteti mindkét felet a köz-
hasznú pozitív megoldás érdeké-
ben.

csr

A diákok és a tanárok is csak
pozitívumokat tudtak felsorolni
az élményeikből, hiszen a szál-
lás, az étkeztetés is kitűnő volt,
nem beszélve a síelési lehető-
ségekről. A hatnapos kirándu-
láson mindenfélefajta pályát
kipróbálhattak az időjárási vi-
szonyok minden formája során.
Síeltek hóesésben, szép napsü-
tésben, jeges pályán, de hál’ Isten-
nek sérülés egyáltalán nem történt. A
csoportot három részre osztották: kezdőkre,
haladókra és gyakorlott síelőkre. Nagy meglepe-
tésre a kezdők közül sokan elég hamar átléphettek a haladók közé és kipró-
bálhatták újonnan szerzett tudásukat a haladók pályáján. A kemény testedzés
után mindenki számára jólesett a szálló nyújtotta regeneráció, kicsit szaunáz-
tak a gyerekek, teremfociztak és sokat-sokat beszélgettek, szórakoztak estén-
ként. cs

„Energikus dinamizmussal
szeretnék dolgozni“ Közös sítúra

Hová tűnt a dögösi kis fahíd

Az Egyházi Gimnázium és a Corvin Mátyás Alapiskola diákjai évek óta
együtt járnak síelni. Idén is negyven diák indult útnak Skalka magaslatait
meghódítani négy tanár és egy egészségügyi felügyelő kíséretében.
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A gútai kutyakiképzőiskola ed-
digi elnöke lemondott posztjáról
és a klub vezetését a fiatalokra
bízta. Közel harmincéves kitartó
és szorgalmas munka után dön-
tött így, noha a kutyákkal való
foglalkozást nem hagyja abba,
csupán a „sziszifuszi” küzdelem-
ből van elege.

Gútán a kutyakiképzés teljesen
az ő nevéhez fűződik. Soha nem
érezte restnek magát arra, hogy
bármilyen akcióra, iskolákba el-
menjen, szervezeteket látogasson
meg, és népszerűsítse a kutyákkal
való munka örömét, hasznosságát.
Az ő nevéhez fűződik például „A
kutya és a gyermek” program meg-
szervezése, a gútai búcsúk alkal-
mával szervezett kutyabemutatók,
a munkakutyák versenyének meg-
honosítása városunkban és még
sorolhatnám. Az sem mellékes,
hogy volt kinek átadnia feladatait,
ami azt bizonyítja, hogy szenvedé-
lyét sikerült maximálisan átültet-
nie a fiatalabb generáció génjeibe.
Remélhetőleg örökölték tőle az el-
szántságát, a jó értelemben vett fa-

natizmusát és a munkakedvét.
Sokszor harcolt a kutyakiképző
klub érdekeiért, hogy méltó rang-
sorolást kapjon a többi sport- és
egyéb, városban működő érdeklő-
dési kör mellett, értve ezt anyagi és
az elismerés szintjén.

Huszárik Károly munkáját le-
mondása után Molnár Marcel
vette át, aki több elismerésben is
részesült már kutyáival. A vezetői
feladatokban természetesen sokan
segítik majd Marcelt. A Bánya utcai
kiképzőterületre reméljük ezután
is többen kilátogatnak, és igénybe
veszik a klub hasznos szolgáltatá-
sait. csr

HuszárikKároly átadta
a stafétabotot

Megújult öltözőkkel és szociális helyisé-
gekkel vágnak neki a tavaszi visszavágók-
nak a Nagymegyeri Thermál Városi Sport-
klub non-profit szervezet labdarúgói. A
még a hetvenes években kialakított helyi-
ségek felújításának első szakaszát végzik
jelenleg, most a hazai öltözők kapnak új
köntöst, de a zuhanyozókat a vendégcsa-
patok oldalán is felújítják.

„Egy későbbi szakaszban természetesen a
vendégcsapatok öltőzői is megújulnak majd.
A jelenlegi beruházást az egyesület gazdasági
ügyeivel foglalkozó városi tulajdonú Nagy-
megyeri VSK Kft. végezteti, a munkálatokra

több mint 29 ezer eurót kaptunk az önkor-
mányzat költségvetéséből” – árulta el Csepi
Dániel, a kft. egyik ügyvezetője, aki egyben
a városi képviselő-testület tagjai is. A főtribün
alatti épület új nyílászárókat kap, az öltö-
zőkben talajfűtés lesz, az eddigiektől elté-
rően már az öltözők között lesznek a zuha-
nyozók és a szociális helyiségek a hazai ol-
dalon. A játékvezetők is külön zuhanyozót és
szociális helyiséget kapnak. Az olcsó áram-
mal történő fűtésrendszer miatt teljesen új
lesz a villanyvezeték-hálózat az épületben.

A futballklub jelenleg nyolc csapatot mű-
ködtet, de terveikben újabb hárommal, köz-
tük egy női alakulattal szeretnék ősztől bő-
víteni az együtteseik számát. Kovács

A mesevilág rengeteg figurája volt lát-
ható a nagymegyeri művelődési otthon
színháztermében megrendezett masz-
kabálon. A Bartók Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola hagyományos álar-
cosbáljára százhét gyerek nevezett be,
azaz ennyi figurát kellett elbírálnia a szü-
lők alkotta zsűrinek.

A főleg alsó tagozatos apróságokból álló
versenyzőknek azonban a szokásokhoz hí-
ven idén sem kellett csalódniuk, hiszen a
február 11-i maszkabálon senki sem ma-
radt díj nélkül. A szervezők a zsűri döntése
alapján nem sorrendet hirdettek, hanem
különböző fokozatú sávokba sorolták a be-
mutatott jelmezeket, de végül mindegyik
kapott valamilyen díjat. Egy csöppség sem
távozott üres kézzel, ezen felül még a tom-

bolában is lehetett ezt-azt összecsipegetni.
A gyerekek felhőtlen szórakozásáról a Zol-
tán Erika Táncstúdió tagjai gondoskodtak
egy-egy produkcióval. A tavalyihoz képest
idén ugyan a valamivel kevesebb volt a
jelmezesek száma, de a jó hangulat most
is szinte szétfeszítette a művelődési ott-
hon falait. K. Z.

Sportáguk népszerűsíté-
séért tartottak súlyemelő-
maratont a városi sport-
csarnokban február 20-án
a nagymegyeri vasgyúrók.

Az ötlet még az elmúlt
év végén lezajlott konfe-
renciájukon vetődött fel:
egy olyan nap keretén be-
lül felvillantani a sportág
szépségét az esetleges ér-
deklődők előtt, amelyen a
súlyemelést nem hagyo-
mányos módszerekkel tá-
lalhatják a csemetéikkel ki-

látogató szülőknek. A
maratoni futás keret-
számait vették alapul,
a 42 195 métert, vala-
mint a táv érvényben
lévő 2:03:59-es világ-

csúcsidejét ültették át a
súlyemelés nyelvére.

Vagyis a Nagymegyeri
Thermál Súlyemelő- és
Erősportok Városi Klubjá-
nak tagjai egy száz kilog-
rammos súllyal a nyakuk-
ban annyi mélyguggolást
csináltak, váltva egymást,
amíg el nem érték a 42 195
kg-ot. Ezzel párhuzamosan
egy másik 100 kg-os súly
folyamatos cipelését is el-
kezdték a maratoni futás
érvényes világcsúcsát ké-
pező 2:03:59 óra tartam-
ban, a mintegy tucat fel-
nőtt súlyemelő - köztük tes-
tépítők is - húsz méteren-
ként váltva egymást
gyalogoltak a nyakukba

vett mázsás súllyal egészen
addig, amíg le nem telt a
megszabott idő. A súlye-
melő-maraton alatt egyéb-
ként az érdeklődő emberek
azt is láthatták, hogyan fo-
lyik az alapiskolás korú
gyerekek edzése, ezt ma-
guk a fiatalok mutatták be.
Buzgó Lajos klubelnök-fő-
edző elégedetten konsta-
tálta, hogy akciójuk elérte a
célját, hiszen bemutatójuk
hatására a sportcsarnokban
kíváncsiskodó gyerekek kö-
zül hatnak máris annyira
megtetszett a sportág, hogy
a klub soron következő ed-
zésén már részt is vettek.
Tavaly a csallóközi súlye-
melőklub a második leg-
jobb volt Szlovákiában a
szakági szövetség értéke-
lése szerint, az országos baj-
nokságokon pedig a nagy-
megyeriek gyűjtötték be a
legtöbb érmet. kozo

A felújítással több évtizedes
hiányosságot pótolnak

Nindzsák, kalózok, hercegnők
és boszorkányok találkoztak

Súlyemelő-hírverés
Nagymegyer

Nagymegyer

Nagymegyer
Gúta



A régi-új polgármesternek
az eskütétel után szembe-
sülnie kellett azzal a szo-
morú ténnyel, hogy a köz-
ségnek 338 ezer eurós tarto-
zása van, ami nagymérték-
ben befolyásolja a falu
további fejlesztését. Az előny-
telen szerződéseknek kö-
szönhetően az adósságok,
számlák, hitelek egy részét
hosszú távon, míg a többit
rövid határidőn belül kell ki-
egyenlíteni.

„A fürdő területét igazgató,
karbantartó PATREK járulé-
kos szervezet már évek óta
hiányt termelt. Márpedig ha
a járulékos szervezet veszte-
séges, a községnek fel kell azt
számolnia. Ezért a PATREK-
et 2009-ben község meg-
szüntette, és átvette adóssá-
gait, követeléseit. A község
megmaradt fürdőbeli va-
gyonáról a jelenlegi képvi-
selő-testület szeretett volna
leltárt készíteni, de az any-
nyira átláthatatlan, hogy be-
letörött a képviselők bicskája
a leltározásba. Sajnos a fürdő
vagyonát a leköszönő igazga-
tók nem adták át egymás-
nak, vagy nem készült róluk
megbízható jegyzőkönyv. A
megmaradt gépek nincse-
nek működőképes állapot-
ban, a traktorok nincsenek

levizsgáztatva, a
kisebb gépeknek, csavarok-
nak, szegeknek, szerszámok-
nak lába kelt. Jelenleg a köz-
ség vagyona nem feltérké-
pezhető, ahhoz, hogy rend-
szerezni tudjuk, hozzáértő
emberekre lenne szükség. A
PATREK megszüntetésével a
munkahelyek is megszün-
tek, így azt a munkát, ame-
lyet valamikor 15-20 ember
végzett, jelenleg a polgár-
mesternek és a községi hiva-
tal egyetlen adminisztratív
dolgozójának, valamint a für-
dőben 2 munkásnak kellene
elvégeznie. Természetesen
ez lehetetlen, ilyen körülmé-
nyek között nem szabad ne-
kivágni a nyári turistaidény-
nek. Tekintettel arra, hogy

nem létezik a fürdő igazga-
tását, üzemeltetését, karban-
tartását végző szervezet, a
vállalkozók pedig a saját vál-
lalkozásuk felvirágoztatását
tartják szem előtt, a pati ön-
kormányzat egyik fő fel-
adata, hogy bebiztositsa a
fürdő üzemeltetését.

Tekintettel a meglehető-
sen tetemes adósságállo-
mányra, jobbára csak mun-
kanélküliek állam által tá-
mogatott munkavégzésére
hagyatkozhatunk, ami eb-
ben az esetben nem biztos,
hogy elegendő lesz. Az
előnytelen szerződéseknek
illetve nem kellően átgon-
dolt gazdálkodásnak kö-
szönhetően a községnek
több, a fürdő területén fekvő
ingatlanját kellett feláldoz-
nia. Pl. az OKÁL házak alatti
földterület eladása az épít-
mények áthelyezését tette
szükségessé, amely azok ér-
tékének jelentős csökkené-
sével járt. Jelenleg is folya-
matban van egy nyaraló el-
adása, még az elődöm akarta
belőle az adósságok egy ré-
szét kifizetni, de a vevő állító-
lag visszalép“ - kezdte nyilat-
kozatát a polgármester, majd
így folytattta: „A község az el-
múlt nyolc év alatt felélte va-
gyonának egy részét. Sajnos

úgy, hogy a falu területén be-
lül nem lehet felmutatni,
hogy a pénzt mire költötték,
pl. melyik utcát újították fel.
Az, hogy a medence most
már magasabb igényeket is
kielégít, nem igazán fontos a
patiaknak, mert meglehető-
sen drága mulatság lett a für-
dőzés a pati fürdőben. A
nyugdíjasok, munkanélkü-
liek jobbára csak kívülről néz-
nek be a fürdőbe, eltekintve
attól a 2 db személyre szóló
szabadjegytől, amit a Kúpele
Kft. biztosít be minden pati
lakos számára.

A vízvagyon üzemeltetése
ráfizetéses, hiszen sem hoz-
záértő embereink nincsenek,
sem megfelelő gépeink. Egy
példával illusztrálva: ha cső-

törés volt a fürdőben, a
KOMVaK-ot kellett felkérni,
hogy távolítsa el a hibát“ –
folytatta tovább a polgár-
mester. „A faluba bejövő víz-

nek közel a fele pedig eltűnt.
Ezzel a község nyakán ma-
radt az adósság, mivel alig
tudtuk pár fillérrel olcsóbban
adni a vizet, mint másutt. Te-
kintettel arra, hogy a víz az
egyik legnagyobb veszteség-
forrásunk, a képviselő-testü-
let jóváhagyása alapján igye-
keztem a KOMVaK-ot meg-
győzni arról, hogy vegyék át
a vízszolgáltatást a község-
ben és a fürdőben, üzemele-
tessék ők a vízvagyont, a tisz-
títóállomást. Ezek a tárgya-
lások jelenleg folyamatban
vannak. Igyekszünk megsza-
badulni azoktól a gazdasági
tevékenységektől, amelyek
hosszú távon a község szá-
mára veszteségesek. Viszont
a felhalmozott tartozásokat
fizetni kell. A háztartási hul-
ladék elszállítására és lera-
kására a rendelkezésemre
álló adatok szerint most fél
millió koronának megfelelő
összeget fizetünk rá. Ez gya-

k o r l a t i l a g
annyit jelent, hogy ha azt
szeretnénk, hogy a háztartási
hulladék gyűjtése és elszállí-
tása ne termeljen vesztesé-
get, akkor lakosonként meg-
közelítőleg 20 eurót kellene
fizetnie mindenkinek. Jelen-
leg alig több mint 8 eurót fi-
zetnek a patiak. Nem tarta-
nám méltányosnak, ha min-
den költséget a lakosokra há-
rítanánk, hiszen a patiak
jelentős része nyugdíjas. El-
keserítő tény, hogy sok a fi-
atal munkanélküli is. Őket
károsítanánk, hoznánk még
nehezebb helyzetbe a szol-
gáltatások árának felemelé-
sével. Ezeket a nyilvánvaló
tényeket a képviselő-testü-
letnek is tudatosítania kell.
Jelenleg egyik legfontosabb
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Bogyarét

A település nyugodt környezete csalogató lehet a békére,
meghittségre vágyó embereknek. Mint ahogy említettük, a
község arculata sokban változott a közel negyedszázad alatt. A
legutóbbi változást az év elején könyvelhette el a falu közös-
sége, ugyanis a község történetében először egy hölgy irányítja
Bogyarét ügyes-bajos dolgait.

Aradi Mónika polgármesternőt a hivatalában látogattuk
meg. Érdeklődtünk, vajon milyen tervei vannak Bogyarét jö-
vőjével kapcsolatban? Amikor megérkeztünk, épp az alpolgár-
mesterrel tárgyalta meg a halaszthatatlan teendőket. „ Elsőd-
leges célunk bevonni a falu lakosságát az egyes tevékenysé-
gekbe“ – mondta az elején a polgármesternő. „Arra szeret-
nénk ösztönözni a falu embereit, hogy bátran mondjanak
véleményt, adjanak ötleteket, mi az, amin változtatnának. Egy-
szóval közös munkát szándékoznánk megvalósítani a falu la-
kosságának a segítségével. Azt szeretnénk elérni, hogy minden
bogyaréti ember sajátjának érezze a községet“ – mondta hatá-
rozottan a falu polgármesternője. „Terveinkben szerepel a kul-
túrház felújítása, amit saját forrásból kell finanszíroznunk. Az-
tán itt van az iskola épülete, amely szintén egy komolyabb fel-
újítás előtt áll. Ha jönne olyan befektető, aki látna fantáziát az
iskola épületében, szívesen fogadnánk a terveit. Vannak kü-
lönböző elképzelések az épület kihasználásáról. Többek kö-
zött szóba került egy nyugdíjasotthon létrehozása. Ezek még
csak tervek, és az idő majd bebizonyítja merre is mozdul el az
iskolaépület ügye. A legközelebbi akciónk már hagyományos-
nak tekinthető, hisz már a 7. alkalommal rendezzük meg. A bo-
gyaréti kolbászfesztiválról van szó, mely az év egyik meghatá-
rozó eseménye a községben. Nemrég sikerült a falu elején il-
letve a végén megépíteni az új utakat, valamint a gyalogjárdát,
mely egészen a templomig vezet“ – tájékoztatott Aradi Mónika.
„Mivel Bogyaréten minden második évben van falunap, idén
erre is készülünk, melyre mindig meghívjuk a testvértelepü-
léseinket, Sárosd és Megyer községeket. Ezek a rendezvények
is a falu összetartását szorgalmazzák. Mivel bogyaréti születésű
vagyok, így még jobban átérzem a falu örömeit és gondjait, ép-
pen ezért, ha bármelyik lakosnak problémája akad, állok a
rendelkezésükre, mert én minden bogyaréti ember polgár-
mestere szeretnék lenni“ – mondta végezetül a fiatal polgár-
mester asszony.

-pint-

Hölgy a falu élén Pénzeszközeik nincsenek,
A Duna bal partján fekvő 508 lakosú községben a no-
vemberi helyhatósági választásokon ismét az MKP szí-
neiben induló dr. Szabó Olga ügyvédnek szavaztak az
emberek bizalmat, ezért 8 év után ismét ő lett a falu első
embere. A héttagú képviselő-testület összetétele az előző
négy év után alaposan megváltozott, 2 „MKP-s“ és 5
független jelölt kapott benne chelyet. A község alpol-
gármestere az MKP támogatásával induló Hornyák Zol-
tán lett.

Pat

Több mint 20 éve önálló község Bogyarét. A régiónk egyik
hamisítatlan tanyavilágát felidéző települése az elmúlt évek
folyamán nagy fejlődésen ment keresztül. Hogy páldául
egyet említsünk a sok közül: ebben a községben, ahol már
két ház van, oda aszfaltút vezet.

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

„„SSzzüüllőőffaalluumm  sszzoollggáállaattáábbaa  áállllííttoomm  ttuuddáássoommaatt..““
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feladatom, hogy a hitelezők-
kel megállapodjak és ha le-
het, fizetési naptár keretében
rendezzem  a faluval szem-
beni követeléseket. A bírósági
eljárás, illetve a végrehajtás
költségei nagyon magasak,
igyekszem inkább minden
hitelezővel tárgyalni. 

A hitelek közül nagy tétel
a fürdő parkjára, szökőkút-
jára, bejárati épületére  fel-
vett közel 172 ezer euró. Erre
a megkötött szerződés értel-
mében lehet uniós pénzt
szerezni 5 százalékos önrész
mellett, viszont ha a parko-
sítás, építkezés  nem  felel
meg az elvárásokank, csak az
ígért támogatás egy részét
kaphatja meg a község. A
fürdő területén lévő ingat-
lanjainkat már évek óta fel
kellett volna újítani, nem vár-
hatjuk meg,  hogy minden a
nyakunkra dől és elértékte-
lenedik. Igaz, tervek már ré-
gebben is voltak.    Meg nem
valósitott tervekre kifizettek
megközelitőleg  23 ezer eu-
rót. Vélhetőleg többre men-
tünk volna, ha ebből a pénz-
ből egy nyaralót felújítottak
volna. Most már az önkor-
mányzatnak fel kell vállalnia,
hogy a vagyon egyik részét
eladja, a pénzből a másik
részt felújítja. Jelenleg nem
látok más lehetőséget. Ebben
az évben igen komoly dönté-
seket kell hoznia a pati ön-
kormányzatnak, ha a falu va-
gyonát meg akarja menteni
és  meg akarja szilárditani
anyagi helyzetét. 

Tudjuk mindnyájan, hogy
be kéne fejezni a szennyvíz-
csatorna-hálózat építését a
községben, majd aszfaltoz-
tatni a falu összes utcáját.
Szégyen, ahogy ez a falu ki-
néz. Ha mindenki csak maga
előtt tartaná rendben a köz-
területet, már az is meglát-
szana.  Nagyon sok függ az
emberek hozzáállásától. Ha
nem csak azt  várnánk, hogy
mit kapunk  a falutól, ha-
nem például azt a fenyőfács-
kát, amit velünk  szemben
az út másik felére kiültettek,
itt-ott megöntöznénk.   Ha
minden hátsó gondolat nél-
kül tennénk  ezért a közös-
ségért. Nem szeretném, ha a
létező értékeink, mint a fo-
cicsapat, nyugdíjasklub pénz-
hiány miatt megszűnnének,
elvesznének. Egyelőre pénz -
eszközeink nincsenek, csak
lehetőségeink. Ha a lakosok
úgy gondolják, hogy élnek
ezzekkel  a lehetőségekkel,
azok  hosszú távon nekik  is
eredményt hozhatnak. Ha
pedig úgy gondolják, hogy a

két kezük munkáját, tapasz-
talataikat és az  eszüket nem
teszik bele a közösbe, akkor
ez a falu stagnálni fog és el-
vész. Erőn felül igyekszem
rendbehozni anyagi helyze-
tét, dolgait. Tapasztalatból
tudom, hogy csak együtt le-
hetünk sikeresek  és ered-
ményesek. Segítség lenne az
is, ha időben befizetnék az
adókat, illetékeket.  Apróság,
de számít!  Mert segíteni
tudnak azzal is, ha nem aka-
dályozzák a munkát, ha a sa-
ját portájukat, környezetüket
rendben tarják. Segítség
lenne, ha a kertjeik sarkában
létesítenének komposztálót
és a zöldhulladékot (faága-
kat, paprikaszárat, kitépett
gyomot) komposztálnák, a
többit pedig elvinnék  a bok-
rosi  szemétdombra. 

A  község nem vállallhat fel
újabb  kiadásokat a hulladék
elszállítására, lerakására. Min-
denki megértésére és segít-
ségére szükség van. Ha nem
fogunk egy szekeret húzni,
akkor megtörténhet, hogy a
község kényszerfelügyelet alá
kerül. Tudatosítanunk kell,
hogy minden lakosra közel
20.000,- Sk-nak megfelelő
adósság jut. Ezért nem lehet
elvárni a községtől, hogy
anyagilag támogassa a társa-
dalmi szervezeteket, hanem
nekik és a lakosoknak kell ad-
niuk. Adni kell, akár a két ke-
zük munkáját, akár a megér-
tésüket. Meg kell találni a
módot, hogy a szervezetek,
intézmények  működni tud-
janak,  mégpedig úgy, hogy a
falu számára ez ne jelentsen
többletkiadást. Most csak er-
kölcsi támogatást tudunk
nyújtani, anyagi támogatásra
lehetőség  nincs. Ha mégis
megszavazza a testület, csak
akkor, ha a falu újabb ingat-
lanjait adjuk el. Az pedig nem
lehet a célunk, hogy ugyan-
úgy mint az elmúlt 8 év alatt,
mi is eltapsoljuk a falu va-
gyonát. Az előnytelen feltéte-
lek mellett megkötött szerző-
dések időzített bombák. Van
közöttük olyan is, amely 15-18
esztendőre szól, tehát hosszú
távon befolyásolja a falu sorsát. 

Tárgyalni kell a feltételek
módosításáról,  meg kell
egyezni. Szülőfalum szolgá-
latába állítom tudásomat,
ügyvédként szerzett tapasz-
talataimat. Bízom benne,
hogy  a patiak támogatásá-
val képesek leszünk megol-
dani ezt az áldatlan helyze-
tet“ – mondta befejezésül a
polgármester asszony.

Miriák Ferenc

Pénzeszközeik nincsenek, csak lehetőségeik
A Nyitrai Közösségi Alapít-
vány és a Heineken Slovakia
Rt. által támogatott „Itt va-
gyunk otthon“ c. speciális tá-
mogatási programnak kö-
szönhetően az elmúlt évben
a társadalmi élet különböző
területein nyíltak új lehető-
ségek a városban.

Az alapítvány  küldetése az
élet minőségének javítása a
Nyitrai kerületben. Az alapít-
vány évente meghirdet né-
hány pályázatot, melyek kö-
zül az egyik, az Itt vagyunk
otthon, speciálisan az ógyallai
lakosság részére volt meghir-
detve, s a Heineken Slovakia
Rt. 33 ezer euróval támogatja.
A projekt „A még szebb Ógyal-
láért“ cél jegyében a követ-
kező kategóriákban segíti elő
a városban élők mindennapi
életének minőségi javítását és
fejlesztését: az egészségügy vé-
delme és támogatása, meg-
előzés, gyógykezelés, a drog-
függők társadalmi beilleszke-
dése, a testkultúra fejlesztése
és támogatása, szociális segít-
ségnyújtás, a kulturális érté-

kek megőrzése, a művelődés
támogatása, az emberi jogok
védelme és az életkörnyezet
kialakítása. A projekteket
2011. április 22-ig lehet be-
nyújtani az alapítvány nyitrai
irodájába.

A Kastély vendéglőben
megtartott sajtótájékoztatón
Ľubica Lachká, a Nyitrai Kö-
zösségi Alapítvány gondozója
elmondta: az elmúlt két év-
ben összesen 21 projektet va-
lósítottak meg az ógyallaiak
60 000 euró értékben. 

„Nagy öröm számunkra,
hogy az Itt vagyunk otthon
projekt a város részére is szép
hagyománnyal bír. Két év

alatt több sikeres munkát
tudtunk elvégezni, ami a vá-
ros képén is látszik. Már most
örülünk az új projekteknek“ –
mondta Hana Šimková, a He-
ineken Slovakia Rt. mened-
zsere. A vállalat nemcsak
meghatározó munkaadó, de
otthon is érzi magát a város-
ban. A projektek értékelése-
kor elsősorban a nyilvános-
sági jellegüket, az önkéntesek
aktív részvételét veszik figye-
lembe azt, hogy megvalósítá-
suk a közösség számára mi-
lyen hosszú távú jelentőség-
gel bír.

(miriák)
Képarchívum

Ebben a régióban az utóbbi időben gyorsan
fejlődik az idegenforgalom, amely főleg az
egész évben nyitva tartó termálfürdőkkel ren-
delkező városokban összpontosul (pl. Észak-
Komárom, Pat vagy Párkány). A régióba láto-
gatókat a dunai sétahajózás és a vízi turisztika
is vonzza. A Duna töltésén vagy annak köze-

lében egy kerékpárút vezet Pozsonyból Komá-
romba a Duna menti falvak érintésével. Ez a
kerékpárút a dunai kerékpárút része, amely
Passauból indul, és a Fekete-tengerhez vezet. 

Komáromi látogatásukat követőena turisták
Izsán megtekinthetik a római kori Leányvárat.
A Duna mellett kellemes időtöltés várja a csa-
ládokat, megkóstolhatják az izsai rétest, lángost
és halászlét. Pat községben is érdemes megállni
és meglátogatni a 27 hektáron fekvő termál- és
Wellness-fürdőt. A 2 km-re lévő kikötőből ha-
jóval el lehet jutni Komáromba, Párkányba.
Majd Dunamocs előtt a vadregényes helyen
lévő csárdában házi készítésű ételeket kóstol-
hatnak a vendégek. A faluba érve megtekint-
hetik a Falumúzeumot, a Helén panzióban
megpihenhetnek, megkóstolhatják a finom,
Dunamocson termelt homoki borfajtákat. A
Süttői sétány mellett, a Dunán felépített ha-
jóétteremben pedig különleges helyi ételeket
kínálnak a vendégeknek. A Duna menti hét-
vége Búcson fejeződik be, ahol megtekinhető

a babamúzeum, sétát tehetnek a pincesoron.
Itt még él az elmúlt korok tisztasága, az em-
berek nyíltak, barátságosak és sohasem enge-
dik el a pincébe betérőket úgy, hogy meg ne kí-
nálták volna munkájuk  gyümölcsével, egy po-
hár finom borral. Kellemes estét tölthetnek el
a halastó partján és a Vintop panzióban kipi-
henhetik a hétvégi túra fáradalmait. A Karkó-
pincészet látogatása méltó befejezése lehet a
családi, baráti programnak.  

Komáromtól  Párkányig, végig a Duna bal
partján varázslatos vidék, vonzerőt jelentő lát-
nivalók és programok szervezett egysége biz-
tosítja az idelátogatók élményeit, kényelmét és
biztonságát. 

(miriák)
A szerző felvétele

A még szebb Ógyalláért

2010. május 2-án, tizenkét év vándorlás után,
állandó kiállítási helyre, Búcsra a népviseletes
babák házába került a népviseletbe öltöztetett
babacsaládok 51 tagú gyűjteménye

Duna menti hétvége
A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség által megálmodott, Duna menti hétvége
elnevezésű turisztikai projekt májusban in-
dul Komárom, Izsa, Pat, Dunaradvány, Du-
namocs és Búcs települések bevonásával. Az
ügynökség által kidolgozott projektnek kö-
szönhetően kerékpárral, autóval, autóbusz-
szal, hajóval és lóháton lehetőség nyílik gyö-
nyörködni a Duna menti tájban és részt
venni a különböző kulturális, turisztikai,
gasztronómiai eseményeken.
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A farsangi időszak legjellemzőbb megjelenési formája, hogy álarcos,
jelmezes bált rendeznek. A pati kultúrházban Hallman Csilla rendezé-
sében került sor az idei farsangi karneválra, amelyen huszonkét gyer-
mek vett részt. Erre a kedves rendezvényre szülők, nagyszülők is elkí -
sérték a csemetéket, így együtt töltöttek egy mosolygós délutánt. A részt-
vevőket Szabó Olga polgármester köszöntötte.

A karnevál folyamán többfajta játékot szerveztek a gyerekeknek: volt
széktánc, seprűtánc, bab- és lencse-válogatás, lufiba is rejtettek el fel-
adatokat, ezek sikeres megoldása után, a gyerekek mindig kaptak egy kis
apróságot. (miriák), Hallman Csilla felvétele

Felvétel a pati farsangi karneválról

Ismét a farsang időszaká-
ban járunk, ami természe-
tesen a gyermekek öröme,
hiszen olyan mesehősök,
emberek bőrébe bújhatnak,
amilyenek ők is lenni sze-
retnének – ha csak egy rö-
vid időre is. 

Karván a hagyományok-
hoz híven idén is megren-
dezték a gyermek maszka-
bált a helyi önkormányzat és
a kultúrbizottság szervezésé-
ben. A rendezvényen a tele-
pülés apraja-nagyja részt
vett. Érdeklődőből és  részt-
vevőből nem volt hiány, az
eseményen 30 gyermek vett
részt. Újdonságnak számí-
tott, hogy ebben az évben
megjutalmazták a legfiata-

labb és a legidősebb masz-
kok tulajdonosát. Mindezek
mellett a hangulat is ferge-
teges volt. A tánc mellett kü-
lönféle vetélkedők is várták a
gyerekeket. Az eredményhir-
detéskor derült ki, hogy a
legfiatalabb maszkot viselő

a 17 hónapos Szádvári
Sztella, míg a legidősebb a
11 éves Stergerits Dóra lett.
Minden jelmezbe bújt gyer-
meknek tárgyi ajándékkal
kedveskedtek a szervezők.

(miriák)
Csákvári Ágnes felvétele

A  gyerekek számolták a
napokat, a „Hányat al-
szunk még a maszkabá-
lig?" gyakori kérdés volt.
Végre elérkezett a várva-
várt délután. A kultúrház
szépen feldíszített nagyter-
mében gyülekeztek a jelmezbe
öltözött gyerekek, szüleik, nagyszü-
leik és családtagjaik kíséretében. A népszerű rendezvényt a pol-
gári társulás elnöke,  Alena Bazsóová nyitotta meg, majd a ta-
nítónénik vezetésével elkezdődött a karneváli kavalkád. Szá-
mos alkalommal részt vett már maszkabáljukon Gál István,
idén sem hagyta  a szervezőket cserben, a zenét ő keverte. Az
egész maszkabált pedig a Léváról érkezett Roman Michalka, bo-
hóc vezényelte, a gyerekek nagy–nagy megelégedésére. Vidám
hangulatban telt a délután. Kihirdették a maszkabál idei vég-
eredményét.  A győztes Norbert Pecena lett, ő arab sejknek öl-
tözött, de az összes jelmezbe öltözött tanuló is kapott tárgyi ju-
talmat. (miriák)

A szerző felvételei

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

A Víz utcai Tulipán óvoda
kétségtelenül nagy hangsúlyt
fektet a hagyományok őrzé-
sére. Az elmúlt években több
olyan rendezvény zajlott az in-
tézmény falai között, mely
színvonalában, minőségében
kiérdemelte az elismerő sza-
vakat. Az óvoda vezetősége
érezhetően komoly szakmai
munkát végez. 

A múlt héten ovis tánchá-
zat szerveztek, melyre meg-
hívták a szülőket és nagyszü-
lőket is. A népzenére amúgy
is vevő gyerekek nagyon aktí-
vak voltak. Bátran vágtak
neki az ovis táncháznak. A jó
hangulatról, a népzenei ber-
kekben ismert Ölveczky Ár-
pád és Ölveczky Mónika gon-
doskodott, akik a Pengő népi
zenekar segítségével jól meg-
táncoltatták a gyerekeket. Kü-

lönböző játékok bevonásával
interaktív módon tanították
az egyszerű táncokat. Céljuk
nyilvánvalóan a néptánc sze-
retetének az átadása volt.
Azok, akik közben elfáradtak,
Méhes Kata kézműves segít-
ségével kukoricahegedűket
készíthettek. Sokan figyelték,
és többen meg is próbálkoz-
tak vele. A szünetben a tán-
cházak egyik elengedhetetlen
finomságát kóstolhatták
meg, a lilahagymás zsíroske-
nyeret. Minden gyerek bol-
dogan majszolta a régi tán-
cházak slágerételét. A sok fi-
nomság után újból jöhetett a
tánc, az új elemek elsajátí-
tása, ami minden gyermek-
nek nagy örömet szerzett.
Voltak olyanok, akik a tánc -
ház hangulatának a hatására
beiratkoztak a gyermek nép-
tánccsoportba.

Kép és szöveg:
-pint-  

Gyermek maszkabál

Ovis táncház a Tulipánban

Karva

Komárom

Bátorkeszi

Maszkabál a presszóban

Farsangi délután

A szlovák tannyelvű alapiskola tanulói már hagyományosan a
kultúrház presszójában tartották meg az idei maszkabált, az is-
kola mellett működő Junior Polgári Társulás szervezésében. 

Pat
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Csicsó

Az idei versenyen hét kö-
zépiskola – Szombathely, Val-
tice, Bzenec, Pőstyén, Kassa,
Karva és Éberhard (Malinovo)
- 27 tanulója mérte össze
ügyességét két kategóriában:
szív alakú virágcsokorkötés és
Valentin napi ajándéktárgy
díszítésében. A versenyzők-
nek mindkét kategóriában
élővirágokat kellett felhasz-
nálniuk.

A szakmai zsűri elsősorban
az ötletességet, a téma megér-
tését, a színek kombinációját
pontozta. Az értékelés alapján
az iskola másodikos diákja
Varga Angéla végzett mindkét
kategóriában az első helyen,
a csapatversenyben pedig az
iskola a második helyen vég-
zett, megelőzve a nagyobb vi-
rágkötészeti múlttal rendel-
kező szombathelyi, pőstyéni,
kassai és éberhardi iskolákat. 

A győztes, aki másodszor
indult a versenyen elmondta,
ruhaszárító kötélből készítette
a szív alapot, a csokorhoz fe-
hér tulipánt, korallvirágot és

aloe verát használt. Az  aján-
déktárgy díszítésére egy do-
bozt használt, amit a csokor-
hoz hasonló virágokkal díszí-
tett. 

Keszegh Ágnes, a diákok
felkészítő pedagógusa hetila-
punknak elmondta, hogy le-
hetőségeikhez mérten igye-

keznek minden versenyen
részt venni, mivel egy-egy ver-
seny óriási kihívás.  Az igé-
nyes virágkötészeti munkák-
kal a közízlés fejlesztésére és
az embereknek nyújtandó
örömszerzésre összpontosít-
ják a tanulók figyelmét és ne-
velését. Mindig valami új
trendet találnak ki, de szük-
séges a diákok ízlésének, ér-
zékének, kitartásának és tu-
dásának a fejlesztése is.

Miriák Ferenc
Mikóczi Alajos felvételei

A csicsóiak is megtartották évértékelő közgyűlésüket, melyre
a kultúrház nagytermében került sor. A sportévzárón Ferčík
Pál edző külön-külön értékelte a játékosok tavalyi teljesít-
ményét. Tudvalevő, hogy az említett szakember az összes
meglevő korosztály edzője, így nagy rálátása van a csicsói
labdarúgás berkeiben zajló eseményekre. 

Az értékelés közel két órát vett igénybe, de kellő tisztelettel
mindenki végighallgatta a mestert. Az elnöki beszámolóban ér-
zékeny pontként elemezték két játékos távozását, akik meg-
határozó szerepet játszottak a helyi labdarúgó csapatban. Mint
ahogy említették, a távozó játékosokat nehéz lesz pótolni, mi-
vel a feltörekvő ifik közül még nem rendelkeznek hasonló ka-
liberű játékosokkal, bár éppen az ifi korosztály hozza a legjobb
eredményeket a falusi labdarúgás szempontjából. A csapatok
támogatását a Községi Hivatal, mint főtámogató, és két helyi
vállalkozó patronálja. Az évzárón többen kaptak köszönő leve-
let az évek során végzett teljesítményeikért. A csicsói labdarú-
gás tervei között szerepel egy esetleges magasabb osztályba való
kerülés, melyre az eredmények jogosítják  fel őket. A találkozón
közel 70 személy vett részt, közülük az évzáró során többen
megvitatták a csicsói foci jövőjét. -pint-

A csicsói sportszervezet értékeltA karvai virágkötők újabb sikere 
Ismét kreativitásukról, a szakma iránti szeretetükről, szor-
galmukról tettek tanúbizonyságot a Karvai Szakközépiskola
virágkőtői, akik az „Éberhardi Valentin“ harmadik alkalom-
mal megrendezett nemzetközi virágkötő versenyen bizo-
nyították tehetségüket. 

Munkában a karvai virágkötők Éberhardon

1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére) + egyéves DELTa előfizetés
2. díj: plazma Tv 107’ + egyéves DELTa előfizetés
3. díj: sarok ülőgarnitúra + egyéves DELTa előfizetés
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) + egyéves DELTa előfizetés
5. díj: videokamera + egyéves DELTa előfizetés
6. díj: ebédlőfal + egyéves DELTa előfizetés
7. díj: hosszú hétvége (1 fő részére) + egyéves DELTa előfizetés
8. díj: fényképezőgép + egyéves DELTa előfizetés
9. díj: babzsákfotel + egyéves DELTa előfizetés

10. díj: színházlátogatás Budapesten (busz, vacsora 1 fő részére) 
+ egyéves DELTa előfizetés

Mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, vagy
- 10 héten keresztül a DELTÁBaN megjelenő kérdésekre helyesen válaszol és egyszerre beküldi azt

április 15-ig címünkre: Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno. 

Mit nyerhet velünk?

Szabályok:Szabályok:

A játék 2011. február 1-jétől április 15-ig tart.
Sorsolás: 2011. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok keretében,

Vadkerti Imre fellépésével.
A nyertesek névsorát a DELTA május 2-i számában közöljük.

Ötödik  kérdésünk:
Ki szervezte a PEACE hiphop fesztivált? 
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

kkoonnttaakktt::
00990033  772233--991100..

VV  MMaarrcceellooVVeejj
uull..  ZZddrraavvoottnníícckkaa  110077,,

vveeddľľaa  pprreeddaajjnnee  
ppoottrraavvíínn  pprrii  hhllaavvnneejj

cceessttee  ddáámmee  
do prenájMu 

tri Miestnosti 
na podnikateľské

účely
vv  rroozzmmeerroocchh  2255--3300mm22
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kos
Gondtalan időszak-
nak nézel elébe a hé-
ten, amikor igazán
önmagad tudod adni
és most ezt szabadon

meg is teheted, mert a csilla-
gok végigkísérnek utadon.

BIkA
A magánéletedben
nagyon vágynál pá-
rod kedvességére és
odafigyelésére, de azt

tapasztalhatod, hogy most
nincs szerelmes hangulatban.

IkREk
Könnyen előfordul-
hat, hogy pénz áll a
házhoz, ami elége-
dettséggel tölt el. Ha

főnököd jutalmat ad neked,
akkor ne csak a pénzt lásd a
gesztusában, hanem a megbe-
csülését is!

Rák
Ez az időszak rendkívül
kedvező a szerelemre,
a feltöltődésre. Ma sze-
rencsésen alakulnak a

terveid, érdemes az ötleteid meg-
valósításába kezdened.

oRoszlán
Alig jut időd kedve-
sedre, hiszen annyi a
tennivalód, hogy ki
sem látszol belőle.
Ügyelj rá, hogy az az

egy-két óra, amit együtt töltö-
tök, valóban örömteli és bol-
dog lehessen!

szűz
Egy heves és bonyo-
lult kapcsolatba me-
hetsz bele. Vonzódsz
hozzá, mert rejtélyes,
vagy bizonyos mó-

don kihívónak mutatkozik
mÉRlEG

Szerelmi kapcsolatod
ezen a héten forduló-
ponthoz érkezik,
olyan esemény törté-
nik, amely még szo-

rosabbá teszi közöttetek a vi-
szonyt.

skoRpIÓ
Tapasztalatokat sze-
rezhetsz az emberi
rosszindulatról. A si-
kereid miatti félté-
kenység és irigység

nem ismer határokat.
nyIlAs

A munkában nehéz
helyzet alakul ki,
még az is lehet, hogy
valamit nem fognak
kifizetni, vagy a fő-

nököd kritikáját viseled ezen a
héten nehezebben.

BAk
Hajlamossá válhatsz
a kedvesedet birto-
kolni. Ez a viselkedés
ugyan teljesen szo-
katlan tőled, de a

heti csillagállások arra utal-
nak, hogy olykor úgy teszel,
mintha ő a tulajdonod lenne.

Vízöntő
A szerelem édes an-
gyalkája a közeled-
ben tartózkodik. Él-
vezed a helyzetet, hi-

szen boldog vagy, és még az is
lehet, hogy a családalapításon
kezdesz el gondolkodni.

HAlAk
Erotikus kisugárzá-
sod is megnövekszik,
ezért a szokottnál is
több burkolt vagy ke-
vésbé burkolt ajánla-

tot kapsz, csak rajtad áll, hogy
élsz-e vele.

K
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zí
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Horoszkóp Programajánló

ÉszAk-komáRom
Selye János Gimnázium Feszty Árpád aulája:
Március 1-jén 17.00 órakor  nyílik Varga Tamás és barátai fotókiállí-
tása. 
Jókai Színház:
Március 1-jén, 15.00 Az ördög nem alszik, Március 2-4., 11.00 Diótörő.
Március 2-3., 16.00 Prah. Március 5-én 19.00 Régimódi történet.
Városi Művelődési Központ:
Február 28-án, 18.00 órakor „A gondolat ereje. Használd fel egészsé-
ged javára“ - Nagy Erika előadása szlovák nyelven. Belépődíj: 2 €. Már-
cius 7-én, 18.00 órakor "Tenyérjóslás" - alapinformációk - Kimle Éva
előadása magyar nyelven. Belépődíj: 1,50 €.
Csemadok Galéria: Március 2-án 18.00. Dr. Varga Tibor jogtörténész
előadása „Nimród tornya“ - A szkíta vallás gyökerei. Március 4-én 17.00.
Kocsis Ernő: Komoly(talanságok és anti) mesék. Könyvbemutatóval
egybekötött kiállítás.

mARcElHázA:
A Marcelházi Szent Imre Herceg Borlovagrend 2011. március 4-én he-
tedik alkalommal nemzetközi borversenyt rendez 14 órától a helyi
kultúrházban. Üvegkiadás: 2011. március 1-jén 16.00 -20.00 óráig a kul-
túrházban. A borminták bevétele 2011. március 3-án 16.00-20.00 óráig
szintén a kultúrházban.

Humor

Filmajánló

New York, I Love You
New York
a film szü-
letése óta
az álmok
és a lehető-
ségek vá-
rosa. Lük-
tető kultu-
rális sok-
színűségével, az eget ostromló, szikrázó
felhőkarcolóival több, mint száz éve szolgál kulisz-
szául sikeres filmek ezreihez. Most a szerelmesek
friss szemszögéből ismerhetjük meg a várost, mely-
nek örökös zajába megannyi titok, sok humor, és
egy csepp erotika vegyül. Számos tehetséges ren-
dező és világsztár kalauzolásával repülhetünk Va-
lentin napon a színes, izgalmas városba, ahol nem
számít a kor, a származás, a nemzetiség – csak a sze-
relem!

Vetíti: Cinema City Győr

- Jean, ma vendégek jön-
nek. Vágjunk jó képet hozzá-
juk.

- A falon lévő Picasso jó
lesz, uram?

• • •
Az anyós így szól a vejéhez:
- Fiam! Miért öltöztél egy hét-
köznapi vacsorához talpig fe-
ketébe?
- Azzal ne törődjön mama!
Egye inkább azt a finom gom-
bapaprikást!

• • •
Az iskolaorvos kérdezi:
- Hány órát alszol, Móricka?
- Ötöt, hatot.
- Az bizony kevés. És legalább
nyugodtan alszol?
- Sajnos, nem! Minden ki-
csengetés előtt felébredek!

Már a beharangozója sem volt min-
dennapi ennek az eseménynek, hiszen
több média is világhírű rendezvény-
ként számolt be a hiphopfelvidek.hu
által szervezett hiphop fesztiválról. For-
gács Attila, az egyik főszervező szerint
a társulásuk ilyen rendezvények meg-
szervezésében saját önmegvalósítását
látja. 

Egyáltalán nem különcködni szeret-
nének és a hivalkodás is távol áll tőlük,
egyszerűen csak a hiphop életérzést pró-
bálják átadni, ami abból áll, hogy vállal-
juk önmagunkat, gyökereinket! A béké-
ben való együttélést hirdetik nyelvi kü-
lönbözőségeinkre való tekintet nélkül.
Ezt hűen tükrözte a fellépők különböző
nemzeti összetétele is és a fesztivál meg-

nevezése: Peace – Live together, live in
hiphop, live in peace – éljünk együtt, él-
jünk hiphopban, éljünk békében!

Az egésznapos beltéri rendezvénynek
a helyi Billiard klub adott otthont, ahol
már déltől zajlottak a különböző progra-
mok. Olyan élő legendák léptek szín-
padra, mint Rasco, Lord Lhus és sokan
mások. A laikusok számára több stílus öt-
vözetét vonultatták fel a szervezők, ám
némi tájékoztatás után kiderült, hogy
minden egyes stílus szorosan kötődik a
hiphophoz, úgy mint a slam poetry –
azaz az utcai költészet, ahol a hangsúly a
rímeken van, a break tánc, a szájdobolás.
A gútai Forgács Attila is fellépett a slam
poetryn belül, majd barátjával Jakuzával
ők nyitották meg az esti koncertsorozatot

rövid hiphop előadásukkal. Noha Gútán
még nem alakult ki szélesebb rajongói tá-
bora ennek a stílusirányzatnak, Attiláék
elégedettek az elért eredményeikkel, hi-
szen határokon belül és kívül úgy emle-
getik, hogy Gúta a szlovákiai hiphop fő-
városa, és ez már valamit jelent. A fesz-
tivál fellépői voltak: Rasco (USA)& Dj
Wich (CZ) /The Untouchables-Al Capo-
ne's vault tour/ , Lord Lhus (USA)/Snow-
goons/, Kruscifix (SK), Young U (CAN)/
Itsmuzik/, RADIx (USA), Siska Finuccsi
(HUN),  Hősök (HUN), Attilah & Jakuza
(H2F), Funky, Rizkay (HUN) /Beatbox
show/, H2F Supreme Allstarz (H2F)/Bre-
akdance/, Slam Poetry / Indiana, Busa
Pista and more/, Funky Beatz /DJ Band/,
Maxell & Chicheck /HUN/. csóka
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Atlétika

Radocha Petike
február 17-én volt 5 éves. 

Boldog születésnapot kíván sok-sok
szeretettel édesanyja, nagypapa, 
nagymama, kistestvére Adélka, 

valamint Robi.

Február 24-én ünnepelte 3. születésnapját

Nagy Zolika Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál-
nak: szülei, nagyszülei, a dédnagymamák,
keresztszülei és ismerősei.

ÁllÁSAJÁNlATOK JÁRÁSUNKBAN

Akkori beszélgetésünk fo-
lyamán megtudtuk, hogy Vik-
tort a Stavbár Nitra kiváló ed-
zője, Tibor Danáč szólította
meg, látva benne a nagy te-
hetséget. Azóta a nyitrai klub-
nál tevékenykedik, és bizony
nem rosszul. „Szeretnék 50

mp alá kerülni 400 méteren,
és felnőtt országos bajnoki cí-
met szerezni” – mondta el az
akkor frissensült junior Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes. A
kemény munka meghozta
gyümölcsét, és mindkét álma
teljesült. A nemrégi, Pozsony-

ban megrendezett fedettpá-
lyás felnőtt országos bajnok-
ságon olyan nagy sebességgel
száguldott a „marcelházi exp-
ressz”, hogy egy arany- és egy
ezüstérem lett a jutalma.
Előbb a 400 méteres távon ér-
kezett másodikként célba,
majd csapata, az AC Nitra be-
futójaként olyan vágtát muta-
tott be, ami aranyérmet ért a
4x400 méteres távon.

A bajnokság kapcsán még
feltétlenül említést érdemel a
dunaszerdahelyi  távolugró
Medgyes Renáta teljesítmé-
nye is, aki köztudottan komá-
romi gyökerekkel rendelke-
zik. A Dukla Banská Bystrica
versenyzője 652 centiméterrel
nyerte az országos bajnoksá-
got, így a Szlovák Atlétikai
Szövetség benevezte a márci-
usban, Párizsban sorra kerülő
fedettpályás Eb-re. 

Eredmények:
Férfiak, 400 m döntő: 
1. Vajdik Daniel (D. Kubín)

49:00
2. Pálinkás Viktor 

(Stavbár Nitra) 49:93
3. Beňa Ján (AC Malacky)

50:05
Férfiak, 4x400 m döntő:
1. AC Nitra 3:28,34
2. Sp. Dubnica 3:29,39
3. Slavia UK 3:30,58

Nők, távolugrás döntő:
1. Medgyes Renáta (Dukla B.

Bystrica) 652 cm
2. Velďáková Jana (Dukla B.

Bystrica) 632 cm
3. Chrebetová Ivana 

(Sp. Dubnica) 591 cm

Száguldott 
a „marcelházi expressz” 

Az ostravai nemzet-
közi maratoni futó-
versenyen ismét re-

mekül teljesített a duna-
mocsi Kele Géza, akinek
ez volt a 71. sikeres mara-
toni versenye. A hazai és
lengyel futók mellett a kö-
zépmezőnyben ért célba
úgy, hogy magától lénye-
gesen fiatalabb futókat is
megelőzött. Bizonyára ez
is hozzájárult ahhoz, hogy
Kele Gézát a szervezők kü-
löndíjjal jutalmazták. 
A versenyt az ostravai Ro-
man Balázs nyerte 2:50,17-
es idővel, Kele Géza
3:53:05 alatt ért célba.

Különdíj Kele Gézának

Tavaly nyáron mutattuk be lapunkban Pálinkás Viktort, a fel-
jövőben lévő, tehetséges  marcelházi atlétát. Az akkor AC Ér-
sekújvár színeiben versenyző fiatalember beszélt terveiről,
emberi és sportolói jövőképéről. Nos, emberi sorsa talán
csak annyiban változott, hogy az idén érettségi vizsgát tesz
az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. A családi háttér
továbbra is biztosított, így az egykori labdarúgó tehetség, aki
nemrég egy sérülés után áttért a „sportok királynőjéhez”, az
atlétikához, tovább szövögeti álmait. És nemcsak szövögeti,
azok kezdenek beteljesülni is.

Pálinkás Viktor a dobogó második fokán, 50 mp alatti teljesít-
ményének köszönhetően

Február 22-én ünnepelte 6. születésnapját 

Horváth Gábor.
E szép ünnep alkalmából szívből 

gratulál: 
anya, apa, nagyszü-
leid, köriék, Anitáék,

unokatestvéreid, 
a kis Roman és Totó,
valamint az egész 

rokonság.

Munkakör / beosztás / munkaadó szám Elérhetőség
Villanyszerelő – karbantartó, SR, VICENTE TORNS
SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy

1 035/7902840

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA 
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno

4 Életrajz a czetmayerova@koop.sk

Könyvelő/nő, SR, SK-CONT a.s. Komárno - Hadovce 1 035/7731406
Fodrász/nő, SR, Viola Sukola, Pribeta 1 0907721008
Minőségellenőr, SR, VICENTE TORNS SLOVAKIA  a.s.
Veľké Kosihy

1 035/7902840

Gyártósori operátor, SR, VICENTE TORNS 
SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy

3 035/7902840 Életrajz:
zpavleova@vicentetorns.com 

Tésztagyári dolgozó, SR, ANTONELLA s.r.o. 1 035/7794137
Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa

3
0650440123

Eladó/nő, SR, Q8 MOBILMARKT 1 0908790345 - 40 % feletti rokkant részére
Eladó/nő. SR. RPL spol. s r.o. Partizánske, 
prevádzka Komárno

1 Válogatás 2011 március 10-én 10,00 óra-
kor a munkahivatal kis üléstermében

Hivatásos szülő, SR, DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1 035/7779134
Rehabilitációs munkatárs, SR, DETSKÝ DOMOV, KN 1 035/2433012
Asztalos, SR, Vojtech Bagin, Svätý Peter 1 0908120851
Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0915069526
Telemarketinges munkatárs, SR, MEDIFIT SLOVAKIA s.r.o., KN 5 035/7733832
Bérelszámoló - könyvelő, STROJE A MECHANIZMY a.s. 1 0917636172
Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o. KN 1 Életrajz a hogard5@gmail.com
Kirendeltség-vezető, SR, RENER s.r.o. Nána, KN 1 Életrajz a praca@renergy.sk
Cipőüzlet-vezető, SR, RPL spol. s r.o. Partizánske,
prevádzka Komárno 1 Válogatás 2011 március 10-én 10,00 óra-

kor a munkahivatal kis üléstermében
Tehergépjármű-vezető – raktáros, SR, 
DOMINIUM spol. s r.o. Komárno 1

0903477288 – Olláry
0903752450 - Komlósi

Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai 
– CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905457501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, 
EUROVIA  BT s.r.o. Komárno 5 0917891638

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, 
Takács Ladislav – T-TRANS Bátorove Kosihy 2 0908152278

Specializált egészségügyi nővér, SR, ADOS KN 1 0918188319
Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. Komárno 3 Kérvény és életrajz postán: 

Komárno, Mederčská 39 címre
Egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV 
Dedina Mládeže 1 035/7779134

Gyártósori dolgozó, SR, DEVIKA s.r.o. Svätý Peter, 22 035/7682004
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www.autoskolaelan.sk
lakatos lászló - Európa udvar - svájci ház 12

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány 
már � hét alatt

szlovák és magyar
tanfolyamok

februárban

csak 350 euró

EláN AUTóISKOlA

Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • obchod: Hradná 10, komárno
tel.: 03�/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 �31 73�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, komárno
tel.: 03�/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 73�

Emisné kontroly na počkanieEmisné kontroly na počkanie

Emissziós ellenőrzés megvárásra

VONóhOrgOK - SzAKSzErű SzErEléS
UTáNfUTóK - SzErVIz éS KölCSöNzéS

tel.: 03�/7720 07�, mobil: 0907 730 0�3
Holt-Vág �, 9�� 01 komárno

nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 1�.00

RReeggiioonnáállnnee  oossvveettoovvéé  ssttrreeddiisskkoo  
vv  KKoommáárrnnee  ppoonnúúkkaa  ttvvoorrccoomm  aammaattéérrsskkeejj  ffoottooggrraafifiee  

ffoottooggrraafificckkúú  ssúúťťaažž  3399..  rrooččnnííkk  AAMMFFOO..  
Súťaž je určená do okresu Komárno, záujemcom každej vekovej kategórie.
AMFO nie je tematicky ohraničená súťaž. Požiadavka na rozmer fotografie je 30x40 cm.
Fotografie prijímame do 14. marca 2011.  
Informácie o súťaži a prihlášky získate na 035 760 37 83 a na adrese: Regionálne osve-

tové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

15. februára sa v kaštieli Zlatý
bažant v Hurbanove konala
tlačová konferencia. Spoloč-
nosť Heineken Slovensko a.
s.  v spolupráci s Nitrianskou
komunitnou nadáciou hod-
notila druhý ročník granto-
vého programu Tu sme
doma. Počas dvoch rokov
bolo  podporených celkom
21 verejno-prospešných pro-
jektov sumou takmer 60 000
eur.

Úvodným slovom stretnutie
otvorila  JUDr. Margita Zem-
ková, primátorka mesta Hur-
banovo. S nadšením sa vyjad-
rovala o ďalšom kole prog-
ramu, v ktorom mesto aktívne
spolupracovalo pri realizácii
všetkých podporených projek-
tov a vytvorilo podmienky pre
aktívnych ľudí v Hurbanove
snažiacich sa svojimi pro-
jektmi zviditeľniť mesto. Tieto
projekty prispeli aj k zbližova-
niu ľudí žijúcich v našom
meste. 

Správkyňa Nitrianskej ko-
munitnej nadácie, Ľubica
Lachká, predstavila jednotlivé
víťazné projekty II. ročníka,
ktorých fotomateriály zdobili
miestnosť kaštieľa počas celej
tlačovej konferencie. Prítomní
novinári  ale aj autori a predk-
ladatelia jednotlivých projek-
tov takto mohli vidieť hotové
projekty,  prípadne jednotlivé
fázy ich realizácie. Panely
budú záujemcom k dispozícii
na nahliadnutie na Mestskom
úrade v Hurbanove. Pripo-
meňme, že do 2. ročníka gran-
tového projektu bolo prihlá-
sených 27 výborných  projek-
tov, z ktorých 11 najlepších
bolo podporených finančne
takmer 33 000 eurami. Dnes
už môžu Hurbanovčania vyu-
žívať nové ihriská či zeleň,
ktoré vyrástli na našich sídlis-
kách, pribudli preliezačky v
materskej škole ale aj na sídli-
skách,  vjazd do areálu mest-
ského zdravotného strediska
sa zbezpečnil, vytvoril sa skate
park, alebo vyrástla nová pitná
fontána, či seniori si spríjem-
nili okolie svojho penziónu.
Dva z realizovaných projektov
predstavili v prezentáciách

priamo autorky.  RNDr. Mária
Hamranová sa v prvom rade
poďakovala firme Heineken
Slovensko, a. s. a Nitrianskej
komunitnej nadácii za mož-
nosti, ktoré obyvateľom  mes-
tečka ponúkli. Program dostal
skutočne priliehavý názov,
lebo tu sme doma a tu máme
čo ukázať. Zhmotnili sa
mnohé skvelé nápady, z
ktorých majú  radosť určite
všetci občania mesta.  V pre-
zentácii svojho  projektu „Re-
vitalizácia bocianích hniezd“
predstavila priebeh realizácie

opravy a obnovy 4 bocianích
hniezd v katastrálnom území
Hurbanova. Súčasťou projektu
je vydanie nástenného kalen-
dára, samolepky a informač-
ného letáka o bocianovi bie-
lom. Zuzana Chrienová pred-
stavila projekt „Žime spolu“ , v
ktorom sa autori projektu sna-
žili o aktiváciu neprispôsobi-
vých obyvateľov v meste zapo-
jením ich do úpravy čistoty
okolia vlastného bývania.  Sú-
časťou projektu boli aj vedo-
mostné súťaže žiakov miest-
nych základných a špeciálnych
škôl.

Hana Šimková, manažérka
pre korporatívne vzťahy Hei-
neken Slovensko, a.s. sa vyjad-
rila, že program Tu sme doma
je pre spoločnosť aj pre sa-
motné Hurbanovo peknou tra-
díciou. Vďaka podpore projek-
tov sa v Hurbanove podarilo
urobiť kus užitočnej práce,
ktorú aj vidieť.

Správkyňa nadácie vyhlásila
nový, 3. ročník výzvy, ktorej
uzávierka je 22. apríla 2011. Aj
tento ročník je zameraný na
podporu projektov týkajúcich
sa rozvoja a zlepšenia kvality
života v Hurbanove v týchto
oblastiach: rozvoj komunit-
ného života, kultúrne aktivity
s dôrazom na regionálne tra-
dície, netradičné vzdelávacie
aktivity v školských zariade-
niach, programy pre znevý-
hodnené skupiny ľudí, úprava
verejných priestranstiev, prog-
ramy zamerané na ochranu a

podporu zdravia. Maximálna
možná výška grantu na jeden
projekt je 3300 eur.  Pri výbere
projektov sa bude hodnotiť
hlavne ich verejnoprospešný
charakter a aktívne zapojenie
dobrovoľníkov. Pracovníci na-
dácie poskytujú bezplatné
konzultácie ešte pred predlo-
žením projektov. Záujemcom
pripomíname, že všetky pod-
robné inštrukcie, formulár
prihlášky do 3. ročníka gran-
tového projektu je možné
nájsť na stránke www.nkn.sk v
sekcii Tu sme doma. 

Touto cestou vyzývame
všetkých aktívnych obyvateľov
mesta k vypracovaniu čo naj-
viac kvalitných projektov, aby
naše mesto vďaka podpore
firmy Heineken Slovensko a.s.
ešte viac prekvitalo a rozras-
talo sa.

Text: MH
Foto:NKN

Vyhlásenie 3. ročníka grantového
kola Tu sme doma

Fakivágás nehezen hozzá-
férhető helyen, telkek tisztí-
tása, bontási munkák. Kubo-
vics – Agro 0903 455 997.



V pondelok predpokladám v našom regi-
óne oblačno a miestami možnosť prehánok,
väčšinou dážď so snehom alebo dážď. Nočná
teplota od - 4 do - 2  ̊C, denná teplota od 4 do
6  ̊C. Slabý S vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 1.3. predpokladám v našom regi-
óne polooblačno až oblačno a malá možnosť
snehových prehánok, príp. dažďa so snehom.
Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C, denná teplota
od 3 do 5  ̊C. Slabý S vietor do 2 – 4 m/s. 

V stredu predpokladám v našom regióne
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 4
do - 2  ̊C, cez deň od 4 do 6  ̊C. Slabý premen-
livý  vietor do 2 - 4 m/s.

Vo štvrtok predpokladám v našom regióne
oblačno s malou možnosťou slabého sneže-
nia, príp. aj dážď so snehom. Množstvo snehu
do 1 cm. Nočná teplota od - 4  do - 2  ̊C, cez

deň od 3 do 5  ̊C. Slabý JV vietor do  2 - 4 m/s. 
V piatok predpokladám  v našom regióne

veľkú oblačnosť až zamračené s miestnymi pre-
hánkami, väčšinou dážď alebo aj dážď so sne-
hom. Nočná teplota od - 4 do - 2  ̊C, denná  tep-
lota od 3 do 5  C̊. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s.  

V sobotu predpokladám v našom regióne
veľkú oblačnosť s občasným slabým sneže-
ním, príp. aj  dažďa so snehom. Množstvo
snehu do 2 cm. Nočná teplota od - 4  do - 2  ̊C,
denná teplota od 2 do 4  ̊C. Slabý SV vietor do
2 - 4 m/s. 

V nedeľu predpokladám v našom regióne
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od -
4 do - 2  ̊C, cez deň od 2 do 4  ̊C. Slabý SV vie-
tor do 2 - 4 m/s. 

S pozdravom „bude ešte aj krajšie počasie
„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 28. 02. - 6. 03.
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Ľudovít B od dňa 16. 2. 2011 do dňa 18. 2. 2011 si neopráv-
nene zadovážil a u seba prechovával bielu kryštalickú látku,
pričom  vykonaním  predbežného narkotestu  bola  v    uve-
denej látke potvrdená prítomnosť Methylenedioxymet-
hamphetaminu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené ob-
vinenie pre prečin nedovolenej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie s nimi.

• • •
Zoltán V. na doposiaľ presne nezistenom mieste v okrese

Komárno prechovával 1ks  zatavenú injekčnú striekačku s ob-
sahom bielej kryštalickej látky, pričom uvedená látka  po  vy-
konaní narkotestu vykázala prítomnosť omamnej látky me-
tamfetamin. Ďalej od presne nezisteného času do dňa 18. 2.
2011 v rodinnom dome nachádzajúcom sa v katastri obce
Marcelová v pivničných priestoroch prechovával čiastočne
vysušenú látku rastlinného  pôvodu, pričom vzorka z časti
uvedenej látky po vykonaní narkotestu vykázala prítomnosť
THC (tetrahydrokanabinolu – účinná látka canabisu). Zoltán
V. taktiež od presne nezistenej  doby do 18. 2. 2011 si zaob-
staral od doposiaľ  nezistených osôb omamné a psycho-
tropné látky, konkrétne pervitín bližšie nezisteného množ-
stva, ktoré následne predával na rôznych miestach v obci
Marcelová a okolí najmenej  dvom osobám. Za uvedené ko-
nanie mu bolo vznesené obvinenie pre zločin nedovolenej vý-
roby omamných a psychotropných látok, jedov alebo pre-
kurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

• • •
U Dávida B. boli počas policajnej akcie dňa 18. 2. 2011 na

hraničnom priechode Komárno - Komárom, nájdené 2 ks in-
jekčných  striekačiek so zataveným otvorom s obsahom  bie-
leho  kryštalického prášku. Uvedená látka vykázala prítom-
nosť omamnej látky metamfetamin. Za uvedené konanie
mu bolo vznesené obvinenie pre zločin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s nimi.

• • •
Tibor K. dňa 19. 2. 2011 okolo 02,25 hod v obci Bátorove Ko-

sihy viedol motorové vozidlo i napriek tomu, že má právo-
platným rozhodnutím uložený zákaz činnosti viesť moto-
rové vozidlá. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvine-
nie pre prečin marenie výkonu úradného rozhodnutia.

Z policajných hlásení

Dňa 11. februára 2011 bola v
galérii limes v priestoroch
bývalého vojenského kos-
tola v Komárne slávnostná
vernisáž pozoruhodnej vý-
tvarnej výstavy pod ná-
zvom: Permeability. Ana-
bela Sládek Žilíková, pred-
staviteľka novej generácie
slovenských výtvarníkov
pri niesla do Komárna nové
formy a pohľady na život
okolo nás.

PhDr. Veronika Farkas, ria-
diteľka galérie Limes  vyja-
drila radosť, že na juhu Slo-
venska sa prvýkrát prezen-
tuje taká výtvarná umel-
kyňa, ktorá svoje práce
vystavovala v rôznych galé-
riách v Európe a teraz žije a
pracuje v obore výtvarníctva
na katedre grafiky FVUAU  a
v ateliéri  GPS v Banskej By-
strici. Kurátorkou výstavy je
prof. PhDr. Eva Kapsová,
CSc., ktorá na vernisáži
uviedla: „Výstava Permeabi-
lity – priepustnosti mapuje
priebeh doterajšej tvorby au-
torky. Priepustnosť ako vizu-
álna aj ideová hodnota zna-
mená pre autorku možnosť
aplikácie pojmu v rôznych
formách, pritom takmer
vždy pracuje metódou od-

krývania či prekrývania
vrstiev. Tu autorke nejde len
o vizuálnu hru, ale kopíruje
spoločenské, filozofické a sú-
kromné témy identity, z kto-
rých autorka čerpá námety.
Práce odrážajú autorkin ná-
zor na extrémizmus v spo-
ločnosti, nacionalizmus ako
aj možnú liečbu komplexu

menejcennosti. Osobitne za-
ujímavou formou odsudzuje
holokaust, napr. v projekcii
Madony s dieťaťom  sa obja-
vuje portrét fašistického
vodcu, ako nositeľa všetkého
zla proti ľudskosti. Je to

vlastne konfrontácia symbo-
lov dobra a zla.“ 

Autorka na výstave, ktorá
sa koná v znamení 10. výročia
vzniku galérie Limes v Ko-
márne, dobre využíva prie-
story vojenského kostola i jej
galérie na predstavenie pro-
jekcií, inštalácií a tlačí, ktoré
vždy spája téma názvu vý-

stavy „Permeability – prie-
pustnosti“ či sa jedná sériu di-
gitálnych tlačí Screen reflex,
či v sérii Sínful graffity a
mnohé ďalšie diela, ktoré mô-
žeme vidieť na tejto výstave.
Slávnostnú vernisáž krásne
doplnil hudobným progra-
mom Andrej Gál, ktorý hru
na violončelle  precítene za-
hral od György Ligety Sonátu
for violoncello solo. Výstavu
podporili Samospráva mesta
Komárna, Nitriansky samo-
správny kraj a Ministerstvo
kultúry SR. 

Autorka i galéria Limes kaž-
dého srdečne pozýva na vý-
stavu pod názvom „Permea-
bility“, ktoré dajú každému
silné podnety na zamyslenie.
Výstava potrvá do 5. marca
2011.

Dr. Bende Štefan

Pozoruhodná výtvarná výstava 
pod názvom Permeability v galérii Limes 

Z 20 prítomných poslancov hlasovalo o programe zasadnu-
tia len 12, čím plénum stratilo uznášaniaschopnosť. Jeden ne-
závislý poslanec nehlasoval a ôsmi sa hlasovania vôbec nezú-
častnili, z nich boli ôsmi za Most-Híd a jeden nezávislý. Nový
primátor Anton Marek (nezávislý) zaslal médiám stanovisko,
v ktorom poslancov obviňuje z obštrukcií, ktorými znemožnili
riadne fungovanie mestských orgánov a mesta. „Tí, ktorí sa ne-
zúčastnili hlasovania sa vlastne vyjadrili, že nechcú spolupra-
covať s primátorom“, myslí si Anton Marek.

Poslancom sa nepáčilo, že Anton Marek chcel do programu
dodatočne zaradiť dva body, ktoré neboli prerokované v
mestských komisiách. „Neboli to nejaké zásadné body, išlo
napríklad o personálnu agendu“, povedal vedúci organizač-
ného oddelenia primátora Róbert Dobi. Posledné riadne za-
sadnutie mestského zastupiteľstva bolo v septembri 2010. Od-
vtedy bolo jedno slávnostné a dve mimoriadne zasadnutia.

Zdroj:nitra.sme.sk

Prvé riadne mestské 
zastupiteľstvo sa skončilo fiaskom
Prvé riadne mestské zastupiteľstvo v novom volebnom ob-
dobí v Komárne sa skončilo fiaskom.
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FORDÍTÁS 120 NYELVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztősé-
günk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�

Gyorskölcsön ingatlan-
fedezettel, kezes és fize-
tés-kimutatás nélkül. Eg-
zekúció, banki regiszter
nem akadály. 

Tel.: 0918 870 684.

Szlovák nyelvoktatás
gyerekeknek és felnőttek-
nek -   0908 607 653.

Fakivágás nehezen hozzá-
férhető helyen, telkek tisztí-
tása, bontási munkák. Kubo-
vics – Agro 0903 455 997.

Pénzre van szüksége? Hívja a 0908 417 840-et. Hitelét elbíráljuk
akár 30 perc alatt. Pénzhez juthat akár 24 órán belül. Bármilyen
célra igényelheti, kezes nélkül. Munkaviszonyban lévők, Ma-
gyarországon dolgozók is. Nyugdíjasok, mozgássérültek, vállal-
kozók, havi törlesztésre, a hitel befagyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafizetésre. Biztosítjuk az anyagi nyugalmat!

„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 téli napon életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Február 24-én, halálának első évfordulóján emlékeztünk 
drága halottunkra 

Beke Dénesre.
Felesége családjával.

Gélové nechty, zselés mű-
köröm, 12 €. Tel.: 0915 113
209.

„Az idő múlik, a fájdalom nő.
Nem hoz enyhülést a múló idő,
Sírodra hiába viszünk virágot.
Veled temettük el az egész világot.“
Bánatos szívvel emlékezünk február 24-én,

születésének 50. évfordulóján és halálának
közelgő 20. évfordulóján

ifj. Baranyai Kálmánra (1961-1991) 
Nemesócsán.

Emlékét és szeretetét őrző szülei, nővére Edit, férje és családja.

„Emlék maradok.
Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen Nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok sose sírjatok
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“

Fájó szívvel emlékeztünk február 26-án, 
halálának 5. évfordulóján

Vendégh Sándorra Kaván.
Emlékét örökké őrző édesanyja, fiai Roland és Sándor, 
nővére Ella és családja, bátyja Tibi és Józsi családjukkal.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, osztály-
társnak és mindazoknak, akik ismerték
és szerették és elkísérték utolsó útjára feb-
ruár 25-én a római katolikus temetőbe

Székely Lacikát.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat, részvétnyilvánításokat,
mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás új-
építésű lakás, akár vállalkozás
céljára is. Ár: 15.733 €. Tel.:
0905 663 408.
• Kedves közönség, színpadon
újra a Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Predám desaťročný rodinný
dom prízemný v Novej Stráži,
pozostáva z 5 izieb, 2 kúpelní, 2
terás a 4 garáží na 5 á pozemku.
Cena 150 tisíc eur alebo vyme-
ním za svojpomocný byt resp.
dvojizbový byt s garážou + dop-
latok. Mobil: 0905 444 965.
• Hľadám do prenájmu dvojiz-
bový byt v širšom centre Ko-
márna na prízemí alebo prvom
poschodí, garáž vítaná. Tel.:
0905 444 965.
• Eladó tízéves földszintes csa-
ládi ház Őrsújfalun, 5 szoba, 2
fürdőszoba, 2 terasz és 4 garázs 5
á telken. Ár: 150 ezer euró, vagy
elcserélem önsegélyes lakásra ill.
kétszobás lakásra garázzsal +
hozzáfizetés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás la-
kást Komáromban a szélesebb
belvárosban, földszint vagy első
emelet, esetleg garázzsal. Tel.:
0905 444 965.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• A nemesócsai fagylaltozóba
elárusítónőket keresünk. Tel.:
0915 401 254.

• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.535 €. Tel.:
0905 663 408.
• Gyorskölcsön 3 napon be-
lül! Magyarországon, Szlová-
kiában dolgozóknak, nyugdí-
jasoknak, rokkantnyugdíja-
soknak is. Tel.: 0908 165 592.
• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, népi bútorok.
Kedvező árak! www.cserepkaly-
hak-mobilcserepkalyhak.hu.
Tel.: 0036 20 39 79 102.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Eladó krumpli a legjobb
áron. Éttermekbe és magán-
címre kiszállítom.
Tel.: 0908 40 24 29.
• Könyvelés és adóbevallások
– gyorsan és pontosam. Tel.:
0904 659 835.
• Üzemképes motorbiciklit ve-
szek Simsont papírokkal. Tel.:
0907 472 095.
• Vállalkozásomhoz szorgal-
mas, céltudatos munkatársakat
keresek, uniós jövedelem. Tel.:
0905 478 273.

Vízszerelő – kanalizá-
ciós, dugulás-elhárítás
csúcstechnológiával, KN,
NZ, DS. Tel.: 0908 796 813.

• Ha van érettségid és szeret-
nél sokat keresni, hívj fel, én
segítek. Tel.: 0915 748 037.
• Szakképzett térkövező (zám-
ková dlažba) és kőműves cso-
portok jelentkezését várjuk.
Hosszabb távú munkalehetőség
biztosított. Tel.: 0910 379 167,
0915 912 763.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, minőség kedvező áron.
Tel.: 0908 666 351.
• Dolgozik, nyugdíjas vagy vál-
lalkozik? Gyorskölcsön, ami ki-
segít, ha gond adódik. Tel.: 0910
328 502.

• Társra vágyik? Forduljon a
Pollux – Club társkereső és ren-
dezvényszervező irodához. Társ-
közvetítés és rendezvények
minden korosztály számára. Je-
lentkezés: www.polluxclub.eu.
Tel.: 0905 948 579.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.

• Dél-Komáromban a belváros
szívében a gyógyfürdőtől 5
percre újonnan épített családi
ház kis kerttel és szomszédos
felújításra szoruló ház kis kert-
tel összenyithatóan is együtt el-
adók (630 m2), elköltözés miatt.
Tel.: 0036/20 94637 424.
• Egyszerű munkalehetőség.
Tel.: 0911 989 416.
• Gépkezelőt és nyomdászt ke-
resünk a dél-komáromi Flexo
nyomdába. Feltétel: középisko-
lai végzettség. Tel.: 0036/34 348
578.
• Predám Fiat Punto 1,2,
r.v.:2006, el. okná, 2 x airbag, pa.
počítač, servo, servo city, cent-
rálne zám., fólie, 4 x letné, 4 x

zimné pneu, naj. km 90.000, 1.
majiteľ, modrá metalíza. Cena:
4.300 €. Tel.: 0918 816 830.
• Kiadó március 1-től szoba-
konyhás lakás + balkon a Bis-
kupa Királya utcában, 220 €/hó-
nap. Tel.: 0904 301 602, vagy
este 035/760 2138.
• Tapétázást, festést, glettelést,
átépítést, kőműves munkát, hő-
szigetelést, gipszkartonozást és
gipszkarton díszeket vállalunk.
Tel.:0915 731 112.
• Dám dlhodobo do prenájmu
1-izbový byt v KN. Tel.: 0918 531
850.
• Regionális üzletkötőket kere-
sünk, KN, NZ, DS pénzügyi tár-
saság 500 €, kezdő fizetés. Tel.:
0905 655 829.
• Csökkentse törlesztőrészle-
tét, jelzáloghitelét, kölcsönök az
összes banknál, személyre sza-
bott jelzáloghitelek, adásvételi
szerződések írása. Tel.: 0917 388
632.

• Kéziásást, szigetelést, bon-
tást, kőművesmunkát válla-
lunk. Tel.: 0944 367 318.
• Gyorskölcsön: vállalkozók,
nyugdíjasok, dolgozók és Ma-
gyarországon dolgozóknak is.
Tel.: 0917 074 533.
• Proficredit gyorskölcsön
készpénzben, kezes és fedezet
nélkül, Marcelháza és kör-
nyéke. Tel.: 0949 267 530.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.
• Kiadó 3-szobás lakás Komá-
rom, Víz utca. Tel.: 0915 151 779.
• Eladó Őrsújfalun 10 áras
kert, hétvégi házzal alápincézve



úJszÜlöttEk:
Pisárová Ivana (Komárom); Rozsnyó Zoé (Komárom); Vont-
szemű Bianka (Ekel); Kiacová Ema (Párkány); Keseg Richard
(Dunaradvány); Berecz Lara Nicol (Nemesócsa); Pettykó Dá-
niel (Búcs); Uzsák Ábel (Madar); Bukor Hanna Kiara (Laksza-
kállas); Tóth Kitti (Vágfüzes); Orosz Rebeka (Patas); Horváth
Anasztázia (Madar); Pereszlényi Kristóf (Komárom); Bučková
Nikoleta (Szentpéter); Križan Bianka (Hetény); Vontszemű
René (Negyed); Rozsár Réka (Komárom)

ElHunytAk:
Ing. Takács Ján (58) Őrsújfalu; Klimo Jaroslav (29) Komárom;
Károly Rozália (69) Csallóközaranyos; Vörös Koloman (84)
Őrsújfalu; Šeligová Helena rod. Kántorová (70) Svit; Juhász Te-
réz (72) Komárom; Gábor Mikuláš (77) Hetény

HázAssáGot kötöttEk:
Ing. Branislav Hric (Kassa) és MUDr. Rosičková Ildikó (Mar-
celháza)
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Első fotóm

Pereszlényi Kristóf
Komárom
(3000/49)

Orosz Rebeka 
Csilizpatas 
(3650/50)

Pettykó Dániel 
Búcs

(4000/52)

MinDig TV szerelése, akár
25 csatorna is fogható, UPC
szatelit szerelése most csak
9 € havonta, emelőkosaras
autóval való munkák. Tel.:
0905 266 675.

peg-perégo, JAnE, casual play, Babyactive, 
cHIcco, Baby design, Dema, cam, concord,

X-lander, cosatto, neo nato, Bambino, Bambi.

postielky, ohrádky, stoličky, 
prebalovacie pulty, autosedačky, 

jednorázové plienky.

Kojenecký tovar

Adresa: ul. Biskupa királya 10, komárno.
tel.: 090� 8�0 201, 090� 8�0 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

NoViNKA
Zapožičiavanie detských 

elektronických baby 
monitorov a detských 

digitálnych váh.

Všetko,čo vaše dieťa potrebuje!

NoViNKAAkcia!Akcia!

Dovoz tovaru zdarma!

3 €

Jednorázové
plienky

Detské
kočíky

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Február 17-én ünnepelte 

11. születésnapját

Kelemen Elisabeth 
Agyagoson.

Köszöntik őt és sok puszit
küldenek: anyu, apu, testvérei
Jennike és Rolika, Agyagosról Ró-
zsi mamáék, dédi és Komárom-
ból Böbe mamáék.

„Még milliónyi élmény vár,
Minden csoda most Téged vár!

Mesék válnak most valóra,
Ma reggel virradóra.” 
Február 28-án 3 éves 

Velsitz Márk. 
Köszöntenek Téged:

szüleid, nagyszüleid,
keresztszüleid,
és mindenki,
aki nagyon
szeret.

Március 6-án 1 éves 

Libai Palkó 
Kolozsnémán.

Boldog születésnapot 
és vidám gyermekkort 

kívánunk: apa, anya 
és a nagyszülők.

Fo
tó

k:
Bö

rö
cz

ky
Jó

zs
ef

Uzsák Ábel
Madar

(3700/51)

+ több műszaki berendezéssel.
Látni kell! Tel.: 035/7702 474.
• Kárpitos munkát vállalok,
minőségi munka sok éves gya-
korlattal. Tel.: 0905 277 247.
• Yorkshire terrier kiskutyák el-
adók. Tel.: 0915 715 879.
• Szimbolikus áron eladó
ebédlő, háló és konyhabútor.
Tel.: 0905 208 055.
• Adóbevallás Szlovákiában és
Magyarországon dolgozóknak,
könyvelés, bérelszámolás vál-
lalkozóknak. Tel.: 0911 331 991.
• Vennék Simpson kismotort.
Tel.: 0908 561 530.
• Eladó Keszegfalván két
szoba-konyás családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• Predám včely na rámikoch a
roje. Tel.: 0905 912 534. Méhek
eladók kereteken és rajok. Tel.:
0905 912 534.

• Kiadó igényesen felújított és
berendezett szoba-konyhás la-
kás KN-ben a Duna rakparton.
Tel.: 0907 488 084.
• Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra, hos-
tessmunkákra keresünk mo-
delleket! Kezdők és profik je-
lentkezését egyaránt várjuk! Fel-
tételek, további információk és
jelentkezés: www.monde-
caste.hu. Tel.: 0036/704166389

• Cserépkályhák és csapágyak
értékesítéséhez üzletkötőket ke-
resünk az ország minden terü-
letéről. Magas jutalék! Tel:
0036204826954
• Felújított 2-szobás lakás el-
adó a Len. sady-n, ár: 38.000 €.
Tel.: 0908 103 987.
• Picasso festés és glettelés,
stb, kisebb kőművesmunkák.
Tel.: 0944 080 121.
• Eladó 3-szobás lakás az Ister
áruháznál, ára: 31.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó villanybicikli 150 €, kasz-
szagép 50 €. Tel.: 0948 021 589.

• Avon regisztráció, kedvez-
mény, ajándékok, mellékkere-
set. Tel.: 0908 835 914.
• Kto hľadá na dedine dom s
mestským dizajnom? Aj
výmena! Tel.: 0907 447 314.
• Eladó 3-szobás lakás Nemes-
ócsán, saját fűtés, 81 m2. Tel:
0907 791 581.
• Fe-Mal: Festést, mázolást és
kisebb kőművesmunkát válla-
lunk. Tel.: 0905 333 559.
• Pozor! Menšie opravy v ro-
dinných domoch a bytoch. Tel.:
0905 365 661.

„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesanyánk.“

Március 4-én ünnepli 65. születésnapját 
a szeretett édesanya, nagymama

özv. Andruskó Andrásné szül. Máriási Erzsébet.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak, jó egészséget
és hosszú, boldog életet kívánnak: fia Bandi, menye Adri,
lánya Böbe, veje Miki, unokái: Detti, Karin barátaikkal,
Miki, Balázs, Laura, hugai: Ilonka és Marika családjaikkal.

Veľa zdravia milý strýko,
Prajeme Ti ozaj všetko,
Po čom Tvoje srcde túži,

Ktorého so veľa uži!

18. februára oslávil 80. narodeniny 

Ružička Pável 
v Komárne. K tomuto životnému
jubileu mu zo srdca želá veľa zdra-
via a štastia: rodina  Blahutová.

„Születésnapodra kívánunk Neked sok szépet,
legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
légy boldog sokáig ezen a világon!“

Február 27-én ünnepelte 
8. születésnapját

Rumi Karolina 
Komáromban.

Sok szeretettel köszöntik őt: szü-
lei, testvérkéje Nati, unokatest-
vérkéje Peti, nagyszülei, 
keresztszülei és a dédik.
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FutsalKosárlabda

Nagyon rosszul állt a komáromi csapat szénája az eléggé
szerencsétlennek mondható hazai vereség után a lévaiak
ellen. Annyira rosszul, hogy már-már elúszni látszott a
„négybe jutás”.  Aztán Suja edző váratlanul – sokak sze-
rint még idejében – lemondott, és pénteken már Komá-
romban volt Krunoslav Krajnovič, a kiváló horvát edző.
Másnap már győzelemre vezette csapatát az iglóiak ellen,
akik nem esélytelen csapatként érkeztek Komáromba. És
hogy teljesen érezhető legyen a változás, múlt szerdán a
kiváló privigyei csapatot kényszerítette térdre saját ott-
honában.

Prievidza – MBK Rieker 75:79 (25:24, 15:18, 19:26, 16:11)

Egy igazi oroszlánbarlangban érezhette magát a komá-
romi csapat, hiszen a privigyei City Arénában több mint
2000 néző fogadta a pályára lépő csapatokat. Bár a 3. percig
fej-fej mellett haladtak a csapatok, a 4. percben már a ha-
zaiak vezettek 9:4 arányban. Ekkor Jones hárompontos do-
bása adott löketet a komáromiaknak, de a csapatkapitány
Berkis és Klár is rendesen játékba lendültek. Annyira, hogy
13:11-es komáromi vezetésnél a hazaiak edzője időt kért,
hogy rendezze csapata sorait. Ennek meg is lett az ered-
ménye, hiszen újabb három perc múlva már 21:17 világított
az eredményjelzőn. Aztán, hogy érdekesebb legyen a dolog,
ismét a komáromiak vezettek 22:21-re, de a negyedet végül
a hazaiak nyerték egypontos előnnyel. A második negyed
elején 30:24-re, majd 34:29-re elhúztak ugyan a hazaiak, de
a lelkesen játszó vendégeket ez sem deprimálta. Jurík há-
rompontos dobása ismét lelket öntött a piros-fehérekbe
akik újra átvették a vezetést. Sőt, félidei pihenőre is két-
pontos vezetéssel vonulhattak. A harmadik negyedben
szinte végig a komáromi csapat diktálta az iramot, amit mi
sem bizonyít jobban, mint a negyed végére kialakuló ki-
lencpontos vendég vezetés (59:68), tegyük hozzá, a legma-
gasabb különbség a mérkőzés folyamán. Forrott a levegő a
csarnokban, hiszen a hazai csapatnak mindenképpen győz-
nie kellett, ha közelebb akarta hozni esélyeit a rájátszásban
való részvételhez. Mentek is előre becsületesen, de a ko-
máromi védelem és a csapat lelkesedése olyan sokat nem
engedett meg számukra. Igaz, másfél perccel a találkozó
vége előtt újra egy pontra közelítettek a hazaiak (75:76), de
kétszer is fontos labdákat veszítettek, amit a szemfüles Ber-
kis és Klár tökéletesen ki is használtak. 

Ezen a mindkét csapat számára fontos találkozón nem is
annyira a játékbeli különbség, mint inkább a vendégek
küzdőszelleme diadalmaskodott. A szinte állandó jelleggel
jó teljesítményeket nyújtó Burrows és Berkis mögé most fel-
sorakoztak Laco, Johnson, Klár és Jurík is, de Jones leg-
jobbkor jövő pontjai is nagy mértékben hozzájárultak ehhez
a szenzációs győzelemhez. Az ellenfélről el kell mondani,
hogy minden számukra kedvezőtlen körülmény ellenére ki-
váló csapatot alkotnak, és bizony további ellenfeleikre még
nagyon nehéz percek várnak akár hazai, akár idegenbeli pá-
lyákon. Ami pedig a komáromiakat illeti, nos biztossá vált,
hogy bejutottak a rájátszásos szakaszba, a kérdés már csak
az, hányadik helyről kezdik meg annak küzdelmeit. A szer-
dai nyitrai, majd szombati hazai, zsolnaiak elleni találkozók
már választ adhatnak erre a kérdésre is. 

Pontszerzők: Szalay 21, Hallett 19 – Berkis 20, Burrows 17,
Johnson 11, Klár 10, Jurík 8, Jones és Laco 5-5, Mišinský 3.

További szerdai eredmények: Nitra – Inter 102:65, Žilina
– Svit 94:70, Sp. N. Ves – B. Bystrica 80:64. Handlová és Le-
vice – szabadnaposak voltak. 

E heti program: Szerdán a bajnokesélyes Nitra pályáján
lépnek pályára a komáromi piros-fehérek, majd szom-
baton a kiváló Žilina csapatával mérkőznek meg a Ko-
máromi Városi Sportcsarnokban. 

Múlt szombaton a Selye János Egyetem ét-
termében ünnepélyes keretek között kiér-
tékelték a Városi Futsal Bajnokság
2010/2011-es idényét. A kiértékelésen meg-
jelent Tóth János, a Selye János Egyetem
rektora, Novák Béla, a Komáromi Városi Hi-
vatal alpolgármestere és Héder Ágnes, a
Komáromi Városi Önkormányzat kulturá-
lis, ifjúsági és sportbizottságának elnöke. A
díjakat is ők adták át a győzteseknek, Ste-
fán István, a bajnokság főszervezője  társa-
ságában. Novák Béla köszöntője után Tóth
János mondott pohárköszöntőt.

Pólya Ivett, a rokonszenves konferanszié
előbb Finta Márkot szólította színpadra, aki
musicalrészleteket adott elő a tőle megszokott
magas színvonalon. Ezután lapunk – mint a
bajnokság fő médiatámogatója – sportszer-
kesztőjét kérte fel a bajnokság kiértékelésére,
és a győztesek kihirdetésére. A díjak átadása
után a komáromi Spanish Line Dance Studio

Lucza Zoltán, zsinórban ötödik alkalommal lett a bajnokság gólkirálya 

A Bauring City megvédte bajnoki címét 

Az I. lIGáBAn:
Csallóközaranyos – Nitra 24:28 (11:11)
A találkozó 9. percében a hazai csapat már

4:0 arányban vezetett, de a második félidőben
teljesen szétesett a játéka. Így, a nyitrai lá-
nyoknak nem okozott különösebb gondot a
győzelem megszerzése. Ezen a hétvégén a lis-
tavezető Senica pályáján próbálnak meg javí-
tani az aranyosi lányok.

Hazai góldobók: E. Pažúrová 8, Olajos V. 5,
Kasznár és Švec-Somogyi 4-4, Farkas 2, Šebe-
ňová.

Čadca – Naszvad/Ímely 23:19 (12:10)
Jól kezdtek a naszvadiak, és a találkozó 26.

percében még 8:10 világított az eredményjel-
zőn. A második félidőben is remekül tartották

a lépést vendéglátóikkal, de a mérkőzés utolsó
tíz percére bizonyára sokáig fognak emlékezni.
Túl azon, hogy a csapatból nagyon hiányzott a
játékmester Šulanová, a játékvezetők két ven-
dég játékost kiállítottak, kettőt pedig diszkva-
lifikáltak. Akárhogyan is volt, Juraj Miškovič
edző mondta ki a lényeget: „Haris Edina, aki
átlagosan hét gólt szerez mérkőzésenként,
most egyszer talált be a kapuba. Én valahol eb-
ben látom vereségünk okát” – fejtette ki na-
gyon sportszerűen véleményét az edző.

Hétvégén Nagytapolcsányt fogadják a Vlahy
Jenő Sportcsarnokban. 

Vendég góldobók: Szabó és Simonics B. 4-
4, Kelemen, Oláh és Molnár B. 3-3, Haris E. és
Molnár A. D.M.

Jókor jött 
az edzőváltás 

Kézilabda

Nagy baki Csallóközaranyoson
Sajnos, ilyen is elő szokott fordulni a sportban. A mérkőzés előtti szokásos játékos-igazol-
vány ellenőrzésnél a játékvezetők megállapították, hogy az aranyosi csapat gólzsákjának,
Olajos Miladának játékengedélye ez év január végén lejárt(!?) Mi sem természetesebb, a já-
tékos így nem léphetett pályára, ami minden bizonnyal nagyban befolyásolta csapata játékát
és a mérkőzés végeredményét. A naszvadiak/ímelyiek árvai kirándulása sem járt sikerrel,
de itt más okok is közrejátszottak. A II. ligában, ahol a gútaiak képviselik járásunkat, két hét-
tel elhalasztották a tavaszi nyitányt, a téli felkészülés tehát ennyivel kitolódott. 

A Bauring City magabiztosan védte meg bajnoki címét 

Stefán István, a baj-
nokság lelkes főszer-
vezője

Lucza Zoltán ötödik
alkalommal hódította
el a gólkirályi címet

fiatal táncosai futottak ki a táncparkettre, és
mintegy megadva az est további alaphangját,
fergeteges táncegyveleget mutattak be kiváló
koreográfiában. Közben, a bajnokság egyik fő
támogatójának, a Danubius Centernek mun-
katársai felszolgálták a gazdag vacsorát. Nem
sokkal később aztán színültig megtelt a tánc-
parkett, és a hajnalig tartó sportbálon a Bonita
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efAz első liga 16. fordulójában hazai pályán készült ösz-
szecsapni a Komárom/Ipolyság az újonc Nemesó-
csával, aztán az összecsapásból végül csak „csapás”

lett. A vendég nemesócsaiak ugyanis megalázó veresé-
get mértek a szebb napokat is megélt komáromi/ipoly-
sági csapatra. A találkozó érdekessége, hogy a neme-
sócsai csapatban szereplő komáromi Lacko Tibor két
pontot is szerzett, mindezt túl hetvenedik életévén(!?)
Csak csodálni lehet a veterán Európa bajnokot, aki túl
azon, hogy ebben a korban is fontos bajnoki pontokat sze-
rez, példával jár el lényegesen fiatalabb sporttársai előtt. 

Az I .liga 16. fordulójában:
Komárom/Ipolyság „A” – Nemesócsa „A” 1:13
Vendég pontszerzők: Hodál és Kevicky 3,5 – 3,5 Laník

2,5 Lacko 2 Machalík 1,5  

Érmek Esztergomból
A Szayka Róbert edző vezette komáromi alakulat is részt vett
az Esztergomban megrendezett nemzetközi versenyen. És
ahogy azt már megszokhattuk, ismét remek teljesítménye-
ket nyújtva, több éremmel gazdagították saját, és klubjuk
éremgyűjteményét. Igaz, ami név ebben a klubban, az foga-
lom a sportág európai színterén. 

Eredmények:
Marák Róbert, 1. hely küzdelemben, Szabó Erik, 1. hely küz-
delemben, Nikker Ronald, 2. hely formagyakorlatban és 3.
hely küzdelemben, Kádár Filip, 4. hely küzdelemben

zenekar remekül megválasztott zenéje
szolgáltatta a talpalávalót. 

A bajnoki címet ismét a Bauring City
csapata szerezte meg, négypontos
előnnyel az Oxigén és kilencpontos
előnnyel a harmadik Anaplast Team
csapatai előtt. Amikor Štefan Marto-
noši csapatkapitány átvette a bajnoki
serleget, és az általa néhány órára „visz-
szakölcsönzött” vándorserleget, néhány
szóval megköszönte csapatának a ki-
váló teljesítményt, majd bejelentette,
hogy szinte biztosra veszi, hogy a kö-
vetkező idényben is az ő csapata fogja

elhódítani a bajnoki címet. Ahogy ez sportolóknál lenni szo-
kott, ennek a bejelentésnek nem volt nagy sikere a többi csa-
patnál, de egy egészséges, humortól sem mentes zrikálás elő-
hívására tökéletesen megfelelt. 

A bajnokság végső táblázata:
1. Bauring City 16 13 3 0 129:51 42 
2. Oxigén 16 12 2 2 117:65 38
3. Anaplast Team 16 10 3 3 112:68 33
4. Shiva 16 9 1 6 94:73 28
5. Mexico 16 8 2 6 99:79 26
6. Slovakent 16 7 1 8 134:99 22
7. Young Boys 16 7 0 9 81:120 21
8. Niké 16 6 2 8 76:83 20
9. Hajduk 16 5 1 10 81:114 16

10. ŠKP Komárom 16 4 2 10 80:116 14
11. SJE SE 16 4 1 11 83:128 13
12. KralikTv.com 16 2 0 14 57:147 6

A sportszerűségi verseny győztese: SHIVA
A bajnokság gólkirálya: Lucza Zoltán (Anaplast Team) 38

góllal. Érdekesség, hogy a bajnokság eddigi öt évfolyamá-
ban mindig ez a játékos nyerte el a gólkirályi címet! 

A bajnokság legjobb kapusa: Ladislav Demáček (Bauring
City). Ő a bajnokság egyetlen olyan játékosa, aki a bajnoki
cím mellé különdíjat is kapott. A kiváló kapus az egyik fő
szervezője az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Ka-
jakosok – Rendőrök jótékonysági találkozónak.

A KFC nagyszabású tornát rendezett Bajno-
kok Tornája néven a Komáromi Városi Sport-
csarnokban. A tízéves fiúk tornájára sikerült
kiváló csapatokat megnyerniük a szerve-
zőknek, így a közönség remek mérkőzéseket
szurkolhatott végig. A végső győzelmet meg-
érdemelten a nagyszombati srácok szerezték
meg, de a KFC harmadik helye is nagyon
szép eredményként könyvelhető el. 

Eredmények:
KFC – DAC 1:0 góllövő: Beke 
FC Nitra – ViOn „B” Vráble 2:1
FC Budapest – Lok. Trnava 0:1
DAC – ViOn „B” Vráble 1:0
KFC – Lok. Trnava 0:0
FC Nitra – FC Budapest 2:1
Lok. Trnava – DAC 3:1
FC Nitra – KFC 1:0
FC Budapest – ViOn „B” Vráble 6:0
Lok. Trnava – FC Nitra 2:0
ViOn „B” Vráble – KFC 0:3, góllövők: Gál,

Beke, Doktorík
DAC – FC Budapest 0:3
ViOn „B” Vráble – Lok. Trnava 0:5
DAC – FC Nitra 0:0
FC Budapest – KFC 0:0

A torna végeredménye:
1. Lok. Trnava (13 pont) 2. FC Nitra (10) 3.

KFC (8) 4. FC Budapest (7) 5. DAC (4) 6. ViOn
„B” Vráble (0)

A torna legjobb kapusa: Matúš Pešti (KFC)
A torna gólkirálya: Michael Švihorík (FC

Nitra) – 4 góllal
A torna legjobb játékosa: Valamennyi csa-

patból kiértékelték a legjobbakat, a KFC csa-
patából Beke Zsoltra esett az edzők választása.  

Trnava nyerte a Bajnokok Tornáját

Arendeltetésének nem-
rég átadott Ekeli Sport-
csarnok felavatása egy

focitorna formájában is meg-
valósult. Történelminek is
mondható, hiszen először
rendeztek tornát a csarnok-
ban. És hogy a szervezők tel-
jesen nyilvánvalóvá tegyék a
csarnok jövőbeni kihasználási
célját, stílszerűen azoknak
rendeztek tornát, akiket az
ekeli labdarúgás jövőjének te-
kintenek. A résztvevők listá-
jára tekintve ugyan megálla-
pítható, hogy csupa nagyobb
város csapatai látogattak el az
alig 1500 lelket számláló tele-
pülésre, a pályán ez a különb-
ség viszont már messzire nem
volt érzékelhető. Egyedül ta-
lán az első mérkőzésen vol-
tak kissé megilletődve az
ekeli srácok, de aztán már gólt
sem kapva, szinte lefocizták a
pályáról galántai és érsekúj-
vári ellenfeleiket. A komáro-
miak valamennyi mérkőzé-

süket megnyerve végeztek az
első helyen. 

Eredmények:
Ekel – KFC 0:2
Galánta – Érsekújvár 3:6
Ekel – Galánta 6:0
KFC – Érsekújvár 2:1
Ekel – Érsekújvár 6:0
KFC – Galánta 8:3

A torna végeredménye:

1. KFC 2. Ekel FC 3. Érse-
kújvár 4. Galánta

A torna gólkirálya: Kocz-
kás (Ekel)

A torna legjobb játékosa:
Jokel (KFC)

A torna legjobb kapusa:
Bartal (Ekel) 

Remek torna Ekelen 

Lucza Zoltán, zsinórban ötödik alkalommal lett a bajnokság gólkirálya 

A Bauring City megvédte bajnoki címét 

Ladislav Demáček,
a bajnokság legjobb
kapusa 

A bronzérmes KFC csapata 

Az ezüstérmes házigazda Ekel FC csapata

Nemesócsai győzelem a járási rangadón 

Lacko Tibor 70 évesen is megküzd
a fiatalokkal. 

Szayka Róbert edző növendékeivel balról jobbra: Marák Róbert,
Kádár Filip, Nikker Ronald és Szabó Erik
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