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

Részletek
a 2-3. oldalon

Részletek a 8. oldalon

Ógyalla: Alapfizetésért
dolgozik a polgármester

Bastrnák feljelentését
elutasította a rendőrség

Részletek az 5. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Tragikus közúti baleset

AŠkoda 120-as 63 éves gépkocsivezetője
Nagykeszi irányából érkezett az említett
kereszteződésbe, majd tisztázatlan körül-

mények között kihajtott az útra, nem adva előnyt
a szabályosan közlekedő Audi 80-as gépjármű
23 éves vezetőjének. Ezután az ütközés erejétől az
Audi belerohant a vele szemben alló VW Golfba.

A balesetben a 63 éves férfi a kórházba szállí-
tás után belehalt sérüléseibe, hogy volt-e a vé-
rében alkohol, a boncolás során fogják megál-
lapítani. Az Audi 23 éves és a VW Golf 28 éves
vezetői nem sérültek meg, rajtuk a helyszínen
végzett alkoholvizsgálat negatív eredményt mu-
tatott. A gépjárműveken keletkezett anyagi kár
3.200 euró. „A baleset körülményeit és a vezetők
felelősségét vizsgáljuk“ - tudtuk meg a Nyitra
Megyei Rendőrkapitányság sajtószóvivőjétől,
Renáta Čuhákovától. zer

Március 3-án nem sokkal 7 óra után a Komá-
rom–Dunaszerdahely közötti országúton, a
Nagykeszi, Ekel kereszteződésnél három sze-
mélygépkocsi ütközött.

E heti mellékletünk
A 2010/2011-es labdarúgó

idény bajnokságainak
tavaszi menetrendje

E heti mellékletünk
A 2010/2011-es labdarúgó

idény bajnokságainak
tavaszi menetrendje

Múlt heti számunkban régiónk érintett községeinek – Csallóközaranyos, Megyercs és
Szentpéter – polgármesterei mondták el véleményüket a tervezett szélerőmű-parkok
kapcsán. A cikk nagy visszhangot váltott ki azok között, akik különböző okokból ellen-
zik ezeknek a parkoknak a kiépítését. Míg a csallóközi települések polgármesterei ál-
lítják, hogy községeikben a legkisebb ellenszenv sem érzékelhető szélerőművek dolgá-
ban, addig Szentpéteren, a „Szentpéter és környéke propellerek nélkül” elnevezésű pol-
gári kezdeményezés aláírásgyűjtésbe kezdett, az építkezés meggátolása érdekében.

A szélerőművek ellenzői is nagyon
komoly érveket vonultatnak fel

És a propellerek

forognak
tovább...

És a propellerek

forognak
tovább...

Feszültség a városi
önkormányzatban
Minden ott folytatódott a múlt csütörtöki testületi
ülésen, ahol az azt megelőző két héttel korábban be-
fejeződött. Szinte nincs programpont amiben egye-
tértés lenne, a képviselők nagy része inkább proce-
durális kérdésekkel, mintsem a várost érintő nagyon
komoly kérdésekkel foglalkozott. Már egy-egy meg-
szólításban és egyéb jelentéktelen kérdésekben is
kivetnivalót véltek felfedezni, ami előrevetítette ár-
nyékát a későbbi történésekre.

Folytatás a 2. oldalon

Megbízott dékán vezeti
a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Karát
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És a propellerekÉs a propellerek
Folytatás az 1. oldalról

A petíciós bizottság két tagjával, Oto
Krnáč-csal és Szondra Pál mérnökkel
beszélgettünk szerkesztőségünkben.
Egy vaskos irattartóval hónuk alatt ér-
keztek, amiből azonnal érezni lehetett,
hogy nagyon komoly érveket készülnek
felvonultatni, azaz, hogy készültek szé-
lerőművekből. „Három éve intenzíven
foglalkozunk a szélerőművekkel kap-
csolatos kérdésekkel, tulajdonképpen
azóta, amióta a szentpéteri testület vil-
lámgyorsan, minden előzetes tájékozó-
dás és tájékoztatás nélkül megszavazta
hat darab szélerőmű elhelyezését térsé-
günkben” – kezdte beszélgetésünket
Oto Krnáč, a polgári kezdeményezés
megbízott vezetője, majd így folytatta:
„A velünk hozott dokumentáció is elég-
ségesen bizonyítja, hogy félelmünk
nem alaptalan. Meggyőződésünk, hogy
a testület három évvel ezelőtt is elha-
markodottan hozta meg döntését, és
most ezt kívánja megismételni. Nekünk
az egész ügyben nincsenek önös érde-
keink, mi nem személyeskedünk, mi
az egész régió lakosságának érdekében
tesszük azt amit teszünk. Előrebocsá-
tom, hogy kizárólag szakmai vélemé-
nyekre alapozzuk valamennyi állítá-
sunkat” – mondta el Oto Krnáč.

Elolvastuk a rendelkezésünkre álló,
2008. december 10-én íródott jegyző-
könyvet a szentpéteri testületi ülésről.
Egy Srník nevű úr, aki az osztrák Aust-
rian Wind Power GmBH képviselője-
ként mutatkozott be, elmondta elkép-
zeléseit a szélerőművekkel kapcsolat-
ban. Prezentációjában elmondta, hogy
több országban építettek, illetve építe-
nek olyan szélerőműveket, amilyene-
ket Szentpéter

A szélerőművek ellenzői is nagyon

A felkínált bérleti díj összege mindössze 1/10-ét

éri el a németországi, vagy ausztriai bérleti díjaknak.

Folytatás az 1. oldalról
Mivel Anton Marek polgármester ismét programba vette a Com-Média Kft.

ügyvezetőjének Pék Zoltánnak menesztését, illetve a megbízott ügyvezető ki-
nevezését, érezhetően feszült hangulat uralkodott a tanácsteremben. Mivel va-
lamennyi képviselő jelen volt az ülésen, így semmi akadálya nem volt annak,
hogy visszatérjenek ahhoz a kérdéshez, amely két héttel korábban idő előtt
vetett véget az ülésnek. A polgármester megismételte Pék Zoltán visszahívá-
sára tett javaslatát, viszont változtatott nézetén a megbízott ügyvezető sze-
mélyét illetően. Elfogadta a testület Stubendek László személye ellen irányuló
bírálatát, és Gráfel Lajost javasolta a Com-Média Kft. megbízott ügyvezetőjé-

nek. Megismételte, hogy Pék Zol-
tánt ugyan egy kiváló szakember-
nek tartja, de mivel december kö-
zepe óta a Pátria Rádió főszerkesz-
tője, nem tudja haladéktalanul
ellátni a Com-Média Kft. ügyveze-
tői teendőit. Azt is elmondta, hogy
míg Pék Zoltán több esetben is je-
lezte azon szándékát, hogy az
ügyvezetői teendőket március vé-
géig kívánja ellátni, tehát a gazda-
sági év lezárásáig, most lényegesen
megváltoztatta véleményét. Levél-
ben értesítette a városvezetést,
hogy ugyan távozik, de csak június
30-án, amíg le lehet folytatni a pá-
lyázatot a megürülő ügyvezetői
helyre.

A kérdésben heves vita keletkezett, amelyet a Most-Híd képviselői gene-
ráltak. Andruskó Imre előbb örömének adott helyet, amiért Stubendek László
neve lekerült a listáról, majd megismételte két héttel ezelőtti javaslatát, a kér-
dés programból való levételét illetően. Hortai Éva képviselőasszony javasolta,
hogy írjanak ki pályázatot, amelyet június 30-ig zárjanak le, addig a Pék Zol-
tán maradjon a Com-Média Kft. ügyvezetője. Ami Gráfel Lajos személyét il-
leti, a Most-Híd frakció képviselői taktikát váltottak. Nem esetleges hiányos-
ságaira hivatkoztak, inkább sajnálat tárgyává tették az ismert szakembert. Az-
zal érveltek, hogy jelenleg is temérdek feladata van, most pedig a városveze-
tés még továbbiakat akar a „nyakába akasztani”. A mintegy kétórás vitának
Juraj Bača képviselő felszólalása vetett véget. „Javaslom, hogy hallgassuk meg
a teremben tartózkodó Gráfel Lajos véleményét is, ha róla tárgyalunk, és sza-
vazzunk a kérdésben” – mondta Juraj Bača képviselő. Gráfel Lajos, röviden így
válaszolt az őt érintő felvetésekre: „Csodálkozom, hogy ilyen értékelésnek va-
gyok alávetve. A rám bízott feladatokat eddig is tisztességgel igyekeztem el-
látni, ezután is ezt fogom tenni. Van regionális TV üzemeltetésére felhatal-
mazó tanúsítványom, ami azonban nem jelenti azt, hogy értek is hozzá. Há-
rom évig csináltam, sőt, jómagam alapítottam meg a Komáromi Városi Tele-
víziót. A testület bármilyen döntését tiszteletben fogom tartani” – mondta el
Gráfel Lajos.

A szavazásnál a testület előbb elutasította Hortai Éva javaslatát, majd ezt kö-
vetően, egy szavazat híján a polgármester javaslatát is. Ismét tehát nem szü-
letett döntés ez ügyben, így várható, hogy a Com-Média Kft. körüli vita a már-
ciusi ülésen majd folytatódik.

A testület szavazati többséggel nemet mondott a beterjesztett hitelfelvételi
javaslatra is, persze, egy hosszú vitát lezáróan. A javaslat 2,1 millió €-s hitel-
felvételről szólt fejlesztések ürügyén. Valamennyi képviselő ugyan kinyilvá-
nította, hogy a hitel felvétele szükséges, hogy megvalósíthatóak legyenek a ter-
vezett fejlesztések, de többen nehezményezték, hogy ilyen kényes kérdések-
ben miért csak javaslatot tesz a pénzügyi bizottság, és bizottságon belül mi-
ért nem szavaz. Győrfy László bizottsági elnök az idő rövidségére hivatkozott.
Ebben a formájában tehát a hitel nem kapott szabad utat, bár többen jelezték,
hogy készek azt támogatni, amennyiben a város számára legelőnyösebb hi-
teljavaslatot terjesztik be szavazásra. Az idő pedig sürget, mert hosszú időre
leállhat a város zavartalan működése. A hiba valahol abban is rejlik, hogy az
új városvezetés nem tette közzé azokat az adatokat, amelyekkel átvette a vá-
ros vezetését. Bár erről hallani suttogásokat a városban, és ki-ki pártállása sze-
rint hajlandó értékelni a „valós helyzetet”, mindenképpen egy dokumentu-
mokkal alátámasztott kimutatás talán helyrebillentené több képviselő és
polgár véleményét.

A Most-Híd képviselői felszólalásaikban sürgették a költségvetés minél
korábbi beterjesztését, mivel ennek hiányában késnek a támogatások sportra,
kultúrára és egyéb tevékenységekre.

Anton Marek polgármester bejelentette, hogy a testület legközelebbi ren-
des ülését március végén fogják megtartani. -böröczky-

Feszültség a városi
önkormányzatban És a propellerek

kataszterében is el szeretnének helyezni.
Ezután szerződésjavaslatot osztott ki a
képviselők között, amelynek egyes pont-
jait részletesen el is magyarázta a jelen-
lévőknek. A jegyzőkönyv szerint, Job-
bágy József polgármester vitára bocsá-
totta a szélerőművek elhelyezésének kér-
dését, de mivel sem kérdés sem
hozzászólás nem volt, a vitát ebben a
kérdésben berekesztette(!?) Nem sokkal
később aztán szavazásra terjesztette be a
szerződésjavaslat elfogadását, amit a tes-
tület 8 igen és egy tartózkodás mellett el-
fogadott. Érdekes, hogy míg a prezentá-
ció az Austrian Wind Power cég nevében
történt, a szerződésben már a pozsonyi
bejegyzésű Bystrický Wind Power cég
neve szerepelt(!?) Ez senkinek nem tűnt
fel? – kérdezhetné a kedves olvasó. Nos,
úgy látszik nem! Pedig egy ekkora beru-
házás talán megért volna néhány szót...

„Mi nem vagyunk elvből a hasznosít-
ható energiaforrások kiaknázása ellen,
csak az alapvető biztonsági intézkedé-

lyezi előnybe. Ezt teszi a beruházó és a te-
lepülések többsége egyaránt. A kiter-
melt áram hálózatba való felvétele sem
tisztázott, hiszen a termelés csak meg-
felelő széljárás esetében történhet meg,
semmi viszont nem garantálja az eset-
leges kiesés pótlásának módját. Egyszó-
val, nagyon sok még a tisztázatlan kér-
dés. Tény viszont, hogy Szlovákiában
több település úgy döntött, hogy nem
engedélyezi a szélerőmű-parkok felépí-
tését. Példaként felhozható Mad, Babín,
Tvrdošín, Verebély, Vágsellye, Dunajská
Lužná és még több település. Igaz, eze-
ken a településeken széleskörű vitát nyi-
tottak a kérdésben, és közösen jutottak
el az elutasító döntésig.

Szondra Pál mérnök még néhány ész-
revétellel bővíti ki a polgári kezdemé-
nyezés véleményét: „Az előző heti cik-
kükben a polgármester úr azt nyilat-
kozta, hogy a legközelebbi szélerőmű 1,4
kilométerre van a településtől. Nos, ez
nem állja meg a helyét, merthogy a ter-
vezett távolságok egészen másról tanús-
kodnak. Szentpétertől 890, míg Dulov-

seket hiányoljuk. Ugye, mi egyszerre be-
szélünk agroturizmusról és szélerőmű-
vekről, ami eleve üti egymást. Tudni kell,
hogy Szentpétert, mintegy a természet
ajándékaként homokdombok veszik kö-
rül, amelyekre elődeink bölcs elhatáro-
zás után szőlőt ültettek. A szőlőből ki-
nyert bor elhelyezésére borospincéket
építettek kizárólag homokkőből, ame-
lyekben a sok és nehéz munka után
gyakran pihentek meg a borosgazdák. A
borkultúra sok évszázadon át fejlődött ki
a mai szintre, nem beszélve arról a nem
elhanyagolható tényezőről, hogy ma is
az itt élő emberek egyik bevételi forrását
jelenti a szőlőtermelés. Nagyon meg kell
tehát fontolni, hogy akár közérdekre hi-
vatkozva is, településünk nem veszít e
többet, mint amit esetleg nyerhet. És ak-
kor nem beszéltem a lakosság esetleges
egészségkárosodásáról, ami számunkra
elsődleges szempont. Itt vannak előt-
tem azok a tanulmányok, amelyek
egyértelműen óvnak a szélerőművek
megépítésétől. Ezt teszi a Cseh Orvosi
Kamara, de több jeles német, angol és
más nemzetiségű tudós is. Ezekről,
mintha a lobbizó, gombamód szaporodó
szélerőműveket építő társulások nem
akarnának tudomást szerezni” –mondta
el Szondra Pál mérnök.

Beszélgetőpartnereink több doku-
mentumot helyeznek elénk, amelyek
cáfolják a szélerőművek építői által dek-
larált teljes biztonságot és azok ártal-
matlanságát az egészségre. És mivel Szlo-
vákiában még nincs érvényes, környezet-
és egészségvédelmi hatástanulmá-
nyokra épülő jogszabály szélerőművek
ügyében, minden érintett azt mond
amit akar, tehát saját, önös érdekeit he-
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Holtan találták
az eltűnt naszvadi nőt

Február 27-én megtalálták az eltűnt Kis Teréziát. A 66-éves
asszony január 21-én, pénteken reggel ment el otthonról. Ro-
konai azt hitték, hogy a szomszédos Ógyallára megy or-
voshoz, de oda nem érkezett meg. Kerékpárját lakatra zárva
a naszvadi autóbusz-megállóban találták meg.

A holttestet Érsekújvárban a Nyitra holtágában a jégbe
fagyva találták meg. A halál pontos okát a helyszínre kiér-
kező orvos nem tudta megállapítani, ezért elrendelte bon-
colást, nyilatkozta lapunknak Renáta Čuháková, a nyitrai
rendőrkapitányság szóvivője. ga

Vasárnapról hétfőre virradóra olyan két óra körül hatalmas
füstfelhő, hangos tűzpattogás ébresztette a környéken la-
kókat. A katolikus templom alatt, a községi tulajdonban
lévő épület mellett parkoló autóbusz eddig ismeretlen okból
teljesen kiégett.

A tűzeset azért is érdekes, mivel az autóbusz a község pol-
gármesterének a tulajdonában van. A történettel kapcsolatban
azonnal pletykák keltek szárnya és elkezdtek az emberek álhí-
reket terjeszteni. Maga az érintett (polgármester), nem akart
nyilatkozni. Annyi azonban kiderült, hogy a 26 éves autóbusz
tíz napja nem üzemelt. A rendőrség vizsgálja a tűz keletkezé-
sének okát. A szerencsétlenség mellett szerencse volt, hogy
a tűz nem terjedt át a község tulajdonában lévő épületre.

A kiégett autóbusz hiányozni fog a községnek, mivel ked-
vezményes áron szállította a labdarúgókat, az iskolásokat,
a nyugdíjasokat és a lakosságot, elsősorban közcélokat szolgált.

Kép és szöveg: (mir)

Kiégett az autóbusz

Bátorkeszi

Adóbevallás
A komáromi adóhivatal emlékezteti az összes adóköteles

személyt, hogy a 2010 évi adóbevallást 2011 március 31-ig kö-
telesek leadni az illetékes adóhivatalban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.drsr.sk weboldalon is
lehetőség van az adóbevallások kitöltésésére és kinyomta-
tására (a kitöltés helyességét program ellenőrzi).

A komáromi adóhivatal hivatalos órái:
Hétfő: 08.00 – 12.00/ 13.00- 16.00
Kedd: 08.00 – 12.00/ 13.00- 14.00
Szerda: 08.00 – 12.00/ 13.00- 17.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00/ 13.00- 14.00
Péntek: 08.00 – 12.00

2011. 03. 28 (hétfőtől) - 2011. 03. 30 (szerdáig):
7.30 órától este 18.00 óráig

2011. 03. 31 (csütörtökön): 7.30 órától este 20.00 óráig.
Közelebbi információk személyesen a Komárom-i adó-

hivatal első emeletén a 207-es irodában, vagy a 035/7903146
telefonszámon.

k forognak tovább...k forognak tovább...

cétől 470 méterre lennének elhelyezve a tor-
nyok. A többi szomszédos település is tiltakozik,
de erről sem akarnak tudomást venni az illeté-
kesek. Újpuszta (Mudroňovo) lakossága is élt
petíciós jogával, és szinte egy emberként tilta-
kozik a Szentpéter határában tervezett szélerő-
művek ellen, de járásunkban több jeles orvos és
közéleti személyiség is elátta névjegyével tilta-
kozásunkat. Az sem igaz, hogy munkahelyeket
teremtenének a szélerőművek. Esetleg az épít-
kezés idején alkalmaznának néhány munkást,
de a továbbiakban már csak idegen szakembe-
rek lennének foglalkoztatva a tornyok ellenőr-
zésénél. Merthogy, környékünkön ilyen célra
szakosodott szakemberek nincsenek. Kérdés az
is, hogy a szélerőművek megépítésével meny-
nyire csökkenne az ingatlanok ára a régióban?
Ami viszont még ettől is félőbb, mi lesz gyer-
mekeink egészségével? Ha csak egyetlen család
kénytelen lesz elköltözni egészségkárosodás mi-
att a községből, ez a folyamat már megállítha-
tatlan lesz. Erre gondolnak azok, akik néhány
„lyukas garasért” eladnák ezt a gyönyörű, fau-
nában és madárvilágban gazdag tájat?” – teszi fel
kérdéseit Szondra Pál.

Még egy érdekes, de inkább döbbenetes dol-
got fedeztünk fel a tervdokumentációban, ame-
lyet a két vendégünk bocsátott rendelkezé-
sünkre. Azt ugyan tudjuk, hogy a tervezőnek
sok tényezőre kell rávilágítania egy komplex ér-
tékelésnél, de amit ebben a dokumentációban
leírt, messze meghaladja a korrektség határait.
Sőt, talán még többet is. „Ami a lakosság mű-
veltségét
i l -

leti,
a Komá-
romi járás nagyon elmarad az országos átlagtól.
Ennek egyik fő oka a korlátozott mozgási lehe-
tőség, a terület mezőgazdasági jellege, ahol a
tanulás nem családi hagyomány, az oktatási
rendszer alacsony színvonala a magyar tanítási
nyelvű iskolákban, de a magyar nyelvű egyete-
mek látogatásának korlátozott lehetősége is” –

véli a tervező, aki viszont műszaki kérdések dol-
gában eléggé gyakran használja a „talán, esetleg,
netán”, bizonytalanságra valló kifejezéseket(!?)

A cikk feldolgozásának idején, egy témához
kapcsolódó levelet hozott a postai kézbesítő
szerkesztőségünkbe. Feladója nem más, mint a
Csicsón élő Kálnoky Alajos gróf, aki megannyi
külföldi tapasztalattal is rendelkezik. Záróak-
tusként idézünk leveléből.

„Mivel a villamos energia gyártása nem a
konnektorokban keletkezik, meg kell próbálni a
környezetbarát technika támogatását is. A szél-
erőmű, illetve a szélpark a sok szélkerékkel, kor-
látozott térségben pusztító beavatkozás a ter-
mészetbe. Különösen rossz ez a mi sík vidé-
künkön, csodálatos nyílt égbolttal fölöttünk,
mely még meglehetősen érintetlen a modern
technikától és ipartól. Sokaknak éppen úgy
vonzó turisztikai célpont, mint más helyeken a
hegyvidék. Elég csak a Dunától délre, vagy ami
még rosszabb, a magyar-osztrák határ mögötti
Burgenlandban és Alsó-Ausztriában az utóbbi
években épült szélerőmű-parkokra utalni. Az
egyéb kifogásaim számtalanok, és részben az
itteni beruházókkal folytatott tárgyalások erősí-
tettek meg ebben, akik a birtokomon akartak
ilyen szélerőművet felépíteni. Például a kárpót-
lás, vagy a felkínált bérleti díj összege mind-
össze 1/10-ét éri el a németországi, vagy auszt-
riai bérleti díjaknak. Ők kötelező feltételeket
szabnak a telektulajdonosnak, viszont semmi
garanciát nem adnak arra, hogy ezeket a szél-
kerekeket a 30-35 éves bérleti idő letelte után az
üzemeltető maradéktalanul el is szállítja. De
még egyszer – ezek a kérdések megtárgyalha-
tóak ugyan, de vidékünk képének tönkretételét
a monstrum szélerőművekkel nem lehet sem-

milyen pénzösszeggel pótolni!” – írta többek
közt levelében Kálnoky Alajos gróf.

Való igaz tehát, hogy a döntést meghozó
testületeknek a szélerőműveket támogató

szakemberek véleménye mellett, meg kellene
hallgatniuk azoknak a szakmai köröknek a vé-
leményét is, amelyek kutatásaik eredményei-
nek ismeretében léptek be az ellenzők táborába.
Széleskörű konszenzusra van szükség, amelybe
feltétlenül be kell vonni valamennyi érintettet,
így a szakemberek mellett a teljes lakosságot is.
Érzelmek, harag és indulatok nélkül kell meg-
hozni a döntést, hiszen lényegesen többről van
itt szó, mint egy jó bizniszről. Gyermekeink jö-
vőjéről! Böröczky József

Fotó: Soóky Gergely

Oto Krnáč-al (balra) és Szondra Pál mérnökkel beszélgettünk szerkesztőségünkben

n komoly érveket vonultatnak fel

k forognak tovább...
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Nagykeszi

Szép magyar beszéd az Ipariban
Az Ipari Szakközépiskola
rendezte meg a Szép magyar
beszéd – kiejtési verseny ke-
rületi fordulóját. Vetter Já-
nos igazgató bevezető és kö-
szöntő szavai után elkezdő-
dött a megmérettetés.

A versenyzők két kategóriá-
ban mérték össze tudásukat.
Örvendetes tény, hogy hogy
aránylag sok iskola jelezte
részvételét a kiejtési verseny-
ben. A 16 diák felkészülten
állt a szakavatott zsűri elé,
hogy bemutassa tudását. A
harmadik kategóriában, ahol
a gimnáziumok illetve a szak-
középiskolák diákjai verse-
nyeztek, négy diák jutott to-
vább az országos döntőbe. A
helyezések sorrendje szerint,
elsőként Szabó Anasztázia, a
komáromi Selye Gimnázium
diákja, másodikként Leszkó

Katalin, a lévai Egyházi Gim-
náziumból, harmadikként
Párkánszky Krisztina a komá-
romi Selye Gimnáziumból, és
negyedik továbbjutó pedig
Volter Teodóra volt, a zselízi
gimnáziumból. A zsűri a ne-
gyedik kategóriából is to-
vábbjuttatott két diákot. Balla
Mátyást, a komáromi Keres-
kedelmi Akadémiáról és Rad-

vánska Emesét az udvardi
szakközépiskolából.

A Szép magyar beszéd kiej-
tési verseny eredményhirdeté-
sekor minden résztvevő egy
emléklappal lett gazdagabb. Az
egyes kategóriák helyezettjei a
nyitrai Kerületi Iskolai Hivatal
oklevelét, valamint könyvutal-
ványt kaptak. -pint-

Bögi Tibor felvétele

Zse-
líz után ismét Ko-

máromban került sor a
Felvidéki Magyar Matemati-

kaverseny lebonyolítására. A
35. alkalommal megrendezésre
kerülő versenynek a Marianum
Egyházi Iskolaközpont adott ott-
hont. A háromnapos rendez-

vényre 26 iskola 93 diákja
jött el, hogy tudását

összemérje.

Matematikaverseny határok nélkül

Összefogás
Fanniért

A megnyitón Madarász Róbert iskolaigaz-
gató elmondta, hogy ez a verseny összefogja a
magyarságot, hiszen Pozsonytól Kassán ke-
resztül szinte mindenhonnan érkeztek ver-
senyzők, s természetesen anyaországi diákok
is eljöttek.

A résztvevőkhöz Oláh György, a verseny véd-
nöke, koordinátora is szólt, aki a versennyel

kapcsolatban fontosnak nevezte az összegzést,
hiszen ebből az emberek erőt meríthetnek.

Míg a diákok versenyeztek, addig a pedagó-
gusok megbeszélték tapasztalataikat.

A verseny után természetesen városnézésre
is sor került, az ünnepélyes kiértékelést és díj-
átadást követően pedig koncerttel zárták a na-
pot. földes

Több évtizedes hagyománya van már Nagykeszin az
önkéntes véradásnak, így aztán nem volt meglepő,
hogy március 2-án huszonnégy humánusan gondol-

kodó ember, véradó jelent meg a kultúrházban a komáromi
transzfúziós állomás és a községi hivatal által szervezett ak-
ción. A véradás komolyságát ezúttal kiemelte az is, hogy
konkrét személy, a 7 éves Czita Fanni számára gyűjtöttek
vért, akire a közeljövőben csontvelő-átültetés vár. A vér-
adók, a transzfúziós állomás munkatársai és az önkor-
mányzat képviselői egyaránt bíznak abban, hogy nemes cse-
lekedetükkel hozzájárulhatnak a kis Fanni teljes gyógyulá-
sához... Ferusz Renáta

Jelentkezési határidők
az egyetemekre

A járásunkban működő
Selye János Egyetemre je-
lentkezők a 2010/2011-es
akadémiai évben mindhá-
rom tanulmányi szint kép-
zéseiből (alap-, mester- és
doktori képzés) választhat-
nak. A Selye János Egyetem
oktatási kínálatában sze-
replő összes tanulmányi
program akkreditálva van.
Az egyetem összes karára
az alábbi jelentkezési ha-

táridők vonatkoznak:.
Alapképzés - Jelentkezési

határidő 2010. március 31.
Mester- és doktori kép-

zés - Jelentkezési határidő
2010. június 30.

A pozsonyi Szlovák Mű-
szaki Egyetem nagyszom-
bati Anyagtechnológia Ka-
rának komáromi kihelye-
zett képzésére március 31-ig
lehet jelentkezni.

-ssy

Az egyetemek és főiskolák többségére február végéig le-
het jelentkezni, adta hírül a szlovák oktatásügyi mi-
nisztérium. A minisztérium honlapján lehet tájéko-
zódni, hogy mely egyetemek, főiskolák indítanak kép-
zéseket 2011 szeptemberétől. Ugyanitt lehet letölteni a
jelentkezési űrlapokat.
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Új csúszda együttes és be-
léptető rendszer várja nyár-
tól a fürdőzni vágyókat a
párkányi termálfürdőben. A
munkálatok javában zajla-
nak.

Az új beléptető rendszer
már a szezonnyitásra elké-
szül. A főbejáratot teljesen át-
építik: májustól két darab
pénztársor várja a fürdőzőket.
A több mint 30 éves bejárat a
zsúfolt napokon sok kelle-
metlenséget okozott, a cél je-
lenleg az, hogy csúcsforga-
lomkor se legyen fél óránál
hosszabb várakozás.

A csúszdák átalakítása na-
gyobb mértékű beruházás,
várhatóan júniusra készülnek
el vele. Az élménypark két
testcsúszdából és két gumi-
matraccal használható csúsz-
dából áll, és a hagyományos
lesiklás mellett hullámvasút-
szerűen is utaztatják majd az
érdeklődőket.

Emellett a főbejárattól a
medencékig vezető útszakasz
is megszépül: térkövekkel bo-
rítják be azt. A fejlesztéseket a
fürdő saját forrásból állja.

(bumm)

Újdonságokkal készül
a nyárra a párkányi fürdő

A cumisüveg
legyen üvegből
Tilos lesz a BPA tartalmú polikarbonát cu-
misüvegek gyártása és forgalmazása.

Az Európai Unió tagországaiban március
elsejétől hatályos a Biszfenol-A /BPA/ anyag
használatát tiltó irányelv a cumisüvegek
gyártásánál. Tilos lesz a BPA tartalmú poli-
karbonát cumisüvegek gyártása is. 2011. jú-
nius 1. után tilos lesz az ilyen cumisüvegek
behozatala is. A BPA káros az egészségre.

Az Európai Bizottság elfogadta az élel-
miszer-biztonságért felelős hivatal 2006-
ban kiadott állásfoglalását, amely szerint a
BPA összetételű cumisüveggel táplált 3 és 6
hónap közötti csecsemők szervezetében ki-
mutatható a BPA. Mennyisége csökken, ha
más cumisüveget használnak. Az uniós
irányelv szerint tehát üvegből készült cumis-
üvegeket kellene használni. Forrás: sita

A tavalyi évben a komáromi tűzoltókat 138 alkalommal
riasztották, a keletkezett kár összege 454.550 euró volt.

A 2009-es évhez viszonyítva mintegy 50-nel kevesebbszer
kellett beavatkozniuk, de a kár 353.625 euróval több volt. A
leggyakoribb ok a figyelmetlenség, a technikai berendezések
meghibásodása, 52 alkalommal pedig az avar és a száraz fű
égetése.

A legnagyobb kár a komáromi Royal Dog állatkereskedés
szándékos gyújtogatásából keletkezett 335.000 euró értékben.
Ismeretlen tettesek 17 alkalommal gyújtogattak és ezzel ösz-
szesen 29.600 euró kárt okoztak. A tűzesetek következtében
személyi sérülés és halál nem történt a 2010-es évben.

Járási Tűzoltóparancsnokság, Komárom

Tűzesetek a Komáromi
járásban a 2010-es évben

Mit mutatnak a számok?
A statisztikai adatok szerint tavaly 20 külföldi cég

durván 123 millió eurót fektetett be Szlovákiában,
ezáltal maximálisan 2350 új munkahelyet teremtett.
2008-ban 34 külföldi cég összesen 538 millió euró ér-
tékben ruházott be, körülbelül 4980 munkahelyet
alakítva ki. (bumm)

Külföldi beruházások 2008 2009 2010
beruházások értéke 538,1 millió euró 244 millió euró 123 millió euró
befektetők száma 34 8 20
új munkahelyek 4980 4450 2350

Tavaly elkerülték Szlovákiát a nagy beruházások
Az állami beruházásösztönző ügynök-
ség (SARIO) adataiból kiderült, hogy a
korábbi években jóval több külföldi
befektető érkezett az országba, mint
tavaly. Jelenleg a cégek feleannyi
pénzt fektetnek be, s jóval kevesebb
munkavállalót alkalmaznak.

A Gazdaságtudományi Kar
Akadémiai Szenátusa múlt
kedden újból ülésezett, ahol
megválasztották a kar meg-
bízott dékánját. Ezt a tisztsé-
get prof. Dr. Ing. Okenka
Imre, PhD. tölti be március
másodikától. Az ülésen a ki-
lenc részt vevő szenátor egy-
hangúan támogatta a meg-
bízott dékánt, akinek kine-
vezése a pályázat lebonyolí-
tásáig tart majd.

A Kar előző dékánját, prof.
Dr. Sikos T. Tamást február 21-
én hívták vissza, a Szenátusi
Kar akkor 6 igen, 4 nem és
egy tartózkodás mellett dön-
tött a dékán menesztéséről.

Mivel a kialakult helyzet
körül különféle hírek keltek
szárnyra, ezért kérdéseket tet-
tünk fel a Selye János Egye-
tem rektorának, Tóth János-
nak.

• Mi az Akadémiai Szená-
tus szerepe?

- A Gazdaságtudományi
Karnak van egy akadémiai
közössége. Ez a közösség vá-
lassza meg az Akadémiai Sze-
nátus tagjait. A szenátusnak
11 tagja van, hét alkalmazott
és négy hallgató, ők a kari sze-
nátorok, akik egyforma joggal
bírnak. A Kar Akadémiai Sze-
nátusa megvizsgált külön-
böző érveket, melyek alapján

egy jogszerű és legitim dön-
tést hozott és visszahívta a dé-
kánt tisztségéből.

• Milyen jogköre van az
egyetem rektorának a Gaz-
daságtudományi Kar dékáni
pozícióján történő személy-
cserénél?

- A szlovák felsőoktatási tör-
vény és az egyetem belső alap-
szabályzata értelmében a sze-
nátus dönt a dékán szemé-
lyéről és annak visszahívásá-
ról is. Tehát ezt a döntést a
rektornak tudomásul kell
venni és a megbízott dékánt
kinevezni, hogy vezesse a Gaz-
daságtudományi Kart a Kari
Szenátus javaslatára. Ameny-
nyiben nem történik jogsér-
tés, nincs mérlegelési jogköre
az egyetem rektorának. Így
arra szeretném kérni az aka-
démiai közösség tagjait, hogy

fogadják el a Szenátus dönté-
sét.

• Felvetődött, hogy a kép-
zéseket garantáló professzo-
rok is távoznak majd az
egyetemről a dékán me-
nesztését követően?

- Úgy gondolom, hogy a pro-
fesszor urak a felvidéki ma-
gyar felsőoktatás előmozdítá-
sáért vannak itt, így minden-
képp sikerül majd megnyug-
tatóan rendezni ezt a kérdést.
Ha valamilyen okból mégis tá-
voznának az intézménytől, én,
az egyetem rektora, helyette-
seim és a Rektori Hivatal min-
dent meg fogunk tenni azért,
hogy az akadémiai közösség-
gel és támogatóinkkal közö-
sen megtaláljuk a helyzetre a
megoldást.

Ezúton szeretném megkö-
szönni prof. Dr. Sikos T. Ta-
más munkáját és kiemelni
alapító dékánként betöltött
fontos szerepét a kar élén,
mellyel elősegítette a kar kez-
deti fejlődését és megalapo-
zását. Az előállt helyzetre való
tekintettel azonban tisztelet-
tel kérem az egyetem alkal-
mazottait és hallgatóit, hogy
közösen dolgozzunk az egyet-
len magyar tannyelvű szlová-
kiai egyetemért, az egyete-
münkért – fejezte be nyilat-
kozatát a rektor.

Szénássy Tímea

Megbízott dékán vezeti a Selye János
Egyetem Gazdaságtudományi Karát

Elutasította a rendőrség Bastrnák Tibor volt
komáromi polgármester büntetőfeljelen-
tését a novemberi helyhatósági választások
kapcsán. Véleményük szerint nem történt
bűncselekmény.

A Híd jelöltjeként induló Bastrnák a no-
vember végi választásokon 3846 vokssal a har-
madik, utolsó helyen végzett - a győztes Anton
Marek 5492 szavazatot kapott. Bastrnák rágal-
mazás és a választás előkészületeinek akadá-
lyozása gyanújával tett vádemelést, végül a
rágalmazás ügyében indult eljárás.

"A feljelentést végül azért utasítottuk el,
mert bebizonyosodott, hogy nem történt bűn-
cselekmény" - jelentette ki Renáta Čuháková
nyitrai megyei rendőrszóvivő.

Bastrnák kifogásolta, hogy egy ismeretlen
személy egy nappal a hétvégi voksolás előtt te-
lefonos körüzenetben tudatta az állampolgá-
rokkal, hogy korábban csalással nyerte el funk-
cióját. Egy nappal később, a kampánycsend
ideje alatt több lakóházon is megjelentek
olyan matricák, melyeken őt varázslóként áb-
rázolták, s ismét csalóként tüntették fel.

A volt polgármester az Alkotmánybíróság-
hoz is beadványt intézett az ügyben, a testü-
letnek az elkövetkező napokban kell döntenie
a polgármester folyamodványának megala-
pozottságáról. Ebben az iratban Bastrnák úgy-
szintén rágalmazásra hivatkozik és a választás
eredményének megsemmisítését kéri.

(forrás: SITA)

Bastrnák feljelentését
elutasította a rendőrség
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ÉPITÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Észak-Komáromban újépí-
tésű, autószalonnak, kü-
lönböző kereskedelmi és
raktárcélnak megfelelő
1068m2 épület, telek
13 500 m2 forgalmas helyen.
ár: 727.000,- euró
Infó: Ing. szabó Zsolt

0903 ��� 082

(679)ELADÁS ELADÁS ELADÁS (650)(589)

Irodai célokra alkalmas két-
szintes nagyon jó állapotú
épület Marcelházán, 9 db
garázzsal, 1374 m2 telken.

Irányár: 179.000,- euró
Infó: Ing. szabó Zsolt

0903 ��� 082

(680) (758)

Teljesen berendezett, újon-
nan épült családi ház (357
m2) Észak-Komáromban.
A telek nagysága 2275 m2

Irányár: 3�0.000,- euró
Infó: Ing. szabó Zsolt

0903 ��� 082

Észak-Komáromban 828 m2

felújított gyártócsarnok
5,0 m vállmagassággal,
3,2 t darupályával, telek
13605 m2

ár: 689.100,- euró
Infó: Ing. szabó Zsolt

0903 ��� 082

Siófokon, 200 m-re az
Ezüstparttól, háromszin-
tes berendezett panzió,
céges üdülőnek is alkal-
mas.
Irányár: 268.000,- euró
Infó: Ing. szabó Zsolt

0903 ��� 082

ELADÁS ELADÁS ELADÁS (743)

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

0907 770 �63

A léböjtkúra
A böjt, mint gyógyító eszköz egyre komolyabb
szerepet foglal el a betegségek gyógyításában és
főként megelőzésében. Az emberek egyre inkább
ráébrednek arra, hogy nem elég akkor orvoshoz
fordulni, ha baj van az egészségükkel, hanem
tenniük is kell valamit a megelőzés során.

A léböjtkúrák szülőatyja Dr. Otto Buchinger
(1878-1966) német orvos, aki anyagcserezavarait
gyógyító folyadékfogyasztással kúrálta ki. A Bu-
chinger-féle böjt Európa szerte ma az egyik legis-
mertebb modern böjtkúra, a méregtelenítés egyik
legintenzívebb változata. Ebben a diétában a beve-
zető napok után a böjtölők csak folyékony táplálé-
kot fogyasztanak, így például zöldség- és gyü-
mölcsleveket, ásványvizet, gyógynövényteát és mé-
zet. Természetesen meg kell válni az al-
koholtól, a cigarettától, sőt
még az édességektől és
a kávétól is. A diéta be-
fejezésekor először
alma, majd egyéb
nyers gyümölcsök fogyasztásával kell fokozatosan
visszatérni a szilárd élelmiszerek fogyasztására, a di-
étát követő első napokban speciális étrend betartá-
sával. A kúra teljes időtartama alatt gondoskodni
kell a megfelelő folyadékbevitelről, ez napi 3-4 liter
elfogyasztását jelenti, ezenkívül célszerű a böjtöt
mozgással, meditációval, relaxációval, de
masszázzsal és jóleső fürdőkkel is kiegészíteni.

Míg az ember az egy, illetve néhány napos kúrába

saját belátása szerint is belekezd-
het, a hosszabb lélegzetű léböjtkú-
rák már feltétlenül orvosi ellenőr-
zést igényelnek. A léböjtöt nem lehet
egyik napról a másikra elkezdeni. Bár-
melyik léböjtkúra megkezdése előtt annyi
átmeneti napot kell beiktatni, mint amilyen
hosszúra az egész kúrát tervezi, majd a szervezetet
ugyancsak ugyanennyi nap alatt kell visszaállítani
a szilárd ételek fogyasztására. Természetesen mint
minden beavatkozás alkalmával, a léböjtkúra ese-
tén is fennáll az ellenjavallat, amennyiben a kúrázni
vágyó például gyógyszeresen kezelt depresszióban
szenved, vagy vércukorszintje ingadozó, esetleg cu-
korbeteg. Terhes kismamák és szoptató nők szá-

mára sem ajánlott a kúra, mert a
szervezetben a böjt hatására

felszabaduló méreganyagok
a fejlődő magzatot, il-
letve az anyatejen ke-

resztül a kisbabát is károsíthatják.
Nem kúrázhatnak például gyermekek, szív-, máj- és
vesebetegek, valamint a rákos betegek sem.

A léböjtkúra nem tartozik a több hónapig foly-
tatható kúrák közé, hiszen a test ilyenkor a hiányzó
tápanyagok miatt hiánybetegségekkel reagálna. A
túlsúlytól léböjtkúrával megszabadulni próbáló fo-
gyókúrázókat a kritikusok arra figyelmeztetik, hogy
az alacsony kalóriabevitel miatt inkább csak időle-
ges súlycsökkenést érhetnek el. Az anyagcsere-fo-
lyamatok átállását fejfájás, epe- vagy vesepanaszok

is kí-
sérhetik.

Meg kell emlí-
teni, hogy a néhány napnál hosszabb ideig végzett
kúrák alatt a szervezet és az elme is hozzászokik ah-
hoz, hogy másképp viszonyuljon az ételekhez és a
táplálkozáshoz általában. Az is elképzelhető, hogy
sikerül teljes életmódváltást elérni, melynek kö-
vetkezményeként később a testsúly optimalizáló-
dik, és hosszú távon is tartósan a kívánt szinten ma-
rad.

Lapunk egyik olvasója megosztotta velünk él-
ményét, amelyet egy szervezett, tíznapos léböjtkú-
rán tapasztalt. „Számomra a kúra kezdete volt a
legnehezebb, illetve amikor ismét visszaálltam a
megszokott étrendemhez. A napi programok során
a testi-lelki felfrissülés kapott nagy hangsúlyt. Eh-
hez tornával, különféle masszázzsal, ebéd utáni
hosszú sétákkal, esti beszélgetésekkel segítettek
hozzá. Bizony egy-egy ilyen séta során az élelmi-
szerüzlet előtt majdnem elcsábultam, a legszíve-
sebben vettem volna egy csokit. De sikerült végig-
csinálnom a kúrát, s a méregtelenítés szempontjá-
ból mindenképpen fontos volt ez a tíz nap.“

fk

Ma már szak-
e m b e r e k
egész hada

foglalkozik azzal, hogy
hogyan is lehetne ha-
tékonyan lefogyni. A
tudósok most azzal
rukkoltak elő, hogy
tulajdonképpen telje-
sen önpusztító mó-
don étkezünk, a meg-
oldás pedig nem más,
mint az őskori táplál-
kozás. Az úgynevezett
paleolit étrend a kő-
korszaki ember táplál-
kozását ajánlja a 21.
században is. Az irányzat képviselői
arra buzdítanak, hogy tartózkodjunk
a tejtől és a gabonaféléktől, ehelyett
együnk inkább húst, gyümölcsöket,
zöldséget és csonthéjas magvakat.

Kövér ősember nem létezett, mi-
vel teljesen összhangban táplálkozott
biológiai rendszerével, csupán olyan
táplálékokat fogyasztott, amelyeket
maga körül megtalált. Tehát csakis
azok az ételek egészségesek, amelyek
már az ősember korában fogyasztásra
alkalmasak voltak, vagyis nem kel-
lett hozzá semmiféle eljárás ahhoz,
hogy emészthetővé váljanak.

A tudósok egyetértenek abban,
hogy mind a túlsúlyért, mind a civi-
lizációs betegségekért, az allergiákért,
de még a szívbetegségekért és a rá-

kért is ezek a fino-
mított élelmiszerek
a felelősek. A paleo-
lit táplálkozásra való
átállással nemcsak
túlsúlyunktól szaba-
dulunk meg teljesen
és véglegesen, de
életünket is meg-
hosszabbítjuk! Ere-
deti, tudományosan
alátámasztott vála-
szokat olvashatunk
Szendi Gábor tudo-
mánykritikus, kuta-
tópszichológus új
könyvében, mely-

nek címe: Paleolit táplálkozás.
A paleo-diéta 5 napos betartása

után, akár 2-3 kilótól is megszaba-
dulhatunk! Kizárólag az alábbiak fo-
gyaszthatók a diéta során: párolt hú-
sok, bogyók, gyümölcsök és zöldsé-
gek, szénsavmentes ásványvíz és zöld
tea.

Hosszú távon természetesen lát-
szik majd az eredmény, viszont már
öt nap után tapasztalhatunk pozitív
változásokat. Végleg el kell hagyni a
kenyeret, helyette sok gyümölcsöt és
zöldséget enni. A szervezet beáll az
ideális súlyára, anélkül, hogy éhez-
tünk volna.

(miriák)
Forrás: Szendi Gábor
– Paleolit táplálkozás

Könyvajánló

Új diétaőrület: a paleolit táplálkozás

2011. március 7. • DELTAMOZAIk - HIRDEtÉs

A méregtelenítés szempontjából

mindenképpen fontos a léböjt
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Nagymegyer

– hangzott el a Magyar Asszonyok Ligá-
jának bálján, persze keserű szájíz mel-
lett, mivel a gútai Tájház statikailag rossz
állapotban van.

Régi probléma, hogy a Tájház hátsó épü-
letszerkezete megsüllyedt, az utóbbi idő-
szak sok esőzése, a belvíz pedig egyáltalán
nem kedvezett neki. További repedések
keletkeztek ezáltal már az elülső rész falán
is, amit sürgősen orvosolni kellene. A bá-
lon azért került szóba a Tájház építészeti ál-
laga, mivel a Magyar Asszonyok Ligájának
itt a székhelye. A vezetőség és a tagok min-
den tőlük telhetőt megtettek annak érde-
kében, hogy rendben tartsák az épületet,
környékét, viszont az a város tulajdoná-
ban van és a felügyelet is a város alá tarto-
zik, tehát a mondandót ezen a rendezvé-
nyen a Városi Hivatalnak címezték. A Vá-
rosi Hivatal nem tétlenkedett eddig sem,
mindenképpen fontosnak tartják ennek a
régi, köztiszteletben álló épületnek a meg-
mentését, hiszen ez az ő érdekük is, mivel
viszont a költségvetés eddig nem tette le-
hetővé, így nagyobb rekonstrukcióra nem
került sor. A tavalyi év folyamán a város ve-
zetése pályázatot adott be a Szülőföld Alap-
hoz a Tájház tetőszerkezetének teljes cse-
réjére. A kérvényezett összeg 4 millió forint
volt, ebből 1 millió háromszázezer forintot

ítéltek oda, ami csupán a cserepek meg-
vételére elegendő. A múlt hét folyamán a
Városi Hivatal már felkért statikai szak-
embereket, akik elkészítik a véleménye-
zést, mely alapján elkészítik a rekonstruk-
ció lehetséges tervezetét. Az építészeti osz-
tály vezetője elmondta, hogy mindenkép-
pen szükséges lenne az alapozás
megerősítése, hiszen ez a legfőbb prob-
léma.

Mivel más anyagi forrást nem tudtak
eddig szerezni a Tájház felújítására, így
csakis a városi költségvetés forrásaira tá-
maszkodhatnak, ami manapság minde-
nütt szűkös. Mindenesetre a legszüksége-
sebb munkálatokat mindenképpen el kí-
vánják végezni, hogy ne essen még na-
gyobb kár az épületen – mondta Ing.
Németh Iveta hivatalvezető. csr

A Tájház még áll
Gúta

A nagymegyeri Magán-szakkö-
zépiskola a színvonalas képzé-
sen kívül nagy hangsúlyt fektet
arra is, hogy diákjai ne csak a ta-
nult szakmájukkal összefüggő
területen mutathassák meg tu-
dásukat, de akár egy irodalmi
vagy szavalóversenyen is meg-
csillogtathassák tehetségüket.

A leendő szakácsokat, cukrá-
szokat, fodrászokat és kozmetiku-
sokat is képző intézmény egyik
ilyen tehetséges tanulója is részt
vett a február 18-án megrendezett
XX. Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny dunaszerdahelyi
járási fordulójában. „Iskolánkat
Lanstyák Ildikó képviselte, aki Ör-
kény István Macskajátékának egy
részletét adta elő a versenyen. Már
megérkezéskor nagy volt az ámu-
lat, hiszen mintegy 150 diák gyűlt
össze a különböző kategóriákban.
Ildikó csoportjában, a próza ne-
gyedik kategóriájában 18 diák ver-
senyzett azért, hogy továbbjut-
hasson a peredi középdöntőbe. „A
mezőny eléggé erős volt, de a
szakmai zsűri nagyon hozzáér-
tően értékelte a produkciókat. Re-

ménykedtünk a továbbjutásban,
de még ettől is jobb dolog történt
velünk, hiszen a zsűri egyönte-
tűen Ildikót választotta kategóri-
ája legjobbjának” – újságolta el
örömmel Romada János felké-
szítő tanár. „Azt is megtudtuk
tőle, hogy ez az elismerés nagyon
sokat jelentett mindkettőjüknek,
ugyanis most újult erővel tudnak
hozzálátni a további munkához a
peredi elődöntő előtt. A duna-
szerdahelyi Lanstyák Ildikó
egyébként zenével, írással és szí-
nészkedéssel is foglalkozik sza-
badidejében, mindhárom terüle-
ten szeretné magát fejleszteni.

Kovács Zoltán
fotó: Lanstyák Ildikó archívumából

Nem csak a szakmája a fontosA zumba meghódította
Nagymegyert

A zumba party résztvevői előtt négy ok-
tató - a honi instruktorok közül is a legjob-
bak közül valók - váltotta egymást a szín-
padon, hogy a több mint háromórás akció
végén mindenki elégedetten távozhasson.
A rendezvény főszervezőjén, Zumba Tomi
alias Tomáš Dojčan oktatón kívül a további
három instruktor a dunaszerdahelyi Kaš-
par Andrea (Andy), a nagyszombati Jozef
Valent (Dodo), és a pozsonyi Ivo Bernát
(Ivo) volt, akik a mintegy 90 részvevőt igye-
keztek állandó mozgásban tartani a tánc-
lépésekkel is kombinált zumbaőrületben.

„Mivel már három hónapja tartok órá-
kat Nagymegyeren, ezért úgy gondoltam,
hogy jó lenne egy nagyobb szabású zumba

partyval is ráirányítani a figyelmet erre a
fitneszsportra. Egyébként a zumba nem
klasszikus fitnesz, hiszen itt nem 16 vagy
32 taktusra mozgunk, a gyors és lassúbb la-
tin-amerikai zenét váltva mindenki a saját
tempója és lépései szerint mozog. Aki
akar, közben meg is pihenhet” – tudtuk
meg a parti helyszínén Zumba Tomi ok-
tatótól. Az eseményen nem csak helyi höl-
gyek vettek részt, de jöttek Gútáról, Ógyal-
láról, Pozsonyból, Nagyszombatból és Du-
naszerdahelyről is, akik instruktoraikat is
követve érkeztek a csallóközi fürdővárosba.
A kitűnő hangulatú nagymegyeri zumba
party második felvonása szeptemberben
várható. Kovács Zoltán

Hatalmas sikerrel zárult az 1. Nagymegyeri Zumba Party a városi sportcsarnokban
február 26-án. A latin zene ritmusait, lendületét kihasználva mozogtak, tornáztak
főleg hölgyek, köztük lányok, asszonyok és gyerekek, akik a fitneszsportok eme ágá-
nak hódolnak nagy erőbedobással az utóbbi időben.



A 80-as évek elején épült a keszegfalvai
kultúrház. Az épület alagsorában kapott
helyet a teketerem, mely anakidején na-
gyon népszerű volt a helyi lakosság kö-
rében szintúgy, mint a környékbeli te-
kekedvelők táborában.

A megnyitástól kezdődően évről évre
emelkedett a teketerem népszerűségi in-
dexe. Egyre többen látogatták. Mondhat-
juk azt, hogy helyi viszonylatban akkor
ez volt az egyik legkedveltebb szórakozási
lehetőség. Sokan éltek is ezzel, igazi nagy
tekecsaták színhelye volt a kultúrház alag-
sora. De ahogy teltek-múltak az évek,
egyre komolyabb problémák merültek fel.
Az épület kezdett elhasználódni, a födém
beázott, a vakolat is „beadta a derekát”,
idővel a mechanikus rendszer is „beteget”
jelentett. Szóval már nem tündökölt régi
fényében. Míg végül pár éve lehúzta a re-
dőnyt, és mély álomba szenderült. A te-
keterem régi varázsa megtört.

Voltak elképzelések az újraélesztése te-
kintetében, de ezek mind-mind kudarcba
fulladtak. Áldatlan állapotok kezdődtek.
Ma már rá sem lehet ismerni a régi szép
napokat idéző teremre. Csak a jellegzetes

tekepálya, az egyik helyiségbe elzárt me-
chanikus bábuállító jelzi, itt valamikor
nagy tekecsaták folytak. Az épület egy ré-
sze komoly károsodást szenvedett. Sok he-
lyütt mállnak a falak. A tőszomszédságban
egy könyvtár is helyet kapott, ahol a köny-
vek minőségére gondolni sem merünk.
Jelenleg a fiatalok egy csoportja használja
testépítés gyanánt a volt teketermet.

Lehocký Milan polgármester végigka-
lauzolt az alagsorban. Mit mondjunk...
hát nem valami kulturált körülmények
között edzenek ezek a fiúk. A polgármes-
ter mindenképpen szeretne a lelkükre be-
szélni, mert az, hogy jelenleg az épület
nem nyújt valami szívderítő látványt,
nem jelenti azt, hogy ezen a kis helyen
nem lehetne elfogadható rendet tartani.
Amint végigmentünk az egykor dicsfé-
nyében ragyogó teketerem zeg-zugos he-
lyein, adta magát a kérdés: Mi legyen ez-
zel az alagsorral? A falu polgármestere ért-
hetően válaszolt: Teketerem! Ez nem lehet
más, és ha lehet, visszahozni azokat a
szép napokat, melyben sok keszegfalvai
embernek része volt – véli a falu első em-
bere. „Már dolgozunk a terveken, felvet-
tük a kapcsolatot a kivitelezővel. Iszonya-
tos sok munka van itt. Egy épületet rend-
behozni, felújítani, visszadni a régi be-
csületét, nem kis dolog. Ezt mi is tudjuk,
de azt is tudjuk, hogy itt a falunkban ez
volt az egyetlen közösségformáló tevé-
kenység, ezért is ragaszkodtunk hozzá,
hogy újraélesszük. Arra a kérdésre, mikor
lesz ebből látható bizonyíték, a polgár-
mester a következőt mondta: „Mi azon
vagyunk, hogy ebben az évben üzemel-
hessen, de nyilvánvaló, ez sok mindentől
függ. Az önkormányzat mindenképpen
azon lesz, hogy ne kelljen éveket vagy év-
tizedeket várni arra, hogy ismét legyen
teke Keszegfalván“ – zárta gondolatát a
falu polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

A képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén a város alpol-
gármestere ( Németh László)
még a költségvetés megtár-
gyalása előtt előterjesztette
azt a javaslatot, amelyben
Zemkó Margit, polgármester
teljes egészében lemond a
decemberi alakuló gyűlésen
jóváhagyott 65 százalékos
béremelésről, a nehéz gaz-
dasági helyzettel indokolva
döntését.

Míg a polgármesterek alap-
bérét a törvény határozza
meg, addig a jutalmat a kép-
viselők állapítják meg. Ezt kö-
vetően egy képviselőnő 20
százalékos béremelést javasolt
a polgármester részére,
mondván, ennyit még elbír a
város költségvetése. Javaslata
azonban nem kapta meg a
többség támogatását, ezért a

polgármester alapbérért dol-
gozik. Mivel a képviselők ja-
vadalmazását az alakuló ülé-
sen a polgármester fizetésé-
hez kötötte a többség, így a
testület tagjai is alacsonyabb
összeget kapnak. Az ülésen
ezt követően elhangzott az is,
hogy ezt a témát teljesen ne
zárják le, mivel fél év múlva
ismerni fogják a város költ-
ségvetési adatait, így a pol-
gármester fizetésére még visz-
szatérhetnek.

Edita Gogolová, a városi hi-
vatal gazdasági osztályának
vezetője előterjesztette a vá-
ros 2011-es költségvetését. Ez
8,13 millió eurót tesz ki a be-
vételi és kiadási oldalon egya-
ránt, amit a képviselők elfo-
gadtak. Feladatul adták az
osztályvezetőnek, hogy ne-
gyedévente számoljon be a
testületnek a költségvetés ala-
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Ógyalla

Naszvad Keszegfalva

Alapfizetésért dolgozik a polgármester
kulásáról. Az elfogadott költ-
ségvetés tartalmazza a sikeres
elnyert pályázatok város által
biztosítandó önrészét, viszont
nem számol sem béremelés-
sel, sem jutalmakkal.

A polgármester ismét Ma-
rián Botost javasolta a városi
rendőrség parancsnokává, és
a többség meg is szavazta ki-
nevezését. A képviselők arról
is döntöttek, hogy a jelenlegi
négyről öttagúra bővítik a vá-
rosi rendőrség létszámát.

A testület megszabta a fő-
ellenőri posztra kiírt pályázat
feltételeit is. A hivatal által ko-
rábban kidolgozott feltétel-
rendszerben túl szigorú felté-
teleket szabtak (kizárólag köz-
gazdasági diplomával rendel-
kezők pályázhattak volna),
amit töröltek és egyetemi vég-
zettségre változtatták. A
posztra pályázókat áprilisi ülé-
sükön hallgatják meg a kép-
viselők. (miriák)

A program célja a település és
intézményeinek zavartalan és ki-
egyensúlyozott működése, fej-
lesztése, az önkormányzat gazda-
sági lehetőségeinek feltárása, az
itt élő lakosság életkörülményei-
nek javítása, a terület fejlesztése
és az EU források hatékony ki-
használása. A program a gördülő
költségvetési metódusra épül,
melyből egyértelműen kiderül,
hogy az önkormányzat gazdasági
mozgástere meglehetősen korlá-
tozott, a fejlesztésekre fordítható
források optimalizálása az adott
költségvetés elfogadásához kötött.

Ennek ismeretében és több si-
keres pályá-
z a t -

nak köszönhetően az elmúlt idő-
szakban több projekt valósult meg
az 5 000-es lélekszámú községben.
Ezek közé tartozik a helyi utak fel-

újítása az Üzlet és Malom utcá-
ban és a Felszabadulás téri autó-
buszmegálló és környéke. A pro-
jekt összértéke 455 911 euró.

„A projekt fő célja a helyi inf-
rastruktúra minőségének javítása
és felújítása, ezáltal támogatást
nyernek a helyi vállalkozások, és
lehetőség nyílik a szolgáltatások
fejlesztésére is a községben. A pro-
jekt minden tekintetben befolyá-
solja a község életét, mivel a mi-
nőségi infrastruktúra alapja an-
nak, hogy idecsábítsák a beruhá-
zókat és növeljék a régió
konkurenciaképességét” – nyilat-
kozta Ondrej Šuba, a községi hi-
vatal fejlesztési osztályának veze-

tője.
A felújított autóbusz-
megálló és a körülötte

lévő úthálózat bizto-
sítja a község rá-
kapcsolását az
észak-déli útvo-
nalra (Komárom–

Érsekújvár–Nyitra–
Tapolcsány), rákötve

a D1 autópályára. A he-
lyi infrastruktúra fejlesztése

hozzájárulhat ahhoz, hogy az
emberek, érdeklődők egyre na-
gyobb része a községben tele-
pedjen le, ezzel elkerülnék a de-

mográfiai hullám okozta lakos-
ságcsökkenést.

(miriák)
Képarchívum

Színvonalas produkcióval lepte meg a népes közönséget az
OUCHA fúvószenekar. A nemesócsai fúvósok 2011. február
6-án a művelődési központ nagytermében immár sokak örö-
mére ismét óriási sikerrel léptek színpadra .

Az elmúlt évek teltházas előadásainak tapasztalatai alapján
a közönség kérésének megfelelve a zenekar erre az alkalomra
bájos mazsorettek igényes előadásával és kitűnö repertoárral
varázsolta át a művelődési központot hangversenyteremmé.

A műsort Biskup Titanic-indulójával kezdték és Johann
Strauss Radetzky–indulójával zárták. Keringők, polkák egya-
ránt felcsendültek. A zenekart Banyák Róbert karmester vezé-
nyelte.

Mint minden évben, idén is rengetegen voltak kíváncsiak a
fúvósok előadására, mely az utóbbi évek egyik legsikeresebb
koncertje volt. Bölcs Zsuzsa

Olvasói levél

Fúvóskoncert mazsorettekkel

Ismét lesz teketerem?Az élhetőbb falu kialakításáért

A község településfejlesztési koncepciója, település-szerkezeti terve
a 2007-2013-as időszakra elkészült és jóváhagyásra került. A falu szo-
ciális és gazdasági fejlődésének tervében megfogalmazott telepü-
lésrendezési elvek irányt mutatnak egy élhetőbb falu kialakítására.

A Felszabadulási téren lévő
autóbuszmegálló és környékének
felújítása

A régi mechanikus rendszer



Az Ímelyi Önkormányzat
a Szociális Fejlesztési Alap és
a Európai Szociális Alap tá-
mogatása mellett a község-
ben élő 12 ilyen személynek

lehetőséget nyújtott egy szá-
mítógépkezelő tanfolyamon
való képzésre. A tíz napos
képzés alatt a rokkantnyug-
díjasok és egészségkárosul-
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Ímely

eelléérrhheettőősséégg::  
00990033  772233--991100..

MMaarrcceellhháázzáánn  
aa  zzddrraavvoottnníícckkaa  110077

aallaatttt,,  kköözzvveettlleenn  
aa  ffőőúútt  ééss  aazz  éélleellmmiisszzeerr--

üüzzlleett  mmeelllleetttt
kiadó hároM 25-30

M2-es helyiség 
vállalkozási célra,

kkeeddvveezzőő  ffeellttéétteelleekk  
mmeelllleetttt..  

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 273Nemrég kaptuk a hírt, hogy 77 éves ko-

rában elhunyt Viola Lajos, a nagysikerű
galambász és galamb-pontozóbíró. 

A galambok iránti vonzódása már gyer-
mekkorában megmutatkozott, amikor is 10
évesen elhatározta, hogy életét összeköti a
komáromi bukógalamb-fajtával. Évtizede-
ken keresztül szinte fanatikusan figyelem-
mel kísérte ezt a galambfajtát. Számtalan
elismerő oklevél, díj, serleg tanúskodik arról,
hogy Lajos bácsi ízig-vérig, a szó legneme-
sebb értelmében galambász volt. Hosszú
időn keresztül rendszeresen részt vett a kü-
lönböző külföldi versenyeken, mint bíráló is.
Nagyon ismerte a komáromi bukót, mely-
nek haláláig tenyésztője volt. Sok barátra

tett szert. Ismerték Győrben, Veszprémben,
Tatabányán, ahol szívesen látott vendég volt
a kiállításokon. 2006-ban, elsőként Szlová-
kiában elnyerte a komáromi bukó speciális
tenyésztésének az érdemét. Az állománya
130 – 140 galambból állt. Mindvégig hű ma-
radt ehhez a fajtához.  

A galambok iránti szeretete példaértékű
lehet a felnövekvő galambásznemzedék szá-
mára. A galambászok egy nagy, ismerettel és
tudással rendelkező embert veszítettek el. A
galambásztársadalom az emlékét megőrzi.
Nem csodálkoznánk azon, ha valamelyik ki-
állításon netán egy Viola Lajos-díjjal is ta-
lálkoznánk. Méltó emlék lenne ez munkás-
ságának. -pint-

Számítógépkezelő
tanfolyam
Szlovákiában az egyik legsúlyosabb társadalmi-szociális-
kultúrális problémát a rokkantnyugdíjasok és egészségká-
rosultak munkaerő-piaci helyzete okozza.

Tizenkét érdeklődő 10 nap alatt sajátítja el a számítástechnika
alapjait

Elment egy galambász

KoMplETnÁ REKonšTRUKciA BYTov A doMov
lAKÁSoK éS hÁzAK TElJES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie / 
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás 
Murárské práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar – natierač/ Festő mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar – natierač/ Festő mázoló

Mesto iba 2 €

Ruhagyűjtés Bogyán
Fitos Zsuzsannánál, a Községi Hivatal

alkalmazottjánál érdeklődtünk a gyűjtést
illetően. Szavai szerint egy nonprofit szer-
vezet kereste meg őket, kérve a segítséget.
Mondanom sem kell, hogy a Diakonie Bro-
umov szervezet gyűjtésére megmozdultak
a helyiek. Különféle ágyneműket, gyer-
mek- és felnőtt-nadrágokat, kabátokat,
olyan holmikat, melyeket már odahaza
nem használtak az emberek, most fel-
ajánlhatták az arra rászorulóknak. 25 zsák-
nyi holmi gyűlt össze, melyet az említett
szervezet már el is szállított – mondta az al-
kalmazott. 

„Persze egy ilyen akciót is meg kell szer-
vezni. Egy hónappal ezelőtt már megkez-
dődtek az intézkedések a gyűjtéssel kap-

csolatban, az ilyenkor szokásos hangszórós
tájékoztatással, és egyéb apróbb egyezteté-
sekkel. A munkának ezt a részét Baranyai
Mónika és Horváth Mónika vállalta ma-
gára, akik a helyi Vöröskereszt tagjai. Jó ér-
zés tudni, hogy segíthetünk másokon,
akiknek ezáltal nagy örömet szerezhetünk.
Mint ahogy említettem, ez a nonprofit
szervezet már nem először szólított meg
bennünket, úgyhogy vannak kellemes ta-
pasztalataink velük kapcsolatban. Nem ki-
zárt, hogy az elkövetkezendő időkben újra
megszólítanak bennünket, és természete-
sen mi ismét segítünk“ – fejezte be tájé-
koztatását Fitos Zsuzsanna.

-pint-
Antal Márta felvétele

tak a számítógépkezelés alap-
jait sajátítják el, és ezzel sze-
retnék biztosítani az esély-
egyenlőséget.  

A „Megcsináljuk“ projekt –
160 résztvevővel - az érsekúj-
vári Tréning centrum Kft.
szervezésében valósul meg a
Komáromi, Vágsellyei és Ér-
sekújvári járás településeinek
bevonásával.

„Pályázaton nyertünk tá-
mogatást a tanfolyamokra, a
képzés tehát be van biztosítva.
Így reményt és foglalkozást
adunk a részleges rokkantjá-
rulékos embereknek, és így
nem érzik tovább fölösleges-
nek magukat. Változatlanul
legnehezebb az egészségkáro-
sultak helyzete, hiszen még
mindig kevés az olyan mun-
kahely, melyet betölthetné-
nek. Örvendetes, hogy a hát-
rányos helyzetű munkanél-
küliek elsajátíthatják a számí-
tástechnika alapjait” -
hangsúlyozta Tyukos Ferenc
polgármester. 

(miriák)
Babiczová Andrea felvétele

A bogyaiak szívesen adakoznak. Erre a megállapításra tel-
jes mértékben rászolgálnak, ugyanis február végén egy jó-
tékonysági gyűjtést szerveztek, immáron második alka-
lommal, a helyi kultúrházban. 
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Gúta

Keszegfalva

Báloztak a bogyaiak
A bogyai báloknak a múltban nagy volt a renoméjuk. Az ak-
kori időkben, akik a környéken színvonalasan akartak szó-
rakozni, nem hagyták ki a Bogyán rendezendő bálokat. Ezt
a régi hagyományt szerette volna felújítani a helyi Csemadok. 

Februárban erre láthattunk kísérletet, amikor is megszer-
vezték a Bálint-napi vigadalmat. Már jóval az esemény előtt ün-
nepi hangulatot varázsoltak a kultúrházba. Önkéntes brigádo-
kat szerveztek. A jelentkezők tetőtől talpig kitakarították a he-
lyiséget, hogy a szórakozni vágyók méltó körülmények között
érezzék magukat. A bál napján rengeteg szív alakú és piros-fe-
hér lufi jelezte: a rendezvényen résztvevő 100 személynek adott
a lehetőség a kulturált szórakozásra. A kreatív szervezők egy új-
donsággal is előrukkoltak. Minden férfi egy szál vörös rózsával
kedveskedett szíve választottjának, feleségének. A színes prog-
ramok közül megemlítenénk a győri fiatalok 20 perces latin-
tánc-bemutatóját, mely nagy sikert aratott. A zenefelelős a két-
személyes Fortuna együttes volt, akik egész reggelig húzták a
talpalávalót. Közben aki megéhezett, megkóstolhatta a bogyai
gulyást. A tombolán értékes díjakat lehetett nyerni, többek
között még egy fajtatiszta kiskutyát is. A szervezők közel 1000
darab tombolajegyet adtak el. A bál bevételét kirándulásra
vagy közös színházlátogatásra fordítják. -pint-

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási na-
pon ismét farsangi mulatságot tartottak az
alapiskola tanulói a tornateremben. Már
hagyományosan az iskola pedagógusai is
jelmezbe öltöztek.

Az idei évre a csoportos beöltözés volt a jel-
lemző. A jelemezes felvonuláson megjelent az
Addams Family, az ősemberek, jósok és egy
egész cicacsapat.

Szavazni lehetett a legszebb, legötletesebb
és legviccesebb jelmezre, valamint a legjobb
csoportra. A nyertesek: Rancsó Kamilla (2.o.),

aki kamilla-virág, Paluk Dávid (2.o.) szőlő, Né-
meth Ferenc (7.o.) Feri-mama, Kotiers Mihály
(8.o.) John Lennon, Mohos Viktória (2.o.) ki-
rálylány, Lucza Levente (5.o.) úrihölgy volt,
Szabó Zoltán és Tóth Ádám (7.o.) pedig fiatal
párnak  öltözött. Díjazták  Boros Ágnes tanító
néni 8.o. Addams-családját, Csintalan Márta
néni 4. osztályos vándormuzsikusait és Koti-
ers Éva néni 6.osztályos ősembereit. 

A gyermekek igazán jól érezték magukat, és
jó volt látni, hogy kicsi és nagy nagyon meg-
érti egymást!

(miriák)
Rancsó Andrea felvételei

A több mint 100 éves ke-
szegfalvai önkéntes tűz-
oltószervezet idén is
megrendezte hagyo-
mányos bálját, mely
a helyi kultúrházban
került lebonyolí-
tásra. 

A 170 személyből
álló társaság jól érezte
magát, de ezen nem is lehet
csodálkozni, hisz a minőségi ze-
néről a megújult Krém-zenekar gondoskodott. Az esemény
kellemes színfoltja volt, a  Szabó Ildikó által vezetett helyi is-
koláskorú tűzoltócsapat.  Az együttes táncfellépése nem kis
meglepetést okozott, mivel egy érdekes, tűzoltólépésekkel tar-
kított előadást mutattak be, mindenki nagy örömére. A felnőtt
tűzoltók nagyon büszkék az utánpótlásra. 

Természetesen a rendezvényen nem maradhatott el az ilyen-
kor szokásos tombola sem, 36 tomboladíj gazdára is talált. Az
eseményen jelen volt a falu polgármestere, valamint a helyi
plébános is. A tűzoltószervezet elnökének szavai szerint, az
egész nem jöhetett volna létre a Községi Hivatal hathatós tá-
mogatása nélkül. Ahogy Szabó Ildikó elmondta: örül annak,
hogy látja az együttműködést a Községi Hivatal, illetve az egyes
szervezetek részéről, és ez reménnyel kecsegtet a jövőre nézve.

-pint-

Már évek óta nagy hagyománya
van a jelmezes farsangi mulatság-
nak a csallóközaranyosi Kóczán Mór
Alapiskolában, valamint a helyi óvo-
dában. Minden évben a tavaszi szü-
net előtti héten kerül megrende-
zésre. 

Várady Kornélia igazgatónő el-
mondása szerint a gyerekek mindig
nagyon várják ezt az eseményt. Az
ovisok a hét csütörtökjén, míg az is-
kolások egy nappal később bújtak jel-

mezeikbe – újságolta az igazgatónő.
„A sok királylány, bohóc, tündér, an-
gyal, indián, szakács és más ötletes
jelmez közül a zsűrinek bizony ne-
hézséget okozott kiválasztani a nyer-
teseket. Aki nem nyert a jelmezverse-
nyen, az vigasztalódhatott a tombola-
húzáson. A jó hangulatot fokozták a
finom sütemények, amelyekhez a
szülők által szervezett sütibörzén le-
hetett hozzájutni“ – mondta az iskola
igazgatónője.

-pint-

Február második hete az
óvodában is a karnevál jegyé-
ben zajlott. Minden osztályban
elkezdődtek az előkészületek.
A farsang sokszínűségét ki-
használva a gyerekekkel közö-
sen díszítettünk, álarcokat ké-
szítettünk, és izgatottan vártuk
a farsangi bál délutánját. A ké-
szülődésbe bekapcsolódtak a
szülők is, akik gyermekeiknek
jelmezt készítettek, valamint
a délutáni bulizáshoz biztosí-
tották a farsangi finomságo-
kat. A vidám hangulathoz hoz-
zájárultak a mókás játékok, a
vetélkedők és a tánc.

A gútai Brünni téri óvoda
kollektívája

Farsang a tündérkertben

Farsangi mulatság a Tarczyban

Sulifarsang Aranyoson

Önkéntes 
lánglovagok bálja

Hetény



A Karvai Szakközépiskola virág-
kötészeti osztályainak tanulói már
a közelgő nőnap lázában élnek.
Ápolják, szakszerűen gondozzák
az üvegházban lévő virágokat,
hogy minél nagyobb számban tud-
ják értékesíteni a közelgő ünnep
alkalmából. 

Az utóbbi években egyre népsze-
rűbb az amarillisz. Íme néhány ötlet,
hogy hogyan tartsuk meg amarilli-
szunkat teljes pompájában. Ezért
megkértük az iskola szakoktató-
ját, Mikóczi Alajost, ismertesse
olvasóinkkal a cserepes vi-
rág szakszerű gondozását. 

Az amarillisz óriási töl-
csérvirágai a hagymából
fejlődnek. A virágok
színe változatos. Virágzási
ideje: január-április. Az elvirágzott
növényt hagyjuk leszáradni, s csak
annyira öntözzük, hogy a kiszára-
dástól megóvjuk. Szeptemberben a
gumót fedjük be vékony tápréteg-
gel s amint az idő hidegre
fordul, a cserepet mérsékel-
ten meleg helyre helyezzük.
Permetezve öntözzük, így tart-
suk életben a tél derekáig. De-
cemberben, mintegy 20 fok kö-
rüli szobahőmérsékleten, gyak-
ran öntözgetve megjelenik az

első hajtás. Takarjuk be, hogy a sarj
meleg párában jobban növekedjék.
Az öntözést akkor mérsékeljük,
amikor virágba borul a pompás nö-
vény, amely az egyik legszebb nő-
napi köszöntő, ugyanis, ha mindent
jól csináltunk, éppen nőnapra vi-
rágzik. Amikor az idő felmelegedik,
kiültethetjük, ahol egész nyáron to-
vább növekedhet. Szeptember ele-
jén a hagymák visszahúzódnak és
pihennek. Fokozatosan vonjuk meg
tőle a vizet, amikor a levelek elkez-
denek száradni. Amikor teljesen

elszárad, vágjuk vissza 6-9
cm-re a hagyma felett.
A hagymát vegyük ki
a cserépből vagy a ta-
lajból és hagyjuk
kiszáradni a gyöke-
reket. Egy 5-8 °C-os,

sötét, jól szellőző helyen
tároljuk. Ha eltelt a

hagyma nyugalmi időszaka (6-8
hét), vegyük elő és cserepezzük
be. Fontos, hogy ne változtas-
suk a növény helyét, mert az vi-
rágzáskor a virágok lehullását

eredményezheti! A
bimbók megjelenésé-

sig az öntözést fokoza-
tosan növeljük... és

kezdődhet a körfor-
gás elölről ...

(miriák)
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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.

hatodik   kérdésünk:
Milyen gyakran fog megjelenni az autós 
rovatunk ?
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

Farsang a tündérkertben

Karva

A Meredek Klub komáromi és járásbeli
sziklamászókat tömörítő sportszervezet. A
Komáromi Városi Hivatallal együttmű-
ködve mászófal létrehozásán dolgozunk,
amely a röplabdacsarnokban készül el ha-
marosan. A képviselő-testület 2009 decem-
berében hagyta jóvá szándékunkat. Miután
klubunknak 2010 nyarán az adófizetők és a
2%-os törvény jóvoltából sikerült teljesíteni
a saját anyagi vállalását erre a projektre, a
testület 2010 novemberében jóváhagyott
egy összeget a mászófal megvalósítására. 

Az elmúlt hetekben elkészítettük a má-
szófal projektdokumentációját, ezt február
végén benyújtottuk a városi hivatalhoz. Ez
alapján valamivel nagyobb mászófal épül-
hetne meg, mint az első elképzelések sze-
rint. A nagyobb falfelületre több fogást le-
het majd felszerelni, így több és változato-
sabb mászási lehetőséget, „mászóutat” tu-
dunk majd kialakítani.

Szeretnénk forrásokat találni e további
fogások beszerzésére, illetve a tavasz folya-
mán megépülő falnak a későbbiekben való
bővítésére. Ezért arra szeretnénk kérni a
cégeket, vállalkozókat, munkavállalókat,
hogy aki teheti, adója 2%-ával támogassa a
mászófal felszerelését és bővítését. Úgy
gondoljuk, jobb célt szolgál ez a pénz, ha
városunk és régiónk sportolási lehetősé-
geit gazdagítja, mint ha az államkasszába
kerül.

Tisztelt komáromi és járásbeli polgárok!

Arra kérjük Önöket, támogassák 
a mászófalat adójuk 2%-ával!

Klubunk adatai 
a 2%-os nyilatkozathoz:
Obchodné meno alebo názov: 
Klub Previs
Sídlo - obec, ulica, číslo: 
Komárno, 945 01, Rákócziho 24/2
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 31746764

A 2%-os nyomtatvány klubunk
adataival letölthető a honlapunkon
is, melyet a napokban indítottunk
el, és ahol folyamatosan teszünk
közzé információkat klubunk éle -
téről, akcióinkról és a mászófallal
kapcsolatos fejleményekről:
www.steepclub.eu

Az amarillisz gondozása
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kOs
Ellenállhatatlan kész-
tetést érzel a flörtö-
lésre. Még az egyéb-
ként hűséges típusok

is észreveszik a kínálkozó lehe-
tőséget, meglátják a  vonzó tu-
lajdonságaidat.

BIkA
Legyél türelmesebb
családtagjaiddal !
Ugyanakkor ragasz-
kodj hozzá, hogy a Te

igényeid is teljesülhessenek!
IkREk

A szerelemben és a
szerencsejátékokban
is egyaránt szeren-
csés vagy, használd

ki ezt a jó időszakot.
Rák

Ezen a héten fókusz-
pontba kerül az ér-
zelmi életed, változ-
tatnod kellene egy-

két dolgon, hogy jobban ala-
kuljanak a dolgaid.

OROsZlán
Csak semmi türel-
metlenség, tanulj
meg lassítani, és
meglátod, hogy még

a stresszhormonszinted is
csökkenni fog, az idegeid pe-
dig megnyugszanak.

sZűZ
Indulatosabbá válsz,
többé nem tudsz sze-
met húnyni szerel-
med rossz szokásai

felett. Megtörténhet, hogy né-
hányszor összevesztek.

MÉRlEG
Ha ügyesen haszná-
lod a tehetségedet és
naprakész informá-
cióidat, akkor jó al-

kalmad nyílhat az előrelépésre
a munkahelyeden.

skORpIÓ
Munkatársaid tőled
várnak tanácsokat, és
te nagyon szívesen
vállalod fel a vezető

szerepet. Ideig-óráig tetszik,
hogy te diktálod a tempót.

nyIlAs
Elérkezett az ideje,
hogy komolyabban
vedd a tested edzé-
sét. Mert előfordul-

hat, hogy nem fogsz beleférni
a tavalyi tavaszi ruháidba.

BAk
Jobb lesz a kedved
ezen a héten, hiszen
sikeres leszel a mun-
kában, vagy a tanul-

mányaidban.
VíZöntő

Buzog benned a tett-
vágy és ez jár némi
stresszel, de ennek

ellenére remekül teljesítesz a
héten, feletteseid elégedettek
lesznek a teljesítményeddel.

HAlAk
A szerelem lángja a
héten az egekig csap-
hat, még az is előfor-
dulhat, hogy egy régi

kapcsolatod szenvedélyes for-
dulatot vesz.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp Programajánló
ÉsZAk-kOMáROM

Limes Galéria:
Anabela Sládek Žilíková: PERMEABILITY kiállítása.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád aulája:
Varga Tamás és barátai fotókiállítása. 
Jókai Színház: Március 8-án, 15.00 órakor Lumpok. Március
9-én 16.00 órakor Prah.
Városi Művelődési Központ:
Március 7-én, 18.00 órakor "Tenyérjóslás" - Kimle Éva elő-
adása magyar nyelven. Belépődíj: 1,50 €. Március 30-án, 19.00
órakor Koncz Zsuzsa koncert. Belépőjegy: 19 €. Jegyelővétel:
MsKS Komárno. Tel.: 035/7713 550, 0905 892 579.

Humor
- Már a mosolyából látom,

hogy fogunk mi még talál-
kozni.

- Azt hiszi, maga olyan el-
lenállhatatlan?

- Nem, fogorvos vagyok.
• • •

- Na, milyen nős embernek
lenni? 

- Megfiatalodtam! Mintha
újra 15 éves lennék! 

- Hogy lehet az? 
- A WC-ben cigarettázom, és

titokban iszom.
• • •

- Megőrizte a feleséged azt a
gyönyörű lányos karcsúságát? 

- Mi az, hogy megőrizte,
megduplázta!

• • •

A művésznő hangverseny
után így szól egyik barátjához:

- Ugye, milyen szépen éne-
keltem? A hangom megtöl-
tötte az egész termet.

- Oh, igen. Sokan még ki is
mentek, hogy helyet engedje-
nek neki.

• • •
- Édesem mit tennél, ha egy

idegenneltalálnál az ágyban? 
- Felrúgnám a kutyáját, és

eltörném a fehér botját.
• • •

Amikor megnősültem, azt
mondtam az anyósomnak:

- Az én házam a te házad.
- És?
- Másnap eladta.

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyez-
zük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a sze-
mes kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak
egy gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp any-
nyit, amennyit szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró
csoki is készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és kar-
bantartással. Használja bátran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor sze-
rűbb, biztonságosabb és persze sokkal jobb minőségű, mint a
hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Coffe UP Slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019, 
e-mail: coffeup@stonline.sk

Lépjen be a valódi kávék csodálatos világába 
és fo gyassza saját pörkölésű kávénkat! 

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

A Selye János Gimnázium vezetése újjáélesztette az egykor
volt Gimigaléria hagyományait. Március 1-jén mutatkozhatott
be egy komáromi művész az iskolának otthont adó patinás
épület dísztermében. A megnyitóra összegyűlt szép számú kö-
zönség ez alkalommal Varga Tamás: A természet fotói… című
kiállítását tekinthette meg. A gimnazisták rövid műsorát kö-
vetően dr. Héder Ágnes, a városi képviselő-testület oktatási, kul-
turális, sport- és ifjúsági bizottságának elnöke, ill. Ing. Nagy Ti-
vadar, a Helios Fotoklub alelnöke méltatta a fotográfust és a be-
mutatásra kerülő képeket.

A kiállítás anyagát javarészt makrofotók alkotják. A makro-
fotózás a természet fényképezőgép általi megörökítésének ta-
lán legkedveltebb válfaja, hiszen olyan világot tár a szemlélő
elé, amely szabad szemmel nem igazán látható.  

Varga Tamás kora gyermekkorától érdeklődő ember. Ösztö-
nösen vonzódik a természethez. Figyelme kb. három éve a
makrofotózás felé irányult, azon belül is az élő, mozgó lénye-
ket, rovarokat, bogarakat és a formáját mindig változtató víz-
cseppet igyekszik lencsevégre kapni. Ez nagyobb kihívás –
mondja –, mint a mozdulatlan virágok megörökítése. 

Varga Tamás tehetségére nemcsak a Helios Fotoklubban fi-
gyeltek fel a szakma értő művelői. Különdíjat kapott a Szlová-
kiai Amatőr Fotográfusok két utolsó versenyén. Fotográfiái
megjelentek a különböző cseh- és magyarországi szaklapokban,
illetve munkáit díjazták a IX. Nemzetközi Magyar Fotóművé-
szeti Kiállításon, Budapesten is.

A makrofotók ellenpólusaként  a tárlaton látunk néhány
fényképet, melyek nagyobb állatokat örökítenek meg: szomorú
orrszarvút, elmélázó elefántot, a látogatóval farkasszemet néző
aligátort, sziesztázó gorillát... -rs- 

Gimigaléria harmadszor

„Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Himler Sophia 
március 9-én ünnepli 1. születésnapját.

Boldog születésnapot kí-
vánnak neki: szülei,

nagyszülei, déd-
szülei és ke-
resztszülei.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntjük őt: anya, apa, 

húgod Flóra 
és az egész rokonság.

Március 4-én ünnepelte 13. születésnapját 

Vargha Vivien Nemesócsán.

Március 6-án ünnepelte 8. születésnapját 

Nagy János Tanyon.
Szívből gratulálnak: szülei, nagyszülei, 
keresztszülei, nagynénje, nagybátyja és
az egész rokonság.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
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„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a huszadik évet!

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

Március 7-én ünnepli 20. születésnapját 
és névnapját 

ifj. Matička Tamás,
valamint ugyanezen a napon ünnepli névnapját édesapja

Matička Tamás.
Köszöntjük őket: anyuci és Luci.

„Legyen egészségetek, tudjatok boldogok lenni,
A szíveteket soha ne bántsa meg senki!
Születésnapotok is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket Nektek megadja!“

Március 3-án ünnepli 
20. születésnapját 

Gubien Balázs,
március 8-án ünnepli 24. születésnapját 

Gubien Zsuzsanna (Nemesócsa).
E szép ünnep alkalmából köszöntjük őket: anya, apa, 
vőlegénye Jóska, köriék, Pityuék és a rokonság. 

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Március 8-án ünnepli 25. születésnapját

Szűcs Zoltán
Nemesócsán.

Március 6-án ünnepelte 
75. születésnapját 

Novotny Magdolna Pathon.
Az önfeláldozó édesanyának, a mindig
segítőkész nagymamának és a drága
dédinek még nagyon sok jó erőben,
egészségben megélt derűs napot kí-
ván családja körében: lánya Erika, veje
Zoli, unokája Csilla, unokaveje Laci,
dédunokái Gergely és Márk, valamint
sógornője családjával.

Kedves Olvasóink!
E számunktól kezdve autós rovat indul a DELTÁban, amely a tervek sze-

rint havonta jelenik majd meg. Első kézből származó információkat olvas-
hatnak majd benne a világ autóiparának újdonságairól, jelentősebb autós
eseményeiről, a hazai autópiacon megjelenő új modellekről, valamint az au-
tók és az autózás körüli közérdekű tudnivalókról. Az új rovathoz kellemes
szórakozást, hasznos kikapcsolódást kíván a szerkesztő: Vas Gyula

Az erős dohányosok többsége vezetés köz-
ben sem hajlandó lemondani káros szenve-
délyéről. Az ellenvetésekre az a leggyako-
ribb válaszuk, hogy az autó az övék, azt csi-
nálnak benne, amit akarnak. Több érvük
azonban nincs, ellenérv viszont annál több
akad. Lássuk sorjában. 

A ci-
garettával, ön-
gyújtóval történő manipuláció, a hamutartó
keresgélése, a cigarettavég biztonságos elol-
tása mind-mind olyan tevékenység, amely el-
vonja a figyelmet a vezetéstől. Akkor is, ha
többségük már reflexszerű: a legjobban be-
gyakorolt tevékenység is leköti akcióképessé-

günk egy darabkáját. Esti vagy éjszakai veze-
tésnél komoly veszélyt jelenthet az öngyújtó
szemünk előtt fellobbanó lángja is, mert el-
nyomhatja a kívülről érkező fényingereket. A
cigarettavég likvidálása is állandó veszélyfor-
rás. Ha biztonságosan akarjuk elvégezni, ok-
vetlenül oda kell pillantanunk néhány má-
sodpercre, az autó pedig közben robog.., Ha vi-
szont „mellényomjuk” a csikket, vagy egysze-
rűen a földre hamuzunk, akár a szőnyeg is

tüzet foghat, amitől  könnyen pánikba es-
hetünk. Akárcsak olyankor, ha egy pa-

rázsszemcse a ruhánkra hullik. Az  autó
szűk utasterében a dohányzás vala-
mennyi közvetlen és közvetett
egészségkárósító hatása is hatvá-
nyozottabban érvényesül. A szo-
kottnál magasabb koncentrációt ér

el a cigarettafüst, főleg ha többen is
dohányoznak. Az eredmény: köhögési

inger, könnyező szem, lassuló reflexek, a
többiek számára pedig a passzív dohányzás

összes velejárója.
Egy szó mint száz: ha csak egy kis önfegyel-

münk és akaraterőnk van, ne dohányozzunk
vezetés közben. Ha a fenti érvek nem segíte-
nek, hát nyittassunk ki az autóbazárban egy 3-
4 éves kocsit, amelynek gazdája szenvedélyes
dohányos volt. Nézzük meg a szőnyegeit, ülés-
huzatait, szagoljunk bele a levegőjébe…

(vas)

Az új alváznak és kerékfel-
függesztéseknek köszönhe-
tően a pick-up terhelhetősége
1,5 tonnára nőtt, könnyebb
lett a kormányzása, biztosabb
az úttartása. Elektronikus
menetszabályozással, vala-

mint utánfutó-stabilizáló és
adaptív terhelésszabályozó
rendszerrel is megrendel-
hető. Terepjáró képességeit
merevebb létravázzal és 232
mm-re növelhető hasmagas-
sággal javították.  A hajtás-

lánc elemeit a váz felett he-
lyezték el, így kisebb a káro-
sodásuk veszélye. Az összke-
rékhajtás és a felező elektro-
mosan kapcsolható, az előbbi
menet közben is. 

Természetesen a motorvá-
laszték is megújult: a 2,2 lite-
res Duratorq TDCi motor tel-
jesítménye 150 lóerő, csúcs-
nyomatéka 375 Nm. Jóval
agilisabbnak ígérkezik a szin-
tén új, 3,2 literes, öthengeres
TDCi, a maga 200 lóerejével
és 470 Nm-es csúcsnyomaté-
kával. (vgy)

Fotó: Ford

Ford Ranger Wildtrak: Generációváltás

Dohányzás az autóban

Ugyancsak Genfben debütált a Ford kiste-
herautójának új nemzedéke, amelyet a világ
180 országában fognak majd árusítani. Ez-
úttal különösen érdemes rá odafigyelni, hi-
szen nem holmi kozmetikázásról és kvázi-
frissítésről, hanem minden lényeges ele-
mében vadonatúj konstrukcióról van szó.
Négy különböző karosszériaváltozatban,
hátsó- és összkerékhajtással, kétféle has-
magassággal és négyféle felszereltséggel ke-
rül majd piacra – idehaza várhatóan csak
2012-ben. 

komárom, Béke utca, az AutOpARkInG területén a Holt-Vághoz vezető úton

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“t“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 

nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

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

A legutóbbi keresztrejtényünk nyertese 
Tobolka Erzsébet Komáromból. 

Nyereménye fél éves DELTA előfizetés.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál: anyu, apu, test-
véreid, köriék, Pityuék, barátnőd Niki és az egész rokonság.



V pondelok 7. 3. predpokladám v našom re-
gióne oblačno a miestami možnosť slabých
snehových prehánok. Nemerateľné množstvo
snehu. Nočná teplota od - 5 do - 3  ̊C, denná
teplota od 1 do 3  ̊C. Mierny až čerstvý nára-
zový SZ, S vietor do 8 – 10 m/s.    

V utorok 8. 3. predpokladám v našom regi-
óne polojasno a bez zrážok, zrána chladno.
Nočná teplota od ¬- 7 do - 5  ̊C, denná teplota
od  2 do 4  ̊C. Slabý SZ, neskôr J vietor do 2 –
4 m/s.

V stredu 9. 3. predpokladám v našom regi-
óne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
- 6 do - 4  ̊C, cez deň od 4 do 6  ̊C. Slabý, ne skôr
mierny JV vietor do 3 – 5 m/s.  

Vo štvrtok 10. 3. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 4  do - 2  ̊C, cez deň od 5 do 7  ̊C. Slabý JV
vietor do  2 – 4 m/s. 

V piatok 11. 3. predpokladám  v našom re-

gióne polooblačno , k večeru zväčšovanie ob-
lačnosti ale bez zrážok, možno iba v noci.
Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C, denná  teplota
od 4 do 6  ̊C. Slabý, časom mierny SZ vietor do
3 – 5 m/s.  

V sobotu 12. 3. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačno až zamračené a občasný
slabý dážď alebo dážď so snehom. Nočná tep-
lota od - 3  do - 1  ̊C, denná teplota od 6 do 8
̊C. Slabý J, JV vietor do 2 – 4 m/s.   

V nedeľu 13. 3. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 2 do  0  ̊C, cez deň od 8 do 10  ̊C. Slabý, ča-
som mierny JV vietor do 3 – 5 m/s. 

V nasledujúcom týždni očakávam prime-
rané počasie na toto ročné obdobie s ob-
časnými zrážkami, väčšinou dažďovými.

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

Predpoveď počasia 7. 03. - 13. 03.
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Ladislav Lakatos - nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č.12
AUTOšKOLA ELÁN

www.autoskolaelan.sk

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370eur 
s DPH

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
pVC a laminát. parkietpalatínova 12, komárno

služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľký VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkietAkcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!pVC 3 mm 6,63 €/200 sk/m2

plav. podlahy kAInDl 7 mm 3,93 €/209 sk/m2

Škriatok Puk, kráľovná Víl Titánia, ale aj krá-
ľovná Arthemis a, samozrejme, Dunajisti na
čele s huslistkou Julkou Bundovou sa 19. 
februára postarali o krásne popoludnie pre
viac než 80 detí v Centre voľného času v Ko-
márne.

Matičiari z Komárna sa spojili so zamest-
nancami Centra voľného času a spolu s Dra-
matickým krúžkom Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri
Matici slovenskej v Komárne a členmi fol-
klórneho súboru Dunaj usporiadali príjemné
popoludnie na detskom fašiangovom bále. 

Takmer 250 ľudí si zahralo množstvo hier,
zatancovali si či už na folklórnu nôtu alebo sa

spevom preniesli do rozprávkového sveta  mu-
zikálu. 

O rozprávkový svet sa deťom postarali
najmä ich rodičia, pretože ich priviedli a ani
jedno neprišlo bez masky - víly, hríbik, kovboj,
princ, princezné či superman alebo dinosau-
rus a lienka, dokonca nechýbal ani Pat a Mat.
Všetci sa spolu bez rozdielu zabávali. 

Herci aj Dunajisti sa zhodli na tom, že deti
vo veku od 1 do 12 rokov prekvapili najmä
energiou a šikovnosťou. 

A tento bál rozhodne nebol posledným...
Jozef Černek

predseda MO MS 
v Komárne

Detský maškarný bál
dopadol na výbornú

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

VEĽKÁ  AKCIA



Za sprievodu živej hudby
pred zrakmi ostatných obyva-
teľov a personálu defilovalo
dvadsaťpäť všakovak obleče-

ných a vyčačkaných masiek.
Bol medzi nimi väzeň, biskup,
lekárka, sestrička, žobráčka,
brušná tanečnica, lienka, In-

1�DELTA •   7. marca 2011 AktuAlIty

Dňa 26. 2. 2011 okolo 09:25 h v obci Svätý Peter došlo k do-
pravnej nehode medzi  motorovým vozidlom zn. Š Felícia,
ktoré viedla vodička Nikoleta Ľ. a motorovým vozidlom zn.
Alfa Romeo, ktoré viedol vodič Štefan L. K dopravnej ne-
hode došlo pravdepodobne tak,  že vodička jazdiaca v obci
Svätý Peter od Duloviec smerom na Chotín sa dostatočne ne-
venovala riadeniu motorového vozidla a situácii v cestnej
premávke, následkom čoho pri odbočovaní vľavo, ľavou pred-
nou časťou vozidla narazila do pravej prednej časti motoro-
vého vozidla zn. Alfa Romeo, ktoré viedol vodič od Duloviec
na Chotín a ktorý ju v tom čase už predchádzal. Pri nehode
k zraneniu osôb nedošlo, alkohol bol zistený u vodičky vo výš -
ke 0,22 mg/l. Na motorových vozidlách vznikla materiálna
škoda vo  výške cca. 2.800,-€.

• • •
Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípad krádeže, ktorého

skutku sa dopustil v tom čase nezistený páchateľ, tým, že od
mesiaca august 2010 do dňa 31.12.2010 v areáli termálneho kú-
paliska v obci Patince nezisteným predmetom rozbil sklenenú
výplň okna v zadnej časti rekreačných budov, odkiaľ následne
odcudzil 112 ks radiátorov, čím spôsobil škodu pre poškodenú
organizáciu vo výške cca 3.750,- eur. Dňa 22. 2.2011 bolo za
uvedený skutok vznesené obvinenie Kristiánovi R., Tiborovi
K. a  Jánovi  P. za prečin krádeže.

• • •
Dňa 24. 2.2011 okolo 02.45 h. doposiaľ nezistený páchateľ

vylomením visiaceho zámku na dverách skladu vnikol do
priestorov obchodu s potravinami v Komárne na ulici E. B. Lu-
káča  a  ukradol odtiaľ doposiaľ  presne nezistený  počet  strav-
ných  lístkov. Následne z kás, odcudzil finančnú hotovosť, po-
tom páchateľ vnikol vylomením zámku na uzamknutých
dverách  z priestorov predajne potravín do miestnosti, kde sa
nachádzal bankomat, ktorý sa pokúsil  násilne pomocou
pracovných  nástrojov otvoriť a odcudziť z neho hotovosť. Ban-
komat sa mu otvoriť nepodarilo,  iba  ho  poškodil, pritom ďa-
lej poškodil zabezpečovacie  zariadenie. Doposiaľ nezistený
páchateľ svojim konaním spôsobil celkovú škodu vo výške
cca. 39. 400.- eur. V súvislosti s uvedeným prípadom OR PZ v
Komárne žiada občanov, ktorí by svojimi informáciami vedeli
pomôcť k objasneniu uvedeného prípadu, aby tak urobili na
známom telefónnom čísle „158“.

• • •
Tihamér  D. dňa 24. 2. 2011 v Komárne na ul. gen. Klapku,

v pivničných priestoroch skrutkovačom vypáčil vchodové
dvere do jednotlivých pivničných miestností, avšak nepoda-
rilo sa mu odcudziť nič, poškodením dverí však spôsobil
škodu vo výške 100,- eur, ku  škode  spoločenstvu vlastníkov.
Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin
krádeže.

Z policajných hlásení

Požiarovosť v okrese Komárno za rok 2010
Na území okresu Komárno v roku 2010 vzniklo 138 požiarov. Týmito požiarmi vznikli

priame škody vo výške 454 550,- eur, zásahom hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru Komárno boli uchránené hodnoty vo výške 828 500,- eur. V
porovnaní s rokom 2009 bolo o 50 požiarov menej, avšak priama škoda bola o 353 625,- eur
vyššia. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2010 bola nedbanlivosť a neopatrnosť
dospelých, technické poruchy, úmyselné konanie osoby. Najväčší počet až 52 požiarov
vzniklo vypaľovaním suchých porastov a trávy. K najvyššej škode došlo v meste Komárno,
kde vplyvom úmyselného požiaru zhorel obchod Royal Dog s priamou výškou škody 335
000,- eur.  V roku 2010 vzniklo úmyselným zapálením neznámou osobou ďalších 17 požia-
rov, spôsobená škoda týmito požiarmi bola 29 600,- eur. V tomto období pri požiaroch ne-
boli usmrtené ani zranené žiadne osoby . 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne

Maškarný ples v Magnólii
Bolože to veselo a príjemne celý posledný februárový
štvrtok v hurbanovskom zariadení sociálnych služieb Mag-
nólia, ktoré domáci skôr poznajú ako Domov dôchodcov!
Akoby nie, veď fašiangový maškarný ples, kde sa zabúda na
starobu, chorobu či telesné postihnutie, býva iba raz do
roka.

Hurbanovo
diánka a podobné postavy.
Všetky našepkávali, že v tele
každého starého človeka
drieme kúsok hravej detskej
dušičky.

Na stoloch sa objavili
maškrty z kuchyne aj pohár
vína, pri tónoch známych
piesní sa vynárali dávne
spomienky. Po voľnej zá-
bave prišla na rad tombola
so 63 vecnými cenami,
ktoré domovu darovali
sponzori. Nemobilní obyva-
telia celý priebeh plesu
mohli zo svojich izieb sle-
dovať prostredníctvom prie-
myselnej televízie.

Ako DELTE povedala riadi-
teľka zariadenia Emília Nyi-
trayová, každé takéto poduja-
tie znamená spestrenie ste-
reotypu života starých či po-
stihnutých ľudí, na ktoré
potom dlho a vďačne spomí-
najú. Preto maškarný ples
bude určite aj o rok.

fb

Žiadosť o zverejnenie oznamu
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne žiada vo-

dičov o dodržiavanie povinností účastníka škodovej udalosti v
cestnej premávke. Odídenie účastníka škodovej udalosti, ktorý
spôsobil škodu na zaparkovanom vozidle (napr. aj v prípade po-
nechaného písomného kontaktu na svoju osobu na poškode-
nom vozidle) bez toho, aby splnil zákonom ustanovené povin-
nosti účastníka škodovej udalosti, má za následok, že pred-
metná udalosť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za
škodovú udalosť. Po jej ohlásení príslušníkovi Policajného zboru
bude považovaná za dopravnú nehodu podľa § 64 ods. 2 písm.
c) zákona o cestnej premávke. Takéto konanie je porušením pra-
vidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods.
2 písm. c) zákona o cestnej premávke so všetkými dôsledkami,
ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

Na základe vývoja analýzy a vývoja ukazovateľov v počte do-
pravných nehôd a ich následkov v 9. a 10. týždni roku 2010, v
ktorých boli zaevidované nízke následky v počte usmrtených
osôb pri dopravných nehodách a s cieľom udržať súčasný vývoj
dopravných nehôd a ich následkov v rovnakých týždňoch roku
2011 budú policajtmi OR PZ v Komárne vykonávané preven-
tívne aktivity v oblasti dopravy. Preventívne aktivity budú vy-
konávané predovšetkým na základných školách okresu Ko-
márno, ako aj v ich blízkosti. Z dôvodu predchádzania možných
následkov dopravných nehôd, OR PZ v Komárne žiada účast-
níkov cestnej premávky o dôsledné dodržiavanie pravidiel cest-
nej premávky .

Dopravno-bezpečnostná situácia v okrese Ko-
márno je výrazným spôsobom ovplyvňovaná
skutočnosťou, že počas celého roka sú veľmi
bohato využívané bicykle. Štatistické výstupy
hovoria aj o tom, že práve nemotoroví účast-
níci cestnej premávky, teda chodci a cyklisti,
sú najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu
ublíženia na zdraví.

Nastávajúce mesiace prinesú so sebou tep-
lejšie dni a tým aj zvýšenie pohybu cyklistov na
cestách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zo
strany cyklistov a chodcov vykonať zopár ne-
náročných opatrení na predchádzanie ich
účasti pri dopravných nehodách. Vidieť a
hlavne byť videný je kľúčovou zásadou bez-
pečného pohybu chodcov a cyklistov v do-
pravnom prostredí. Pre nemotorových účast-
níkov cestnej premávky ponúkame tri rady: 

- používajte reflexné a fluorescentné mate-
riály a kombinujte ich, aby ste boli dobre vidi-
teľní cez deň aj za tmy,

- reflexné predmety umiestnite najlepšie na
konce rukávov, blízko ku kolenám, alebo do
úrovne pásu,

- deťom zadovažujte oblečenie, školské tašky
a doplnky s reflexnými a fluorescentnými bez-
pečnostnými prvkami.

Fluorescentné materiály zvyšujú viditeľnosť
za denného svetla a za súmraku, v tme však

svoju funkciu strácajú. Reflexné materiály od-
rážajú svetlo v úzkom kužele späť k zdroju a to
až na vzdialenosť okolo 200 metrov a preto vý-
razne zvyšujú viditeľnosť za tmy a za zníženej
viditeľnosti. Reflexný materiál môžeme v noci
vidieť na 3 x väčšiu vzdialenosť ako biele oble-
čenie a až na 10 x väčšiu vzdialenosť ako modré
oblečenie. Pri 75 km/h potrebuje vodič naj-
menej 31 metrov ( 1,5 sekundy ) na to, aby si
uvedomil nebezpečie a reagoval na podnet.
Iba s reflexnými materiálmi používanými
chodcami a cyklistami má vodič dostatok času
na bezpečnú reakciu. 

Podľa celosvetových štatistík, je takmer 40 %
chodcov, ktorí mali účasť na dopravnej ne-
hode, starších ako 65 rokov. Odborníci tento
jav pripisujú špecifikám staršieho veku, teda
oslabením zmyslových orgánov, poruchám
zorného poľa, zlého videnia do dialky, prí-
padne znížením pohotovosti pohybu. Z tohto
dôvodu osobitne doporučujeme požívanie bez-
pečnostných prvkov práve starším spoluobča-
nom. 

Na záver už len pripomíname zákonnú po-
vinnosť pre cyklistu, ktorý je povinný pri jazde
mimo obce chrániť si hlavu riadne upevne-
nou ochrannou prilbou a ak je cyklistom osoba
mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa na ňu
vzťahuje aj na jazdu v obci.

Cyklisti na cestách



• Predám desaťročný ro-
dinný 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
vymením za svojpomocný
byt resp. dvojizbový byt s
garážou + doplatok. 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 für-
dőszoba, 2 terasz és 4 garázs 5 á
telken. Ár: 150 ezer euró, vagy el-
cserélem önsegélyes lakásra ill.
kétszobás lakásra garázzsal + hoz-
záfizetés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás lakást
Komáromban a szélesebb belvá-
rosban, földszint vagy első eme-
let, esetleg garázzsal. Tel.: 0905
444 965.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Személyszállítás 1-14 szemé-
lyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.535 €. Tel.:
0905 663 408.
• Cserépkályhák minden fajtája,
kemencék, népi bútorok. Ked-
vező árak! www.cserepkalyhak-
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 magáncímre ki-
szállítom. Tel.: 0908 40 24 29.
• Könyvelés és adóbevallások –
gyorsan és pontosan. Tel.: 0904
659 835.
• Szobafestés, mázolás, parkettá-
zás, minőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.
• Dám dlhodobo do prenájmu 1-
izbový byt v KN. Tel.: 0918 531
850.
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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

Pénzre van szüksége?
Hívja a 0908 417 840-
et. Hitelét elbíráljuk
akár 30 perc alatt.
Pénzhez juthat akár
24 órán belül. Bármi-
lyen célra igényelheti,
kezes nélkül. Munka-
viszonyban lévők,
Magyarországon dol-
gozók is. Nyugdíja-
sok, mozgássérültek,
vállalkozók, havi tör-
lesztésre, a hitel befa-
gyasztására. Lehető-
ség a lekötött idő
előtti visszafizetésre.
Biztosítjuk az anyagi
nyugalmat!

„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.“

Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk március 6-án, halálának 3. évfor-
dulóján drága halottunkra 

Simon Imrére Ekelen.

Emlékét örökké őrző családja.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy tavaszi napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“
Fájó szívvel emlékezünk március 12-én, halálának 1. évforduló-
ján a drága feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára,

Szkukalek Klárára Nemesócsán,
akit a halál 78 éves korában ragadott ki szerettei köréből. 
Emlékét örökké őrző férje, lányai, unokái és dédunokái.

Bozsoky Istvánra és Bozsoky Tiborra,
haláluk első és 14. évfordulóján.

Emléküket örökké szívünkben őrizzük.
Édesanyjuk, testvérük Zsuzsa és lánya Viki, keresztszüleik
és a rokonság.

„ Fájdalom költözött két hete a szívünkbe,
Nem múlik el soha itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik 2011. február 23-án 
özv. Juhász Teréziát 

elkísérték utolsó útjára.
Örökké gyászoló családja: fia, lányai, menye, vejei és unokái.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel 

emlékezünk március 8-án, 

Károly Mihály 
halálának harmadik és édesanyja 

Károly Irén szül. Blaskovics
halálának tizenharmadik évfordulójára.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléküknek
egy néma pillanatot. A gyászoló család.

„Emléketek örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Ti is itt éltek velünk.”

Szívünkben mély fájdalom-
mal emlékezünk 

a két testvérre

Jó állapotban lévő Su-
zuki Swift autó eladó, ár
megegyezés szerint. Tel.:
035/7702 474.

Oázis obč. zdr. Domov
sociálnych služieb pre
dospelých v Komárne s
okamžitým nástupom
prijme špeciálneho peda-
góga a predavačku. Môže
byť aj dôchodca/dô-
chodkyňa. Informácie
Vám poskytnú na tel.
čísle: 035/7731 353 p. Pál-
may Tibor.

Vennék vagy bérelnék 1-,
2-szobás lakást, házat Ko-
máromban és környékén.
Tel.: 0917 406 485, 0917
544 331.

• „Easy“ zenekar, ha jó hangula-
tot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Szobafestést, glettelést vállalok,
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.
• FE-Mal Vykonávame všetky
druhy maliarskzch, natieračských
prác a drobné murarské opravy.
Tel.: 0905 333 559.
• Predám Fiat Punto 1,2, r.v.:2006,
el. okná, 2 x airbag, pa. počítač,
servo, servo city, centrálne zám.,
fólie, 4 x letné, 4 x zimné pneu,
naj. km 90.000, 1. majiteľ, modrá
metalíza. Cena: 4.300 €. Tel.: 0918
816 830.

• Társra vágyik? Forduljon a Pol-
lux – Club társkereső és rendez-
vényszervező irodához. Társköz-
vetítés és rendezvények minden
korosztály számára. Jelentkezés:
www.polluxclub.eu. Tel.: 0905 948
579.

• Dél-Komáromban a  belváros
szívében a gyógyfürdőtől 5 percre
újonnan épített családi ház kis
kerttel és szomszédos felújításra
szoruló ház kis kerttel összenyit-
hatóan is együtt eladók (630 m2),
elköltözés miatt. Tel.: 0036/20
94637 424.
• Egyszerű munkalehetőség. Tel.:
0911 989 416.
• Gépkezelőt és nyomdászt kere-
sünk a dél-komáromi Flexo
nyomdába. Feltétel: középiskolai
végzettség. Tel.: 0036/34 348 578.
• Kiadó március 1-től szoba-kony-
hás lakás + balkon a Biskupa Ki-
rálya utcában, 220 €/hónap. Tel.:
0904 301 602, vagy este 035/760
2138.
• Tapétázást, festést, glettelést, át-
építést, kőműves munkát, hőszi-
getelést, gipszkartonozást és
gipszkarton díszeket vállalunk.
Tel.:0915 731 112.
• Eladó 3-szobás lakás az Eötvös
utcában (II. emelet), vagy kicse-
rélném 1-szobásra + hozzáfizetés.
Tel.: 0915 781 559.
• Regionális üzletkötőket kere-
sünk, KN, NZ, DS pénzügyi társa-
ság 500 € kezdő fizetés. Tel.: 0905
655 829.
• Kiadó igényesen felújított és
berendezett szoba-konyhás lakás
KN-ben a Duna rakparton. Tel.:
0907 488 084.

• Csökkentse törlesztőrészletét,
jelzáloghitelét, kölcsönök az ösz-
szes banknál, személyre szabott
jelzáloghitelek, adásvételi szerző-
dések írása. Tel.: 0917 388 632.
• Kéziásást, szigetelést, bontást,
kőművesmunkát vállalunk. Tel.:
0944 367 318.
• Gyorskölcsön: vállalkozók,
nyugdíjasok, dolgozók és Ma-
gyarországon dolgozóknak is. Tel.:
0917 074 533.
• Kárpitos munkát vállalok, mi-
nőségi munka sokéves gyakor-
lattal. Tel.: 0905 277 247.

• Proficredit gyorskölcsön kész-
pénzben, kezes és fedezet nél-
kül, Marcelháza és környéke.
Tel.: 0949 267 530.
• Személyszállítás 1+8, áruszállí-
tás, 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 + több
műszaki berendezéssel. Látni
kell! Tel.: 035/7702 474.
• Yorkshire terrier kiskutyák el-
adók. Tel.: 0915 715 879.

Sírkövek, ablakpárkányok és
konyhapultok kedvezményes
áron. Tel.: 0905 500 309.



ÚjsZülöttEk:
Pusztai Ádám (Párkány);
Kurčík Dóra (Komárom);
Angyal Tamás (Gúta); Duka
Péter (Marcelháza); Mézes
Dávid Levente (Komárom);
Csuport Leonard Roland
(Őrsújfalu); Dosudil Réka
(Komárom); Svitačová
Amira (Komárom); Lengyel
Erich Sebastián (Csallóköz-
aranyos); Balogh Regő Már-
ton (Komárom); Németh
Hanna Viktória (Komárom);
Jozefík Lilien (Komárom);
Ďuráč Márió (Ógyalla)

ElHunytAk:
Szakács Jozef (59) Komárom;
Nosko Vladimír (55) Komá-
rom; Bozsaky Jozef (47) Ko-
márom; Mala Ladislav (78)
Komárom; Szulcsányi Jozef
(79) Gúta; Csicsó Tibor (64)
Komárom; Deifer Ferenc
(77) Hetény; Gálfi Erzsébet
(85) Komárom; Rácz László
(89) Gellér

HáZAssáGOt kötöttEk:
Ing. Jozef Budai (Ipolybalog)
és Kuczmanová Brigita (Bá-
torkeszi)
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Első fotóm

Svitačová Amira
Komárom
(3850/51)

Mézes Dávid Levente
Komárom
(3550/49)

Kurčík Dóra
Komárom
(3200/50)

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

Tel.: 0918 870 684.
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Március 6-án ünnepelte 
85. születésnapját 

Slepecky Anna Ógyallán.

Te adtál nekem életet, és ami
még fontosabb, leckéket arra,
hogyan kell élni. Te vagy min-
den jónak a forrása, amit elér-

tem életem során. Köszö-
netet mondok mindazért,
ami vagy és ami én va-
gyok. Szeretlek, Nórika.

Március 8-án ünnepeli 
1. születésnapját 

Varga Dominik 
Ekelen.  

E szép ünnep alkalmából 
sok szeretettel köszöntik őt:

anya, apa, ekeli és gelléri
nagyszülei, keresztszülei 

és a dédi Tanyról.

„Kedves kicsi lányka, Isten áldjon Téged, 
Növelje jókedved, éltesse szépséged!
Ünnepeljünk Téged, ma van a születésed napja, 
Áldjon meg az Isten, kicsi Vercsi baba!"
Március 4-én ünnepelte 1. születésnapját 

E szép alkalomból szívből
köszöntik őt és sokszor
puszilják: szerető szülei,
testvére Dodika, ke-
resztszülei, nagyszülei
és az egész rokonság.

Szabados Veronika Ekelen.

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.

Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“

Március 8-án ünnepli 1. születésnapját 

Fister Alexa Érsekújvárban.
Puszilják őt: szülei, szent-

péteri mama, ud-
vardi mamáék,
keresztszülei és

a dédiék.

„Drága sugarunk, édes tavaszunk, új virágunk, fényünk. 
Szívünk örömét, kincsek özönét hoztad el Te nékünk. 
Kívánjuk, hogy öröm, boldogság, szeretet kísérje egész életed.“

Március 10-én ünnepli   
1. születésnapját   

Szuh Viktória 
Komáromban.

Szívből köszönt Téged: anyu,
apu, testvéred Attila, heté-

nyi mama, papa, oszt-
rák mamáék, dédik, és
az egész rokonság,

Lakást vennék Komárom-
ban. Tel.: 0903 572 142.

• Szimbolikus áron eladó ebédlő-,
háló- és konyhabútor. Tel.: 0905
208 055.
• Adóbevallás Szlovákiában és
Magyarországon dolgozóknak,
könyvelés, bérelszámolás vállal-
kozóknak. 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 el-
adók kereteken és rajok. Tel.: 0905
912 534.
• Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra, hos-
tessmunkákra keresünk model-
leket! Kezdők és profik jelentke-
zését egyaránt várjuk! Feltételek,
további információk és jelentke-
zés: www.mondecaste.hu. Tel.:
0036/704166389

• Cserépkályhák és csapágyak ér-
tékesítéséhez üzletkötőket kere-
sünk az ország minden területé-
ről. Magas jutalék! Tel:
0036204826954.
• Figyelem! Apró hibák javítása
házakban és lakásokban. Tel.:
0905 365 661.
• Dám do prenájmu garáž na II.
sídlisku, 50 €/mesiac. Tel.: 0918
49 80 50.
• Vennék 20-as biciklit. Tel.: 0907
174 134.
• Eladó 2-szobás családi ház Ko-
máromban, 4-áras telken a Bené-
ben, ár: 58.000 €. Tel.: 0918 684
661.

• Predám rodinný dom v Ko-
márne, Priemyselná 26., cena do-
hodou. Tel.: 0907 381 936, 0907
071 648.
• Eladó 3 db 25 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz, szó-
dagéphez és hegesztőgéphez. Tel.:
0907 486 768.
• Eladó modern ülőgarnitúra
3+1+1, dohányzóasztal. Tel.: 0905
884 581.
• Nagy szoba-konyhás lakás ki-
adó Komáromban. Tel.: 0905 720
296.
• II. emeleti szoba-konyhás bú-
torozott lakás kiadó a Komenský
utcában. Tel.: 0948 009 948.

• Akció! Korlátlan DSL internet
6,90 €-tól, ugyanolyan jó, mint a
T-COM-é, csak olcsóbb.
www.slovanet.sk, Damjanich 3,
Komárom. Tel.: 0905 388 820.
• Adóbevallást vállalok. Tel.: 0905
254 372.
• Eladó 3-szobás lakás a Gazda
utcán, ára: 33.000 €. Tel.: 0905 230
373.
• Eladók képes újságok, bekötve,
Ország-világ. Tel.: 035/7741 247,
0918 022 632, KN.
• Eladó Bátorkeszin szőlő a
Szentlászlón. Tel.: 0915 481 616,
0915 182 427.
• Kto chce nový dom so záhra-
dou? Tel.: 0907 447 314.
• Bývanie pre 2 študentov, I.
posch. v dome so záhradou pri
stanici v Komárne. Tel.: 0907 447
314.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk. Tel.:
0907 534 233.
• Passzív bevétel – újdonság!
Nem vitaminok és biztosítás. Tel.:
0918 560 781.
• Német nyelvtanítás, tolmácso-
lás, fordítás. Tel.: 0907 247 893.
• Eladó 3-szobás lakás Nemesó-
csán, saját fűtés, 81 m2. Tel: 0907
791 581.
• Gyakorlott háziasszony takarí-
tást vállal, KN és környéke. Tel.:
0905 695 010.
• Eladó PS 2. Kitűnő állapotban
16 eredeti játékkal, ár: 180 €. Tel.:
0903 745 180.

• Pedikűr – Csukás Silvia. Tel.:
0915 470 806, Úzka 13., Komárom.
• Takarítást, teppezést vállalok.
Tel.: 0915 601 647.
• Eladó autós gyermekülés 15 kg-
ig, ára: 20 €. Tel.: 0903 574 191.
• Parkettázást vállalok, 2 €/m2.
Tel.: 0903 574 191.
• Eladók új könyvek féláron!
Gyermekkönyvek is! Tel.: 0903
574 191.
• Fiatal anyuka munkát keres, ta-
karítást is. Tel.: 0902 258 511.
• Matek korrepetálás, érettségire
felkészítés KN-ban. Tel.: 0908 465
389.
• Eladó Sony színes 55-cm TV és
külső bejárati ajtó. Tel.: 0948 006
071.
• Eladó 2-szobás téglalakás a Me-
gyercsi utcában, 1. em. Tel.:
035/3810 674, este.
• www.reflex-reality.sk ingatlan-
iroda Komáromban. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 3-szobás lakás a Gazda
utcán, ára: 30 ezer €. Tel.: 0905
230 373.
• Kamenárstvo – Kőfaragó naj-
lacnejšie ceny, legalacsonyabb
árak. Tel.: 0907 245 379.
• Záhradník hľadá prácu v Ko-
márne, prax mám, vek 53., aj m.j.
Tel.: 0915 719 916.
• Eladó 4 db használt téli gumi
165/70 R13, 4 db pléh felni. Tel.:
0905 294 627.
• Térkő és téglamintás betonke-
rítés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó Basset Hound kölyökku-
tya. Tel.: 0905 451 023.
• Eladó Gútán 3-szobás családi
ház, azonnal beköltözhető. Tel.:
0918 432 592.

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

• Eladó alig használt gyermek-
ülés. Tel.: 0917 315 497.
• Eladó fóliába való fatüzelésű
kazán. Tel.: 035/779 3854.
• Satupad eladó, nagy satuval,
ára: 160 €. Tel.: 0905 245 832.
• Hľadáme nechtovú dizajnérku
do salónu, nástup ihneď. Tel.:
0918 390 568.
• Műkörmöst keresünk szalonba,
belépés rögtön. Tel.: 0918 390 568.
• Eladó 3-szobás lakás a Košic-
kán. Tel.: 0905 852 520.

• Eladó törpe kakas, tojó vagy el-
cserélem gabonára Gútán. Tel.:
0908 547 153.
• Predám rodiaci citrónovník,
výška 1,3 m, cena 50 €, Kolárovo.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Gútán családi ház vagy
kicserélném 1-, 2-szobás lakásra.
Tel.: 0915 675 804.
• Eladó gyermek hegyibicikli, vi-
lágoskék, ára: 40 €. Tel.: 0907 165
137.
• Eladók hízók élve 1,33 €/kg, ha-
sítva 1,70 €/kg. Tel.: 0908 133 315.
• Eladó 3db kis henger 100 €, alu-
felnik Octaviára. Tel.: 0905 157 636.
• Teljesen átépített 2-nagy szobás
lakás eladó, megegyezünk. Tel.:
0949 692 774.
• Ipari Minerva varrógép eladó,
ár megegyezés szerint. Tel.: 0949
692 774.
• Felújított 2-szobás lakás eladó a
Len. sady-n, ár: 38.000 €. Tel.:
0908 103 987.
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Hétvégi focimenü

Múlt szerdán, a komáromi református temető-
ben vagy százan vettek végső búcsút Ferčík Páltól,
aki 1947-től volt tagja a Komáromi Football Club-
nak. Pali bácsinak, aki 64 esztendőn át élt Komá-
romban, 2011. február 27-én hajnalban dobbant
utoljára szíve. Ezen a napon, a délelőtti órákban
kellett volna barátságos mérkőzésen irányítania a
csicsói ifjúsági csapatot Őrsújfalun, de sajnos, erre
a találkozóra már nem érkezett meg. 

Ferčík Pál, 1931. június 25-én született Békés-
csabán. Tizenhat évesen került Komáromba szü-
leivel, középiskolai tanulmányait is itt fejezte be.
Focizni még szülővárosában kezdett, így többé-
kevésbé, már kész labdarúgóként került a KFC if-
júsági csapatához. Játékos pályafutása azonban
nem tartott sokáig, merthogy egy súlyos sérülést
követően, nagyon fiatalon „szegre kellett akaszta-
nia a csukákat”. A focitól azonban már nem tudott
megválni, ezért elvégezte az edzői tanfolyamot, és
elindult azon a rögös úton, amelyről már soha
nem tért le. Magányos farkasként járta kerékpár-
jával a komáromi grundokat, és ahol akár csak egy
gyerkőc is labdával játszott, ott ő megállt, és hosz-
szú ideig nézte. Ha valahol gyerkőcöket látott vak-
tában szaladgálni, mert azoknak nem volt labdá-
juk, Pali bácsinál mindig akadt egy „véletlenül” a
szatyorban. Odadobta a fiúknak, majd tanácsok-
kal látta el őket. Szinte minden egyes ilyen csata
után, valakit meghívott a KFC edzésére, és többé
már nem veszítette őt szem elől. Kiváló érzékének
köszönhetően arra is azonnal ráérzett, melyik te-
hetségnek, milyen poszton kellene játszania. Ed-
zői pályafutása során valamennyi korosztályban
vezetett csapatokat, de úgy igazából mindig az if-
júsághoz ragaszkodott leginkább. Mivel maxima-
lista volt tudta, hogy éppen ez az edzői munka leg-
nehezebb része. Felfedezni a tehetségeket, és el-
indítani őket az igazi karrier útján. Nagyon sok ki-
váló labdarúgó köszönheti Pali bácsinak azt, amit
pályafutása során elért. Azok mellett, akik Ko-
máromban kezdték és fejezték is be pályafutásu-
kat, voltak olyanok is, akiket tudásuk és a sors

keze magasabb foci-
régiókba vezérelt.
Nem lenne igazságos
neveket említeni, hi-
szen olyan sokan vol-
tak, hogy azok nevei
aligha férnének el
egy oldalon. Tény
azonban, hogy az egy-
kori csehszlovák válo-

gatottak, Szikora György és Gőgh Kálmán, vagy ép-
pen a Tatabányai SC két válogatott játékosa Ki-
prich József és Szalma József, pályafutásuk csú-
csán is néha-néha megálltak Komáromban csak
azért, hogy barátian megölelhessék Pali bácsit,
majd futottak tovább, teljesíteni kötelességeiket.

Ferčík Pál, megannyi bajnoki címet szerzett csa-
pataival, ezért a felsőbb labdarúgó szervek is fel-
figyeltek munkájára. Előbb a kerületi ifjúsági vá-
logatottaknál foglalkoztatták, majd később a Szlo-
vák U16-os válogatottat is rábízták. Túl ezen, meg-
bízható tagja volt a kerületi szövetség edzői
tanácsának, de több esztendőn át, a komáromi Te-
rületi Labdarúgó Szövetség edzői tanácsának el-
nöki tisztét is betöltötte. Az utóbbi két évben, a csi-
csói labdarúgás felemelkedésén munkálkodott. És
ott is kisebb focicsodát hajtott végre. Mindhárom
korosztállyal dolgozott, és az eredmények nem
maradtak el. A felnőttek a II. osztály egyik legjobb
csapatává léptek elő, az ifjúságiak úgy lettek őszi
bajnokok, hogy ellenfeleik egyetlen góllal tudták
csak megterhelni hálójukat, de a diákok is a job-
bak közé tartoznak csoportjukban. Ha Pali bácsi
üzenni tudna a csicsóiaknak, az üzenet bizonyára
így szólna: „Soha ne térjetek le az útról, amelyen
közös erővel indultunk el!” 

Ferčík Pál búcsúztatásán Dick Róbert és Musil
Emil mondtak rövid beszédeket. Dick Róbert,
megható beszédben búcsúzott el Pali bácsitól, és
valamennyi komáromi labdarúgó nevében meg-
köszönte azt a sok szeretetet és jó tanácsot, amivel
mindig ellátta növendékeit. Musil Emil, az Auszt-
riában élő, egykori KFC-s csapatkapitány el-
mondta, hogy bár a mester őt soha nem edzette,
mindig tisztelettel figyelte munkáját. Amikor pá-
lyafutása a vége felé közeledett, elvégezte az edző
tanfolyamot, amihez Pali bácsi nyújtott neki sok
segítséget. Sok minden mellett azt is megtanulta
mesterétől, hogy a labdarúgásban legfontosabb
dolog az összetartás. És nemcsak az egyes csapa-
tok játékosainak, de az egész klubtagságnak össze
kell tartania ahhoz, hogy a csapatok jól szerepel-
jenek. Nos, erre szólított fel Musil Emil minden-
kit, aki részt vett Pali bácsi búcsúztatásán. Néhány
perccel később lapunknak elmondta, hogy azon-
nal szervezkedésbe kezd volt játékostársaival,
hogy rövid időn belül létrejöhessen a „Ferčík Pál
Emléktorna” I. évfolyama. Egyúttal azt is el-
mondta, hogy évi két alkalommal baráti összejö-
veteleket fog szervezni Komáromban volt és je-
lenlegi labdarúgóknak, vezetőknek és szurkolók-
nak, amivel erősíteni kívánja a Pali bácsi búcsúz-
tatása során oly sokszor elhangzott összetartást.  

Ferčík Pál, tehát távozása után az örökkévaló-
ságba is gondoskodott egy nagy eszme megvaló-
sításáról, a lila-fehér család összetartásáról. Több-
ször volt már hasonló üzenet az eddigi 111 év so-
rán, de valamiért mindig zátonyra futott a nagy el-

határozás. Most nem szabad megengedni, hogy
ugyanez megtörténjen. A lila-fehér klub minden
idők legnagyobb edzői egyénisége kívánta ezt így,
és nekünk kötelességünk tovább adni ezt az üze-
netet. 

Nyugodjál békében, Pali bácsi!     

Elhunyt Vladimír Nosko
Rájár a rúd mostanság a lila-fehér KFC családra.

Néhány nappal Ferčík Pál halála után, egy újabb vesz-
teségről kaptunk hírt. 55 éves korában elhunyt Vla-
dimír Nosko, a KFC talán leghűségesebb szurkolója.
Évtizedek óta nem hagyott ki sem barátságos, sem baj-
noki találkozót, de idegenbe is rendszerint elkísérte
kedvenc csapatát. Bár évtizedek óta komoly beteg-
séggel küzdött, több esetben kerékpáron utazott a
KFC „közelebbi” mérkőzéseire. Volt rá példa, hogy
Párkányba, vagy éppen Érsekújvárba kerekezett bete-
gen csak azért, hogy láthassa a lilákat. Hazai találko-
zókon rendezőként segített, de amikor távolabbi vá-
rosokba utazott a csapat, „Vlagyík” – ahogy a KFC-ben
familiárisan nevezték őt – vagy Keszegfalván, vagy
Izsán, de gyakran Paton és más községekben is feltűnt
kerékpárjával, hogy megnézzen egy-egy jónak ígér-
kező találkozót. A KFC szurkolói és játékosai mélyen
a szívükbe zárták, és családtagként tekintettek rá a
klubban.

Temetése március 10-én, csütörtökön lesz a komá-
romi temetőben.

Nyugodjál békében Vladko!

2011. március 12. (szombat) 14.30 órakor: Ógyalla –
KFC (IV. liga), Marcelháza – Komjatice (V. liga). 2011. már-
cius 13. (vasárnap) 14.30 órakor: Naszvad – Ímely, Hetény
– Garamkálna (V. liga). 

Ligásaink idegenben: Nyékvárkony – Ekel, Negyed –
Gúta (IV. liga)

Régen nem fordult már elő, hogy egy hét folyamán
két vereséget is elszenvedjen a komáromi csapat.
Nos, az elmúlt hét bizony nem sok örömöt hozott a
piros-fehér csapat szurkolóinak. És bár Nyitrán csak-
úgy, mint hazai csarnokban a zsolnaiak ellen meg-
meg villantották igazi tudásukat, végül mindkét eset-
ben lehajtott fővel voltak kénytelenek elhagyni a
pályát. A nyitrai vereség még úgy is belefér a papír-
forma szerinti eredménybe, hogy a komáromiak a ta-
lálkozó 15 percében még hatpontos előnynek örül-
hettek. A szombati, hazai csarnokban elszenvedett
vereség Zsolnától azonban már a lelkes hazai szur-
kolókat is kihozta sodrukból, és bizony mérkőzés
után füttykoncert kísérte öltözőbe a csapat játéko-
sait, és a játéktér is szépen megtelt különböző tár-
gyakkal. Bár nem egészen sportszerű, de a szurkoló
most nagyon becsapva érezhette magát... 

Szerdán:
Nitra – MBK Rieker 74:52
(13:16, 22:12, 22:12, 17:12)
Remekül kezdett a komáromi csapat Nyitrán. A szép-

számú szurkolótábor amely elkísérte a csapatot a Zobor
alá, nem győzött csodálkozni, és örömének eléggé han-
gos jelét is adta. Egy ideig ugyanis minden úgy ment,
mint ahogy az a „nagykönyvben meg vagyon írva”. A 4.
percben 7:0 arányban vezettek a vendégek, és bár a lis-
tavezető igyekezett, a komáromiak nem engedték őket
„testközelbe”. A 8. percben 12:6, majd néhány másod-
perccel a negyed vége előtt 16:10 volt az eredmény a ko-
máromi csapat javára. A második negyed is jól kezdő-
dött komáromi szempontból, hiszen annak felénél, te-
hát a 15. percben 23:18 volt az eredmény. Aztán jött az

Elhunyt Ferčík Pál 

Bosszantó hazai vereség Zsolnától 
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Kézilabda Birkózás
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Jól szerepeltek járásunk képviselői a
Trencsén Város Nagydíján, amelyen 5
ország 20 csapata vett részt. Kö-
zöttük a komáromi, a madari, a
naszvadi és gútai birkózótehet-
ségek is, akikről elmondható,
hogy remekül képviselték já-
rásunk birkózósportját ezen a
viadalon. 

Eredmények: 

Diákok I.: 
30 kg: 6. Lakatos Luciáno (Gúta)
35 kg: 
3. Borka Kevin /Spartacus/Naszvad)
5. Borka Krisztofer (Gúta)

Diákok II.:
35 kg: 2. Lakatos Igor (Gúta)
40 kg: 6. Ulmann Nikolasz (Spartacus/Naszvad)
42 kg: 4. Őszi Dániel (Madar)
44 kg: 2. Takács Máté (Spartacus/Naszvad)

Idősebb diákok:
47 kg: 5. Tánczos Tamás (Madar)
73 kg: 4. Papp Lajos (Madar)
85 kg: 1. Szentes Kristóf (Madar) 

5. Pusztai Zoltán (Madar)

Csapatversenyben a madariak az előkelő 6. helyet szerezték meg.

Nők I. liga
Naszvad/Ímely – Topoľčany 23:23 (10:14)

A vendégek lényegesen átépítették csapatukat a tél fo-
lyamán, az Interligában szereplő Bánovce n/B. csapatából ér-
kezett néhány játékos, ami meglátszott teljesítményükön.
Ennek ellenére, az első tíz percben a hazaiak voltak a jobb
csapat, és a 10. percben 6:5 arányban vezettek is. Ezután be-
leestek egy hullámvölgybe, de a szerencse is elpártolt tőlük,
hiszen óriási ziccereket puskáztak el, de ami bemehetett
volna, azt viszont a kapufa állította meg. A vendégek ki-
használták a hazaiak gyötrődését, és 4 perccel a félidő előtt
már ők vezettek 11:10 arányban. Mivel a hazai csapat már
ebben a játékrészben új lendületet nem tudott venni, a
vendégek négygólos előnnyel vonultak félidei pihenőre. A
második félidő elején nagy nyomás nehezedett a vendé-
gekre, és hazaiak előbb a 43. percben 17:17-re , majd az 55
percben 22:22-re is egyenlíteni tudtak. Sőt, az 57. percben is-
mét ők vezettek 23:22 arányban. Már csak másodpercek vol-
tak hátra a találkozóból, amikor a szerencsés vendégeknek
sikerült egyenlíteniük.

A mérkőzésről Juraj Miškovič edző a következőket
mondta el lapunknak: „Ha játékból még nem is, de küz-
désből mindenképpen jelesre vizsgáztak a lányok. Ha a zic-
cerek egy része bejön, és a kapufa is néha-néha a miénk lett
volna, állítom, 7-8 góllal győzünk. A közönség egy igazi
drámát láthatott ezen a találkozón, és eltekintve az ered-
ménytől, elégedetten távozott a csarnokból” – mondta el az
edző.

Hazai góldobók: Kelemen 6, Hrais E. 4, Šulanová, Oláh és
Szabó  3-3, Molnár A. 2, Gogola, Mahor.      

első hidegzuhany. Amit a vendégek 15 perc tiszta
játékidő alatt felépítettek, az három perc leforgása
alatt romokban hevert. Négy perccel később
ugyanis, már a hazaiak vezettek 29:23 arányban
úgy, hogy zsinórban szereztek 11 pontot(!?) 

A második félidő bosszantó komáromi hibákkal
kezdődött, a kínálkozó helyzeteket annak játéko-
sai rendre elhibázták. Nem csoda, hogy a 23. perc-
ben már 40:30 volt az eredmény a hazai csapat ja-
vára. A vendéglátók egyre növelték előnyüket,
szinte már nyoma sem volt a komáromiak addig
elfogadható játékának. Ordító hibákat még ordí-
tóbbak követtek, és a hazai csapatnak szinte más
dolga nem volt, mint azokat büntetni. Persze,
mindezt párosítva a listavezetőtől joggal elvárható
teljesítménnyel. A találkozó utolsó percében az
addigi legnagyobb különbséggel, 74:50 arányban
vezettek a hazaiak, amiből ugyan sikerült még két
pontot lefaragni, de ez igencsak gyenge vigasz volt
a csalódott komáromi szurkolók számára.

Pontszerzők: Bosák 24, Montgomery 20 – Bur-
rows 21, Johnson 10, Jones 7, Berkis 6, Klár és Mi-
šinský 3-3, Jurík 2.

További eredmények: B. Bystrica – Svit 94:87,
Handlová – Inter 89:70, Žilina – Levice 97:74. Pri-
evidza és Sp. N. Ves – szabadnaposak voltak. 

Szombat:
MBK Rieker – Žilina 90:95
– hosszabbítás után  (22:16, 26:15, 14:20, 17:28 –

11:16)
Nagyszerűen kezdődött ez a találkozó is komá-

romi szempontból. Sőt, sokáig úgy nézett ki, hogy

a hazaiak mintegy jóvátételként nyitrai teljesít-
ményükért, most nagyon a szurkolók kedvében
fognak járni. Impozáns játékkal magabiztosan
nyerték az első negyedet, és a másodikban to-
vább növelték tetemesnek látszó előnyüket.
Mindezt annak dacára, hogy a zsolnaiak szívó-
san védekeztek, és támadásokban is felvették a
versenyt vendéglátóikkal. Különösen Carter volt
tarthatatlan, de McCoy is nagy veszélyt jelentett
a hazai védelemre. Egyszóval, szinte minden be-
jött a komáromi csapatnak és félidőben már 17
pontos előnnyel fújhatta ki magát az öltözőben.
Amikor 3 perccel a második félidő megkezdése
után már 21 pontos volt a hazai csapat előnye
(52:31), senki nem gondolta – talán a zsolnaiakat
kivéve –, hogy itt még beállhat bármilyen komo-
lyabb változás. Pedig érezni lehetett, hogy ez a
vendégcsapat nem adja meg magát egykönnyen.
És nem adta! Bár lassan, de kezdte ledolgozni
hátrányát. Ehhez szükség volt persze a hazaiak
egyfajta megelégedettségére az eredménnyel, és
az egyre gyakoribb gyermeteg hibáira. Arányosan
a vendégek felzárkózásával, nőtt a feszültség és a
hibaszázalék hazai oldalon. Így nem meglepő,
hogy három perccel a találkozó vége előtt a ven-
dégek szereztek vezetést 70:69 arányban. Ekkor
óriási dráma vette kezdetét, és bár a végjátékban
benne volt egy hazai győzelem is, minden a ko-
máromiak ellen játszott. Burrows kipontozódott,
a csapat már nem tudta visszanyerni azt az arcát,
amelyet a találkozó nagy részében csodálattal néz-
hettünk. Másodpercek voltak hátra, amikor a ha-
zai csapat visszaszerezte a vezetést, de a vendégek

négy másodperc alatt egyenlítettek 79:79-re, így
következett a hosszabbítás. Az egyértelműen a
vendégeknek jött ki jobban, és 1-2 hazai felvilla-
nást kivéve, szinte teljes mértékben ők uralták a
mezőnyt. Amikor vége lett a találkozónak, a hazai
közönség nagy tüntetésbe kezdett. Itt nem a ve-
reségről szólt a történet, inkább annak körülmé-
nyeiről. Nem normális dolog még kosárlabdában
sem, hogy 21 pontos vezetés után, hazai környe-
zetben, saját közönsége előtt szenvedjen vereséget
egy élvonalhoz sorolható csapat. Még akkor sem,
ha az ellenfél valóban egy kiváló csapatot alkotott.
Ezzel a vereségével a komáromi csapat nagy lépést
tett abba az irányba, hogy ne jusson be a legjobb
négy közé. Pedig ez a komáromi közönség sokkal
többet érdemelt volna. 

Ezen a héten előbb szerdán Handlovára utazik
a csapat, majd szombaton Besztercebányát fogadja
hazai csarnokban. És ezzel számára be is fejeződik
az alapszakasz, hiszen az utolsó fordulóban sza-
badnapos lesz, és csak izgatottan figyelheti, há-
nyadik helyről vághat majd neki a play off soro-
zatnak. Jelenleg még ugyan a 3. helyen áll 52 pont-
tal, de ugyanennyi pontjuk van a lévaiaknak, vi-
szont vészesen közelítenek a zsolnaiak és a soros
ellenfél, Handlová is.  Nagy kár, ezért a vereségért!

Pontszerzők: Burrows 24, Berkis 18, Jones 15,
Laco és Jurík 11-11, Mišinský 5, Klár 4, Johnson 2
– Carter 36, McCoy 26.

További eredmények: Prievidza – Nitra 81:76,
Levice – Handlová 86:74 (hossz. után), Inter – B.
Bystrica 63:59. Svit és Sp. N. Ves – szabadnaposak
voltak.      

Bosszantó hazai vereség Zsolnától 

Szentes Kristóf aranyérme Trencsénben 

Szentes Kristóf, a döntőben tussal
győzött román ellenfelével szemben



Cruze
10 950 €-tól

Chevrolet Cruze - kom
binált fogyasztás 5,5 - 6,8 l/100 km

, CO2-kibocsátás 145 - 159 g/km

Alapfelszerelés:
• nagyvonalú és kellem

es belső tér
• dinam

ikus form
ák, coupéra em

lékeztet
• 6 légzsák, ESC
• elektrom

os úton kezelhető és fűthető vissszapillantó tükrök
• CD és M

P3 rádió
• távirányítású központi zár

Chevrolet Cruze - a szabályok azért vannak, hogy változtathassunk rajtuk. Cruze - gazdag felszereltséggel m
ár 10 950 €-tól. 

N
em

csak stílusa és eleganciája által vonzó - egyúttal városi lim
uzin is. 

Elnyerte az AU
TOBEST 2010 díját, s az Euro N

CAP biztonsági tesztjén 5 csillagot kapott.

A
z új Chevrolet Cruze átírja a szabályokat


