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

Perbete: Társadalmi
szervezetek idei
támogatása

Teendők a kertben
Részletek a 6. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Mozgáskorlátozott polgártársainknak egyébként sem könnyű az életük, de amikor
még a bürökrácia is ellenük fordul, további akadályok gördülhetnek útjukba. Egyes or-
szágokban – természetesen, tőlünk nyugatabbra – a legszigorúbb törvényi megtor-
lások várnak azokra, akik ilyen vagy olyan módon akadályozzák a mozgáskorlátozott
polgárok szabad érintkezését a külvilággal. Parkolóhelyeket jelölnek ki számukra, és
az egyik legszigorúbban megítélt kihágásnak számít azok jogtalan használata egész-
séges gépkocsivezetők által. Az is természetes dolognak számít, hogy lakóhelyük kö-
zelében is rendelkezésükre áll egy kijelölt parkoló, hogy a legrövidebb útvonalon kö-
zelíthessék meg a számukra oly fontos közlekedési eszközüket.

Itt a tábla,
hol a tábla?
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Részletek a 3. oldalon

Április 26 és május 1 között immáron huszadik –
jubileumi - alkalommal kerül megrendezésre a
Komáromi Napok. A hagyományos, jól bevált ren-
dezvények idén is szerves részét képezik a prog-
ramnak, így lesz futóverseny, veteránautó talál-
kozó, komolyzenei és népzenei koncert.

Folytatás a 3. oldalon

Komáromi Napok
20. alkalommal

Több együttérzés is
lehetne a hivatalok
részéről

A Chem-Unio társaság bővítést tervez. A
vállalatot 1991-ben alapították, és a gumi-
iparban érdekelt. Már van egy hetényi te-
lephelye, ezt bővítenék ki, ahol ötven sze-
mélynek biztosítanának munkát.

A tervek szerint az üzemnek helyet adó
csarnokot jövőre kezdenék el építeni, a
munkálatok egy évig tartanának. A csar-
nokban a kristályozott ként puhítanák fel,
amit később a gumigyártásnál használnak.
Évente mintegy négyezer tonna ként le-
hetne előállítani ilyen módon, a terméket
külföldre exportálnák.

ssy

14 milliós beruházást
terveznek

Újabb bevásárló-
központ épül?

Komáromban a volt Hydrostav területén a po-
zsonyi út mellett már 2008-ban el kellett volna ké-
szülnie a City Center bevásárlóközpontnak, ezt
azonban a befektető a gazdasági válságra hivat-
kozva nem valósította meg. Azonban az utóbbi
napokban egyre nagyobb a sürgés-forgás a már
említett területen. Így felmerül a kérdés, hogy
mégiscsak lesz egy újabb üzletközpontunk?

Folytatás a 3. oldalon

Mennyit érnek a nagy szavak
a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségéről?

Több együttérzés is
lehetne a hivatalok
részéről
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Március 19-én került sor az MKP komáromi járási tisztújító
kongresszusára. A Naszvadon megtartott konferencián Be-
rényi József, az MKP elnöke is jelen volt.

A kongresszuson megválasztották az új járási elnököt Hor-
váth Árpád, gútai polgármester személyében és a 15 tagú járási
elnökség további tagjait – akik közül többen szintén újak a já-
rási elnökségben – a következő összetételben: Becse Norbert,
Stubendek László, Samu Beáta, Lucza Sára, Gyarmati Tihamér,
Szabó Olga, Bölcs József, Petheő Attila, Szalay Rozália, Dolník
Tibor, Török Anikó, Keszegh Gabriella, Varga Péter és Zsitva
Norbert.

Ezután került sor az Országos Tanács és a Kerületi Tanács tag-
jainak, valamint az Országos Kongresszus küldötteinek a meg-
választására.

A tanácskozáson a küldöttek határozatba foglalták az elkö-
vetkező időszak legfontosabb célkitűzéseit, különös tekintettel
a közelgő népszámlálásra. (b)

Tisztújítás az MKP komáromi
járási szervezeténél

A francia nagykövet látogatást tett Komáromban

Lejárt a hűségkártya
A különféle kedvezményekre jogosító kártya érvényessége
lejárt, melyet leginkább a városi intézményeknél vehettek
igénybe a lakosok.

Pásztor István mérnök,
a Városi Hivatal elöljárója
lapunknak elmondta: „ A
város és az OTP Bank sem
kezdeményezte az újra-
tárgyalását a hűségkár-
tyaprogramnak, de a kö-
zeljövőben terveink közt
szerepel.“

Azok akik a kártyához kapcsolódó számlán elhelyezett egy-
szeri betétet még nem használták fel, azok azt kivehetik mun-
kanapokon az OTP Bank helyi fiókjában. -ga-

Komárom

Kérés Komárom Város képviselőihez

Tisztelt városi képviselők!
Örülünk, hogy a városi képviselő-testület

következő programpontjai között szerepel a
sportklubok támogatásának témája. A sport-
kluboknak, mint minden családnak, húsába
vágott a gazdasági visszaesés, ezért a támoga-
tások megítélésének csúszása több klubnak
kemény kihívásokat okozott. Voltak sportágak,
ahol a túlélés volt a tét, ezért a támogatások ki-
osztása kiemelten sürgős tényezővé lépett elő.

A klubok minden évben a városi támogatá-
sok mellett jelentős támogatásokat biztosíta-
nak szponzorok által, valamint kisebb mér-
tékben a tagságtól. A gazdasági kihívások mi-
att azonban a szponzorok támogatásának meg-
szerzése is egyre nehezebb feladat, de a
sportoló gyermekek szüleinek is gondot okoz
ez a tehervállalás. Ezért fordulunk Önökhöz
ilyen formában is, hogy jelezzük a fontosságát
az idei sporttámogatásoknak. Most különö-
sen fontos a város segítsége, hiszen az önkor-
mányzat nem szponzori szerepkörben támo-
gatja a sportolni vágyókat. A városi támogatás
lényege az egészséges életmód, a város hírne-
vének sportsikerek általi öregbítése, az egész-
séges csapatszellem és a városhoz való kötődés
kialakítása. Bár a támogatás megítélésénél csak
a klubok neveit és a számokat látják, itt mégis
jóval többről van szó. Ez arról a több mint 1300
sportolni vágyó gyermekről és közel 1000 fel-
nőttről szól, akik a 33 pályázó klubban fejtik ki
tevékenységüket. Szól ez Németh Szilárdokról,
Gergely Istvánokról vagy a Riszdorfer fivérekről
– szerencsére a lista nagyon hosszú lehetne –,
akikről nagyon sokaknak jut eszébe Komárom,
és akik ma is arra ösztönzik a fiatalokat, hogy
hasznosan töltsék szabadidejüket.

A városi szakbizottság, amelyben szakem-
berek mondják el véleményüket, teljes össz-
hangban, ellenszavazat nélkül javasolta a kép-
viselőknek a tervezett támogatások bővítését

15 ezer €-val. Tették ezt azért, hogy a nagyobb
kluboknak megmaradjon legalább a tavalyi tá-
mogatási összeg, mivel a focicsapatok közül
több feljutásra esélyes, de a kosárlabdázók is a
legjobbak között szerepelnek az extraligában.
A férfi vízilabdázók bennmaradásukért küz-
denek a legmagasabb országos bajnokságban.
Három további klub esetében azért javasolták
az emelést, mivel számos gyermeket vonnak
be a napi mozgásba. Ugyancsak feljutásra esé-
lyes a férfiak röplabdacsapata, ami viszont je-
lentősen növeli a költségeket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz gaz-
dasági helyzetben van a város, mégis azt kér-
jük Önöktől, hogy támogassák a bizottság ja-
vaslatát, amely a tavalyi támogatási szintek
megtartását, a gyermekek sportra való neve-
lését és a feljutási célokat tartja szem előtt.
Kérjük, vegyék figyelembe, néhány év múlva
valószínűleg jobb eséllyel tudunk majd szpon-
zorokat bevonni, de addig is folytatni kell a
munkát. Azt is kérjük figyelembe venni, hogy
a sport ápolása városunkban nem olyan mint
egy befektetés, amely ha az idén elmarad, jö-
vőre még megvalósulhat, hanem egy folyto-
nosságot követelő, következetes munka. Az
anyagi kihívások sportklubjainknál több éves,
évtizedes munkát tehetnek tönkre, de az új-
rakezdés sokkal keményebb feladat. Kérjük,
ne hagyják, hogy elkallódjon a sok befekte-
tett energia, elvesszen akár csak egy tehetséges
fiatal is, vagy esetleg egy diák a sport helyett
valami másban kezdje keresni a szórakozás él-
ményét. Kérjük, támogassák a bizottság bőví-
tett csomagját, mivel most nagyon nagy szük-
ség van az Önök segítségére. A plusz tétel a vá-
rosi költségvetésnek egy elenyésző része, azon-
ban egy óriási segítség a 33 pályázó klub
sportolóinak.

Kérjük Önöket, hogy a sport támogatása ne
legyen politikai döntés, hiszen nincs olyan
család Komáromban, amely valamilyen mó-
don ne kötődne valamelyik klubhoz. Kívá-
nunk Önöknek bölcs döntést, és találkozunk
a pályákon, lelátókon.

Soós Tibor, a Kajak - Kenu Klub elnöke,
Győrfi Roderik, az ŠKB Spartak Ökölvívó Klub elnöke,
Szayka Róbert, a Szlovák Kempo Szövetség elnöke,
Paulík József, az MBK Rieker Kosárlabda Klub

menedzsere,
Tomáš Nagy, a KFC elnöke,
Németh Edmund, A Spartak Röplabda Klub elnöke,
Robert Mihalička, az FK Activ Labdarúgó Klub elnöke,
Pint János, a Dynamo Őrsújfalu S.E. elnöke,
Peter Máťa, az ABC Karate Klub elnöke,
Mészáros Tibor, a KVP Vízilabda Klub elnöke,
Kajtor Richárd, a TJ STEP – Klokani Kosárlabda Klub

menedzsere,
Juhász Ladislav, a Spartak Tenisz Klub elnöke.

Elemzés, derűlátás
és cselekvési akarat
Ez jellemezte a HÍD együttműködés pártja Komáromi Klub-
jának március 16-án megtartott évértékelő tanácskozását.
Elnökétől, Bastrnák Tibor parlamenti képviselőtől a klub
tagjai tájékoztatást kaptak az időszerű és bonyolult bel-
politikai helyzet koalíciós összefüggéseiről. Az ülésen szé-
leskörű elemzésre kerültek a helyhatósági választások ko-
máromi eredményei.

A polgármester-váltás ténye kapcsán megnevezték az ob-
jektív és szubjektív okokat. Egyetértettek abban, ahogy azt a
11 elnyert képviselői mandátum, vagyis a legerősebb ön-
kormányzati frakció ténye is bizonyítja, a helyhatósági vá-
lasztások a HÍD számára eredményesnek mondhatók. Hang-
súlyt kapott, hogy a Klub támogatja a HÍD-frakció tevékeny-
ségét. Felhívja képviselőinek figyelmét, hogy a városi testü-
letben - az alaptalan rágalmazás és befeketítő hadjárat
össztüzében is – tegyenek meg minden tőlük telhetőt Ko-
márom városának fejlődéséért és akadályozzák meg felesle-
ges és felelőtlen eladósodását. Elhangzott: a HÍD gördüléke-
nyen tovább épülhet Komáromban, mint a legerősebb frakció,
minden alapvető kérdésben a folyamatos elemző ellenőrzés
és a konstruktív ellenzék szerepét fogja betölteni.

A Klub tagjai tevékenyen részt vállalnak a „Voltál, vagy, le-
szel” gondolat szellemében a népszámlálással kapcsolatos fel-
világosító-eligazító kampányban. Ennek keretében járásunk-
ban Csallóközaranyoson (április 12), Perbetén (április 13), va-
lamint Gútán (április 14) lép fel az Ifjú Szívek táncszínház. Fel-
hívással fordulnak a város és a szélesebb régió lakosságához,
hogy a népszámlálás során az alapvető emberi jogok szelle-
mében mindenki vállalja nemzetiségét, anyanyelvét, vallását.

ml

A nagykövet az egyetemi városokat látogatja meg, s Nyitra megyében
először Komáromra esett a választása. A találkozón a polgármester tá-
jékoztatta őt a város politikai, gazdasági és kulturális-társadalmi hely-
zetéről. „A program során befektetési kérdések is elhangzottak, a nagy-
követ ígéretet tett arra, hogy segít francia befektetőket keresni, továbbá
szóba került az idegenforgalom helyzete is" - mondta el Novák Béla al-
polgármester.

A városházán tett látogatás után a nagykövet és küldöttsége megte-
kintette az erődöt, majd a Selye János Egyetem hallgatóinak adott elő
a Konferenciaközpontban. (bumm)

Komáromban járt
Szlovákia francia
nagykövete, Jean-
Marie Bruno. Elő-
ször a város pol-
gármesterével ,
Anton Marekkel
és a város képvi-
selőivel találko-
zott.
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Komáromi Napok
20. alkalommal
Folytatás az 1. oldalról

„A Komáromi Napok április 26-án kez-
dődik, Észak- és Dél-Komárom képvise-
lőinek közös ünnepi testületi ülésével. A
műsor struktúrája és színessége teljes
mértékben megmaradt az előző évekhez
hasonlóan, összhangba hoztuk a két te-
lepülés (Észak- és Dél-Komárom) ese-
ményeit. A szokványos iskolai, sport és
művelő-

dési rendezvények mellett nagy szere-
pet kapnak a kulturális programok is.
Így bizonyosan minden korosztály meg-
találja a számára legmegfelelőbb prog-
ramot“ – mondta el lapunknak Ing. We-
szelovszky Gábor, az oktatási és művelő-
désügyi főosztály vezetője.

Egy változást azonban eszközöltek: mi-
vel a város költségvetése nem tette lehe-
tővé, így a sörsátor felállítása nem került
be a programba. A kultúresemények a
belvárosban fognak zajlani, ahol kiala-

kítják a borok és mesterségek utcáját is.
Az idei évben nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy a helyi – komáromi –
és környékbeli zenészek és borászok
bemutatkozhassanak.

A rendezvénysorozat az öregvár-
napokkal és a hagyományos tűzijá-

tékkal zárul majd május 1-jén.
ssy

Folytatás az 1. oladlról
A három évvel ezelőtti tervekben

egy kilencezer négyzetméter alap-
területű bevásárlóközpont szere-
pelt, 374 parkolóhely, valamint
zöldövezet és játszótér is. Az üzlet-
ben helyet kapott volna cipő-, ru-
házati, élelmiszer-, elektronikai,
sport-, bútoripari termékeket áru-
sító bolt és autóalkatrészeket érté-
kesítő kereskedés is.

Lapunk felkereste az Építészeti
Hivatal vezetőjét, Bolyó Róbertet,
akitől megtudtuk, a volt Hydrostav
területén elvégzett tisztítási és fa-
kivágási munkálatokra a város már
két évvel ezelőtt kiadta az enge-
délyt az Alfa Development Kft. ré-
szére. Azonban egyelőre más kér-
vénnyel nem fordultak a városhoz,
így hivatalosan még nem tudni, mi
fog azon a területen épülni.

Az üggyel kapcsolatosan megke-
restük a befektető cég képviselőjét,
aki lapzártánkig sajnos nem tudott
rendelkezésünkre állni, ezért az
építkezés részleteihez jövő heti szá-
munkban visszatérünk.

-szénássy-

Újabb bevásárló-
központ épül?

Folytatás az 1. oldalról
Nézzük, milyen is a helyzet e téren

Komáromban. Egyik olvasónk me-
sélte el történetét, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy tájainkon még nincs
minden rendjén ezzel a minden jó
érzésű ember által elfogadott és tá-
mogatott együttérzéssel. Történetünk
szenvedő alanya, aki a II. lakótelepi
Építők utcájában lakik, 2009-ben vált
mozgáskorlátozottá, amikor meg is
kapta a gépkocsijára kihelyezendő,
megkülönböztető matricát. Mivel lak-
helye előtt már volt két kijelölt par-
koló hasonló sorsú szomszédai szá-
mára, úgy gondolta, talán nem lesz
semmilyen akadálya annak, hogy az ő
számára is kijelöljenek egyet. Ezért
2010 novemberében úgy döntött, a vá-
rosi hivatalnál kérvényezi a tábla ki-
helyezését, saját rendszámának meg-
jelölésével. Kérvényére ugyan írásos
válasz nem érkezett, de ennek nem
tulajdonított különösebb jelentősé-
get. Nem sokkal később öreg autóját
újra cserélte, ezért meglátogatta a vá-
rosi hivatal illetékes ügyintézőjét,
hogy bejelentse új gépkocsijának
rendszámát. Ekkor tudta meg, hogy a
rendőrség közlekedés-rendészete
nem járult hozzá a tábla kihelyezésé-
hez. Írásos választ kérvényére azon-
ban a mai napig nem kapott(!?)

Kimentünk a helyszínre, ahol több
fotót is készítettünk az ott uralkodó
állapotokról. Az Építők utcája azon
szakaszán (is) mindkét oldalon gép-
kocsik parkoltak. Tehették, hiszen
semmilyen tiltótábla nem gátolja őket
a parkolásban. A közeli egészségügyi

gyermekrendelő melletti lakótömb
előtt, ahol olvasónk is lakik, két moz-
gáskorlátozottnak kijelölt parkolóhe-
lyet fedeztünk fel. Az út szembeni ol-
dalán is látható egy ilyen kijelölt par-
kolóhely. Még a helyszínen tartózkod-
tunk, amikor az említett útszakaszon
egy autóbusz és egy kamion találko-
zását figyeltük meg a parkoló autók
között. Minden probléma nélkül úgy
haladtak el egymás mellett, hogy még
lassítaniuk sem kellett. Ezért

sem értettük, mi-
ért okozhat problémát egy további
parkolóhely kijelölése, ha a gépkocsik
így is szabadon parkolhatnak az em-
lített szakaszon. Azt meg ugye sze-
rencsére nem szabályozza törvény
sem más előírás, hány mozgáskorlá-
tozott lakhat egy lakótömbben.

Az ügyben megkerestük Kovács
Anikó mérnököt, a városi hivatal il-
letékesét. „Nekünk az ilyen kérvé-
nyeket egyeztetnünk kell a közleke-
dés-rendészettel, amit meg is tettünk.
Sajnos, nemleges választ kaptunk,
merthogy a rendőrség indoklása sze-
rint ott már van két kijelölt parkoló-
hely, és egy további veszélyeztetné a
közúti forgalmat. Ekkor egy másik, a
kérvényező lakásához közeli helyre
kértünk engedélyt, de ezt sem kap-
tuk meg” – mondta el lapunknak az
illetékes.

Felvonultatva minden pro és
kontra logikai menetet, továbbra sem
értettük az ügy ilyen lezárását. Túl az
emberi megértésen és a szerencsét-
lenül járt polgártársaink megkülön-
böztetett tiszteletén az sem világos
számunkra, hogy a már három kihe-
lyezett tábla mellett, milyen érvek
alapján diszkriminálnak egy negye-
dik mozgássérültet. Mert akárhon-
nan is nézzük, ez

megalapozatlan diszkrimi-
nációra vall. Ha lehet háromnak, mi-
ért nem lehet a negyediknek is akkor,
amikor ennek nincs kizáró oka. A vi-
lágért sem szeretnénk megkérdője-
lezni a három, már kijelölt parkoló-
hely jogosságát és indokoltságát, csak
a dolgok logikáját keressük. Tovább
mentünk tehát. Megkérdeztük Bo-
žena Bruchterovát, a kerületi rendőr-
kapitányság szóvivőjét, vajon egy
újabb kihelyezett parkolóhely miért
okozhat problémát a zavartalan köz-
lekedésben? Meglepő választ kap-
tunk kérdésünkre. „A városi hivatal
először 2010. december 3-án juttatta
el hozzánk kérvényét, melynek alap-
ján azonnal helyszíni szemlét tartot-
tunk. Megállapítottuk, hogy a táblák
kihelyezése törvénybe ütközik, mivel
nem felel meg a helyi állapotoknak.
Nem ragadtunk le azonban a tény
megállapításánál, javaslatot is tet-

tünk a megoldásra, merthogy azt is
megállapítottuk, hogy ezen a helyen
nemcsak mozgáskorlátozottaknak,
de más autósoknak is kialakíthatók
parkolóhelyek. Az mégsem megen-
gedett ugyanis, hogy a parkoló autó-
sok egy forgalmas útra lépjenek ki
gépkocsijukból. Ezért azt javasoltuk,
hogy a sáros, helyenként füves terü-
letet alakítsák át parkolóvá, ami tel-
jes mértékben kizárná az autósok ve-
szélyeztetését ki- és beszállásnál. A
városi hivatal 2010. február 3-án újra
benyújtotta kérvényét az üggyel kap-
csolatban, de ez ismét nem felelt meg
a helyi viszonyoknak, a főút széles-
sége miatt csakúgy, mint az előző
esetben. Mi megismételtük javasla-
tunkat a megoldásra, de a városi hi-
vatal a mai napig nem reagált javas-
latainkra” – mondta el lapunknak a
szóvivő.

A labda tehát visszakerült a városi
hivatal térfelére, a megoldás az ő ke-
zében van. A rendőrség nem ellenzi a
parkolók kialakítását, csak éppen
igyekszik minimálisra csökkenteni az
autósok veszélyeztetését. A megol-
dáshoz azonban minden valószínű-
ség szerint, még hosszú út fog ve-
zetni, hiszen csak nehezen tudjuk el-
képzelni, hogy a jelenlegi helyzetben
fel tud a város szabadítani egy olyan
összeget, amely szükséges a parko-
lók kiépítéséhez. Pedig nagyon szük-
séges lenne, különösképpen a moz-
gáskorlátozottak alapvető jogainak
biztosítása szempontjából. Vagy
mégis? Böröczky József

A szerző felvétele

Mennyit érnek a nagy szavak a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségéről?

Több együttérzés is
lehetne a hivatalok részéről

Rendőrség: „Mi tettünk javaslatot a megoldásra,

de a városi hivatal erre eddig nem reagált“.

Több együttérzés is
lehetne a hivatalok részéről
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Március elején egyhetes
szarajevói látogatáson
vettek részt a komáromi
Gépipari Szakközépis-
kola diákjai az ACES-pro-
jekt keretén belül.

Tavaly a szarajevói diá-
kok vendégeskedtek a ko-
máromiaknál, akik ezt a
baráti gesztust viszonoz-
ták, amikor meglátogatták
a már ismert diákokat. Pi-
soň Erika tanárnővel vala-
mint a programban részt
vevő három diákkal, Méri
Máriával, Antal Luciánnal
és Balla Attilával beszél-
gettünk az ott szerzett ta-
pasztalatokról, élmények-
ről. Ahogy a tanulók el-
mondták, első, soha nem
tapasztalt élményük a 11
órás vonatozás volt,
ugyanis eddig tartott az út
Szarajevóig. „Családi ház-
aknál voltunk elszállá-
solva, és ez lehetőséget
adott arra, hogy jobban
megismerjük az ott élő
emberek hétköznapjait il-
letve kultúráját“ – kezdte
a beszámolót Antal Lu-
cián. „Tudvalevő, hogy
ezen a területen nem is
olyan régen kemény há-

ború folyt. Szerencsére ma
már csak néhány épület
árulkodik a szörnyű vé-
rengzésről. Érdekes, hogy
több kultúra, szokás és val-
lás is megfér egymás mel-
lett” - veszi át a szót a ta-
nárnő. „Nagyon pozitívak
a tapasztalatok. Meglepő
módon sokan beszélik az
angol nyelvet.”

„Számunkra furcsa volt,
hogy a mozikban minden
film feliratos. De nemcsak
a mozikban, a tévében is“
– mondta Attila. „Ezért so-
kan jó szinten beszélik az
angolt. Sok diákot ismer-
tünk meg. Sikerült eljut-
nunk a Történelmi múze-

umba, ahol hitelesen be-
mutatták a háború borzal-
mait. Nekem személy sze-
rint sokkoló volt ez a lát-
vány“ – emlékszik vissza
az iskola diákja. „A Híd az
előítéletek felett, szerin-
tünk teljesítette küldeté-
sét, ugyanis mindannyian
gazdag tapasztalatokkal,
élményekkel és nem utol-
sósorban előítéletek nél-
kül tértünk haza“ – fogal-
mazott az iskola tanárnője.
Ezek a projektek bepillan-
tást nyújtanak más orszá-
gok diákjainak minden-
napi életébe, szokásaiba,
és egy nemzet kultúrájába.

-pint-

ASelye János Gimnázium március 31-én másodszor kapcsolódik be a Waterball
Day gyűjtésébe, melyet régiónkban a SPOSA érsekújvári szervezete koordinál.
Célja, hogy felhívja a figyelmet az autisták sorsára, a szolidaritás és a segítség fon-

tosságára. Az átlagemberek alig vagy pontatlanul ismerik az autisták mindennapjai-
nak problémáit, így több más felvilágosító és segítő rendezvényhez hasonlóan ez a nap
egy kicsit segíthet sorsuk jobbra fordulásában. Az autizmus az ember személyiségének
és lelkének teljes önmagába zárkózása, amely az általános kapcsolatteremtő készség
mély zavarával társul. Jellemző az öntörvényűség, és a tudathasadáshoz hasonló tü-
netek. Járásunkban kizárólag a komáromi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola fog-
lalkozik autizmussal élő tanulók fejlesztésével. PaedDr. Králik zsuzsanna

A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Se-
lye János Gimnázium 2011. június 4-re, szombatra tűzte ki 7. nagytalálkozója idő-
pontját. Főszervezők Dr. Bastrnák Ferenc, a Baráti Kör elnöke, Andruskó Imre, a gim-
názium igazgatója, illetve Stirber Lajos karnagy, nyugalmazott tanár.

Helyszíne, mint mindig a Selye János Gimnázium. Az ünnepi rész után érettségi, ill.
osztálytalálkozókra kerül sor a tantermekben. Mindenkit sok szeretettel várnak!

2011 a Szolidaritás éve

Híd az előítéletek felettWichmann Tamás
Karván

A karvai Hídverő Olimpiai
Kör vendége lesz március 30-
án (szerdán) 18 órai kezdettel
Wichmann Tamás, kilencsze-
res kenuvilágbajnok, három-
szoros Európa-bajnok, kétszer
olimpiai második, egyszer
olimpiai harmadik helyezett,
37-szeres magyar bajnok. 1979-
ben megkapta az UNESCO fair
play-díját. Az 1980-as moszkvai
olimpián, ahol a csapat legesé-
lyesebb indulója Wichmann
Tamás volt, mindenki meg-
döbbenésére nem sokkal a rajt
után leállt: feladta a versenyt.
1985-ben Popej szerepét ját-
szotta Bujtor István, Az elvará-
zsolt dollár című filmjében.
2008-ban a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkereszt-
jével ismerték el sportolói és
edzői tevékenységét. Jelenleg a
Wichmann-kocsma tulajdo-
nosa és főszakácsa, valamint az
MTK-ban gyerekekkel foglalko-
zik. Ennyi év után talán elme-
séli nálunk is, mi okból állt le a
moszkvai olimpián nem sok-
kal a rajt után. (miriák)

ISMéT Az ALPoKBAN SÍELTEK
2008 után idén újra lehetőséget kaptak a testnevelő tanárok Ausztriába megszer-
vezni a sítáborokat a II. évfolyam számára. Mivel hat osztályról volt szó, így két sí-
túrán 120 diák vett részt a gerlitzeni Alpokban. Hlavatý Tünde II.E

Felhívás

HOL VAGY, HAZÁM?
Kelet-Közép-Európa himnuszai
Kiss Gy. Csaba azonos című könyvének a bemutatójára kerül sor
2011. április 4 –én, 15 órai kezdettel a komáromi Selye János Egye-
tem kongresszusi termében.

„Előítéletek választanak el és kapcsolnak össze bennünket abban a
Közép-Európában is, ahol más volt a nemzetté válás útja, mint Nyu-
gaton, és más, mint Keleten. A modern nemzet tervét e tájakon gyak-
ran egymás ellen készítettük, és ezeket az elválasztó szakadékokat elő-
szeretettel mélyítgették a térséget igájuk alá hajtó totalitárius nagy-
hatalmak. A legfőbb gond pedig ismételhetjuk Németh László évti-
zedes üzenetét, hogy nem ismerjük egymást, pedig hosszú évszázadok
együtt és egymás mellé élése összecsiszolta a térségben élő népeket.
Gondolkodásmódunk, mentalitásunk megannyi hasonlóságát nem-
zetői jelképeink – közöttük a himnuszok – is bizonyítják. Párbeszédet
kezdeményez ez a kötet a nemzeti himnuszok segítségével, Kelet-
Közép-Európa népei között. Tizenhárom ország himnuszát egymás
mellé téve, egymás tükrében mutatjuk be őket. A kölcsönös megis-
merés szükségességének a jegyében. Abban a meggyőződésben, hogy
az igazi Európaiság egyik fontos ismérve a szűkebben és tágabban vett
jó szomszédság.“ (Kiss Gy. Csaba előszavából).

Kiss Gy. Csaba az Eötvös Lóránd Tudományegyetem nemzetközileg
is elismert tanára több európai egyetemen is tanított vendégtanárként.
A szerző a Nap Kiadó igazgatónője, Sebestyén Ilona kérdéseire vála-
szolva mutatja be a könyvét, s közben a Jókai Színház művészei illetve
hallgatók és diákok szemelvényeket adnak elő. A szervező a GALÉRIA
V4 egyesület, valamint a társszervezők a Hallgatói Őnkormányzat, és
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Ba-
ráti Köre minden érdeklődőt szívesen lát az értékesnek ígérkező ren-
dezvényen. /g v4/

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP
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Nem kell az állandó
lakhelyen tartózkodni

Az idei népszámlálás során mindenkinek joga van ott kitölteni
az íveket, ahol a népszámlálás során éppen tartózkodik. Ez azt je-
lenti, ha valaki pl. Pozsonyban él, de állandó lakhelye Komáromban
van, vagy Pozsonyban vagy Komáromban számlálhatja meg magát,
attól függően, hol tartózkodik éppen.

Az, aki úgy dönt, hogy állandó lakhelyén számlálja meg magát,
ezt a rendes azonosítóval teszi meg, melyet a lakosnak állandó lak-
helyére a számlálóbiztos kézbesít, zárt borítékban. Azonban ha úgy
dönt, hogy azon a helyen számolja meg magát, ahol az év nagyobb
részében tartózkodik, a népszámláláskor ún. tartalék azonosítót kell
használnia. Ezt a számlálóbiztos adja át neki, amikor felkeresi la-
kását és megismerkedik a konkrét helyzettel.

A Statisztikai Hivatal igyekszik meggátolni, hogy valaki duplán
töltse ki a kérdőíveket. Forrás: sita

Feltehetően hiány lesz
nyári gumiabroncsból

Hamarosan itt a gumiabroncsok cseréjének ideje. Ha valaki újat
szeretne beszerezni, jó, ha igyekszik a vásárlással. Egyrészt fel-
tételezhetően hiány lesz a piacon, másrészt április 1-jétől drá-

gulhat a termékek ára.
A piaci jelzések szerint a nagykereskedők a tavaszi szezonra kevesebb

nyári gumit rendeltek, így az egyes márkákból kisebb lesz a választék.
A gyártási költségek emelkedése és a kereslet nagysága pedig áremel-
kedéshez vezet.

Hasonló helyzet állt fenn ősszel, a téli gumik vásárlásakor is. Az áre-
melkedés és a hiány itt is megmutatkozott, különösen a haszongép-
járművek esetében. (bumm)

Itt a tábla, hol a tábla?

Komáromban, a Belső
körúton (Vnútorná ok-
ružná), a Kristály vendéglő-
től a Tiszti Pavilon felé ha-
ladva, elhelyeztek egykor
egy „Megállni tilos”, közle-
kedési táblát. A hibája csak
az, hogy a gyorsan növő tu-
jafák már szépen bekerítet-
ték, így a gépkocsivezetők
vagy csak az utolsó pilla-
natban, vagy egyáltalán

nem veszik azt észre. Ez
azonban nem gátolja a rend
városi őreit abban, hogy né-
hány méterrel odébb, a
Tiszti Pavilon mellett bírsá-
golják az esetlegesen meg-
álló, utasát felvevő gépko-

csivezetőt. Egyik olvasónk
azt panaszolta el, hogy né-
hány perces távolléte alatt
kerékbilincs díszelgett gép-
kocsiján, aminek eltávolí-
tása nem kis költségekkel
jár. Holott, fogalma nem
volt arról, hogy az ominó-
zus helyen tilos a megállás.
Amikor ezt elmondta a
rendőrnek, azt a választ
kapta, hogy jobban kell fi-

gyelni, és ha
valamit nem
lát, az még
nem jelenti
azt, hogy az
nincs is(!?) Nos,
nagyon bölcs észrevé-

tel, de messze nem korrekt.
És egyébként is. Vélemé-
nyünk szerint, a városi
rendőrség fő feladata nem
a bírságolás, hanem a rend
fenntartásának biztosítása,
valamint a megelőzés. A
fák mögött megbújó, se-
bességet mérő rendőrök
már eltűntek az utakról,
most már a közlekedési
táblák is előbújhatnának a
fák mögül. A megelőzés
mentén haladva, a városi
rendőrök talán bírságolás
helyett jelenthetnék az ille-
tékes főosztályon az ilyen
helyzeteket. Nem kétséges,
néhány perc alatt láthatóvá
lehetne tenni valamennyi
meglapuló közlekedési táb-
lát. És ha még ezután is va-
lamelyik gépkocsivezető
megszegné a szabályt, ak-
kor teljesen jogos a bírság.
Ez ilyen egyszerűnek lát-
szik. Vagy ilyen egyszerű is?

-böröczky-
a szerző felvételei

A közlekedési táblák szerepéről talán nem kellene vitát
nyitni. Egyértelműen és világosan jelezniük kell, mikor,
milyen helyzetben, mihez tartsa magát a közlekedés-
ben résztvevő egyén. Ahhoz, hogy ezt a szerepüket be-
töltsék, értelemszerűen látható helyen kell azokat el-
helyezni úgy, hogy az esetleg szabályok ellen vétkező
gépjárművezető ne tudja ilyen-olyan kibeszélésekkel ki-
húzni magát a szabálysértés következménye alól.

A legkisebbeknek való tápszerbe túlságosan sok vitamin- és ásvá-
nyianyag-mennyiség került a Milupa terméket forgalmazó Numil Kft.
közleménye szerint. Nem lehet véletlen, hogy fura az íze és az állaga.

A tájékoztatás szerint a gyártócég a Milupa Komfort 1, 2012. március
16. és április 21-i lejáratú, illetve a Milupa Milumil HA1 2011. decem-
ber 29-i és 2012. február 22-i lejáratú termékeinek visszahívását ren-

delte el. A termék elfogyasztása esetén szorulás, ritkább esetben hányás és hasmenés
fordulhat elő. -ga-

Tápszert hív vissza
a MILUPA!

Komárom város felhívja a város polgárait,
hogy 2011. március 25-től április 11-ig

kapcsolódjanak be a tavaszi nagytakarításba,
melynek keretén belül nagyméretü szeméttároló konténerek lesznek elhelyezve

- 2011. március 25- től 2011. március 28-ig - városunk lakóövezetei
- 2011. április 8- tól 2011. április 11-ig - városunk kertészeti övezetei

A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtala-
nításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelye-
zésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő
kivételével 1000-1800 ó., szombaton 800-1200 ó.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül
büntetendő!
Információk: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos tel. 2851 362

Clean City s.r.o.: p. Potáchová tel. 771 30 91
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2010 augusztusa óta Ma-
gyarországon nem kell jöve-
déki adót fizetni saját fo-
gyasztásra szánt pálinkafő-
zés esetén 50 literig. A fő-
zést nem kell sehol előre
bejelenteni, illetve a pálinka
előállításához használt ké-
szüléket 100 liter alatt nem
kell engedélyeztetni.

A pálinka előállítását kis
mennyiségben és saját hasz-
nálatra adómentessé tevő új
magyar jogszabály egyre erő-
teljesebben vonzza Magyaror-
szágra a dél-szlovákiai pálin-
kafőzőket. De hogy mennyi
szlovák állampolgár veszi ezt
igénybe, azt nem tudja meg-
mondani a szlovák vámigaz-
gatóság, így nem lehet meg-
állapítani azt sem, hogy az ál-
lamkassza mennyi jövedéki
adótól esik el az illegális, és
immár a határon átnyúló pá-
linkafőzés miatt. Szlovákiá-
ban egy liter tiszta szesz elő-
állítása után 5,4 euró jövedéki
adót kell fizetni.

A Nyitrai Vámhivatal 2011.
március 11-én kelt közlönyé-
ben hívta fel a lakosság fi-
gyelmét a legális gyümölcs-
párlat főzésének feltételeiről
és érvénybelépéséről. Ennek
értelmében a Szlovákiában ér-
vényes törvény szerint gyü-
mölcspárlatot lehet készít-
tetni a legális gyümölcspárlat-
főzőkben. A legális pálinkafő-
zőkben is csak a saját

gyümölcs terméséből lehet
pálinkát készítetni. A törvény
értelmében gyümölcspárlat
készítésre egy termesztési év-
ben a legtöbb 43 liter tiszta al-
koholt engedélyez a rendelet,
ami 86 liter 50 százalékos pár-
latot tartalmaz. Termelési
időszak alatt a július elsejé-
től a következő év június 30-
áig tartó időszak értendő. A
hivatalos pálinkafőzőben ké-
szített gyümölcspárlatot nem
lehet értékesíteni a piacon.

A Nyitrai Vámhivatal a

megyében jelenleg 26 hiva-
talos pálinkafőzőt tart nyil-
ván: Komáromi járás: Komá-
rom-Őrsújfalu. Lévai járás:
Hronské Kosihy és Žembe-
rovce. Nyitrai járás: Čeladice,
Čaradice, Horné Lefantovce,
Jelenec, Jelšovce, Klasov,
Mojmírovce, Nitra–Zobor,
Veľké Zálužie, Vráble. Érsek-
újvári járás: Dolný Oháj,
Gbelce, Kolta, Šurany. Vág-

sellyei járás: Negyed. Tapol-
csányi járás: Radošina, Sol-
čany, Čeladince. Aranyosma-
róti járás: Skýcov, Tesárske
Mlyňany, Topoľčianky, Vel-
čice, Zlaté Moravce.

Abban az esetben, ameny-
nyiben Szlovákiában bárki pá-
linkát főz nem hivatalos fő-
zőben vagy otthon saját fel-
szerelésében, törvénysértést
követ el, tettéért két évig ter-
jedő börtönbüntetést is kap-
hat. Abban az esetben, ami-
kor a vámhivatal dolgozói az

ellenőrzés során olyan alko-
holt találnak, amelyet a tulaj-
donos nem tud bizonyítani,
elkobozzák. Az ilyen személy
köteles büntetést fizetni a
nála talált alkoholból, mini-
málisan 1 659,69 eurót. A hi-
vatalos pálinkafőzőben a ki-
főzött gyümölcspárlatot a főző
tulajdonosa köteles raktáro-
zási levéllel ellátni.

(miriák)

Teendők a kertben
ÁPRILIS

Jó esetben már ősszel vagy télen felástuk a
zöldségparcellát, így tavasszal, amikor a ta-

laj száradásnak indul, a vetéshez való elő-
készítés során fokozni kell a talaj mor-
zsalékosságát.

Vasvillával dolgozzuk át a felásott föl-
det, és ha szükséges, zúzzuk szét a na-
gyobb rögöket. Utána gereblyével alakít-
suk ki az egyenletes, apró morzsalékos ta-
lajfelszínt és távolítsuk el a gyomokat
vagy egyéb növényi hulladékokat. Ha már

elsimítottuk a talajfelszínt, elvégezhető a
magvetés. A legtöbb zöldségfélét a zöldsé-

gesparcellára merőlegesen kihúzott egyenes
vetősorba vetjük. Ezt úgy a legkönnyebb meg-

tenni, ha kerti kitűző zsineget (a két végén karóra
kötözött spárga) húzunk ki a parcellára merőlegesen. A zsineg
mentén a kapa fokával kihúzzuk a vetőbarázdát. Ezt úgy is el-
végezhetjük, hogy a gereblye vagy kapa nyelét gyengén a talajba
nyomva készítünk sekély mélyedést a vetés számára. A magot vé-
kony sorba szórjuk a barázdába. A vetés befejeztével a gereblyét
használva finoman és egyenletesen visszahúzzuk a földet a ba-
rázdába, majd a gereblye lapos felével tömörítjük a földet.

A fedett helyen vetett magból nevelt, a
megfelelő méretet elért palánták ked-
vező időjárás esetén kiültethetők. A fi-
atal növényeket fogjuk meg a leve-
leiknél, és óvatos ütögetéssel távo-
lítsuk el a szaporítótálcából vagy
cserépből. Készítsünk nekik ülte-
tőgödröt, majd helyezzük a nö-
vényt a lyukba úgy, hogy a gyö-
kerek jól érintkezzenek a földdel.
Utána a növények méretétől füg-
gően tömörítsük körülöttük a ta-
lajt. Az ültetési munka elvégzésé-
hez a legalkalmasabb a hűvösebb,
enyhén csapadékos időjárás, mert
ilyenkor a növények gyorsabban meg-
erednek, és kevésbé hervadnak.

Fólia alá vessünk cukorborsót, ültessük ki a padlizsán- és pap-
rikapalántákat. Szabad földbe vessünk borsót, sárgarépát, őszi
és téli fejes káposztát, kelkáposztát, céklát, karalábét, édeskö-
ményt.

Köszmételisztharmat vagy alma-, körtevarasodás ellen per-
metezzünk megfelelő védőszerrel, melyet két hét elteltével is-
mételjünk meg. A télen és télutó idején virágzó fiatal cserjéket,
hangaféléket mindjárt az elvirágzás után nyírjuk meg. A kikelt
gyógynövényeket egyeljük ki, és vessünk újabbakat. A fagyérzé-
keny gumósokról, évelőkről, melyeket az üvegházban teleltettünk
át, vágjunk dugványokat. Ha a rózsabokron rozsdásodást észle-
lünk, permetezzük meg. A paradicsom-, paprika-, padlizsánpa-
lántát ültessük ki hidegházba. Vessünk fólia alá szánt uborkát, sza-
badföldi termesztésű babot, zellert, póréhagymát. -net-

Megalakult a Határon Túli
Magyar Borászok Egyesülete
Az etyeki Rókusfalvy fogadóban megalakult a Határon Túli
Magyar Borászok Egyesülete. Alapító tagok: Balla Géza (Mé-
nes), Bott Frigyes (Muzsla), Cuk Lajos(Lendva), Kasnyik Ta-
más (Kürt), Maurer oszkár (Szerémség), Rozsman István
(Lendva).

Az egyesület főbb céljai: összefogással felhívni a figyelmet a
határon túlra szakadt történelmi magyar borvidékeken tevé-
kenykedő magyar borászok munkájára, megismertetni azok bo-
rait és a borvidékeket, ahol termelnek, szakmai érdekképvise-
letet biztosítani a tagok számára.

Együttesen és külön-külön is minden tag törekszik arra,
hogy a térségében termelő magyar borászok munkáját, fejlő-
dését segítse. Az egyesület a lehetőségeihez mérten bekapcso-
lódik a különböző társadalmi és kulturális tevékenységekbe
(vagy ő maga kezdeményezi ezeket), amelyek népszerűsítik a
magyar bort és borkultúrát.

Az alapító tagok elnöknek Balla Gézát, titkárnak pedig
Maurer Oszkárt választották. (miriák)

A kilencedik alkalommal megrendezett nyílt
falusi borverseny ebben az évben nemzet-
közivé vált. Az elmúlt év végképp nem ked-
vezett a szőlősgazdáknak, ennek ellenére 56
bormintával jelentkeztek.

A négytagú zsűri - Jozef Hulák, Szalai László,
Uzsák Rudolf, Zsidek Vilmos - a fehérborok ka-
tegóriában 5 aranyéremmel (Kékesi Tibor -
Olaszrizling, Kaplócky Milan - Zöldveltelíni,

Manner József (Mór) - Ezerjó, Kékesi Tibor -
Muskátottonel, Vörös Gyula - Zöldveltelíni),
18 ezüstéremmel és 9 bronzéremmel, a vörös-
borok kategóriában 3 aranyéremmel (Szabó Ti-
bor Neronet és Márta Vére Cuvée, valamint
Szabó Benő Zweigeltrebe), 13 ezüstéremmel
és 8 bronzéremmel díjazta a borokat. A zsűri
szerint 2011-ben Kékesi Tibor Olaszrizling bora
vitte el a pálmát.

(miriák)
Kecskés Imre felvétele

A kilencedik alkalommal megrendezett nyílt falusi borverseny ebben az évben nemzetközivé vált

Nemzetközivé vált a borverseny
Perbete

A gyümölcspárlat legális
főzésének feltételei
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Nagymegyer

- Reštaurácie
- Kaviarne
- Pivárne
- Hotely

Víno Komárno
Zásobujeme víno -m

0905 959 556
Adresa: Mestská tržnica 1. posch. Komárno

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

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

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

Tel.: 03�/7720 920, 090� 31� ��1, 090� �08 323

www.vino.weblahko.sk

Víno Komárno

A tavalyi első felvonást kö-
vetően az idei dobogósok is
színvonalas produkciót mu-
tattak be a Bodnár Gyula író,
újságíró, televíziós szer-
kesztő által vezetett három-
tagú zsűrinek. Négy tanin-
tézmény, a nagymegyeri Cor-
vin Mátyás Gimnázium, a

győri Jókai Mór Szakképző
Iskola, a mosonmagyaróvári
Hunyadi Mátyás Szaképző
és Szakközépiskola, vala-
mint a már említett magán-
szakközépiskola tanulói, ösz-
szesen nyolcan képviselték
magukat a vers- és próza-
mondók megmérettetésén.

Lányi Sarolta: Gyászfátyol-
ban című költeményével
Lanstyák Ildikó lett az első,
így a nagymegyeri szakkö-
zépiskola tanulója duplázott,
hiszen a tavalyi szavalóver-
senyen is győzni tudott egy
másik verssel. Idén úgy dön-
tött a zsűri, hogy Füzik Szil-
via, a nagymegyeri gimná-
zium tanulója is felállhat a
képzeletbeli dobogó legma-
gasabb fokára, első helyét
Reményik Sándor: Eredj, ha
tudsz! című versének elő-
adásával érdemelte ki. Má-
sodik a mosonmagyaróvári
szakközépiskola diákja, Si-
mon Barbara lett (Wass Al-
bert: Pogány újévi köszöntő),
míg harmadik helyen Ba-
logh László, a nagymegyeri
gimnázium másik tanulója
végzett (Wass Albert: Adjá-
tok vissza a hegyeimet!). A
zsűrielnök a versenyzőkhöz
intézett szavaiban kiemelte,
hogy manapság már az is
ritka, ha valaki verseskötetet
vesz a kezébe, az meg egye-
nesen dicséretes, ha kiáll és
még el is szavalja a költemé-
nyeket.

Kép és szöveg:
Kovács zoltán

A márciusi könyvhónap alkalmából a Nagymegyeri Városi
Könyvtár díjazta a legtöbb kötetet kikölcsönző olvasóit. Az
elmúlt napokban megtartott értékelésen a könyvtár, vala-
mint izsapi fiókrészlegének két-két hűséges látogatója ve-
hetett át kisebb ajándékokat a városi művelődési otthon
igazgatójától, Gútay Lászlótól.

„Rengeteg olvasónk van,
akik évek óta hűséges lá-
togatóink, ezért úgy
gondoltuk, hogy eb-
ben a mai, olvasász-
szegény világban ki-
emelt figyelmet ér-
demelnek azok az
emberek, akik dacol-
nak a körülményekkel,
és rendszeresen eljárnak in-
tézményünkbe, olvasnak
könyvet. Így jött az ötlet,
hogy jutalmazzuk meg
azokat, akik a legtöbb
könyvet kölcsönzik ki tőlünk“ – árulta el az Év Olvasója 2010 el-
nevezésű kezdeményezésükről Mikolai Mónika könyvtáros. A
díj elnyerésének több feltétele is volt, mert nem csak beirat-
kozott olvasónak – aki rendszeresen kölcsönöz könyveket – kel-
lett lennie az illetőnek, de azt is értékelték, hogy részt vesz-e a
könyvtár programjaiban, illetve mennyire szerepel sikeresen an-
nak pályázatain, versenyein. A nagymegyeri könyvtár felnőtt lá-
togatói közül Dingha Máriát, aki 148 darab kötetet kölcsönzött
ki az elmúlt esztendőben, a gyerekeknél pedig Németh Feren-
cet díjazta az intézmény. Az izsapi részleg felnőtt olvasója 2010-
ben Szabó Mihály lett 150 darab könyvvel, ugyanitt a gyere-
keknél Nagy Dórát díjazták. Kovács zoltán

fotó: a könyvtár archívumából

Kihirdették az Év Olvasója
2010 győzteseit

Hárman a díjazottak közül: Németh
Ferenc, Nagy Dóra és Dingha Mária
(balról jobbra)

Eredj, ha tudsz!

Dobogós lett Simon Barbara, Lanstyák Ildikó, Füzik Szilvia és
Balogh László (balról jobbra)

Két első helyet osztott ki a zsűri a magyar forradalom és sza-
badságharc évfordulójának alkalmából március 15-én meg-
rendezett nemzetközi szavalóversenyen, melynek helyszíne
a Nagymegyeri Magán-szakközépiskola volt.

Munkakör Sz. Elérhetőség
Villanyszerelő – karbantartó, SR, VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1 035/7902840
Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Életrajz a holka@koop.sk e-mail címre
Könyvelő/nő, SR, SK-CONT a.s. Komárno - Hadovce 1 035/7731406
Kövező, útburkoló, SR, MOZAIK spol. s r.o. Svätý Peter 15 0905645627
Minőségellenőr, SR, VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 1 035/7902840
Üzleti képviselő, SR, LOKÁTOR s.r.o., Komárno 1 0905144888

Gyártósori operátor, SR, VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s. Veľké Kosihy 3 035/7902840
Életrajz a zpavleova@vicentetorns.com e-mail címre.

Tésztagyári dolgozó, SR, ANTONELLA s.r.o. Veľké Kosihy 1 035/7794137
Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o. Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650440123
Biztonsági őr, SR, GRIFF Komárno s.r.o. 15 0903446226
Alkatrész-értékesítő, SR, EUROPART SR s.r.o. Komárno 1 Életrajz az m.malovecka@europart.net

e-mail címre.

Eladó/nő, SR, Q8 MOBILMARKT, Keresztes Ľudovít, Komárno 1 0908790345, Kizárólag 40 % feletti
rokkantnyugdíjas részére!

Eladó/nő, (méhészeti kellékek forgalmazása), SR, ANEMARIE s.r.o.
Holanovo, Munkavégzés helye:Hurbanovo - Zelený Háj 1 035/7604610 Feltétel: legalább 3 hónapig

nyilvántartott álláskereső!

Pszichológus, SR, DETSKÝ DOMOV Kolárovo 1 Kérvény és életrajz a
petra.angyalova@gmail.com e-mail címre.

Injektáló munkás, SR, URETEK SLOVENSKO s.r.o. Komárno 1 0918726754
Asztalos, SR, Vojtech Bagin, Svätý Peter 1 0908120851
Varrónő, SR, Ladislav Gunda SERVICE, Komárno 25 0905794444
Varrónő, SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž 20 035/7852033
Varrónő, SR, HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o. Komárno
Munkavégzés helye: Veľký Meder 5 035/7731644

Varrónő, SR, EUROOBUV spol. s r.o., Komárno 10 035/7900411
Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0915069526
Tele marketinges munkatárs, SR, MEDIFIT SLOVAKIA s.r.o., Komárno 5 035/7733832
Traktorista, SR, VITA-ZEL & COMPANY s.r.o. Marcelová 3 035/7905203
Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o. Komárno 1 Életrajz a hogard5@gmail.com címre.
Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905457501
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, EUROVIA BT s.r.o. Komárno 5 0917891638
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, Takács Ladislav – T-TRANS Bát. Kosihy 2 0908152278
Specializált egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012
Specializált egészségügyi nővér, SR, ADOS POMOCNÁ RUKA Komárno 1 0918188319

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. Komárno 3 Kérvény és életrajz postán: Komárno,
Mederčská 39 címre

ÁLLÁsAjÁNLATOK jÁrÁsUNKBAN

Bővebb tájékoztatást az alábbi címen, ill. telefonszámon kaphatnak:
Munka, Szociális és Családügyi Hivatal, Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412
(forrás - http://www.upsvar.sk/vm/vm.nsf/Zverejnené?SearchView&Query=Komárno)
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Búcs

VONóhOrgOk - SzakSzerű SzereléS
UTáNfUTók - SzerVIz éS kölCSöNzéS

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

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

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

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

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

A Delta szerkesztői is
ezt fogyasztják

A kultúra területén a ma-
zsorett-csoportnak és a mazso-
rett-találkozóra külön nem
hagytak jóvá anyagi támoga-
tást a képviselők.

A Vöröskereszt helyi szerve-
zete 500 eurós támogatást kért,
400-at kapnak, a Jednota

Nyugdíjasklubnak a kért 300
euró helyett 100 lett megítélve,
a Civilizációs Betegségekben
Szenvedők szervezete 500 euró
helyett 100-at, Csemadoknak
a kért 2550 euró helyett 900, a
Rákóczi Szövetség helyi szer-
vezete 400 eurót kért, amit

meg is kap. A Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola mellett mű-
ködő Szülői Munkaközösség
500 euró helyett 300-at, míg a
Szlovák Tannyelvű Alapiskola
Szülői és Baráti Szövetsége 650
euró helyett 200-at, a Tumultus
Polgári Társulás 1500 euró he-
lyett 300-at kap. A római kato-
likus egyház 2000 euró helyett
500, a református egyház 300
eurót és az evangélikus egyház
140 eurót kap ebben az évben.
A község anyagi helyzetére
hivatkozva a társadalmi szer-
vezetek és intézmények az
idei évre 29 950 eurós támo-
gatást kértek, 19 000 euróval
kell beérniük a képviselő-tes-
tület határozata értelmében.

(miriák)

Veterán focisták találkozója
A kiállítást Győző Andrea a Katona Mihály Alapiskola igaz-

gatója nyitotta meg, majd a Sidó Szilveszter, Vasas Sándor és
Gróf Tamás alkotta trió megzenésített verseket adott elő.

A kiállítást Feszty Zsolt a faragó keresztfia méltatta. Vitéz
Nagy János szűkszavúan csak annyit mondott: „A kiállítás
nosztalgiázás az időseknek és okulás a fiatal nemzedéknek. Az
ember legnagyobb vágya a megmaradás, a magunk átmen-
tése. Ha ez nem is sikerül úgy, ahogy szeretnénk, próbálunk
nyomot hagyni magunk után a tovapörgő időben, ami majd
ránk emlékezteti az utókort. És nem mindegy, hogy miként
emlékeznek ránk. Nem mindegy, hogy milyen nyomot ha-
gyunk az utánunk jövőknek. A megmaradásnak, a magunk át-
mentésének jó néhány módozata, formája van. Az egyik eszköz
erre az értékteremtő művészet."

A kiállítás április 1-ig naponta megtekinthető a Katona Mi-
hály Galériában. (miriák)

A szerző felvétele

Fába vésett történelem
A Katona Mihály Galériában került sor - az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc tiszteletére - a Vitéz Nagy János
László ógyallai fafaragó mester műveiből megrendezett ki-
állítás megnyitójára, „Fába vésett történelem” címmel.

A művész fából faragta ki a magyar történelem dicső és vérzi-
vataros korszakait

Társadalmi szervezetek
idei támogatása
A képviselő-testület március 1-jén megtartott 2. ülésén fog-
lalkozott a községben működő társadalmi szervezetek, in-
tézmények 2011-es évi tevékenysége anyagi támogatásával.
Az elfogadott határozat értelmében a község költségvetésé-
ből a következőképpen lesznek támogatva az egyes szerve-
zetek, intézmények: A Družstevník labdarúgó-klub a kért 17
000 euró helyett 13 560, a sakkozók 2300 helyett 1000, a röp-
labda-szakosztály 150 eurót kért és azt meg is kapja, az asz-
taliteniszezők 200 helyett 150 eurót kapnak. A Szürke Farkas
Íjász-klubnak 400 euró helyett 200, a vadászoknak a kért
1000 euró helyett 300-at hagytak jóvá.

Perbete

A 2007-ben alakult Veterán
Labdarúgó Klub a helyi
sportcsarnokban labdarúgó-
tornát rendezett, amelyre
meghívták a komáromi és a
gútai veterán labdarúgókat.
A torna célja volt felhívni a
figyelmet az egészséges élet-
módra, valamint az egykori
szép emlékek felelevenítése.

Szabó Lajos, a madari lab-
darúgás egyik legnagyobb is-
merője a Veterán Labdarúgó
Klub megálmodója, a megala-
pításával kapcsolatban el-
mondta: négy évvel ezelőtt egy
baráti beszélgetés alkalmával
vetődött fel az ötlet, hogy a he-
lyi öregfiúk mellett szükséges
egy veterán fociklub megala-
kítása is. A tagok hetente egy
alkalommal, vasárnap délelőtt
találkoznak a sportcsarnok-
ban, ahol az átmozgató edzé-
seket baráti beszélgetés zárja.
A klub tagjai: Piciny Gizella (!),

Szabó Lajos, Pinke Béla, Takács
Ernő, Kocsis Zoltán, Papp
László, Keszegh Dezső, Gáspár
Illés, Szőcs László, Pavlík Ró-
bert, Juhász Sándor, Szász
László, Szabó Benő, Kovács Ró-
bert és Kuszala József. Sajnál-
juk, hogy járásunkban csak há-
rom veterán labdarúgó klub
működik, jó volna, ha a jövő-
ben olyan településeken
(Ógyalla, Naszvad, Perbete, Ne-

mesócsa, Csallóközaranyos,
Bátorkeszi, Marcelháza, Per-
bete), ahol a labdarúgásnak
szép múltja, jelene és jövője is
van, megalakulnának a vete-
rán fociklubok.

A körmérkőzéseket köve-
tően a komáromi csapat sze-
rezte meg a győzelmet, a gútai
és a madari csapat előtt.

(mf)
A szerző felvétele

A madari Veterán Labdarúgó Klub tagjai

Madar

Nyitrán rendezték meg a KFE Technika Ka-
tedráján a járási győztesek kerületi döntőjét. A
verseny két részből állt. Az első részben a ta-
nulók elméleti tudásukról adtak számot, a má-
sodik részben pedig a kézügyességüket bizo-
nyíthatták. Fenyőfából, műszaki rajz alapján,
egy kettős mobiltelefon-állványt kellett készí-
teniük.

Ezen a versenyen sikeresen szerepelt az
ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda he-
tedikes tanulója, Elek Máté. A Komáromi járás
győztese megnyerte a kerületi versenyt is,
maga mögé utasítva az aranyosmaróti és az ér-
sekújvári járások győzteseit. A versenyre Vrá-

bel Sándor készítette fel a
tanulót.

A verseny végeredmé-
nye:
1. Elek Máté - Feszty Ár-
pád Alapiskola és Óvoda,
Hurbanovo 58 pont
2. Horváth Tomáš - ZŠ, Š.
Moyzesa, Tesárske
Mlyňany 56 pont
3. Malík Tomáš - ZŠ, Ul. G.
Bethlena, Nové Zámky 55 pont

(mir)
Vrábel Sándor felvétele

Ebben az iskolai évben újabb tantárggyal bővült az alapiskolások olimpiá-
sza. Első alkalommal hirdette meg az oktatásügyi Minisztérium a Techni-
kai olimpiászt a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem támogatásával.

Méltóképpen képviselte járásunkat

Elek Máté
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Szentpéter

Ismét nagy volt az izgalom a heté-
nyi Tarczy Lajos Alapiskolában. Az-
nap az iskola apraja-nagyja, a szü-
lők, nagyszülők a Könyv hónapjá-
nak ünneplésére készültek máso-
dik alkalommal.

„Először meghirdettük a regény-
párbajt. Minden évfolyam három-
tagú csapata párbajra hívott egy-egy
pedagógust valamely általuk elolva-
sott regény kapcsán. Összesen 14 csa-
pat gondolta, hogy belevág az egyál-
talán nem könnyű feladatba” – tájé-
koztatott Czibor Angéla iskolaigaz-
gató. A párbaj elején minden csapat
röviden bemutatta a regényt, majd
záporoztak a kérdések, a diákzsüri
pontozott. A párbaj résztvevői okle-

vélben részesültek. A közönség szá-
mára szórakoztató volt a párbajozók
alkalmi jelmeze, mellyel a regény va-
lamely szereplőjét igyekeztek megje-
leníteni.

Párhuzamosan a nagyok program-
jával az alsósok is jól szórakoztak. Az
olvasófotelben kényelmesen helyet
foglalva egyenként mutatták be ked-
venc mesekönyvüket. A program éjjel
fél kettőig tarott.

A felsősök bulija azonban csak ez-
után kezdődött igazán. 29 gyerek vál-
lalta, hogy vesztegzár alá helyezik
őket az iskolában egy könyvvel, me-
lyet szinte megállás nélkül olvasni
kell. A maratoni olvasás reggel 7 óráig
tartott.

Miriák Ferenc
Hencz Ervin felvétele

A Kossányi József Alapiskolának és Óvodának, a Jövő Gyermeke Polgári Tár-
sulásnak és a helyi Csemadoknak köszönhetően ünnepi programok várták a
falu lakosságát az iskola névadója születésének évfordulója alkalmából.

Az ünnepi hét megnyitására már-
cius 15-én került sor az alapiskola épü-
letében, majd a tornateremben
floorball bajnokságot és diák-tanár-
szülő tollaslabda-versenyt rendeztek.
Sportolni hívott az alapiskola csütör-
tökön is, amikor délelőtt asztalitenisz-
versenyt szerveztek a helyi és kör-
nyező iskolák diákjai számára.

A pénteki programba belefért egy
iskolai műveltségi vetélkedő, Kossá-
nyi szavalóverseny, s fellépett Kiss Szil-
via, Gál Tamás és Bodonyi András.

Vasárnap délután az iskola név-
adója, Kossányi József mellszobrának
megkoszorúzására került sor az iskola

épületénél. A szobor szellemiségével
hosszú ideig példát mutat a falu ma-
gyarságának és az iskola fiatalságának.
Az ünnepség a kultúrházban folytató-
dott ünnepi kultúrműsorral, amelyen
felléptek a helyi Kossányi József Alap-
iskola és Óvoda tanulói és a Felvidéki
Rockszínház társulata, akik a Kárpá-
tok őrei c. műsorukat mutatták be.

Kossányi József nemcsak a falu szü-
lötte, de itt is tanított és ismert közé-
leti személlyé, valamint neves költővé
vált. Így szinte természetes, hogy az
iskolát és óvodát róla nevezték el.

(miriák)
A szerző felvétele

kossányi-hétKönyvtári nap és éjszaka
Hetény

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



10 2011. március 28. • DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Szilas

www. HORMI .sk

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

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

Nagykeszi

www.piko-bike.sk

Most minden géles nyeregre

10 % kedvezmény

Nyereg vásár a piko-ban

... hogy kényelmes legyen a tekerés

Polgár u. (Meštianska) 3018,
észak-komárom

Farsangolás a vágfüzesi óvodában

Anagykeszi alapiskolában is megtartották a gye-
rekek télbúcsúztató vigadalmukat, a maszkabált.
A nebulók nagy izgalommal várták ezt a napot.

Kíváncsian öltöztek fel jelmezeikbe. A nagykeszi alap-
iskolások és szüleik a jelmezek felvonulása után tudták
meg, hogy a királynő (tanító néni), annak adja át az or-
szága irányítását, aki teljesíti a 10 próbát. Átmentek a
feneketlen tavon átvezető hídon, énekléssel megne-
vettették a királynőt, számoltak is, mivel az ország irá-
nyításában a pénzügyekhez is kell érteni. Mindenki tel-
jesítette a 10 próbát, majd részt vettek a táncmulatság-
ban, ahol a királynő átadta kis utódainak az ország irá-
nyítását. -pint-

Egy újabb esemény színhelye volt a szilasi kultúrház.
A bálba igyekvő asszonyok és lányok igencsak meg-
lepődtek a bejáratnál, amikor is minden hölgyvendég

meglepetésként egy szál rózsát kapott ajandékba a szerve-
zőktől. Ez a gesztus megadta az alaphangot, az egyébként végig
színvonalas rendezvénynek. A zenéről DJ Carlos gondoskodott. A je-
lenlevők jókedvvel, sok-sok tánccal és vidámsággal ünnepelték a nőket. -pint-

Már szinte megszok-
tuk, hogy ebben a
községben mindig

történik valami. Most a far-
sangra vállalkoztak, mivel eb-
ben a faluban szeretnek szó-
rakozni. A háromórás prog-
ram minden igényt kielégí-
tett. A zsúfolásig megtelt
kultúrház - még sokan álltak
is - a vidámság, a viccelődés, a

mulatozás fellegvárának bizo-
nyult. Elsőként az alapiskolá-
sokból verbuvált zumbások
léptek fel. A három humorfe-
lelős, Vajlik Zoltán, Bartal
Andrea és Persei Zsuzsa on-
tották a jobbnál jobb gegeket.

A nótáskedvű asszonyok
Árpi betyár kíséretével régi, is-
mert nótákat énekeltek. A kö-
zönség nagyot derült a Pipás
nóták című műsorblokkon,
ahol férfiaknak öltözött asszo-

nyok remekeltek. A Panto-
mim-törpék jeleneteit szí-
vükbe zárta a hálás laki kö-
zönség. Az érdekesség kedvé-
ért ezt a jelenetsort 10 felnőtt
alakította gyermekek bőrébe
bújva. A Jácint-népdalkör egy
része megpróbálkozott a kán-
kánnal is. A kortalan tánco-
sok, akik között még 75 évest
is lehetett találni, korukat
meghazudtoló frissességgel
ropták a táncot. A műsor hát-
ralevő részében felléptek még
a helyi Csinibabák, a csicsói
Musikölkök, akik a Táncos-
lábú nagyidai cigányokat ad-
ták elő Vicencz Andrea veze-
tésével, valamint záróakkord-
ként a helyi VaLAKik csoport.
Egy igazi télfelejtő, kellemes
vidám estét szereztek a laki
közönségnek. -pint-

Téltemetés és farsangfarka

Nőnapi buli

Iskola-maszkabál

Szukola Ist
vá

n
fe

lv
ét

el
e

Lakszakállas

Olvasói levél

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 €

Ahagyományokhoz
híven, idén sem
maradt el a farsangi

karnevál, mely folyamán
gyermekeink belebújhat-
tak a legkedvesebb mese-
hősök jelmezébe. A gyere-
kek nagyon élvezték ezt a
napot, hiszen többféle já-
tékot is játszhattak, és per-
sze nem maradhatott el a
farsangi fánk sem.

Tóth Jeanetta
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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.

Kilencedik kérdésünk:
Mikor kerül megrendezésre
a Komáromi napok?
A választ keresse újságunkban! A 10 választ az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.) küldjék be.

Egyre nyilvánvalóbb világszerte, s szűkebb hazánkban is a
természeti környezet állapotának romlása. A fák egy sor pó-
tolhatatlan ökológiai szolgáltatással járulnak hozzá kör-
nyezetünk élhetőségéhez.

A Lovak és a Western Barátai Polgári Társulás tagjai az elmúlt
hétvégén a bagotai „Agyagos” parkban fát ültettek. „A közösségi
faültetés előnye, hogy kisközösségek, civil csoportok közösen
szépítik, teszik egészségessé saját környezetüket. A hosszú tá-
von értékteremtő munka öröme erősíti a helyi közösségeket, és
azok környezeti tudatát. A fák mindenképpen szükséges utó-
gondozásába jobban bevonhatók a helyi emberek, hiszen közös
munkájuk gyümölcsére vigyáznak” –nyilatkozta lapunknak
Mária Hamranová, a polgári társulás aktív tagja.

(miriák)
Mária Hamranová felvétele

Fát ültettek
a lovak barátai

Ógyalla - Bagota

Az egészséget nem lehet megvásárolni,
nekünk kell gondoskodni róla

Domonkos Éva, a 64 tagú Civilizációs Be-
tegségekben Szenvedők Szervezetének elnöke
beszámolt arról, hogy a szervezetnek továbbra
is az a célja, hogy tagjait segítse. Olyan prog-
ramokat szerveznek, ahol együtt lehetnek a
sorstársakkal és eltötlhetnek egy kis időt a
mindennapi gondok nélkül. Fontosnak tart-
ják, hogy a községben is egyre szélesebb kör-
ben elterjedjen az egészséges életmód megőr-
zése, a közösség összetartó erejének üzenete,
hogy az összefogással nagymértékben csök-

kenthetők, leküzdhetők a hátrányok, legyenek
azok magányosságból, társadalmi vagy egész-
ségügyi problémákból származóak.

Küldetésüknek érzik, hogy tevékenységük-
kel jó példával járjanak elő a községben, régi-
óban. Segítséget nyújtanak tagjaik termál-
gyógykezeltetésének szervezésében, megvaló-
sításában, kirándulások szervezésében, hogy
minél többen mozduljanak ki a természetbe.

Az évzáró taggyűlés közős vacsora elfo-
gyasztásával, jó hangulatú szórakozással ért
véget.

(miriák)

Bátorkeszi

Ismét zenei élményben
volt részük a Víz utcai
óvodás gyerekeknek. A

közelmúltban ellátogatott
közéjük a Hárompatak ze-
nekar, akik moldvai
csángó zenével ismertet-
ték meg a legkisebbeket.
A játékos hangulatú dél-
előttön Angyal Réka ve-
zérletével a kicsik az egyes
alaplépéseket próbálták
elsajátitani.

-pint-

Zenedélelőtt a Tulipánban
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KOS
Sokkal jobban odafi-
gyelsz a külsődre,
mint eddig, az öltöz-
ködés terén is meglé-

ped az ehhez szükséges változ-
tatásokat. A hatás, meglátod,
nem is marad el.

BIKA
Az ingatlanügyeid is
hirtelen megoldód-
nak. A költözés úgy
alakul, ahogy tervez-

ted, és bár ez sok tennivalóval
jár, egyáltalán nem bánod.

IKREK
A munkádban nagyon
sikeres leszel, és ez
szerencsére a bank-
számládon is érezhető

lesz majd. A kedveseddel azon
gondolkodtok, hogy "fészket
raktok".

RÁK
A kedvesednek ko-
moly, de roppant ro-
mantikus tervei van-
nak, ezeket most eléd

is tárja. Erősnek és kiegyensú-
lyozottnak érzed magad, min-
den jól alakul.

OROSZLÁN
Érzelmi téren igazán
nem panaszkodhatsz
ezen a héten, hiszen a
szerelmi életedben iz-

galmas, változatos időszaknak
nézel elébe.

SZűZ
Kénytelen leszel szem-
benézni a felhalmozó-
dott problémákkal. Mi-
nél hamarabb rende-

zed, annál kevésbé fognak nyo-
masztani a lezáratlan dolgok.

MÉRLEG
Furcsa helyzet alakul-
hat ki, az egyik jóbará-
tod közli veled, hogy
belédzúgott, te viszont

csak barátként tudsz rá tekin-
teni, ne ess abba a hibába, hogy
hagyod becsapod őt.

SKORPIÓ
A kiszemelt kedvesed
- vagy éppen a régi,
akivel éppen mosoly-
szünet van - tisztában

lehet azzal, hogy te vagy szá-
mára az igazi, mégsem meri
megtenni feléd a kezdő lépést.

NyILAS
Ne felejtsd el, hogy a
pasikat elsősorban a
látvány ragadja meg,
ezért itt az ideje, hogy

visszafogd az esti nassolásokat,
és megszabadulj a felesleges ki-
lóktól.

BAK
Hódító vagy ezen a hé-
ten, ellenállhatatlan,
nincs olyan, akit ne
tudnál levenni a lábá-

ról. Élvezed azokat a különle-
ges helyzeteket,

VíZöNTő
Húzós helyzet alakul
ki a párkapcsolatod-
ban. Ha nem élsz
együtt senkivel, csak

együtt jársz, akkor ennek a vi-
szonynak bizony vége is lehet.

HALAK
Legyen az egészséged
a legfontosabb, mert
sajnos fennáll a lehe-
tősége, hogy valami

olyan problémával kell meg-
küzdened, ami hirtelen jön,
egyáltalán nem számítasz rá.
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Horoszkóp Programajánló

Humor

ÉSZAK-KOMÁROM
Panta Rhei: Író-olvasó találkozó március 29-én, 18 órakor
Jankovics Marcellel, aki Kossuth-díjas rajzfilmrendező, grafi-
kusművész, művelődéstörténész. Elsősorban rajzfilmrende-
zőként aratott nagy sikereket, többek között a Magyar nép-
mesék sorozat, a Fehérlófia és a János vitéz is a nevéhez fű-
ződik.
Limes Galéria:
Magdaléna Serbáková: Selyem című kiállítása április 30-ig
tekinthető meg.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád aulája:
Varga Tamás és barátai fotókiállítása.
Jókai Színház:
Március 29-30 15.00 Az ördög nem alszik, március 31 15.00
Anconai szerelmesek.
Városi Művelődési Központ:
Március 30-án, 19.00 órakor Koncz zsuzsa koncert. Belépő-
jegy: 19 €. Jegyelővétel: MsKS Komárno, Hradná 1. Tel.:
035/7713 550, 0905 892 579.
Duna menti Múzeum díszterme:
Nézd, mi repül! – Gólya! című vándorkiállítás A kassai Ke-
let-Szlovákiai Múzeum természettudományi kiállítása a fehér
gólyáról, június 11-ig tekinthető meg.
zichy palota:
orbis Coloratus, válogatás Gálik Éva festményeiből, április
30-ig tekinthető meg.
Szinnyei József Könyvtár:
Április 4-től április 8-ig könyvbörze.
Madách ART Café, Európa-udvar:
2011. március 31-én csütörtökön este 20.00 órai kezdettel
Táncház. Az este folyamán hagyományos falusi tánczene
szól majd az erdélyi Mezőségről és Kalotaszegről. Lehet tán-
colni, csapásolni, ropogtatni, énekelni, dúdolgatni, csujo-
gatni, dajdajozni, a merészebbenek csűrt döngölni...KÖZRE-
MŰKÖDIK az Art Café Hungarian Folk Band.

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

NASZVAD:
Kultúrház: Április 1-jén 18.00 órától Amfo 2011 - amatőr fo-
tósok kiállításának megnyitója. Április 16-ig látogatható.

GyőR:
PÁGISz Általános Művelődési Központ: Április 2. 20:00
Quimby Kicsi ország lemezbemutató koncert.

2. Mire figyeljek a bringavásárlásnál?
A múltkor megismerkedtünk a három fő kerékpár kategó-

riával – a verseny-, MTB- és cross-kerékpárokkal. Ezeken kívül
létezik még 2 kerékpár kategória: 1, a klasszikus, vagy city és 2,
a BMX és Freeride kerékpárok. Az első kategória hétköznapi
közlekedésre készült, míg a másik speciális felhasználásra. En-
nek inkább a fiatalok hódolnak és néha elképesztő ügyesség-
gel, nagyon sok gyakorlás árán művelnek velük lélegzetelállító
trükköket, ugrásokat és más mutatványokat.

Ha eldöntötte, milyen típusú kerékpárt szeretne, nézzük
mire kell odafigyelni vásárláskor. Említettem már, hogy ne a
külsőségek alapján döntsünk és az ár sem legyen a döntő té-
nyező. Hiszen nem egy napra veszünk biciklit. A legtöbb ke-
rékpáron az alacsony ár éppen a gyengébb felszereltségnek kö-
szönhető.

Egy szaküzletben, ahol szakképzett a „legénység“ és maguk
is aktív bringások, biztos lehet abban, hogy az Ön által meg-
adott kritériumoknak leginkább megfelelő kerékpárt kínálják
majd. Nagyon fontos, hogy a vásárlásnál a testmagassághoz
megfelelő vázméretet válasszuk. A márkás biciklik egyes típu-
sokon belül több vázméretben készülnek. Azért, hogy a kerék-
pározás minél kellemesebb legyen, az ideálishoz legközelebbi
méretet kell kiválasztani. Fontos felülni a biciklire, így jobban
fogja érezni, hogy megfelelő e a méret. Ne hadja magát rábe-
szélni olyan kerékpárra, amelyen nem érzi jól magát, vagy
szemmelláthatóan kicsi, illetve nagy az Ön testméretéhez.

Néhány kerékpár már teljes felszereltséggel kapható. Csábító
az a tudat, hogy már egy komplett biciklit vehetünk, de ennek
van egy nagy hátránya is. A gyártó dönti el Ön helyett, hogy mi-
lyen felszereltséggel látja el ezeket. Kisebb gyártóknál, kevésbé
ismert márkáknál előfordul az is, hogy egy tipuson belül kü-
lönböző felszereltséggel állítják ezeket össze, általában az éppen
aktuális raktárkészletük alapján. A neves gyártóktól inkább
sportos kivitelben kerülnek a gépek az üzletekbe, így a vevő
dönti el, mit szeretne még rászereltetni, (sárvédő, kitámasztó,
világítás). Ezáltal a jövendő tulajdonos maga is részt vesz a ke-
rékpárja végleges formájának kialakításában.

A kerékpár és a gazdája között 3 érintkezési pont van. Ezek
kényes pontok, ezért ájánlom, hogy ügyeljünk rájuk. Nagyban
befolyásolják a kerékpáros kényelmét. Ezek a fogantyúk, szak-
nyelven GRIPPEK, a NyEREG és a PEDÁLOK.

Nagyon népszerűek az ergonomikus
grippek, jól idomulnak a kézhez, a tenyere-
ket is támasztják. Kellemes a fogásuk, eny-
hítik a csuklókra ható nyomást, tompítják a
rezgéseket. A szivacsos grippeknek még kel-
lemesebb a fogásuk, viszont nagyon érzéke-
nyek, hamarabb mennek tönkre. A
harmadik típus a műanyag grippek.
Ezek ugyan a legtartósabbak viszont
a legkisebb komfortot nyújtják.

Nyereg ügyben nehéz tanácsot adni, mert mindenki-
nek más felel meg. Néhány éve nagy népszerű-

ségnek örvendenek, a magasabb
ár ellenére, a zselés (géles) nyer-

gek. A bennük lévő gél jól tartja a
formáját, nem nyomódik össze mint
a szivacs a klasszikus nyergekben.
Tompítja az alulról érkező rezgéseket,

ütéseket. A többrétegű géles nyergek
még hatékonyabbak ebben.

A pedálok esetében inkább a fém-
pedálok használatát ajánlanám. Természetesen ezek is kü-
lömböző minőségben készülnek. Néha egy jó minőségű mü-
anyag pedál többet bírhat a gyengébb minőségű fémpedálnál.
A műanyag pedálok érzékenyebbek az ütésekre és bizony a pe-
dál az az alkatrész, amely a legtöbbet kap belőle.

Kovács Kamill
www.piko-bike.sk

Bringára fel! - Jótanácsok bringásoknak

SR Lookin a legelis-
mertebb háromrétegű
gélnyergek egyike .

A köz-
kedvelt
anato-
mikus

grippek- Te Évi, ma lehet, hogy
menne a dolog.

- Milyen dolog?
- Ja, ma menne a dolog.

Gyönyörű szép nap van oda-
kint.

- És?
- Süt a nap, meleg van, a

madarak énekelnek meg
minden. Gyönyörű nap.

- Mi a fészkes fenéről be-
szélsz Lajos!?

- Ne izélj már, hiszen te
mondtad, hogy egy szép na-
pon fogod magad és elhagysz.

☺ ☺ ☺
A szőke áll a boltban, a ko-

sarát teleteszi uborkával, mi-
kor tele van, visszateszi. Mi-
kor ezt már háromszor meg-
csinálta, odamegy az őr.

- Mondja, hölgyem, mit csi-
nál?

- Tudja, ma voltam kozme-
tikusnál, és azt mondta, hogy
jót tesz az arcomnak az ubor-
kapakolás...

☺ ☺ ☺
- Hányan dolgoznak ebben

az irodában?
- A főnökkel együtt 11-en.
- Tehát a főnök nélkül 10-

en?
- Nem, mert ha a főnök

nincs itt, akkor senki sem dol-
gozik.

☺ ☺ ☺
Kovács kérdi a haverját:
- Figyelj, te miért sántítasz?
- Semmiség, egy szimpla fo-

cibaleset!
- Nem is tudtam, hogy szok-

tál focizni.
- Nem is. Csak tegnap kika-

pott a válogatott, és mérgem-
ben belerúgtam a tévébe.
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„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó, a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesanyánk.“

Március 27-én ünnepli 40. születésnapját
a szeretett édasanya

kiss Mónika szül. Nagy Mónika
Nagykeszin.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálunk, jó egészséget
és hosszú, boldog életet kívánunk: férjed Viktor, lányod Mó-
nika barátjával Lajossal, bátyád és családja, öcsédék, szü-
leid, anyósodék, barátnőd Márti és az egész rokonság.

Sok-sok szeretettel köszöntjük a drága jó édesanyát,
nagymamát,

Pintér Gizellát Izsán,
aki március 26-án ünnepli

70. születésnapját.
E szép ünnep alkalmából sok

erőt, egészséget kíván lánya
Erika élettársával Roland-
dal, és a két kisunoka Ale-
xandra és Teodor, akik sok-
sok puszit küldenek a
nagymamának.

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

Március 30-án ünnepli
50. születésnapját

Pint Júlia Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából hosszú

életet kíván férje, édesanyja, test-
vérei, sógora, keresztgyermekei
és a kis Jencike és Dominik.

A komáromi csapat eredményei:
Berettyóújfalu – Komárom 1:1 (1:1), Šátek
Újpest FC – Komárom 5:3 (5:0), Šátek, Tóth, Lucza
Komárom – Nyíradony 2:2 (1:1), Šátek, Tóth
Szepsiszentgyörgy – Komárom 3:2 (1:1), Végh, Tóth
Komárom – Újszegedi TC 7:1 (1:1), Lucza, Csóka, Šátek, Tóth, Pivoda, Egri, Végh

Az I. Magyar Nemzeti Futsal Kupa végeredménye:
Szepsiszentgyörgy 12 pont
Újpest FC 12 pont
Mezei Vill FC Berettyóújfalu 7 pont
Nyíradony 7 pont
Komárom 5 pont
Újszegedi TC 0 pont
A torna legjobb kapusa: Pátrovics Attila (Újpest FC)
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Bocz József (Szepsiszentgyörgy)
A torna gólkirálya: Zoufal Nándor (Újpest FC)

- böröczky -

FELNőTTEK
2011. április 2. (szombat) 15.30 órakor: KFC – Diószeg,

Gúta – Ógyalla, Ekel – Nagymegyer (IV. liga). 2011. április
3. (vasárnap) 10.30 órakor: Izsa – Keszegfalva (Területi
Bajnokság), Dunaradvány – Gúta „B” (Területi Bajnokság II.
osztály), 15.30 órakor: Ímely – Hontfüzesgyarmat, Naszvad
– Marcelháza (V. liga), Perbete – Lakszakállas, Csallóköz-
aranyos – Šrobárová, Dulovce – Bátorkeszi, Madar – Ógyalla
„B”, Nemesócsa – Vágfüzes/Kava, Őrsújfalu – Szentpéter,
Búcs – Pat (Területi Bajnokság), Bogyarét – Dunamocs, Bo-
gya/Gellér – Megyercs, Nagysziget – Nagykeszi, Martos – FK
Activ. Tany és Csicsó – szabadnaposak lesznek (Területi
Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben:
Komjatice – Hetény (V. liga)

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJúSÁGIAK
2011. április 2. (szombat) 15.30 órakor: Perbete – Csicsó.

2011. április 3. (vasárnap) 13 órakor: Madar – Hetény. Ne-
mesócsa, Szentpéter és Keszegfalva – szabadnaposak lesz-
nek.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
2011. április 2. (szombat) 13.30 órakor: Őrsújfalu – Csal-

lóközaranyos, Csicsó – Keszegfalva (Nyugati csoport), Nasz-
vad – Ógyalla, Szentpéter – Ímely, Dulovce – Perbete (Keleti
csoport). 2011. április 3. (vasárnap) 13 órakor: Ekel
„B”/Lakszakállas – Nemesócsa (Nyugati csoport). Tany a
Nyugati, valamint Hetény a Keleti csoportban szabadna-
posak lesznek.

Akik Komáromot képviselték. Álló sor balról jobbra: Švarba Ferenc – csapatvezető, Végh Dávid,
Pivoda Marián, Egri Attila, Csóka Tibor, Šátek Gábor. Alsó sor balról jobbra: Csintalan Tamás,
Agg Norbert, Maríkovec Gábor, Tóth Drahoš és Lucza Zoltán – csapatkapitány.

A magyarországi Nyíradonyban rendezték
meg az I. Magyar Nemzeti Futsal Kupáért
kiírt nemzetközi bajnokságot, amelyre meg-
hívót kapott a komáromi Városi Futsal Baj-
nokság válogatottja is. Eredetileg nyolc csa-
patnak kellett volna részt vennie a tornán, s
így két csoportba sorolták volna be a részt-
vevőket, de mivel ketten távolmaradtak, így
körmérkőzéseken dőlt el az első évfolyam
bajnoki címének sorsa.

A magyarországi résztvevők közül három
csapat – Berettyóújfalu, Nyíradony és Újpest
FC – az NB I.-ben, míg az Újszegedi FC az NB
II.-ben szerepel, ami már magában is jelzi a
sportág népszerűségét Magyarországon. A kül-
földi csapatok közül a későbbi győztes, az er-
délyi Szepsiszentgyörgy csapata szintén a ro-
mániai NB I-ben szerepel. Nos, ebben az elő-
kelő társaságban kellett bizonyítaniuk a vá-

rosi bajnokságban szereplő komáromi fiúk-
nak. Eredményeiket nézve, a lehető legjobbat
hozták ki a „nagyokkal” vívott küzdelmekből.

Švarba Ferenc, a komáromiak csapatveze-
tője így összegezte tapasztalatait a tornával
kapcsolatosan: „Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani azoknak a játékosoknak, akik
részt vettek ezen a nagyszabású tornán. Külső,
negatív hatások miatt mindössze 24 óra állt
rendelkezésünkre ahhoz, hogy összerakjuk a
csapatot és eljussunk Nyíradonyba. Mindez
néhány futsal körül mozgó egyén fura hozzá-
állásának is köszönhető. A srácok akik eljöttek,
viszont teljes szívvel vetették magukat bele a
küzdelmekbe, így minden elismerésem az
övék, hiszen az ötödik hely ilyen körülmények
között több, mint elismerésre méltó eredmény.
Köszönöm azoknak is, akik hittek bennünk, és
támogatásukkal segítettek kijutni erre a tor-
nára” – mondta el lapunknak a csapatvezető.

ötödik lett a komáromi
futsal válogatott

Futsal

Hétvégi
focimenü
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emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

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

• Autoservis • mobil: 0903 �31 73�

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

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 73�

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Most csak

370 euró

eláN aUTóISkOla

Na hlavnej ulici Hurbanova
nenápadne stojí kedysi ho-
nosný Palác astrofyziky, ktorý
bol jedinečný tým, že sa v
ňom približne dve desaťročia
rodili deti. Toto zdanlivo ne-
logické tvrdenie nám pri-
chodí dešifrovať.

Budovu Paláca astrofyziky
dal za účinnej podpory vtedaj-
šej vlády postaviť zakladateľ
hvezdárne v Hurbanove dr. Mi-
kuláš Konkoly Thege. Palác bol
slávnostne otvorený 28. júna
1913 ako účelový objekt na po-
zorovanie vesmírnych telies.
Na prízemí sa nachádzala bo-
hatá odborná knižnica s pri-
bližne štyritisíc zväzkami, ktorá
poslúžila aj ako prednášková
sieň. Na poschodí zariadili la-
boratórium s komparátorom
(prístrojom na vyhodnocova-
nie fotografických platní) a ďal-
šími podobnými zariadeniami.
Boli tu aj štyri priestorné pra-
covne. Nad hlavnou vstupnou
bránou do budovy sa vypínala

vežovitá terasa, na ktorej sa po-
zorovali meteorické roje.

Po druhej svetovej vojne sa
do budovy nasťahovali zdra-
votnícki pracovníci. Približne
dve desaťročia bola v ňom pô-
rodnica, potom – až done-
dávna – sa stala miestom od-
borných ambulancií. Mnohí
Hurbanovčania, no aj ľudia z
okolitých obcí, zaiste ani netu-
šia, že svetlo sveta po prvý raz
uzreli práve v Paláci astrofyziky.
Dnes je budova zapísaná v re-
gistri nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok, no keďže
je opustená, čím ďalej tým viac
ju znehodnocuje zub času.

Spoločnosť Mikuláša Kon-
kolyho Thege rozvinula úsilie
zamerané na obnovu budovy a
jej využívanie na kultúrno-his-
torické účely. Súčasne vyzýva
všetkých milovníkov astronó-
mie, ale rovnako aj ľudí, ktorí sa
v nej narodili, aby využili mož-
nosti na poukázanie dvoch per-
cent zaplatenej dane z príjmov
za rok 2010 a tieto prostriedky
venovali na šľachetný cieľ ob-
novy. Právnické a fyzické osoby
majú tak možnosť urobiť na
účet vo Všeobecnej úverovej
banke číslo 155 37142/0200.

Ako pre DELTU zvýraznil
Mgr. Ladislav Druga, predseda
Spoločnosti Mikuláša Kon-
kolyho Thege, tohto roku zaví-
tajú do Hurbanova tisíce mi-
lovníkov astronómie, aby si pri-
pomenuli 140. výročie tamojšej
hvezdárne. Hostí zo Slovenska
i zo zahraničia by naisto pote-
šilo, keby obnovený Palác ast-
rofyziky našli v novom, pek-
nom šate. Takže – pomôžte
ušľachtilej veci! fb

Po minuloročnom úspešnom uvedení do ži-
vota sa grantový program Rodinný futbal roz-
rastie v tomto roku o ďalšie desiatky projektov.
západoslovenská energetika, a.s., člen sku-
piny E.oN v roku 2011 prerozdelí medzi ús-
pešných žiadateľov rovnakú sumu ako v mi-
nulom roku – 300 000 eur.

Minulý rok stál projekt na troch pilieroch pod-
pory – budovaní infraštruktúry, organizácie ro-
dinných podujatí a podpore futbalovej mládeže.
V roku 2011 pribudne na základe prieskumu a
požiadaviek aj štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie
kvality a motivácie futbalových trénerov pre
najmladšie vekové kategórie.

„Nemecký energetický koncern E.ON sa v mi-
nulom roku zaviazal, že minimálne počas 3 ro-
kov podporí na Slovensku projekt, ktorý má vo
verejnosti naštartovať nové vnímanie futbalo-
vého prostredia. A práve preto je orientovaný na
rodiny a vybudovanie takého futbalového záze-
mia, aby sa čas strávený s rodinou mohol stať aj
vďaka futbalu plnohodnotným pre každého
člena rodiny. Na základe skúseností z mnohých
európskych krajín vieme, že je to dlhoročný pro-
ces, no je krásne vidieť, ak verejnosť pochopí, že
futbal je tu pre nich, a že môže byť aktivitou,
ktorá spája. Takmer milión eur počas troch rokov
je naša podpora tomuto regiónu, preto verím, že
ak sa k nám pridajú aj ostatní, spoločnou syner-
giou dokážeme ponúknuť našim zákazníkom
viac ako čakajú,“ povedal Konrad Kreuzer, pred-
seda predstavenstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54
žiadateľov, ktorí na základe predložených pro-
jektov získali podporu pre svoje projekty až do
výšky 40 000 eur. Medzi najväčšie projekty sa po-
chopiteľne zaradili corgoňligové kluby FK Se-
nica, ViOn Zlaté Moravce, Spartak Trnava či FC
Nitra. Základnou požiadavkou na udelenie

grantu bolo predloženie zmysluplnej a kontinu-
álnej koncepcie pri výchove mládeže a podpore
futbalového prostredia.

Výnimočnosťou grantového programu Ro-
dinný futbal je dostupnosť a otvorenosť uži-
točným a skvelým nápadom. Okrem masívnej
podpory cez prvoligové kluby, sa desiatky pro-
jektov zrealizovali aj v menších mestách a ob-
ciach, kde výsledok spoločného úsilia energe-
tickej spoločnosti a samosprávy, bude slúžiť ve-
rejnosti po dlhé roky. Rekonštruované tribúny,
nové striedačky a lavičky, osvetlenie futbalových
plôch, či detské ihriská vo futbalových areáloch
– to boli najčastejšie aktivity, ktoré sa podarilo v
minulom roku zrealizovať. Viac o minuloročných
projektoch sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk.
Možnosť žiadať o grant je do 21. apríla.

zSE talent liga
V rámci napĺňania základných cieľov prog-

ramu a dlhodobého posolstva, ktoré má za úlohu
podporiť zmenu pohľadu na futbalové prostre-
die, sa ZSE rozhodla začať práve tam, kde sa tvo-
ria a vyrastajú budúce hodnoty slovenského fut-
balu. Od ročníka 2011/2012 sa preto ZSE stane
oficiálnym partnerom ligy všetkých futbalových
prípraviek v bratislavskom a západoslovenskom
regióne (U9 – U11) pod názvom ZSE talent liga
(55 družstiev). Partnermi projektu sú

Alpine Pro a Respect Sport, mediálnymi
partnermi azet.sk a rádio Viva

ZSE dodá energiu Rodinnému
futbalu aj v tomto roku

• 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

Pamiatkový objekt pýta nový šat – pomôžte!

Kto sa v Paláci narodil…
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Medzinárodné ekumenické podujatie Podunajská vlna
mieru, ktoré sa začalo už v septembri 2010 v nemeckom
Ulme, sa vo februári 2011 uskutočnilo v Rakúsku a teraz, v
marci, sa konalo na Slovensku.  V uvedenom časovom roz-
pätí sa v daných krajinách konajú služby Božie na tému
mieru a pokoja. 

Tak to bolo aj 20. marca 2011 v Komárne, kde do evanjelic-
kého kostola zavítali predstavitelia Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania (ECAV) na Slovensku: generálny biskup
ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR
Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel De-
linga, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup Zá-
padného dištriktu Milan Krivda, ako aj generálny duchovný
EPS Miroslav Táborský a senior Dunajsko-nitrianskeho senio-
rátu Ivan Eľko, ale aj početní predstavitelia zúčastnených evan-
jelických cirkví z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Rumunska,
ako aj predstavitelia ďalších kresťanských cirkví na Slovensku.
Menovite to boli:

- predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku Pé-
ter Gáncs, 

- biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Michael Bünker, 
- biskup Reformovanej cirkvi, predseda Synody v Maďarsku

Gusztáv Bölcskei, 
- námestník biskupa Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Jan

Wacławek,
- emeritný biskup Imre Szebik, predseda Ekumenickej rady

cirkví v Maďarsku, 
- arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy Rímskokatolíckej cirkvi

Stanislav Zvolenský, 
- arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Rímskokatolíckej cirkvi

Robert Bezák,
- arcibiskup Prešovskej arcidiecézy Gréckokatolíckej cirkvi

Ján Babjak, 
- biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR László Fazekas,
- biskup Pravoslávnej cirkvi Tichon,
- predseda Cirkvi bratskej na Slovensku Ján Henžel, 
- veľvyslanci niektorých zúčastnených krajín, primátor Ko-

márna Anton Marek a ďalší. 

V rámci služieb Božích poslanec NR SR Dušan Jarjabek za-
spieval staroslovienky Otčenáš a Dušan Jamrich, ktorý nad pro-
jektom prevzal záštitu za Slovensko, zarecitoval verše Milana
Rúfusa.

Na záver pobožnosti generálny biskup ECAV na Slovensku
Miloš Klátik odovzdal Péterovi Gáncsovi, biskupovi Maďarskej
ECAV, veslo k Lodi mieru,  ktorá v apríli poputuje do Ma-
ďarska. Ústredné služby Božie sa tam uskutočnia presne o me-
siac, 20. apríla 2011. 

V máji sa Podunajská vlna mieru  dostane do Rumunska.
Po službách Božích v evanjelickom kostole sa veriaci za zvuku

zvonov presunuli do kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi,
kde ich privítal biskup László Fazekas, potom do rímskokato-
líckeho Kostola sv. Ondreja, kde sa ekumenickému spolo-
čenstvu prihovoril  arcibiskup Róbert Bezák a napokon do pra-
voslávneho Kostola sv. Bohorodičky, kde  prítomných oslovil
biskup Tichon.

Podujatie pripravila ECAV na Slovensku v spolupráci s mes-
tom Komárno a ďalšími cirkvami v Komárne. Jeho súčasťou bol
organový koncert Jána Vladimíra Michalku, ktorý sa konal v
predvečer podujatia v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Komárne, slávnostná recepcia v Dôstojníckom pavilóne a pre-
hliadka mesta. 

Podunajská vlna mieru – DonauFriedensWelle – je spo-
ločným podujatím cirkví v krajinách, ktoré ležia na rieke Du-
naj. Podujatie je zároveň vyvrcholením projektu „Desaťročie
proti násiliu“, ktoré vyhlásila v roku 2001 Svetová rada cirkví. 

Témou spoločných služieb Božích vo všetkých zúčastnených
cirkvách je biblický text „Ale nech sa právo valí ako vody a spra-
vodlivosť ako stály potok!“ (Ámos 5, 24) a v popredí je spiritu-
alita mieru. Cieľom projektu je, aby tieto cirkvi spoločne pô-
sobili proti šíreniu násilia v jeho rozličných podobách. Spoločne
je potrebné riešiť aj ekologické otázky a ochranu Božieho stvo-
renstva. 

Viac informácií nájdete na www.ecav.sk.

V pondelok 28.3. predpokladám v
našom regióne v noci a ráno ešte mož-
nosť prehánok, dážď alebo aj dážď so sne-
hom, počas dňa vyjasňovanie. Množstvo
vlaky do 1 mm. Nočná teplota od - 2 do  0
C̊, denná teplota od + 6 do + 8  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14  km/h.)   

V utorok 29.3. predpokladám v našom regióne
polojasno a bez zrážok, zrána miestami hmlisto.
Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊, denná teplota od  +
11 do + 13  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 –
14  km/h.)

V stredu 30.3. predpokladám v našom regióne
jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od  0
do + 2  C̊, cez deň od + 13 do + 15  C̊. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 31.3. predpokladám v našom regióne
zrána jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a mož-
nosť prehánok alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od + 2 do + 4  C̊, cez deň od +
15 do + 17  C̊. Slabý JZ vietor do  2 – 4 m/s.  

V piatok 1.4. predpokladám  v na-
šom regióne zväčšenú oblačnosť a mi-

estami prehánky alebo slabý dážď. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od + 5 do + 7
C̊, denná  teplota od + 14 do + 16  C̊. Slabý,
neskôr až mierny Z vietor do 4 – 6 m/s. ( od
14 – 22 km/h.)  

V sobotu 2.4. predpokladám v našom regióne
veľkú oblačnosť až zamračené s občasným dažďom,
možnosť aj búrok. Množstvo vlahy do 10 mm.
Nočná teplota od + 6  do + 8  ̊C, denná teplota od +
15 do + 17  ̊C. Slabý, neskôr mierny SZ vietor do 4 –
6 m/s. ( od 14 – 22km/h.)  

V nedeľu 3. 4. predpokladám v našom regióne
zrána ešte oblačno, neskôr jasno alebo len malá ob-
lačnosť a bez zrážok. Nočná teplota od + 2 do + 4  ̊C,
cez deň od + 17 do + 19  ̊C. Slabý J vietor do 2 – 4 m/s. 

V nasledujúcom týždni očakávam príjemné jarné
počasie ale chudobné na vlahu.

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

Predpoveď počasia 28. 03. - 3. 04.

Kto sa v Paláci narodil…

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkietakcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

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

12. marca bolo v Hurbanove
skutočne veselo. Konala sa
veľkolepá oslava 1. narode-
nín so všetkým, čo k tomu
patrí. Svoje prvé narodeniny
oslávila zumba, ktorú do
Hurbanova priniesla Anna-
mária Vinceová (Anni) a svo-
jim elánom nakazila mnoho
žien, dievčat, mamičiek i ba-
bičiek. zumba ošiaľ rozprú-
dil krv v žilách mnohým a
tak každý nedočkavo očaká-
val, ako narodeninová party
dopadne. 

V telocvični ZŠ Hurbanovo
sa už od 15-tej hodiny schá-
dzali mnohé tancuchtivé ta-
nečnice nielen z Hurbanova,
ale aj z Nesvád, Kolárova a
širšieho okolia Hurbanova.
Pečiatka, fľaška vody, müsli
tyčinka a lístok do tomboly
boli prvé, čo všetky záujem-
kyne obdržali už pri vstupe.
Veselo vyzdobená telocvičňa,
pódium a vyše 80 taneční-
čok nastúpilo na parket, aby
roztočili vyše 4-hodinový ma-
ratón tanca v štýle merenge,
salsy, regge, cumbie, rege-
tonu, popu či rocku. Ako
prvá predtancovala Anni, po
nej nastúpili aj ďalší in-
štruktori zumby zo Slo-
venska ale aj zo zahraničia.
Veľkému úspechu sa tešilo

predtancovanie Iva z Bratis-
lavy, Emeteria z Kuby, ale aj
Lucky z Prešova či Soničky  z
Vrábľov ako aj ďalších in-
štruktorov, ktorí boli ochotní
precestovať celú republiku,
kvôli oslave narodenín v
Hurbanove. 

Nechýbali ani viaceré pre-
kvapenia. Ako občerstvenie,
pre tanečnice boli pripravené
chutné ovocné taniere, ale aj
čokoládové fondu, na stene
telocvične sa premietol za-
ujímavý videoklip z krátkeho
ročného života zumby v Hur-
banove, ako aj bohatá tom-
bola, ktorá potešila viaceré
výherkyne. Ako by mohla

prebehnúť  oslava narodenín
bez obrovskej narodeninovej
zumba torty, srdečných bla-
hoželaní, kytice kvetov a sĺz
dojatia. Skutočne pekným
darčekom bolo aj spoločné
vystúpenie malej Karolínky,
dcéry Anni, ktorá odtanco-
vala ohnivé flamenco v nád-
herných a štýlových šatách.
Narodeninová zumba párty
prebehla naozaj tanečne, ve-
selo a veľkolepo. Zaželajme
teda dnešnej oslávenkyni a
všetkým jej fanúšičkám veľa
elánu, radosti a veselosti  pri
tancovaní modernej a obľú-
benej zumby.

MH

Podunajská vlna mieru
prešla cez Komárno Narodeninová zumba party
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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.

„Séta az élet, semmi más,
Minden érkezés csak indulás,
De egyszer eltűnik a sétatér,
A szív kialszik, az élet véget ér.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Bári Jánosra (Komárom), 
aki március 20-án lett volna 50 éves 

és március 29-én, halálának 14. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző felesége és a rokonság.

Gyorskölcsön ingatlanfe-
dezettel kezes és fizetéski-
mutatás nélkül. Bankre-
giszter és egzekúció nem
akadály. Tel.: 0918 870 684.

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

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

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. 0905 598 435
www.orising.sk

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, 
Hanem amelyet szívünkben hordozunk csendesen.”

Szívünkben mély fájdalommal 
emlékezünk március

20-án, halálának 3. évfordulóján

Csóka Lajosra.
Akik ismerték és szerették, szentelje-
nek emlékének egy néma pillanatot.

obec Patince dáva do pre-
nájmu za výhodných pod-
mienok v areáli kúpaliska
miestnosti na podnika-
nie, ktoré sa nachádzajú
vedľa bazénov.

Informácie na tel. č.:
035/7787765, 905927446

Path Község bérbe ad a
fürdő területén kedvez-
ményes feltételek mellett
vállalkozásra alkalmas he-
lyiségeket a medencék
mellett. 
érdeklődni lehet: 035/778
77 65 vagy a 0905 927 446

telefonszámon.

„Akinek gyermekét nem fedi sírhalom,
Nem tudja, nem érzi, mi az a fájdalom.
évre év jön, az idő repül tova,
De mi Téged nem feledünk soha.“
Fájó szívvel emlékezünk március 23-án,
halálának 5. évfordulóján a szeretett férjre,
apára, nagyapára

Martinček Jozefre.
Emlékét örökké szívükben őrzik: édesanyja, felesége, gyer-
mekei és unokái. 

Spomienka
„Čas uplynul, smútok zostal, rana v srdci stále bolí,
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas.
Mal rád život a všetkých nás.“
Dňa 25. marca uplynul rok, keď nás na-
vždy opustil drahý  manžel, otec, dedko a
pradedko 

Martinček Jozef. 
Kto ste ho poznali, venujte spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú

manželka a rodina.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek,
akik március 8-án elkísérték utolsó útjára
a keszegfalui temetőbe a szeretett felesé-
get, édesanyát 

Nagyné szül. Polovic ilonkát,
aki hosszú, súlyos betegség után 38 éves korában

távozott szerettei köréből. Köszönjük a rengeteg koszorút, vi-
rágot és az együttérzést, amellyel enyhíteni igyekeztek soha
el nem múló fájdalmunkat. A gyászoló család.

• „Easy “ zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Banki és nem banki hite-
lek.  Magas a törlesztőrészlete?
Segítünk! Legkedvezőbb biz-
tosítások és spórolások. Tel.:
0907 045 996. 
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás
újépítésű lakás, akár vállal-
kozás céljára is. Ár: 15.733 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Predám desaťročný rodinný
dom prízemný v Novej Stráži,
pozostáva z 5 izieb, 2 kúpelní,
2 terás a 4 garáží na 5 á po-
zemku. Cena 150 tisíc eur
alebo vymením za svojpo-
mocný byt resp. dvojizbový
byt s garážou + doplatok. Mo-
bil: 0905 444 965.
• Hľadám do prenájmu dvoj -
izbový byt v širšom centre Ko-
márna na prízemí alebo
prvom poschodí, garáž vítaná.
Tel.: 0905 444 965.
• Eladó tízéves földszintes
családi ház Őrsújfalun, 5
szoba, 2 fürdőszoba, 2 terasz
és 4 garázs 5 á telken. Ár: 150
ezer euró, vagy elcserélem ön-
segélyes lakásra ill. kétszobás
lakásra garázzsal + hozzáfize-
tés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás la-
kást Komáromban a széle-
sebb belvárosban, földszint
vagy első emelet, esetleg ga-
rázzsal. Tel.: 0905 444 965.

• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás
újépítésű lakás, balkon,
pince (75,6 m2). Ár: 48.535
€. Tel.: 0905 663 408.
• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, népi bútorok.
Kedvező árak! www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel.: 0036 20 39 79 102.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal.
zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0905 605 902.
• Eladó krumpli a legjobb
áron. éttermekbe és magán-
címre kiszállítom. Tel.: 0908
40 24 29.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0908 666 351.

• Dám dlhodobo do pre-
nájmu 1-izbový byt v KN. Tel.:
0918 531 850.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.
• Proficredit gyorskölcsön
készpénzben, kezes és fede-
zet nélkül, Marcelháza és
környéke. Tel.: 0949 267 530.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.

• Kárpitos munkát vállalok,
minőségi munka sokéves
gyakorlattal. Tel.: 0905 277
247.
• Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
reklámfilm szerepekre kere-
sünk modelleket! Kezdők és
profik, valamint csinos duci
hölgyek jelentkezését egya-
ránt várjuk! Feltételek, további
információk és jelentkezés:
w w w . m o n d e c a s t e . h u
(0036704166389)
• Cserépkályhák és csapá-
gyak értékesítéséhez üzletkö-
tőket keresünk az ország min-
den területéről. Magas juta-
lék! Tel: 0036204826954.
• Predám rodinný dom v Ko-
márne, Priemyselná 26, cena
dohodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.

• Nagy szoba-konyhás lakás
kiadó Komáromban. Tel.:
0905 720 296.
• Predám 3-izbový prerobený
byt na 4-izbový. Tel.: 0944 592
235.
• Vállalkozásunkhoz szorgal-
mas, céltudatos munkatársakat
keresünk. Tel.: 0905 478 273.
• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500
309.

• Háziasszonyok figyelem!
Háztartásokban szerelési, ja-
vítási munkákat vállalok. Tel.:
0902 841 761.
• Ógyallán keresek eladó há-
zat. Tel.: 0918 047 003.
• Betegápolást vállalok 4, 8,
12, esetleg 24 órában. Megbíz-
ható vagyok! Tel.: 0908 718
169.
• Gyümölcsfák és szőlő szak-
szerű metszését vállalom. Tel.:
0902 841 761.



úJSZüLöTTEK:
Lolita Lola Kelemenová (Komárom); Sztyehlík Levente (Duna-
mocs); Téglásová Žofia (Megyercs); Gulyás Ádám (Komárom);
Čukáš Dávid (Őrsújfalu); Tóth Ádám (Madar); Hupiánová Tünde
Zoé (Gúta); Pastoreková Lilien (Megyercs); Csóková Františka
(Komárom); Lakatos Eduardo (Naszvad); Tóth Lajos (Gúta)

ELHUNyTAK:
Oslancová Mária (59) Komárom; Petrina András (75) Szentpéter;
Kováč Gejza (86) Martos; Györi László (77) Csallóközaranyos; Ši-
pulová Etela (88) Violín; Siska István (62) Komárom; Kulesza Ján
(84) Perbete; Mácsik Tibor (69) Ógyalla; Kurina Vojtech (52) Ko-
márom; Mikolai Viliam (89) Komárom; Tóth Karolína (84) Ko-
márom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Ing. Kollár Gabriel  és Mgr. Szathmáryová Lilla (Komárom)
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Tóth Ádám
Madar
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Hupiánová Tünde zoé
Gúta

(2600/48)

Gulyás Ádám
Komárom
(3850/50) Fo

tó
k:

Bö
rö

cz
ky

Jó
zs

ef

V tržnici Komárno na I. pos-
chodí ponúkame priestor na
prenájom vhodný na prevádzku
opravy obuvi, respektívne na
iné služby. Kontakt 035/7701
642 v čase od 8.00 do 16.00

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

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Március 30-én ünnepli 
8. születésnapját

Cséplő Gyuszika
Komáromban.

Sok boldogságot kíván 
az egész család.

Március 29-én ünnepli 
10. születésnapját

LLoovvaass  ÁÁddáámm Szilason.
Szívből köszöntik őt: szülei, testvére,
nagyszülei, keresztszülei és unoka-
testvérei.

„Születésnapotokon kívánunk Nektek sok szépet,
Legyen vidám, derűs számotokra az élet!
Szerencse galambja mindig Rátok szálljon,
Legyetek boldogok sokáig ezen a világon!“

Március 20-án ünnepelték 
60. és 3. születésnapjukat

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Március 25-én ünnepelte 8. születésnapját

Szép Gergő Komáromban.
E szép ünnep alkalmából sok boldogsá-
got, egészséges és vidám gyer-
mekkort kíván: anya, apa, Mar-
cika papa és mama Dunaszer-
dahelyről, köriék, dédi mama és
Pityu bácsiék.

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

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Névnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a Jóisten ezeket megadja!“
Szívünk teljes szeretetével köszöntjük 

MMeelleeccsskkyy  BBeeááttáátt
Komáromban.

Anya, apa, mama, 
Robi és két kicsi fiad.

Pálenkáš Mária
és Pálenkáš kittike

Naszvadon.
Szívből köszöntik: férje, lányai, fia, veje, menye és unokái:
Tamás, Benjamin, Richárd és Jessica, a jókívánságokhoz csat-
lakozik Pásztó mama, Tündéék és az egész rokonság.

• 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 Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Autósüzletbe keresek al-
kalmazottat, önéletrajz szük-
séges. Bővebb információ a
0917 209 880-as telefonszá-
mon. Cím: Nap u. 641.
• Eladó németjuhász kölyök-
kutya. Tel.: 0917 868 387.
• Munkatársakat keresek egy
nagyon jól működő közös-
ségbe. Tel.: 0915 612 407.
• Gyorskölcsön! Munkavi-
szonyban lévőknek vállalko-
zóknak, Magyarországon dol-
gozóknak, nyugdíjasoknak és
mozgássérülteknek is. Tel.:
0917 074 533.

• Vymením skoro hotovú
stavbu na začiatočnú stavbu.
Tel.: 0907 447 314.
• Dám do prenájmu 1-izbový
byt v Komárne. Tel.: 0905 978
051.
• Vezmem do prenájmu ga-
ráž na Lúčovej ul, KN. Tel.:
0903 428 325.
• Kisvendéglő kiadó Bú-
cson, előnyös áron. Tel.:
0905 254 420.
• Kőművesmunkát külső-
belső festést, csempézést vál-
lalok. Tel.: 0944 367 318.
• Eladó gabonadaráló, nagy-
teljesítményű motorral. Tel.:
0902 815 615.
• Kárpitozás, Ekel. Tel.: 0905
368 537.
• Predám 3-izbový byt v Ko-
lárove. Tel.: 0915 957 516. El-
adó 3-szobás lakás Gútán. Tel.:
0915 957 516.
• Kiadó 1- és 2-szobás lakás
Komáromban. Tel.: 0907 636
113.

• Munkatársakat keresek
pénzügyi területre, középis-
kolai végzettség szükséges.
Tel.: 0907 045 996.
• Eladó 18 x 30-as telek Ke-
szegfalván. Tel.: 0915 612 318
naponta 16.00 – 20.00.
• Családi ház Kaván eladó.
Tel.: 0905 208 055.
• D-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársakat
keresünk a városnéző kisvo-
natra (nyugdíjas jelentkezését
is várjuk idénymunkára). Tel.:
0905 874 085.
• Szobaantenna (markíza) el-
adó. Megegyezünk. Tel.: 0915
455 961.
• Dél-Komáromban a belvá-
ros szívében a Gyógyfürdőtől
5 percre újonnan épített igé-
nyes családi ház kis kerttel,
garázzsal és a szomszédos fel-
újításra szoruló ház kis kerttel
összenyithatóan eladó. Tel.:
0036 20 9437 424.
• Kétszobás lakás eladó a Kas-
sai utcában. Tel.: 0907 373 586.
• Eladó 2 db zöld metál női
kerékpár. Tel.: 0905 869 837.
• Eladó 4-szobás saját fűtésű

téglalakás, alatta garázs. Tel.:
0905 869 837.
• Egészségügyi problémákra
Reiki kezelés. Tel.: 0905 793
176.
• Emeletes családi ház eladó
Keszegfalván. Tel.: 0905 793
176.
• Eladó 2-szobás téglalakás
Komáromban. Tel.: 0905 835
003, odor.ildiko@azet.sk
• Kimagasló kereseti lehető-
ség! Segítek! Tel.: 0903 783 477.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés eladó. Tel.: 0908
042 655.
• Eladó használt ülőgarnitúra
3+1+1. Tel.: 0948 501 466. +
sms
• V Novej Stráži predám ro-
dinný dom. Tel.: 0907 561 090.
• Eladó ipari varrógép Mi-
nerva, megegyezés. Tel.:
035/7731 780, 0949 692 774.
• Predám byt na ul. Vodnej
76 m2, cena dohodou. Tel.:
0905 541 238.
• Eladó műanyag balkonajtó
ablakkal, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 778 090

Dorjan 
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás
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Kosárlabda

Sporthírek röviden

SZERDÁN, 
A PLAy OFF ELSő MÉRKőZÉSÉN:

MBK Rieker – Žilina 77:83 (13:14,
32:23, 8:17, 24:29) – a sorozat állása: 0:1

A vendégek hárompontos dobásá-
val kezdődött a találkozó, de aztán
hatperces komáromi parádé követke-
zett. Főleg a Johnson – Burrows pá-
rosnak köszönhetően a 7. percben már
11:3 volt az eredmény – ide! Mintha ez
megnyugtatta volna a hazai csapatot,
mert a vendégek is kezdtek ébredezni,
sőt, a negyedet már ők nyerték 14:13
arányban. A második negyedben
egyértelműen a hazaiak diktálták az
iramot, és nemcsak hogy átvették a
vezetést, de szépen kezdtek is távo-
lodni ellenfelüktől. A 16. percben már
36:24 volt az eredmény, és ekkor még
senki sem gondolta a csarnokban,
hogy nagy változás állhat be játékban
és eredményességben. Márpedig, ami
ezután történt, egy rossz emlék marad
a hazai szurkolóknak. A vendégek
egyre jobban közelítettek, és a negyed
végén már ők vezettek 54:53 arány-
ban. Az utolsó játékrészben egy ideig

„billegett” ugyan a mérleg nyelve, hi-
szen a 35. percben még 62:62 volt az
állás, de egy 11 pontos sorozat a ven-
dégek részéről fejre állított minden ha-
zai igyekezetet. Néhány másodperccel
a vége előtt Dubovský két pontja ugyan
felcsillantotta a reményt, de a remekül
játszó vendégek már nem engedték ki
kezükből a nagy siker lehetőségét.

Pontszerzők: Burrows 24, Johnson
19, Jurík 9, Berkis 8, Jones 7, Dubovský
5, Laco 3, Klár 2 – Stojanovič 18, Carter
17.

További eredmények: Nitra – B.
Bystrica 78:47 (1:0), Sp. N. Ves – Prie -
vidza 75:60 (1:0), Levice – Handlová
84:89 (0:1)

SZOMBATON, 
A PLAy OFF MÁSODIK MÉRKőZÉSÉN:

Žilina – MBK Rieker 67:63 (26:17,
11:14, 17:24, 13:8) – a sorozat állása: 2:0

Kétségkívül a zsolnaiak voltak jobb
lélektani helyzetben a mérkőzés előtt,
hiszen komáromi győzelmükkel nagy
lépést tettek a legjobb négy közé jutá-
sért. Ezt kellett hazai csarnokban iga-

zolniuk, és a végén igazolták is. Tény vi-
szont, hogy most a komáromi csapat is
jobban átérezte a mérkőzés fontossá-
gát, és egy kis sportszerencsével talán...

A második negyedben nyújtott ja-
vuló játék aránylag közel hozta a le-
hetőséget egy idegenbeli sikerre, hi-
szen mindössze hat pont volt a haza-
iak előnye. Aztán a harmadik ne-
gyedben még rátettek „egy lapáttal”,
és annak végén már ők vezettek 55:54
arányban, ami már-már megengedte a
bátrabb esélylatolgatást is. Az igazi
dráma a találkozó utolsó négy percére
maradt. A komáromiak három pont-
tal vezettek, a hazaiak azt sem tudták,
hol a fejük. Különösen Klár és Mi-
šinský voltak elemükben, de aztán egy
ügyetlenül elveszített labda vetett vé-
get a vendég reményeknek. És megint
ünnepelhettek a zsolnaiak. Ezen a
mérkőzésen nem igazán ment a pont-
szerzés azoknak, akiktől a szakvezetés
és a szurkolók azt joggal elvárnák. Bur-
rows mindössze hat pontot szerzett, a
csapatkapitány Berkis egyet sem... Pe-
dig olyan közelinek látszott már a győ-
zelem.

Pontszerzők: Carter 21, Stojanovič
15 – Jones 16, Johnson 12, Klár és Laco
9-9, Burrows és Jurík 6-6, Mišinský 5. 

További eremények: B. Bystrica –
Nitra 68:62 (1:1), Prievidza – Sp. N.
Ves 74:76 (0:2), Handlová – Levice
80:56 (2:0).

Szerdán 18 órai kezdettel a
komáromi csarnokban harmad-
szor is megküzdenek a csapa-
tok. Amennyiben a komáromi
csapat életben akarja tartani
esélyeit a továbbjutásra, úgy
mindenképpen győznie kell. Ha
ez azonban újra a zsolnaiaknak
sikerülne, úgy a hazai csapat
végleg befejezi idei szereplését
az extraligában. Nem kétséges,
ismét teltház fogadja majd a két
csapatot annak reményében,
hogy befejeződik egy rossz so-
rozat, és a ”porban heverő” pi-
ros-fehér zászló ismét emel-
kedni kezd. Több esély ugyanis
már nincs! 

Fotó: Gyuricsek Attila

KoSÁRLABDA: A férfiak II. ligájában
remekelt a Highlanders Komárom,
amely a BK Domov Topoľčany csapatát
győzte le 73:67 arányban. Az egyes ne-
gyedek eredményei: 19:13, 17:22, 22:15,
15:17. Hazai pontszerzők: Mazúr 23, Ri-
ečičiar 15, Blaškovič 10, Szarvas 8, Né-
meth 5, Kasznár 4, Farkas 3, Záležák és
Gyuricsek 2-2.

BIRKÓzÁS: Jól szerepeltek a somorjai
kötöttfogású kadett országos bajnoksá-
gon járásunk képviselői. A 46 kg-os súly-
csoportban a madari Banda Stanislav
ezüstérmet szerzett, míg klubtársa Bazsó
Zoltán a negyedik helyen fejezte be a
versenyt. A gútai Csóka Miklós hatodik
lett. A komáromi Spartacus versenyzője
Nagy Matej negyedik lett az 54 kg-osok
versenyében, 58 kg-ban a madari Mar-
cinkó Dávid szerzett bronzérmet. A leg-
nagyobb sikert a szintén madari 

Bak Roderik tudhatja magáénak, hiszen
a 69 kg-os súlycsoportban aranyérmet, te-
hát országos bajnoki címet szerzett. A
100 kg-os súlycsoportban a Spartacus szí-
neiben versenyző Cimer Olivér, valamint
a 100+ kg-os súlycsoportban a madari
Szabó Bence egyaránt ötödikek lettek. 

ATLéTIKA: A 19. Duna menti Szuper
Maratoni versenyen, amelynek távja 150
kilométer, és ezt a versenyzőknek három
nap alatt kell teljesíteniük, már hagyo-
mányosan kiválóan szerepeltek járásunk
hosszútávfutói. A Komárom – Párkány –
Vác szakaszon a dunamocsi Kele Géza
második lett kategóriájában, míg a Vá-
cott megrendezett maratoni versenyt a
gútai zsélyi zoltán nyerte 3:25,11-es idő-
vel. Ugyancsak győzött kategóriájában a
fiatal szímői versenyző Kanyicska Máté,
aki élete első fél-maratoniját 1:35,00 idő-
vel nyerte meg.    

Bár a sportban minden lehetséges, valószínűleg egyetlen komáromi
szurkoló sem gondolta, hogy a rájátszás második fordulója után csak mi-
nimális eséllyel fog élni kedvenceik további szereplésének lehetősége.
Az alapszakasz után szinte kitört az örömmámor, hogy éppen zsolna ju-
tott ellenfélül. Talán csak az óvatosabbak vették a bátorságot, hogy el-
játszadozzanak az eretnek gondolattal, hogy megtörténhet az is, ami vé-
gül aztán meg is történt. Két mérkőzés után 2:0 arányban a zsolnaiak ve-
zetnek, és innen kezdve már csak zsinórban szerzett három győzelem
juttathatná be a komáromi csapatot a legjobb négy közé. Csak emlé-
keztetőül jegyezzük meg, hogy az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésé-
vel együtt, a zsolnaiak húzták ezt a zsinórt úgy, hogy ebből kétszer a ko-
máromi csarnokban voltak sikeresek. Lehet itt sportszerencséről, bí-
rókról és egyebekről beszélni, de a fentiek alapján talán el kell ismerni,
hogy a vendégek rendelkeznek jobb csapattal.

A madari Bak Roderik országos bajnoki címet szerzett Somorján

Nagyon rossz passzban 
a komáromi csapat
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IV. LIGA
1. Komárno 18 15 1 2 51:11 46
2. FK Levice 18 12 1 5 34:15 37
3. Neded 18 10 2 6 44:23 32
4. Šurany 18 10 2 6 31:31 32
5. Kolárovo 18 9 1 8 31:25 28
6. Nový Život 18 9 0 9 29:29 27
7. Veľký Meder 18 8 1 9 24:32 25
8. okoličná 18 7 3 8 34:35 24
9. Veľké Lovce 18 7 2 9 30:26 23

10. ViOn „B“ 18 7 2 9 31:35 23
11. Horná Kráľová 18 7 2 9 25:46 23
12. Štúrovo 17 6 3 8 28:36 21
13. Vrakúň 18 6 2 10 24:34 20
14. Sládkovičovo 18 5 4 9 25:27 19
15. Hurbanovo 17 6 0 11 18:35 18
16. Šahy 18 5 2 11 18:37 17

V. LIGA
1. Želiezovce 17 10 5 2 45:18 35
2. Tvrdošovce 17 11 2 4 44:23 35
3. Dvory n/Ž. 17 10 2 5 32:20 32
4. Imeľ 17 9 4 4 29:16 31
5. Tlmače 17 9 1 7 25:21 28
6. Chotín 16 8 2 6 31:29 26
7. Komjatice 17 7 4 6 28:26 25
8. Čaka 17 7 2 8 27:30 23
9. Kalná n/Hr. 17 5 7 5 15:16 22

10. Tek. Lužany 17 6 3 8 25:26 21
11. Nesvady 17 6 3 8 19:26 21
12. Bešeňov 17 5 2 10 15:31 17
13. Marcelová 17 5 2 10 18:36 17
14. Zemné 16 3 3 10 17:30 12
15. Hont. Vrbica 16 4 0 12 16:38 12

TERüLETI BAJNOKSÁG
1. Szentpéter 17 13 1 3 54:27 40
2. Vágfüzes/Kava 17 10 3 4 23:16 33
3. Lakszakállas 17 10 1 6 36:31 31
4. Bátorkeszi 17 9 3 5 46:27 30
5. Nemesócsa 17 9 3 5 32:21 30
6. Šrobárová 17 8 5 4 29:23 29
7. Keszegfalva 17 8 4 5 32:22 28
8. Madar 17 7 4 6 24:24 25
9. Perbete 17 7 3 7 36:24 24

10. Izsa 17 7 1 9 32:35 22
11. Cs.-aranyos 17 7 1 9 23:28 22
12. Búcs 17 4 6 7 37:39 18
13. Ógyalla „B“ 17 5 3 9 19:57 18
14. Dulovce 17 5 2 10 29:29 17
15. Pat 17 4 4 9 28:38 16
16. Őrsújfalu 17 1 0 16 12:51 3

TERüLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 13 11 1 1 53:10 34
2. Nagykeszi 13 10 3 0 46:12 33
3. Dunaradvány 13 8 2 3 36:16 26
4. FK Activ 12 5 2 5 25:27 17
5. Tany 13 5 2 6 33:35 17
6. Csicsó 13 4 4 5 34:32 16
7. Martos 13 5 1 7 28:38 16
8. Bogyarét 12 4 3 5 23:31 15
9. Nagysziget 13 4 3 6 18:30 15

10. Bogya/Gellér 13 3 3 7 22:28 12
11. Dunamocs 13 2 3 8 14:36 9
12. Megyercs 13 1 3 9 13:50 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFJúSÁGIAK
1. Csicsó 6 6 0 0 33:1 18
2. Hetény 7 4 0 3 31:16 12
3. Szentpéter 6 4 0 2 20:16 12
4. Nemesócsa 7 4 0 3 23:20 12
5. Perbete 6 3 0 3 20:26 9
6. Keszegfalva 6 1 0 5 7:24 3
7. Madar 6 0 0 6 7:38 0

DIÁKOK - NyUGATI CSOPORT
1. Ekel „B“/Laksz. 10 8 2 0 39:8 26
2. Cs.-aranyos 11 7 1 3 30:19 22
3. Keszegfalva 11 5 2 4 21:15 17
4. Nemesócsa 11 3 5 3 45:24 14
5. Őrsújfalu 11 3 1 7 16:46 10
6. Főnix Tany 11 1 5 5 15:26 8
7. Csicsó 11 1 4 6 16:44 7

DIÁKOK - KELETI CSOPORT
1. Szentpéter 11 8 2 1 32:10 26
2. Ógyalla 11 8 1 2 45:25 25
3. Ímely 11 6 2 3 23:22 20
4. Perbete 11 4 2 5 24:24 14
5. Hetény 12 3 1 8 21:44 10
6. Naszvad 11 2 3 6 21:24 9
7. Dulovce 11 2 1 8 6:23 7

Nemesócsa hazai pályán oktatta az ógyallai fakót
A IV. ligában írni sem lehetett volna
szebb forgatókönyvet lila-fehér szem-
szögből, mint ami a valóságban meg-
történt. A KFC ismét győzött idegen-
ben, míg az őket üldöző lévaiak hazai
pályán szenvedtek vereséget. Sajnos,
a lilák öröme mellé becsúszott egy
szomorúbb hír is, hiszen az ekeliek
súlyos vereséget szenvedtek Felsőki-
rályiban. Ógyalla kezd magához térni,
a gútaiak pedig hetek óta szépen „mu-
zsikálnak”, de idegenbeli győzelmük
nem akar összejönni.  Az ötödik ligá-
ban jól meccseztek a marcelháziak
Ímely ellen, a naszvadiak igyekezetét
azonban a játékvezetők fékezték meg.

IV. LIGA
Ógyalla – Ipolyság 4:0 (2:0), Gelle 2,

Bogner, Ďurický
Hét közben sikerült az ógyallaiak-

nak erősíteniük, így a Verebélyről ér-
kező Füle Krisztián már szombaton pá-
lyára léphetett sárga-kék mezben. A ta-
pasztalt középpályás remekül osztoga-
tott, és ez meg is hozta az eredményt.
Óvatosan kezdtek a csapatok, de a 35.
és 40. perc között megtört a jég, és a ha-
zaiak kétszer is betaláltak. A második
félidő elején ugyan kitámadtak a ven-
dégek is, de az újabb két gól aztán vég-
leg visszavetette játékukat. Úgy látszik,
lényegesen nőnek az ógyallaiak benn-
maradási esélyei, hiszen ezen a héten
újabb játékos érkezik, a nyitrai Tujvel
személyében.

Felsőkirályi – Ekel 6:1 (4:1), Ábra-
hám

Csúfos vereséget kellett elviselniük
az ekelieknek Felsőkirályiban. Mindezt
kapusuknak Jankónak köszönhetően,
aki nemcsak sorra kapta a „potyákat”,
de a 25. percben ki is állították. Ekkor
Meleg állt be a kapuba, és ahogy Csepi
Nándor klubelnök lapunknak el-
mondta, ilyen körülmények közt, még
aránylag jól kijöttek ebből a meccsből. 

Nagymegyer – Gúta 2:0 (2:0)
Remek meccset játszottak a gútaiak

Nagymegyeren, mégis vesztesen kel-
lett elhagyniuk a pályát. A hazaiak lőt-
tek egy parádés gólt, majd egy mond-
vacsinált büntetőből növelték előnyü-
ket. A gútaiaknak szinte semmi nem
jött össze, pedig a találkozó nagyobb ré-
szében ők birtokolták a labdát.  

Újlót – KFC 0:1 (0:1), Gonzáles
Nagyszerű mérkőzésen, nagyszerű

ellenféllel szemben sikerült győznie a
listavezetőnek. Gonzáles már a 4. perc-
ben gólt szerzett, és ezt kellett megvé-
deniük a liláknak. „A KFC jelszava ér-
vényesült ezen a találkozón. A Kedv –
Kitartás – Küzdelem volt az, ami győ-
zelemre vezette csapatunkat” –
mondta el Nagy Tamás klubelnök.

További eredmények: Vrakúň – N.
Život 2:1, Neded – ViOn „B“ 5:0, Šurany
– Štúrovo 1:1, Levice – Sládkovičovo 0:1.

V. LIGA 
zsitvabesenyő – Naszvad 1:0 (0:0)
A második félidőre, mintha egészen

más bírók futottak volna ki a pályára.
A szabályok csak a vendégekre vonat-
koztak, a hazai csapat játékosai azt te-

hettek a pályán, amit csak akartak.
„Gyalázatos, ami ezen a mérkőzésen
történt. Nem is tudom, van-e értelme
ezt a játékot művelni, ha a játékvezetők
ilyen nyíltan tehetik azt, amit ma is
láttunk. Bár több sérült játékosunk van,
legalább a döntetlent megérdemeltük
volna, de a bírók ellen már nem tudtuk
felvenni a küzdelmet” – mondta el la-
punknak Molnár Zoltán klubelnök.  

Marcelháza – Ímely 3:1 (1:0), Zajos,
Wilson E. Speck, Latta – Gendiar.

A nagyon színvonalas találkozón
megérdemelt győzelmet arattak a ha-
zaiak. Mezőnybeli játékukkal ugyan a
vendégek sem okoztak csalódást, de
kapura mindenképpen a lelkesebben,
V. ligás létükért küzdő hazaiak voltak
veszélyesebbek. Főleg a második fél-
időben domborodott ki fölényük, ame-
lyet gólokra is tudtak váltani. A talál-
kozón voltak ugyan fura, többségében
vendégeket sújtó bírói döntések, de
összességében a hazaiak így is rászol-
gáltak a sikerre. Egyszóval, jobban meg-
küzdöttek a győzelemért. 

További eredmények: H. Vrbica –
Tlmače 0:2, Zemné – Komjatice 0:0,
Čaka – Dvory n/ Ž. 0:4, Želiezovce –
Kalná n/ Hr. 3:1, T. Lužany – Tvrdo-
šovce 4:3. Hetény – szabadnapos volt. 

TERüLETI BAJNOKSÁG
Šrobárová – Dulovce 4:1 (1:0), Gažo

Vl. 2, Ďuriš, Cabada – Hegedűs
Az utóbbi két mérkőzésen javuló for-

mát mutatnak a hazaiak, így ezen a
találkozón is az ő akaratuk érvénye-
sült a pályán. Magabiztos győzelmük
egy percig nem forgott veszélyben.  

Lakszakállas – Csallóközaranyos
2:1 (1:0), Inczédi, Halász G. – Berecz

Jó iramú mérkőzésen a hazaiak min-
dent kihagytak, ami kihagyható. És
ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a vé-
gén rettegniük kellett az eredményért. 

Pat – Perbete 2:2 (2:1), Rozsnyó,
Markovics – Vörös, Pajtinka 

Nagyszerű mérkőzésen a vendégek
szereztek vezetést, de a hazaiaknak si-
került fordítaniuk. A vendégek azon-
ban nem adták fel, ami további egy pon-
tot ér számukra a táblázaton. Pedig ők
háromért utaztak Patra, és bizony orosz-
lánokként küzdöttek is érte, de ven-
déglátóik ebben megakadályozták őket.  

Keszegfalva – Búcs 2:0 (1:0), Unter-
mayer, Budai

Színvonalas mérkőzésen, amihez a
vendégek is nagyban hozzájárultak,
megérdemelt győzelmet arattak a ha-
zaiak.

Szentpéter – Izsa 6:1 (6:0), Lakatos
és Vida E. 2-2, Vida V., Molnár V. – Pet-
rík

A 20. percben már 3:0 arányban ve-
zetett a listavezető, ami rányomta bé-
lyegét a vendégek további játékára. A
hazai csapat edzője a második félidő-
ben több kispados játékost is pályára
küldött, ami aztán lényegesen meg-
változtatta a játék képét. A hazaiak győ-
zelme ilyen arányban is teljesen meg-
érdemelt. 

Vágfüzes/Kava – Őrsújfalu 1:0 (0:0),
Sýkora

Mindkét csapat tette a dolgát ezen
a mérkőzésen. A hazaiak támadtak, a
vendégek pedig védekeztek. A hazai
gól után azonban feljöttek a vendé-
gek, és több helyzetet is kidolgoztak,
de ezeket nem tudták gólra váltani.
Ennyivel jobb volt a hazai csapat.

Ógyalla „B” – Nemesócsa 0:3 (0:3),
Patócs Sz., Csizmadia A., Viczena Z.

Lerohanták ellenfelüket a nemesó-
csaiak, és néhány perc leforgása alatt
már 0:3 világított az eredményjelzőn.
A második félidőben ugyan kapasz-
kodtak a hazaiak is, sőt, fölényben is
játszottak, de a 0:3 végig ott lebegett a
hazai csatárok szemei előtt. Megérde-
melt nemesócsai győzelem született
Ógyallán. 

Bátorkeszi – Madar 5:0 (3:0), Bar-
ton N. 3, Susík, Száraz T.

Nagyon korrekt és barátságos han-
gulatban zajlott a szomszédok ranga-
dója. A négy perc alatt bekapott 3 gól
azonban két vállra fektette a vendé-
geket, bár nekik is voltak szép meg-
villanásaik. 

TERüLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
FK Activ – Tany 1:2 (1:1), Vendégh

(11 m) – Koton (11 m), Bugár 
Nagykeszi – Martos 2:0 (0:0), Szűcs,

Boros (11 m) 
Nagysziget – Megyercs 1:1 (1:0), Né-

meth – Kürti 
Gúta „B” – Bogya/Gellér 2:1 (0:0),

Hazai gólok: Jancso, Sladky 
Dunamocs – Dunaradvány 0:0
Csicsó – Bogyarét 1:2 (0:1), Bölcs L.

– Rebroš, Horváth 

TERüLETI BAJNOKSÁG – IFJúSÁGIAK
Hetény – Nemesócsa 1:3 (1:0), Za-

lackó – Szetei, Toncsenka, Kovács 
Keszegfalva, Perbete, Szentpéter, Ma-

dar és Csicsó – szabadnaposak voltak.

TERüLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
Nyugati csoport:
Nemesócsa – Őrsújfalu 7:0 (3:0),

Hipp 4, Bedecs 2, Horváth B. 
Keszegfalva – Ekel „B”/Lakszakál-

las 0:2 (0:0), Bugár 2
Tany – Csicsó 1:1 (1:1), Nagy M. –

Bödők
Csallóközaranyos – szabadnapos

volt. 
Keleti csoport:
Perbete – Hetény 6:3 (2:0), Balla 2,

Kocsis, Tornóczy N., Molnár, Rigó –
Csicsó 2, Tóth  

Ímely – Dulovce 0:2 – góllövőket
nem jelentettek.

Ógyalla – Szentpéter 0:4 (0:0), Kelkó
R. 2, Lengyel, Szakál

Ennek a találkozónak volt egy na-
gyon különös jelentősége. A szentpé-
teri srácok ígéretet tettek a klubtitkár-
nak, Kládek Sándornak, hogy 61. szü-
letésnapjára győzelmet aratnak Ógyal-
lán, és ezt a győzelmet felajánlják az
ünnepeltnek. Az ígéret szép szó...,
tartja a mondás, és a fiúk be is tartot-
ták adott szavukat. A szép ajándék
mellé szerkesztőségünk is gratulál az
ünnepeltnek!

Naszvad – szabadnapos volt.
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