
Részletek a 11. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,
és nyerje meg a 10 díj egyikét! Részletek a 8-9. oldalon

Az 1848/49-es forradalomra
és szabadságharcra
emlékeztek régiónkban

Mégsem lesz
elektronikus aukció?

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Az ünnepi megemlékezést a Csema-
dok és az MKP helyi szervezete kar-
öltve szervezte Komáromban. A pol-
gárok a Jókai szobornál gyülekeztek,
ahol Petheő Attila köszöntője után Be-
rényi József, az MKP elnöke mondott
ünnepi beszédet.

Meddig tart még
ez a C(K)om-Média?
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Tavasszal, mielőtt megkezdődnek a kerti munkák, nem árt ellenőrizni a
kerti gépek műszaki állapotát. Kolozsnémán valószínűleg ennek a hiá-
nya okozott súlyos balesetet, amikor egy férfi elindította elektromos ka-

pálógépét. Nagy valószínűséggel az elektromos hálózatra nem szabálysze-
rűen bekötött kapálógép hátrafelé indult el nagy sebességgel, maga alá so-
dorva annak üzemeltetőjét. Keze beszorult a kapák közé, amelyek súlyos sé-
rüléseket, roncsolást okoztak a karján. A komáromi tűzoltók mentették ki a
sérült kezet, majd a férfit helikopterrel a nyitrai kórházba szállították. -bj-

Kolozsnéma

Súlyos baleset

Egy szerencsétlen, pórul járt olvasónktól kaptunk levelet szerkesztősé-
günkbe, amelyben leírja kálváriájának történetét. A ma is tulajdonában lévő
bálványi lakását fura körülmények közt nem használhatja, mivel nem tud
érvényt szerezni alapvető jogainak. Vannak ugyan a kezében tulajdonát bi-
zonyító érvényes dokumentumok, de ezek sajnos kevésnek bizonyulnak jo-
gainak érvényre juttatásához. Még akkor is, ha bizonyíthatóan átverés ál-
dozata lett. Folytatás az 5. oldalon

Ki segít a jogos tulajdon
visszaszerzésében?

Óraátállítás
Március 27-én, vasárnap állunk át a nyári idő-

számításra, hajnali 2 órakor 3 órára kell igazítani
az órákat. Jelenleg a kutatók megosztottak ab-
ban a kérdésben, hogy van-e értelme az óraátál-
lításnak, de az emberek közérzete általában jobb
lesz tőle. Már csak azért is, mert innentől
kezdve tudatosul bennünk, hogy jön a nyár, a
napsütés, amiben mostanság nem volt részünk.

Részletek a 3. oldalon
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Csak rájuk számíthatunk
Mostanában divatos szidni a komáromi kórházat. Minden-
kinek van egy története, valami szörnyűséget felidézve, ami
a kórházban történt. Én azt hallottam, hogy... - ezért én bi-
zony nem megyek erre a mészárszékre - hangzik el időnként.

A történetek nagy százalékban hallott sztorikra épülnek, és
kevesebb az, aki saját bőrén tapasztalt valami rosszat. Termé-
szetesen mindenki a legjobb egészségügyi szolgáltatásra vágyik,
mivel fél a fájdalomtól, félti a szeretteit és hát az egészség
mindenek felett. Az egészségügyre szinte mindenhol morog-
nak, de általános az a feltételezés, hogy Pozsonyban vagy Bu-
dapesten minden kategóriákkal jobb.

Tavaly novemberben a sors úgy hozta, hogy egy taggal bővült
családunk. Első gyermek lévén a tájékozódás és az óvatosság
még nagyobb. Az orvos- és a kórházválasztás körül is nagy a sür-
gölődés. Jöttek olyan figyelmeztetések, hogy csak nem hagyod
a feleséged a komáromi körülmények között szenvedni?

Aztán mikor jobban utána érdeklődtünk az ismerősök kö-
rében a témának, kiderült, hogy voltak olyanok, akik Pozsonyba
mentek szülni, de 6-7 próbálkozás után sem sikerült az epidu-
rális érzéstelenítés. Egy másik ismerős Újvárba vitte feleségét
(ami állítólag jobban felszerelt kórház), ahol kiderült, hogy
nem működik a tejleszívó, ezért az apukának kell gyorsan sze-
rezni. Aztán voltak fura esetek Budapesten is.

A komáromi kórház mellett döntöttünk. Elsősorban azért,
mert a terhességet követő nőgyógyásznak, aki a szülést is le-
vezette, az odafigyelése megnyugtató volt. Megnéztük a szülé-
szetet belülről is, frissen van festve, tiszta a környezet, így
egyáltalán nem uralkodnak közép-afrikai körülmények. Aján-
lották, de nem kértünk külön szobát, mivel ismerősök el-
mondása szerint a kezdő anyukákat a társaság, az első napok
esetlenségében látott sorstársság érzése megnyugtatja. A beje-
lentkező csomag nem volt nagyobb, mint a budapesti szülés
esetében. Kaját nem pakoltunk – pedig állítólag moslék –, de
majd viszek frisset, ha kell, javasoltam.

A gyerek születésének érzését nehéz volna leírni. A körül-
mények viszont kellemes csalódással töltöttek el minket. Tiszta
környezet, elfogadható szobák és ehető étel gyakran friss gyü-
mölccsel és joghurttal. Az orvosok kedvesek voltak és nem je-
lentett terhet az esetlen szülő kérdezősködése. 10-12 nővérrel
találkozott a feleségem, akik közül egy volt kimondottan durva
és érzéketlen. A többiek segítőkészek és kedvesek voltak, ki-
tartóan tartották a babát, amikor azt kértem, hogy még az
üvegfalon keresztül pár percig nézhessem. Bár mondták – de
nem vittünk sem édességet, sem kávét –, bár megérdemelték
volna, de az egészet megalázónak találtuk. Az orvosoknak sem
toltuk a borítékot, bár szerepüket soha nem felejtjük el. Ennek
ellenére teljes bedobással végezték a dolgukat. Az orvosnak je-
leztem, hogy nem a pénzt sajnálom tőle, csak egyszerűen nem
vagyok csúszópénz párti, ezért egy általa választott szervezetet
támogattam inkább egy összeggel, amit ő nagy örömmel fo-
gadott.

Valakinek biztosan van más története is, ahol nem így sül-
tek el a dolgok. Sajnos a kórháznak van olyan része is, ami nem
makulátlanul tiszta, a csap csöpög, vagy valami eltört. És ez is
a valóság része. Most azonban egy személyes élmény mást
mutatott. A falakat viszont át lehet festeni, de a legértékesebb,
a személyi állomány, ilyen teljesítményt mutatott.

A mai világban azok a történetek kerülnek előtérbe, amikor
valami gubanc történt. A panaszkodás számunkra nemzeti
folklór, és azt nem trendi elmesélni a szomszédjainknak, hogy
az orvosunk kedves és odafigyelő volt. A kialakult hangulat mi-
att aztán máshová vonulunk, sokszor még esélyt sem adva a
hazai csapatnak. Nem bízunk a komáromiban, és csodálko-
zunk, ha leépítenek, és fel vagyunk háborodva, ha becsuknak
valamit. Természetesen van olyan helyzet, amikor valóban a
jobb felszereltség miatt érdemes más kórházat választani, de a
szülés nem feltétlenül ide tartozik.

Talán érdemes észrevenni a jó dolgokat is és a felkészült szak-
embereket, mivel ők nem mentek ki ötszörös fizetésért Angli-
ába, nem gondoznak idős nénit Ausztriában néhányezer eu-
róért, hanem itt végzik a munkájukat alázattal. Ha mi nem hi-
szünk a komáromi kórházban, akkor valóban leépítést érdemel.
Ha viszont a mi bizodalmunk segíti a munkájukat, akkor lehet
a potyogó vakolat is eltűnik fokozatosan, és a fiatal orvosok is
úgy érzik, hogy érdemes maradni. Ha nem is mindig az anyagi,
de legalább az erkölcsi megbecsülés végett. Mert a sürgős eset-
ben aztán mindig csak rájuk számíthatunk.

Keszegh Béla, városi képviselő

Meddig tart még
ez a C(K)om-Média?

A múlt hét folyamán ismét fellángoltak
a kedélyek a száz százalékban városi tu-
lajdonban lévő Com-Média Kft. körül.
Mint ismeretes, a városvezetés hónapok
óta próbálja meneszteni a Com-Média Kft.
ügyvezetï igazgatóját, Pék Zoltánt.

Az ügyben megszólítottuk Novák Béla al-
polgármestert, aki a múlt hét történéseinek
kapcsán a következőket mondta el lapunk-
nak: „Kénytelen vagyunk tudomásul venni,
hogy a a város 100%- os tulajdonában lévő
Com-Média Kft. ügyvezetője, Mgr. Pék Zol-
tán a városvezetéssel szemben nyílt, célirá-
nyos médiaháborúba és lejárató kampányba
kezdett. A város kötelességét teljesítve be-
kérte az egyes cégei gazdasági állapotának
felméréseit, így 2011. február 24-25-én a pol-

gármester elrendelte a Com-Média Kft. szak-
mai könyvvizsgálatát is. A könyvvizsgáló
megállapította, hogy a Com-Média Kft. ré-
széről a mai napig nincsenek meg a város
felé azok az elszámolások, hogy mire köl-
tötte a kft. a várostól kapott pénzt (támoga-
tást). Továbbá megállapította, hogy Komá-
rom város mint tulajdonos és a kft. között
nem volt írásbeli szerződés a jóváhagyott tá-
mogatás felhasználásának módjáról (köz-
pénzekről van szó). A könyvvizsgálói jelen-
tés továbbá azt is tartalmazza, hogy a kft.
ügyvezetője megtagadta a bér és perszonális
adatok kiadását is. Ezért a kft. tulajdonosa a
mai napig azt sem tudja, ki, és miért és ho-
gyan van fizetve a kft.-nél. Ennek ellenére
a polgármester 2011. március 15-én levélben
értesítette a kft. alkalmazottait, hogy
amennyiben a szükséges adatokat meg-
kapja, a szükséges pénzösszegeket legké-
sőbb 2011. március 21-én átutalja. 2011. már-
cius 17-én a polgármester a ráruházott jogo-
sítványaival összhangban rendkívüli köz-
gyűlést hívott össze, ahol kötelezte a kft.
ügyvezetőjét arra, hogy a mutassa meg a
kft. pénzviteli dokumentációját, a cég által
megkötött szerződéseket, a cég 2010- és 2011-
es vállalkozói tervét. Az említett dokumen-

tumok kiadását és a dokumentumokba való
betekintést az ügyvezető néhány óra múlva
megtagadta. Másnap, 2011. március 18-án a
város által megbízott könyvvizsgáló és a hi-
vatal képviselője bezárt ajtókat talált (mun-
kaidő alatt ?). Ehelyett az ügyvezető e-mail-
ben értesítette a könyvvizsgálót, hogy a
2010-es lezárt gazdasági eredményeket csak
március 21-én hajlandó megmutatni. A tu-
lajdonos véleménye ezek után az, hogy kö-
telességei megtagadása miatt az ügyvezető
eleve kizárta a lehetőséget, hogy a tulajdo-
nos 2011. március 21-ig megoldhassa cégé-
nek gazdasági problémáit. Ezért a felelős-
ség teljes mértékben a kft. ügyvezetőjét ter-
heli, a kereskedelmi törvénykönyv 135a pa-
ragrafusa értelmében” – mondta el az
alpolgármester.

Megkerestük Pék Zoltánt, a Com-Média
Kft. ügyvezető igazgatóját is, aki először nem
kívánt az ügyben nyilatkozni azzal a kitétel-
lel, hogy ezen a szerdán sajtótájékoztatón
fogja elmondani álláspontját. Néhány perc
múlva azonban változtatott eddigi állás-
pontján, és a következő nyilatkozatot bo-
csátotta rendelkezésünkre: „Ez év februárjá-
ban járt nálunk első alkalommal a könyv-
vizsgáló. Bár a polgármester úr ezzel átlépte
hatáskörét, testületi jóváhagyás nélkül cse-
lekedett, ennek ellenére fogadtuk a könyv-
vizsgáló hölgyet, aki nem talált semmi rend-
hagyót. Most értehetetlen módon újra
ugyanazt a könyvvizsgálót bízná meg An-
ton Marek a vizsgálódásra. Újra felhatalma-
zás nélkül, természetesen, de pár nap türel-
met kértünk és állunk rendelkezésükre.A
kért anyagot jegyzőkönyvben rögzítjük, és
így adjuk át ellenőrzésre, a múltkori félre-
értések elkerülése érdekében. Eddig sem
volt takargatnivalónk, és a polgármester úr-
ral ellentétben mi még a törvényes lépé-
seket is betartottuk. A mostani találkozó al-
kalmával, aminek jegyzőkönyvét még Szabó
Béla sem volt hajlandó aláírni, a fizetésekre
utaltak, amit az előző jelentés is egyértel-
műen megválaszol. A város és a Com-Média
Kft. közti szerződést hiányolják, azonban ja-
vaslom, ez ügyben Anton Marek kérdezze
meg Pásztor István hivatalvezetőt és Nagy
Jenő főosztályvezetőt, akik ténykedése ide-
jén, jópár évvel ezelőtt, a Com-Média Kft.
létre lett hozva. Ha ők mulasztottak, kérem,
ezért vonja őket felelősségre.

Sajnálom, hogy a polgármester úr politi-
kai csatározásba kezdett, mivel a Com-Mé-
dia nem rólam, hanem több országosan is
elismert újságíróról szól. A fizetések vissza-
tartását elfogadhatatlannak tartom, mivel
családokról van szó. Én írásban jeleztem,
kész vagyok távozni. Az üggyel kapcsolato-
san sajtótájékoztató keretén belül közlök
részleteket, és szeretném a nyilvánosságnak
bemutatni, hogy Anton Marek miként kép-
zeli el az új Komáromot“ – mondta el Pék
Zoltán.

A Com-Média Kft. ügye már hónapok óta
traumatizálja a közvéleményt. Mindenki
számára megkönnyebbülést okozna, ha az
ügy gyorsan lezárulna, és a városi média
folytathatná közérdekű tevékenységét.

-böröczky-
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Nagymegyeri betörők
Komáromban portyáztak

Folytatás az 1. oldalról
Berényi József beszédében el-

mondta: „Nagyon fontos célja van a
felvidéki magyarságnak, mivel nép-
számlálás lesz, és fontos, hogy minél
többen vállaljuk fel identitásunkat.
Úgy vélem, erről nem a jelenlévőket, a
megemlékezőket kell meggyőzni, ha-
nem például azokat, akik ma nincse-
nek itt, velük kell megértetni, hogy jó
a magyar közösséghez tartozni, hogy
megéri magyarnak lenni.“

Ezután kitért a magyar állampol-
gárság felvételére is, hangsúlyozva, a
magyar kormányzat semmilyen in-
formációt nem szolgáltat ki arról,
hogy valaki megkapta-e azt vagy sem.
Kijelentette, nem szabad visszautasí-
tani a Magyarország által felkínált le-
hetőséget, bármit is tesz a szlovák kor-
mány. Mint mondta, lehet ezen a le-

hetőségen gondolkozni, lehet vele
várni - 1848-ban is voltak kétségeik a
forradalmároknak és szabadságharco-
soknak.

Berényi József beszédét követően
Molnár Attila dél-komáromi és Anton
Marek észak-komáromi polgármester
közösen koszorúzták meg a Jókai-
szobrot, majd a civil szerveze-
tek, oktatási intézmények és
politikai pártok is elhe-
lyezték a kegyelet virág-
ait.

A megemlékezés a
Klapka-szobornál folyta-
tódott ahol köszöntőt
mondott Stubendek
László, majd Simon At-
tila történész szónokolt.
Itt újfent a két város veze-
tése, számtalan civil szerve-

zet, oktatási intézmények és a pártok
képviselői koszorúztak.

Az Egy Jobb Komáromért Polgári
Társulás, valamint a Te ügyed kör hu-
szártoborzást szervezett a gyermekek-
nek, majd az egykori 12 pont mintá-
jára Mit kíván a felvidéki magyarság?
címmel megfogalmazta a jelenkori kö-
veteléseket, melyekkel az ünneplő tö-
meg hangos egyetértését fejezte ki.

Ezt követően a komáromi Városi

Művelődési Központban ünnepi mű-
sorra került sor, melyen a komáromi
Selye János Gimnázium diákjai, az
Eötvös Utcai Alapiskola tanulói, vala-
mint a Selye János Egyetem hallgatói
léptek fel. szénássy

Egy év múlva indítja el vonatjáratait a RegioJet Vasúttársaság a
Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom szakaszon, de már most
elkezdték az alkalmazottak toborzását. Idén és jövőre összesen
80 új munkahelyet teremtenek.

A vasúttársaság már közzé is tette első álláshirdetéseit, egyelőre
vezető pozíciókba keresnek embereket.

A közlekedési tárca december végén állapodott meg a RegioJet tár-
sasággal, hogy 2012 márciusától a cseh magáncég – a Student
Agency busztársaság leányvállalata – üzemelteti a vonatjáratokat
a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom szakaszon. Kényelmesebb,
gyorsabb és olcsóbb közlekedést ígérnek. Bővebb információ a
www.profesia.sk oldalon. bumm

A naszvadi Búzavirág éneklőcsoport

Anton Marek pol-
gármester megvé-
tózta a testület ál-
tal jóváhagyott
elektronikus auk-
ció bevezetését. A
testület még már-
cius 3-án döntött
arról, hogy a vá-
rosba bevezetik az
elektronikus auk-
ciót, igaz ez sem
ment könnyen, de végül
Andruskó Imre módosító ja-
vaslata alapján a képviselők
a május elsejei bevezetési
időpont mellett adták le vok-
sukat.

A múlt héten azonban An-
ton Marek polgármester meg-
vétózta ezt a döntést. Vétóját
azzal indokolta, hogy techni-
kai hibák merültek fel a beve-
zetéssel kapcsolatosan, vala-

mint a módosító javaslatban
az állt, hogy minden egyes be-
ruházást és vásárlást (akár
még töltőtollat is) elektroni-
kus aukció útján kell lebo-
nyolítani, tehát ebben a ja-
vaslatban nincs egy alsó ha-
tárérték. A testületnek három
hónap áll rendelkezésére,
hogy esetlegesen háromötö-
dös többséggel megtörje a
polgármesteri vétót. ssy

Mégsem lesz
elektronikus aukció?

Nagymegyeri betörőket tartóztattak le a ko-
máromi rendőrök. „Februárban a 31 éves

György és a 28 éves Dezső három komáromi
családi házba és egy lakótelepi lakásba tört
be, ékszereket, aranyat és elektromos háztar-
tási berendezéseket zsákmányoltak“ – tájé-

koztatott Božena Bruchterová rendőrségi szó-
vivő.

Az okozott kár a mintegy 8 ezer eurót érő va-
gyontárgyak mellett 9 ezer euró készpénz is.
Akár két évig tartó szabadságvesztéssel sújt-
hatók a tettesek. -ga-

Nyolcvan alkalmazottat keresnek
az új csallóközi vasútra

Fotó: Sosó
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Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük van rá, támogassák a komá-
romi Ferencesek utcai óvodát adójuk 2% -ával. Az összeget kérjük utal-
ják az óvoda mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Polgári
Társulás számlájára: IČO: 35626356.

Kedves Színházbarát!
Kérjük, adója 2 %-ával a Jókai Alapítványon

keresztül támogassa a nehéz anyagi helyzetben lévő
Komáromi Jókai Színházat!

Március 31-ig, az éves adóbevallása leadásakor,
nyilatkozatban nevezheti meg a támogatott szervezetet

és annak számlaszámát.
Bővebb információ a www.jokai.sk honlapon!
Ajándékozza a színháznak adója 2 %-át!

Az általános iskolák felső ta-
gozatai számára az EkoFond
meghirdette szlovákiai ver-
senye 3. évfolyamát „A mi
otthoni energiánk” címmel.
A versenybe pedagógusok és
diákok alkotta csoportok ne-
vezhetnek be, és nyerhetnek
díjakat több mint 20 000
euró értékben. A tansegéd-
eszközökön, a diákok tárgyi
nyereményein és a pedagó-
gusok anyagi jutalmazásán
túl az iskolák nyerhetnek pl.
épületükre energia-vizsgála-
tot, illetve anyagi támoga-
tást egy konkrét energia-ta-
karékossági terv megvalósí-
tásához.

A tanároknak és a diákok-
nak közösen kell elkészíte-
niük „A mi otthoni energi-
ánk” című oktatási progra-
mot, de az iskolában felhasz-
nált energia csökkentésére is
találniuk kell megoldást. A
verseny célja az iskolában és
környékén csökkenteni az
energia-fogyasztást. Az Eko-
Fond a versennyel párhuza-
mosan a 3. évezred energiájá-
ról multimediális online in-

formációkat bocsát az érdek-
lődők rendelkezésére.

A hetényi Tarczy Lajos
Alapiskola kilencedik osztá-
lyos tanulói Rancsó Andrea
osztályfőnök vezetésével ki-
dolgoztak egy projektet, amit
az EkoFond hirdetett meg. A
globális problémákra, melyek
érintik közvetlen környeze-
tünket, kerestek lehetséges
megoldásokat. Prezentációt
készítettek, melyben bemu-
tatták a környezetszennye-
zést is. Gyakorlati feladato-
kat oldottak meg, mint pél-
dául plakát-tervezet a Föld
védelme témára. A felső ta-
gozatosokkal együtt kidol-
gozták az iskola ekológiai tíz-
parancsolatát, dobozakat ké-

szítettek a szelektív hulla-
dékgyűjtéshez, amelyeket el
is helyeztek az iskola főbejá-
ratánál. Összeállítottak egy
"Energetikai kommandót",
melynek egyik feladata a szü-
netekben az osztályok átellen-
őrzése lesz.

Az EkoFond a verseny ré-
vén akarja a tanárokat és di-
ákjaikat ráébreszteni saját al-
kotókészségükre, és arra, hogy
minél többet megtanuljanak
közvetlen környezetük védel-
méről. A verseny része egy
hosszú távú programnak,
amely az „EkoFond az iskolá-
kért” címet viseli, és az isko-
lák minden szintjét érinti.

Miriák Ferenc
Rancsó Andrea felvételei

Energia-takarékossági projekt a Tarczyban
Hetény

Ajándékozza
a színháznak adója

2 %-át!

Köszönjük

Március végéig az adóbevallással egyetemben fel is ajánl-
hatjuk adónk két százalékát valamelyik közhasznú szer-
vezetnek. Több szlovákiai magyar intézmény is képes az
adományok fogadására, sokat segíthetünk nekik.

Az adóbevallásunkat március végéig kell elintézni, s
amennyiben adót fizetünk, az összeg két százalékát felajánl-
hatjuk egy tetszőleges közhasznú szervezetnek. A lehetséges
támogatottak között vannak szlovákiai magyar szervezetek is
szép számmal, de helyi, lokális kezdeményezéseket is tá-
mogathatunk.

Mit kell tenni az adakozáshoz?
Sokan nincsenek tisztában azzal, mi is a teendő, ha valaki

fel szeretné ajánlani adója két százalékát. Az illetékes doku-
mentumot április 30-ig kell eljuttatni az adóhatósághoz -
postai vagy személyes úton. Egy nyomtatványt kell kitölteni,
melyet kikérhetünk közvetlenül az adóhivatalban (Vyhláse-
nie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane),
illetve a www.rozhodni.sk és a www.notar.sk honlapokról is
letölthetünk. Csatolni kell egy bizonylatot az adónk befize-
téséről is, amennyiben alkalmazottak vagyunk, a munkálta-
tónk köteles azt nekünk kiadni. És természetesen el kell
döntenünk, melyik szervezetet szeretnénk támogatni,
ugyanis erre nem jogosult az összes civil szervezet.

Kit támogassunk?
Mindenki saját maga, személyes preferenciái alapján

dönthet arról, hogy melyik közhasznú szervezetet szándé-
kozik támogatni. Ami fontos, hogy az érintett szervezetnek
szerepelnie kell a támogatásra jogosult szervezetek hivata-
los jegyzékében (a rozhodni.sk oldal segít a döntésben, tar-
talmazza az összes jogosult nevét).

(b)

Adónk két százalékára várnak
a közhasznú szervezetek

A Csemadok alapszervezete mel-
lett működő ifjúsági csoportja első
alkalommal, ám hagyományterem-
tés céljából szervezte meg az ifjú-
sági bált a helyi művelődési otthon-
ban.

Simonics Tibor Csemadok
szóvivó megnyitóját követően
Haris Ákos a bál szervezésével
kapcsolatos információkat osz-
totta meg a több mint kétszáz
fiatal bálozóval.

A megnyitó után az ógyallai
Alfa – Band együttes szórakoz-
tatta a táncolókat, majd a va-
csora elfogyasztása után szín-
padra lépett az est sztárven-
dége Giorgio, aki jó hangjával

és egyéniségével nagyon gyorsan meg-
találta a közös hangot fiatalokkal és si-
kert könyvelhetett el Naszvadon.

„Őszintén szólva öröm volt nézni a
szebbnél szebb ruhákban megjelenő
lányokat és az öltönyös nyakkendős
tizenéves fiúkat, akik kulturált körül-
mények között szórakoztak. Büszkék
lehetünk rájuk, mint szülők, nagy-
szülők. A rendezvényt szinte teljes
mértékben az ifjú Csemadok tagok
szervezték meg, amelyért köszönet
nekik” –értékelte a bált Dobosi Ró-
bert a Csemadok helyi szervezetének
elnöke. (miriák)

Dobosi Róbert felvétele

Csemadok ifjúsági bál
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ADelta 4. számában beszámoltunk arról, hogy találtunk egy újabb kiskrátert Komárom
városában. A megjelent cikk után többen felfigyeltek az említett aszfaltcsapdára, mely
a volt Prior, ma Shopping Center épületének gyalogátkelőjénél végezte „szolgálatát”.

Úgy látszik, néhány bennfentes személynek is szemet szúrt a félméteres gödröcske,
ugyanis némi csend után az elmúlt héten kísérletet tettek az „aszfaltorvosok”, hogy egy mű-
téti beavatkozást végezzenek el a kiskráteren.

Itt pontot is tehetnénk az ügy végére. Csakhogy egyvalami azért nem hagy bennünket
nyugodni, mégpedig az, hogy miért kell mindig egy újságcikk ahhoz, hogy valami történ-
jen az ilyen lyukakkal. Hol vannak ilyenkor azok a személyek, akiknek feladatuk lenne ész-
revenni, „feltérképezni” az ilyen kiskrátereket? -pint-

Begyógyították a kiskrátert

Folytatás az 1. oldalról
Sajnos, a tulajdonos maga

is – jogi ismeretek hiányában
– hozzájárult ahhoz, hogy akár
még a jogászokat is nagyon
nehéz feladat elé állítsa. Így a
történet első tanulsága is
azonnal levonható. Ilyen ko-
moly adásvételi ügyekben
csak és kizárólag ügyvéddel
készíttessünk szerződéseket,
amelyek aztán későbbi prob-
lémák felmerülésénél köny-
nyen kezelhetőek, rövid úton
érvényre juttathatóak.

Olvasónk levélben írta meg
történetét, bár az elmesélés és
a csatolt okmányok között óri-
ási különbségek fedezhetők
fel. Ezek egyértelműen arra
vallanak, hogy kihasználva ol-
vasónk jóhiszeműségét és na-
ivitását, minden bizonnyal
nem véletlenül, valaki vagy va-
lakik olyan szerződésjavasla-
tot írattak alá a mit sem sejtő
eladóval, amelynek helyreté-
tele egy „edzett” ügyvédtől is
megfeszített munkát igé-
nyelne. „Bálványi lakásomban
laktam családommal, de
kényte len

vol -
tam albérletbe költözni, mi-
vel eléggé összeférhetetlen
polgárok kezdtek költözni a
szomszédunkba. A lakásomat
ezért vásárlási előszerződéssel
kiadtam az egyik ilyen család-
nak. A vevő adott előleget, és
az előszerződés megkötésé-
nek napján írtunk egy meg-
egyezést is, mely szerint a ma-
radék összeget havi rendsze-
rességgel fogja törleszteni. En-
nek értelmében, amennyiben
a bérlő nem teljesíti törlesz-
tési kötelezettségét, úgy két
hónapon belül önként távo-
zik a lakásból. Természetesen
nem törlesztett, így felszólí-
tottuk vállalt kötelezettségé-
nek teljesítésére, tehát, hogy
hagyja el a lakást. Mivel mind-
ezt hiába, kénytelenek vol-
tunk bírósághoz fordulni, de

az formai hibák miatt elutasí-
totta beadványunkat. Azt ja-
vasolták, problémánkkal for-
duljunk ügyvédhez, de sajnos,
mi a férjemmel 109 €-s szociá-
lis segélyből élünk, így nem
áll módunkban ügyvédet fo-
gadni. Félek, hogy elveszítsük
albérletünket is, mivel az ilyen
körbetartozás miatt nem tud-
juk fizetni a bérleti díjat sem.
És mivel eredeti lakásomba

sem tudok visszamenni, köny-
nyen előfordulhat, hogy az ut-
cára kerülünk. Nagyon rossz

tehát a helyze-
tünk, mert nincs pénzünk
arra, hogy valahol segítséget
kérjünk ügyünk megoldásá-
hoz. Szomorú, de többen is va-
gyunk hasonló helyzetben,
nem tudjuk mi lenne a helyes
megoldás” – írja többek közt
levelében olvasónk.

A mellékelt elővételi szer-
ződésben és az ugyanaznap
megírt megegyezésben már
ránézésre is több hiányossá-
got fedeztünk fel. Ezért meg-
kérdeztük állandó jogi szakér-
tőnket, mit tudna tanácsolni a
pórul járt lakástulajdonosok-
nak? „Nagyon nehéz jogi eset-
tel állunk szemben. Az elő-
szerződés, amely a törvény
szerint egyéves határidőre köt-
tetik meg, ez év március 31-én
jár le. Elméletileg tehát a vevő
még teljesíthet, de a leírtak
alapján ennek nagyon kicsi a

valószínűsége. A szerződés-
nek azonban annyi a formai
és tartalmi hiányossága, hogy
legjobb megoldásként azt tu-
dom ajánlani, a sértett kérvé-
nyezze az illetékes bíróságnál
az előszerződés érvénytelení-
tését. Magából a szerződésből
és a hozzácsatolt, kézzel írott
megegyezésből megállapítha-
tatlan a vételár, hiszen mind-
két dokumentumban más-

más összegek szerepelnek. Az-
zal azonban az eladónak szá-
molnia kell, hogy ebben az
esetben az előleget vissza kell
szolgáltatnia. Az egyéves idő-
szakra ugyan kérhet bérleti dí-
jat, de ennek behajtása a le-
vélben leírtak alapján re-
ménytelen esetnek látszik.
Ezen felül, tehát még két jog-
erős bírósági határozatra van
szüksége ahhoz, hogy végér-
vényesen visszaköltözhessen
lakásába. Az egyik a már em-
lített előszerződés érvénytele-
nítését kell hogy kimondja, a
másik a jogtalan használó ki-
lakoltatását kell hogy elren-
delje. Feltétlenül ügyvédhez
kell fordulniuk, ha ezt az ügyet
sikeresen akarják lezárni” –
mondta el jogi szakértőnk.

A mókuskerék tehát forog,
olvasónk egy nagyon nehéz
feladat előtt áll. Ebből csak
úgy tud kitörni, ha minden-
képpen ügyvédhez fordul. És
mivel valószínűleg egy hosszú
folyamatnak néz elébe, nem
tudjuk megítélni, hol végző-
dik ez a szomorú, de min-
denki számára tanulságos tör-
ténet. Böröczky József

Ki segít a jogos tulajdon
visszaszerzésében?

Március elsejétől módosult
a szociális szolgáltatásokról
szóló törvény. Az egyik leg-
fontosabb módosítás, hogy
az ügyfélnek ismét joga lesz
választani a magán- és az ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmények között, az állam
pedig köteles ezeket egyfor-
mán támogatni.

Az ellátás a szociális szolgál-
tatást nyújtó intézményekben
természetesen most sem in-
gyenes, a magántulajdonú in-
tézményben most is jóval ma-
gasabbak az árak, mint az ön-
kormányzatiban. Utóbbiakban
a havi összeg, amit az ügyfél fi-
zet 200-300 euró, a magánin-
tézményekben a színvonaltól
függően legalább 500 euró, de
akad 700-1000 eurós havi be-
fizetendő összeg is.

Jelentős változás az is, hogy
bővül azoknak a köre, akik
igénybe vehetik a kifejezetten
„nyugdíjasotthonnak“ ismert
intézmények szolgáltatásait.
Jelenleg két feltétele van az
ilyen intézményekben való el-
helyezkedésnek: nyugdíjaskor
és az ellátást igénylő rossz
egészségi állapota. Ezentúl
mások is lakhatnak az ottho-
nokban: családon belüli erő-
szak áldozatai, tehát egy nő
is beköltözhet gyermekével,
ha másképp nem tudja meg-
oldani a helyzetét.

A rászorulóknak az önkor-
mányzathoz kell kérvénnyel
fordulni, ha ellátást igényel-
nek. A helyi önkormányzat
dönt arról, hogy az igénylő
kaphat-e ellátást, elhelyezked-
het-e a nyugdíjasotthonban.

forrás: Szociális Biztosító

Módosult a szociális
szolgáltatások törvénye

Szomorú, de többen is vagyunk

hasonló helyzetben...

Módosult a szociális
szolgáltatások törvénye

NNeemm  eemmeelliikk  aa  nnyyuuggddííjjkkoorrhhaattáárrttNNeemm  eemmeelliikk  aa  nnyyuuggddííjjkkoorrhhaattáárrtt
A szlovák kormány nem fogja támogatni a nyugdíjba vo-

nulás elhalasztását. Ezt Iveta Radičová kormányfő jelentette ki
a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságában, ami-
kor az Európai Tanács rendkívüli brüsszeli ülésének és az eu-
róövezet informális találkozójának az eredményeiről számolt
be. „Már nem szerepel a konkurenciaképességi csomagban az
egységes nyugdíjkorhatár megszabása” - közölte Radičová.

„Eddig az a szabály volt érvényben, hogy a nyugdíjkorha-
tár és az életkor átlagos felső határa között minimálisan 15
év legyen. Mi ezt a 62 évben megszabott nyugdíjkorhatárral
teljesítjük” - szögezte le Radičová. Ha Szlovákia felemelné a
nyugalomba vonulás korát, nem teljesítené ezt a kritériu-
mot. „Miránk tehát a többi tagállam emiatt nem gyakorol-
hat nyomást” -  fűzte hozzá Radičová. forrás: sita

Több hónapos várakozás után a városi képviselő-testület
oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági bizottságának március
17-i ülésén lehetősége nyílt arra, hogy foglalkozzon a sport-
klubok és kulturális szervezetek kérvényeivel. Bár a városnak
még mindig nincs elfogadott költségvetése, azonban a bi-
zottság kapott a városvezetéstől egy keretszámot, amely is-
meretében megszületett a támogatásokról szóló javaslat. A bi-
zottság tagjai tudatában vannak annak, hogy a támogatásra
a sportegyesületeknek nagyon sürgősen szükségük van, hi-
szen néhányan már komoly megélhetési gondokkal küzde-
nek. Most már csak reménykedni tudunk, hogy a képviselő-
testület a március 31-i ülésen dönthet a város 2011-évi költ-
ségvetéséről, majd ezt követően a kulturális és sporttámo-
gatásokról. Dr. Héder Ágnes bizottsági elnök

Megszületett a támogatásokról
szóló javaslat

Júliustól drágul a vonatjegy
A Szlovák Államvasutakhoz tartozó három eladósodott

társaság fellendülését egyebek mellett a viteldíjak meg-
emelésével, illetve a vasúti teherfuvarozó cég eladásával
szeretnék elérni. A vonatjegyért valószínűleg júliustól fize-
tünk többet. A Szlovák Vasúttársaság vezetője, Pavel Kravec
megerősítette, hogy a közel 5 százalékos drágulást az év
második felére tervezik. A legnagyobb mértékben a rövi-
debb, az 50 kilométeres távolságon belül utazóknak emel-
kedik a viteldíj. Legkevésbé a gyorsvonatok jegyárai nőnek.

(bumm)



� 2011. március 21.   •   DELTAMOZAIK - HIRDETÉS

Rengeteg olyan dologgal
érintkezünk a mindenna-
pokban, melyek befolyásol-
hatják szervezetünk egészsé-
ges működését. Ilyen pl. a
szennyezett levegő, az ivóvíz,
a gyógyszerekben található
különböző vegyi anyagok,
élelmiszerekben levő nö-
vényvédőszerek maradvá-
nyai, ételszínezékek, ízfo-
kozók és még sorolhat-
nánk. Ezek a méreganya-
gok sokféle betegség
forrásai lehetnek. Hatással
vannak immunrendsze-
rünkre, anyagcserefolyama-
tunkra, lassítják a belek mű-
ködését, ami akár elhízáshoz
is vezethet.

Ha szeretnénk tenni vala-
mit egészségünk érdekében,
évente legalább 1x (tavasszal)
csináljunk végig egy méregte-
lenítőkúrát. Többféle módszer
is rendelkezésünkre áll:

• Tarthatunk léböjtkúrát
• Alkalmazzunk kúrasze-

rűen vértisztító növényeket,
pl. gyermekláncfűgyökér,
nyírfalevél, csipkebogyó,
édesköménymag, borsmenta,
citromfű, aranyvesszőfű 1:1

a r á -
nyú ke-
v e r é k é t .
Akinek bonyolult-
nak tűnik ennek elkészítése,
számos méregtelenítő teake-
veréket találhat a gyógynö-
vényboltokban.

• Akik rendszeres kávéfo-
gyasztók, és nem tudnak le-
mondani szenvedélyükről,
nekik is ajánlott, hogy 1-1 csé-
szét zöldteával helyettesítse-
nek. Különösen felhívnám a
figyelmet a Maté nevű teára,

melynek levelei nagy meny-
nyiségű koffeint tartalmaz-

nak, így bátran helyettesít-
hetjük vele reggeli ká-

vénkat. Élénkítő hatás-
sal van a szervezetre,
segíti az emésztést és
a lerakódott zsírok
lebontását.

• A gyógyteák, a
zöld-, fekete-, vörös-

és fehérteák nem-
csak méregtelenítik szer-

vezetünket, hanem lelki
harmóniát is teremtenek,
fontos ásványi anyagokhoz
és vitaminokhoz jutunk ál-
taluk.

• Nem elhanyagolandó
a mozgás sem. A méregte-

lenítést kiválóan segíti pl. a
napi fél óra gyors séta, bicikli-
zés, kocogás, ill. heti 1-2 alka-
lommal a szaunázás.

A méreganyagok távozása
különféle átmeneti tüneteket
okozhat: levertség, fejfájás,
pattanások jelenhetnek meg
a bőrön, de ez ne tartson visz-
sza minket, hiszen ez 1-2 na-
pot jelent, viszont az egészsé-
günk egy életre szól!

Varga Csilla

FYTOTÉKA

Kvalitné sypané čaje, bylinky, 
tinktúry, oleje,

výživ. doplnky, sušené plody.

Minőségi teák, gyógynövények,
olajak, étrendkiegészítők és

egyéb természetes
alapanyagú készítmények.

DARUJTE ZDRAVIE!
AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET!

KOMÁRNO, Nám. Kossutha 11
KOMÁROM, Kossuth tér 11.

A márciusi fényesen ragyogó napsugarak minden háziasz-
szonyban felébresztik a tavaszi nagytakarítás gondolatát, hi-
szen a tavasz a megújulás, ébredés és tisztaság jelképe. So-
kan azonban nem gondolunk arra, hogy nem csak a kör-
nyezetünkben kell rendet teremteni, mert mint ahogy a ter-
mészetnek, úgy a mi szervezetünknek is szüksége van a
megújulásra, hogy harmóniát teremtsünk és kiegyensúlyo-
zottak legyünk. Amíg a testünk nem „ordít“ segítségért,
nem adja komoly jelét annak, hogy sürgősen tennünk kell
valamit, addig bele sem gondolunk abba, milyen károkat
okozhatunk saját magunknak anélkül, hogy észrevennénk.
A káros szenvedélyeken kívül (dohányzás, alkohol...).

Tavaszi „nagytakarítás“

Az allergiás megbetegedések száma
világszerte drasztikusan nő, aminek
egyik fontos oka a klímaváltozás és
az általa kiváltott hosszabb par-
lagfű- és szénanáthaszezon.

Az amerikai tudományos akadé-
mia folyóiratában (PNAS) ismertetett
tanulmány szerint a parlagfűszezon
hosszabbodása összefüggésben van
a felmelegedéssel. Az adatokból meg-
határozták, hogy 1995 és 2009 között
a szélességi fok növekedésével nőtt a
fagymentes időszak is, és ezzel együtt

a pollenfertőzött napok száma is.
A parlagfű hazánkban július végé-

től októberig virágzik. A lakosság
mintegy 10 százaléka érintett. Ez a
gyomnövény egymaga több szezoná-
lis allergiás rhinitisért felelhet, mint
az összes többi allergén növény
együtt. A szerzők felhívták a figyel-
met arra, hogy a hosszabb szezon, il-
letve a pollenek magasabb koncent-
rációja miatt egyre többen beteged-
hetnek meg. A már allergiás emberek
tünetei is súlyosbodhatnak.

-ga-

Az IKEA bevonja a 2010 februárja és decembere között vi-
lágszerte árusított „Första” nevű kávé- és teakészítőjét,

mert az üvegedény fémtartójában keletkező nyomás
hatására az üveg hirtelen eltörhet, és forrázást, il-
letve zúzódást okozhat. Az IKEA arra kéri a 0,4 lite-
res és az 1 literes kávé- és teakészítő vásárlóit, hogy

a terméket ne használják tovább, ha-
nem vigyék vissza az áruházba, ahol
visszakapják a teljes vételárat. A cég
hozzáfűzi: húsz olyan esetről érte-
sültek, amikor az üveg eltört, ezek
közül tizenkét esetben a kifröccsenő

forró kávé vagy tea hatására égési sérülés,
egy esetben zúzódás történt. -zer-

Hosszabb szénanáthaszezont
okoz a klímaváltozás

Újabb hibás gyártmány

Kulcsár Lajos, 65 éves,  komáromi lakos
Nagyon sok problémával érkeztem a

Ceragem központba. Derékfájás, két
porckorongsérv, magas vérnyomás, ma-
gas koleszterin és mindkét szememen
szürke hályog.

Az első alkalom nem volt valami „ké-
nyeztető”! Mivel nagyon nagy fájdalmakat
éreztem, bizony örültem, amikor az első
negyven perc véget ért. Azután viszont azt
éreztem, mintha könnyebben tudtam volna
felkelni. Már alig vártam, hogy másnap le-
gyen, és újra ráfekhessek a Ceragem Mas-
ter-re. Kíváncsi voltam, hogy vajon megint
azt fogom-e érezni, mintha könnyebben mo-
zognék? És tényleg! Napról napra egyre
jobban meggyőződtem, elmúltak a nagy
fájdalmaim, a lábaimból elmúlt a zsib-
badás!

Már le tudtam hajolni, be tudtam kötni a
cipőmet. Azóta fájdalmaim teljesen elmúl-
tak, újra tudok tornázni, mozogni, ÉLNI!

A harmincadik alkalom után kellett je-
lentkeznem a szemészeten, hogy megbe-
széljem a doktornővel a szemműtétemet. A
vizsgálat után közölte a doktornő, hogy nem
látja indokoltnak a szürke hályog műtétet, de
jöjjek vissza decemberben. A decemberi
vizsgálatkor közölte, hogy teljesen egész-
séges a szemem. Eltűnt, felszívódott a
szürke hályog! Nem kell félévente jelent-
keznem ellenőrzésre, EGÉSZSÉGES VA-
GYOK! Olyannyira, hogy még a fénytörési
problémáim is elmúltak! +5,5 dioptriás ol-
vasószemüvegem volt, ma már szemüveg
nélkül olvasok, sőt 3,5 dioptriás volt az ál-

landó szemüvegem, ma már ezt sem hasz-
nálom. Tökéletes lett a látásom!

Ízületi fájdalmaim miatt egyáltalán nem
tudtam lépcsőzni, nagyon fájt a térdem.
Közlekedni csak úgy voltam képes, a lép-
csőn járni, ha volt mibe kapaszkodni,
tá¬maszkodni és minden lépcsőfok külön
próbatételt jelentett. Ma már, váltott lábbal,
szinte felfutok a lépcsőn!

Nagy fájdalmaktól szabadított meg a 
CERAGEM! 

Örökre hálás leszek a Ceragem-nek,
hogy nem kellett műteni a szememet. 

Újra BOLDOG és EGÉSZSÉGES va-
gyok!

Minden nap használom a készüléket
és nagyon sok barátnak, ismerősnek el-
mondtam, ha gyógyulni akarnak, semmi
mást nem kell tenniük: CSAK MENJE-
NEK EL A CERAGEM KÖZPONTBA!

wwwwww..cceerraaggeemmkkoommaarroomm..hhuu
Címünk: Dél-Komárom, Igmándi út 12,

Millenium üzletház 1. emelet. Tel.: 0917
548 193

Háziorvos ajánlására látogattam meg 
a Ceragem központot– Egészséges lettem

CERAGEM
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Gúta

Akár egy tucat induló vállalkozást is se-
gíthet Nagymegyeren a közeljövőben ki-
alakítandó inkubátorház, melyre pályá-
zat útján a magyarországi Kapuvárral kö-
zösen nyert el összeget uniós alapokból
a csallóközi város. 

A két önkormányzat március 11-én meg-
tartott nagymegyeri munkatalálkozóján
éppen ez volt a téma, vagyis az inkubá-
ciós szolgáltatások kialakítását célzó
EU-s pályázat részleteinek megbe-
szélése. Az inkubátorház szol-
gáltatásait kihasználó vállal-
kozások feladatai között töb-
bek között az is szerepel,
hogy minél hamarabb állja-
nak saját lábra, és tudják át-
adni helyüket más induló vál-
lalkozásoknak. „A két város közti
együttműködés viszonylag újke-
letű, ám annál nagyobb remé-
nyekkel állunk hozzá. A pályá-
zati úton megvalósuló inkubá-
torház Nagymegyeren egy régi épület át-
építését jelenti, azonban az
együttműködés nem csak a két épületre
terjed ki. A jövőbeli cél az üzleti kapcsola-
tok és a vállalati együttműködés előmoz-
dítása.” – mondta a szakmai megbeszélé-
seket követő közös sajtótájékoztatón Né-
veri Sándor, Nagymegyer polgármestere.
Míg a csallóközi városban az inkubátorhá-
zat egy régi épület átépítésével valósítják
meg, addig Kapuváron egy teljesen újat

építenek. Ennek okán a közösen elnyert
542 819,35 eurós támogatásból így 182 400
euró jut a nagymegyeri inkubátorház ki-
alakítására. Hámori György, Kapuvár pol-
gármestere elégedettségét fejezte ki annak
kapcsán, hogy az új nagymegyeri városve-
zetés is teljes mértékben támogatja ezek-
nek a közös céloknak az elérését. A két vá-
ros együttműködése terén mindenképpen
ki kell használni egymás tapasztalatait is,

míg Kapu-
vár az

ipari parkja benépesítésével előbbre tart,
addig Nagymegyeren kiterjedtebben  mű-
ködnek az idegenforgalmi szolgáltatások.
„Egyedül minden nehéz, közös erővel
minden megoldható” – summázta a végén
a kapuvári polgármester. 

A nagymegyeri inkubátorház kivitelezé-
sét még március folyamán pályáztatja meg
az ottani önkormányzat, az építkezés leg-
később júniusig el is kezdődik.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán 

Több rendezvény is zajlott a csallóközi
fürdővárosban a megemlékezések kereté-
ben. A 1848/1849-es magyar forradalom és
szabadságharc 163. évfordulója alkalmá-
ból a nagymegyeri református temetőben
Szeghy Zsigmond honvéd sírjánál március
15-én megtar-
tott ko-
szo-

rúzással tisztelegtek a hősök előtt. Ünnepi
beszédet Varga László helytörténész, a
nagymegyeri Corvin Mátyás Gimnázium
tanára mondott. Ezt követően az önkor-
mányzat nevében Néveri Sándor polgár-

mester és Lapos Ildikó alpolgármester, va-
lamint a helyi iskolák és azok magyaror-
szági testvériskoláinak képviselői, továbbá
a Csemadok, a Magyar Koalíció Pártjának
helyi szervezete, a Magyar Köztársaság
nagykövetsége, a helyi cserkészcsapat és
további nagymegyeri lakosok is elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit, virágait. 

Délelőtt a gimnázium Zsapka Attila és
Madarász András Szabadság – 1848. már-

cius 15. című koncertjével emléke-
zett meg a nemzeti ünnepről.

Ugyanekkor a magán-szakkö-
zépiskolában pedig a magyar
forradalom és szabadság-
harc emlékére rendezett
szavalóverseny második év-
folyama zajlott magyaror-
szági részvevőkkel is. Egyéb-

ként a megemlékezések sora
még vasárnap délután kezdő-

dött a városi művelődési otthon-
ban megtartott, A költő visszatér

című ünnepi műsorral, melynek kereté-
ben fellépett a Vox Megere együttes ze-
nés-verses műsorával, közreműködtek a
magyar alapiskola, a művészeti alapiskola
és a gimnázium tanulói és a Bárdos Lajos
Vegyes Kar is. A vasárnapi ünnepi emlék-
műsor szónoka Berényi József, az MKP or-
szágos elnöke volt.

kovács
fotó: Kovács Zoltán

„Eza nap az önrendelkezés, a szólásszabadság, az önkormányzás
napja” -  mondta Ing. Samu Beáta alpolgármester asszony, az

MKP gútai alapszervezetének elnöke a város által rendezett ünnepsé-
gen. A megemlékezés vasárnap, március 13-án zajlott a Szent Rozália
kápolnaparkban elhelyezett emléktáblánál. Ünnepi beszédet mondott
még Horváth Árpád polgármester, továbbá az egyházak képviselői
mondtak rövid fohászt a forradalomra emlékezve. Ezután következett
a koszorúzás, melyen részt vettek az egyes városi intézmények képvi-
selői, az iskolák képviselői, a politikai és civil szervezetek egyaránt. A
megemlékezést a Kis-Duna Menti Rockszínház előadása zárta, melyet
az érdeklődők a VMK-ban tekinthettek meg.

A város két középiskolája március 14-én tartott közös ünnepi meg-
emlékezést. Az ünnepségen részt vett Szigeti László is, aki röviden
szólt a diákokhoz és tanárokhoz. -csóka-

A kápolnaparkban emlékeztek

Koszorúzás, koncert, szavalóverseny
a nemzeti ünnep jegyében

Határon átnyúló projekt kezdő 
vállalkozások megsegítésére

Nagymegyer

Nagymegyer

A Vasút utcában található épületben alakítják ki az in-
kubátorházat

Az önkormányzat nevében Néveri Sándor
polgármester és Lapos Ildikó alpolgár-
mester koszorúzott
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Bátorkeszi

Március 13-án a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma szer-
vezésében ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ünnepség, igét hirde-

tett Ráksi Lajos nagyvárad-réti református lelkész. Az énekkari szolgálatot a Vá-
radi Dalnokok, a Nagyvárad-réti Református Egyházközség 40 fős férfikara vé-
gezte. 

Március 14-én az ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol a helyi Kováts
József Alapiskola nyolcadik és kilencedik osztályos tanulói irodalmi összeállí-
tással köszöntötték március 15-ét, majd Noszkay Ágnes, a helyi zeneiskola di-
ákja népdalokat énekelt. Ezt követte a Karácsony Imre női kamarakórus fellé-
pése, majd Noszkay Zoltán alpolgármester szavalata és Sipos József polgár-
mester ünnepi beszéde. Az ünnepi műsort Kovács Anna és Szegi Barbara fel-
lépése zárta. Ezt követően az ünnepség az 1848/49-es emlékműnél
koszorúzással és mécsesek elhelyezésével ért véget.

Csallóközaranyos

Aközség önkormányzata és az MKP helyi alapszervezete közös szervezésében
március 15-én délután 16.00 órai kezdettel hazafias dalok felcsendülésével,

valamint  Juhász Gyula Március idusára c. költeményének előadásával vette kez-
detét az ünnepi megemlékezés.  

Mgr. Várady Kornélia üdvözlő szavai után Pálfy Zoltán mérnök ünnepi be-
szédében emlékeztetett a magyar nemzet újkori történelmének ezen megha-
tározó eseményeire. Az ünnepi műsor az alapiskola diákjainak szavalataival,
majd a nyugdíjasklub „Aranyeső” kórusának és az ifjúsági éneklőcsoportnak a
közös fellépésével folytatódott. A kopjafánál lerótták kegyeletüket és elhelyez-
ték a megemlékezés virágait a helyi alapszervezetek. Az ünnepség a himnusz
eléneklésével ért véget.

Csicsó

„Kihűséget vet, életet arat, és a gyökér megmarad!“ Vass Albert versének
sora volt a címe annak az emlékműsornak, mellyel Csicsón emlékeztek.

14.00 órakor a „Magyarnak maradni“ emlékparkban Ing. Földes Csaba polgár-
mester köszöntője után az önkormányzatok,  pártok és szervezetek megko-
szorúzták az emlékműveket. A kultúrházban a Porta színpad, az Asszonykórus
és a Közmunkás zenekar zenés történelmi összefoglalója tette emlékezetessé
a délutánt. A község vendége volt Kara Ákos, a FIDESZ – KDNP országgyűlési
képviselője Győrből és a Pozsonyi Magyar Kultúrintézet igazgatója, Kollai István.
A zenével tűzdelt színpadi játék a Pilvax farsangjával kezdődött és elvitte a né-
zőt az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételig. 

Dunamocs

Amárcius 15-én megtartott ünnepség a templomkertben lévő kopjafánál
kezdődött, ahol Banai Tóth Pál polgármester mondott ünnepi beszédet,

majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál, miköz-
ben a Csemadok Hagyományőrző csoportja forradalmi dalokat énekelt. Az ün-
nepség  a kultúrházban folytatódott, ahol Rácz Kálmán mondott  történelmi be-
szédet, majd a helyi alapiskolások és óvodások ünnepi műsorával ért véget.

Dunaradvány

Ahelyi Csemadok és az MKP alapszervezete esti ünnepségén Vörös Attila be-
szélt a népszámlálásról, majd Rácz Kálmán történész szólt Széchenyi éle-

téről. Ezután a radványi alapiskolások és a Búzavirág éneklőcsoport műsorát lát-
hatta az ünneplő közönség.

Ekel

ACsemadok alapszerve-
zete, Ekel Község Ön-

kormányzata, az MKP és
a Via Nova ifjúsági cso-
portja alapszervezetei szer-
vezésében került sor 2011.
március 12-én az 1848/49-
es forradalom és szabad-
ságharc 163. évfordulója
alkalmából megtartott, ki-
állításal egybekötött ekeli
megemlékezésre. Az em-
lékműnél Nagy Gábor, a
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny győztese tolmácsolásá-
ban hangzott el a Nemzeti dal, a népes ünneplő közönséget a szervezők nevé-
ben Török Anikó köszöntötte, majd magyar dallamok csendültek fel az ekeli Ba-
zsarózsa énekkar előadásában. Ünnepi beszédet mondott Tanító Péter refor-
mátus lelkipásztor és Petheő Attila, a Csemadok Területi Választmányának el-
nöke. Miután a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit, és
elénekelték a himnuszt, átvonultak a kultúrházba, ahol a megemlékezés Kiss
Lajos, a Csemadok helyi tiszteletbeli elnökének ünnepi köszöntőjével folyta-
tódott. A továbbiakban a Hetényi János Magyar Tannyelvű Óvoda és Alapiskola
dijákjai, színjátszó körének tagjai adták elő ünnepi műsorukat, majd Petőfi Sán-
dor, Wass Albert és Sajó Sándor versek hangzottak el Nagy Gábor és Lengyel Má-
ria előadásában. A Képekbe zárt emlékezet, izsai népviselet c. kiállítást Sámson
Gizella, az Izsa Falujáért Alapítvány elnöke nyitotta meg, ezt követte az izsai Bú-
zavirág hagyományőrző csoport műsora. A megemlékezés az összefogás és
összetartozás csodálatosan felemelő szellemében a kiállítás megtekintésével és
családi hangulatú beszélgetéssel ért véget.

Ímely

Március 13-án tartott közös megemlékezést az ímelyi egyház, az MKP, a Cse-
madok és az önkormányzat a helyi református templomban. Fellépett az

ímelyi éneklőcsoport, valamint a citerások. Az ünnepi megemlékezést a refor-
mátus udvarkertben felállított kopjafa koszorúzása zárta.

Karva

Amárcius 15.-i
megemlékezés

volt az első rendez-
vény, amelyet az új
főtéren tartottak. A
rendezvényt meg-
nyitó Szózatot a kö-
zönség állva hall-
gatta végig, majd
Duka Gábor polgár-
mester elmondta
ünnepi beszédét.
Őt a helyi óvoda és
alapiskola tanulói
követték, majd a
Szakközépiskola di-
ákja, Szalma Erika szavalt. Ezután Vörös Boglárka következett Sajó Sándor Ma-
gyarnak lenni című költeményével.  A kultúrműsort a helyi Hagyományőrzők
énekcsoportja zárta hazafias dalokkal.  Ezt követően a megemlékezésen részt-
vevők a polgármester vezetésével vonultak át a Hídverő oszlophoz, ahol a he-
lyi szervezetek elhelyezték koszorúikat. A rendezvény hagyományosan a Him-
nusz eléneklésével zárult.

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek régiónkban
ké
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Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek régiónkban
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Naszvad

Az ünnepi megemlékezés a helyi Művelődési Központban kezdődött, ahol ha-
zai előadók, felnőttek és gyermekek idézték fel  a márciusi ifjak hangulatát.

Beszédet mondott dr. Völner Pál, a Magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára. Az előadást követően fáklyás felvonulás volt  a kopjafához, ahol ün-
nepi beszédet mondott Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke, majd
az 1848-as szabadságharc tiszteletére állított kopjafa koszorúzása következett. Zá-
rásként a Himnusz eléneklésével fejeződött be az ünnepi megemlékezés.

Ógyalla

Jókai Mór mellszobránál Jókai Lilla, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda ta-
nulójának nyitóversével kezdődött az ünnepség, majd beszédet mondott

Bastrnák Tibor parlamenti képviselő és Zemkó Margit, a város polgármestere.
A koszorúzás alatt közreműködött a Csemadok ógyallai alapszervezetének Őszi-
rózsa asszonykórusa. Ezt követően a Csemadok elnöke, Kocskovics Gabriella a
közelgő népszámlálás jelentőségéről tartott előadást. Az ünnepséget a Szózat kö-
zös éneke zárta. 

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek régiónkban
Keszegfalva

ACsemadok keszegfalvai alapszervezete ünnepi megemlékezésén az el-
nöknő, Kertész Ildikó köszöntő beszéde után Mészáros Tamás előadásában

meghallgatták A Költő visszatér c. Kormorán-dalt. Az ünnepi beszédet Petheő
Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke mondta el. A
kultúrműsor és a Himnusz elhangzása után elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait az emlékoszlopnál. A megemlékezésen jelen volt Lehocký Milan, Ke-
szegfalva polgármestere is.

Marcelháza

Az ünnepség a temetőben lévő kopjafánál kezdődött, ahol Duka Róbert is-
kolaigazgató köszöntötte a megjelenteket, s egy szavalat elhangzását köve-

tően a társadalmi intézmények képviselői koszorút helyeztek el a kopjafánál.
Az ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol beszédet mondott Varga Ervin
polgármester. Az emlékezők megtekintették a szabadságharc tematikáját fel-
dolgozó gyermekrajz-kiállítást, majd az alapiskola tanulói adtak műsort.

Szilas

Megemlékezést a Barátság parkban levő 1848-as emlékműnél tartottak.
Mint vendég felszólalt Vörös Péter parlamenti kepviselő, valamint Tóth Pé-

ter polgármester. A lakszakállasi iskola tanulói a Bergendi Raffai Zita vezetésével
tartott rövid programban idézték fel az 1848-as eseményeket, zenei kíséretről pe-
dig Johancsik Sándor es  Vörös Attila gondoskodott.  Koszorút helyezett el a he-
lyi önkormányzat, a Vöröskereszt, a Csemadok, és a megemlékezők. A
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Megyercs

Ahelyi Csemadok szervezésében
a megyercsiek is ünnepeltek. A

megemlékezés és tisztelet koszorúit
Bese József huszárőrmester és Far-
kas  Mihály honvéd síremlékénél
helyezték el. A koszorúzáson fel-
hangzott a Nemzeti dal az iskolá-
sok előadásában, és a nyugdíjasklub
énekkarának dalai színesítették az
ünnepélyt. Köszöntőt Puha Emma,
az iskola nyugalmazott igazgatónője
mondott, aki felhívta a figyelmet a megemlékezés fontosságára és nemzeti tu-
datunk erősítésére. Koszorút helyeztek el: a Csemadok alapszervezete, az ön-
kormányzat, a református egyház, az MKP, az iskola és óvoda képviselői.

Martos

Az ünnepség a református templomban kezdődött, ahol az igehirdetés szol-
gálatát Nt. Szénási Lilla végezte. Az ünnepi istentiszteletet a református fi-

atalok és az ifjúsági zenekar megzenésített hazafias versekből összeállított mű-
sora követte. A Szózat eléneklése után az ünneplő sereg a templommal szem-
ben lévő Millenneumi emlékmű körül gyülekezett, ahol a Csemadok helyi szer-
vezetének elnöke, Zsigó Anna köszöntötte az egybegyűlteket, majd Keszeg
István mérnök, a község polgármestere mondott beszédet.  Endrédi Mónika sza-
valata után Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának el-
nöke osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Az ezt követő koszorú-
zás alatt a Csemadok énekkara forradalmi dalokat énekelt. Szavalattal, majd pe-
dig nemzeti imádságunk, a Himnusz éneklésével zárult a martosiak megem-
lékezése.

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek régiónkban
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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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

• Tetőszerkezet építése
• Tetőfedés – cserép, zsindely,

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

lépcső…
• OSB lapok felrakása
• Tatranský profil lerakása

TTeell::  00990088  005544  002222

TETŐFEDÉS &
ÁCSMUNKÁK

Értékeltek a lánglovagok

Humanitárius ruhagyűjtés 

A gútai Corvin Mátyás Alap-
iskola február végén név-
adóját ünnepelte. 

Öt évvel ezelőtt vette fel az
intézmény Corvin Mátyás ne-
vét. Ez alkalomból szervezett
ünnepséget az Iskolai klub
Mátyás neve napján. 

A megemlékezés helyszíne
a Corvin-terem volt. Minden
osztályból három tanuló kép-
viselte diáktársait. Az ünnep-
séget Vadkerti Bálint végzős
diák nyitotta meg. Ezt az
énekkar fellépése követte
Horváth Henrietta tanító
néni vezetésével, majd Szépe

Anilla furulyajátékát hallgat-
ták meg a résztvevők. A ne-
gyedik osztályosok Varga La-
ura tanító néni irányításával
egy Mátyás királyról szóló tör-
ténetet adtak elő. Befejezésül
Nagy Andrea tanító néni fel-

készítésével, szintén a negye-
dikesek egy botos tánccal káp-
ráztatták el a jelenlevőket. Ez-
zel a tánccal mutatták be, mi-
ként töltötte idejét Mátyás ki-
rály fekete serege a csaták
közti időszakban. -la-

Ímely községben a nyugdíjas-klub szer-
vezésében került sor az idei farsangsira-
tásra és farsangtemetésre, amelyre meg-
hívták az ógyallai és a gútai nyugdíjaso-
kat is.

A farsang farkán, azaz húshagyó kedd
délután a község kultúrházában a megjelen-
teket Hronovská Marta,  a nyugdíjas klub el-
nöke üdvözölte, majd a község polgármestere,
Tyukos Ferenc köszöntötte a megjelenteket.  

Aztán kezdetét vette a móka, kacagás, zene-
szótól, énektől volt hangos a kultúrház, hogy
ízelítőt adjanak abból, hogyan búcsúztatják a
farsangot, a telet falujukban. A muzsikát egy
helyi fiatalember biztosította, a zajkeltésben
pedig versenyre keltek az öszülő legények. Köz-

b e n
maskarások

riogatták a bámészkodókat. A vicces vagy
ijesztő jelmezekbe bújt farsangi alakoskodók
eljátszották a farsangtemetést, a helyi hagyo-
mányokhoz hűen. (miriák)

A szerző felvétele

Február végén Nagykeszin is volt ruhagyűj-
tés. A cseh illetőségű Diakonie Broumov ál-
tal szervezett akcióba bekapcsolódott szinte
az egész falu, tudtuk meg Marsalik Magdol-
nától, aki a helyi Községi Hivatal alkalma-
zottja. 

„Már három éve rendszeresen gyűjtenek fa-
lunk lakosai. Az első alkalommal meglepe-
tésre 250 zsák ruha, cipő, edény gyűlt össze. A
sikeres akción felbuzdulva többször megke-
restek bennünket a szervezet emberei. Így egy
évben kétszer is tudnak adakozni a helyi la-
kosok“ – mondta a községi alkalmazott. „Va-

lójában feleslegessé vált, megúnt, kinőtt ru-
hákat, cipőket vagy edényeket, de szintúgy já-
tékokat is gyűjtünk. Az 1000 lakosú Nagyke-
szin 200 darab zsák adomány gyűlt össze, ami
mindenképpen figyelemre méltó. Az önkor-
mányzat hathatós segítségével szerveztük meg
a gyűjtést. Mindenki a háza elé helyezte a fel-
ajánlandó ruhát, cipőt, netán játékot. A Köz-
ségi Hivatal egyik traktorával pedig össze-
gyűjtöttük egy helyre, ahonnan aztán a szer-
vezet teherautója elszállította az adományt. A
Diakonie Broumov humanitárius szervezet na-
gyon együttműkődő, és várható, hogy ősszel is-
mét meglátogatnak bennünket“ – fejezte be tá-
jékoztatását Marsalik Magdolna. -pint-

Nagykeszi

Gúta

Mátyás-nap

Szilas községben 1885-ben alakult meg az
önkéntes tűzoltócsapat. A több mint 120
éves szervezet február közepén tartotta év-
záró taggyűlését a helyi kultúrházban. A ren-
dezvényen megjelent Záhorcsek Zoltán, az
ÖTE járási elnöke, valamint Tóth Péter, a
falu polgármestere is. 

Tartalmas program ígérkezett, mivel tavaly
nem rendezték meg az évértékelőt, ezért bő-
vebben is beszámoltak az elmúlt két év ese-

ményeiről. A taggyűlésen megvitatták az idei
terveket. Beszámoltak arról, hogy a községben
egy tűzeset történt, ami egy helyi magángazda
gazdasági épületében keletkezett. A szilasi tűz-
oltók idei tervei között szerepel, hogy mindkét
csapatukkal részt vegyenek az elkövetkezendő
tűzoltóversenyeken, valamint ha sikerül, sze-
retnék újra indítani tűzoltócsapatukat a járási
versenyen. Az önkéntes lánglovagok évérté-
kelőjén harmincketten tették tiszteletüket, és
a jelenlevők közül hatan kitüntetésben is ré-
szesültek. -pint-

Szilas

Ímely

Vidám farsangbúcsúztatás 
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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.

Nyolcadik   kérdésünk:
Milyen rendszerességgel jelenik meg
az Euronics szórólap?
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

A családi vállalkozásként
működő Šeko Shop elekt-
ronikai szaküzlet immár
20 éve működik a piacon.
2003-ban a 31 tagot szám-
láló Euronics hálózatnak
lett a tagja. Az üzletek szá-
mát tekinteve az Euronics
a szlovákiai piacon a leg-
nagyobb, elektronikával
foglalkozó üzlethálózat. A
Šeko Shop tulajdonosa,
Lýdia Šebenová azt
mondja, hogy elsősorban
a vevő bizalmát, elége-
dettségét szeretnék el-
nyerni.

• Mit nyer a vevő, ha
Önöknél vásárol?

- Vevőink számára előnyös
vásárlást kínálunk. Megem-
líteném elsősorban az in-
gyenes házhozszállítást, a
használt elektronikai eszkö-
zök elszállítását és ingyenes
újrahasznosítását, a részlet-
fizetés lehetőségét. A klub-
tagság további árengedmé-
nyeket, szakmai tanácsadást,
illetve a jótállás lejárta utáni
javítást is magában foglalja. 

• Hogyan láttatják ma-
gukat a piacon?

- A reklám több formáját

kihasználjuk. Havonta meg-
jelenik például az Euronics
szórólapja, s a Kék Duna rá-
dióval is együttműködünk.
Vevőink számára különböző
versenyeket szervezünk, me-
lyek során értékes nyeremé-
nyek találnak gazdára. A ha-
gyományos karácsonyi ver-
senyünk mellett most a Del-
tával, a Pepita tours utazási
irodával és a Sitno bútorüz-
lettel nagy tavaszi versenyt
hirdettünk meg. A fődíj egy
luxus hajóút, de televíziót és
még további értékes nyere-
ményeket is kisorsolunk. A
sorsolására május 1-jén a
Klapka téren kerül sor. 

• Hogyan mutatkozik
meg áraikon a magasabb
h o z z á a d o t t é r t é k - a d ó
(DPH)?

- Mivel az árakat mi ala-
kítjuk, ezért sehogyan.

• Kinek az igényeit tud-
ják kielégíteni?

- Meg tudjuk szólítani az
exkluzív termékre vágyókat,
de azokat is, akik számára az
előnyös vásárlás a szempont.
Igyekszünk megőrizni vásár-
lóink rokonszenvét, s olyan
légkör kialakítására törek-
szünk, hogy vevőink mindig
elégedetten távozzanak üz-
leteinkből.

• Mennyiben jelent kon-
kurenciát az internet a ha-
gyományos üzletekre
nézve?

- Az internetes vásárlás
mást jelent. A szlovákiai vá-
sárlók konzervatívabban vá-
sárolnak, szeretik megnézni,
megfogni, kinyitni az adott
árut. Az internetes üzletek
esetében a termék ára az el-
sődleges szempont, a minő-
ség a második helyre szorul.
További hátránya, hogy az
internetes vásárlás ideális
helye a különböző spekulá-
cióknak. Például ha adó-
mentesen, az újrahasznosí-
tási illeték nélkül kínálják az
árut, amelyet aztán hozzá
kell fizetnie a vevőnek.

Télbúcsúztató Már 20 éve a piacon
Gúta

A gútai Tündérkert óvoda ovi-
sai már búcsút vettek a téltől.

Az óvoda művelődési
programjának  része a nép-
hagyományok aktív ápolása,
valamint  pozitív viszony ki-
alakítása a népi  tradíciókkal
szemben . Most az egyik far-
sangot követő népszokást eleve-
nítették fel az ovisok, a Kiszebábége-
tést. Elődeink a  Kiszebábot fehér ruhába öltöztették, meg-
gyújtották és vízbe dobták,  hogy elűzzék a hideget, fagyo-
kat és a betegséget.

Így a Brünni téri óvoda nagycsoportosai és a középsősök,
elkészítették a Kisze bábot és  március 8-án, hideg, de na-
pos időben útrakeltek és  kivitték a Vág-partra, ahol meg-
gyújtották és vízbe dobták, vagyis  képletesen „megszaba-
dultak“ a téltől.

Az óvoda pedagógusai
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KOS
Egész héten moso-
lyogsz, képes lennél
átölelni az egész vilá-
got. Bármit elérhetsz

ezekben a napokban!
bIKA

Tedd meg, amit elvár-
nak tőled, a hét má-
sodik felére pedig is-
mét kivirulhatsz, ked-

ved is jelentősen jobb lehet,
mint az elmúlt időszakban.

IKREK
Ne csak arra figyelj,
hogy mire vágyik a
szíved, hanem ügyelj
arra is, hogy az éssze-

rűség határain belül maradj,
mielőtt lépsz valamerre.

RÁK
A héten nem kell
nagy akadályokkal
számolnod, jól men-
nek a dolgok, mert a

csillagok a te oldaladon állnak.
OROSZLÁn

Most az egyszer ne fi-
gyelj oda a problé-
mákra. Örülj a tavasz-
nak, a szép időnek,

használd ki ezt, amennyire
csak tudod.

SZűZ
Ma érzékenyebb le-
hetsz a kelleténél, ép-
pen ezért háromszor
is gondold meg, hogy

kimondod-e azt, amire valójá-
ban is gondolsz egy feszült szi-
tuációban.

MÉRLEg
A szerelmi életedben
újabb bonyodalmakra
van kilátás, mert nagy
jelentőséget tulajdo-

nítasz egy apróságnak.
SKORPIÓ

Ha vállalkozáson tö-
röd a fejed, ideje ne-
kifutnod! Ha hivata-
los ügyeket intézel,

szerdára vagy csütörtökre idő-
zítsd!

nyILAS
Nagy dolgok történ-
hetnek meg veled
ezekben a napokban,
különösen jó üzleti le-

hetőségeket rejtenek most a
heti konstellációk, melyeknek
csúcspontja csütörtökre vár-
ható.

bAK
Kiváló a hét arra,
hogy feltérképezd,
milyen lehetőségek
vannak egy hatásos

és rövid fogyókúrára.
VíZönTő

Könnyebbnek érezd
ezt a hetet, a meglévő
párkapcsolatban is
nyugalom uralkodik,

sőt, bármilyen furcsán hang-
zik, pénzben most nem szű-
kölködtök.

HALAK
Ebben a hónapban
szupertrendi leszel,
sokan akarnak majd
utánozni. Olyasvala-

kivel jössz össze, akivel a ké-
sőbbiekben is barátok lesztek.K
és

zí
te

tt
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Horoszkóp

Programajánló

Humor

ÉSZAK-KOMÁROM
Panta Rhei: Író-olvasó talál-
kozó március 29-én, 18 óra-
kor Jankovics Marcellel, aki
Kossuth-díjas rajzfilmren-
dező, grafikusművész, műve-
lődéstörténész.
Limes Galéria: Magdaléna
Serbáková: Selyem című ki-
állítása április 30-ig tekint-
hető meg.
Selye János Gimnázium
Feszty Árpád aulája:
Varga Tamás és barátai fotó-
kiállítása. 
Jókai Színház: Március 24-
én 15.00 órakor Az ördög
nem alszik, 26-án 19.00 óra-
kor Az ördög nem alszik. 
Duna menti Múzeum 
díszterme:
Vadásztrófeák 2010. Dél-
Szlovákia vadászható vadjai
és a Szlovák Vadászszövetség
Járási Szervezete 2010. évi tró-
feáinak bemutatója. A kiállí-
tás március 25-ig tekinthető
meg. 
Nézd, mi repül! – Gólya!
című vándorkiállítás. A kas-
sai Kelet-Szlovákiai Múzeum
természettudományi kiállí-
tása a fehér gólyáról, június
11-ig tekinthető meg.
Március 26-án 9.30 órai kez-

dettel Lovagi Kultúra Napja
a Kard Rendje szervezésében.
Program: Töpler László. Szé-
kesfehérvári királysírok őr-
zése és megmentése, Fehér
Csaba: Vitézi rend, Jakus Ro-
land: Víváselmélet.
Zichy palota: Orbis Colora-
tus, válogatás Gálik Éva fest-
ményeiből április 30-ig te-
kinthető meg.
Szinnyei József Könyvtár:
Április  4-től április 8-ig
könyvbörze. 

ÓgyALLA:
Kultúrház: Április 3-án 17.00
órakor X faktor: Janicsák
Veca, Király L. Norbert, Ta-
kács Nicolas. Jegyár elővétel-
ben 11 € (a helyszínen  13 €).

PERbETE:
A perbetei Tumultus polgári
társulás újabb blues-rock es-
tet szervez a Fűri úti bárban
Perbetén, a zenét ezúttal a lé-
vai Men in Age zenekar bizto-
sítja. A blues-rock est idő-
pontja március 26., 21:00 óra-
kor.  Belépő 1 €.

DÉL-KOMÁROM:
Csokonai Művelődési Köz-
pont, Kelemen L. u. 7.:
Március 22-én 18.00 órakor 
Dr. Lenkei Gábor előadása.

Filmajánló

☺ ☺ ☺
A szőke nő egy iskolában,

mint pszichológus kap állást.
Rögtön az első napon meglát
egy fiút, aki nem futkározik a
többiekkel, csak áll magában.
Odamegy hozzá és megkér-
dezi:

- Jól érzed magad?
- Jól.
- Akkor miért nem futkáro-

zol a többi fiúval?
- Mert én vagyok a kapus…

☺ ☺ ☺
Az anyós épp búcsúzik a fi-

atal pártól.
- Kedves vőmuram, igazán

nem kellett volna azzal fá-

rasztanod magad, hogy kikí-
sérsz az állomásra – búcsúzik
a mama a vonatnál.

- De mama, tessék elhinni,
hogy nekem csak öröm, hogy
kikísérhetem!

☺ ☺ ☺
A skót álmodozva sétál Ve-

lencében. Szembetalálkozik
egy régi iskolatársával. 

- Nahát, te vagy az? - örven-
dezik a régi barát -, mit csi-
nálsz te itt? 

- Nászúton vagyok! 
- Gratulálok! És hol a fele-

séged? 
- Ő már volt Velencében.

☺ ☺ ☺

Március 21.
19.00 Dolhai Attila-Janza
Kata musical estje
Helyszín: Richter Terem,
2700 Ft és 2900 Ft

Március 23.
19.00 Mága Zoltán koncertje
Helyszín: Richter Terem,
3700 Ft és 3900 Ft

Március 27.
19.00 Szikraszemű
Ghymes Együttes lemezbe-
mutató koncertje
www.ghymes.hu
Helyszín: Richter Terem,
3200 Ft és 2900 Ft

Március 28.
19.00 Polyák Lilla-Homon-
nay Zsolt musical estje
Helyszín: Richter Terem,
2700 Ft és 2500 Ft

Április 1.
18.30 Dumaszínház - Kiss
Ádám és a Szomszédnéni
Produkciós Iroda, Helyszín:
Richter Terem, 2500 Ft, hely-
színen 3000 Ft

Április 2.
Fekete Péter - zenés vígjáték
(premier), Helyszín: BBMMK,
2500 Ft (jegyek korlátozott
számban vásárolhatók)

Április 3.
15.00 Csipkerózsika - Honvéd
Táncszínház előadása
Helyszín: Richter Terem, 800
Ft

Április 4.
„A népzenétől a rock and roll
forradalomig" - a Csik Zene-
kar, Ferenczi György és a Rac-
kajam közös koncertje
Helyszín: Richter Terem,
3900 Ft és 3700 Ft.
A rendezvény különleges
színfoltja a nemzetközi ütős
fesztivál. Az idei 12. találko-
zón március 25-26-án klasszi-
kus zenét, dzsesszt, világze-
nét és kortárs ütőhangszeres
játékot hallgathatnak az ér-
deklődők. A kétnapos prog-
ram a fiatal hazai tehetségek
bemutatkozására is fórumot
nyújt: a fiatalok együtt zenél-
hetnek a szakma hazai és
nemzetközi jeleseivel. A nem-
zetközi zenei eseményre a ha-
zaiakon kívül spanyol, brit és
szingapúri ütős szólistákat,
továbbá egy angol együttest
várnak. A nemzetközi ütős ta-
lálkozón közös dobolás is lesz
a Széchenyi téren.

15. Győri tavaszi fesztivál
A rítus

Egy hitéből szinte
teljesen kiábrándult
ifjú pap a Vatikánban
képezi tovább magát,
és a legjobb szándéka
ellenére is kénytelen
megtanulni az ördög -
űzés szabályait. Ró-
mai tartózkodása során találkozik Lucas atyával, és on-
nantól kezdve másképp tekint az egyházra, Rómára, a
hitre… és az ördögre. Lucas atya ismeri a hit sötét oldalát. Az
idős pap az életét tette a gonosz elleni küzdelemre, és nem
válogat az eszközökben. Azt reméli, hogy Michael szemé-
lyében végre rátalált a rég keresett tanítványára.

Vetítik: Cinema City Győr
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Ökölvívás

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Március 17-én ünnepelte 1. születésnapját 

Németh Zoltán Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből gratu-

lál: anyu, apu, marcelházi
nagyszülők, virti nagy-

szülők, keresztszüleid,
dédiék, virti ükma-
mád és a rokonság.

„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesapánk.“
Március 23-án ünnepli 60. születésnapját 
a szeretett férj, édesapa, nagypapa,

Tóth Imre Csallóközaranyoson.
E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulálnak, jó egészséget és hosszú 
boldog életet kívánnak: felesége, fiai Imi, Peti, lánya
Böbe, unokái Ati és Barbika akik sokszor csókolják.

„Szülinapodra kívánjuk Neked: 
Szerencse kísérje végig életed. 
Szerencse mellé még egyebet, 
Sok-sok vidám, örömteli percet, 
Sorsod útja legyen mindig egyenes, 
Te pedig légy boldog és egészséges!“

Március 11-én ünnepelte 
11. születésnapját drága kislányunk

Kovács Vanessa Bátorkeszin.
E szép ünnep alkalmából szívböl gratulál-
nak és nagyon szeretnek: anyu, apu, test-
véreid Nicolas, Viktória Lara, nagyszüleid,
keresztszüleid, unokatestvéreid Zsófika,
Máté, Danika és az egész rokonság.

„Barátra csak úgy találsz, ha Te is az vagy,
Légy önmagad, ne hagyd soha befolyásolni magad,
Mert nem az a barát ki befolyásol, és nem azért szeret aki vagy,
Szeresd úgy a másikat, hogy ő is szeretni tudjon Téged.
Mert az igaz barát a bajban is megfogja a kezed,
Legyen kitartásod, egészséged és boldogságod,
Ezt kívánjuk mi Néked, kik szeretünk Téged!” 

Március 18-án ünnepelte 
26. születésnapját

Spitznágel Zsuzsika
(Nagykeszi).

Szívből köszöntik Őt: Melinda, 
Hajnalka és a Welte család Ekelről.

26. marca oslavuje 4. narodeniny 

Némethová Viktória 
v Balvanoch.

Prajeme jej veselé 
narodeniny: rodičia 
a starí rodičia a jej

brat Marián.

„K Tvojim narodeninám krásnym, prajeme Ti veľa zdravíčka, 
Nech život tvoj je naplnený šťastím a máš ružovučké líčka.“

„Elmúltak az évek, 96 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél,
Köszönjük a jóságod és szeretetet.
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Március 20-án ünnepelte 96. születésnapját 

Szabó Mária Dunamocson.
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik: 3 lánya,

vejei, unokái, unokamenyei, unokavejei, 8 déd-
unokája, valamint ükunokája Dominik, aki
sok puszit küld a drága üknagymamának.

A komáromi ŠKB Spartak
Ökölvívó Egyesület minden
évben tartogat meglepetése-
ket a szurkolók számára. Bár
ennek olyan nagy mediális
visszhangja nincs, az ököl-
vívó csarnokban mégis pe -
zseg az élet. A fiúk és lányok
készülnek soron következő
mérkőzéseikre, méghozzá
nem is akármilyenekre.

Legyünk előzékenyek,
kezdjük talán a hölgyekkel.
Nem egészen ismeretlen fo-
galom már Komáromban
sem a hölgyek szorítóbeli bu-
nyója, hiszen nem is olyan ré-
gen már Vida Ágnes és Petra
Jachmanová is nagyszerű
eredményeket értek el világ-
versenyeken. Sőt, Ágika a pro-
fik között is a harmadik
helyre tornászta fel magát az
európai ranglistán. Sajnos,
pénzhiány okán azonban
nem tudták megoldani kiuta-
zását az Európa-bajnoki dön-
tőre(!?) 

Győrfi György edző mégis
tovább dolgozik a lányokkal
(is), és nagyon úgy néz ki,
hogy úton van az új váltás, az
új ökölvívó generáció, amely

előtt vélhetően egészen szép
jövő mutatkozik. Jelenleg
négy kislánnyal folynak az ed-
zések. Bodoki Lilla, Bodoki Pi-
roska, Csóka Bernadett és Di-
ana Kulinová ütik nap mint
nap a zsákokat, és falják ta-
pasztalt edzőjük tanácsait.
Sőt, Diana Kulinová, az Épí-
tők utcai szakközépiskola ta-
nulója már most eljutott arra
a szintre, hogy részt vehet a
törökországi Antalyában meg-
rendezendő kadettok világ-
bajnokságán. Ennek kapcsán
Győrfi György edző a követ-
kezőket mondta el lapunk-
nak: „Az Ökölvívó Világszö-
vetség (AIBA) segítséget nyújt
a női ökölvívásban kezdő or-
szágoknak – Szlovákia ezek
közé tartozik –, hogy verseny-
zői kijussanak az ilyen világ-
versenyekre. Ennek köszön-

hetően lehetőségünk nyílt a
kiutazásra, az edzőtáborozás
és a vb-n való részvétel vala-
mennyi költségét a szövetség
vállalta magára. Dianával áp-
rilis 11-én repülünk a török-
országi helyszínre, ahol előbb
egy 11 napos edzőtáborozá-
son veszünk részt, majd kö-
vetkezik a 10 napig tartó vi-
lágbajnokság. Esélyek latolga-
tásába most nem bocsátkoz-
nék, ebben a kategóriában

minden lehet-
séges. Ami a
legfontosabb,
hogy lássuk, hol
tart a világ női
ökölvívása, és
ebből levonhas-
suk a kellő ta-

nulságot. Ami Dianát illeti,
volt már döntős egy Magyar-
országon megrendezett nagy-
szabású nemzetközi tornán,
tehát nagyon meglepődni
nem fog semmin. Hozzáten-
ném még, hogy jelenleg Szlo-
vákiában nincs ellenfele az
57-60 kg-os súlycsoportban,
úgyhogy lelkem mélyén bí-
zom a jó szereplésben, hiszen
a komáromi lányok edzés-
kedve szinte határtalan. Ez a
világverseny egyben áttekin-
tést is ad a 2016-os olimpiai já-
tékok lehetséges résztvevői-
ről, ezek a lányok ugyanis ép-
pen akkorra érhetik el a csú-
csot sportágukban. Ez a nagy
lehetőség megadatik mások-
nak is, ezért további, 14 éves
kort betöltő lányok jelentke-
zését várjuk az ökölvívó csar-
nokban” – mondta el az edző.

• • •
Győrfi Roderiktól, az ŠKB

Spartak elnökétől egyéb jó hí-
reket  is megtudhattunk a
klub tevékenységének kap-
csán. „Ismét bejelentkeztünk
a BoxingOne Közép-európai
liga versenysorozatba. Sokat
tanultunk a tavalyi idényben,
amikor egy ponton múlott be-
jutásunk a négyes döntőbe.
Lényegesen erősebb csapattal
szeretnénk belépni a bajnok-

ságba mint a tavalyi volt, ezért
már most folynak a tárgyalá-
sok világhírű magyarországi
ökölvívókkal, akik jelezték,
hogy örömmel lépnének szo-
rítóba komáromi színekben.
A csoportbeosztás is már el-
készült. A csapatokat három
csoportba sorolták be, a csa-
patoknak egy bajnokságra
szóló nevet is fel kellett ven-
niük. Minket az „A” csoportba
soroltak be Sharks Komárno
néven. Első mérkőzésünket
idegenben vívjuk meg április
9-én, amikor a Győri Gladiá-
tor otthonában lépünk szorí-
tóba. Ezután két hazai mér-
kőzés következik, május 7-én
A Bulls Prostějov, majd június
11-én a lengyel Grizzlies
Rybnik csapatát fogadjuk. A
„B” csoportban Galánta, Deb-
recen, Arad és Temesvár csa-
patai lépnek szorítóba, a „C”
csoportban pedig balkáni csa-
patok vesznek részt, a cso-
portban induló csapatok név-
sora még nincs lezárva” –
mondta el a klubelnök.

-böröczky-
az ŠKB Spartak felvétele

Újra beindul a nagy pofonok
idénye Komáromban 

A komáromi női ökölvívók. A felső sorban 
Bodoki Lilla, Csóka Bernadett, Győrfi György
edző, alul Diana Kulinová és Bodoki Piroska



V pondelok 21. 3. predpokladám v na-
šom regióne väčšinou polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná
teplota od + 8 do + 10  ̊C. Slabý SV vietor do
2 – 4 m/s. ( od 7 – 14  km/h.)   

V utorok 22. 3. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 3 do - 1  C̊, denná teplota od  + 9 do + 11  C̊.
Slabý S, SV vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14  km/h.)

V stredu 23. 3. predpokladám v našom regióne
jasno až polooblačno až oblačno s malou možnos-
ťou dažďových prehánok. Nemerateľné množstvo
vlahy. Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊, cez deň od 
+ 10 do + 12  ̊C. Slabý S, SV vietor do 2 – 4 m/s. ( od
7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 24. 3. predpokladám v našom regióne
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊,
cez deň od + 10 do + 12  ̊C. Slabý SZ, SV vietor do  2
– 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 25. 3. predpokladám  v našom regióne
zrána jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a k poo-
bede a večeru miestami slabé dažďové prehánky.

Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 1 do + 3  C̊, denná  teplota od + 11 do 

+ 13  ̊C. Slabý Z, JZ vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14
km/h.)  

V sobotu 26. 3. predpokladám v našom regi-
óne polojasno, k večeru pribúdanie oblačnosti a

miestami slabé dažďové prehánky. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 2  do + 4  C̊, denná
teplota od + 12 do + 14  ̊C. Slabý, neskôr mierny SZ
vietor do 4 – 6 m/s. ( od 14 – 22 km/h.)  

V nedeľu 27. 3. predpokladám v našom regióne
postupne od SZ veľkú oblačnosť a miestami ob-
časný dážď. Veterno. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od + 2 do + 4  C̊, cez deň od + 11 do
+ 13  C̊. Čerstvý, neskôr až silný nárazový Z, SZ vie-
tor do 12 – 16 m/s. ( od 43 – 58 km/h.) v nárazoch
aj viac.

V nasledujúcom týždni očakávam primerané
jarné počasie na toto ročné obdobie s početnými
zrážkami.

S pozdravom „bude ešte aj krajšie počasie“.
Dr. Meteo
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Vodičský preukaz už za � týždňov

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu b 

Mesto iba 2 €

VEĽKÁ  AKCIA

Dôstojne, úspešne, ale
hlavne veselo sme uzavreli
plesovú sezónu. Miestny od-
bor Matice slovenskej v Ko-
márne v sobotu 5. marca
2011 usporiadal svoj jubi-
lejný Matičný ples. Hudobná
skupina Vegett a hudba fol-
klórneho súboru Dunaj sa
postarali o skvelú zábavu,
ktorá trvala až do pol sied-
mej ráno. Dunajisti spon-
tánne, za obrovského nad-
šenia zúčastnených 179
hostí, dokonca usporiadali
školu tanca a v priebehu pár
minút naučili plesových ta-
nečníkov drobnú choreogra-
fiu.

Na plese nechýbal ani pri-
mátor mesta Komárno,
MUDr. Anton Marek, ktorý
so svojou manželkou nevy-
nechali jediné tanečné kolo
a, dokonca, s priateľmi
strhli do spoločnej choreo-
grafie všetkých na parkete.
Tak sa ukázalo, že nielen
Dunajisti dokážu inšpirovať
ku skvelej a neviazanej zá-
bave.

Okrem dobrého jedla a
skvelej zábavy mal ples ešte
jedno významné pozitívum.
Vďaka matičiarom, ale
najmä vďaka našim sponzo-
rom, ich zoznam nájdete aj
na stránke www.dmsko-
marno.sk, sa podarilo uspo-
riadať hodnotnú a zaují-
mavú tombolu, napr. cenou
útechy bol let balónom. Naj-
dôležitejšie však je, že celý
výťažok z tomboly poputo-

val na dobrú vec. 
Výťažok z predaja tombolo-
vých lístkov predstavuje 
1 072 €, z čoho polovicu,
teda 536 € venujeme fol-
klórnemu súboru Dunaj. Sú-
bor peniaze využije naprík-
lad na opravu hudobných
nástrojov, ale aj na pripravo-
vanú reprezentáciu Sloven-
skej republiky a nášho

mesta na svetovom folklór-
nom festivale, ktorého sa v
lete plánuje zúčastniť. Pred-
pokladaný rozpočet je 12
500 €. 

Druhá polovica výťažku z
tomboly poputuje na čin-
nosť Dramatického krúžku
Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri
MS v Komárne, ktorý sa in-
tenzívne pripravuje na nové
predstavenie – v poradí už
tretí muzikál. Premiéru oča-
kávame koncom apríla.

Všetci plesajúci hostia si
teda okrem skvelej zábavy a

zážitkov odniesli domov aj
dobrý pocit. Kúpou tombo-
lového lístka podporili ume-
leckú činnosť v meste. Oba
krúžky, aby dosiahli svoj
cieľ, ešte určite budú potre-
bovať veľa pomoci. Majú
však už základ, dobrý pocit,
že existujú silní a ochotní
partneri, ktorým na kultúre
a snoch detí stále záleží.

Chcem sa preto ešte raz
poďakovať organizátorom
plesu z výboru MO MS v Ko-
márne, sponzorom a najmä
zúčastneným hosťom, že sa
spolu dokážeme nielen za-
bávať, ale aj pomáhať tam,
kde to má najväčší zmysel.
Prostredníctvom detí a mlá-
deže pomáhame totiž našej
budúcnosti.

Jozef Černek, 
predseda 

Miestneho odboru 
Matice slovenskej

Jubilejný Matičný ples
pomohol študentom

Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne v sobotu
5. marca 2011 usporiadal svoj ples
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Z policajných hlásení

Fašiangy, fašiangy, fa-
šiangové plesy, kdeže
sa podeli naše mladé
časy... Takto zneli
úvodné slová prího-
voru predsedníčky
ZO JDS v Kolárove
Margity Gőghovej na
spoločenskom posedení
pod názvom: „Fašiangová ka-
pustnica.“ Toto stretnutie dô-
chodcov sa konalo 1. marca
2011 v Reštaurácii Klub v Ko-
lárove.

Na spoločenskom podujatí
sa zúčastnilo 157 seniorov. V
reštaurácii ich vítali členovia
výboru základnej organizácie
slávnostne prestretými
stolmi, na ktorých nechýbali
tradičné fa šiangové fánky,
pampúšiky, rôzne sladké a
slané pečivá, ktoré pripravili
členky výboru. Sortiment
dobrôt obohatili aj členky or-
ganizácie, ktorým vyslovu-
jeme úprimné poďakovanie.

Čitateľský list

Žiadosť o pomoc pri pátraní
Novozámockí policajti žiadajú ve-

rejnosť o pomoc pri pátraní po ne-
zvestnom Jurajovi Óvarim.  50 ročný
Juraj Óvari je asi 173 cm vysoký, štíhlej
postavy. Má zeleno-hnedé oči, hnedé
krátke vlasy a prešedivelé fúzy. 

Menovaný je nezvestný od 17. 6.
2009, kedy odišiel z miesta svojho
trvalého pobytu v Nových Zámkoch a
odvtedy sa svojej rodine neozval. 

Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvest-
ného Juraja Óvariho je možné podať na t. č. 158, prípadne
na ktoromkoľvek policajnom útvare.

Deň 5. výročia sobáša je drevená svadba.
Manželia sa majú obdarovať dreveným taliz-
manom. Medená svadba je po siedmich ro-
koch. Manželia si majú vymeniť medenú min-
covku alebo dar ako zálohu pre budúce šťastie.
Ružová svadba pripadá na 10. výročie sobáša.
V tento deň má manžel venovať manželke
kyticu ruží. Sklenená svadba je po 15. rokoch.
Vtedy vzťahy medzi manželmi už musia byť
jasné a priezračné ako sklo, preto si v deň
výročia vzájomne darujú sklenené predmety.
Porcelánová  svadba je po 20. rokoch man-
želstva. Hosťom sa má podávať jedlo na novej
porcelánovej súprave. Na striebornej svadbe
po 25. rokoch sa má zísť celé príbuzenstvo.
Nový svadobný prsteň má mať aj striebornú
ozdobu. Myrtový veniec je nahradený strie-
borným. To výročie sa oslavuje slávnostne na
Radnici v Komárne. Perlová svadba po 30. ro-
koch manželstva symbolizuje, že spoločne pre-
žité roky na seba nadväzujú ako perly v náhr-
delníku. Žena má dostať od muža k tomuto
výročiu dar radom perál náhrdelníka či ná-
ramku hoci aj umelou. Ľanová svadba sa oslávi
v deň 35. výročia. V tento deň sa darujú
výrobky z ľanu, napríklad krásny obrus. Rubí-
nová svadba sa oslavuje po 40. rokoch. Prsteň
s rubínom, ktorú si darujú manželia je sku-
točným znakom lásky a ohňa k milovanej
osobe. Zlatá svadba sa oslavuje po 50. rokoch
manželstva. Táto je príležitosť aj na výmenu
nových zlatých obrúčok, pretože ruky, ktoré
nosili tie pôvodné, sa zmenili. Aj toto výročie
symbolizuje spolupatričnosť celej rodiny a aj
pri tejto príležitosti sa udalosť oslavuje na Rad-
nici v Komárne. Už niekoľko rokov je to spo-
ločná slávnosť viac párov zlatej svadby a koná
sa v krásnej sále Dôstojníckeho pavilónu, kde

sú jubilanti pohostení a obrad spestrí pekný
kultúrny program. Diamantová svadba po 60.
rokoch je vyjadrením istoty, že nič už nemôže
roztrhnúť pevný zväzok medzi manželmi. Že-
lezná svadba sa oslavuje po 65. rokoch man-
želstva, kedy sa už dary nevymieňajú a 70.
výročie je blahodarná svadba, čo sa oslavuje
gratuláciami všetkých príbuzných. 

Žiaľ, spoločného života 60., 65., 70. výročia sa
dožíva len málo šťastných manželských pá-
rov ale v Komárne sme už mali aj diamantové
výročia, ktoré sme pre chorobu jubilantov
pozdravili priamo v rodinách a boli to veľmi
ľudské obrady.

Aký význam a silu má manželstvo na ľudí,
by som rád ilustroval na záver jedným príkla-
dom. Ako aktívny obradník som už neraz
vykonával obrad priamo v nemocnici, kedy
partneri žili dlhé roky spolu bez sobáša a jeden
z nich už ťažko chorý si uvedomil, že druh
môže byť po smrti partnera vystavený urči-
tému tlaku zo strany pozostalých. Je to krajná
životná situácia, ktorú partneri rozhodnú rie-
šiť sobášom. Tu by som rád spomenul jeden
prípad, ktorý sa začal tiež veľmi smutne, so-
bášnym obradom pri posteli chorého, ktorého
zdravotný stav bol veľmi vážny. Na obrad som
už takmer zabudol, keď ma  po odstupe 2 me-
siacov na ulici oslovil istý občan, ktorého som
na prvý pohľad nespoznal, ale priznal sa, že on
je tým ženíchom v nemocnici, ktorému
zrejme sobáš pomohol vrátiť sa medzi
zdravých a dodal mu sily do života žiť naďalej
v manželstve. Je to len jeden príklad, že keď
muž a žena žijú spolu v peknom vyrovnanom
manželstve, títo ľudia žijú vždy dlhšie. 

BŠ

V plnom vyrovnanom manželstve žijú ľudia dlhšie

Viete čo znamenajú okrúhle
výročia sobášov?

Kultúrnym programom
prispeli detičky z MŠ na Les-
nej ul. č. 8. Naše seniorské
fašiangy poctili svojou prí-
tomnosťou aj predstavitelia
nášho mesta: pán primátor
Árpád Horváth a pani vice-
primátorka Beáta Samu.

Nechýbali ani naši priate-
lia zo ZO JDS v Imeli, s kto-
rými udržiavame dlhoročné
priateľstvo. Bez ich prítom-
nosti si naše spoločenské po-
dujatia nevieme ani predsta-
viť. Pozvanie prijalo 18 osôb.
Po kultúrnom programe na-

sledovalo hodovanie. Vtipný
prípitok predniesol pán Jozef
Pasztorek z Imeľa.

V sále rozvoniavala kapust-
nica, ktorá všetkým hos-

ťom chutila. Potom prišli
na rad sladké a slané dob-
roty. Keď sa každý, ako sa
hovorí, opatril, nasledo-
vala veselica. Náš stály hu-

dobník „ Joži báči“ vyhrával
do tanca i na počúvanie. Svo-

jou hudbou navodil veselú
náladu. Sála sa ozývala spe-
vom a nechýbal ani tanec. Aj
keď  nás nohy už tak nepo-
slúchajú ako kedysi, ale
zvládli to.

Všetkému raz býva koniec.
Žiaľ aj nášmu príjemnému a
veselému popoludniu. Se-
niori sa rozchádzali vo večer-
nom čase veselí, pookriati na
tele aj na duši a pochvalne
sa vyjadrovali o priebehu a
príprave spoločenskej uda-
losti. Vyslovovali želanie, aby
sa častejšie konali podobné
podujatia.

Margita Gőghová

Seniorské fašiangy 
v Kolárove

Dňa 10. 3. 2011 v čase o 10.45 hod. došlo na Ul. Kolárovskej
v Zemianskej Olči k dopravnej nehode  medzi motorovým vo-
zidlom Citroen Xantia, ktoré viedol A. Szűcs a pevnou pre-
kážkou – trávnatou priekopou. K nehode došlo tak, že vodič
nezvládol vedenie vozidla, dostal šmyk, zišiel s vozidlom
mimo vozovku vpravo v smere jeho jazdy, kde sa s vozidlom
prevrátil cez strechu a zostal stáť mimo  vozovku na pravom
boku vozidla, U vodiča bol zistený alkohol s výsledkom 0,92
mg/l. K zraneniu osôb neprišlo, vznikla materiálna škoda
1.000 €.

• • •
Dňa 8. 3. 2011 v čase okolo 15.50 hod. došlo pri časti obce

Komárno-Ďulov Dvor k dopravnej nehode medzi vozidlom
Renault Megane , ktoré viedol vodič Tomáš R. a vozidlom Fiat
Punto, ktoré viedla vodička Margita K. Vodič Tomáš R., jaz-
diaci pod vplyvom alkoholu 0,54mg/l od Komárna smerom
na Hurbanovo sa dostatočne nevenoval riadeniu motoro-
vého vozidla a situácii v cestnej premávke, pričom nedodržal
bezpečnú vzdialenosť za pred ním jazdiacim vozidlom, ná-
sledkom čoho narazil do zadnej časti vozidla Fiat Punto. Pri
dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb, u vodičky nebol
zistený alkohol. Na vozidlách vznikla škoda 5.000 €.

Dňa 13. 3. 2011 v čase okolo 04.00 hod. došlo smerom od
obce Martovce na Hurbanovo-Vék k dopravnej nehode, tak,
že vodič Szabolcs Z. viedol vozidlo Fiat Uno, pričom potom,
ako prešiel ľavotočivú zákrutu v smere svojej jazdy sa ním ve-
dené vozidlo dostalo do šmyku, po ktorom prešlo do proti -
smernej časti vozovky, kde sa viackrát prevrátilo a následne
zostalo stáť na streche vľavo mimo vozovku v priekope. Po do-
pravnej nehode dal vodič ním vedené vozidlo odtiahnuť do
miesta jeho bydliska a následne mal podľa svojho vyjadrenia
požiť alkohol. Vodič utrpel zranenia s PN cca 14 dní , spolu-
jazdec na prednom sedadle zranenia s PN cca 7 dní, spolu-
jazdec na zadnom sedadle zranenia s PN cca 7 dní. U všetkých
piatich osôb vo vozidle bol zistený alkohol. Na motorovom vo-
zidle vznikla škoda 150,- €

• • •
Leteckí záchranári zasahovali v obci Klížska Nemá
V obci Klížska Nemá 44-ročného muža zasiahol do ľavej

ruky rotavátor a spôsobil mu devastačné poranenia. Leteckí
záchranári muža vrtuľníkom previezli priamo na operačnú
sálu do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Pri zásahu
posádka vrtuľníka spolupracovala s posádkou rýchlej lekár-
skej pomoci ZaMED Veľký Meder.

KoMpLETNÁ REKoNšTRUKCiA BYToV A DoMoV
LAKÁSoK éS HÁzAK TELJES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / Csempézés
Výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar – natierač/ Festő mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar – natierač/ Festő mázoló
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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.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

március 23-án, halálának 
3. évfordulóján

lebó Gáborra
Ógyallán.

Emlékét örökké őrző családja.

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

(FABiA, opEL, HYUNDAi)

SzEMéLYSzÁLLíTÁS 
(REpTEREK, üDüLőKözpoNToK)

HYUNDAi CoMBi, 
RENAULT KANgoo

Tel.: 0905 32 32 91

AUTÓKöLCSöNző
„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
S olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk, 
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. 
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” 

Fájó szívvel emlékezünk március 21-én, halálának 
4. évfordulóján

Nagy Miklósra (Nagykeszi).
Szerető felesége, lányai, vejei és unokái.

„Gyermek voltam még, mikor elmentél,
Fejembe bekúszik egy-egy szép emlék.
Arany szívét, dolgos kezét áldd meg ó Atyánk,
És én megköszönöm, hogy ő volt az Édesapám.”

Fájó szívvel emlékezünk március 20-án,
halálának 40. évfordulóján

Židek Imrére Bátorkeszin.

Mindenki, aki szerette.

„Nincs éj mit ne álmodnék át,
Nincs nap, hogy ne gondolnék Rád.
Ó az az arc – ó az a szempár,
Elkísér mindig, bárhová visz az út.”

Szeretettel emlékezünk március 25-én, 
halálának 7. évfordulóján

Židek Gáborra Bátorkeszin.

Mindenki, aki szerette és ismerte.

Megemlékezés

“Minden elmúlik, minden elenyész,
Csak egy él örökké, az emlékezés.“ 

Szomorú szívvel emlékezünk 
március 20-án, halálának harmadik 

évfordulóján

Kun Józsefre (Csallóközaranyos).

Emlékét őrző szerettei.

Március 26-án lesz 4 éve, 
hogy súlyos betegség után örökre itt 

hagyott bennünket a szeretett feleség,
édesanya, nagymama

Šajtoš Mária szül. Szeder.
Akik ismerték és szerették, szánjanak rá

egy néma pillanatot emlékezésül.

Emlékét örökké őrző családja.

• Bérbe vennék kétszobás lakást
Komáromban a szélesebb belvá-
rosban, földszint vagy első eme-
let, esetleg garázzsal. Tel.: 0905
444 965.

• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.

• Személyszállítás 1-14 szemé-
lyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.535 €. Tel.:
0905 663 408.
• Cserépkályhák minden fajtája,
kemencék, népi bútorok. Kedvező
árak! www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu. Tel.: 0036 20 39
79 102.

• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Eladó krumpli a legjobb áron.
Éttermekbe és magáncímre ki-
szállítom. Tel.: 0908 40 24 29.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, 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 kicse-
rélném 1-szobásra + hozzáfizetés.
Tel.: 0915 781 559.
• Proficredit gyorskölcsön kész-
pénzben, kezes és fedezet nél-
kül, Marcelháza és környéke.
Tel.: 0949 267 530.
• Személyszállítás 1+8, áruszál-
lítás, Csicsó – János. Tel.: 0907
490 224.
• Kárpitosmunkát vállalok, mi-
nőségi munka sokéves gyakor-
lattal. Tel.: 0905 277 247.
• Cserépkályhák és csapágyak
értékesítéséhez üzletkötőket ke-
resünk az ország minden terüle-
téről. Magas jutalék! Tel: 0036 204
826 954.

R-MAXAUTO s.r.o.
Slnečná 641
945 01 Komárno
0917 209 880
Tel.: 035/7705 531,-2
Otv. doba
Pon.-pia. 8.00-17.00
Sob. 8.00-12.00

AuToSúčIASTKy
- AlKATréSZeK
Jarná akcia!Jarná akcia!
Výmena oleja 10W40, 4 l -  19.90 €

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

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

• „Easy“ zenekar, ha jó hangula-
tot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás új-
építésű lakás, akár vállalkozás
céljára is. Ár: 15.733 €. Tel.: 0905
663 408.
• FE-Mal - Festést, mázolást és
kisebb kőművesmunkát válla-
lunk. Tel.: 0905 333 559.
• Predám desaťročný rodinný
dom prízemný v Novej Stráži, po-
zostáva z 5 izieb, 2 kúpelní, 2 te-
rás a 4 garáží na 5 á pozemku.
Cena 150 tisíc eur alebo vyme-
ním za svojpomocný byt resp.
dvojizbový byt s garážou + dopla-
tok. Mobil: 0905 444 965.

• Hľadám do prenájmu dvojiz-
bový byt v širšom centre Ko-
márna na prízemí alebo prvom
poschodí, garáž vítaná. Tel.: 0905
444 965.
• Eladó tízéves földszintes csa-
ládi ház Őrsújfalun, 5 szoba, 2
fürdőszoba, 2 terasz és 4 garázs 5
á telken. Ár: 150 ezer euró, vagy
elcserélem önsegélyes lakásra ill.
kétszobás lakásra garázzsal + hoz-
záfizetés. Tel.: 0905 444 965.

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



ÚjSZüLöTTEK:
Vida Sophia Anna (Komárom); Masný Noel (Gúta); Csóka Fer-
nanda (Megyercs); Mészáros Viktória (Komárom); Lévai Ale-
xandra (Virt); Csóka Sándor Levente (Komárom); Takács Gregor
(Kolozsnéma); Štefanko Bálint (Marcelháza); Károlyi Kevin (Vág-
füzes); Vígh Adrián (Negyed); Bobály Olivér (Gúta); Madarász
Matúš (Komárom)

ELHUnyTAK:
Miťková Helena (88) Komárom; Pusztaiová Mária (32) Dunarad-
vány; Varga Péter (31) Bátorkeszi; Retkesová Júlia (79) Búcs; Ba-
laško Jozef (57) Ekel; Bíró József (83) Csallóközaranyos; Mokranová
Žofia (88) Komárom; Böhlke Ondrej (54) Komárom; Horváth Er-
zsébet (88) Csallóközaranyos; Szabó Julianna (86) Vágfüzes; Schlár
Ondrej (60) Komárom

HÁZASSÁgOT KöTöTTEK:
Vrábel Zdenko (Bajcs) és Spevák Viktória (Komárom); Lakatoš Oto
és Maková Ingrida (Komárom)
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Első fotóm

Károlyi Kevin
Vágfüzes
(3150/49)

Štefanko Bálint
Marcelháza
(3900/51)

Csóka Sándor Levente 
Komárom
(3400/52)

Lévai Alexandra 
Virt

(3150/49)
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Március 27-én ünnepli 8. születésnapját
Császár Patrik Szilason.

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik: szülei, keresztszülei, nagyszülei
és az egész rokonság.

Március 24-én ünnepli 
6. születésnapját

Birčák Dominik
Búcson.

Boldog születésnapot és
vidám gyermekkort kí-
ván: anya, apa és a kishú-
god Ramóna, aki sok pu-
szit küld Neked. Csatla-
kozik még Szabó mami,
Birčák mami és az egész
rokonság.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteid kísérje szeretet.
szívünk szeret, ezt ne feledd,
s legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“
Március 23-án ünnepli 2. születésnapját

Janík roland Béla Dunaradványon.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt: anya,
apa, testvére Klaudia, a nagyszülők, ke-
resztszülők és a dédi.

Március 21-én ünnepli 
6. születésnapját

Kelkó Máté Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából szívből 

gratulálnak és boldog gyermekkort 
kívánnak: szülei,
bátyja Zolika, Kelkó 

és Németh 
nagyszülei és 

az egész 
rokonság.

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

Szeretettel értesítünk minden kedves 
barátot, ismerőst, hogy 
a Pozsony-Ružinov-i kórházban.
2011. március 7-én megszületett  várva-várt unokánk

lengyel Benjámin 48 cm-rel és 3300 gr súllyal.
Anyukájával együtt jó egészségnek örvendenek.

Dikász és Lengyel nagyszülők. 

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

• 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, dohányzó asztal. Tel.: 0905
884 581.
• Nagy szoba-konyhás lakás ki-
adó 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 u. 3, Komá-
rom. 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! Ház-
tartásokban szerelési, javítási
munkákat vállalok. Tel.: 0902 841
761.
• Ógyallán keresek eladó házat.
Tel.: 0918 047 003.

• Betegápolást vállalok 4,8,12
esetleg 24-órában. Megbízható va-
gyok! Tel.: 0908 718 169.
• Nemesócsán eladó családi ház.
Tel.: 0915 344 849.

• Vennék szobakerékpárt. Tel.:
035/7731 197-este.
• Eladó Petrof pianíno. Tel.:
035/7731 197 –este.
• Eladó 4-áras kert kisházzal a
Singellőben. Tel.: 0918 772 117.
• Családi ház eladó Martoson.
Tel.: 0915 125 594.
• Autósüzletbe keresek alkal-
mazottat, önéletrajz szükséges.
Bővebb információ a 0917 209
880-as telefonszámon. Cím:
Nap u. 641.
• Kiadó szoba-konyhás lakás Ko-
máromban. Tel.: 0915 036 018.
• Eladó németjuhász kölyökku-
tya. Tel.: 0917 868 387.

• Munkatársakat keresek egy
nagyon jól működő közösségbe.
Tel.: 0915 612 407.
• Gyorskölcsön munkaviszony-
ban lévőknek, vállalkozóknak,
Magyarországon dolgozóknak,
nyugdíjasoknak és mozgássérül-
teknek is. Tel.: 0917 074 533.

• Predám 4 á záhradu s tehlo-
vou budovou (16 m2). Tel.:
035/7731 114, 0908 135 639.
• Eladó 4-áras kert téglaépülettel
(16 m2). Tel.: 035/7731 114, 0908
135 639.
• Vymením skoro hotovú stavbu
na začiatočnú stavbu. Tel.: 0907
447 314.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt
v Komárne. Tel.: 0905 978 051.
• Vásároljon magyar Avonból, ol-
csóbb, mint a szlovák. Tel.: 0907
401 981.
• Kerékpárjavítás, Gúta, Parti-
zánska 44. Tel.: 0905 789 733.
• Eladó versenykerékpár 15 se-
bességes, kitűnő állapotban. Tel.:
0905 789 733.
• Eladó fehér japán kacsa hím
és tojó Gútán, vennék árpát. Tel.:
0908 547 153.
• Eladó törpe kakas, tojó vagy el-
cserélem gabonára, Gúta. Tel.:
0908 547 153.
• Eladó műanyag balkonajtó, ab-
lakkal együtt, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 778 090.
• Térkő és téglamintás betonke-
rítés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó családi ház a Benében,
felújítást igényel. Tel.: 0908 037
462.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk. Tel.:
0907 534 233.
• Eladó 5-szobás családi ház Gú-
tán. Tel.: 0905 918 388.
• Emeletes családi ház Keszeg-
falván eladó. Tel.: 0905 793 176.
• Családi ház eladó Megyercsen,
érdeklődni: 0908 325 920.
• Eladó családi ház Csicsón, ga-
rázs, melléképületek, telek. Tel.:
0915 518 171.
• Perbetén eladó régi ház 6 áras
kerttel, ár 16 000 €. Tel.: 0915 736
983.
• www.miniparfumeria.eu– par-
fémy + makeup = keriera.
• Kimagasló kereseti lehetőség!

Segítek! Tel.: 0903 783 474.
• Egészségügyi problémákra Re-
iki kezelés. Tel.: 0905 793 317.
• Eladó megkímélt ülőgarnitúra
3+2 nem nyitható – olcsón. Tel.:
0915 389 865-KN.
• Avon regisztráció, kedvez-
mény, ajándék, munkalehetőség.
Tel.: 0908 835 914.
• Munka mellett is végezhető
pénzkereseti lehetőség. Tel.: 0907
200 328.
• Egy lépést kell tenned és in-
gyen telefonálhatsz, hívj: 0907
472 095.

• Új mellékkereset, nem biztosí-
tás, házalás. Tel.: 0918 560 781, 18
óra után hívni.
• Eladó 3-szobás lakás Nemesó-
csán, saját fűtés, 81 m2. Tel.: 0907
791 581.
• Eladó Trabant 2012-ig érvényes
műszakival, csak személyes tár-
gyalás. Rákóczi utca 29/3.
• Felújított 2-szobás lakás eladó
a Len. sadyn, ár: 38.000 €. Tel.:
0908 103 987.
• Eladó, bérbeadó kiskert a tégla-
gyárnál, infó este. Tel.: 035/7741 566.

Srdečne Vás pozývame do ka-
derníckeho salónu Salón
Style v Komárne, kde si mô-
žete dať  zadarmo vyšetriť
vlasy a vlasovú pokožku špe-
ciálnou mikrokamerou! Viac
info:na tel.č.0905598435
www.orising.sk

V tržnici Komárno na I. poschodí
ponúkame priestor na prenájom
v hodný na prevádzku oprava
obuvi respektívne na iné služby.
Kontakt 035/7701 642 v čase od
8.00 do 16.00
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Kosárlabda

Hétvégi focimenü
FELnőTTEK

2011. március 26. (szombat) 15 órakor:
Ógyalla – Ipolyság (IV. liga), Marcelháza –
Ímely (V. liga), FK Activ – Tany (Területi
Bajnokság II. osztály) 2011. március 27. (va-
sárnap) 10.30 órakor: Šrobárová – Dulovce
(Területi Bajnokság), 15 órakor: Pat – Per-
bete, Keszegfalva – Búcs, Szentpéter – Izsa,
Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu, Ógyalla „B” –
Nemesócsa, Bátorkeszi – Madar, Laksza-
kállas – Csallóközaranyos (Területi Bajnok-
ság), Nagykeszi – Martos, Nagysziget – Me-
gyercs, Gúta „B” – Bogya/Gellér, Dunamocs
– Dunaradvány, Csicsó – Bogyarét (Területi
Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Felsőkirályi –
Ekel, Nagymegyer – Gúta, Nagylót – KFC
(IV. liga), Zsitvabesenyő – Naszvad, Hetény
– szabadnapos lesz (V. liga).

IFjÚSÁgIAK – TERüLETI bAjnOKSÁg
2011. március 26. (szombat) 15 órakor:

Hetény – Nemesócsa. Keszegfalva, Perbete,
Szentpéter, Madar és Csicsó – szabadna-
posak lesznek. 

Rossz hír járási labdarúgásunk szem-
pontjából, hogy Bátorkeszi után Dulovce
és Búcs is kijelentette ifjúsági csapatát a
bajnokságból(!?) Mi lesz így veled, járási
foci?  

DIÁKOK – TERüLETI bAjnOKSÁg
2011. március 26. (szombat) 13 órakor:

Nemesócsa – Őrsújfalu, Tany – Csicsó
(Nyugati csoport), Perbete – Hetény, Ímely
– Dulovce (Keleti csoport). 2011. március
27. (vasárnap) 13 órakor: Keszegfalva –
Ekel „B”/Lakszakállas (Nyugati csoport),
Ógyalla – Szentpéter (Keleti csoport).

Múlt szerdán a férfiak extraligájában le-
bonyolított utolsó alapszakaszos forduló
eredményei minden, még fennálló kér-
désre megadták a választ. Mivel a komá-
romi csapat szabadnapos volt, „kerítésen
kívülről” volt kénytelen lesni sorsának
további alakulását. Két mérkőzés ered-
ménye volt hivatott eldönteni, a mieink
hányadik helyről vághatnak neki a ráját-
szásnak.

Nos, nagyjából minden a papírforma sze-
rint sikerült, hiszen a nyitraiak becsületére
legyen mondva, biztos első helyük tudatá-
ban is keményen küzdöttek Zsolnán, és
győzelmükkel az ötödik helyre szorították
le a hazaiakat. Ez az eredmény egyben arról
is döntött, hogy az MBK Rieker az alapsza-
kasz negyedik helyét szerezte meg, így ép-
pen a zsolnaiakkal kell megküzdeniük a
legjobb négy közé jutásért. A rájátszásban
három győzelemig tartó mérkőzéssorozat
kezdődik, az első négyben végzett csapatok
kezdenek hazai pályán. Ez azt is jelenti,
hogy amennyiben ötödik találkozóra ke-
rülne sor, azt az alapszakaszban jobb he-
lyezést elért csapat otthonában játsszák
majd le. Nos, egy ilyen esetleges előny is a
komáromiak oldalán van a zsolnaiakkal
szemben. 

Az alapszakasz utolsó fordulójának
eredményei:

Sp. N. Ves – Inter 89:77, Žilina – Nitra
78:87, B. Bystrica – Prievidza 66:63, Svit – Le-

vice 78:102. Az MBK Rieker és Handlová –
szabadnaposak voltak.

Az alapszakasz végeredménye:
1. Nitra 36 26 10 62
2. Sp. N. Ves 36 25 11 61
3. Levice 36 19 17 55
4. MBK Rieker 36 19 17 55
5. Žilina 36 18 18 54
6. Handlová 36 17 19 53
7. Prievidza 36 15 21 51
8. B. Bystrica 36 15 21 51
9. Svit 36 15 21 51

10. Inter 36 11 25 47

A rájátszás párosítása:
Nitra – B. Bystrica, Sp. N. Ves – Prievidza,

Levice – Handlová és MBK Rieker – Žilina. 
Az első találkozókra 2011. március 23-án,

szerdán kerül sor, majd szombaton, már-
cius 26-án pályát cserélnek a csapatok. A
mérkőzésekre szerda – szombat ritmusban
kerül sor addig, amíg valamelyik csapat
megszerzi harmadik győzelmét. 

A komáromi közönség tehát már szerdán
hazai csarnokban szurkolhat kedvenceinek,
a találkozóra 18 órai kezdettel kerül sor. 

• • •
Szombaton sem marad kosárlabda

nélkül a komáromi közönség, hiszen 17
órai kezdettel a II. ligában szereplő High-
landers Komárom férficsapata a BK Do-
mov Topoľčany csapatát fogadja bajnoki
mérkőzésen. A találkozóra a Komáromi
Városi Sportcsarnokban kerül sor.  

A Szlovák Birkózó Szövetség a Madari Birkózó Klubot bízta
meg az ifjabb diákok kötöttfogású országos bajnokságának
megrendezésével. Az országos bajnokság lebonyolítására a Ma-
dari Sportcsarnokban kerül sor szombaton, március 26-án. A
bajnokságra 16 klub 80 versenyzője jelezte részvételét, közöttük
természetesen járásunk tehetséges birkózói is. A bajnokság 11
órakor veszi kezdetét, a döntők várhatóan 17 órakor fejeződnek be, majd követ-
kezik az ünnepélyes díjkiosztás. 

A szervezők szeretettel várnak minden sportág iránt érdeklődő szurkolót.  

Birkózás

Országos bajnokság Madaron

Hazai pályán kezd 
az MBK Rieker 

IV. LIgA
KFC – Nagysurány 3:0 (2:0),

Gonzáles, Mlynár, Uzola 
Annak ellenére magabiztos

győzelmet arattak a lilák, hogy
nem igazán hozták a tőlük elvárt
teljesítményt. Igaz, egy nagyon
kellemetlen, sokat szabálytalan-
kodó ellenféllel kellett megküz-
deniük. Gonzáles és Mlynár gól-
jai után, már a 18. percben 2:0
volt az eredmény, és talán ez a
gyors vezetés is kivetítette árnyé-
kát a hazaiak játékára. A hazai já-
tékosok több esetben is ferde
szemmel néztek a játékvezetőre,
és mondjuk meg, nem egészen
alaptalanul. Uzola gólja már csak
hab volt a győzelmi tortán. A
mindenképpen megérdemelt
győzelemén.  

Gúta – Felsőkirályi 6:0 (3:0),
Magyar 3, Kürti A. 2, Kürti R.

A gútaiak most jóvátették szur-
kolóik előtt előző heti kisiklásu-
kat Negyeden. Igaz, most már
több felépült játékosuk is rendel-
kezésre állt. Ellenfelüket szinte
lesöpörték a pályáról, különösen
Magyar volt elemében, aki há-
romszor is betalált. Voltak ugyan
a vendégeknek is „pillanataik”,
bár helyzetek nélkül, de a hazai
védelem ilyenkor remekül mű-
ködött. Először a 62. percben ju-
tottak el úgy a hazai kapuig, hogy
szögletet is rúghattak. És még va-
lami. A hazai pályán nem mindig
sportszerű vendégek most meg-
tapasztalhatták, hogyan lehet
sportszerű eszközökkel borsot
törni az ellenfél orra alá.

Ekel – Negyed 1:1 (0:1)
Gólok: Gőgh (11 m) – Bombicz

(11 m)
Nézők: 200
Játékvezetők: Benčík – Hege-

dűs, Titurus 
Sárga lapok: Ábrahám – Ko-

vács, Ďatko, Charizopulos
Ekel: Jankó – Somogyi, Bartal,

Erdei (81. Farkas), Ódor – Novák,
Faragó, Meleg, Ábrahám – Yoshi-
zawa, Gőgh. Edző: Grajcár Antal.

Negyed: Hrdina – Ďatko, Bom-
bicz Á., Verchola, Ambruš – Ko-

vács, Kukuč (90+. Mihalík), Ja-
kubjak (83. Maťo), Kalmár – Jedi-
nák, Charizopulos (57. Beneš).
Edző: Miroslav Hrdina.

A vendégek kezdtek jobban, és
fürge játékosaik azonnal tudtukra
adták a hazaiaknak, hogy eszük
ágában sincs felemelt kezekkel
végigjátszani a találkozót. A Bom-
bicz – Charizopulos páros rendre
a hazai kapu előtt „gyakorlato-
zott”, míg a másik oldalon Gőgh
pontos átadásokkal indította já-
tékostársait a vendégek kapujá-
nak bevételére. Nagyszerű mér-
kőzés kerekedett, mindkét csapat
teljes erőbedobással játszott, a né-
zők élvezték a mérkőzést. Mind-
ezt annak ellenére, hogy komo-
lyabb helyzetekig egyik csapat
sem jutott el, viszont a mezőny-
ben szép összecsapások és össz-
játék egész sorozata tarkította a
mérkőzést. Egészen a 28. percig,
amikor fölöttébb érdekes helyzet
alakult ki a hazai kapu előtt. Az
egyik háttal álló hazai védőnek
úgy 3-4 méterről a könyökére rúg-
ták a labdát, a közelben álló bíró
tovább engedte a játékot, hiszen
szó sem volt kezezésről, fölöttébb
nem szándékosról. A megismé-
telt lövést Jankó hárította, és már
kirúgni készült a labdát, amikor
az asszisztens felemelte zászlaját
– mellesleg jó 25 méterre lehe-
tett a történésektől –, és büntetőt
kért a játékvezetőtől. (!?) Az meg-
fogadta kollégája tanácsát, és a
11-es pontra mutatott. A lelátó
tüntetett, de Bombiczot ez nem
zavarta a végrehajtásban. 0:1. A
második félidőt a hazaiak kezd-
ték jobban, bár a vendégek sem
maradtak adósak semmiben.
Most már igazi helyzetek is kezd-
tek kialakulni mindkét oldalon,
így még érdekesebb, izgalmasabb
lett a találkozó. Ami további rossz
fényt vetett a játékvezetésre, hogy
első félidei nagy hibájukat pró-
bálták kompenzálni, ami viszont
a vendégeket kezdte kihozni a
sodrukból. A 85. percben Ódor
tört be a büntetőterületre, Ver-
chola keresztezett, és Ódor a föl-
dön találta magát. Most a hazaiak

Perbete és Dulovce ballábbal léptek ki a tavaszi fociporondra, döntetlen Búcson 

Léva elvérzett, így hatpontos a komáromiak előnye
Teljes erővel beindult a tavaszi focigépezet, valamennyi bajnok-
ságban potyogni kezdtek a gólok. A negyedik ligában elmaradt a
Párkány – Ógyalla találkozó, viszont a többiek remekül teljesítet-
tek. A szurkolók talán az Illésháza – Léva találkozó eredményére
vártak a legjobban, hiszen egy esetleges lévai botlás hatpontos
előnyt biztosítana a liláknak. És megtörtént! A gútaiak lehenge-
relték Felsőkirályit, míg az ekeliek remek mérkőzésen remiztek a
nagyon jó negyediekkel. Az ötödik ligában csak a hazai pályán
szereplő csapataink hozták a győzelmeket. A Területi Bajnokság
első tavaszi fordulójában néhány meglepő eredmény is született,
különösen az aranyosiak és lakiak súlyos veresége szembetűnő.
Ami jó jel viszont, hogy több pályáról nagyon színvonalas mérkő-
zésekről számoltak be tudósítóink.
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IV. LIgA
1. Komárno 17 14 1 2 50:11 43
2. FK Levice 17 12 1 4 34:14 37
3. Šurany 17 10 1 6 30:30 31
4. Neded 17 9 2 6 39:23 29
5. Kolárovo 17 9 1 7 31:23 28
6. Nový Život 17 9 0 8 28:27 27
7. Okoličná 17 7 3 7 33:29 24
8. Veľké Lovce 17 7 2 8 30:25 23
9. ViOn „B“ 17 7 2 8 31:30 23

10. Veľký Meder 17 7 1 9 22:32 22
11. Štúrovo 16 6 2 8 27:35 20
12. Horná Kráľová 17 6 2 9 19:45 20
13. Vrakúň 17 5 2 10 22:33 17
14. Šahy 17 5 2 10 18:33 17
15. Sládkovičovo 17 4 4 9 24:27 16
16. Hurbanovo 16 5 0 11 14:35 15

V. LIgA
1. Tvrdošovce 16 11 2 3 41:19 35
2. Želiezovce 16 9 5 2 42:17 32
3. Imeľ 16 9 4 3 28:13 31
4. Dvory n/Ž. 16 9 2 5 28:20 29
5. Chotín 16 8 2 6 31:29 26
6. Tlmače 16 8 1 7 23:21 25
7. Komjatice 16 7 3 6 28:26 24
8. Čaka 16 7 2 7 27:26 23
9. Kalná n/Hr. 16 5 7 4 14:13 22

10. Nesvady 16 6 3 7 19:25 21
11. Tek. Lužany 16 5 3 8 21:23 18
12. Bešeňov 16 4 2 10 14:31 14
13. Marcelová 16 4 2 10 15:35 14
14. Hont.Vrbica 15 4 0 11 16:36 12
15. Zemné 15 3 2 10 17:30 11

TERüLETI bAjnOKSÁg
1. Szentpéter 16 12 1 3 48:26 37
2. Vágfüzes/Kava 16 9 3 4 22:16 30
3. Lakszakállas 16 9 1 6 34:30 28
4. Bátorkeszi 16 8 3 5 41:27 27
5. Nemesócsa 16 8 3 5 29:21 27
6. Šrobárová 16 7 5 4 25:22 26
7. Keszegfalva 16 7 4 5 30:22 25
8. Madar 16 7 4 5 24:19 25
9. Perbete 16 7 2 7 34:22 23

10. Izsa 16 7 1 8 31:29 22
11. Cs.-aranyos 16 7 1 8 22:26 22
12. Búcs 16 4 6 6 37:37 18
13. Ógyalla „B“ 16 5 3 8 19:54 18
14. Dulovce 16 5 2 9 28:25 17
15. Pat 16 4 3 9 26:36 15
16. Őrsújfalu 16 1 0 15 12:50 3

TERüLETI bAjnOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 12 10 1 1 51:9 31
2. Nagykeszi 12 9 3 0 44:12 30
3. Dunaradvány 12 8 1 3 36:16 25
4. FK Activ 11 5 2 4 24:25 17
5. Csicsó 12 4 4 4 33:30 16
6. Martos 12 5 1 6 28:36 16
7. Tany 12 4 2 6 31:34 14
8. Nagysziget 12 4 2 6 17:29 14
9. Bogya/Gellér 12 3 3 6 21:26 12

10. Bogyarét 11 3 3 5 21:30 12
11. Dunamocs 12 2 2 8 14:36 8
12. Megyercs 12 1 2 9 12:49 5
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

lőhettek büntetőt, és Gőgh nem hibá-
zott. 1:1. A 88. percben még a győzel-
met is megszerezhették volna a haza-
iak, de Ódor fejese 5 méterről a kapu
közepébe tartott, Hrdinának mozdul-
nia sem kellett ahhoz, hogy könnye-
dén az ölébe vegye a labdát.

A mérkőzés után érthetően egyik
csapat sem volt elégedett. Sem az
eredménnyel, sem a játékvezetéssel.
Pedig a játék képe alapján a döntetlen
volt igazságos, de ez meglehetett volna
a kedélyek borzolása nélkül is.  

Párkány – Ógyalla (elhalasztva,
március 30. – szerda 15 ó.)

További eredmények: Sládkovičovo
– V. Lovce 2:2, Šahy – V. Meder 2:0,
ViOn „B“ – Vrakúň 3:2, N. Život – Le-
vice 1:0. 

V. LIgA
Udvard – Hetény 4:1 (3:0), Blaško-

vič
Jó iramú mérkőzésen egyenrangú

ellenfeleknek bizonyultak a heté-
nyiek..., de csak mezőnyjátékban. A
gyors gól (3.perc) is szerepet játszott a
vendégek játékában, bár ezután még
kidolgoztak néhány kecsegtető hely-
zetet. A második félidőben aztán csú-
csot javítottak a vendégek. Idegenben
ugyanis még ennyi helyzetet nem dol-
goztak ki, mégis a hazaiak lőttek gólt.

Tolmács – Marcelháza 2:1 (1:0), Un-
termayer

Hiába voltak jobbak mezőnyben a
marcelháziak, a végső öröm a hazai
csapatnak adatott meg. A második fél-
időben egyenlítettek ugyan, de két
perc múlva már ismét a hazaiak ve-
zettek, egy potyának is mondható gól-
lal.

Ímely – Zsitvabesenyő 1:0 (1:0),
Kender R.

A hazaiak végig nyomasztó fölény-
ben játszottak, mégis csupán egygólos
győzelemmel voltak kénytelenek el-
hagyni a pályát. Oršolík kapufája a
második félidőben ugyan felrázta csa-
pattársait, de gólt már ekkor sem si-
került elérniük.

Naszvad – Nagysalló 1:0 (1:0), Haris
R.

Nagyon jó színvonalú találkozón
szerezték meg első tavaszi pontjaikat
a naszvadiak. Góljuk után még ki-
hagytak három ziccert, ami kishíján
megbosszulta magát. A második fél-
időben ugyanis feljöttek a vendégek,
és bizony kontráik veszélyt jelentet-
tek a hazai kapura.  

További eredmények: Tvrdošovce
– Želiezovce 2:1, Kalná n/Hr. – Čaka
0:1, Komjatice – H. Vrbica 3:1. Zemné
– szabadnapos volt.  

TERüLETI bAjnOKSÁg
Perbete – Csallóközaranyos 5:0

(2:0), Sebestyényi és Trnka 2-2, Paj-
tinka

Az első félidő nem a hazaiak elkép-
zelése szerint zajlott, bár két gólos
előnnyel vonulhattak félidei pihenőre.
A másodikban aztán teljesen átvették
a játék irányítását, fölényüket gólok-
ban is ki tudták fejezni.

Dulovce – Lakszakállas 5:0 (1:0),
Góri és Szabó 2-2, Banda M.

Bármennyire furcsának is tűnhet az
eredményből, egy nagyon kiegyenlí-
tett találkozón mértek súlyos veresé-
get ellenfelükre a hazaiak. Sőt, a hazai
kapus csodákat művelt, amikor há-
rom esetben is ziccereket védett ki. A
hazaiaknak szinte minden sikerült,
míg a vendégek mellől elpártolt a
sportszerencse is. 

Madar – Šrobárová 0:0

A szomszédok rangadóján igazsá-
gos döntetlen született. Különösen a
második félidőben parádéztak a csa-
patok, ami többször is tapsot idézett
elő a lelátón. 

Nemesócsa – Bátorkeszi 3:2 (1:1),
Czizmadia (11 m), Szkukalek, Patócs –
Kaszab, Cséplő T.

Nagyszerű mérkőzésen kétszer is si-
került a hazai csapatnak fordítania,
merthogy a szívós vendégek kétszer is
előnybe kerültek. A hazaiak harma-
dik góljuk után még néhány jó hely-
zetet kihagytak, sőt, kétszer a kapufát
is eltalálták.

Őrsújfalu – Ógyalla „B” 0:1 (0:1),
Čerešník

Küzdelmes, jó mérkőzésen a ven-
dégek szereztek vezetést a 30. perc-
ben. Amikor a 60. percben a vendég
Kmeť a kiállítás sorsára jutott, a haza-
iak nagy offenzívába kezdtek, de a
vendégeknek sikerült megvédeniük
előnyüket.

Izsa – Vágfüzes/Kava 1:0 (0:0), Ja-
kab

Érdekesen alakult ez a találkozó. Az
első félidőben a vendégek játszottak
jobban, és egy kapufatalálattal is rái-
jesztettek vendéglátóikra. A második-
ban viszont egy elfáradt csapat be-
nyomását keltették, és ezt sikerült ki-
használniuk a hazaiaknak. 

Búcs – Szentpéter 2:2 (0:2), Sánta 2
(mindkettőt büntetőből) – Bencz, La-
katos 

Drámai mérkőzésen, szinte a lehe-
tetlenből hozták vissza a hazaiak leg-
alább a döntetlent. Úgy rémlett, a ven-
dégek nagyon ráültek az eredményre,
és ez most megbosszulta magát. 

Pat – Keszegfalva 0:0
Izgalmakban bővelkedő, magas

színvonalú mérkőzést vívtak az ellen-
felek. Abban, hogy nem esett gól ezen
a találkozón, nagy része van a két ki-
váló kapusnak is. A szurkolók meg-
egyeztek abban, hogy érdemes volt
megnézni ezt a találkozót. 

TERüLETI bAjnOKSÁg II. OSZTÁLy
Dunaradvány – Csicsó 4:1 (1:0), Vi-

derman R. 3, Kovács – Bölcs L.
Bogya/Gellér – Dunamocs 1:2 (1:1)

– góllövőket nem jelentettek
Nagysziget – Gúta „B” 0:4 (0:1),

Dobi 2, Németh I., Őszi
Martos – Megyercs 5:1 (2:1),

György és Bazsó 2-2, Jóba - Benkóczky
Tany – Nagykeszi 2:3 (0:1), Kollár,

Bugár – Szűcs 2, Beke A. 
Bogyarét és FK Activ – szabadna-

posak voltak.

IFjÚSÁgI LAbDARÚgÁS
Közvetlenül a tavaszi idény meg-

kezdése előtt Bátorkeszi „példáját kö-
vetve” Dulovce és Búcs is kiléptek a
bajnokságból, így az ifjúságiak baj-
nokságában egyetlen mérkőzés sem
került lebonyolításra. Valamennyi,

Perbete és Dulovce ballábbal léptek ki a tavaszi fociporondra, döntetlen Búcson 

Léva elvérzett, így hatpontos a komáromiak előnye

még játékban lévő csapatnak ugyanis
a sorsolás szerint szabadnapja volt(!?)  

DIÁKOK
Nyugati csoport
Csicsó – Csallóközaranyos 4:2 (1:2)

Szabó, Pálfi, Horváth, Váradi – Molnár
2 

Ekel „B”/Lakszakállas – Tany (el-
halasztva)

Nemesócsa – Keszegfalva 0:1 (0:1)
– góllövőt nem jelentettek

Őrsújfalu – szabadnapos volt. 
Keleti csoport
Hetény – Naszvad 2:1 (2:0), Tóth,

Nagy - Sebők
Dulovce – Ógyalla 1:3 (0:2), Kelko –

Karvai Št., Karvai R., Karvai K. 
Perbete – Ímely 1:2 (1:0), hazai gól-

lövő: Kocsis  
Szentpéter – szabadnapos volt.

A labda ugyan Gőghnél (12) van, de Meleg szabálytalanságát  indul megtorolni
Benčík játékvezető



www.zse.sk
www.eon.com

...aby futbal spájal celé rodiny

Zima končí, rodinný futbal znova začína!

ZSE aj vo vašom regióne vlani podporila grantové projekty 
na skultúrnenie futbalového prostredia. V tomto roku sa máte možnosť 
opäť zapojiť do II. ročníka celoeurópskeho projektu Rodinný futbal, 
v rámci ktorého bude znova prerozdelených vyše 300 000 eur. 
Viac sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk

partneri mediálni partneri


