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

Szilas

Részletek
a 2-3. oldalon

Részletek a 8. oldalon

Martos: Megkezdték
a naperőművek
telepítését

Nagymegyer: A Tesco
miatt megváltoztatják a
városfejlesztési tervet

Részletek a 7. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Vannak olyan valós dolgok az életben, amelyek mellett még a „Nagy átverés” című hu-
moros műsor is eltörpül. Minden kétséget kizáróan ezek közé tartozik a Komáromi Városi
Sportcsarnok átépítése körüli, szinte kibogozhatatlan eseménysorozat is. A honi építé-
szetben uralkodó viszonyok nem sokat változtak az elmúlt két évtizedben, legalábbis erre
utalnak a csarnok átépítésénél szerzett tapasztalatok. Pedig szent meggyőződésünk volt,
hogy majd a piac liberalizációja és a konkurenciaharc az építészetben is megoldja a mi-
nőségi kivitelezést és az időpontok betartását. Egyes tapasztalatok azonban arra enged-
nek következtetni, hogy a liberalizáció sok esetben a kétes vállalkozások malmára hajtja
a vizet. És a következmények?

Tovább drágul
az életünk
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Az elmúlt napokban a jégtáblák közé szorult egy
német juhászkutya Szilason. A nagymegyeri
tűzoltók kapták a riasztást, miszerint egy kutya

fuldokol a községi tóban. Bár az első jelentések egy ful-
dokló emberről szóltak, de amint a lánglovagok kiér-
tek a helyszínre, láthatták, hogy itt egy állatról van szó,
amely kb. 10 méterre a parttól a jégtábálák közé szo-
rult, és próbál valahogy kivergődni. A mentésnél a
tűzoltóknak speciális eszközöket kellett bevetniük.
Egy kitolható létrával közelítették meg a jámbor ál-
latot. Végül is a mentés sikerült, a kissé riadt és der-
medt négylábút átadták tulajdonosának. Az eset tehát
happy enddel végződött. Szerencsére! -pint-

Megszűnt az analóg,
itt a digitális!
Szlovákia megkezdte a digitális műsor-
szórásra való átállást. Ez röviden azt je-
lenti, hogy a régebben kiadott tévéké-
szülékek nem képesek a digitális műsor
fogadására, ezért akiknek ilyen készülé-
kük van, azoknak a digitális műsor dekó-
dolására mindenképpen szükségük lesz
set top boxra vagy a kábeltévé-társaságtól
vásárolnak programcsomagot.

Folytatás az 5. oldalon

Kutyamentés Egy román munkás az építkezésen aludt,
éhezett, de még vonatra sem kapott pénzt

Nagy átverések
a valós életben

Az eladó kiáltása
riasztotta el a rablót
Március 11-én 10.00 óra körül egy 30 éves magyar-
országi férfi késsel a kezében próbált kirabolni egy
komáromi pékséget.

Az 51 éves eladó a támadásra egy nagy kiáltással re-
agált, amivel a rablót alaposan megijesztette, mert az
zsákmány nélkül azonnal elmenekült. Nem jutott
messzire mivel a pékség tulajdonosa és egy alkalma-
zott utána futottak és elkapták, majd átadták a rend-
őrségnek.

Az elkövető akár 12 évi szabadságvesztéssel büntet-
hető – nyilatkozta lapunknak Božena Bruchterová, a
nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. ga
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Egy román mun

A Városi Képviselő-testület 2011. március 3-i ülésén a városi
televíziót működtető és a „Komárňanské listy – Komáromi La-
pok” kéthetente megjelenő városi lapot kiadó Com-Média Kft.
ügyvezető igazgatójának, Pék Zoltánnak leváltásával kapcsolatos
javaslattal is foglalkoztak a képviselők.

Pék Zoltán az akkori képviselő-testület által 2008. január 1-i
hatállyal pályáztatás nélkül lett kinevezve a társaság ügyvezető
igazgatójának. 2010. december 15-én a pozsonyi közszolgálati
Rádió és Televízió keretében működő Pátria rádió magyar adá-
sának főszerkesztőjévé is kinevezték. Ezt a tényt ő a mai napig
írásban nem jelentette sem a Com-Média Kft. alapítója (Ko-
márom Városa), sem pedig a város polgármestere felé. 2011 ja-
nuárja óta a Com-Média ügyvezető igazgatója teljes munkakö-
telezettséggel Pozsonyban dolgozik, tehát 100 kilométerre attól
az intézménytől, melynek ő az ügyvezető igazgatója és amely-
ben ezért havi 1000 euró fizetést vesz fel, miközben hetente csak
néhány órát tartózkodik a Com-Média társaságban. Személyes
találkozásuk alkalmával, 2011. január 7-én Komárom polgár-
mestere megkérte Pék Zoltánt, hogy a kialakult helyzet kapcsán
14 napon belül nyilatkozzon. Ő ezt csak február 11-én tette
meg, amikor telefonon jelezte, hogy az ügyvezetői posztról
nem tervez lemondani. A képviselő-testület 2011. február 17-i
befejezetlen ülése utáni sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott,
hogy ezt a gazdasági év végeztével, a kft. adóbevallásának lea-
dása után - azaz 2011. március 31-én teszi majd meg. 2011. már-
cius 1-jén az ügyvezetői posztról történő távozásával kapcsola-
tos kijelentésének írásbeli megerősítésére lett felszólítva, mely
után elektronikus levélben közölte, hogy 2011. június 30-ig ter-
vez a helyén maradni. Emiatt a képviselő-testület március 3-i
ülésén javaslat lett beterjesztve Pék Zoltán leváltására a Com-
Média Kft. ügyvezetői igazgatói posztjáról, azzal együtt, hogy
amíg pályázat útján nem kerül sor új ügyvezető kinevezésére,
addig Gráfel Lajos lenne megbízva a társaság irányításával (leg-
feljebb június végéig). A szavazáskor ezt a javaslatot 12 képviselő
támogatta, 13 képviselő pedig nem támogatta (11-en a Most-Híd
frakció tagjai, 2 független).

A testület továbbá foglalkozott az elektronikus aukció beve-
zetésével. Említésre méltó, hogy a volt testület 2010. április 22-i
1785/2010-es határozatával feladatul adta a városi hivatalnak át-
vizsgálni az elektronikus közbeszerzés bevezetésének lehetősé-
gét, annak kezdményezője a Magyar Koalíció képviselő klubja s
annak Andruskó Imre, akkor még MKP-s elnöke volt. 2010 áp-
rilisától a város volt vezetésének nem volt fontos ezzel a fel-
adattal foglalkozni. Érdekes, hogy éppen Andruskó képviselő
rótta fel az új vezetésnek annak késedelmes bevezetését. A vá-
rosi hivatal dolgozik a feladaton és az alkalmazottak felkészíté-
sén is, úgy, hogy annak bevezetése 2011 május 1-jével reálisan
megvalósulhasson. Véleményem szerint nem ártana néhány
képviselőnek, ha visszaemlékeznének a volt választási időszak-
ban prezentált véleményeikre, állásfoglalásaikra és szavazataikra,
melyek most diametrálisan különböznek a testületi ülésein-
ken.

A testület továbbá megtárgyalta az Általános Hitelbank /VÚB/
beruházási hiteljavaslatát 2,1 millió euró nagyságában. Hasonló
hiteljavaslat már 2010-ben is rendelkezésre állhatott volna a vá-
ros számára, amivel érthetetlen okokból a volt polgármester
nem élt. Ennek következtében a 2010-ben befejezett, illetve meg-
kezdett beruházásokra a városnak nem volt pénzügyi fedezete,
a benyújtott számlák kifizeve nem voltak és az új vezetésnek
ezek a z összegek nem állnak rendelkezésére. Korrekt megoldás
a most benyújtott hiteljavaslat elfogadása lett volna 2,29 % ka-
mattal, 11 éves visszafizetési határidővel, amit a MOST-HÍD
képviselői két független képviselővel egyetemben többségi sza-
vazataikkal nem szavaztak meg, annak ellenére, hogy a testületi
ülésen résztvevő OTP Slovakia bank képviselői nem tudtak ha-
sonló, vagy a város számára jobb feltételeket tartalmazó hitelja-
vaslatot tenni.

A nyolcórás testületi ülésen Andruskó képviselő többször
hangot adott azon véleményének, hogy a MOST-HÍD képviselői
jószándékúan együttműködnek, hisz a határozati javaslatok
„többségét“ megszavazták. Csak a lényegről, a várost érintő leg-
sürgetőbb feladatok megvalósításának most már folyamatos és
tudatos akadályoztatásáról nem beszél.

Komárom Város polgármesterének
állásfoglalása a márciusi képviselő-
testületi üléssel kapcsolatban Nagy á

A HÍD képviselői klubjának
sajtónyilatkozata a képviselő-
testület márciusi ülése után

A Komáromi Városi Képviselő-testület legutóbbi
ülése is megmutatta, hogy azokban a helyzetekben,
amikor nem egymás legyőzése, hanem a polgárok ér-
dekeinek képviselete a cél, pártállástól függetlenül
konszenzusos döntések születhetnek. Hiszen számos
olyan, szinte egyhangú határozat született – lakás-
ügyekben, városfejlesztési és vagyonjogi kérdésekben
–, melyek a város és az itt élő polgárok érdekeit szol-
gálják. De szólhatnánk az ún. elektronikus aukció be-
vezetéséről is, amely olcsóbbá és átláthatóbbá teszi a
közbeszerzés folyamatát. Örvendetes – ez az együtt-
működés szép példája –, hogy ezt a kezdeményezé-
sünket képviselőtársaink egyhangúlag támogatták.

Két komoly vitát kiváltó témában viszont nem szü-
letett döntés. Az egyik a városi médiákat működtető
társaság ügyvezető igazgatói posztján javasolt csere. A
jelenlegi igazgató Pék Zoltán, a Pátria rádió főszer-
kesztői posztjára való kinevezését követően jelezte tá-
vozási szándékát, azzal, hogy tudja: helytállni egy-
szerre két ilyen fontos poszton huzamosabb ideig nem
lehet. Arra azonban hajlandó, hogy utódja kinevezé-
séig ellássa ezt a tisztséget, hiszen a városi televízió di-
gitális átállásának folyamatában, a rádió és televízió ta-
náccsal fenntartott jó kapcsolatainak köszönhetően,
jelentős segítséget tud nyújtani. Ezért, a szakmaiság és
a folyamatosság megőrzése érdekében, pályázat ki-
írását javasoltuk és, hogy a pályázat lezárásáig a je-
lenlegi ügyvezető lássa el a tisztséget.

Sajnálatos, hogy bár Anton Marek polgármester
visszavonta előző javaslatát, mellyel Stubendek Lász-
lót, a helyi MKP elnökét javasolta kinevezni, azonban
megfelelő előkészítés és egyeztetés nélkül újabb ja-
vaslatot terjesztett be. Az ügyvezetői posztra javasolt
Gráfel Lajos emberi-szakmai hozzáállását és hozzáér-
tését nem vonjuk kétségbe, ám tudni kell: Gráfel úr a
városi hivatal főosztályvezetője, azaz a polgármester
beosztottja, aki egyben a Pro Castello Comaromiensi
közhasznú társaság ügyvezetője és akire a közeljövő-
ben fontos feladatok várnak, mint pl. a komáromi
erődrendszerrel kapcsolatos további pályázatok ki-
dolgozása és benyújtása. Erre, valamint egészségi ál-
lapotára hivatkozva mondott le a VIATOR Kft. fel-
ügyelőtanácsi tagságáról néhány nappal korábban!
Adódik hát a kérdés: ha mindezeket a körülményeket
a polgármester úr is tudta, akkor miért igyekezett – is-
mét megfelelő előkészítés és egyeztetés nélkül – ráe-
rőltetni akaratát a képviselő-testületre?

A másik, ennél fontosabb probléma a további városi
hitelfelvétel kérdése volt. Tudjuk, hogy szinte min-
den szlovákiai település - önhibáján kívül - anyagi
gondokkal küzd. Ezért nem egy esetleges hitel ellen
vagyunk, hanem a város értelmetlen eladósítása ellen,
és amellett, hogy amennyiben szükséges a hitel, mi-
nél előnyösebb feltételek mellett és konkrét, közösen
megfogalmazott célokra vegye fel a város. A Szabó
Béla alpolgármester által beterjesztett javaslat 2,17 mil-
lió euró összegű (mintegy 65 millió korona) hitel fel-
vételéről szólt, ami valljuk be: nagyon komoly összeg
ahhoz, hogy alapvető információk és a konkrét célok
megjelölése nélkül döntsünk róla. Bizonyára a ko-
máromi polgárok is egyetértenek azzal, hogy amíg
nincs költségvetés, mely meghatározza az elkövetkező
időszak prioritásait – s melynek beterjesztését még
mindig halogatja a polgármester –, addig valójában
nem is tudjuk, hogy a majdan az adófizetők pénzéből
visszafizetésre kerülő kölcsönt mire is szándékozik az
új városvezetés felhasználni. Egyszóval: ne hozzunk
felelőtlen, a polgárokat terhelő átgondolatlan dönté-
seket.

A szavazás eredménye megmutatta, hogy a képvi-
selők többsége is így gondolkodik.

A HÍD képviselői klubja

Folytatás az 1. oldalról
Nos, a mi esetünkben nem-

csak hogy nincsenek következ-
mények, de a sportcsarnokot át-
építő pozsonyi székhelyű Euro-
Building vállalat tovább tevé-
kenykedhet Komáromban. Azt
viszont igyekszünk előre leszö-
gezni, hogy nemcsak ez a cég fe-
lelős a történések ilyen lefolyá-
sáért, hiszen ahogy kezd kide-
rülni, az egykori városvezetés is
részben hozzájárult ahhoz, hogy
gondok voltak és még vannak is
a minőséggel és a munkálatok
finanszírozásával. Vegyük azon-
ban sorjába a dolgokat. Bizo-
nyára nem a véletlenek egybee-
sésének köszönhető, hogy ami-
kor a Fico-kormány komáromi
kihelyezett ülésén jóváhagyta a
sportcsarnok felújítására szánt 25
millió koronás támogatást, már
ismert volt a Kossuth tér felújí-
tási pályázatának eredménye, te-
hát a központi pályázatot nyert
kivitelező, a már említett Euro-
Building vállalat. Igaz, ez akkor
még nem volt nyilvánosságra
hozva. És az első „véletlen”, hogy
a sportcsarnok felújításának ki-
vitelezését is ez a vállalat nyerte
el(!?) Nem kizárható tehát, hogy
politikai alku született, melynek
hátterét természetesen nem is-
merhetjük. Az sem szúrt szemet
senkinek, hogy az Euro-Building
vállalat csak és kizárólag alvállal-
kozókkal dolgoztat, tehát „mun-
kások és lapát nélküli építkezési
vállalatról” van szó. Mindezek el-
lenére becsületére legyen
mondva, ő már 2009-ben sür-
gette a felújítási munkálatok
megkezdését, de a városvezetés
különböző okokra hivatkozva ezt
elodázta. Nagy a valószínűsége,
hogy a tavalyi választásokhoz kel-
lett volna időzíteni az átadást,
természetesen ünnepélyes kere-
tek között, mintegy lám-lám, mi
ezt is megtettük a városért. A dol-
gok azonban összekuszálódtak.
Nem is történhetett mindez más-
ként, hiszen az építkezés kezde-
tétől a zűrzavar volt arra jellemző.
Az Euro-Building ugyanis megbí-
zott egy myjavai vállalkozót, aki
„megfelelő baksis” fejében tovább
szerződött egy pozsonyi vállalko-
zóval, de ő sem érzett különösebb
felelősséget az építkezésért. A
szak- és segédmunkások biztosí-
tásával egy madari céget, a DL Bu-
ilder-t bízta meg, amely nem so-
kat válogatott az eszközökben,
bár, állítólag semmilyen írásos
szerződésben nem állt a már em-
lített két vállalkozóval, de a fő ki-
vitelezővel sem(!?) Legalábbis ezt
hangoztatta, amikor többen pró-
bálták tőle számon kérni jogos
bérüket.
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A kedves olvasó még bizo-
nyára emlékszik arra a nem-
rég leközölt levélre, amelyet
egy becsapott és megalázott
munkás küldött el szerkesz-
tőségünkbe. Naponta hiteget-
ték őt és társait, hogy úton
van a munkaszerződésük,
amely aztán soha nem érke-
zett meg. Amikor sokáig nem
kapták meg beígért bérüket
sem, tiltakozásuk jeléül el-
hagyták az építkezést. Mivel
nem volt írásos munkaszer-
ződésük, így bérüket sem kö-
vetelhetik. Egy tucat ilyen
munkásról van tudomásunk,
akiknek az egyébként is rossz
anyagi helyzetük még tovább
romlott, családjaik elviselhe-
tetlen nélkülözésnek vannak
kitéve. Feljelentést sem mer-
nek tenni, hiszen munka-
szerződés hiányában „fekete-
munkásoknak” minősülné-
nek a törvény előtt. Pedig ők
jóhiszeműen jártak el, na-
ponta sürgették munkaszer-
ződéseiket.

De nemcsak a segédmun-
kások fizettek nagy árat a
sportcsarnok megújulásáért.

Néhány helyi vállalkozó is el-
mesélte meghurcoltatásának
történetét a sportcsarnok kap-
csán. Az egyik ilyen komá-
romi cég, a Bawex Komárno
tulajdonosa, munkatársaival
többet dolgozik Németor-
szágban, mint idehaza. Neki
tehát van némi áttekintése az
ottani munkamenetről, pon-
tosságról és az elvárt minő-
ségről. A tulajdonos precíz
ember lévén, egy általunk is
megcsodált dossziét tett az
asztalra, amely tulajdonkép-
pen szavak nélkül is árulkod-
hatott volna a sportcsarnok

körüli helyzetről. Dátumok
szerint befűzött levelezések és
minden apró részletre kitérő
fotódokumentáció sorakoz-
nak a dossziéban. „2010. ok-
tóber 19-én léptünk munkába
12 dolgozónkkal, és a csarnok
halljában kezdtük ragasztani
a talajcsempét. Azonnal fi-
gyelmeztettem az építésveze-
tőt, hogy a talaj nincs kellő-
képpen előkészítve, így nem
tudunk minőségi munkát vé-
gezni. A válasz az volt, hogy
kizárólag az építésvezető uta-
sításaihoz tartsuk magunkat,
és végezzük a munkát. Ami-
kor ragaszkodtam a minőségi
munkához, az építésvezető
írásban adta, hogy az ő utasí-
tásai szerint dolgozzunk(!?)
Mivel háromhetes fizetési
időpontokban egyeztünk
meg, elküldtem az első szám-
lát, de már ennek a kifizetése
is késett. Világossá kezdett
válni, hogy komolytalan part-
nerekkel van dolgom. Ekkor
már a DL Builder cég mun-
kásai, akik többségükben fe-
ketén dolgoztak, lázadozni
kezdtek, hiszen ők sem kap-

ták meg bérüket. A cégtulaj-
donos azzal fenyegette meg
őket, hogy amennyiben nem
veszik fel a munkát, vala-
mennyien 300 €-s büntetést
kapnak(!?) Ezeket az embere-
ket csúnyán becsapták, mivel
tudomásom szerint, már soha
nem látták jogos bérüket.
Amikor én is tiltakoztam és
kilátásba helyeztem a mun-
kabeszüntetést, zsarolni kezd-
tek azzal, hogy az addig kishí-
ján 15 ezer €-ra duzzadt elma-
radásukat sem fogják kifi-
zetni. Majd taktikát váltottak,
és több mint négy órán át az-

zal tartottak sakkban, hogy
már úton van a pénzem.
Többször hívtuk egymást és
kérdezgették hol tartózko-
dom, de mint később kide-
rült, el sem indultak. Néhány
nappal karácsony előtt arra
hivatkoztak, hogy a város
nem utalt át pénzt, és bizony
nagyon sok dolgozó pénz nél-
kül ment haza az ünnepek

előtt. Én az embereimet ki
tudtam ugyan fizetni tartalé-
kaimból, de a többieknek
nagy megrázkódtatást okozott
a történet. Jelzem, ekkor már
19 ezer € volt a tartozásuk ve-
lem, tehát a cégemmel szem-
ben. Ünnepek után az építés-
vezető üzent, hogy már nem
kell jönnünk, egy másik cég
fejezi be a munkálatokat. Ne-
mes egyszerűséggel, nem en-
gedtek be az építkezésre. Az új
munkavállalót jóhiszeműen
figyelmeztettem a fővállal-
kozó fizetési hiányosságaira.
Feljelentést tettem a nyitrai
munkafelügyelőségnél is a
DL Builder cég ellen. A több
feketemunkás mellett, alkal-
mazott egy román munkást
is, aki a félkész csarnokban
aludt, éhezett, és még arra
sem kapott pénzt, hogy haza-
utazzon. Döbbenetes választ
kaptam. A munkafelügyelő-
ség értesített, hogy nem tud-
ták elérni az Euro-Building
képviselőit, ezért az ügyet le-
zártnak tekintik(!?) Jelenleg 23
ezer € a velem szembeni el-
maradásuk, és nem is tudom,
mi fog következni ezután. Ha
összeadom a perköltségeket,
a bírósági eljárások hosszát,

és még a végkimenetel is bi-
zonytalan, nagyon meg kell
fontolnom a további lépése-
ket. Lehet, hogy le kell nyel-
nem ezt a veszteséget” –
mondta el lapunknak a cég-
tulajdonos. Vannak azonban
további vállalkozók is, akik
több ezres tételeket képtele-
nek behajtani, bár a rájuk ru-
házott feladatokat haladékta-
lanul elvégezték.

Mivel szoros összefüggés
van a sportcsarnok és a Kos-
suth tér felújítási munkálatai
között a kivitelezőt illetően,
megkerestük Anton Marek
polgármestert, ő hogyan látja
a múltat, jelent és jövőt. „Az
önköltségre, amely a sport-
csarnok esetében 330 ezer €-ra
rúg, nem volt az előző város-
vezetés részéről elkülönítve
egy cent sem, és mivel a fize-
tési kötelezettség az építkezés
befejezésének átvitelével erre
az évre tolódott ki, most ne-
künk kell megoldani ezeket a
problémákat. Az 1,3 milliós át-
hidaló hitellel, amelyet a tes-
tület nemrég hagyott jóvá
megoldottuk ugyan a kerék-
párút kérdését, de további
számlák érkeznek a tavalyi be-
ruházások kapcsán. Közben, a
beruházási és tartalékalapok
még tavaly ki lettek nullázva,
így naponta szembesülünk
újabb és újabb problémákkal.
A sportcsarnokra tehát olyan
pénzeket is fel kellett hasz-
nálnunk, amelyek más célo-
kat voltak hivatottak szolgálni
a város zavartalan működését
illetően. Jelenleg a csarnok ki-
szolgáló részében több tucat
olyan eltávolításra váró hiba
van, amelyek gátolják annak
használatbavételét. Ellenőrző
napokat tartunk, megállapít-
juk a hibákat, a kivitelező
megígéri az eltávolítást, aztán

nem történik semmi. Nagyon
nehézkesnek látom a csarnok
végső befejezését. Ami a Kos-
suth teret illeti, ott egy szabá-
lyosnak látszó pályázat tör-
tént, bár a minap megjelen-
tek a hivatalban azok a mi-
nisztériumi dolgozók, akik a
közbeszerzés mikéntjében
vizsgálódnak. Három problé-
mát látok a tér felújításának
kapcsán. Semmiképpen nem
elfogadható számunkra a 19
hónapos építkezés, ezt 4-5 hó-
napra kell csökkenteni. Egye-
lőre tisztázatlan, bár jó úton
haladunk a finanszírozás kér-
désében, és változást szeret-
nénk eszközölni a projekt-do-
kumentációban is. Csak meg-
jegyzem, az előző testület nem
szavazott az önrész kérdésé-
ben, pedig kellett volna. Való-
színűleg sikerült megállapod-
nunk abban, hogy a megépí-
tett részeket a kivitelező ki-
számlázza, és azt az EU-s
alapból fogja megkapni. Ez azt
jelenti, hogy az önrész kifize-
tésére nem kell újabb hitelt
felvennünk. A téren elhelye-
zendő WC-ket, ami a projekt
szerint 70 ezer €-ba fog ke-
rülni, szintén saját költségve-
tésünkből kell majd megol-
dani, mivel ezeket az EU pá-
lyázatból törölték. Amit kifo-
gásolunk a projektekben, az a
két parkoló közti átjárás meg-
oldása. Mégsem elképzel-
hető, hogy az egyikből ne le-
hessen átmenni a másikba,
holmi díszes szegélyek miatt.
Mindenképpen megállapo-
dásra törekszünk ezekben a
kérdésekben, még ha eléggé
kötve van is a kezünk. Csak
addig feszíthetjük a húrt,
ameddig el nem szakad. Azt
nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy túlzott csökö-
nyösségünk miatt esetleg a
minisztérium visszalépjen, és
elveszítsük a számunkra oly
fontos beruházást. Bízom
benne, hogy az építkezés még
ebben az évben meg fog való-
sulni” – mondta el Anton Ma-
rek polgármester.

Mi is szeretnénk ebben
bízni, de a sportcsarnok kö-
rüli tapasztalataink némi óva-
tosságra intenek. Arra viszont
mindenképpen felhívjuk a
Munka-, Szociális és Család-
ügyi Hivatal figyelmét, hogy
szenteljen megkülönböztetett
figyelmet ennek az építkezés-
nek. Nem szeretnénk ugyan-
is, hogy újabb családok esse-
nek tisztességtelen „vállalko-
zók” áldozatául.

Böröczky József

nkás az építkezésen aludt, éhezett, de még vonatra sem kapott pénzt

átverések a valós életben

Világossá kezdett válni,
hogy komolytalan partnerekkel van dolgom...
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Olvasói levél

Egressy Béni (eredeti nevén Egresi Ga-
lambos Benjamin) – zeneszerző, színmű-
író és librettista – 1814. április 21-én szü-
letett Sajókazincon (ma Kazincbarcika,
Magyarország).

Iskoláit Sárospatakon végezte, majd kán-
tortanítóként tevékenykedett. Színészi pá-
lyáját Kassán kezdte, 1834-től a kolozsvári
színtársulat tagja volt. 1838-ban Itáliába uta-
zott, hogy énekhangját képezze. Majd 1843-
tól a pesti Nemzeti Színházban játszott.
Részt vett a szabadságharcban, előbb köz-
honvéd, aztán 1848 októberétől mint had-
nagy. A kápolnai csatában megsebesült, és
Ónodra vonult vissza egy barátjához. Júni-
usban Komáromba jelentkezik szolgálatté-
telre, Klapka György zenekari igazgatóvá
nevezi ki.

A város már nem volt ismeretlen a szá-
mára. Kitűnő történészünk, dr. Szénássy
Zoltán kutatása nyomán tudjuk, hogy 1840-
ben itt nősült, König Rózát vette feleségül.
1849 aug. 30-án a komáromi II. hadtest ze-
nekarának előadásán Doppler Károly (1825-
1900) vezénylésével Egressy két műve is sze-
repelt: a Csárdás és a Klapka-induló. A
fegyverletételt követően 1849. október 4-én
Egressy Béni főhadnagyként kapitulált, a
menlevelével ő is elhagyta Komáromot.

Mint zeneszerző kezdetben naturalista
volt, vagyis ösztönösen érzett rá a dallamra,
a hangjegyírást később tanulta meg. Nép-
szerűek voltak a Petőfi verseire írt dalai,
ezek a népdalgyűjteményekbe is bekerül-
tek. 1843-ban a Nemzeti Színház pályázatot
hirdet Vörösmarty Mihály Szózat c. költe-
ményének a megzenésítésére. A pályadí-
jat Egressy nyerte el. Számos színdarabhoz
irt zenét, több csárdást és magyar nótát is
szerzett.

Korának kiváló zeneművészeit mond-
hatta barátainak. Erkel Ferencnek (1810-
1893), a magyar opera úttörőjének a libret-
tistája volt. Kiemelkedő műveihez - Bátori
Mária, Hunyadi László, Bánk bán – ő írta a
szövegkönyvet. Egressy halála után az ope-
raszerző már nem is talált hasonló képes-
ségű, hazafias érzelmű, közösségben gon-
dolkodó szövegírót. Az idei Liszt-emlékév-
ben érdemes megemlíteni, hogy 1846-ban,
mikor a zeneóriás újra Magyarországon járt,
Egressy neki ajánlotta a Fogadj Isten c. kom-
pozícióját. Liszt Ferenc (1811-1880) ezen
kompozíció alapján írta meg a 10. Magyar
Rapszódiát.

Komáromban mégis a legkedveltebb
szerzeménye a Klapka-induló maradt, mely
itt született a városban, és itt is hangzott fel
először. Sőt, az egész ország területén rend-
kívül népszerűvé vált. Nyomtatásban már
1849 őszén megjelent, Wágner József pesti
zeneműkiadónál, Komáromi utóhangok in-
duló címlappal. Ugyanez 1857-ben újra
megjelent a pesti Rózsavölgyi kiadónál
(szintén Klapka neve nélkül, a cenzúra mi-
att) Egy névtelen induló címmel.

Éppen 150 évvel ezelőtt, 1861-ben Bog-
nár Ignác (1811-1883, tenorista, majd zene-
tanár) már Klapka-indulóként adta ki,
Thaly Kálmán Föl jó vitézek, föl csatára!
kezdetű szövegével. Ma a Fel, fel vitézek a
csatára! kezdettel énekelhető.

Érdekes, hogy Klapka György az Emlé-
keimből c. terjedelmes művében, melyben
a komáromi eseményeket is tárgyalja, nem
említi meg Egressy nevét, és a tiszteletére
szerzett indulót sem.

A kiváló tehetségű, sokoldalú művész na-
gyon fiatalon, 37 évesen hunyt el 1851-ben.

Egressy Béni Budapesten, a Kerepesi te-
metőben nyugszik. Vendégh Piroska

Kitűnően szerepeltek a komáromi
Selye János Gimnázium tanulói
az Implom József Középiskolai

Helyesírási Verseny idei évfolyamán. A
Gyulán megrendezett legmagasabb
szintű, Kárpát-medencei döntőben a
24 határon túli résztvevő közül Vas Ka-
talin a 3., Farsang Anita pedig a 11.
helyen végzett. Felkészítő tanáraik Far-
kas Adrianna és Spátay Adrianna vol-
tak. A rendezvényen a szlovákiai diá-
kok felkészítésének főszervezőjét, Sza-
bómihály Gizella nyelvészt is díjjal ju-
talmazták. (vgy)

160 éve hunyt el Egressy Béni,
a Klapka-induló szerzője

Komáromi gimnazisták
nemzetközi sikere

Vas Katalin, a 3. helyezett

Szakközépiskola, Dunajský rad 138,
946 36 Kravany nad Dunajom

Tudatja a Tisztelt Érdeklődőkkel, hogy a 2011/2012-es tanévben a következő szakokat nyitja meg:
3-éves

4569 2 00 virágkötő – berendező,
4529 2 00 parktervező – rendező, 6445 2 00 szakács, 3355 2 00 asztalos

4-éves, érettségivel végződő szak
4211 6 13 kertészet – parképítés, parktervezés - szakirányzattal,
4210 6 08 agrárvállalkozó – mezőgazdasági manager – szakirányzattal

2-éves felépítményi nappali szak
4511 4 00 kertészet, 6403 4 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
6421 4 00 közétkeztetés

Érettségivel rendelkezők számára nappali tagozaton szakérettségit nyújtó 2 éves
4511 6 16 kertészet – parképítés, parktervezés - szakirányú képzést biztosítunk

Centenáriumot
ünnepeltek
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület megalakulá-
sának 100. évfordulója alkalmából ünnepi emlékestre került
sor a Duna Menti Múzeum dísztermében.

A megemlékezés díszvendége
Koltay Gábor film- és színházren-
dező, író volt. Az ünnepségen
részt vett Farkas Géza, a Pozsonyi
Magyar Nagykövetség konzulja,
Csáky Pál, az MKP volt elnöke,
Novák Tamás, Komárom város al-
polgármestere, és további közé-
leti személyiségek. Koltay Gábor
ünnepi beszédében visszatekin-
tett az Egyesület múltjára, mél-
tatta sokoldalú tevékenységét,
amellyel a magyar kultúrát szol-

gálja. Szólt a társadalmat sújtó mindennapi gondokról, a fo-
gyatkozó magyarság lélekszámáról, s az egyre nagyobb teret
öltő lelki szegénységről. A nagy nemzeti sorskérdésekben egyet-
értésre van szükség, hangsúlyozta ki a filmrendező.

Szénássy Zoltán, a Jókai Egyesület tiszteletbeli elnöke törté-
nelmi visszatekintésében az alapító tagokról szólt, akik a köz-
művelődés szolgálatát vállalták magukra. Az Egyesületet a má-
sodik világháborút követően feloszlatták, némaságra ítélték.
„Sokan úgy vélték, hogy a Jókai Egyesület hírét, nevét elmosta
a történelem”- olvasható Szénássy Zoltán könyvében, mely az
Egyesület történetét dolgozza fel. A rendszerváltást követő
években azonban egyre gyakrabban került szóba az Egyesület
feltámasztásának gondolata, s az alakuló ülésre 2000 szep-
temberében került sor.

Keszegh Margit, az Egyesület elnöke ünnepi megemlékezé-
sében ezt az időszakot elevenítette fel, s köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik hittek az újraindításban, s munkájukkal se-
gítettek a kezdetekkor. Rendezvények, pályázatok, emléktáblák
sora, a Szent István-szobor felállítása jelzi az Egyesület mun-
káját.

Az ünnepi emlékest során elhangzott Nagy Ferenc vers-
mondó szavalata. A Selye János Gimnázium diákjainak meg-
ható verses-zenés-prózai műsora a Jókai Egyesület múltját dol-
gozta fel, amelyet szavalatok és hegedűjáték színesített.

A műsorban közreműködött még a Jókai Mór Alapiskola Ki-
csinyek Kórusa, valamint a felső tagozatosok kórusa. A közel
háromórás emlékest a GAUDIUM vegyeskarának és hangsze-
res kamaraegyüttesének műsorával zárult. földes



győzni az alacsony beszállítói árakról. Legutóbb
a 2007-2008-as élelmiszerválság miatt emel-
kedett rekordszintre a különböző termékek
ára, akkor a folyamat világszerte lázadásokat
eredményezett, és jelentősen drágított más
termékeket is. Most egyelőre nincsenek za-
vargások, az alapvető mezőgazdasági termé-
nyek (búza, kukorica, rizs) ára azonban az el-
múlt évben jelentősen, nem ritkán 40-50 szá-
zalékkal is emelkedett a világpiacon. Ez az ár-
színvonal már meghaladja a 2007-2008-as árat,
amely az élelmiszerválsághoz vezetett. A világ
élemiszerbiztonsági szakértői már többször fi-
gyelmeztettek arra, hogy ha az élelmiszerárak
növekedését nem sikerül megfékezni, az szá-
mos fejlődő országban robbanáshoz vezethet.

A
k ö -
zeljö-
vőben to-
vább drá-
gulhat a
tej is – leg-
alábbis ezt
követelik a ha-
zai tejfeldolgo-
zók. A feldolgozók
tavaly ősz óta sürgetik az áremelést, hogy tar-
tani tudják a lépést az Európai Unió többi tag-
országával. Ha a feldolgozók nem szeretnék,
hogy a hazai őstermelők külföldre adják el a te-
jet, kénytelenek emelni az árakat. Az Európai
Unióban tovább folytatódik az üzemanyag drá-
gulása is.

Összegezve: szinte nem
lehet követni, mi
m i n d e n n e k
emelkedett az
ára az elmúlt
időszakban. Tel-
jes bizonyossággal
kijelenthetjük, tovább
drágul az életünk!

Mi mást tehetünk, ismét
saját magunkon igyekszünk a pénzt megfogni,
pedig ez könnyen és igen gyorsan visszaüt-
het: a fizikailag, szellemileg kimerült testet fo-
lyamatosan jól karban kell tartani, különben
egy idő után felmondja a szolgálatot. Mentális
jólétünk legalább annyira fontos, mint hogy ki-
fizessük az aktuális számlákat.

Miriák Ferenc
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Valószínűleg az utóbbi két év legnagyobb
mértékű drágulása várható Szlovákiában az
euró bevezetése óta. A Szlovák Statisztikai
Hivatal adatai szerint az év végéhez viszo-
nyítva az emberek kiadásai már csaknem 2
százalékkal nőttek, tehát hazánk lakossága
ismét érzékelheti az áremelkedést.

Elemzők szerint a drágulás oka az áfa (DPH)
emelkedése, illetve a kormány konszolidációs
intézkedései, mindebben nagy szerepet ját-
szik a nyersanyagárak világpiaci árának alaku-
lása is. Az infláció növekedéséért az energia-
árak és a növekvő élelmiszerárak felelősek. Ez
volt a legjelentősebb emelkedés az utóbbi öt
évben.

Becslések szerint
a Radičová-csomag
egy négytagú csa-
lád kiadásait a múlt
év vége óta havi 12,2
euróval növelte. A
világpiaci árak ala-
kulásával együtt a
családok életét
egyik hónapról a
másikra 18,2 euró-
val növelte. Az élel-
miszerárak 5-10 szá-

zalékkal emelkednek
ebben az évben, ezért az emberek bevásárlás-
kor az alapélelmiszerekre összpontosítanak
majd, s csökkenteni fogják az üzletben hagyott
pénzösszeget. Ez már a gyakorlatban is meg-
mutatkozik, sok üzletben panaszkodnak a
gyenge bevételre. A polcokról elfogytak a még
olcsóbb élelmiszerek. Elemzők szerint az élel-

miszerárak átlagos 7
százalékos emelkedése
várható ebben az évben.
Egyes alapélelmiszerek
azonban jelentősebben
drágulhatnak, ugyanis a
búza piaci ára 50 száza-
lékkal emelkedett. Ez
eredményezheti a tej 12
százalékos drágulását, a
kenyér és a hús ára 15,
az alkohol 5, a tészta és
a tojás ára pedig akár 25-
35 százalékkal emelked-

het. Hazánk legnagyobb üz-
letláncainak vezetői úgy nyilatkoztak, hogy
húsvétig semmiképpen sem terveznek külö-
nösebb áremeléseket az alapvető élelmiszerek
vonatkozásában. Jelenleg a kivárás a jellemző,
senki sem akar elsőként drágítani. Kérdés,
hogy meddig tart az egyes üzlethálózatoknál a
türelem, meddig képesek a pékségeket meg-

Tovább drágul
az életünk

• Tetőszerkezet építése
• Tetőfedés – cserép, zsindely,

pléh
• Tető felújítás
• Kocsi beálló
• Terasz
• Zsaluzás - tetőkoszorú,

lépcső…
• OSB lapok felrakása
• Tatranský profil lerakása
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TETŐFEDÉS &
ÁCSMUNKÁK

Folytatás az 1. oldalról
A kábeltársaságokat felügyelő csoportok képviselői óvatos-

ságra intik a lakosokat, mert véleményük szerint, több mű-
sorszóró társaság házaló ügynököket küld főleg nyugdíjasok-
hoz, akiknek azt mondják, hogy megszűnik az analóg mű-
sorszórás, ezért azonnal új szerződést kell kötniük. Gyakran
olyan szolgáltatásokat is belevesznek a szerződésbe, amelyekre
nincs is szükség. Magyarán: elindult a digitális háború az egyes
kábeltársaságok között a kliensekért. Nem mindegy, hogyan
fog lecsapódni az átállás. Tehát az egyes kábeltársaságok pró-
bálják elcsábítani, a maguk oldalára fordítani az ügyfeleket.
Ezért jobbnál jobb ajánlatokkal keresik meg őket. Természete-
sen a célpont megint a nyugdíjasok. Nem véletlenül, hisz
Bandi bácsi és Juliska néni vajmi keveset tud a digitális mű-
sorszorásról. 

Tudunk olyan esetről amikor a nyugdíjasok szeme láttára
vágták el a kábelt, amelyen keresztül nézhették kedvenc mű-
soraikat, mondván: Bácsika, ez már fölösleges, mert mától
ezen keresztül maga nem néz semmit.

Mit tehetnek ilyenkor a digitális műsorszorás tekintetében
tapasztalatlan idős emberek, belemennek az „üzletbe”. Több
idős emberrel kötöttek  hűségszerződést, természetesen a tár-
saság legdrágább programcsomagjára. A mit sem sejtő nyug-
díjas korú emberek, hogy láthassák kedvenc programjaikat,
mondhatni mindent aláírnak, és ezt a szerződéskötők ki is
használják. Az idősek akkor döbbennek rá, mit is tettek,  ami-
kor megkapják az első 30-40 eurós számlát, mert a szolgáltató
ilyenkor már az aláírt szerződés teljesítését követeli. Egyes hír-
források szerint, több ezerre tehető az ehhez hasonló esetek
száma. 

Tudvalevő, hogy Szlovákiában 700 ezer olyan háztartás van,
ahol nincs kábeltévé vagy parabolaantenna. Nekik speciális esz-
közre, úgynevezett set-top boxra lesz szükségük, amely alkal-
mas a digitális műsor fogadására. A legolcsóbb set-top box je-
lenleg az üzletekben 20 euróba kerül. Megoldás lehet olyan té-
vékészülék vásárlása, amely már eleve tartalmazza ezt a be-
rendezést – az elmúlt egy évben piacra dobott modellek szinte
mindegyikének alaptartozéka ez a berendezés. Aki kábelté-
vén nézi az adást, annak semmilyen további kiadása nem lesz,
az átállást észre sem veszi, a szolgáltató elvégzi helyette a szük-
séges átállítást. -pint-

Megszűnt az analóg, 
itt a digitális!

Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük
van rá, támogassák a komáromi  Ferencesek
utcai óvodát  adójuk 2% -ával. Az összeget
kérjük utalják az óvoda  mellett működő
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Pol-
gári Társulás számlájára: IČO: 35626356.
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Míg nyugaton az emberek gyakran
esznek csupán azért, hogy elűzzék
az unalmat, vagy valamilyen fruszt-
rációt kompenzáljanak, addig kele-
ten teljesen más módon gondolkoz-
nak a táplálkozásról.

Japán legdélibb régiója, Okinawa
161 gyönyörű szigetből áll. Mintegy
1,4 millió ember lakja. Ez a pálmákkal
ékes, bőséges flórával és faunával,
érintetlen esőerdőkkel megáldott
szubtropikus szigetvilág 1300 kilomé-
ter hosszan nyúlik el Japán fő szigetei
és Tajvan között. Évszázadok óta köz-
ismert, hogy itt az emberek tovább él-
nek, köztük igen sok a matuzsálemi
kort megélt ember.

Miután 1945-ben a szigeten ameri-
kaiak állomásoztak, meghonosították
a nyugati étrendet is. A hagyományos,
sok növényi táplálékot tartalmazó ét-
rendet felváltotta a sok finomított
szénhidrát, a fehér kenyér, a cukor és
a cukros üdítők. Összehasonlították a
most 50-60 éveseket a 80-100 évesek-
kel és kiderült, hogy az idősek átlago-
san 11 % kalóriával kevesebbet fo-
gyasztanak. Az idősek körében az a
felfogás, hogy az ember sose egye tele
magát. Az okinawai százévesek vizs-
gálatából úgy tűnik, a hosszú élet titka
a mértékletesség, felnőtt koruk el-
érése után már nem növelték testsú-
lyukat, sőt idős korukban évente átla-
gosan 0,6 kg/m2 testtömegindex-csök-
kentést mutattak.  

Ha egy okinawai embert megkér-

deznek arról, miben látja a hosszú élet
titkát, jó eséllyel az egyszerű, de táp-
anyagban gazdag, teljes értékű táplá-
lékot jelöli meg. Ebből a szempontból
az alábbi hat tényezőt tartották a leg-
lényegesebbnek:

- A nyugati étrendekhez viszonyítva
kalóriaszegény táplálékokat fogyasz-
tanak.

- A szénhidrátot főleg zöldségekből
és gyümölcsökből nyerik.

- Kevés iparilag módosított összete-
vőt, mesterséges aromát, illetve egyéb
vegyi eredetű anyagot esznek.

- Nem fogyasztanak konzerveket, ét-
rendjük friss élelmiszerekre épül.

- Táplálékaik zsírban szegények, il-
letve a zsiradékok természetes forrás-
ból - magokból, mogyorófélékből, ha-
lakból - származnak.

- Proteinszükségleteiket elsősorban
növényi forrásokból elégítik ki: sok
bab- és borsófélét, gabonát fogyaszta-
nak. -ga-

Hosszú életű okinawaiak titka

Tájainkon egyre ismertebb 
az életvezetési tanácsadás programja
A program gondolata az Amerikai
Egyesült Államokban született meg.
Egyik kiindulópontja az volt, hogy a
80-as években pszichoterapeuták
rájöttek, hogy tanácsokra nemcsak
a krízisben levő embereknek lehet
szükségük, hanem azoknak az em-
bereknek is, akik szeretnék maguk-
ból a legtöbbet kihozni, sikereseb-
bek és boldogabbak szeretnének
lenni. Másik kiindulópontja a
sportból ered, ugyanis a terapeuták
az élsportolók körében használt
mentális technikákat építették bele
egy speciális önismeret-fejlesztő
programba, amelyet coachingnak
kezdtek hívni.

A coaching magyarul edzést jelent.
A coach, azaz tanácsadó az ember
lelki erejét edzi, növeli. Többféle ága
létezik, a legismertebbek ezek közül
a business coaching (üzletviteli tanács   -
adás) és a life coaching (sikertréning,
életvezetési tanácsadás).

Az életvezetési tanácsadás során a
kliens a hétköznapokban jelentkező
munkahelyi, családi, esetleg párkap-
csolati nehézségeit beszéli meg az ál-
tala kiválasztott coach-csal. 

A coach nem pszichológus, de ren-

delkezik pszichológiai ismeretekkel.
Kizárólag lelkileg-pszichikailag egész-
séges ügyfelekkel dolgozik, a coa-
ching ugyanis nem terápia.

A coach a beszélgetések alkalmával
fejleszti az ügyfél önismeretét, meg-
erősíti képességeit, készségeit, támo-
gatja célkitűzéseit, segít megfogal-
mazni céljait, hogy kiegyensúlyozot-
tan és határozottan tudja irányítani a
saját életét. Segít a probléma azono-
sításában, kérésre tanácsot ad. A be-
szélgetések során a probléma gyöke-
rét keresi, a jelenre és a jövőre össz-
pontosít. 

A balázsfai székhelyű Barátnő Pol-
gári Társulás szakemberei elsősorban
egyéni, személyre szabott életveze-
tési, másodsorban pedig csoportos
coachinggal foglalkoznak.

Az életvezetési (life) coaching ese-
tében fő hangsúlyt a magánéleti ne-
hézségek kapják. A múlt áttekinté-
sét követően a jelen és a jövő lehető-
ségeivel, céljaival foglalkoznak.

Csoportos coaching alkalmával
olyan 6-8 fős csoportokban folyik a
foglalkozás, melyeknek tagjai hasonló
problémákkal küzdenek, esetleg azo-
nos céljaik vannak, amelyet a coach
segítségével könnyebben elérhetnek.

A tanácsadás során foglalkozhat-
nak a pályaválasztással és karrierrel
kapcsolatos nehézségekkel, a mun-
kahelyi problémákkal, az egészséges
életmóddal, az öltözködéssel és a
sportolással kapcsolatos kérdésekkel,
illetve párkapcsolati problémákkal. 

Póda Erzsébet akkreditált tréning-
vezető, coach a Delta kérdésére el-
mondta, hogy az egyéni, személyre
szabott beszélgetés során a coach tu-
lajdonképpen úgy irányítja a beszél-

getést, hogy rávezeti kliensét a meg-
oldásra. Módszereket kínál, termé-
szetesen egyénre szabottan. Az ered-
mény eléréséhez minimum három
foglalkozásra van szükség, de az adott
helyzettől függően eltarthat akár egy
évig is. A másfél-kétórás foglalkozá-
sok közt 2-3 hét telik el. A coach tu-
lajdonképpen a kliens támasza.

„Szlovákiában már több szervezet
működik, de magyar nyelven egye-
lőre mi foglalkozunk életvezetési ta-
nácsadással. Azt tapasztalom, hogy
az ilyen foglalkozások külföldön el-
terjedtek, nálunk viszont még gye-
rekcipőben járnak. Az emberek most
ismerkednek a programmal, egyre
többen érdeklődnek tréningjeink
iránt. A személyre szabott tréningek
mellett csoportos tréningjeink is
vannak, amelynek elméleti és gya-
korlati része egyaránt van. Miután a
kliensek elmondják a problémáju-
kat, mi mutatunk egy, a hétköznapi
helyzetekben alkalmazható általá-
nos módszert. A módszer segítségé-
vel aztán elkerülhető az idegesség, s
megoldható az adott probléma”- fej-
tette ki a dolog lényegét Póda Erzsé-
bet.

földes
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Nyolc hónap kihagyás után újra a tárcsák
mögé állt Simonics Erik, a nagymegye-
riek egyik kiválósága, tavaly még szlovák
válogatott, korosztályos világversenyek
részvevője.

A több mint fél éves távollétének oka na-
gyon egyszerű volt: ugyanis a Felső-Csalló-
közbe költözött. De úgy tűnik, Eriknél meg-
oldódott az edzéslátogatás kérdése, így a
március végén 21. születésnapját ünneplő
fiatal súlyemelő néhány hónapon belül
újra a fürdővárosiak legjobbja lehet. Tudá -
sából az 1. liga csapatbajnoki küzdelmeinek
máricus 5-én megtartott nyitófordulójában
is felvillantott valamit a nagymegyeri sport-
csarnokban. A termálosok tavaly még az
Extraligában szerepeltek, de ott az utolsók

lettek, így idén egy emelettel lejjebb emel-
nek. „Habár az elmúlt év végén felcsillant a
remény, hogy továbbra is a legfelső szinten
versenyezhetünk, mivel egy ideig úgy tűnt,
hogy a bajnok bobroviak anyagi nehézségek
miatt nem indulnak az idei sorozatban,
ezért nem lett volna kieső az Extraligából.
2010 bajnoka végül megoldotta ezt a prob-
lémáját, így mégiscsak búcsúzni kénysze-
rültünk a legfelső szinttől” – tudtuk meg
Buzgó Lajos klubelnök-főedzőtől. A most
kezdődött csapatbajnokságban a fiatalokból
álló felnőtt csapatuk elé a harmadik hely
megszerzését tűzte ki célul a mester. A két
csoportban – nyugati és keleti - párhuza-
mosan folyó küzdelmek nagymegyeri fel-
vonásában a KOFI Trencsén mögött végez-
tek a Simonics Erik (20 éves, szakítás 120 kg,
lökés 146 kg), Jávorka Tivadar (19, 100 + 130
kg), Csémi Aurél (18, 98 + 14 kg), Ládi László
(25, 85 + 100 kg), Balázs Péter (24, 105 +124
kg) összetételű csallóköziek. A csapatokra
további két forduló vár még idén. A nyugati
csoport március 5-i, nagymegyeri nyitófor-
dulójának sorrendje: 1. VK KOFI  Trenčín
1565,7357 pont, 2. MKVaSŠ Thermál Veľký
Meder 1344,1950 pont, 3. Dunajplavba Bra-
tislava 1287,2988 pont, 4. Strojár Hurbanovo
1201,0442 pont. Az Extraligába a három for-
duló összesített eredményei (keleti és nyu-
gati csoport) alapján jut fel a győztes együt-
tes. Egyébként ugyanezen a napon rendez-
ték Ružomberokban a másik csoport küz-
delmeit is. A bajnokság jelenlegi első
három helyezettje a két csoport összesített
eredményei alapján: 1. VK KOFI  Trenčín
1565,7357 pont, 2. Diana Orol Ružomberok
1501,7307 pont, 3. MKVaSŠ Thermál Veľký
Meder 1344,1950 pont K. Z.

Képviselői beadvány alapján hív-
ták össze a március 7-i testületi ülést
Nagymegyeren, mely egyben a hé-
vízfürdőt üzemeltető városi Termál
Kft. közgyűlése is volt. 

A plénum legfőbb pontja az önkor-
mányzati tulajdonú kft. és az Orchid
Kft. közti vitás ügy volt, mely szerint
az utóbbi az illetékes hivatal döntése
alapján jogosult a termálfürdő meleg-
vizes furatából másodpercenként 1 li-
ter vizet kapni. Ez lenne az a víz-
mennyiség, melyet a furat mintegy 10
literes másodpercenkénti vízhozamá-
ból nem használ fel a fürdőt üzemel-
tető Termál Kft. Egy 1990-es döntés
ugyan 10 l/s-ban állapítja meg a kút-
ból kitermelhető vízmennyiséget, de
azt is meghatározza, hogy egy évben
csak 185 napon keresztül lehet ennyi
vizet kitermelni a kútból. Ennek ér-
telmében a szóban forgó furatnak ke-
vesebb a vízhozama éves viszonylat-
ban. A felesleges vizet az Orchid Kft. a
termálfürdővel szembeni hoteljában
szeretné hasznosítani, ezért a kerületi
hivatal 2008-as határozata alapján az
illetékes minisztériumhoz fordult az
engedély kiadásáért, melyet később
meg is kapott. A nagymegyeri fürdőt
üzemeltető Termál Kft. egyik ügyve-
zetője viszont a plénumon is felhívta

arra a jelenlévők figyelmét, hogy sze-
rintük a kiadott engedély nem veszi fi-
gyelembe a már említett, 185 napra
szóló korlátozást. A kútra csak a város
tulajdonában lévő telken keresztül le-
hetne a szálloda csöveit rákötni, amit
viszont a másik fél nem enged meg –
a testületi ülésen elhangzottak alapján
ez jogában áll az önkormányzatnak.
Az ügyet az Orchid Kft. bíróságra adta,
sőt a Monopolellenes Hivatalhoz is
eljuttatott egy beadványt. A plénu-
mon jelen volt a Termál Kft. jogásza is,
aki elmondta, hogy ugyan van a ke-
rületi hivatalnak egy jogerős döntése,
de az szerinte nem kivitelezhető.
Ugyanis a furat utolsó hivatalos geo-
lógiai vizsgálata 1984-ben történt meg,
mely szerint az akkor megállapított
vízhozam 9,58 liter másodpercenként,
csakhogy a jelenlegi valós helyzet tel-
jesen más, hiszen a néhány éve fel-
szerelt vízórák szerint is a kút csak öt
liter körüli vízmennyiséggel szolgál.
Így a fejlesztés alatt álló fürdőnek
szüksége van minden liter vízre. Ezért
az ügyben még tavaly májusban és jú-
niusban fordult a városi kft. a kerületi
hivatal illetékes osztályához, illetve a
Monopolellenes Hivatalhoz, de azóta
is várják tőlük a döntést. A plénum,
mely egyben a Termál Kft. közgyűlése

is volt, végül abban
döntött, hogy a
kft. kérjen ár-
ajánlatokat a
két melegvi-
zes furatuk
vízhozamá-
nak hivatalos
felmérésével
és állagával
kapcsolatban. Ha
majd az új felmérés-
sel bizonyítást nyer a kút
alacsonyabb víz-
hozama, akkor az
Orchid Kft. bead-
ványa tárgytalanná válhat. De addig az
utóbbi van jogi lépéselőnyben. Egyéb-
ként az Orchid Kft. volt az, mely még
a 2008-as esztendő legelején meleg-
víz-lopás gyanújába keveredett azzal,
hogy az egyik melegvizes furatra ille-
gálisan csatlakoztatott két vízvezeték
is az általa működtetett hotel felé irá-
nyult. Információink szerint ez az ügy
még most sincs teljesen lezárva. A
testületi ülés másik fontos témája a
Tesco áruház építésének kérdése volt.
Mivel az építkezés helyszíne – a városi
tulajdonú sporttelepen – a kerületi
építészeti hivatal korábbi megnyilat-
kozása szerint nem volt összhangban

a városfejlesztési terv-
vel, valamint a bon-

tási munkálatok
engedélyezte-
tése, kivitele-
zése sem a
törvény szelle-
mében folyt,

ezért a helyi hi-
vatal nem adta

ki a területi vég-
zést. Enélkül pedig az

építkezési engedélyt sem
lehet kiadni. A kér-
dés hétfői vitájá-
ban Néveri Sándor

polgármester azt is megemlítette,
hogy folyamatosan egyeztet a Tesco
társasággal és a zsolnai Istrofinal in-
gatlanfejlesztővel egy esetleges má-
sik helyszínről. A plénum viszont úgy
döntött, hogy elfogadják Dobis László
képviselő indítványát a városfejlesz-
tési terv megváltoztatásáról, ez annak
érdekében történik, hogy a Tesco áru-
ház felépítése a sporttelepen össz-
hangban legyen ezzel a tervvel. Egyéb-
ként a város idei évre szóló költség-
vetéséről a képviselő-testület legkö-
zelebbi gyűlésén, még márciusban
hoznak döntést.

Kovács Zoltán 

A Tesco miatt megváltoztatják a városfejlesztési tervet

A csapatbajnokság második vonalában 
a nagymegyeri súlyemelők

Van jogerős döntés, de nem kivitelez-
hető – mondta a Termál Kft. jogásza 

A nagymegyeriek remélik, Simonics Eriket
hamarosan válogatott mezben is láthatják
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Martos

Marcelháza

Hetedik alkalommal ren-
dezte meg a faluban a bor-
versenyt a 2006-ban alakult
Szent Imre Herceg Borlovag-
rend és az önkormányzat. 

Az előző évekhez képest ke-
vesebb bormintával jelent-
keztek a gazdák, ami nem is
csoda az elmúlt évi szőlőter-
mesztés ismeretében. Így a
négy bírálóbizottság 193 bor-
mintát értékelt. A községben
nagy hagyományokra vissza-
tekintő esemény az évek so-
rán nemzetközi kereteket öl-
tött, több szakember érkezett
a régió településein kívülről,
Magyarországról, de volt egy
prágai versenyző is. A szak-
mai zsűri összesen  3 nagy-
aranyat (Varga Ervin – Aliber-
net (2009), Bese Károly – Ali-
bernet (2010), Grajszky László
– Irsai Olivér) osztott ki, 30
borminta aranyérmet, 68
ezüst-, 69 bronzérmet, 23 bor-
minta pedig oklevelet kapott.
A három nagyarany közül a

pálmát a marcelházi polgár-
mester Alibernete vitte el. 

A szakmai bírálatot már ha-
gyományosan az egyes szak-
bizottságok elnökei végezték.
Elsősorban a kénezést kifogá-
solták a bormintákban, vala-
mint az illóízt, ami akkor ke-
letkezik, ha a hordó nincs
tele. A díjak átadását megelő-
zően a helyi katolikus és re-
formátus egyház képviselői
megáldották a benevezett bo-

rokat, és Isten áldását kérték a
termelőkre ebben az évben is. 

A díjkiosztót követően kö-
zös vacsorával, borkóstolóval,
szakmai beszélgetésekkel zá-
rult az esemény, amely ismét
bizonyította, hogy a marcel-
házi borverseny ma már a ré-
gió legnagyobb megmérette-
tései közé tartozik, amelyre  a
jövőben is lehet és kell is épí-
teni. (miriák)

A szerző felvétele

Az eső- és talajvízzel küzdés
mellett a beruházások sora
kezdődött el a községben. Egy
sikeres pályázatnak köszön-
hetően 421 560 euró értékben
újítják fel a községi hivatalt.
Az új faluház átadására 2011
őszén kerül sor, a posta és a
hivatal mellett helyet kap
benne a könyvtár, házasság-
kötő terem, internetes helyi-

ség, nyugdíjasklub. Mivel az
épület tetőtere is beépítésre
kerül, kihasználtságát a kö-
zeljövőben határozzák meg.
Az óvoda melletti területen
megkezdték a hatos bérlakás
építését 348 530 euró érték-
ben. A négy háromszobás és
két kétszobás lakásba 2011
nyarának végén költözhetnek
be a boldog tulajdonosok. Ta-

Három nagyaranyat osztott ki a zsűri

Balról Varga Ervin, Bese Károly, Grajszky László – három nagy-
aranyat osztott ki a zsűri

Megkezdték a naperőművek telepítését

vitelező évente kb. 20 ezer eu-
rós bérletet fizet, amely a
földtulajdonosok (Martosi Le-
geltetők Társulása)  között lesz
szétosztva. A 3 millió eurós

értékű beruházás három hó-
nap alatt készül el, 5 mega -
watt áram termelését fogja
biztosítani. (miriák)

Fotó: net

A csodálatos természeti adottsággal rendelkező községben
az elmúlt évben  az  esőzések igencsak megkeserítették az itt
élők életét. A belvízhez szokott lakosság   több hétig küzdött
az eső- és talajvízzel.  Több család 300–1000 eurós támoga-
tást kapott a szlovák kormánytól, mivel családi házukat
megrongálta a talajvíz. A belvíz átszivattyúzása, az utak át-
vágása, a vizet levezető árkok tisztítása 6.000 eurójába került
a községnek.

valy elkezdődött a közvilágí-
tás felújítása, s már finisel, 182
560 euró értékben. Az ener-
giatakarékos égővel felújított
közvilágítás a község minden
utcájában megvalósul. A Szlo-
vák-Magyar Határon Átnyúló
Együttműködés sikeres pályá-
zatának köszönhetően meg-
valósul a tavak tisztítása és
környékük parkosítása 415
ezer euró értékben. 

Az eredetileg  tervezett
szeptemberi kezdés helyett
2011 március elsejétől kezd-
ték meg a napkollektorok  te-
lepítését az ENERGY Kft. szak-
emberei 12,5 hektáron. 10
hektár a futballpálya mögötti
területen, míg 2,5 hektár a
mezőgazdasági szövetkezet
udvarában lesz kiépítve. A ki-

A községben tizennegyedik alkalommal
rendeztek borversenyt, hatodszor a Sutyú-
völgyi Borosgazdák Társasága  szervezésé-
ben. Az idei nemzetközi megmérettetésen
három magyarországi település – Ács, Kocs,
Nyergesújfalu –mellett járásunk öt  közsé-
géből is érkeztek borosgazdák. A bírálóbi-
zottság Jozef Novák elnök vezetésével az
elmúlt évhez képest kevesebb, 82  bor-
mintát – 52 fehér- és 30 vörösbort értékelt.  

A bírálólapok összeszámolása után a
szervezők külön értékelték a hazai és a

vendég bormintákat. A hazai borminták
közül a Champion-díjat Tóth Sándor Zöld-
veltelíni bora kapta. A hét ezüst-díjat Fáb-
rik András, Tóth Zoltán, Csókás Gellért és
Igar András kapta fehérboraiért, Gáspár
Árpád, Szűcs Vince és Madarász János pe-
dig a vörösboraiért. Emellett a hazai gaz-
dák a fehérborokért 8 bronzérmet és 5 ok-
levelet, a vörösborokért  7 bronzérmet és 4
oklevelet kaptak. A vendégborászok 5
arany-, 13 ezüst-, 24 bronzérmet és 8 okle-
velet kaptak boraikért. 

(miriák)
A szerző felvétele

Zöldveltelíni lett a győztes
Madar

Csemadok évzáró 
kultúrműsorral fűszerezve

A műsor további részében a
jelenlévők meghallgatták

az autodidakta versíró
Fűzik Irén megyercsi
tájakról szóló verseit.
Folytatásként Farkas
Adél Philémon és Ba-
ukisz görög monda
történetét olvasta fel,

majd következett a jó-
kedvfelelős Herdics Ti-

bor programja, aki ismert
nótákat tolmácsolt a hallga-

tóságnak. Az évzárón ismertet-
ték az elmúlt év eredményeit, kiemelve az Énekkari Talál-
kozót, melyet az év végén rendeztek. Az elnöki és a gazda-
sági beszámoló után az idei tervekről is szó esett. Többek
között az anyák-napi ünnepség, a sportnap, a hagyományos
gyermeknap, illetve a júniusban megrendezésre kerülő fa-
lunap lesznek a helyi Csemadok akcióinak következő „ál-
lomásai”. Egy jól működő szervezet tevékenysége az ön-
kormányzat és a helyi vállalkozók segítsége nélkül aligha le-
hetne ilyen programdús. Éppen ezért a kívülről jövő tá-
mogatás is nagyban hozzájárul a szervezet sikereihez.

-pint-

Megyercs

Februárban tar-
totta évértékelő taggyűlé-

sét a 122 tagot számláló me-
gyercsi Csemadok szervezete. Az
évzáró kultúrműsorral kezdődött,
melyben felléptek a helyi szlovák
illetve magyar iskola diákjai, akik
lakodalmast adtak elő. Majd az

ovisok népviseletes magyar
tánca következett. 
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Keszegfalva

0911 822 501

Város 
2 €NON-STOP

www. HORMI .sk

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

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

Rontja a falu közképét
Keszegfalva feltornázta ma-
gát a kétezres lakosságot
számláló községek közé. A
településsel szemben ezáltal
egyre nagyobbak az elvárá-
sok. Lehocký Milan polgár-
mester az önkormányzattal
egyetemben próbál az elvárt
követelményeknek megfe-
lelni. 

A község szépítése, moder-
nizálása felemelkedése nem
megy egyik napról a másikra,
ezt mindenki tudja. De kicsi
változtatásokkal célirányt le-
het szabni az eseményeknek,
és a „beavatkozások” által új
arculatot kaphat a község.
Tudvalevő, hogy a falu frek-
ventált közegben fekszik, ha
csak a Gútát Komárommal
összekötő főútvonalra gondo-
lunk, mindjárt tiszta a kép.
Nyáron egyre több turista
szeli át Keszegfalva területét.
Ezért sem mindegy, milyen
látványban részesül a régi-
ónkba látogató külföldi és mi-
lyen benyomással távozik.

Itt vannak például a  közel
40 éve épült keszegfalvai busz-
megállók. Még a legnagyobb
jóindulattal sem mondhat-
juk, büszke lehet rájuk a falu.
Nem nyújtanak valami eszté-
tikus látványt. A falu belterü-
letén három darab van belő-
lük. Az idő kikezdte mind-
egyiket. Lehocký Milan pol-
gármester szerint csak egyet
lehet tenni velük. Teljesen új,
modern buszmegállókat épí-
teni a régiek helyén. Nincs ér-
telme a felújításnak. Ezek már
kiszolgálták a lakosságot, te-
hát semlegesíteni kell őket -
mondta határozottan a falu
első embere. „Mindenképpen

megoldást kell találnunk, és
nem várhatunk évekig, hogy
majd valahogy megoldódik.“ 

A Delta úgy tudja, hogy a
tervek már az önkormányzat
asztalán vannak, és várnak a
megvalósításra. „Idő és ter-
mészetesen pénz kérdése,
hogy mikor fog ez megtör-
ténni. Minden valószínűség
szerint, valamilyen pályázat
útján fogjuk lecserélni, és
amint célegyenesbe kerül a
buszmegállók ügye, attól kez-
dődően felgyorsulnak majd
az események a falu terüle-
tén“ – mondta befejezéskép-
pen a polgármester.

-pint-

A kultúrház nagytermében került sor, a 136 tagú horgá-
szegyesület évzáró taggyűlésére, amelyen megjelent
Duka Gábor Karva és Banai Tóth Pál Dunamocs polgár-
mestere. 

Szegi Tibor elnök az elmúlt évi tevékenységről elmondta,
jó szokás szerint brigáddal kezdték az évet, a Dunapart
megtisztítása volt a fő feladat. A lelkes csapatnak köszön-
hetően 32 zsák szemetet távolítottak el a folyó partjáról.
Minden évben visszatérő probléma a szemetelés. Vannak
olyan horgászok, akiknek nem okoz gondot az eldobott
műanyag flakon, esetleg műanyag zacskó otthagyása a hor-
gászhelyen. A szabályzat viszont előírja, hogy mindenki
köteles maga után rendet tartani, aki ezt nem hajlandó tu-
datosítani, büntetésre számíthat. Fokozni fogják a halőrök
tevékenységét, mivel a Párkányi Horgászszervezettel kötött
megállapodás értelmében egészen a csenkei vízszivattyú ál-
lomásig fognak a halőreik tevékenykedni. Cserébe a hor-
gászaik ugyaneddig horgászhatnak majd. A halőrök mun-
káját segítendő felújításra került egy ladik a hozzá tartozó
5 LE  motorral, mentőmellénnyel ellátva. A gyermekhor-
gászaik részére Vasas Mihály iskolázást tartott halbiológiá-
ból, horgászetikából és a horgászatról szóló törvényről. 

A nyár folyamán háromszor került ivadék telepítése a Du-
nába: angolnából 10 000, harcsából 5 000, csukaivadékból
5000 db. Érdemes megemlíteni, hogy Izsánál 2000 db elő-
nevelt kb. 25 cm-es kecsege került a Dunába. (miriák)

A szerző felvétele

A Szlovák Horgászszövetség
Komáromi Városi Szerveze-
tének hét körzete közül a
csallóközaranyosi Helyi Hor-
gász Szervezet elsőként tar-
totta meg évértékelő köz-
gyűlését a nyugdíjasklub
nagytermében. Az idén meg-
alapításának 10. évforduló-
ját ünneplő aranyosi szerve-
zet elnöke, Jandás József kö-
szöntötte a meghívott ven-
dégeket, majd értékelte a
helyi horgászok 2010. évi te-
vékenységét.

Örömmel tudatta a tagság-
gal, hogy a helyi önkormány-
zat jóváhagyta a szervezet ré-
szére a megürült régi egész-
ségügyi központ egyik szár-

nyának klubtevékenységre
való használatba vételét. Is-
mertette a 2011-es évre szóló
gazdag munkatervet, amely
többek között felnőtt-, gyer-
mek- és nyugdíjasverseny, éj-
jeli és csoportos horgászver-
senyek rendezését, falunapi
gulyásfőző versenybe való be-
nevezést, a környező falvak
közös sportnapján való rész-
vételt és a tó környékének
rendben tartását is magába
foglalja. 

A Komáromi Horgász Szer-
vezet elnöke, Tóth Alfréd be-
számolójában egyebek között
kiemelte a haltelepítést,
amely a 2010-es évben már az
aranyosi Kakal-tavat is érin-
tette, hiszen már tavaly ősszel

2,5 mázsa ponty talált új ott-
honra a falu központjában el-
helyezkedő új horgásztóban.
Csóka Tibor, a komáromi szer-
vezet titkára gazdasági beszá-
molójában betekintést nyúj-
tott a szervezet 2010-es pénz-
ügyi gazdálkodásába, melyet
pozitív mérleggel zártak. En-
nek függvényében az idei ter-
vek szerint a helyi horgászok
nagy örömére már 5 mázsa
méretes ponty „települ” a Ka-
kal-tó vizébe.

Ezután következtek a köz-
gyűlés ünnepi pillanatai, ami-
kor Jandás Boglárka a horgá-
szat hangulatát idéző szava-
lata után a szervezetben való
sokéves példás tagságáért
ezüstéremmel jutalmazták id.
Ferenczi Józsefet. A közgyűlés
ünnepi vendége volt Csalló-
közaranyos község polgár-
mestere, Varjú Éva mér-
nöknő. A helyi vezetőség ja-
vaslatára őt az előző időszak-
ban való segítőkészségéért, és
a szervezettel való sikeres
együttműködésének tisztele-
tére egy szép emlékserleggel
jutalmazta meg a horgász
szervezet. Az évzáró gyűlés a
tagok aktív vitafelszólalásai
után az elnök zárszavával ért
véget.

-set-

Évértékelő gyűlést tartottak 

Szegi Tibor, az egyesület elnöke kezében a krónika, amely
minden fontos eseményt tartalamaz

Horgászegyesület
évzárója

Dunamocs

Csallóközaranyos
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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

Polgár u. (Meštianska) 3018, Észak-Komárom
www.piko-bike.sk

Fektessen Ön is a minőségbe!

A legtöbb elégedett kerékpáros 
AUTHOR kerérpárt teker.

Február végén egy új nyug-
díjasklub alakult régiónk-
ban. A közel 500 lakost
számláló Szilason már az
idősebb korosztálynak is van
szórakozóhelye, ahol össze-
jöhetnek. 

A nyugdíjasklub megnyitó-
jára majd 70-en tették tiszte-
letüket. Ez a nap jeles ese-

ményként íródott be a szilasi
idős emberek életébe. Az
avató az ilyenkor szokásos be-
vezetővel vette kezdetét. Tóth
Péter, a falu polgármestere
egy új nevet javasolt a klub-
nak, ahogy mondta: Legyen
az új nyugdíjas klub neve: SZI-
SZETA, ami a szilasi szépko-
rúak társaságának rövidítése,
hiszen majdhogynem min-

den faluban működik nyug-
díjasklub, de SZISZETA csak
itt Szilason lenne. A jelenle-
vők elfogadták a javaslatot.
Mint ahogy Szilas polgármes-
tere elmondta, a klubnak a
régi könyvtár ad majd ott-
hont, ahol lehetőség nyílik
majd olvasásra és egy kis ki-
kapcsolódásra, tereferére a
mindennapok örömeiről,
gondjairól vagy akár problé-

máiról is. Ezután a polgár-
mester felkérte Szabó Mag-
duskát a klub vezetésére,
megszervezésére. 

A szimbolikus szalagátvá-
gás és a hivatalos megnyitó
után kötetlenül beszélgettek
a szépkorúak. „Szeretnénk
egy régi szép hagyományt
folytatni, amit még Vajlik
Gyuszi bácsi kezdett el, csak

egy picit másként, mint az ed-
digi években – hangsúlyozta a
falu első embere. „Minden ke-
rek évfordulót, gondolok itt
akár születésnapra, akár há-
zassági évfordulóra, jó lenne,
ha itt a nyugdíjasklub keretén
belül tudnánk megszervezni,
hiszen ezek az ünnepségek
teljesen más hangulatban tel-
hetnének, egymás társaságá-
ban“ - emelte ki a polgármes-
ter. Az avató kellemes szín-
foltja volt az 50. házassági év-
fordulójukat ünneplő Kósa
házaspár, Kálmán bácsi és
Marika néni köszöntése. A
színvonalas zenéről Domon-
kos Árpád egyszemélyes ze-
nefelelős gondoskodott. 

Mindig örömteli érzés,
amikor egy új kezdeménye-
zés bontogatja szárnyait.
Most már Szilason is van egy
hely, ahová a falu idős lakosai
bármikor betérhetnek, egy
otthon, ahol jól érezhetik ma-
gukat. Február végén egy új
nyugdíjasklubbal gazdago-
dott régiónk, és mondjuk
meg őszintén, nem akármi-
lyen klubról van szó, mert ők
a SZISZETA, akikről bizonyo-
san még sokat fogunk hal-
lani.

-pint-
Községi Hivatal felvétele

Megalakult a SZISZETA

Nyugdíjasklub 
a második otthonuk

Marcelháza

Bogyarét
Március elején már hetedik
alkalommal rendezték meg
Bogyaréten, a helyi jelleggel
bíró kolbászkóstolóversenyt.
Eleinte csak a faluban élő
vállalkozók vettek részt az
erőpróbán, de az utóbbi
időkben egyre  bővült a ver-
senyzők száma.

Az idei megmérettetésbe
több mint húszan neveztek
be „alkotásaikkal”. A 18 tagú
zsűri, melybe profi kolbász-
készítők mellett egypár lai-
kust is beválogattak, közel
egy órán keresztül kóstolgatta
a felkínált termékeket az
előre lefektetett bírálati szem-
pontok szerint. Íz, szín, kül-
alak, állag. Ezek voltak a fő
szempontok, ami szerint el
kellett dönteni, melyik kol-
bász felel meg leginkább a
kritériumoknak. Senki nem
tudta, kinek a készítményét
bírálja, ugyanis sorszám sze-
rint kellett pontozni. 

Mialatt a zsűri ízlelgette a
jobbnál jobb termékeket, ad-

dig mi Csinger Lászlót, az öt-
letgazdát faggatuk a kolbász-
kóstoló vetélkedőről, aki la-
punknak elmondta, hogy sze-
rinte február vége, március
eleje a legkedvezőbb időszak
arra, hogy objektívan meg le-
hessen ítélni, milyen is a ka-
rácsonyra elkészített, betöltött
kolbászok íze. „A kolbász ér-
lelésekor nagyon fontos
ugyanis a helyiség hőmérsék-
lete, a páratartalom, a raktá-
rozás körülményei, a szellő-
zés, és a levegő páratartalma
is. Ez az év eleji kolbászkós-

toló már hagyománnyá vált
községünkben, és most már
egyre nagyobb a híre, úgy-
hogy jövőre valószínűleg még
többen leszünk“ – tette hozzá
a kolbászkóstoló párbaj ötlet-
gazdája.  

Majd egy órás tanácskozás
után megszületett az ered-
mény is, miszerint az idei kol-
bászvetélkedőn Klosterman
Kálmán bogyaréti szárma-
zású, jelenleg gútai lakos kol-
básza bizonyult a zsűri szerint
a legjobbnak. 

Kép és szöveg: -pint-

Kolbászkóstolóverseny
hetedszer

A 217 tagú nyugdíjasklub és a szlovákiai nyugdíjasok egye-
sületének évzáró taggyűlésén ez évben is, egy perc néma fel-
állással adóztak az elmúlt évben elhunyt tagjaik emlékének.
Keszegh Éva, a klub elnöke köszöntötte körükben Varga Er-
vint, a község polgármesterét, valamint a meghívott pati és
gútai vendégeket. 

Az elmúlt évet is a farsangi bállal kezdték, ezúttal a naszvadiak
meghívásának tettek eleget. Az ógyallai idősek otthonát is meg-
látogatták. Februárban farsangi batyubált rendeztek, amelyre
meghívták a naszvadi, ímelyi, hetényi, pati nyugdíjasokat. A tá-
mogatóknak köszönhetően 98 tombola-díjat sikerült kiosztani. A
márciusi találkozón a klub férfi tagjai a nőnap alkalmából virág-
csokorral és csokoládéval kedveskedtek. Ugyanebben a hónapban
szentmisét szolgáltattak elhunyt tagtársaik emlékére. A húsvéti
ünnepek alkalmából locsolkodás volt a klubban egy kis ünnep-
séggel. Májusban megemlékeztek az anyák napjáról. Júniusban
egy szép délutánt töltöttek testvértelepülésük, Badacsonytomaj
nyugdíjasaival. A nyári hónapokban hat alkalommal voltak fü-
rödni Győrben. Október első napjaiban tátrai kiránduláson vet-
tek részt, Liptovský Jánban. Decemberben a magyar tannyelvű
alapiskola meghívásának tettek eleget, ahol a tanulók csodálatos
műsorral szórakoztatták a nagyszülőket és a dédszülőket. Meg-
tartották a Mikulás-napot is. A karácsonyi ünnepek közeledtével
meglátogatták a 75 évnél idősebb tagjaikat és 61 ajándékccso-
magot adtak át nekik. 

A hivatalos rész után közös vacsorával, szórakozással léptek
az új évbe a marcelházi nyugdíjasklub tagjai. Miriák Ferenc

Kolbászkóstolóverseny
hetedszer

Szilas
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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.

Hetedik   kérdésünk:
Milyen típusú kerékpár javasolt 
a mindennapi tekeréshez?
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

A falu történetében először rendezték
meg a Kihívás Napját, amely négy falu
csapatának a részvételével kezdődött. Szi-
las, Gellér, Lakszakállas és a szomszéd
Ekecs voltak a szombat délelőtti ese-
mény főszereplői. Minden falu hat gyer-
mek és egy felnőtt csapattal indulhatott.
A hattagú gyermekcsapat különböző kor-
osztályokból tevődőtt össze 7-től egyé-
szen 16 éves korig. 

A nap kezdete előtt komoly átmozgató,
alapos bemelegítés vette kezdetét, felké-
szítve a versenyzőket az erőpróbára. A pre-
zentációt Kovács Adél, a gelléri Csemadok
elnöknője vezette. Úgy nézett ki, hogy az iz-
mok felkészítése igen jól sikerült, hisz a
gyerekek szinte megtáltosodtak az első két
szám alatt. A sport- és ügyességi vetélkedők
igazi hangulatáról Rákócza Péter gondos-
kodott. 

Az első versenyszám a futás sílécen ko-
moly koncentrációt követelt minden ver-
senyzőtől. Ebben a kategóriában Ekecs csa-
pata bizonyult a legjobbnak. A második
programszám a labdavezetés  volt, amely
által megcsillant az egyes gyerekek techni-
kai tudása, ebben szintén az ekecsiek vol-
tak a legjobbak. Így két versenyszám után
az élen is álltak a maximális 8 ponttal. Ez-
után következett az útépítés, melyben igazi
csapatmunkára volt szükség. A gelléri csa-
pat oldotta meg legjobban a feladatát, így
övék lett a négy pont. A szünet előtt a bé-

katalpban való futás következett, és a lak-
szakállasi gyerekek ezt a számot senkinek
sem engedték át, így ők nyerték a futamot,
ezáltal szorossá tették a félidei állást. Ekecs
és Lakszakállas fej-fej mellett 11 ponttal,
míg Gellér 10, Szilas pedig 8 ponttal ment
pihenőre. A megérdemelt szünet után be-
leerősítettek a csapatok. A nap egyik látvá-
nyos attrakciója volt a hernyómászás, mely-
ben a gellériek voltak a legjobbak, majd
következett a bowling, ahol viszont a ha-
zaiak remekeltek. A mindent eldöntő
utolsó versenyszámhoz elsősorban gyorsa-
ság kellett. A palacsintaevés nagy sikert
aratott. 30 darab palacsinta volt terítéken
minden csapatnak. Ebben a lakszakálla-
siak verhetetlenek voltak. Ennek a remek
teljesítménynek köszönhetően, csak 1
ponttal maradtak le az abszolút győztes
ekecsi csapattól. 

A szombati Kihívás Napját tehát Ekecs
nyerte 22 ponttal, második lett a már em-
lített Lakszakállas 21, a harmadik Gellér
20, és végül a hazaiak szerezték meg a ne-
gyedik helyet 17 ponttal. Sok szempontból
érdekes volt a Kihívás Napja. A megérde-
melt serlegeket Tóth Péter, Szilas polgár-
mestere adta át a csapatoknak. A kom-
mentátor így búcsúzott a jelenlévőktől: „Ta-
lálkozzunk jövőre, mert a Kihívás Napja,
most már egészen biztos, tovább folytató-
dik. Mert ez, mostantól Szilason már ha-
gyomány!“ Ehhez már csak ezt tudnánk
hozzátenni: Így legyen!

Kép és szöveg: -pint-

A Kihívás Napja 
Szilas



12 2011. március 14.   •   DELTASZÓRAKOZÁS

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľ
spoločnosti: Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József.
Munkatársak - Spolupracovníci: Csóka Regina, Földes V. Katalin, Lantódy Andrea, Miriák Ferenc, Pint Sándor  Grafikus -
Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a

príjem in zercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. Fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk
A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané
príspevky nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. 

KOS
Makacsul ragaszkodsz
a véleményedhez s ez
nem segíti elő a meg-
egyezést. A magánéle-
tedben szintén csak a

saját véleményedet tartod szem
előtt, és ez kedvesednek na-
gyon rosszul esik.

bIKA
Most minden fillérért
keményen meg kell
dolgoznod és ha job-
ban belegondolsz, iga-
zából még arra sincs

időd, hogy elköltsd a pénzed.
IKREK

Kapcsolatépítésben si-
kerek várhatók a hé-
ten, mert olyan em-
berekkel ismerked-
hetsz össze, akik ké-

sőbb segíteni tudnak céljaid
elérésében.

RÁK
Lassú, de előnyös vál-
tozás érlelődik és en-
nek során végre el-
kezdhetsz elképzelé-

seid megvalósításához is.
OROSZLÁN

Találkozol a héten va-
lakivel, akit rendkívül
vonzónak tartasz már
az első pillanatban, és
addig nem is nyug-

szol, amíg a közelébe nem fér-
kőzöl.

SZűZ
Átlagos hétnek nézel
elébe, de csak akkor,
ha odafigyelsz arra,
hogy a feladataidat
pontosan lásd el.

MÉRLEG
Ha a munkaidőd en-
gedi és egyéb teendő-
idbe is be tudod ik-
tatni, akkor most ér-

demes újfajta tevékenységbe
kezdeni, legyen az sport, nyelv-
tanulás, tanfolyam vagy bármi-
féle más készség megszerzése.

SKORPIÓ
Kevesebb figyelmet
fordíthatsz most vala-
kire, aki pedig nagyon
számít arra, hogy meg-
hallgatod. Ha valaki

kér tőled valamit, akkor ne uta-
sítsd vissza.

NYILAS
Vegyél ki néhány na-
pot, és töltsd pihenés-
sel. Rád férne egy jól -
eső masszázs, és végre

foglalkoznod kellene a hajad-
dal, bőröddel is.

bAK
A munkában továbbra
is zavaros helyzet ural-
kodik, lassan már
nem ismered ki ma-
gad, arról pedig vég-

képp fogalmad sincs, hogy ki
az, akiben megbízhatsz, és ki
az, akiben nem.

VÍZöNTŐ
Ezen a héten kapcso-
lódj ki! A kedvesed le-
het hogy otthon akar
maradni, de beszéld rá

valamilyen szórakoztató prog-
ramra, meglátod, élvezni fogjá-
tok mind a ketten.

HALAK
Ne ess ezen a héten
túlzásokba, mert köny-
nyen előfordulhat,
hogy meglátsz vala-
mit, amit nem enged-

hetnél meg magadnak, mégis
megveszed, és ez komoly
anyagi zavarokat okozhat.

K
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Horoszkóp Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM
Panta Rhei: Író-olvasó találkozó március 29-én, 18 órakor
Jankovics Marcellel, aki Kossuth-díjas rajzfilmrendező, gra-
fikusművész, művelődéstörténész. Jankovics Marcell első-
sorban rajzfilmrendezőként aratott nagy sikereket, többek
között a Magyar népmesék sorozat, a Fehérlófia és a János vi-
téz is a nevéhez fűződik.
Jókai szobor, Klapka szobor: Március 15-én, 16.30 órakor
„HAJRÁ HUSZÁROK!” - Megemlékezés az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc eseményeiről.
Limes Galéria: Magdaléna Serbáková: Selyem című kiállítás-
megnyitója március 18-án, 18.00 órakor. Megnyitja: Ková-
csová Ingrid, Közreműködik: Sýkorová Eva. A kiállítás április
30-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád aulája:
Varga Tamás és barátai fotókiállítása. 
Jókai Színház: Március 16-18., 9.00 órától és 11.00 órától Lú-
das Matyi. Március 24-én, 15.00 órakor Az ördög nem alszik.
Városi Művelődési Központ: Március 19.-én Az Egészség
Napja - Ezoterikus fesztivál.
Az egyre inkább népszerű ezoterika különböző ágazataival is-
merkedhetnek meg az idelátogatók. A bemutatók és gyó-
gyászati tanácsok mellett vásár is várja az érdeklődőket.
Március 30-án, 19.00 órakor Koncz Zsuzsa koncert. Belépő-
jegy: 19 €. Jegyelővétel: MsKS Komárno, Hradná 1. Tel.:
035/7713 550, 0905 892 579.
Duna menti Múzeum díszterme: Vadásztrófeák 2010. Dél-
Szlovákia vadászható vadjai és a Szlovák Vadászszövetség Já-
rási Szervezete 2010. évi trófeáinak bemutatója. A kiállítás
március 25-ig tekintehő meg. 
Nézd, mi repül! – Gólya! című vándorkiállítás. A kassai Ke-
let-Szlovákiai Múzeum természettudományi kiállítása a fehér
gólyáról, június 11-ig tekinthető meg.
Március 26-án 9.30 órai kezdettel Lovagi Kultúra Napja a
Kard Rendje szervezésében. Program: Töpler László Székes-
fehérvári királysírok őrzése és megmentése, Fehér Csaba: Vi-
tézi rend, Jakus Roland: Vívás elmélet.
Zichy palota:
Orbis Coloratus, válogatás Gálik Éva festményeiből, április
30-ig tekinthető meg.

ÓGYALLA:
Kultúrház: Április 3-án 17.00 órakor X faktor: Janicsák Veca,
Király L. Norbert, Takács Nicolas. Jegyár elővételben 11 € 
(a helyszínen  13 €).

PERbETE:
A perbetei Tumultus polgári társulás újabb blues-rock estet
szervez a Fűri úti bárban Perbetén, a zenét ezúttal a lévai Men
in Age zenekar biztosítja. A blues-rock est időpontja március
26. 21:00-tól.  Belépő 1 €.

NAGYMEGYER
Kultúrház: „A gondolat hatalma“ - Müller Péter előadása
március 25-én, pénteken, 18.00 órakor.

DÉL-KOMÁROM:
WF Szabadidőpark:
Március 20-án Évadnyitó horgászverseny.
Csokonai Művelődési Központ, Kelemen L. u. 7.:
Március 22-én, 18.00 órakor Dr. Lenkei Gábor előadása.

Húsvéti vásárok Bécsben
A schönbrunni kastély előtti vásár az egyik legromanti-

kusabb a bécsi húsvéti vásárok között. A kastély barokk ku-
lisszái előtt kínálják az árusok a sokféle finomság mellett a
mutatós hagyományőrző húsvéti díszeket, a legkülönbö-
zőbb mintájú húsvéti tojásokat, barkaágakat, húsvéti gyer-
tyákat és asztali díszeket, Ausztria, valamint a szomszédos or-
szágok kézműveseinek termékeit. Jól szórakoznak a gyerekek
is a húsvéti nyúl marcipánműhelyében, a barkakötésnél, a
nyúlfészek keresésénél és a gyermekmúzeumban, míg a fel-
nőttek a dzsesszkoncerteket élvezik.

2011. március 20-től április 5-ig, 10.00 –18.30 óráig.

1. Milyen bringát vegyek magamnak?
A kerékpározás manapság reneszánszát éli. Egyre több em-

ber élvezi a kerékpár nyújtotta előnyöket nem csupán munkába
járásra, de sportolásra is, vagy kellemes időtöltésre a családdal,
baráti társasággal. A kerékpározás egészséges, megmozgatja
minden porcikánkat, áttisztítja tüdőnket, stressz-oldó hatású és
amennyiben intenzíven és rendszeresen tekerünk, nagymér-
tékben közrejátszik az alakformálásunkban is.

Ha Ön is szeretne a kerékpárosok széles táborához csatla-
kozni, fontos, hogy megfelelő kerékpárt válasszon. Legyen
megbízható és megfelelő felszereltségű. De hogyan válasszon
a sok márka és típus között?

A legfontosabb, hogy ne a külsőségek alapján döntsön. El-
sősorban ne a szín, dizájn, az ár vagy az éppen érvényes akció
legyen a mérvadó. A mai technológiák segítségével már a
gyenge felszereltségű kerékpárokat is olyan csábító dizájnban
készítik, hogy egy laikus szemében igencsak komolynak és drá-
gának tűnhet. Ezért javasolt bevált, ismert kerékpármárkák
között keresni, és szaküzletben vásárolni. 

A kerékpárt nem egy szezonra vásároljuk, ezért a legfonto-
sabb szempont az, hogy milyen célra és milyen utakon szeret-
nénk leginkább használni. Kimondottan aszfaltutakra, lendü-
letes, sportos tekerésre a versenykerékpárok készülnek. Tipi-
kus behajlított, ún. koskormánnyal rendelkeznek, nagyon
könnyűek, gyorsak, ideálisak a „kilométer faló“ bringásoknak.

Ezekkel ellentétben az MTB-k (Mountain Bike), vagyis a he-
gyikerékpárok, terepen való használatra készülnek. Használ-
hatók ugyan közúti közlekedésre is, itt viszont nem érzik túl ott-
honosan magukat – a széles gumiknak nagyobb az ellenállá-
suk, nehezebb tekerni őket, és nem biztosítanak megfelelő
kényelmet gazdájuknak. Természetesen mindez a kerékpár
minőségétől is függ. Az MTB biciklik több kategóriára osztha-
tók, ezek bemutatása egy külön cikket igényelne. Ezért csak egy
szempontot kiemelve három kategóriára osztanánk ezeket: 1,
a merev vázas, 2. első teleszkópos és 3. az összteleszkópos
MTB-k. Az első kategóriában a legegyszerűbbek találhatók.
Acélból készül a vázuk és a legegyszerűbb alkatrészekkel van-
nak felszerelve. A második kategória már rendelkezik első te-
leszkóppal, ami bizonyos komfortot nyújt a biciklisnek. A har-
madik kategóriánál kell igazán odafigyelni a vásárlásnál, mert
a jól működő összteleszkópos kerékpárok 500,- € alatt nem kap-
hatók. Van a piacon néhány olcsó de vonzó modell, viszont
ezeknek nagyon egyszerű teleszkópjaik vannak.

Mindennapi tekeréshez az ún. cross, vagy trekking kerékpár
használata javasolt leginkább. A cross és trekking között csupán
a felszereltség különböző. Mindkét típusnál az áttételek, váltók,
fékek hasonlóak az MTB-hez, kerékméretük azonban azonos a
versenykerékpáréval, csak szélesebb gumival vannak felsze-
relve. A váz felépítése és geometriája nagyobb kényelmet nyújt,
ezért a cross kerékpárok ideálisnak mondhatók mindennapi te-
kerésre, alkalmi sportolásra és túrázásra egyaránt. Ezért is vá-
lasztják legtöbben ezt a típust. Mindazok, akik idáig MTB-vel
közlekedtek közutakon és átültek cross biciklire, nagyon pozi-
tívan nyilatkoznak a változásról – könnyebb tekerni, gyorsabb,
és főleg sokkal kényelmesebb.

www.piko-bike.sk 

Bringára fel! - Jótanácsok bringásoknak
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Birkózás „Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Március 19-én ünnepli 
18. születésnapját

Hajtman Szilvia 
Marcelházán.

Szívből gratulálnak: szülei, testvére 
Bianka, Bakulár mama és Hajtman
mamáék.

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

Március 7-én ünnepelte 3. születésnapját

E szép ünnep alkalmából köszönti: 
anya, apa, nővére Cynthia,

a nagyszülők és a köri.

SSppiittzznnáággeell  OOddiinn..

Március 11-én ünnepelte 
6. születésnapját

Váczy Klaudia.
E szép ünnep alkalmából kö-
szönti: apu, anyu és a két kis-
testvére Danika és Dórika,
akik március 2-án születtek a
lévai kórházban és mindenki,
aki szeret.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át,
Légy az, ami szeretnél lenni,
És ne feledd, mi mindig fogunk szeretni.”
Március 17-én ünnepli 4. születésnapját

Vígh Csongor Nagylélen.
E szép ünnep alkalmából gratulálnak és

szívből köszöntik őt: anya,
Kati mama, Jani papa,
dédi, köri, Hajni, Ba-
lázs és a kis Jázon.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.“

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

Március 19-én ünnepli 
4. születésnapját

Vida Szofika
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik 

mindazok, akik szeretik.

„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 7-én ünnepelte 
4. születésnapját

Cserge Bálint 
Komáromban.

Szívből köszönti: testvére Klaudia,
anyuci, Lajó apu, komáromi 
mama és papa.

Dr. Kúr Károly, a Komáromi Spartacus Birkózó Klub el-
nöke a verseny kapcsán a következőket mondta el la-
punknak: „Elégedett vagyok a srácok teljesítményével,
szívvel-lélekkel küzdöttek a szőnyegen ellenfeleikkel,
sajnos, néha még a hazai bírókkal is, de ezzel együtt
örömmel láttam harciasságukat és technikai, valamint
erőnléti fejlődésüket. Edzőink úgy Komáromban mint
Naszvadon kiváló munkát végeznek” – mondta el a
klubelnök.

Egyéni eredmények:
Gyermekek (1999-2002)
28 kg: 5. Solymos Dávid (14 versenyző között)
30 kg: 4. Lengyel Tamás (18)
36 kg: 6. Hulman Nikolas (22)

Diákok (1996-1998)
35 kg: 1. Borka Kevin (17)
40 kg: 5. Takács Máté (18)
85 kg: 3. Érsek Róbert (15) -bör- 

A bajnoki nyitány előtti
utolsó felkészülési mérkő-
zésükön a nemrég elhunyt
csicsói edzőre, Ferčík Pálra
emlékeztek a tanyi és csi-
csói labdarúgók. Mindkét
csapat fekete karszalaggal
lépett pályára, és a talál-
kozó kezdete előtt egyper-
ces néma csenddel adóz-
tak az edző emlékének. A
találkozót a tanyiak (kék-
ben) nyerték 2:0 arányban.

fELNŐTTEK:
2011. március 19. (szombat) 15 órakor:

KFC – Nagysurány, Gúta – Felsőkirályi, Ekel
– Negyed (IV. liga), Őrsújfalu – Ógyalla „B”
(Területi Bajnokság). 2011. március 20. (va-
sárnap) 10.30 órakor: Bogya/Gellér – Du-
namocs (Területi Bajnokság II. osztály) 15
órakor: Ímely – Zsitvabesenyő, Naszvad –
Nagysalló (V. liga), Perbete – Csallóközara-
nyos, Dulovce – Lakszakállas, Madar – Šro-
bárová, Nemesócsa – Bátorkeszi, Izsa – Vág-
füzes/Kava, Búcs – Szentpéter, Pat – Keszeg-
falva (Területi Bajnokság), Dunaradvány –
Csicsó, Nagysziget – Gúta „B”, Martos – Me-
gyercs, Tany – Nagykeszi, Bogyarét és az FK
Activ – szabadnaposak lesznek (Területi Baj-
nokság II. osztály). 

Aranyérem Horvátországból

Hétvégi focimenü
Ligásaink idegenben: Párkány – Ógyalla (IV.

liga), Udvard – Hetény, Tolmács – Marcelháza (V.
liga)

IfjúSÁGIAK – TERüLETI bAjNOKSÁG
2011. március 20. (vasárnap) 13 órakor: Du-

lovce – Csicsó, Nemesócsa – Bátorkeszi. Szent-
péter, Perbete, Madar és Hetény – szabadnapo-
sak lesznek. Búcs csapata visszalépett a baj-
nokságból.  

DIÁKOK – TERüLETI bAjNOKSÁG:
2011. március 19. (szombat) 13 órakor: Csicsó

– Csallóközaranyos, Ekel„B”/Lakszakállas – Tany,
Nemesócsa – Keszegfalva (Nyugati csoport), He-
tény – Naszvad, Dulovce – Ógyalla, Perbete –
Ímely (Keleti csoport). Őrsújfalu a Nyugati, il-
letve Szentpéter a Keleti csoportban – szabad-
naposak lesznek. 

Ferčík Pálra emlékeztek

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a horvátországi Koprivnicában
az Arany Kakas nemzetközi ifjúsági
kötöttfogású birkózóversenyt. A ver-
senyre immár hagyományosan meg-
hívást kapott a Komáromi Sparta-
cus Birkózó Klub is. A 15 ország 30
klubjának 250 versenyzője között
ott voltak tehát a Spartacus ver-
senyzői, de a Naszvadi Szabadidő
Központ mellett működő Birkózó
Sportkör tehetséges birkózói is.
Papp Zoltán, illetve Gál János ed-
zők növendékei nem vallottak szé-
gyent a nemzetközi porondon, ami-
nek ékes bizonyítéka az egy arany-
és egy bronzérem, de az ilyen nagy-
szabású versenyeken nagy értékkel
bírnak a pontozott helyezések is.



V pondelok 14. 3. predpokladám v
našom regióne polooblačno miestami
až oblačno a možnosť slabých dažďových
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od + 3 do + 5 ̊C, denná tep-
lota od + 13 do + 15 C̊. Slabý JV vietor do 2
– 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V utorok 15. 3. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, príjemne teplo a bez zrážok.
Nočná teplota od + 4 do + 6 ̊C, denná teplota
od + 15 do + 17 ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)

V stredu 16. 3. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno, príjemne teplo a
bez zrážok. Nočná teplota od + 3 do + 5 ̊C, cez
deň od + 15 do + 17 ̊C. Slabý, neskôr mierny JV
vietor do 4 – 6 m/s. (od 14 – 22 km/h.) 

Vo štvrtok 17. 3. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr od JZ pribúdanie ob-
lačnosti a miestami občasný dážď. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 8 do + 10
̊C, cez deň od + 12 do + 14 ̊C. Mierny až čerstvý

JV vietor do 8 – 10 m/s. ( od 29 – 36
km/h.) 

V piatok 18. 3. predpokladám v na-
šom regióne veľkú oblačnosť až zamra-
čené a občasný dážď. Množstvo vlahy
do 8 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9 ̊C,

denná teplota od + 11 do + 13 ̊C. Slabý, neskôr
mierny JV vietor do 3 – 5 m/s. ( od 11 – 18
km/h.) 

V sobotu 19. 3. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a občasný
slabý dážď. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná
teplota od + 4 do + 6 ̊C, denná teplota od + 12
do + 14 ̊C. Slabý, neskôr mierny SZ vietor do 3
– 5 m/s. (od 11 – 18 km/h.) 

V nedeľu 20. 3. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť a miestami občasný
dážď. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od + 2 do + 4 ̊C, cez deň od + 8 do + 10 ̊C.
Slabý, časom mierny SZ vietor do 3 – 5 m/s.
(od 11 – 18 km/h.) 

„Dr. Meteo“
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www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12

"b" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

jogosítvány 
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

februárban

csak 350 euró

EláN AUTóISKOlA

Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autoservis • mobil: 0�03 431 �3�

•Autószerviz • üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autószerviz • mobil: 0�03 431 �3�

Emisné kontroly na počkanieEmisné kontroly na počkanie

Emissziós ellenőrzés megvárásra

VONóHOrgOK - SZAKSZErű SZErEléS
UTáNfUTóK - SZErVIZ éS KölCSöNZéS

Tel.: 03�/��20 0��, mobil: 0�0� �30 043
Holt-Vág �, �4� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 1�.00

Daňové priznanie

Hoci v našom regióne preva-
žuje maďarské etnikum,
majú v ňom miesto aj via-
cerí predstavitelia sloven -
skej kultúry a vedy.

Dňa 21. marca 1936 sa v
Marcelovej narodila Prof. Doc.
PhDr. Ema Krošláková, ro-
dená Kukurová, CSc., po-
predná slovenská jazyko-
vedkyňa. Na Univerzite Ko-
menského vyštudovala odbor
slovenský a ruský jazyk, po
skončení vysokoškolských
štúdií vyučovala v Cabaji-Čá-
pore a v Nitre. Roku 1970 sa
stala pracovníčkou Fakulty

humanitných vied dnešnej
Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre, v rokoch 1989 až
1996 bola vedúcou katedry. 

Profesorka Krošláková bola
úspešná vo viacerých odbo-
roch slovenskej jazykovedy,
osobitne však vynikla v štú-
diu frazeológie a pri objasňo-
vaní funkcie jazyka v období
Veľkomoravskej ríše. Spolu s
ďalšími odborníkmi je autor-
kou Frazeologického slovníka,
ako aj Slovensko-maďarského
a maďarsko-slovenského slov-
níka jazykovedných termínov.
Rozsiahly je počet jej článkov
publikovaných v rôznych od-

borných časopisoch.
Nepodarilo sa nám zistiť,

aký prechovávala vzťah k
svojmu rodisku a k nášmu re-
giónu, ba nedokázali sme za-
dovážiť ani jej portrétnu fo-
tografiu. Predpokladáme
však, že z Marcelovej odišla
ešte v útlom veku, k čomu
zjavne prispeli aj politické
zmeny a úprava hraníc na je-
seň roku 1938. Ema Krošlá-
ková, ktorá by sa bola v týchto
dňoch dožila okrúhleho ži-
votného jubilea 75 rokov,
zomrela v Bratislave 16. febru-
ára 2002.

fb

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci 
s Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne

Vás srdečne pozýva na prednášku a praktický seminár s autorkou knihy
„Tarot kľúč Vášho podvedomia“ Ildikó Csölle

Daňový úrad v Komárne pripomína, že termín na odovzdanie daňových priznaní na daň
z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2010 je najneskôr do 31. 03. 2011. 

Dávame do pozornosti možnosť vyplne-
nia a vytlačenia priznaní na webovej stránke
www.drsr.sk cez ponuku „Vyplnenie tlačív
na internete“ (správnosť vyplnenia tlačiva
kontroluje program).

Úradné hodiny v podateľni Daňového
úradu Komárno sú:

Pondelok: 08.00 – 12.00/ 13.00- 16.00
Utorok: 08.00 – 12.00/ 13.00- 14.00
Streda: 08.00 – 12.00/ 13.00- 17.00
Štvrtok: 08.00 – 12.00/ 13.00- 14.00
Piatok: 08.00 – 12.00

a v dňoch 28. 03. 2011 (pondelok) – 30. 03.
2011(streda) v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
dňa 31. 03. 2011(štvrtok) v čase od 7.30 hod.
do 20.00 hod.

Bližšie informácie v tejto súvislosti je
možné získať osobne na Daňovom úrade v
Komárne na 1. poschodí č. dverí 207 alebo te-
lefonicky na tel. č.: 035/7903146.

Jazykovedkyňa z Marcelovej

dňa 25. 3. 2011 piatok o 17:00 hod.
kde: Knižnica Komárno

Palatínova 8 (vedľa kostola), 
Literárny klub „šáLKKA“

Vstup: ZDARMA

Viac info na www.idmt.sk 
alebo 0948 008 193

ODBLOKOVANIE ENERGETICKÝCH ZÓN U ŽIEN A U MUŽOV
a HARMONIZOVANIE BLOKOV V PODVEDOMÍ

ODBLOKOVANIE ENERGETICKÝCH ZÓN U ŽIEN A U MUŽOV
a HARMONIZOVANIE BLOKOV V PODVEDOMÍ

Predpoveď počasia 14. 03. - 20. 03.
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Pozvánka
Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ľudí bez rozdielu ná-

boženskej, národnostnej či etnickej príslušnosti, všetkých
ľudí, ktorým je vzácny mier, pokoj a porozumenie na podu-
jatia, ktoré sa v rámci „Podunajskej vlny  mieru“ uskutočnia
v  v dňoch 19. a 20. marca 2011 v Komárne.

Toto podujatie organizujeme na záver „Desaťročia proti ná-
siliu“, ktoré vyhlásila v roku 2001 Svetová rada cirkví.

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v súčinnosti s Ekume-
nickou radou cirkvi a osobitne v bratskej spolupráci s Refor-
movanou kresťanskou cirkvou, Trnavskou arcidiecézou Rím-
skokatolíckej cirkvi a s Pravoslávnou cirkvou  pripravila na ne-
deľu 20. marca 2011 modlitebné stretnutia, ktoré sa začnú o
10:00 hodine v evanjelickom kostole službami Božími a potom
budú postupne pokračovať modlitebnými zastaveniami v kos-
tole Reformovanej kresťanskej cirkvi, v rímskokatolíckom
kostole sv. Ondreja a v pravoslávnom kostole sv. Bohorodičky.

Osobitne pozývame občanov mesta Komárna, ale aj všet-
kých ostatných návštevníkov a záujemcov o sakrálnu hudbu, 

aj na organový koncert doc. Jána Vladimíra Michalku, pro-
fesora organovej hudby na VŠMU v Bratislave, ktorý sa bude
konať v predvečer podujatia, v sobotu 19. marca 2011 v kostole
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Jókaiho ulici so začiatkom
o 19:00 hodine. 

Podunajská vlna mieru prišla na Slovensko z Würtem-
berska, Bavorska a Rakúska. Zastavila sa na chvíľu v Komárne
a bude pokračovať do Maďarska až skončí v Rumunsku. 

Cieľom projektu je dodať odvahu vnímať násilie a preko-
návať ho, spájať sa ako kresťania a zasadzovať sa za spoločné
bytie bez násilia, prežívať spiritualitu mieru.

„Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály po-
tok“ Am 5,24. Organizačný výbor podujatia

KNIžNICA JóZSEFA SZINNyEIHO, v Komárne oznamuje svojim čitateľom, že môžu
do konca marca vrátiť vypožičané knihy bez sankčných poplatkov. 

Darujte novú  hodnotnú knihu do knižnice, osloboďte si doma či v práci knižné po-
lice. Za každú vzácnu novú knihu (od roku vydania 2000) Knižnica Józsefa Szinnyeiho
na Ul. Eötvösa č. 35 úprimne ďakuje.

Kultúrny dom v Šrobárovej otvoril svoje
dvere v čase  jarných prázdnin priaznivcom
športu, fanúšikom stolného tenisu.  Po  celý
týždeň sa stretávali mladí i starší v kultúr-
nom dome, aby si zmerali svoje sily v tejto
športovej disciplíne  alebo aby  chytili raketu
do ruky po prvýkrát a vyskúšali si hru. 

Vo veľkej sále stáli štyri stoly , ktoré boli stále
obsadené. Prvé dni deti trénovali, súťažili me-
dzi sebou a potom sa mohli prihlásiť na turnaj.
Pekný pohľad bol na stoly, kde si merali svoje
sily syn s otcom, matka s dcérou alebo  vnúčatá
so starými rodičmi. Súťažilo sa ďalšie tri dni a
bolo sa veru na čo pozerať. Každá súťaž má
svojho víťaza, porazený nebol nik, azda len
nuda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sme si
nechali na nedeľné popoludnie .Aj keď sme si
pred súťažou povedali, že nebudeme hrať o
ceny a odmenou nám bude dobrý pocit, predsa
dostal  každý účastník malý darček, ktorý mu
má pripomínať pekne prežité dni. Prví traja v
každej kategórii boli odmenení medailami.
Vyrobila ich teta Boba, ako ma volajú deti. Ping-
pongová loptička zavesená na trikolóre bude
peknou spomienkou. Ceny odo vzdávali zá-
stupcovia obecného úradu. Vážime si, že prišli
medzi deti, ktoré sa cítili veľmi dôležito, veď
ich dekoroval sám pán starosta! A potom to pri-
šlo. Exhibícia! V sále zostal len jeden stôl a  ví-

ťazi predvádzali prítomným rodičom a starým
rodičom svoje umenie. Hra bola neraz preru-
šovaná i potleskom. Po skončení prišlo na rad
občerstvenie - sladký zákusok a šišky, ktoré
nám pripomenuli, že je čas fašiangov. Domov
sme sa rozchádzali až podvečer, lebo po občer-
stvení sa opäť rozložili všetky stoly a opäť sa
hralo. Bolo nám jasné - celkovým víťazom sa
stal stolný tenis. O organizáciu tohto pekného
podujatia sa pričinili dôchodcovia zo ZO  Jed-
noty dôchodcov v Šrobárovej. Starí rodičia pri-
pravili program pre deti a vnúčatá na celý týž-
deň. Oddýchli si televízory a počítače a deti
urobili i čosi užitočné pre seba v príjemnom
prostredí spolu s kamarátmi, s rodičmi i so
starkými. Za túto šancu pre naše vnúčatá –
prežiť pekne voľné dni -  ďakujeme pánovi sta-
rostovi, Ing. Miroslavovi Hulákovi, ktorý nám
vyšiel v ústrety, podporil našu myšlienku a po-
mohol i s technickým zabezpečením. V sep-
tembri  oslávi naša dedinka výročie vzniku, a
tak naše podujatie bolo prvým darčekom k jej
90. narodeninám. 

Súťažili a svoje umenie predviedli aj dô-
chodcovia a veru sa nedali zahanbiť. Ďaku-
jeme i pani riaditeľke ZŠ v Marcelovej, ktorá
nám ochotne požičala stolnotenisové  stoly
na celý týždeň.

O radosť z vydareného podujatia sa 
s vami podelila Mgr. Božena Gažová.

Karate klub ABC car Komárno poverený Slovenským zväzom karate usporiadal dňa 6.3.2011
v športovej hale Komárno Slovenský pohár mládeže detí v karate od 5 – 13 rokov. Za účasti
327 pretekárov z 57 klubov z celého Slovenska, komárňanský karate klub získal nasle-
dovné umiestnenia:

Víťaz jasný – stolný tenis

Slovenský pohár mládeže detí v karate

1. Diana Schlettová – II. miesto kumite dievčatá
2. Barbora Fialová – II. miesto kumite mladšie dorastenky
3. Tomáš Kósa – III. miesto kumite mladší žiaci
4. Adam Janovský - III. miesto kumite mladší žiaci
Ďalší mladí karatisti Dušan Hamran, António Bertók a Oliver Schlett sa po prvýkrát zúčast-

nili tak veľkej súťaže, bojovali zo všetkých síl, avšak ich len malé skúsenosti a nervozita spôso-
bili svoje, takže víťazstva sa nedočkali. Každý zápas však prináša nové skúsenosti a súťaže v  bo-
jových umeniach sú veľmi náročné hlavne na psychiku dieťaťa.

Karate klub by sa chcel touto cestou poďakovať všetkým rodičom a bývalým členom klubu
pri organizovaní súťaže, ako aj pracovníkom  Comorra servis za pomoc.

V mesiaci marec  bude prebiehať nábor nových členov v telocvični ZŠ na ul. Eötvösa, a to každý
utorok od 17.00 – 18.30 a piatok od 17.00 – 18.00 hod.

Názov profesie / zamestnávateľ Počet Kontakt
Elektrikár – údržbár, SR, VICENTE TORNS 
SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1 035/7902840 

Finančný poradca, SR, 
KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Poslať životopis na e-mail:

holka@koop.sk
Finančný/á účtovník/čka, SR, SK-CONT a.s. 
Komárno - Hadovce 1 035/7731406

Kontrolór kvality, SR, VICENTE TORNS SLOVA-
KIA  a.s. Veľké Kosihy 1 035/7902840

Operátor výrobnej linky, SR, VICENTE TORNS
SLOVAKIA  a.s. Veľké Kosihy 3 035/7902840 Poslať životopis 

na e-mail: zpavleova@vicentetorns.com
Pracovníčka pri výrobe a balení cestovín, SR,
ANTONELLA s.r.o. Veľké Kosihy 1 035/7794137

Poľnohospodársky robotník, SR, 4 FRUIT spol. s
r.o. Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 065 0440 123

Pracovník bezpečnostnej služby, SR, GRIFF Ko-
márno s.r.o. 15 0903 446 226

Predajca náhradných dielov, SR, EUROPART SR
s.r.o. Komárno 1 Poslať životopis na e-mail: 

m.malovecka@europart.net
Predavač/ka v stánku, SR, Q8 MOBILMARKT,
Keresztes Ľudovít, Komárno 1 0908790345 Len pre občana 

so zdravotným postihnutím nad 40 %! 
Profesionálny rodič, SR, DETSKÝ DOMOV 
Dedina Mládeže 1 035/7779134

Stavebný injektážnik, SR, 
URETEK SLOVENSKO s.r.o. Komárno 1 0918726754

Stolár, SR, Vojtech Bagin, Svätý Peter 1 0908 120 851

Šička, SR, Ladislav Gunda SERVICE, Komárno 25 0905 794444

Šička, SR, KOM-POLSTER s.r.o., KN, Nová Stráž 20 035/7852 033
Šička, SR, HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno (miesto výkonu práce: Veľký Meder) 5 035/7731644

Šička, SR, EUROOBUV spol. s r.o., Komárno 10 035/790 0411

Šička, krajčírka, SR, HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0915 069526

Telefonista/ka, SR, MEDIFIT SLOVAKIA s.r.o.,
Komárno 5 035/7733 832

Traktorista, SR, VITA-ZEL & COMPANY s.r.o.
Marcelová 3

Výberové konanie  14.3.2011 a 15.03.2011
od 8,00 do 12,00 hod. u zamestnávateľa,

adr. Marcelová, Nová 1473
Vedúci ekonomického úseku, SR, HOGARD
s.r.o. Komárno 1 Poslať životopis na e-mail: 

hogard5@gmail.com
Vodič nákladného automobilu, SR, 
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905457501

Vodič nákladného automobilu v medzinárodn.
doprave,  SR, EUROVIA BT s.r.o. Komárno 5 0917891638

Vodič nákladného automobilu v medzinárodn.
doprave, SR, Takács Ladislav – T-TRANS, 
Bátorove Kosihy

2 0908 152 278

Všeobecná setra so špecializáciou, SR, 
ADOS POMOCNÁ RUKA Komárno 1 0918 188 319

Vychovávateľ v detskom domove, SR, 
DETSKÝ DOMOV Kolárovo 2 Poslať životopis a žiadosť na     

e-mail: petra.angyalova@gmail.com

Zdravotná sestra, SR, FORLIFE n.o. Komárno 3 Poslať žiadosť a životopis poštou: 
Komárno, Mederčská 39

Zdravotná sestra, SR, 
DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1 035/7779 134

Voľné pracovné miesta v okrese Komárno
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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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik ismerték és szeret-
ték és elkísérték utolsó útjára a római
katolikus temetőbe március 3-án 

Bozsaky Józsefet.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat, részvétnyilvánításo-
kat, mellyel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló 

szeretettel emlékezünk március 14-én,
halálának 4. évfordulóján

Janča Máriára szül. Nagyváthy 
Ekelen.

Férje, fiai Feri, Iván, lánya Annamária, unokái Ivetka, 
Ildikó, Annamária és István, és az egész család.

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 18-án, halálának 

3. évfordulóján

Lacza Jánosra 
(Komárom).

Emlékét őrző felesége, testvérei 
és az egész rokonság.

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna.
Bocsássatok  meg, én nem tehettem róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját kísérni.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk március 13-án, halálának 20. évfordulóján

Lovas Vincére Szilason, akit
a halál 40 évesen ragadott ki szerettei köréből. 

Felesége Kató, fia Zoltán, menye Andrea, unokái Zoltán,
Ádám és az egész rokonság.

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Fájó szívvel emlékezünk március 15-én, 
halálának negyedik évfordulóján

ifj. Németh Tiborra 
Komáromban.

Szerető szülei és testvérei.

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

Tel.: 0918 870 684.

Értesítés
A Komáromi Városi Hor-

gászszövetség március 19-
én, 9.00 órától tartja az év-
záró taggyűlését a Zdrav-
centrum épületében a ko-
máromi területi egység
részére. Program: éves je-
lentés és a főbb feladatok
ismertetése a 2011-es
évre, az ellenőrző bizott-
ság és a fegyelmi bizott-
ság jelentése, a horgász-
szövetség jelentése, vala-
mint a határozati javaslat.

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 pedagogičku.
Môže byť aj dô-
chodca/dôchodkyňa. In-
formácie Vám poskytnú
na tel. čísle: 035/7731
353 p. Pálmay Tibor.

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

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

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

• „ 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 újépí-
tésű 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 - Festést, mázolást és ki-
sebb kőművesmunkát vállalunk.
Tel.: 0905 333 559.
• Predám desaťročný rodinný
dom prízemný v Novej Stráži, po-
zostáva z 5 izieb, 2 kúpeľní, 2 terás
a 4 garáží na 5 á pozemku. Cena 150
tisíc eur alebo vymením za svojpo-
mocný byt, resp. dvojizbový byt s
garážou + doplatok. Mobil: 0905
444 965.
• Hľadám do prenájmu dvojizbový
byt v širšom centre Komárna na
prízemí alebo prvom poschodí, ga-
ráž vítaná. Tel.: 0905 444 965.
• Eladó tízéves földszintes családi
ház Őrsújfalun, 5 szoba, 2 fürdő-
szoba, 2 terasz és 4 garázs 5 á tel-
ken. Ár: 150 ezer euró, vagy elcse-
rélem önsegélyes lakásra, ill. két-
szobás lakásra garázzsal + hozzáfi-
zetés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás lakást Ko-
máromban a szélesebb belvárosban,
földszint vagy első emelet, 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 újépí-
tésű lakás, balkon, pince (75,6 m2).
Ár: 48.535 €. Tel.: 0905 663 408.
• Cserépkályhák minden fajtája,
kemencék, népi bútorok. Kedvező
árak! www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel.: 0036 20 39
79 102.

• Tört arany felvásárlás a legjobb
napi árfolyammal. Zálogház, Eöt-
vös u. 17. Komárno. Info: 0905
605 902.
• Eladó krumpli a legjobb áron.
Éttermekbe és magáncímre ki-
szállítom. Tel.: 0908 40 24 29.
• Szobafestés, mázolás, parkettá-
zás, minőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.
• Dám dlhodobo do prenájmu 1-
izbový byt v KN. Tel.: 0918 531 850.
• Eladó 3-szobás lakás az Eötvös
utcában (II. emelet), vagy kicserél-
ném 1-szobásra + hozzáfizetés. Tel.:
0915 781 559.
• Regionális üzletkötőket keresünk,
KN, NZ, DS pénzügyi társaság, 500 €,
kezdő fizetés. Tel.: 0905 655 829.
• Csökkentse törlesztőrészletét, jel-
záloghitelét, kölcsönök az összes
banknál, személyre szabott jelzá-
loghitelek, adásvételi szerződések
írása. Tel.: 0917 388 632.
• Kéziásást, szigetelést, bontást,
kőművesmunkát vállalunk. Tel.:
0944 367 318.
• Gyorskölcsön: vállalkozók, nyug-
díjasok, dolgozók és Magyarorszá-
gon dolgozóknak is. Tel.: 0917 074
533.
• Proficredit gyorskölcsön kész-
pénzben, kezes és fedezet nélkül,
Marcelháza és környéke. Tel.:
0949 267 530.
• Személyszállítás 1+8, áruszállí-
tás, Csicsó – János. Tel.: 0907 490
224.
• Kiadó 3-szobás lakás - Komárom,
Víz utca. Tel.: 0915 151 779.
• Eladó Őrsújfalun 10 áras kert
hétvégi házzal, alápincézve + több
műszaki berendezéssel. Látni
kell! Tel.: 035/7702 474.
• Kárpitos munkát vállalok, mi-
nőségi munka sokéves gyakorlat-
tal. Tel.: 0905 277 247.
• Yorkshire terrier kiskutyák el-
adók. Tel.: 0915 715 879.
• Szimbolikus áron eladó ebédlő,
100 l-es vízpumpa és konyhabútor.
Tel.: 0905 208 055.
• Adóbevallás Szlovákiában és Ma-
gyarországon dolgozóknak, köny-
velés, bérelszámolás vállalkozók-
nak. Tel.: 0911 331 991.
• Vennék Simpson kismotort. Tel.:
0908 561 530.
• Eladó Keszegfalván két szoba-kony -
hás családi ház. Tel.: 0908 663 624.
• Predám včely na rámikoch a roje.
Tel.: 0905 912 534. Méhek eladók ke-
reteken és rajok. Tel.: 0905 912 534.
• Kiadó igényesen felújított és be-
rendezett szoba-konyhás lakás KN-
ben a Duna rakparton. Tel.: 0907
488 084.

• Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra, hos-
tessmunkákra keresünk modelle-
ket! Kezdők és profik jelentkezé-
sét egyaránt várjuk! Feltételek, to-
vábbi információk és jelentkezés:
www.mondecaste.hu. Tel.:
0036/704166389
• Cserépkályhák és csapágyak ér-
tékesítéséhez üzletkötőket kere-
sünk az ország minden területéről.
Magas jutalék! Tel: 0036204826954.
• Pozor! Menšie opravy v ro-
dinných domoch a bytoch. Tel.:
0905 365 661.
• 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 kiadó
Komáromban. Tel.: 0905 720 296.
• II. emeleti szoba-konyhás búto-
rozott lakás kiadó a Komenský ut-
cában. Tel.: 0948 009 948.
• Akció! Korlátlan DSL internet
6,90 €-tól, ugyanolyan jó, mint a
T-COM-é, csak olcsóbb. www.slo-
vanet.sk, Damjanich 3, Komárom.
Tel.: 0905 388 820.
• Predám 3-izbový prerobený byt
na 4-izbový. Tel.: 0944 592 235.
• Vállalkozásunkhoz szorgalmas,
céltudatos munkatársakat kere-
sünk. Tel.: 0905 478 273.
• Sírkövek, ablakpárkányok és
konyhapultok kedvezményes
áron. Tel.: 0905 500 309.
• Háziasszonyok figyelem! Háztar-
tásokban szerelési, javítási munká-
kat vállalok. Tel.: 0902 841 761.

• Ógyallán keresek eladó házat.
Tel.: 0918 047 003.
• Betegápolást vállalok 4,8,12, eset-
leg 24 órában. Megbízható vagyok!
Tel.: 0908 718 169.
• Házakat építünk alapoktól – te-
tőig, szigetelést, csempézést válla-
lunk, pincéket kőből ill. kerítése-
ket. Tel.: 0944 190 954.
• Nemesócsán eladó családi ház.
Tel.: 0915 344 849.
• Vennék szobakerékpárt. Tel.:
035/7731 197-este.
• Eladó Petrof pianíno. Tel.:
035/7731 197 –este.
• Spórolás akár 20 % kamattal.
Tel.: 0915 892 449.

• Eladó 3-szobás lakás Nemesó-
csán, saját fűtés, 81 m2. Tel.: 0907
791 581.
• Eladó Trabant 2012-ig érvényes
műszakival, csak személyes tárgya-
lás. Rákóczi utca 29/3.
• Felújított 2-szobás lakás eladó a
Leninove sady-n, ár: 38.000 €. Tel.:
0908 103 987.
• Predám, prenajmem záhradu
osada Tehelňa, info večer. Tel.:
035/7741 566.
• Eladó vagy kiadó 3-szobás lakás
Bauringokban. Eladó garázs. Tel.:
0918 873 876. 
• Rýchla pôžička! Info: 0905 876
493.



újSZüLöTTEK:
Zsemlye Lilien (Komárom);
Szabó Attila (Őrsújfalu); Le-
pieš Jakub (Komárom); Major
Tamara (Komárom); Rigó Se-
bastián (Dulovce); Takáč Dá-
niel (Ógyalla); Gőgh Zsófia
(Gúta); Rizsnyovszky Máté
(Kisgyarmat); Rusňáková So-
fia (Marcelháza); Havran Kin-
cső (Komárom); Hajabács
Alexa (Bátorkeszi)

ELHUNYTAK:
Mészáros Eszter (79) Komá-
rom; Tóth Tibor (55) Komárom;
Senkár Imrich (73) Marcelháza;
Žilák Ondrej (65) Hetény; Ve-
runszká Alžbeta (89) Komá-
rom; Horváth Ladislav (84) Vág-
füzes; Nagy János (61) Búcs;
Orosz Juraj (80) Komárom;
Oláh Sándor (67) Komárom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Matus Andor (Vásárút) és Ba-
kulár Emese (Pat); Kis Štefan
és Bölcskeiová Gabriella (Ko-
márom)
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Első fotóm

Rizsnyovszky Máté 
Kisgyarmat 
(3300/50)

Gőgh Zsófia 
Gúta

(3600/53)

Takáč Dániel
Ógyalla 

(3650/50)

Major Tamara 
Komárom
(3350/50)

Fo
tó

k:
Bö

rö
cz

ky
Jó

zs
ef

Peg-Perégo, jANE, Casual Play, babyactive, 
CHICCO, baby design, Dema, Cam, Concord,

X-Lander, Cosatto, Neo Nato, bambino, bambi.

Postielky, ohrádky, stoličky, 
prebalovacie pulty, autosedačky, 

jednorázové plienky.

Kojenecký tovar

Adresa: Ul. biskupa Királya 10, Komárno.
Tel.: 0�0� ��0 201, 0�0� ��0 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

NOViNKA
Zapožičiavanie detských 

elektronických baby 
monitorov a detských 

digitálnych váh.

Všetko,čo vaše dieťa potrebuje!

NOViNKAAkcia!Akcia!

Dovoz tovaru zdarma!

3 €

Jednorázové
plienky

Detské
kočíky

FAZEKAS MÁRK

Anya 
és a család

„Nyolc éve, hogy megszülettél, 
Nyolc éve, amikor először rám nevettél, 
Nyolc év, boldog és csodás élet,
Boldog szülinapot kívánok most Néked!“

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Március 13-án ünnepli 45. születésnapját  

BBrreezzoovvsskkyy  KKáárroollyy  
Naszvadon.

Szívből köszöntik: 
édesanyja, testvére Icu, 

lánya Mártika férjével Edével 
és a kicsi unokája Edinka, aki sok

puszit küld a papának!

Március 14-én ünnepli
33. születésnapját

Hulkó Katalin 
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszönti vőlegénye

Zsigmond. 

Március 12-én ünnepelte 
3. születésnapját

Venth Viktória.
E szép ünnep alkalmából
köszönti őt: apa, anya és 

az egész rokonság.

„Születésnapodon kívánok Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Örömmel tudatjuk a rokonokkal, bará-
tokkal és ismerősökkel, hogy március
3-án megszületett kisfiunk

Pál Dávid,
aki remélhetőleg sok boldogságot
okoz majd szüleinek: Csóka Reginá-
nak és Pál Tibornak, nagyszüleinek,

az unokatestvéreknek és a család min-
den tagjának!

Köszönjük az eddigi jókívánságokat! 

„Nech cesta Tvojho života je stlaná ružami, 
nech Tvoje mladé srdce zlý osud nezmení, 
nech splnia sa Ti vždy tvoje želania,
nech Tvoje oči nikdy sa slzami neskalia.“

8. marca mala 8. narodeniny

Bozsaky Réka.
Veľa bozkov ti 

posielajú: apa, Csaba
papa, Helenka mama,

Zuzka, Žani, Heňo,
Aňa, Gita mama.

Varga Gizellának 
63. születésnapja 

alkalmából kívánok jó
egészséget, hosszú boldog
életet és további hosszú

közös barátságot.
Egy jó barát.

• Térkövek gyártása és lerakása jó
áron. Tel.: 0907 501 979, 0908 463
661.
• Eladó Opel Kadett, jó állapotban.
Tel.: 0908 573 834.
• Hitelek fizetéskimutatás, 20.000
€ akár fedezet nélkül is. Tel.: 0915
892 449.
• Banki kölcsönök 20 ezer €-ig, ke-
zes nélkül. Tel.: 0905 234 372.
• Eladó szőlőprés és tollpaplan, 2-
ajtós szekrény, villanysütő. Tel.:
0908 597 786.
• Eladó Bátorkeszin szőlő a Szent-
lászlón. Tel.: 0915 481 616, 0915 182
427.
• Gyümölcsfák és szőlő szakszerű
metszését vállalom. Tel.:  0902 841
761.
• Eladó gázkazán jó állapotban.
Tel.: 0907 373 611.
• Eladó 2-szobás lakás a Megyercsi

utcában, 1. emelet. Tel.: 035/381
0674 -  este.
• Masszázs, hogy jól érezze magát
– Ekel. Tel.: 0907 778 001.
• Eladók leválasztott malacok. Tel.:
0918 831 567.
• Predám perličkový kúpeľ s diaľ-
kovým ovládaním, 55 €. Tel.: 0904
577 836.
• Gútán eladó 4-áras kert unimó
bódéval, ivóvíz, villany. Tel.: 0905
375 287.
• Új mellékkereset, nem biztosí-
tás, házalás. Tel.: 0918 560 781, 18
óra után hívni.
• Angol oktatás alap- és középfo-
kon. Tel.: 0944 494 642.
• Predám posch. posteľ a vzduch.
pušku Hennel. Tel.: 0905 275 754.
• Kiadó 3-szobás berendezett lakás
új családi házban + terasz. Tel.: 0918
497 016.
• 4-órás munkát keresek, bármi ér-
dekel, érettségim van. Tel.: 0944 952
047.
• Nagymegyeren eladó családi

ház, árban megegyezünk. Tel.: 0907
534 233.
• Külső, belső csempézés, keríté-
sek és pincék falazása. Tel.: 0915
752 501.
• Eladó 2-szobás téglalakás Komá-
romban a Vasút utcában. Tel.: 0905
835 003.
• Térkő és téglamintás betonkerí-
tés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Elcserélem házamat Őrsújfalun
2-3 szobás lakásra Komáromban.
Tel.: 0907 788 834.
• Ifjúságfalván cserélnék házat KN
vagy NZ lakásra. Tel.: 0904 911 773.
• Eladó csaknem új konyhaasztal,
kárpit pad és székek, ár: 150 €. Tel.:
0904 911 773.
• Buszkáti fehér nyulak eladók.
Tel.: 0918 970 451.
• Dél-Komáromban a Norbi Up-
date üzlet, értékesítési jogokkal, gé-
pekkel, bejáratos vevőkkel együtt
eladó. Tel.: 0036 30 77392 89.
• Eladó 4-áras kert kisházzal a Sin-
gellőben. Tel.: 0918 772 117.



1� 2011. március 14.   •   DELTASPORT

Kosárlabda

Asztalitenisz

SZERDÁN
Handlová – MBK Rieker 78:71

(18:15, 17:25, 23:13, 20:18)
Nem kezdett rosszul a komáromi

csapat, hiszen gyorsan megszerezte a
vezetést, majd az 5. percben 7:4-re nö-
velte előnyét. Ezt a 8. percig tudta tar-
tani, amikor is 13:10 volt az eredmény.
Ekkor a hazaiak „belehúztak”, és a ne-
gyed végén már náluk volt a három-

pontos előny. A második negyed ele-
jén még egy pontot szereztek ugyan,
de a 12. percben Klár egyenlített, majd
Jones két hárompontos dobása 30:28-
ra alakította a mérkőzés állását. Ez any-
nyira felpörgette a vendégeket, hogy a
17. percben már hatpontos különbség-

gel, 34:28-ra vezettek. Ekkor azonban
megint kissé megtört a lendületük, és
a hazaiak kishíján egyenlíteni tudtak.
Amikor két pontra megközelítették a
vendégeket, akkor Burrows és Jones
emelték fel ismét a komáromi zászlót,
így a vendégek vonulhattak félidei pi-
henőre ötpontos előnnyel.

Bár a második félidő első kosarát a
komáromiak szerezték (42:35), a har-

madik negyed bizony már nem az ő
forgatókönyvük szerint zajlott. Hat
perc múlva ugyanis már a hazaiak ve-
zettek 48:43 arányban. Itt még fel tud-
ták emelni fejüket a komáromiak, hi-
szen egyszer még vezettek  51:50
arányban, de ekkor egy újabb 8:0 ará-

nyú hazai zsinór következett, ami
kellő nyugalmat kölcsönzött játékosa-
inak. Az utolsó negyedben egy nagy
dráma vette kezdetét. A hazaiak minél
előbb szerettek volna nagyobb előnyre
szert tenni, és ezért meg is tettek min-
dent. Nagy nyomás nehezedett a ko-
máromi csapatra. A 32. percben 60:59-
re közelítettek, majd Jones pontos ta-
lálatainak köszönhetően újra átvették
a vezetést 63:62-re. Egy perc múlva
Burrows egyenlítette ki ismét az állást
65:65-re, de ekkor megszakadt a fej-fej
melletti haladás sorozata. Az utolsó
két percben ádáz küzdelem folyt min-
den egyes labdáért, Kozlík és Gavlák
hárompontos dobásai azonban lehű-
tötték a vendégek harci kedélyeit.
Amikor vége szakadt a mérkőzésnek,
a hazai közönség nagy ünneplésbe
kezdett. Érezte, hogy a kiváló komá-
romi csapat legyőzéséhez nagyon ke-
mény küzdelemre és nem kis sport-
szerencsére is szüksége volt. Ez ugyan
hízelgő a komáromi csapatra nézve,
de ezzel messze nem oldódott meg a
csapat dobogós helyezése az alapsza-
kasz után. 

Pontszerzők: Delič 21, Barišič 18 –
Burrows 31, Jones 17, Johnson 10, Ber-
kis és Klár 4-4, Laco 3, Dubovský 2.

További eredmények: Sp. N. Ves –
Svit 93:70, Žilina – Prievidza 92:72, B.
Bystrica – Levice 73:72. Az Inter és
Nitra csapatai szabadnaposak voltak. 

SZOMbATON
MBK Rieker – B. Bystrica 74:56

(11:18, 26:15, 15:15, 22:8)
Nagy pszichikai nyomás nehezedett

mindkét csapatra, hiszen a mérkőzés
tétje is nagy volt. Komáromi szem-
pontból még az is közrejátszott, hogy
a zsinórban elveszített három mérkő-
zés után, a csapat mindenképpen kár-
pótolni szerette volna lelkes közönsé-
gét. Persze, az alapszakasz dobogós he-
lyezésének megszerzése volt az elsőd-
leges cél, így egy esetleges vereség
nagy csorbát ejtett volna a komáromi
csapat eddigi jó hírnevén. Idegesen is
kezdtek a hazaiak, és míg a védelem

aránylag jól teljesített, a támadásokról
ugyanez nem mondható el. Megsze-
rezték ugyan  vezetést 2:0 arányban, de
aztán csak a 7. percben sikerült újabb
pontokat szerezniük, amikor a vendé-
gek már 15:5 arányban vezettek. A má-
sodik negyed elejétől kezdődően
egyre jobban kezdett belelendülni a
komáromi csapat, és annak felénél át-
vette a vezetést is. A besztercebányaiak
a mérkőzés folyamán már többször
nem is vezettek, a hazaiak pedig fo-
lyamatosan növelték előnyüket. Az
idegesség ugyan a mérkőzés végéig
megmaradt, de ezen a szombaton az
MBK Rieker csapata már nem engedte
„kiénekelni szájából a sajtot”. Az min-
denképpen érezhető volt, hogy a csa-
pat kezd kilábalni a hullámvölgyből.
Ehhez nagy segítséget nyújt a csodála-
tos közönsége is, amely kitartóan kiáll
kedvencei mellett. A rájátszásos sza-
kaszban aztán minden lehetségessé vá-
lik. Ott már nincsenek bajnoki pon-
tok, már csak a győzelmek számítanak.
Szinte biztos, hogy a komáromi csar-
nok még megél egynéhány erőpróbát,
hiszen a játékosok esküsznek, hogy...
Sőt, a csapatkapitány Berkis nem is tit-
kolja, hogy a döntőbe szeretné vezé -
relni csapatát. Úgy legyen, a komáromi
közönségen nem fog múlni.

Pontszerzők: Berkis 16, Burrows 14,
Jurík 12, Klár 9, Johnson és Jones 7-7,
Laco 5, Dubovský 4 – Velčič 19, Grznár
10.

További eredmények: Inter – Svit
59:68, Prievidza – Handlová 83:72,
Nitra – Sp. N. Ves 78:56. Žilina és Le-
vice szabadnaposak voltak. 

A tabella állás:
1. Nitra 35 25 10 60 
2. Spiš.N.Ves 35 24 11 59
3. Komárno 36 19 17 55 
4. Levice 35 18 17 53 
5. Žilina 35 18 17 53 
6. Handlová 36 17 19 53 
7. Prievidza 35 15 20 50 
8. B.Bystrica 35 14 21 49
9. Svit 35 15 20 49

10. Inter 35 11 24 46

Az I. liga eredményei:

A 17. fordulóban:
Nemesócsa – Szenc 7:7
Pontszerzők: Hodál 3,5 Kevicky 1,5 Machalík és

Lacko 1-1
Nemesócsa – Galánta 8:6
Pontszerzők: Kevicky és Hodál 2,5 – 2,5 Lacko 2,

Machalík 1

A Területi Bajnokság 15. fordulójában:
Pokrok „B” – Bátorkeszi „B” 13:5
Gúta „B” – Nemesócsa „B” 3:15
Ipari „B” – Gúta „A” 10:8

A 16. fordulóban:
Ipari „B” – Nemesócsa „B” 5:13
Bátorkeszi „B” – Gúta „A” 9:9
Gúta „B” – Pokrok „B” 10:8

Mások kezében az MBK Rieker további sorsa 

Utcahosszal vezet a nemesócsai fakó

Ismét nehéz hetet tudhat maga mögött a komáromi férfi kosárlabdacsa-
pat. Előbb szerdán befejeztetett a zsinórban elszenvedett „háromvereséges”
sorozat, majd szombaton hazai csarnokban a besztercebányai rendőrök fel-
tüzelt csapata volt az ellenfél. És mindez most, amikor már oly közelinek lát-
szott az alapszakaszos dobogó harmadik foka. Mivel szerdán, az utolsó
fordulóban szabadnapos lesz a komáromi legénység, különösen két ered-
ményre fognak odafigyelni a piros-fehér csapat játékosai és szurkolói. A
Zsolna – Nyitra, illetve a Svit - Léva találkozók eredményei döntenek ugyanis
az MBK Rieker további sorsa felől. Komáromi szempontból az lenne jó, ha
Zsolna és Léva egyaránt vereséget szenvednének, mert ez biztosítaná a
harmadik helyet. Amennyiben csak egyikőjük győzne, úgy a negyedik,
mindkét csapat győzelme esetén az ötödik hely jutna az alapszakaszban Ko-
máromnak. A rájátszás első mérkőzéseire jövő szerdán kerül sor, onnan
kezdve szombat-szerda ritmusban zajlanak majd a mérkőzések addig, amíg
valamelyik csapat nem szerzi meg harmadik győzelmét a sorozatban.   

A szurkolók nehezen emésztették meg a zsolnaiaktól elszenvedett vereséget

A Területi Bajnokságban továbbra sem talál legyőzőre a nemesócsai tartalékcsapat, így már most, a 16. forduló után biz-
tosra vehető, hogy az új idénytől a IV. ligában folytathatja szereplését. A klub első csapata, amely Nagymegyerre helyezte
át székhelyét, tovább folytatja remek szereplését az I. ligában.

A tabella állása:

1. Nemesócsa „B” 16 16 0 0 0 251:33 48
2. Pokrok „B” 16 13 0 3 0 222:82 39
3. Bátorkeszi „B” 16 6 1 9 0 129:158 29
4. Gúta „A” 16 5 2 9 0 107:159 28
5. Gúta „B” 16 3 2 11 0 86:202 24
6. Ipari „B” 16 3 1 12 0 80:203 23
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Hosszú téli szünet után megkezdő-
dött a kerületi bajnokságok tavaszi
idénye. A nyitányba két járási rang -
adó is belefért, mindkét esetben a
vendégek voltak sikeresek. A komá-
romi lilák ógyallán, míg az ímelyiek
Naszvadon nyertek eléggé magabiz-
tosan. Az ekeliek hozták a tőlük min-
dig joggal elvárt pontot Nyékvár-
konyból, viszont a foghíjas felállás-
ban pályára lépő gútaiak súlyosnak
mondható vereséget szenvedtek Ne-
gyeden. Az ötödik ligában kellemet-
len  meglepetést okoztak szurkoló-
iknak a marcelháziak, akik hazai pá-
lyán futottak bele egy fájó vereségbe.
Hetény esetében nem lehet megle-
petésről beszélni, hiszen a zöldek ál-
talában hozzák hazai győzelmeiket,
még ha néha szoros eredménnyel is.      

IV. LIGA
ógyalla – KFC 0:4 (0:0)
Ógyalla, 1000 néző
Góllövők: Csintalan 2, Nagy József

(11 m), Mlynár
Játékvezetők: Studený – Božik, Ča-

ládik
Sárga lapok: Gelle (14.), Tóth (45.) –

Kökényesi (40.)
ógyalla: Fekete – Bajza, Bičan, Ká-

dek, Zajac (33. Tóth – 51. Jankovič) –
Ďurický, Bogner, Vozárik, Gelle (74. Pa-
gurka) – Kling, Pupák. Edző: Jozef Ko-
lárik.

KFC: Balogh – Csintalan, Skok (46.
Mlynár), Nagy, Lérant – Kökényesi (55.
Kürthy), Podlucký, Zd. Kršteňanský
(70. Uzola), Szórád – Gonzáles, Kóša.
Edzők: Zd. Kršteňanský és Peter Lé-
rant. 

Egy kisebb házi ünnepséggel, majd
szomorú megemlékezésekkel kezdő-
dött a IV. liga tavaszi nyitómérkőzése.

Előbb a hazai klubvezetők gratuláltak
edzőjüknek 60. születésnapja alkal-
mából, majd egyperces néma csend
következett a csehszlovák labdarúgás
nagy egyéniségének, Ján Popluhárnak
emlékére, de komáromi kérésre Ferčík
Pál és Vladimír Nosko emlékére is.
Mintha ez rányomta volna bélyegét a
találkozó első félidejére, merthogy eb-

ben a játékrészben szinte alig történt
említésre méltó esemény. A komá-
romi csapat ugyan szinte végig birto-
kolta a labdát, de kapura különöseb-
ben nem voltak a támadások veszé-
lyesek. Ha néha meg is ingott a hazai
védelem, Fekete remekül ellátta fel-
adatát a hazai kapuban. Sőt, két-há-
rom esetben nagyobb parádéra is
szüksége volt Kóša, Kršteňanský, Nagy

és Csintalan
lövései után.
Kršteňanský
a kapufát is
eltalálta sza-
badrúgásból,
de a kipatta-
nót a véde-
lem ügyesen
„ e l t a k a r í -
totta”. A má-
sodik fél-
időre változ-
tatniuk kel-

lett a komáromi edzőknek, hiszen az
előző játékrészben mutatott „profesz-
szori” foci nem sok jót ígért a folyta-
tásban. Skok helyére Mlynár állt be,
ami szemmel láthatóan aktívabbá

tette a komáromi támadásokat. A
robusztus csatár bátrabban ment

be a hazai védők közé, ami
egyre jobban kezdte szétzilálni
azok védekező taktikáját. Öt
percig kellett várni az első
gólra. Csintalan jó időben
tartózkodott jó helyen, ami-
kor egy jobboldali beadásba
robbant be, egy tizedmá-
sodperccel megelőzte védő-

jét, és védhetetlenül kilőtte a
jobb alsó sarkot. 0:1. Négy

perc múlva, szinte ugyanez a
helyzet ismétlődött meg, és Csin-

talan másodszor is eredményes
volt. 0:2. A hazai védőktől ugyan nem
lehet megvonni a lelkesedést és ki-
tartást, de ettől a perctől kezdve hi-
bát-hibára kezdtek halmozni. A 66.
percben Podluckýt küldték szabályta-
lanul földre, a megítélt büntetőt Nagy
József küldte a jobb alsóba, és a KFC
szurkolók kezdhettek ünnepelni. 0:3.
A találkozó 77. percében a hazai vé-
dőknek nem igazán sikerült a lestak-
tikájuk, mert a védelem mögül kiugró
Mlynár egyedül roboghatott kapura,
és ő ilyen helyzetekben nem szokott
hibázni. Megint a jobb alsóban kötött

ki a labda. 0:4. Sajnálatos esemény-
ként könyvelhettük el, hogy az ógyal-
laiak fiatal játékosa, a Madarról átiga-
zolt Bajza Ádám, súlyos térdsérülést
szenvedett első negyedikligás mérkő-
zésén. A hazaiak így a találkozó utolsó
negyedóráját tíz emberrel voltak kény-
telenek végigjátszani.

Nyékvárkony – Ekel 1:1 (0:1), Gőgh 
Az első félidőben egyértelműen a

vendégek uralták a mezőnyt, ha lehet
egyáltalán folyamatos játékról be-
szélni. A nagyon rossz talajú pályán
nem volt könnyű a fürgébb játéko-
soknak érvényesülniük, hiszen az erős
szél is közrejátszott a sok hibában,
amit a csapatok játékosai produkál-
tak. A vendégek Gőgh révén szerez-
tek vezetést a találkozó 32. percében,
és már-már meg is volt a zöld-fehérek
által annyira áhított győzelem, ami-
kor a 89. percben a hazaiaknak mégis
sikerült megmenteniük legalább az
egyik bajnoki pontot.

Negyed – Gúta 4:0 (2:0)
Egy nappal a találkozó előtt még úgy

nézett ki, hogy a gútaiak ki sem tud-
nak utazni a találkozóra. Az influen-
zajárvány ugyanis rendesen megtize-
delte csapatukat, az utolsó pillanatban
azonban, még ha gondokkal is, sike-
rült összeállítaniuk egy csapatot,
amely messze nem azonos a megszo-
kottal. Így nem csoda, hogy az egyéb-
ként is erős negyediek könnyedén vet-
ték az első tavaszi akadályt. „Most az a
legnagyobb problémánk, hogy szom-
batig felépüljön néhány játékosunk,
mert Felsőkirályi ellen mindenképpen
győzni szeretnénk” – mondta el la-
punknak Máté Tibor gútai klubelnök.

További eredmények: H. Kráľová –
Šahy 2:0, V. Meder – Štúrovo 2:2, Šu-
rany – Sládkovičovo 4:2, Levice – V.
Lovce 1:0, N. Život – ViOn „B” 5:2. 

V. LIGA
Naszvad – Ímely 1:3 (1:2), Lovász J.

– Hübsch, Pšenák, Csapó
A lényegesen tapasztaltabb vendé-

gek sikerével ért véget a találkozó.
Igaz, amikor a vendégek megszerezték
vezető góljukat, a naszvadiak nemcsak
egyenlíteni tudtak, de több ziccert is
kihagytak. Annak ellenére, hogy az
egyik ímelyi játékos a kiállítás sorsára
jutott, ez inkább a vendégeknek ked-
vezett. Tíz játékossal is tudtak még két
gólt lőni ami valóban nagyobb ta-
pasztalatra vall, mint amivel a rokon-

szenves naszvadiak jelenleg rendel-
keznek. A hazaiak kapusa sem volt
elemében, hiszen a harmadik vendég
gólt jelentő lövést szinte bevédte a  há-
lójába...     

Marcelháza – Komjatice 0:3 (0:1)
Még hogy egy fecske nem csinálhat

nyarat? Lehet hogy nem, viszont egy
játékos eldöntheti egy-egy találkozó
végső kimenetelét. Ezt tette a vendé-
gek legidősebb játékosa Kalužák, aki-
nek három kiruccanása a hazaiak ka-
pujára három gólt jelentett. A marcel-
háziak ugyan nem játszottak rosszul,
de még nem igazán szokott össze az új
csapat, amelybe több KFC-s játékos is
érkezett vendégjátékra. Meglepetés
erejével hat, hogy a barátságos előké-
születi mérkőzéseken remek teljesít-
ményekre is képes marcelháziak ilyen
gyermeteg játékkal hagyták villogni
semmivel nem jobb ellenfelüket.  

Hetény – Garamkálna 1:0 (1:0), Ma-
rikovec G.

Két, igencsak ellentétes félidőt lát-
hatott a hetényi közönség. Az elsőben
egyértelműen a hazai csapat erőltette
rá akaratát ellenfelére, és Marikovec
gólja után még 3-4 ziccert is kidolgo-
zott. A másodikban viszont a szeren-
cse is a hazaiak mellé szegődött. A
vendégek vették át a játék irányítását,
és kishíján egyenlíteniük is sikerült. A
hazai Šulák azonban résen volt, és
szinte a gólvonalról rúgta ki a kö-
nyörtelenül kapuba tartó labdát. Mér-
kőzés után mély lélegzetet vettek a
hazaiak, mert végül is sikerült meg-
nyerniük azt a mérkőzést, amelynek
végeredményét már az első félidőben
eldönthették volna. 

További eredmények: Čaka –
Tvrdošovce 1:4, Bešeňov – Tlmače 2:1,
Zemné – Dvory n/Ž. 0:2, T. Lužany –
Želiezovce 1:2. H. Vrbica – szabadna-
pos volt

IV. LIGA
1. Komárno 16 13 1 2 47:11 40
2. FK Levice 16 12 1 3 34:13 37
3. Šurany 16 10 1 5 30:27 31
4. Neded 16 9 1 6 38:22 28
5. Kolárovo 16 8 1 7 25:23 25
6. Nový Život 16 8 0 8 27:27 24
7. Okoličná 16 7 2 7 32:28 23
8. Veľké Lovce 16 7 1 8 28:23 22
9. Veľký Meder 16 7 1 8 22:30 22

10. ViOn „B“ 16 6 2 8 28:28 20
11. Štúrovo 16 6 2 8 27:35 20
12. Horná Kráľová 16 6 2 8 19:39 20
13. Vrakúň 16 5 2 9 20:30 17
14. Sládkovičovo 16 4 3 9 22:25 15
15. Hurbanovo 16 5 0 11 14:35 15
16. Šahy 16 4 2 10 16:33 14

V. LIGA
1. Želiezovce 15 9 5 1 41:15 32
2. Tvrdošovce 15 10 2 3 39:18 32
3. Imeľ 15 8 4 3 27:13 28
4. Dvory n/Ž. 15 8 2 5 24:19 26
5. Chotín 15 8 2 5 30:25 26
6. Kalná n/Hr. 15 5 7 3 14:12 22
7. Tlmače 15 7 1 7 21:20 22
8. Komjatice 15 6 3 6 25:25 21
9. Čaka 15 6 2 7 26:26 20

10. Tek. Lužany 15 5 3 7 21:22 18
11. Nesvady 15 5 3 7 18:25 18
12. Bešeňov 15 4 2 9 14:30 14
13. Marcelová 15 4 2 9 14:33 14
14. Hont. Vrbica 14 4 0 10 15:33 12
15. Zemné 15 3 2 10 17:30 11

Rangadókkal kezdődött a tavaszi nyitány 

Balról jobbra Gelle (9), Nagy, Bogner, Szórád és Kling

Csintalan Tivadar két
góllal mutatkozott be

Két klub képviselője, két jóbarát.
MUDr. Ipóth Szilárd és Danics Márió



KErESZTrEJTVéNY Mi az abszolút pech?
(A választ lásd a rejtvényben)

Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb március 24-ig.
A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja
rá: Keresztrejtvény!

VÁROS AZ
ISZTRIÁN
MUZSIKA

EVŐ, PAPIZÓ

BUDAPESTI
KÖZTERÜLET

HÚZÓDOZÓ
A ... EMBER 
(V. HUGO 
REGÉNYE)

DOLOG,
LATINUL

...-ÉTER 
(ILLÉKONY

ANYAG)

PAR
EXEMPLE,
RÖVIDEN

SZÉK VÍZ-
SZINTES

LAPJA
LITER

HERÉLT
SZARVAS-
MARHA

NŐSTÉNY
SZARVAS

PÁROSAN
KÉRI!

SIKER,
KARRIER

PÁLYÁZATOT
MEGHIRDET

ALKOTÓ-
ELEM

KÁRTYA-
JÁTÉK

VIDÁM 
ÉRZÉS

MEGÖRE-
GEDŐ

A 3.SZEMÉLY

POZSONYI
EMLÉKMŰ

ELEKTRON

RŐT-
VADAK

ELŐKELŐ
SZÁLLODA

DÉL-
SZLOVÁKIAI

FALU

VEGYTAN

SÁLSZÉLEK!

ARCULAT

KELTA 
EREDETŰ NÉP

TITKON 
FIGYEL

INDULJ!

ILJUSIN-GÉP
JELE
DÉL-

AFRIKAI 
LILIOMFAJTA

MONGÓ-
LIAI

VADLÓ

NÉMET 
TV-ADÓ

VIZENYŐ
ISTEN, 

ANGOLUL

JELLEGZE-
TES ÍZ
SVÁJCI 
FOLYÓ

ABLAK
ANYAGA

GÖRÖG
BETŰ 

AMŐBA
RÉSZE!

VULKÁN
OKÁDJA
OROSZ

IGENLÉS

BUGÁS 
VIRÁG-
ZATÚ 

FŰFÉLE

VÁLTOZIK
AZ ÉRTÉKE

HID-
ROGÉN

2

1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNyE


