
Amiről már régebben suttogtak a nagyközségben, az most bekövetkezett. Hogy ez mennyire in-
dokolt és mennyire nem, azt az illetékes hivatalok jogosultak megítélni. Elsősorban a pénz-
ügyminisztérium, amely elrendelheti a kényszerfelügyeletet, illetve megállapíthatja annak szük-
ségtelenségét. Most úgy döntött, hogy Nemesócsa Község teljesítette a kényszerfelügyelet alá
helyezés valamennyi feltételét, mivel a fizetési határidőt meghaladó tartozásai meghaladják
az előző évi költségvetés 15 százalékát. A minisztérium 199 olyan adósságot tart számon, amely
meghaladja a 60 napos fizetési késedelmet.
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Részletek a 3. oldalon

Kedden a reggeli órákban baleset tör-
tént Keszegfalván. A Gúta felé vezető fő-
úton betont szállító teherautó a szemből
érkező teherautó végett lehúzódott az út
szélére, melynek következtében a korlátot
áttörve lezuhant az út melletti parkba. A
sofőr nem szenvedett sérüléseket. A hely-
színre érkező tűzoltók a három köb beton
kiengedése után emelődaru segítségével
tudták csak a helyére billenteni a teher-
autót, melynek következtében több fa is
áldozatul esett. Egy hét leforgása alatt ez
a második közúti baleset ezen az útsza-
kaszon, ezért szeretnénk felhívni az ille-
tékesek figyelmét, hogy a megnőtt forga-
lom miatt nagyon szükséges volna ezen
útszakasz kiszélesítése a biztonságosabb
közlekedés érdekében. -pint-

Felborult egy beton-
szállító teherautó

Ideiglenesen bezárt
az Európa Szálló
Komárom egyik jelképe technikai
okokra hivatkozva előre nem látható
időre bezárt. A múlt hét elején az Eu-
rópa Szálló előtt nagy volt a sürgés-for-
gás, mivel az épület tulajdonosa úgy
határozott, hogy kiürítteti az épületet,
mivel az üzemeltető több hónapos tar-
tozást halmozott fel.

A szálló tulajdonosa, az Europa Deve-
lopment, a.s. az ideglenes bezárással kap-
csolatosan egy közleményt adott ki.

Folytatás a 3. oldalon

Pat: Megalapozatlannak
ítélték a petíciót

Anyanyelvhasználati
útmutatót
osztottak szét

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Kitüntették az év
komáromi pedagógusait

Részletek a 9. oldalon
Részletek a 20. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,

és nyerje meg a 10 díj egyikét!

Múlt csütörtökön hatodik alkalom-
mal üléseztek a komáromi városa-
tyák. Az ülésen elfogadták az idei
költségvetést, megszavazták az áthi-
daló hitel felvételét és az elektroni-
kus aukció ügyére is pontot tettek.

Az ülés kezdetén az elektronikus
aukcióról döntöttek újfent a képvise-
lők, mivel Anton Marek polgármester
korábban megvétózta ezt. A polgár-
mester vétóját azzal indokolta, hogy
minden egyes beruházást és vásárlást
(akár még töltőtollat is) elektronikus
aukció útján kéne lebonyolítani.

Folytatás a 2. oldalon

Maratoni
testületi ülés
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Folytatás az 1. oldalról
Az újból megszavazott javaslat értel-

mében csak a 10 ezer eurónál maga-
sabb értékű közbeszerzések esetében
lesz szükség elektronikus aukcióra. Be-
vezetését április 30-ára tervezik.

A legfontosabb pont a város 2011-
2013-ra szóló programozott költségve-
tésének elfogadása volt. Csintalan
Miklós főellenőr beszámolt a költség-
vetési javaslatról, majd elfogadásra
ajánlotta azt. „A korábbi évek bevétel
és kiadás oldalainak összehasonlítása,
valamint az előrejelzések alapján rela-
tíve kiegyensúlyozottnak találom a
költségvetést, bár néhány pontja alul-,
illetve felüldimenzionált. Ugyancsak
szükségesnek tartom a 800 ezer eu-
rós hitelkeret megszavazását“ –
mondta beszámolójában. A képvise-
lők többsége alkalmasnak találta a
költségvetési tervezetet.

A javaslat egyik pontja egyúttal egy
800 ezer eurós hitelkeretről szólt,
mely hosszas vitát váltott ki. A Híd-
frakció képviselői kételyeiket fogal-
mazták meg a hitellel kapcsolatban.
Hiányolták, hogy nincsenek konkré-
tumok a hitelkeretről és kétségeiket
fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a
város miből fizeti azt vissza. Elhang-
zott az is, hogy hiányoznak a banki
ajánlatok a javaslatból. A költségve-
tés és a benne foglalt kontokorens hi-
tel megszavazását a pénzügyi bizott-
ság és elnöke, Győrfy László (MKP) is
javasolta, bár ő is megjegyezte, hogy
az előkészített anyag hiányosságokat
is tartalmazott.

A hitelkeret a javaslat szerint azt
szolgálná, hogy a folyó kiadások és

bevételek közt megteremtsék az össz-
hangot. A városi kasszába ugyanis vál-
tozó mértékben érkezik az állam által
folyósított havi juttatás. Különösen a
nyári hónapokban maradnak el az
összegek az átlagos átalány szintjétől,
ami működési nehézségeket okozhat.
A hitel visszafizetésének határideje
2011. november 30.

A város kinnlevőségeiből befolyt
összeget megemelték 200-ról 300 ezer
euróra, így a plusz 100 ezer eurót szét-
osztották a városi vállalatok közt. 30-30
ezret a Városi Művelődési Központ és
a komáromi Idősek Otthona kap meg,
40 ezret pedig a Commora Servis. To-
vábbi 20 ezer euró sem került koráb-
ban elosztásra, ezzel a sporttámogatá-
sok összegét emelték meg.

Végül a testület megszavazta a költ-

ségvetést és a kontokorens hitelt is.
Az idei költségvetés bevételi és kia-
dási oldalán is 20 428 890 euró szere-
pel. A város egyúttal 800 ezer eurónyi
hitelkeretet vesz fel, és a hivatalnak 30
napja van arra, hogy előterjessze az
erre vonatkozó banki ajánlatokat.

A testület elfogadta az iskolaügyi,
kulturális és sportbizottság javaslatát,
ami alapján az éves sporttámogatások
szintje emelkedne több mint 17 ezer
euróval. A 33 sportklub kérvényei
alapján éves működési költségekre
205.320 eurót osztott szét a testület,
míg az egyes alkalmi sportrendezvé-
nyek 10.050 euró támogatást kaptak. A
kulturális támogatások esetében 90
pályázó közt osztott szét a testület
30.600 eurót. A kérvényezők többsége
kapott támogatást, amelyek összege

100 és 1000 euró között mozgott.
A Com-Média Kft. ügye közel 11 órá-

nyi ülésezés után, éjfél tájékán került
napirendre. A vita első részében első-
sorban az eddig történt események
jogi értelmezése volt napirenden, ami-
ben Novák Tamás és Hortai Éva vitája
volt meghatározó. Hortai Éva szerint a
polgármester nem jogszerűen járt el,
Novák Tamás szerint a törvényes ke-
retek be voltak tartva.

Novák Tamás elmondása szerint az
ügyvezetőnek, Pék Zoltánnak addig
kell maradni, míg meg nem történik
az elszámoltatás. Arra hivatkozott,
hogy néhány kérdés lezáratlan, és fe-
lelőtlenség volna egy új vezetőnek át-
venni ilyen formában. Többen rámu-
tattak, hogy a polgármester és Novák
Tamás alpolgármester pontosan az el-
lenkezőjét mondta pár héttel koráb-
ban. Majd megszavazták a Com-Me-
dia Kft. felügyelőtanácsának tagjait,
Benyó Zoltán (független), Cúth Csa-
bát (Híd) és Szabó Béla (MKP) szemé-
lyében.

A testület 13 „igen“ szavazattal elfo-
gadta Hortai Éva javaslatát, hogy írja-
nak ki pályázatot az Com-Média Kft.
ügyvezető igazgatói posztjára április
20-i határidővel. A javaslat alapján a si-
keres pályázat után visszahívnák Pék
Zoltánt. A pályázókat a tesület hall-
gatná meg, ott születhet döntés az új
vezetőről.

A pályázattal kapcsolatban ugyan-
akkor Anton Marek polgármester
nem zárta ki a vétó lehetőségét, s a
végleges döntését pénteki sajtótájé-
koztatóján sem erősítette meg.

Kép és szöveg: ssy

Maratoni testületi ülés

Völner Pál, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium inf-
rastruktúráért felelős állam-
titkára adta át pénteken a
Dél-Komáromot délről elke-
rülő, majdnem négy kilomé-
ter hosszú utat, mellyel je-
lentősen csökken Komárom
belvárosának gépkocsifor-
galma.

Az út az 1-es és a 13-as utat
köti össze, így az ipari park te-
herforgalma a belváros érin-
tése nélkül érheti el az M1-es
autópályát. Egy korábbi forga-
lomszámlálás adatai szerint
Komáromban az 1-es úton na-
ponta 12.000-14.000 jármű
megy keresztül, ezek nagy ré-
sze kamion.

Az útpálya legnagyobb ré-
sze 9 méter magas töltésen
halad. A beruházás megvaló-
sítása során három híd ké-
szült el, a munkálatokhoz
több környezetvédelmi beru-
házás is kapcsolódott, 4,6 hek-
táron telepítettek cserjeerdőt.

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg,
a támogatás összege több
mint bruttó 1,9 milliárd fo-
rint, ebből 15 százalék az ope-
ratív programon belüli hazai
forrás, 85 százalék pedig az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) támogatása.

Az elkerülőút nyomvonalá-

nak kijelölésénél figyelembe
vették, hogy Dél- és Észak-Ko-
márom között a két ország kö-
zös Duna-hidat építene,
amelynek tervei már elké-
szültek. Ez az út vezetne az új
hídra, ami a két város ipari
övezeteit kötné össze és lebo-
nyolítaná a teherforgalmat.

(m)

Átadták a komáromi elkerülőutat

Május elsejével megnyílik a keletről érkező munkavál-
lalók előtt a német és az osztrák munkaerőpiac is. A 395
ezer szlovák állástalan előtt így újabb lehetőségek nyíl-
nak meg.

„Nagyobb munkalehetőségeket tartogat a nagyobb né-
met gazdaság. Januárban 6,5 százalékosak voltak a mun-
kanélküliségi mutatók, ez 1992 óta a legjobb szám" - jelen-
tette ki Vladimír Vaňo, a Volksbank Slovensko fő elemzője.
A német munkaerőpiac helyzetét befolyásolják a kedve-
zőtlen demográfiai folyamatok, másrészt viszont a szak-
szervezetek megnehezíthetik a külföldi munkások felvé-
telét.

„Ausztiában május elsejétől törvény szabályozza a bér- és
szociális dömpinget" - jelentette ki Elisabeth Kern, az oszt-
rák munkaügyi minisztérium szóvivője. A törvény alapján
azok a cégek büntetéseket kaphatnak, melyek a minimál-
béren alul foglalkoztatnak munkásokat - ez havi 1300 eurót
jelent. Ennek függvényében főként a képzett munkások és
a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek talál-
hatnak munkát az országban, a becslések szerint húsz-hu-
szonötezren. Már jelenleg is nagyon népszerűek a Szlová-
kiából érkező ápolónők, sokan közülük illegálisan kezdtek
dolgozni. (b)

Májusban megnyílik
az osztrák és a német
munkaerőpiac
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A komáromi kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályának dolgo-
zói megdöbbenve vették tudomásul, hogy 2011. március 23-án, életé-
nek 47. évében váratlanul elhunyt kolléganőjük, Szalai Aranka. Meg-
szakítás nélkül 1984-től dolgozott az osztályon. Előbb mint szülésznő,
majd a műtős szakvizsga letétele után haláláig műtősként végezte dol-
gát, mindenki legnagyobb megelégedésére. Bár sokakhoz hasonlóan
nem volt könnyű az élete, mindig sportosan és kellő humorral vészelte
át élete legnagyobb kihívásait.

Múlt hétfőn óriási tömeg vett utolsó búcsút Arankától a hetényi te-
metőben. Nem csoda, hiszen nagyon sokan ismerték és szerették ezt
a kedves és barátságos egészségügyi dolgozót.

A komáromi kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályának dolgo-
zói ezúton is búcsúznak kedves kolléganőjüktől, akinek emlékét
örökké őrizni fogják. Nyugodjál békében, Kedves Aranka!

Folytatás az 1. oldalról
Az ügyben megkerestük a

település polgármesterét
Komjáti Lászlót, aki a kény-
szerfelügyelet elrendelésének
kapcsán a következőket
mondta el lapunknak: „A
pénzügyminisztérium már-
cius 28-tól valóban elrendelte
a kényszerfelügyeletet közsé-
günk felett, amit vegyes ér-
zelmekkel fogadtam ugyan,
viszont nem értékelek külö-
nösebb szenzációként. Elő-
ször talán azt kellene tisztáz-
nunk, hogyan is jutottunk el
eddig a minisztériumi dön-
tésig. Egy nappal a tavalyi
helyhatósági választások
előtt, az akkor magát alpol-
gármesternek tartó Válek
Janka képviselőasszony egy
levelet írt a pénzügyminisz-
tériumba, amelyben kérte a
község kényszerfelügyelet alá
való helyezését. Érdekes mó-
don, a levél a választásokat
követő első munkanapon lett
feladva, tehát a képviselőasz-
szony, és az ő „holdudvarát”
képező további képviselők
teljes bukását követően. Biz-
tos vagyok benne, hogy
esetleges győzelmük
esetén ez a levél soha
nem jutott volna el a
címzetthez, hiszen ez-
zel nemcsak a község-
nek, de maguknak is sok kel-
lemetlenséget okoztak volna.
Való igaz azonban, hogy ta-
valy szeptemberben az adós-
ságunk meghaladta az előző
évi költségvetés 16 százalékát,
de azóta folyamatosan csök-
kenő tendenciát mutat, mi-
vel rendszeresen igyekszünk
törleszteni adósságainkat.
Aki ismeri az önkormányza-
tok helyzetét, az tudja, hogy
az állam ebben a gazdasági
helyzetben milyen mostohán
bánik az önkormányzatokkal.
Ez év januárjában a pénzügyi
felügyelet tartott nálunk el-
lenőrzést, amely több hiá-

nyosságra is felhívta figyel-
münket, de kiemelte, hogy a
kényszerfelügyelet elrendelé-
sét semmiképpen nem tartja
fontosnak községünkben. A
pénzügyminisztérium ennek
ellenére kiadta határozatát,
amely azonnal érvénybe is lé-
pett. Amikor a minisztérium-
ban megkérdeztem, meny-
nyire veszik figyelembe az ő
általuk irányított pénzügyi
felügyelet jelentését, azt a vá-
laszt kaptam, hogy a minisz-
tériumnak jogában áll felül-
bírálni a pénzügyi felügyelet
javaslatait. Ez valóban így
van, de akkor magától adó-
dik a kérdés, vajon a felügye-
let szakmai véleményének,
vagy netán egy ellenzéki le-
vélnek van-e nagyobb ereje?
Az már egy másik kérdés,
hogy a tavaly javasolt pénz-
ügyi gazdálkodás felfrissíté-
sét szolgáló átmeneti rend-
szert nem lehetett foganato-
sítani, hiszen az előző testület
csak és kizárólag nélkülem
volt hajlandó ülésezni. Ami-
kor megfosztottak polgár-
mes -

teri funkciómtól –
megjegyzem törvénytelen
úton, amely még mindig vizs-
gálat tárgyát képezi -, ér-
vénybe léptethették volna az
átmeneti rendszert, de vala-
miért ezt nem tették meg” –
mondta el Komjáti László.

Ebből most mi következik?
– faggattuk tovább a polgár-
mestert. „Amint megérkezik
községünkbe a kinevezett biz-
tos, előbb áttekinti a község
gazdasági helyzetét, majd el-
rendeli a szükséges intézke-
déseket, amelyek visszaállí-
tani lesznek hivatottak a nor-
mális helyzetet. Állítom azon-
ban, hogy községünkben

nincs olyan helyzet, amely
negatív hatással lenne a la-
kosság mindennapi életére, a
szolgáltatások minőségére.
Az önkormányzat elfogad egy
úgynevezett válságköltségve-
tést, és ez mentén haladva
minden letisztázódik. Egyik
legfájóbb pontunk a szociális
biztosító felé való tartozá-
sunk, amely megközelíti a 75
ezer €-t. Az önkormányzat ezt
egy áthidaló hitellel kívánja
megoldani, a többi tar-

tozásunkat mint már mond-
tam, folyamatosan törleszt-
jük. Meggyőződésem, hogy a
kényszerfelügyelet egy, maxi-
málisan két hónapig fog tar-
tani Nemesócsán” – mondta
el a polgármester.

Kihasználva a lehetőséget,
még néhány, lakosságot
érintő kérdést is feltettünk a
polgármesternek, amelyeket
egyik nemesócsai olvasónk
leveléből állítottunk össze.
•Nagyon nehéz időszak

után újra megválasztották,
hogyan tovább? Milyen a
kapcsolata a jelenlegi testü-
lettel?

- Valóban nehéz időszak
volt, hiszen minden energiá-

mat lekötötte a régi testülettel
folytatott harc, amelynek a la-
kosság látta a legnagyobb ká-
rát. A választásoknál polgára-
ink ezt ki is fejezték olyan for-
mában, hogy a régi testület-
ből egyetlen képviselőjelöltet
sem tartottak érdemesnek
arra, hogy tovább munkál-
kodjanak „a falu érdekében”.
A jelenlegi testülettel folya-
matosan ismerkedünk – már
ami a munkát illeti, hiszen
valamennyiükkel természe-
tesen ismerősök vagyunk –,

néha össze is szólal-
kozunk az ügy érde-
kében, de valameny-
nyien tesszük a dol-

gunkat. Igaz, még nincsenek
látványos eredményeink, de
közben nagyon komoly dol-
gokat oldunk meg, amelyek-
nek az eredményei csak ké-
sőbb mutatkoznak meg.
Mindnyájan emberek va-
gyunk, követhetünk el hibá-
kat is, de összességében azon
munkálkodunk, hogy Nemes-
ócsa ismét elfoglalja méltó
helyét az egyes települések
ranglétráján.
• Talán jogos a kérdés,

vajon ebben a gazdasági
helyzetben ildomos-e a pol-
gármester fizetését emelni?

- Az önkormányzat vala-
mennyit emelt a fizetése-
men, de eltökélt szándékom
erről az emelésről lemon-

dani, tekintettel a község
rossz anyagi helyzetére. Bár-
melyik polgár nyugodtan
utánanézhet a fizetésemnek,
ez nem része személyiségi jo-
gaim megsértésének. Egyéb-
ként, a kormány már készül
a polgármesterek bérének
szabályozására, ami valószí-
nűleg egyszer s mindenkorra
véget vet az ilyen találgatá-
soknak.
• A szemétdíj növelése

9,90 €-ról 16.42 €-ra meny-
nyire indokolt?

- Tudni kell, hogy nyolc
évig változatlan volt az ár, ho-
lott a szállítás és tárolás ára
szinte évenként emelkedett.
Tovább nem tudtuk ezt az ál-
lapotot megtartani, kényte-
lenek voltunk igazodni a fel-
emelt árakhoz csakúgy, mint
a többi település. Én örülnék
a legjobban, ha ezt a lépést
nem kellett volna meglépni,
de sajnos, ezzel nem tudunk
mit kezdeni, az árakat nem
mi szabjuk meg.

Bármennyire furcsának is
tűnik, talán éppen a kény-
szerfelügyelet adja majd meg
az igazi lökést Nemesócsa
Községnek ahhoz, hogy új
élet kezdődhessen a telepü-
lésen. Az eddigi történések
árnyékában ugyanis elveszni
látszottak azok az értékek is,
amelyek nemrégen még ma-
gasba repítették a község hír-
nevét. A színvonalas kulturá-
lis és sportéletről már-már
nem is cikkeztek a lapok, hi-
szen csak a községben dúló
„háborús helyzetről” szóltak
a tudósítások. Vélhetően, a
konszolidációs időszak le-
telte után, megint vissza le-
het térni a település pozití-
vumainak kiemeléséhez. Ne-
mesócsa megérdemli, hogy
erről legyen híres csakúgy,
mint a nem is oly régi idők-
ben.

Böröczky József
A szerző felvételei

Egy kiváló kolléga távozott

MMiinnddnnyyáájjaann  eemmbbeerreekk  vvaaggyyuunnkk,,  

kköövveetthheettüünnkk  eell  hhiibbáákkaatt  iiss......

Kereskedelmi
zóna épülhet

Múlt heti számunkban beszámoltunk a
volt Hydrostrav területén elkezdődött
tisztítási, fakivágási  munkálatokról. To-

vábbi információkat PhDr. Peter Michalovič, a
befektető cég képviselője adott lapunknak. „Vég-
leges választ még nem tudunk adni, mivel foly-
nak a tárgyalások a szerződésekkel kapcsolat-
ban. Úgy gondoljuk, június 30-ig lezárulhat a Re-
tail Park projekt. Amennyiben sikeresek lesznek
a tárgyalások és az elengedhetetlen szerződések
is lezárulnak, az adott telken egy kereskedelmi
zóna létesülhetne, amely a régión túli lakosságot
is szolgálhatná.” ga
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Március 28-án pedagógusnap alkalmából
került sor az alapiskolák, az óvodák, a sza-
badidőközpont és a művészeti alapiskola
pedagógusainak és igazgatóinak ünnepé-
lyes találkozójára.

A kultúrműsort követően Héder Ágnes, az
iskolaügyi, kulturális és sportbizottság el-
nöke tartotta meg ünnepi beszédét, mely-
ben a tanítók társadalmunkban betöltött
szerepéről szólt. Az ünnepi beszédet köve-
tően került sor a 2011-es év komáromi pe-
dagógusainak kitüntetésére. Az oklevelet és
az emlékplakettet Anton Marek, Komárom
polgármestere, Novák Tamás alpolgármester
és Héder Ágnes adta át.

A kitüntetett pedagógusok közt van 
Tóth Andrea (Jókai Mór Alapiskola), kinek
irányításával készül többek között az iskola
diáklapja. A diáklap rangos hazai és nem-
zetközi mezőnyben már három alkalommal
nyerte el az Év Diáklapja címet.

Konczer Ildikó (Munka Utcai Alapiskola)
nevelőnőként dolgozik, s az egészséges élet-
mód híveként tanulóit is rendszeres moz-
gásra ösztönzi. Szervezési munkákban, ön-
fejlesztő programokban egyaránt részt vesz.

Gabriela Kamocsaiová (Komenský Utcai
Alapiskola) kreativitását nemzetközi projek-
tek megvalósításában kamatoztatja, tanítvá-
nyai rendszeresen jó eredményeket érnek
el különböző irodalmi és képzőművészeti
versenyeken.

Koczka Ágnes (Eötvös Utcai Alapiskola)
közel négy évtizede áll a katedrán. Kiemelt
figyelmet fordít a tehetséggondozásra, diák-
jai rendszeresen bekapcsolódnak az anya-
nyelvi és matematikai versenyekbe.

Darina Michálková (Határőr Utcai Alap-
iskola) a módszertani csoport vezetőjeként
nagy szerepet vállal az oktatási reform helyi
megvalósításában. Munkája során a legmo-
dernebb tanítási módszereket használja ki,
így például az e-learning módszert.

Anna Jančová (Rozmaring Utcai Alapis-

kola) immár 36 éve foglalkozik alsó tagoza-
tos gyerekekkel. Az iskolai olvasókör veze-
tője, a természetvédelemmel és az egészsé-
ges életmóddal foglalkozó projektekben vesz
részt.

Harmat Rudolf (Művészeti Alapiskola)
több tíz éve a Comorra zenekar munkáját
szervezi, fesztiválok zsűritagja, a Művészeti
Alapiskolában a kezdő pedagógusok beve-
zető tanára.

Iveta Wágnerovát (Béke Utcai Óvoda) ki-
váló szervezőkészség, kreativitás jellemzi. Ve-
zetésével a gyerekek több regionális és nem-
zetközi művészeti verseny díját szerezték
meg.

Jarmila Nagyovát (Eötvös 64 Utcai Óvoda)
alkalmazkodókészség és kreativitás jellemzi.
1998 óta az Egészséget támogató iskola pro-
jekt koordinátora.

Bakos Daniella (Eötvös 48 Utcai Óvoda) si-
kerrel készíti fel a gyerekeket különböző kép-
zőművészeti versenyekre, gyakorlatvezető
pedagógusként pedig évek óta foglalkozik a
Selye János Egyetem diákjaival.

Jankó Anett (Víz Utcai Óvoda) az intéz-
ményben rendezett kulturális rendezvé-
nyekszervezésében, kivitelezésében vesz
részt. Hitvallása, hogy a gyermekneveléshez
elengedhetetlen az óvodapedagógusok to-
vábbképzése.

Ružena Fazekašová (óvoda, Őrsújfalu)
nagy hangsúlyt fektet a gyerekek testi és
szellemi fejlesztésére, szívesen oktat számí-
tógépes programokkal.

Iveta Škulibová (Hajós Utcai Óvoda) az is-
kolaügyben 1979 óta dolgozik. Magas fokú
pedagógiai és pszichológiai érzékenységgel
látja el feladatát. Az óvodában egészségügyi
munkatársként is dolgozik, együttműködik
a Szlovák Vöröskereszttel.

Iveta Gallaiová (Kapitány Utcai Óvoda) a
nevelési munka során használt módszer-
tani útmutatót szerkesztett. Ő vezeti az
óvoda krónikáját, felel az épület díszítéséért.

földes

Kitüntették az év komáromi pedagógusait

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szer-
vezésében március 19-én került sor a II. Rá-
kóczi Ferenc életét és a szabadságharc idő-
szakát felölelő történelemversenyre.

A marcelházi alapiskolában megrendezett
hétvégi találkozón az udvardi, a palásti, az ipoly-
sági, a kürti, a bősi és természetesen a helybeli
cserkészcsapatok tagjai vettek részt.

Péntek este a fejedelem életéről és a korszak-
ról hangzott el történelmi előadás, s a szombati
vetélkedő témája is II. Rákóczi Ferenc élete köré
épült. A verseny szervezője, Földes József és a
zsűri nem csupán a lexikális tudásra volt kí-
váncsi, hanem a gyerekek kreativitására és

ügyességére is. A 15 fordulós vetélkedőt a mar-
celházi csapat nyerte, dobogós helyen végzett
még az ipolysági és az udvardi csapat.

A versennyel egy időben a cserkészek mun-
káját megismerni kívánó felnőttek számára be-
mutató jellegű alapképzés zajlott.

„A vetélkedő és annak témája illeszkedik a
2011-es IV. Szövetségi Nagytábor programjához,
amelyet Csáb (Nagykürtösi járás) községben ren-
dezünk meg. A táborba 600-700 résztvevőt vá-
runk”- mondta el Asztalos Zoltán Mozgalmi ve-
zetőtiszt. 

A szentmisét követően a csapatok Patra men-
tek, ahol fürdőzéssel ért véget a nap. fk

Ötletes jelenetekkel és csapatzászlókkal készültek a versenyre

Aki azt gondolná, hogy tavasszal
lezárul a különböző járványok
időszaka, s vele együtt az okta-
tási intézmények kényszerű be-
zárása, az téved. Az elmúlt héten
a Munka Utcai Iskolában és a Víz
Utcai Óvodában rendeltek el szü-
netet. 

A Területi Közegészségügyi Hi-
vatal epidemiológiai osztálya ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy az
alapiskolában a légúti megbetege-
dések miatt a gyerekek több mint
21 százaléka hiányzott, ezért már-
cius 30-tól április 1-jéig bezárták
az iskolát. A tanítás április 4-én,
azaz ma kezdődik. A Víz Utcai
Óvoda gyerkőcei pedig március 31-
től április 1-jéig maradtak otthon.
Az intézmény szintén ma nyit ki.

Információink szerint az alapis-
kolában több tanulónál bárány-
himlős megbetegedést észleltek.
A téli és tavaszi hónapokban gyak-
ran járványok kialakulását okozó
bárányhimlő az egyik leggyakoribb
fertőző gyermekbetegség. A gyer-
mekkorban általában enyhe lefo-
lyású, hólyagos kiütéssel járó meg-
betegedést a varicella zoster nevű
vírus okozza. A bárányhimlő ko-
rántsem ártalmatlan betegség,
minden tizedik fertőzöttet súlyos
szövődményekkel is kezelni kell.
Az emberek 85-90%-a még gyerek-
korban átesik a fertőzésen. 

A betegség cseppfertőzéssel ter-
jed. A lappangási idő - körülbelül
14-21 nap - után jelentkeznek az
első kiütések. A beteg azonban
már 1-2 nappal a jellegzetes foltok
megjelenése előtt is fertőz. Ha va-
laki elkapta a betegséget, általá-
ban két hétig nem panaszkodik,
amíg a vírusok a szervezetében
szaporodnak. A betegség lefolyási
ideje 1-2 hét.  

A viszkető pöttyök mellett gya-
kori tünete a láz (37,5-38,5 °C), a
gyengeség, étvágytalanság és has-
fájás. A bárányhimlős gyermekek
a viszketős hólyagok miatt igen
nyűgössé, nehezen kezelhetővé
válnak.

Először színes gombostűfejnyi
foltok, majd göbcsék észlehetők,
amelyeken egy napon belül meg-
jelennek a hólyagok. A hólyagok a

testen mindenütt, a fejbőrön, a tör-
zsön, a tenyéren, a talpon, sőt,
még a nyálkahártyákon, például a
szájban is megjelenhetnek. A sze-
rencsések átvészelik pár tucat hó-
lyaggal, de 4-500 bőrjelenség sem
ritka. A vezikulák belseje két-há-
rom napon belül megzavarosodik,
gennyessé válik, közepe behúzó-
dik, majd pörkké szárad. A gyó-
gyulást kimondani a pörkök levá-
lása után lehet.

Serdülőkortól kezdve súlyosabb
lehet a betegség, valamint szövőd-
ményei is gyakrabban fordulnak
elő. A varicella vírussal szemben
fokozott veszélynek vannak kitéve
a várandós édesanyák és az újszü-
lötteik, az immunhiányos em-
berek, a gyerekekkel foglalkozó pe-
dagógusok és az egészségügyben
dolgozók.

A bárányhimlő átvészelése
életre szóló védettséggel jár ugyan,
de ez az immunitás az évek múlá-
sával megkopik..

Valacsai Ferenc ógyallai gyer-
mekorvost a bárányhimlő elleni
védőoltással kapcsolatban kérdez-
tük meg. „Szlovákiában kötele-
zően nem oltunk bárányhimlő el-
len, de egyéves kor után lehet
kérni az oltóanyagot, amelynek
összegét a páciensnek kell megté-
rítenie. Nálunk kétféle oltóanyag
létezik. Az oltás két adagból áll, s a
két adag oltás beadása közt mini-
mum egy hónapnak el kell telnie.
Fajtától függően egy adag ára 40-60
euróba kerül“- mondta el a szak-
ember. A gyerekorvos szerint az,
hogy az emberek mennyire élnek
az oltás adta lehetőséggel, függ az
anyagi körülményektől, az em-
berek mentalitásától és persze a
tájékozottságtól is. földes

Múlt héten két oktatási intéz-
ményben volt kényszerpihenő
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Szlovákiában a jövő évtől valószínűleg csak a rizikós cso-
portoknál marad meg a TBC elleni kötelező védőoltás. Tavaly
443 új tuberkulózisos megbetegedést jegyeztek.

Feltehetően megszűnik
az újszülöttek TBC elleni
kötelező védőoltása. „A
Szlovák Pneumoftizioló-
giai Társaság szakemberei
körében felmerült az es-
hetősége, hogy a megbe-
tegedés kedvező alaku-
lása esetén megszüntetik

a TBC elleni kötelező védőoltást” – mondta el Martina Miš-
kovská, a gyermekek tuberkulózisos és tüdőbetegségeivel fog-
lalkozó Šrobár-intézet munkatársa. Az itteni nemzeti statiszti-
kai adatok szerint tavaly a 14 éves kornál fiatalabb gyermekek
körében 11 esetet jegyeztek, közülük 10 roma környezetből ke-
rült ki. Ezért azt javasolják, hogy csak a rizikós csoportoknál ma-
radjon meg a TBC elleni kötelező védőoltás. Az újszülöttek kö-
telező oltását 2012. január 1-jétől egyébként megszüntetnék.

forrás: SITA

Megszűnik a TBC 
elleni kötelező oltás?

Az Anyanyelvünkért Polgári
Társulás fél tucat komáromi
hivatal vezetőjét kereste
meg azzal, hogy hivataluk-
ban terjesszék a nemrégiben
elkészült Anyanyelvhaszná-
lati útmutatót.

Az Anyanyelvhasználati út-
mutató arra szolgál, hogy buz-
dítsák a szlovákiai magyaro-
kat, hogy bátran használják
anyanyelvüket a hivatalok-
ban. A kiadványt 100 ezer pél-
dányban nyomtatták ki, és az
országos terjesztésű lapok
mellékleteként terjesztették.

„A terjesztés másik módja,
hogy útmutatónkat célirá-
nyosan eljuttassuk a hivata-
lokhoz, ahol a nyelvhasználat

kérdése leggyakrabban fel-
merül. Ezért kerestük meg a
Komáromban működő hiva-
talok vezetőit“ - jelentette ki
Cúth Csaba, hozzátéve, bíznak
abban, hogy a hivatalokon ke-
resztül minél több ügyfélhez
el tud jutni és minél többen
fognak élni törvény adta jo-
gaikkal. 

A Médiaházban tartott tá-
jékoztatóra hat komáromi hi-
vatal vezetője fogadta el a
meghívást, végül öten tudtak
megjelenni: Békési Péter, a
Komáromi Körzeti Hivatal ve-
zetője, Jágerská Erzsébet, a Ko-
máromi Szociális Biztosító
igazgatója, Nagy Gabriella, a
Komáromi Munkaügyi, Szo-

ciális és Családügyi Hivatal
vezetője, valamint Varga Ta-
más, a Komáromi Körzeti
Közlekedési és Közúti Hivatal
vezetője. Papp Tibort, az Adó-
hivatal helyi vezetőjét Novák
Szilvia ügyfélszolgálati mun-
katárs helyettesítette, míg
Pásztor István, a Városi Hiva-
tal elöljárója végül nem tudott
eljönni.

A hivatalvezetők ígéretet
tettek arra, hogy az Anya-
nyelvhasználati útmutatókat
elérhetővé teszik ügyfeleik
számára. Elhangzott, támo-
gatják, hogy a magyar nyelvű
ügyfelekkel anyanyelvükön
kommunikáljanak hivataluk-
ban. (b)

Anyanyelvhasználati 
útmutatót osztottak szét

Folytatás az 1. oldalról
„Az Európa Szálló 2007-től

került az Europa Develop-
ment, a.s. tulajdonába, aki
több bérlőnek adta ki helyi-
ségeit. Természetesen a bér-
beadás a részünkről maximá-
lis erőfeszítésekkel és a leg-
nagyobb körültekintéssel tör-
tént, arra törekedtünk, hogy a
tulajdonunkban lévő épület
bővülhessen úgy építészeti,
mint külalaki szempontból. 

A vállalat, amely működ-
tette a szállodát és egy ideig a
mi épületünkben székelt, a
Hotel Europa, a.s. nevet viseli.
Mivel a vállalatunk (Europe
Development, a.s.) vezetése
többszöri próbálkozásra sem
tudta felvenni a kapcsolatot
az üzemeltető cég vezetősé-
gével és már huzamosabb
ideje sem kaptuk meg a havi
bérleti díjat, így az épület be-
zárásáról döntöttünk. A bér-
leti szerződés 2011. március
25-én lejárt, melyet nem áll
módunkban meghosszabí-
tani a fent említett okok mi-
att. Sajnálatos módon az új ,
komoly érdeklődőknek sem
áll módunkban kiadni az
épületet, míg jogerős bírósági
döntés nem születik. A tár-

gyalásra 2011. április 19-én ke-
rül sor. 

Kénytelenek voltunk felszó-
lítani a cég igazgatóját, aki
azonban nem statutáris képvi-
selő, hogy ürítse ki az épüle-
tet. A személyzet számára azon
megoldás mellett döntöttek,
hogy mindenki a kötelező sza-
badságát tölti, míg nem szüle-
tik meg a bírósági döntés. Re-
méljük, hogy ezután tovább
működhet az épület.

Az Europa Development
vezetőségének nem áll mód-
jában újra kiadni az épületet
az egykori bérlőnek. Úgy dön-

töttünk, hogy internetes auk-
ció útján keresünk új bérlő-
ket, melyet weboldalunkon
teszünk közzé. Feltételünk,
hogy az alkalmazottaknak to-
vábbra is munkát biztosítson
az új bérlő. A jogerős bírósági
döntés után fog lezárulni az
árverés. A vezetőség meg van
győződve, hogy ezzel a lépés-
sel javítani és fejleszteni tud-
ják a turisztikai szolgáltatáso-
kat Komáromban.

Hisszük, hogy az Európa
Szálló, amely hasznot és elis-
merést hozott a városnak,
még mindig jó.” ssy

Ideiglenesen bezárt az Európa Szálló
Az ősszel átadott kerékpárutat egyre többen használják.
Ahogy javul az idő, az emberek kimennek a természetbe egy
kicsit mozogni a hosszú tél után. Sokan ellátogatnak az új bi-
cikliútra is kerékpározni, vagy sétálni egyet. 

Az, hogy egyre többen használják ezt az utat, nagyon örven-
detes tény, de jó lenne, ha az út használói tisztában lennének
néhány ténnyel. Mivel ezen az úton nincsenek meghatározott
előírások, így ajánlanám figyelmükbe a máshol bevált íratlan
szabályok figyelembevételét, elkerülve ezzel a lehetséges félre-
értéseket és az ezekből származó baleseteket.

Az első és egyben a legfontosabb – a kerékpárút, mint a
neve is jelzi, elsősorban kerékpárosoknak készült! Ezzel ter-
mészetesen nem akarom azt mondani, hogy mások nem hasz-
nálhatják. Sőt! Nagyon jó, ha az emberek itt sétálnak, görkor-
csolyáznak, vagy kocognak. A gond csak az, hogy főleg a gya-
logosok nem tudatosítják, hol sétálnak. Legalábbis gyakran
úgy néz ki a viselkedésük.  A szó szoros értelmében keresztül-
kasul járkálnak, ha többen vannak, keresztben elállják az utat
és még nem is tetszik nekik, ha erre a tényre figyelmeztetve
vannak. Külön csoport a kutyákat sétáltatók. Jómagam is ku-
tyás vagyok, de eszem ágába sem jutna azért kivinni a kutyá-
mat a Vág-partra, hogy ott az aszfalton sétáltassam. Párhuza-
mosan a kerékpárúttal vezet a Vág-parton egy földút is. Itt a ku-
tyának is kellemesebb szaladgálni és így biztosan nem fog bal-
esetet okozni a kutya ellenőrizhetetlen mozgása.

Ezért jótanácsom a sétálóknak – sétáljanak a kerékpárúton
elővigyázatosan, azzal a tudattal, hogy itt nem ők a főszereplők,
hogy bármikor előbukkanhat egy gyorsan haladó biciklis. Hagy-
janak maguk mellett elegendő helyet, hogy könnyen, aka-
dálymentesen ki lehessen őket kerülni.  Kerüljük a felesleges
konfliktusokat és főleg a baleseteket.  Legyünk tudatában an-
nak, hogy a kerékpárút nem korzó, itt a bicikliseké az elsőbb-
ség! Kovács Kamill

A kerékpárút nem korzó!



Háromszobás lakás 61 m2, 
balkonnal az első emele-
ten található Észak-Komá-
romban a Víz utcán.

Irányár: 29.000,- Euró
Infó: Hraboš Doris

0907 770 �63
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ÉPITÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Észak-Komárom járásában,
csendes kornyezetben, koz-
vetlen tóparton, szép csa-
ládi ház 110 m2, telek 842
m2.
Ár: 22.000,- Euró
Infó: Hraboš Doris 

0907 770 �63

(797)ELADÁS
ÚJDONSÁG

ELADÁS
CSÖKKENTETT ÁR

ELADÁS (650) (786) 

(A) (505)

Észak-Komáromban
gyártási 
és raktározási 
célokra alkalmas
telkek 3000 m2-től
10 000 m2-ig. 

Ár: 3�,- Euró/m2

Infó: Ing. Szabó Zsolt 
0903 44� 082

Észak-Komárom központjá-
ban 136 m2 üzlethelység,
két utcára nyílik.
Ár: Nagyon előnyös ár
megegyezés szerint
Infó: Ing. Szabó Zsolt 

0903 44� 082

Tatán (H), reprezentatív
berendezett luxusvilla lo-
vardával, 2 halastóval, te-
lek 11 600 m2.

Infó: Ing. Szabó Zsolt 
0903 44� 082

HASZONBÉRLET HASZONBÉRLET ELADÁS

LUXUSINGATLAN

(729)

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

0907 770 �63

Persze mindent lehet überelni, ezt is le-
hetett. A formáról beszéljenek a képek, a

6,5 literes, 12 hengeres motor pedig
most már kereken 700 lóerős. Ez a gi-
gászi erő – a gőzmozdony-nagyság-
rendű 690 newtonméteres csúcs-
nyomatékkal párosítva – 2,9 má-
sodperc alatt katapultálja álló hely-
zetből százra az autót, és
folyamatosan gyorsítja egészen a

350 km/órás végsebességig...  Az új
csúcs-Lambo egyébként mindössze

1,13 méter magas, és a szénszálas anya-
gok használatának köszönhetően hatal-

mas motorjával együtt is alig nehezebb más-
fél tonnánál (1575 kg). Természetesen  összke-

rékhajtású, a váltója pedig hétfokozatú au-
tomata, amely 50 ezredmásodperc alatt
képes kapcsolni az egyes fokozatokat. A ke-
rékfelfüggesztések olyanok, mint a Forma–
1-es versenyautóké. Ja, és hogy el ne felejt-
sük: aki akarja, nyártól már meg is vásárol-
hatja az egyszerre egzotikus és brutális jár-
művet. Teheti ezt 379 700 dollárért, vagy
ennek megfelelő összegű euróért... (-yu-)

Ma már gyakorlatilag elhanyagol-
ható azoknak az autósoknak a
száma, akik valamikor november vé-
gén beállítják a kocsit a garázsba,
hogy nagyjából március közepéig fe-
léje se nézzenek. Autózunk egész té-
len; a tavasz végleges megérkezésé-
vel éppen ezért nem árt alaposan
szemügyre venni, milyen nyomokat
hagyott járművünkön a zord évszak.

Kezdjük talán az ablaktörlőkkel. Ha
úgy-ahogy végigkínlódtuk a telet sá-
vosan maszatoló lapátokkal („az új
úgyis másnapra odafagy...”), most már
ne halogassuk a cserét. A rossz kilátás
– bármennyire megszoktuk – óriási
veszélyforrás. Folytassuk a lámpákkal,
mert arra gyorsan rájövünk, hogy a
reflektorunk félvak, de egy kiégett fék-
lámpára esetleg hetekig sem. Télen –
főleg a régebbi autóknál – gyorsabb a
korrózió, hamarabb bekövetkezhet
ilyesmi. A hátsó égők ellenőrzése

egyébként, ha van garázsunk, annak
falához tolatva a legegyszerűbb.

Ezzel együtt a legfontosabb tavaszi
teendő egy alapos kocsimosás. Ha au-
tomata mosóban végezzük, válasszuk a
legdrágább – értsd: legkomplexebb –
programot, amely alsó mosást és ka-
rosszéria-konzerválást is tartalmaz. Ha
nagynyomású pisztolyt vagy otthoni
locsolócsövet használunk, a lehető leg-
alaposabban „csapassuk ki” a kerékjá-
ratokat és öblítsük le a padlólemezt,
hogy eltávolítsuk a téli utak sózásának
maradékait. A lakkozáson vagy az alsó
védőrétegen észlelt sérüléseket minél
előbb javíttassuk ki. Ja, és még egy igen
fontos dolog: ha eddig nem tettük
meg, most már téli gumijainkat is ha-
ladéktalanul cseréljük nyáriakra! A téli
abroncsoknak ugyanis  kb. +7 C-fok fe-
letti hőmérsékleten jelentősen romlik
az úttartása, intenzíven kopnak és az
autó  fogyasztását is növelik. (-yu-)

Amerika után Európának is megmutatta legkisebb szabadidő-autójának ta-
nulmánymodelljét a Hyundai.  Az ix35-nél kisebb Curb külseje esztétikus,
utastere futurisztikus. Masszív felépítést sugalló, kupészerű megjelenése az
Infiniti FX-et és a Curb valódi konkurensét, a Nissan Juke-ot juttatja
eszünkbe, de bőven akad sok egyedi részletmegoldás is. Az első és hátsó
lámpák például szakítanak a cicás arányokkal, feketére fújták az A-oszlopot,
a tetővonal kupésan ível.

A sárga beté-
tes abroncsok-
tól, világító már-
kajelzéstől, ka-
merákkal he-
l y e t t e s í t e t t
tükröktől és né-
hány további lát-
ványcentrikus
apróságtól elte-
kintve könnyen
elképzelhető,

hogy a végleges verzió hasonló for-
mában kerül majd a szalonokba.
Másrészt már a tanulmánymodellt is
praktikussá teszi a beépített bicikli-
tartó és az  egyedi tetőcsomagtartó.
Belül tulajdonképpen az egész mű-
szerfal egy nagy kijelző, a kilátást pe-
dig  a részben átlátszó A-oszlop ja-
vítja.  Az autó erőforrása egy 1,6 lite-
res, közvetlen befecskendezéses, 175
lóerős, turbós benzinmotor, amely a szériaváltozat orrába is bekerülhet. Erejét
duplakuplungos automata váltó osztja be, és mivel a start-stop-rendszer sem
maradt ki, a gyár 6,8 literes átlagfogyasztást ígér. (oa, vgy), (Fotó: Hyundai)

Formás kis terepes!Tavaszi teendők

A
március első két

hetében megrendezett
Genfi Autószalon egyik legna-

gyobb sztárja volt a Lamborghini
Aventador LP700-4. Az autó a legen-
dás Murciélagót hivatott nyugdíjaz-

tatni, amely szintén nem volt akármi:
egyesek csak szárazföldre száműzött

vadászrepülőnek titulálták, brutá-
lis ék alakjával, 640 lóerős mo-

torjával és 300 km/óra fe-
letti végsebességével.

Új Lambo-csúcsmodell!

(Képarchívum)
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NagymegyerNagymegyer

Acsallóközi rónát barangolták be a Dunaszerdahelyi járás turiszti-
kai klubjai szombaton. A gyalogtúra szervezője, a nagymegyeri
Csigák Turistaklub a tavasz beálltával már hagyományosan már-

ciusban szervezi meg ezt az eseményt, mely tavaly óta a Sanyi bácsi em-
léktúra nevet is viseli, tisztelegve egykori szakosztály- és klubelnökük,
idősebb Ollé Sándor előtt, aki évtizedekig szervezte, vezette a helyi ter-
mészetjárók közösségének életét. A nagymegyeri turistaklub tagjain kí-
vül itt voltak a bakai fiatal természetjárók, a dunaszerdahelyi Család,
valamint Slávia Turistaklub tagjai, de eljöttek az egyházgellei termé-
szetbarátok is. A gyalogtúra kiindulópontja a komáromi járásbeli Gel-
lérben volt, ahová buszokkal szállították el a részvevőket, innen mint -
egy 14 kilométert tettek meg a természetjárók Nagymegyerig, miköz-
ben gyönyörködhettek a kanálisok mentén vezető csallóközi tájban. A
táv felénél beiktatott pihenőkor aztán előkerült a batyuk aljáról az ele-
mózsia, jöhetett a szalonnasütés. A kellemes időben zajló emléktúrán
több mint százan vettek részt, a nagymegyeri célban végül finom gulyás
várta őket. Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Afenti elnevezéssel immár hatodik alkalommal
rendezték meg a Dunaszerdahelyi járás gyer-
mek néptánccsoportjainak versenyét, mely-

nek helyszíne a Nagymegyeri Városi Művelődési
Központ volt március 17-én. A művelődési ott-
hon mellett társrendezőként a Nagyszombati
Önkormányzati Kerület, a Csallóközi Népmű-
velési Központ és a Corona Polgári Társulás
volt feltüntetve. A versenybe három csoport
kapcsolódott be: a somorjai Kis Csali Gyer-
mek Néptánccsoport, a közös produkciót elő-
adó ekecsi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücs-
kök Gyermek Néptánccsoport, valamint a
Nagy Csali Gyermek Néptánccsoport Somor-
járól. Az utóbbi együttes lett a verseny győztese,
ezzel bejutott a kerületi fordulóba. A néptánc-
csoportok megmérettetése mellett negyedik al-
kalommal rendezték meg a szólótáncosok Saffa
sarkantyújára keresztelt versenyét is. Négy páros
közül az első jutott a kerületi fordulóba: győztesként
végzett Nagy Flóra és Boráros Márton a dunaszerda-
helyi Dunaágból, második a somorjai Csali párosa, Kohus
Zsóka és Horváth István lett.  Kovács

Életre keltek a mese-
könyv figurái a nagy-
megyeri óvodások elő-

adásában azon az író-olvasó
találkozón, amelyen a Röf-
fencs Pista kalandjai című
gyerekkönyv történeteit
maga a szerzőpáros, a felső-

patonyi Kovács Barnabás író,
valamint a kiadvány illuszt-
rátora, a szintén felsőpato-
nyi születésű, de jelenleg
Dunaszerdahelyen élő Sán-
dor Elek is nagy örömmel
tekintett meg a Vasút Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű

Óvodában. A Mackó csoport
gyerkőcei Márk Ermelinda
és Németh Irén óvónők irá-
nyításával már február elejé-
től kezdték gyakorolni a dra-
matizált mesekönyvet, a fel-
használt díszleteket is maguk
készítették el. A zenés beté-
tekkel tarkított történetek be-
mutatása nagyon tetszett a
könyv szerzőpárosának is. A
március 24-i eseményen az
ovisok elbeszélgettek az íróval
és illusztrátorral, végül könyv-
dedikálással zárult a nagy-
megyeri könyvtár által meg-
szervezett író-olvasó talál-
kozó.

Kép és szöveg: -kozo-

Téged viszlek táncba! Csigákkal gyalogtúráztak                                                                                                  

Röffencs Pista kalandjai
A szólótáncosok versenyébe

négy páros nevezett  

Tanyon tizenegy munkás végzi lelkiis-
meretesen a feladatát, akik a Községi
Hivatal alkalmazottjai. Munkájuk az

egész településre kiterjed. Feladatuk a köz-
területek karbantartása, csinosítása, vala-
mint a temető gondozása. A falu számára
nagyon fontos az árvíz, illetve a belvíz elleni
védekezés. Pont ezért, több utcában újra ár-
kokat ástak, ezzel is segítve a felgyülemlett
víz elvezetését. „Egy olyan rendszert szeret-
nénk létrehozni, amely által az ilyen jellegű
vizet a helyi tóba vezetnék” – tudtuk meg
Bugár Imre polgármestertől. De nemcsak
ezek voltak a sürgető feladatok. Létrehoztak
egy válságkezelő csoportot, amely árvíz vagy
vegyi katasztrófa esetén tudná uralni a hely-
zetet. „Ennek kapcsán említeném, hogy rö-
videsen ezek a személyek egy magas szín-
vonalú előadáson vesznek részt, melyet a
Komárom-Esztergom megyei katasztrófa-
védelmi osztály egyik vezetője fog megtar-
tani ”  - fogalmazott a polgármester. „Tud-
valevő, hogy Tanynak volt egy szemétlerakó
helye a község egyik kataszterében, az azóta

betemetett lerakóhelyen. Az elmúlt napok-
ban 650 kisfát ültettünk, melyet a helyi va-
dásztársaság biztosított a falu lakosságának
a bevonásával. A fásításból az óvodásoktól
kezdve az idősebb korosztályig sokan kivet-
ték a részüket.  Folynak a tárgyalások a kul-
túrház felújításáról is. Az építési szakértők
statikailag vizsgálják az épületet. Valószí-
nűleg meg kell erősíteni a tetőszerkezetet és
az alapzatot egyaránt. Ez lesz az egyik ko-
molyabb beruházás, melyre valószínűleg
uniós forrásra lesz szükség. A másik a
szennyvíz-elvezetés, ami szintén sürgető fel-
adat“ – fejezte be tájékoztatását  Tany pol-
gármestere. -pint-

Nagymegyer

Tevékeny tanyiak
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Keszegfalva

Bajcs

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

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TElJES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Az 1990-ben alakult Kon-
koly-Thege Miklós Tárasaság
célja névadójuk tudományos,
kulturális és történelmi ha-
gyatékának ápolása. Fontos
feladatuknak tekintik, hogy
hozzájáruljanak az asztrofizi-
kai palota felújításához. Az
eredeti palota földszinti ré-

szében gazdag tudományos
könyvtár volt, amely egyben
előadóteremként is szolgált,
az emeleti laboratóriumban
csillagászati komparátor, az
irodákban kiértékelő műsze-
rek kaptak helyet. A terasz-
ról hullócsillagok és meteor-
rajok megfigyelését végezték.

Az ingatlan immár nyilván-
tartott műemlék. 

A városi hivatal fejlesztési
osztályának vezetője lapunk-
nak elmondta, hosszú folya-
mat elé néz a város az épület
felújítását illetően. Első lé-
pésként az épületet ki kell ve-
tetni az egészségügyi hasz-
nosítású épületek jegyzéké-
ből (ami már meg is történt).
Mivel műemlékről van szó,
az átépítést architektonikai
kutatásnak kell megelőznie.
E kutatás eredménye, vala-
mint a műemlékvédelmi hi-
vatal álllásfoglalása alapján
láthatnak hozzá a tervdoku-
mentáció kidolgozásához. Az
anyagi fedezetet a kulturális
minisztérium pályázatán pró-
bálják előteremteni. 

Egy-két évbe is belekerül-
het, míg a városnak kész pro-
jektje lesz a benyújtásra,
azonban az biztos, hogy az
egykori patinás épületben
reprezentációs és kongresz-
szusi központot szeretnének
kialakítani. A csillagvizsgáló
ebben az évben ünnepli
fennállásának 140. évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból a
városba több száz hazai és
külföldi vendég érkezik
majd, ezért is kéne meggyor-
sítani a felújítási folyamato-
kat, mivel az épület statikai
állaga évről évre rosszabb. 

(miriák)
A szerző felvétele

A járási székhelytől északke-
letre fekvő 1200 lakosú köz-
ségben az elmúlt napokban
befejeződött a közvilágítás
felújításának második sza-
kasza 46 939,12 euró érték-
ben. Az energiatakarékos
égővel felújított közvilágítás
ezzel a község minden utcá-
jában megvalósult.

„Még az előző polgármes-
ternek sikerült a falu főutcá-
jában a közvilágítást felújí-
tani, a második szakaszt most
tudtuk megvalósítani. 76 új
lámpatestet helyeztek ki a
szakemberek, a projekt alap-
ján 30 százalékos megtakarí-
tást érhet el a falu“ – nyilat-
kozta Virág Ottó polgármes-
ter. Elmondta továbbá azt is,
hogy a község eladásra kínálja
a 684 és 793 négyzetméter
nagyságú családi házak építé-
sére alkalmas telkeket 6,64 és

14,94 euró négyzetméteren-
kénti  áron. Az alacsonyabb ár
a helyi lakosokra vonatkozik,
míg a további érdeklődők a
magasabb áron juthatnak a
telkekhez, amelyeken teljes
mértékben ki van építve az
infrastruktúra. Az eladás meg-
hirdetésére azért került sor,
mivel letelt a két év, és sok

kérvényező nem kezdte meg
az építkezést a telkeken, ezért
várják az újabb érdeklődők je-
lentkezését. Az alacsonyabb
árakkal szeretnék támogatni
és ösztönözni az itt élő fiatal
családokat  az építkezésre,
hogy minél többen maradja-
nak meg a községben.

(miriák)

Felújításra vár az egykori
asztrofizikai palota

Felújításra vár az egykori asztrofizikai palota

Talán kevesen tudják, hogy az ógyallai városi szülészet épü-
letét Konkoly-Thege Miklós, az ógyallai csillagvizsgáló ala-
pítója egykoron asztrofizikai palotának építette. Az épületet
1913. június 28-án avatták fel, eredetileg csillagászati cé-
lokra használták. A második világháború után átalakították
szülészeti rendelőkké, majd később különböző szakorvo-
sok rendeltek benne. A központi csillagvizsgáló szomszéd-
ságában lévő épület ma a város tulajdonában van, de több
éve üresen áll. 

Ógyalla

Felújították a közvilágítást

A romák helyzetéről
tárgyaltak

Haltelepítés
A szilasi tó nagyon szép környezetben fekszik, és mint

olyan mindig is kedvelt helye volt a helyi illetve a kör-
nyékbeli lakosoknak. Március közepén néhány önkéntes
adakozásának köszönhetően a szilasi tóba  240 kilo -
grammnyi amurt telepítettek. Tóth Péter polgármester sza-
vai szerint erre a lépésre azért volt szükség, mivel a tó egyes
részein nagyon elburjánzott a zöldnövényzet. Az amuroknak
köszönhetően remélik: ez a folyamat visszafordítható.   

-pint-

A romák helyzetéről tartottak munkaértekezletet Keszeg-
falván, a helyi kultúrházban. Az eseményen jelen voltak
Szlovákia több részéről is. Így Pozsonyból, Nyitráról, Gútáról,
Léváról, Zselízről, Udvardról, Vágsellyéről. A munkaérte-
kezletet Martin Brezovský őrnagy nyitotta meg, aki felkérte
Lehocký Milant, Keszegfalva polgármesterét számoljon be a
falu közbiztonságának biztosításáról. 

A polgármester beszámolójában kiemelte a gútai rendőrökkel
való jó együttműködést. Értékelte a faluban teljesítő két rendőr,
Zengő és Závodsky munkáját, akik Bálvány területén is szolgál-
nak. Zuzana Kumanová felszólalásában érdeklődött a bálványi
romák helyzetéről. Mint köztudott, komoly problémák vannak
az itt élő roma kisebbséggel. Nehezen illeszkednek bele a társa-
dalmi és közéletbe. Folyamatosan megsértik a szabályokat. Erre
a felszólalásra reagáltak a gútai rendőrök képviselői, ugyanis ők
is hasonló cipőben járnak, mint a keszegfalvaiak.

Tudvalevő, hogy Gútán létezik egy romákból álló település
(Dankó Pista), ahol a lakosok túlnyomó többsége roma szár-
mazású. Több esetben próbálkoztak különféle megoldásokkal,
melyek javíthatnának a helyzetükön. A tanácskozás további ré-
szében kiértékelték az elvégzett feladatokat, melyeket a leg-
utóbbi ilyen jellegű gyűlésen fogalmaztak meg. A tanácskozás
záró részében Mgr. Michal Valach főhadnagy megköszönte a jól
végzett munkát, melyet a rendőrök eddig  a köz érdekében vé-
geztek. -pint-

Szilas
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Ógyalla

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

A Feszty Árpád Alapiskolá-
ban és Óvodában a negyedik
alkalommal megrendezett
Feszty-hét egészen más volt,
mint az előzőek. Először is
azért, mivel az ünnepségre
december helyett március-
ban került sor, másodszor pe-
dig azért, mivel ezen az ün-
nepségen emlékeztek meg az
iskola újraindításának 60. és
az első írásos említés 230. év-
fordulójáról. 

A programsorozat az iskola-
történeti kiállítás megnyitásá-
val vette kezdetét, majd az is-
kola volt és jelenlegi diákjai-
nak találkozójára került sor.
Megnyitották a IV. Feszty kép
és rajzkiállítást és kiértékelték
a rajzversenyt. A sportdélutá-
non a testvériskola (Feszty Ár-
pád Általános Iskola, Dél-Ko-
márom) tanulóival mérték
össze tudásukat. A Feszty mű-
veltségi versenybe 7 csapat ne-
vezett be, ismét a hazai csa-
patnak sikerült legjobban a fel-
készülés. A Feszty-hét záróün-
nepélyére az iskola folyósóján
került sor, amelyen részt vett
Zemkó Margit polgármester, a
testvériskola küldöttsége Hor-
váth Árpád igazgató vezetésé-
vel, a Feszty család képviselője

és a meghívott vendégek. 
Lacza Nóra igazgatóhelyettes

köszöntőjét követően Dibusz
János igazgató méltatta az is-
kola újraindításának 60, és az
első írásos említés 230. évfor-
dulóját. Az iskolát köszöntötte
Zemkó Margit polgármester is. 

Az iskolában immár negye-
dik alkalommal került át-
adásra a Feszty-díj. 2007 tava-
szán a tiszteletbeli Feszty Ár-
pád név felvétele után szüle-
tett a gondolat, hogy a legjobb,
legkimagaslóbb eredményeket
elérő tanulókat ilyen módon
is kitüntessék. Céljuk a szorga-
lom, az akarat, a munka elis-
merése és nem utolsósorban

a tanulásra, a kutatásra, a te-
hetség fejlesztésére való ösz-
tönzés. Minden évben át-
adásra kerül a Pedagógus-díj
is. Az idei Feszty-díjasok: az Év
tanulója címet 2010-ben, im-
már harmadik alkalommal Be-
lán Dóra, a természettudomá-
nyi kategóriában Benkó Fride-
rika, a társadalomtudományok
kategóriában Markuss Gabri-
ella, a művészetek  kategóriá-
jában Pastorek Cynthia Éva, a
sport kategóriában Sárai Ákos,
az alsó tagozatosok kategóriá-
jában Szűcs Bernadett szerezte
meg.  Pedagógus-díjat Vrábel
Sándor kapott. Az oklevelet és
az érmet az iskola igazgatója és
Feszty Zsuzsa adták át. 

Ezt követte az iskolazászló
avatása és felszentelése. 

A IV. Feszty–hét gazdag kul-
túrműsorral ért véget, amely-
ben felléptek: Belán Dóra, Pas-
torek Cynthia, Fejes Vivien,
Kocskovics Kitti, Markuss Gab-
riella,  a pedagógusokból ösz-
szeállt irodalmi színpad, a
Bellő tánccsoport és a Bellő ze-
nekar. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

A Katona Mihály Alapiskola peda-
gógusai és tanulói a 2005-ben felállított
Esterházy János-emlékhely előtt emlé-
keztek meg a felvidéki magyarság 110
évvel ezelőtt született mártír politiku-
sáról, s ezzel is a maguk szerény lehe-
tőségével hozzájárultak Esterházy szel-
lemi hagyatékának megismertetésé-
hez, életben tartásához, ápolásához és
átörökítéséhez.

Az ünnepségen Pelle István történe-
lemtanár, majd Győző Andrea iskola-
igazgató mondott megemlékező be-
szédet. 

Az ünnepség végén koszorút he-
lyeztek el a szobornál, majd elénekel-
ték a Himnuszt. (miriák)

Henzel György felvétele

Megemlékezés Esterházy Jánosról

A Katona Mihály Alapiskola pedagógusai és tanu-
lói az Esterházy János-emlékhely előtt

Búcs
Pat

Feszty-hét az iskola újraindításának 60. és 
az első írásos említés 230. évfordulója jegyében

Az ünnepség résztvevői

A kitüntetettek egy része

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 €

A fürdőfalu lakossága szeretné megújítani a 10-es számú au-
tóbusz-közlekedést Pat és Komárom között, valamint kérték
az autóbuszmegálló előtt lévő átjáró kijelölését a gyalogosok
számára. 

A járatot 2009. szeptember 1-
jével szüntették meg, a Pár-
kány és Komárom között
közlekedő 50-es számú já-
rattal helyettesítették. A la-
kosság ennek ellenére pe-
tíciót nyújtott be a nyitrai
Kerületi Önkormányzati
Hivatalba, amelyet 92 lakos
írt alá. 

A petíciós bizottság képvise-
lője, Papp Adrianna szerint a Komá-
rom–Pat–Dunaradvány–Dunamocs–Párkány között közlekedő
járaton az autóbusz kapacitása telített, nem elégséges, ezért ve-
szélybe került a kulturált és minőséges utazás. Ennek alapján
kérték a 10-es számú járat újraindítását, amely munkanapokon
6 óra 50 perckor indult Patról, hogy a gyerekek el tudjanak 
utaz   ni az iskolába, állítják petíciójukban a lakosok.  

A Kerületi Önkormányzati Hivatal közlekedési osztálya  fel-
kérte a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat érsekújvári ki-
rendeltségét, hogy az 50-es számú járaton január 10-től február
17-ig mérjék fel az utazók számát. A felmérések alapján az uta-
zók száma nem lépi túl az autóbusz kapacitását - nyilatkozta Pe-
ter Nagy, a Kerületi Önkormányzati Hivatal igazgatója. 

Az autóbusz maximális kapacitása 80 és 86 utazó között
van. A felmérések azt igazolták, hogy az autóbuszban 26-50
utazó volt. Kivételes esetben, iskolai szünet utáni napon érte el
a 65 utazó számát. Ezért a lakosság kérését megalapozatlannak,
az autóbusz kapacitását elégségesnek tartják.

A Kerületi Önkormányzati Hivatal a valóságos felmérések is-
meretében a lakosság kérését a 10-es sz. járat visszaállítására
megalapozatlannak tartja. A gyalogátjáró kijelölése nem tar-
tozik a hivatal kompetenciájába, ezért a kérést a komáromi Kör-
zeti Hivatal illetékes osztályára küldték. (miriák)

Megalapozatlannak
ítélték a petíciót
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Az iskolai fordulóban össze-
sen 39 diák mérettette meg ma-
gát. A felkészítésben Fekete Irén,
Lukács Mónika, Magyarics
Erika és Marsal Tamás nyújtott
segítő kezet. A szavalók közül
17-en jutottak tovább a körzeti
fordulóba, melynek március 3-
án az ekeli Hetényi János Alap-
iskola adott otthont. A megmé-
rettetés szép sikereket hozott.
Tíz tanulónk aranysávos beso-
rolást kapott, s ezzel jogot nyer-
tek a járási fordulóban való rész-
vételre. Az eredményeknek
megfelelően az alsó tagozato-
sok közül Bodnár Noémi, Sméja
Tímea, Bagin Jennifer, Cserepes
Zoltán, a felsősök közül pedig
Vavrečán Fanny, Csík Margit
Csilla, Vasi  Ildikó, Pasztorek Ló-
ránt, Farkas Viktória és Bagin Vi-
vien jutottak tovább.

A járási fordulóra március
16-án került sor Komáromban.

A verseny nem várt sikert ho-
zott. Tíz versenyzőnkből öten
az élen végeztek. Ők az orszá-
gos elődöntő résztvevői. Az öt
győztes: Sméja Tímea, Bagin
Jennifer, Vavrečán Fanny, Csík
Margit Csilla és Cserepes Zol-
tán. A következő állomásnak a
lévai Junior kultúrház ad ott-
hont. Bízunk a sikeres folyta-
tásban.

Március 16-a a nyolcadikos
Szabó Andreának is kelleme-
sen telt. A fizikaolimpia járási
fordulójában a dobogó harma-
dik fokára állhatott. A felkészí-
tésben Bartal Erzsébet nyújtott
segítséget. 

A művészeti ágak közül a
rajzversenyekbe is szívesen be-
kapcsolódnak diákjaink. Szá-
mos, pályázat által meghirde-
tett verseny részesei vagyunk.
Így került sor a Csemadok által
meghirdetett X. Ferenczy Ist-
ván Képzőművészeti Versenyre
is, amelybe 6 diákunkat  ne-
vezte  be Görözdi Gabriella. Az
1. hely tulajdonosa Szalay Ti-
bor 5. osztályos tanuló lett. 

Örömmel nyugtázhatjuk,
hogy az igényes munkának
mindig megvan az eredmé-
nye.

Móra Ferenc Alapiskola,
Nemesócsa

A nemesócsai Móra Fe-
renc Alapiskola alsó tago-
zatos, valamint a magyar
nyelv és irodalom szakos
tanítói, tanárai idén is út-
jára indították a Tompa
Mihály Vers- és Próza-
mondó Versenyt.

Olvasói levél

Friss sikerek a nemesócsai alapiskolában

A Konkoly-Thege Miklós
Művelődési Ház nagytermé-
ben került sor az idei peda-
gósnapi ünnepségre. A helyi
Művészeti Alapiskola diák-
jainak előadása nyitotta
meg az ünnepséget. Gitáron
Gogola Márk, zongorán
Korytiakova Klaudia ját-
szott. 

Az ünnepségen megjelent
Jadranka Földesová, az Állami
Tanfelügyelet nyitrai köz-
pontjának tanfelügyelője,
Zemkó Margit polgármester,
Németh László alpolgármes-
ter, Mária Hamranová a vá-
rosi képviselőtestület okta-
tási-művelődési- és kulturális
bizottságának elnöke, a kép-
viselő-testület tagjai, az egy-
ház képviselői és a városban
műküdő iskolák, intézmé-
nyek igazgatói. 

A város minden évben
megjutalmazza azokat a pe-
dagógusokat, akik hosszú
időn át a gyermekek oktatása-
nevelése érdekében kiemel-
kedő munkát végeztek. Ön-
feláldozó munkájukért kitün-
tetést kaptak a következő pe-
dagógusok: Marta Kováčová,
Valéria Bujdošová, Kecskés

Mária, Dobay Gábor, Szabó
Mária.

Életjubileumok alkalmából
kitüntetésben részesültek:
Mária Skolníková, Alžbeta Bé-
liková, Emília Opálková, Má-
ria Lőrinčíková, Jozef Sú-
lovsky, Vladimír Lőrinčík, Má-
ria Poništová, Kasala Katalin,
Božena Vybochová, Darina
Lorencová. 

Az előző évekhez hason-
lóan a Nyitrai Kerületi Tan-
ügyi Hivatal ebben az évben is
elismerésben részesítette az
általa kiválasztott pedagógu-
sokat. Az ógyallai  pedagógu-
sok közül Helena Ferjentší-

ková, a Konkoly-Thege téri
Alapiskola pedagógusa és
Szombath Károly, a Művészeti
Alapiskola igazgatóhelyette-
sét érte az a megtiszteltetés,
hogy e magasrangú elisme-
rést vehették át Nyitrán. 

Az ünnepséget az érsekúj-
vári VIVA tánc-sportklub  sze-
nior csoportjának, Gogola
Miki tánc-koreográfiája, a he-
lyi művészeti alapiskola ifjú
táncosainak a fellépése tette
még színesebbé. A talpaláva-
lóról és a kellemes szórako-
zásról DJ Szabó Róbert gon-
doskodott. (miriák)

A szerző felvétele

Pat

Ógyalla

Hallman Csilla szervezőtől megtudtuk: aki csak tehette tá-
mogatta, segítette ezt a megmozdulást. Nemcsak pénzbeli tá-
mogatást nyújtottak, hanem sokféle finomsággal, frissítővel
vendégelték meg a jelenlevőket. Felléptek az óvodások, a falu
fiataljai színdarabbal, tánccal, verssel, gitárszólóval kedves-
kedtek a nézőknek. A műsorban részt vett a falu hagyomány -
őrző csoportja is, a Piros tulipán. Felléptek még az izsai társas-
táncosok, egy fergeteges bulit varázsolt a színpadra a Komá-
romból érkező H2F break banda, valamint jelen voltak  a mar-
celházi Művészeti Alapiskola növendékei is, akik többféle
táncstílus bemutatásával kápráztatták el a jelenlevőket.

Köszönet a fellépőknek a színes és jóhangulatú műsorért, és
nemcsak nekik, hanem a falu lakosainak is, akik bebizonyí-
tották, hogy összefogással mire képesek. (miriák) 

Hallman Csilla felvétele

Jótékonysági műsor a
mászókák felújításáért

Március harmadik szombatján az önzetlen segítőkészségnek
és összefogásnak lehettünk tanúi Paton. A falu lakossága
összefogva az óvoda mellett működő szülői munkaközös-
séggel jótékonysági műsort szervezett az óvoda udvarán ta-
lálható mászókák felújítására. 

A jótékonysági műsorban felléptek az ovisok is

Pedagógusnapi ünnepség

Önfeláldozó munkájukért kitüntetést kaptak a következő pe-
dagógusok: Marta Kováčová, Valéria Bujdošová, Kecskés Mária,
Szabó Mária

A falu nagy örömére a napokban megérkezett az első gólya
a faluba. A megérkezését követően  a hosszú út fáradalmait
nem pihenéssel, hanem munkával töltötte, ugyanis mindjárt
nekilátott a fészek takarításának és rendberakásának. Négy év-
vel ezelőtt lett áthelyezve  a községben az egyik, már nem lakott
gólyafészek-keret a szövetkezet udvarából a Fő úton lévő vil-
lanypózna tetejére. Úgy látszik, a gólya nagyon hálás volt, hogy
a helyiek gondoltak rá, mert azóta menetrendszerűen minden
év március 30-án hazajön Megyercsre. Most is így történt. Pár-
jával 2008-ban kettő, 2009-ben pedig három kisgólyával aján-
dékozta meg a gólyakedvelőket. Sajnos tavaly a három kikelt
kisgólya közül egy elpusztult. Ezek a kedves madarak nagyon
közkedveltek a falu lakossága körében. A fiatalok és az idősek
egyaránt figyelemmel kísérik a gólyák mindennapjait. -pint-

Farkas Adél felvétele

Itt vannak 
a megyercsi 
gólyák
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Vágfüzes

A legtöbb magyar hallott már a Feszty-körképről, több mil-
lióan meg is csodálták az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark legfőbb látványosságát. Azt azonban kevesen
tudják, hol van Kingyes. 

Kingyes a Vág és a Nyitra
folyók kanyargásai között te-
rül el. Martos községet el-
hagyva ma már autóval is
megközelítheti az érdeklődő
a Feszty-család hajdani kin-
gyesi tanyáját. Ma már csak
egy düledező tornyocska
emlékeztet arra az épület-
együttesre, amely egy műte-
remből és egy parasztházból
állt. Éjszakákon át beszél-
gettek itt a kor meghatározó
személyiségei, művészei,
Feszty Árpád barátai. Csak
néhányat megemlítve: Gár-
donyi Géza, Jókai Mór,
Bródy Sándor, Dankó Pista.
Látogatásaikat mindig „do-
kumentálták” is, elég sajá-
tos módon: rövid versikéket
írtak a parasztház gerendá-
ira. A ház már nem áll, a ge-
rendák és rajtuk a „barátság örök lenyomatai” azonban meg-
maradtak, és a Feszty-család jóvoltából méltó helyre kerültek:
az Emlékparkba, a Feszty-körkép mellé.

A sajnálatos módon lepusztult Kingyes még ebben az álla-
potában is magával ragadja az ide érkezőt. Aki ide eljön, meg-
érti, miért szerette ezt a helyet annyira Feszty Árpád, hogy
festő létére még lefesteni sem tudta. Az egykori műterem ro-
mos épülete mögötti tavacska és környéke egy kis „Paradi-
csom”. Méltóbb sorsot érdemelne a „Tündér-tanya”, hisz ihlető
ereje fontos szerepet játszott nemzeti kincsünk, a Körkép szü-
letésében. (miriák)

Képarchívum

A minőséges 
borok seregszemléje

Látnivalók  

Látogatás a „Tündér-tanyán”

A kultúrház presszójában
megtartott ünnepélyes ered-
ményhirdetést Gyöpös Ist-
ván, a társulás elnöke nyi-
totta meg és köszöntötte az
Ister–Granum  Borkirálynő-
választás első udvarhölgyét
Czibor Barbarát,  a megjelent

borászokat, köztük a negyedi,
madari, marcelházi küldött-
séget Jancsó István, Édes Ist-
ván, Varga Ervin vezetésével
és Noszkai Zoltánt, a község
alpolgármesterét. 

Elsőként a Budapesti Mű-
egyetem szakemberei mutat-

Az aranyérmet elért gazdák

Már-
cius végén már

ötödik alkalommal
rendezték meg Csicsó bo-

rainak a fesztiválját a helyi
kultúrházban. A borokat

szakmai zsűri értékelte. A
már hagyománnyá vált bór-

kóstolóra a tavalyi rossz
szőlészeti  év ellenére

35 bormintát hoz-
tak el. 

Csicsói borok fesztiválja

Tombol a zumba-láz
Régiónkat is elérte a zumba-láz. Több településen rendszeresen tartanak intenzív tán-

cos mozgást. A hölgyek elfelejthetik az unalmas, monoton aerobik órákat, mert itt az
új őrület: a zumba a világ legújabb fitness trendje. A zumbával nemcsak Komáromban

találkozhatnak a fogyni vágyók, mivel kiköltözött vidékre is. Így Csallóközaranyoson, Nagy-
keszin  és Keszegfalván rendszeres zumbázás folyik hétről hétre. Amerre a zumba megjele-
nik, fanatikusokat és rajongókat hagy maga után.  Az órákon az összes latin ritmus felsora-
kozik. A jelenlevők észre sem veszik, és megtanulják a salsa, merengue, cumbia, quebradita,
reaggeton, calypso, bachata samba, axé, latin funk, flamenco és más táncok alaplépéseit. Egy
órás tréning alatt kb. 600-900 kalória égethető el. Legfontosabb pszichikai hatása pedig a nagy
adag pozitív életenergia. Az ismert mondás szerint, aki egyszer megkóstolta, nem tud le-
szokni róla. S ez a legteljesebb mértékben igaz a zumbára. A mozgás rajongóinak tábora egyre
nő, és terjeszkedik. -pint-

Szeretettel meghívjuk Önt a HRI-Vitalion termék-
családot és a Vitalion üzleti modellt bemutató

ingyenes előadásainkra!
Vezető termékünket a HRI-Vitalion tablettát az
alábbi betegségek megelőzésére, kezelés kiegészí-
tésére fejlesztették ki: érelmeszesedés, érszűkület,
trombózis, magas vérnyomás, cukorbetegség,
csontritkulás, visszér, vérkeringési problémák, in-
farktus, lábszárfekély.

Időpont: 2011. 4. 9 13.00-17.00-ig
Helyszín: Selye János Egyetem étterme

Komárno, Hradná 2.

A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott ve-
gyes étrendet és az egészséges életmódot.

Feszty Árpád egykori műhelye

(FaBia, opEl, hYUndai)

SzEMélYSzÁllíTÁS 
(REpTEREK, üdülőKözponToK)

hYUndai coMBi, 
REnaUlT Kangoo

Tel.: 0905 32 32 91

aUTÓKölcSönző

A borbírálók társaságát jeles borászok al-
kották: Garay János mérnök, Belucz János mér-
nök, Csémi László, Kiss Tivadar mérnök és
báró Sigmund Kripp. Az előző évekhez képest
az idén senki sem kapott aranyérmet. Ez a
már említett a rossz szőlészeti évnek tudható
be. A fehérborok versenyében két ezüstérem és
11 bronzérem került kiosztásra. A vörösbort
előállító gazdák versenyében 1 ezüstérem szü-

letett és 10 bormintát értékeltek bronzérem-
mel. Földes Csaba polgármester  vándorserle-
gét idén Németh Arnold vihette haza „Fehér
kevert 2010“ fehérboráért és „Kékfrankos 2010“
vörösboráért. A finom borok kóstolgatása köz-
ben aki megéhezett, az fogyaszthatott a vad-
disznógulyásból. A szórakoztató zene is hoz-
zájárult a  rendezvény  sikeres lebonyolításá-
hoz. -pint- 

Bátorkeszi ták be a szőlő betegségeinek
táblaszerű előrejelzésére
szolgáló szőlőőr–készüléket,
majd a zsűri elnöke, Korpás
András értékelte az idei bor-
versenyt.

A 112 bormintából (60 fe-
hér-, 52 vörösbor) a zsűri 25
arany-, 35 ezüst-, 30 bronzér-
met, valamint 20 oklevelet
ítélt oda. A Champion-díjat
2011-ben a bátorkeszi Vino-
ria Borászat Nória fehérbora
kapta, a Nagy Aranyat Pálin-
kás István Olaszrizlingje
nyerte el. Ebben az évben a
társulás külön értékelte a
legjobb Bátorkeszin termett
Zöldvelteléni bort, az elis-
merést Száraz István vitte el.
A községen kívül termett
legjobb bornak a negyedi
Jancsó István Olaszrizlingje
bizonyult. 

A kilencedik borverseny –
a minőséges borok se-
regszemléje – szakmai esz-
mecserével zárult. (miriák)

A szerző felvétele

A Szegab Polgári Társulás kilencedik alkalommal szervezett
borversenyt, amelyen ezúttal 112 bormintát értékelt a há-
romszor öttagú zsűri. Az elmúlt évi kedvezőtlen időjárás-
nak köszönhetően csak feleannyi bormintával neveztek
az idei megmérettetésre a gazdák, mint az elmúlt évben. 
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KOS
Szerelmeddel szenve-
délyes hetet tölthetsz
el. Ehhez az kell, hogy
pár óra intim együttlé-

tet teremtsetek magatoknak. Ha
szingli vagy, akkor vigyázz, mert
valaki elrabolhatja a szívedet.

BIKA
Vigyázz az egészsé-
gedre! Kerüld a cukros
ételeket, italokat! In-
kább friss zöldséget és

gyümölcsöt fogyassz! Ezekben
természetes formában vannak
jelen az enzimek és vitaminok. 

IKREK
Amit most elképzelsz
magadnak, azt sikere-
sen véghez is viheted.
Legyen szó a kapcso-

latodról, vagy akár a munkahe-
lyedről.

RÁK
Itt lenne az ideje  a meg-
újulásodnak. Kezdd a
külsőségekkel: sportolj,
táplálkozz egészsége-

sebben, szerezz be néhány új ru-
hadarabot.

OROSZLÁN
Kiváló ez a hét arra,
hogy rendezd azokat
az ügyeket, amelyek
tele voltak félreértés-

sel. Rendezd a munkahelyi
gondjaidat is.

SZűZ
Próbáld kerülni a fél-
tékenységi jelenete-
ket, mert hamar a visz-
szájukra fordulhatnak.

Azt pedig te is rosszul bírod, ha
a párod ok nélkül meggyanú-
sít.

MÉRLEg
Kissé feszült lesz ez a
heted, és talán ez az
oka annak, hogy nem
vagy elég türelmes, fő-

leg a kedveseddel, és hirtelen
robbanó vitára kerülhet sor.

SKORPIÓ
Kritikusan szemléled
a világot, aminek kö-
szönhetően rendszere-
sen megbántasz vala-

kit. Légy elnézőbb az emberi tö-
kéletlenséggel szemben.

NyILAS
A rutinmunka a héten
nem jön be neked, új-
szerű dolgokra vágysz,
mintha az egész életed

szeretnéd megújítani, ami sike-
rülhet, ha gyors vagy.

BAK
Valaki alig várja, hogy
beléd köthessen. Ha
azt látod, hogy a má-
sik gyenge pontjára ta-

pintottál, akkor diplomatikusan
vonulj vissza! 

VíZöNTő
Egész héten kapkod-
hatod a fejedet. Annyi
infó jön és annyi min-
den változik, hogy

egészen megviselhet, de csak
akkor, ha merev vagy.

HALAK
Meggondoltan költe-
kezz, és tedd biztonsá-
gos helyre a pénztárcá-
dat! A hétvégén moz-

dulj ki! Kirándulj, vagy utazz el.

K
és

zí
te
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e:

Zu
le
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a

Horoszkóp Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM
Limes Galéria: Április 8-án 17.00 órakor Concordia 2010
Prága – kiállítás-megnyitó. Megtekinthető 2011. május 1-ig.
Jókai Színház: Április 3-án 11.00 Diótörő

Április 7-én 19.00 Régimódi történet   
Áprilsi 8-án 15.00 Lumpok 
Április 9-én 16.00 Prah 

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 festmé-
nyeiből, április 30-ig tekinthető meg.
Szinnyei József Könyvtár: Április  4-től április 8-ig könyvbörze. 
Selye János Gimnázium aulája:
2011. április 1-jén 17 órai kezdettel orvosi előadás. Előadó:
MUDr. Štefan Košlík (Kassa). Előadásának témája: Termé-
szetes alapanyagok a gyógyászatban. A belépés díjtalan.
Csemadok székház: Április 6., 18.00 óráról Dr. Varga Tibor
jogtörténész előadása A szent korona 1440-es ellopása. 
Április 7-én, 17.00 órakor A BéCSI NAPLÓ és a felvidéki ma-
gyarság - A Bécsi Napló három évtizede. Találkozó és beszél-
getés a Bécsi Napló munkatársaival. A Bécsi Napló 1980. már-
ciusától, kéthavonta megjelenő, független lap, amely a plu-
ralista demokrácia elkötelezettjeként főleg a közép-európai
térség problémáival foglalkozik. Ezen belül különös hang-
súllyal tudósít a kisebbségben élő magyar közösségek, köztük
a szlovákiai magyarok  életéről is.
Városi Művelődési Központ: Április 13., 9.00-13.00 Gyer-
mekénekkarok komáromi járási seregszemléje. A város és
a környező településeken dolgozó több mint 18 gyermekkar
(óvodástól a felső tagozatos korosztályig) évente lehetőséget
kap a bemutatkozásra, megmérettetésre.

NAgyMEgyER:
VMK kiállítóterme: Április 5, 18.00 órakor Simon M. Veronika
Munkácsy- és Jubileumi Szent István érmes Kunst Meister fes-
tőművész: Sorozataim című kiállításának megnyitója
VMK színházterme: Április 8, 10.00 órától Nemzetközi ro-
manap. Roma tehetségek VI. seregszemléje.
Április 8-án, 19.00 órakor Katona Imre: Csíksomlyói magyar
passió - misztériumjáték zenével; az Evangélium Színház és
a Győri Forrás Színház közös produkciója.
Április 9-én, 15.00 órakor a Szlovákiai Alzheimer Társaság
szervezésében: A feledékenység nem mindig betegség,
avagy  mikor forduljunk orvoshoz? előadással egybekötött ta-
lálkozó.
Április 14-én, 19.00 órakor Neil Simon: Furcsa pár (premier),
vígjáték 2 részben – a Nagymegyeri Poloska Színház előadása.

győR:
PÁGISZ Általános Művelődési Központ:
Április 2. 20:00 Quimby Kicsi ország - lemezbemutató koncert.

DÉL–KOMÁROM:
WF Szabadidőpark: Április 9. Aranyhal Fesztivál
Szórakoztató és ismeretterjesztő kalandok
- Egész napos ugrálóvár és egyéb ingyenes játékok
- Édesvízi hal kiállítás, közös haltelepítés
- Mesevetítés a különteremben, halsimogató 
Fogja ki az igazit! - A hal elintézi...
Segítünk megtalálni élete párját, csak hallgassa a Forrás rádiót
és szervezze meg találkozóját! Társkereső és élő kívánság-
műsor a helyszínről
- Profi horgászbemutatók, 
- Tippek, eszközök, technikák, újdonságok
- Tímár Gábor (4×magyar bajnok) match botos bemutatója
- Tímár Szabolcs (világbajnok) feeder botos bemutatója
- Nagy András (Európa-bajnok) rakós botos bemutatója
- Nagy Csaba (bojlis specialista) bemutatója
- Kedvezményes vásárlási lehetőség
- Nyugodt kávésarok érdekes programokkal
- Izgalmas előadások az ezotéria világából

április 4.
13:30 14:45 Rudolf Chmel (Szlovákia kisebbségekért felelős

kormányalelnöke), Konferencia - Aula
15:00 16:00 Kiss Gy. Csaba: (Hol vagy, hazám?), 

Konferencia - Aula
16:00 17:00 Hadas Miklós: A férfiasság kódjai, 

Konferencia - Aula
18:00 19:00 Életem legjobb előadása TKK
19:00 21:00 Filmklub (Ördögűzés Emily Rose üdvéért,

utána az egyház és a pszichológia képviselői 
vitáznak) TKK

április 5.
10:00 11:30 Szabó Csaba (E-Star stratégiai igazgatója, volt

hallgatónk), Konferencia - Aula
11:30 13:00 Járai Zsigmond (Magyar Költségvetési Tanács

elnöke, MNB volt elnöke) Konferencia - Aula
14:00 15:30 Világi Oszkár (Slovnaft vezérigazgatója)

Konferencia - Aula
15:30 17:00 Ivan Mikloš (Szlovákia pénzügyminisztere)

Konferencia - Aula

április 6.
13:30 15:00 Leonar3Do magyar találmány bemutatása

Konferenciaközpont
15:30 17:00 Táncstúdió: reneszánsz tánc és zumba

Danubius Kollégium
17:30 19:00 Író-olvasó találkozó: Vrabec Mária 

- Malina Hedvig könyv Konferenciaközpont
19:30 20:30 Dumaszínház (Bödőcs Tibor),   VMK
21:00 3:00 DJ Junior Devil

április 7.
9.00 11:00 Várlátogatás (Komáromi Erőd), Erődrendszer
10:00 17:00 Sportnap, Sportcsarnok
20:00 3:00 Rock est: 20:00 - 21:30 King Size, 22:00 - 00:00

Magna Cum Laude, 00:00 - 03:00 Undermind, 
Danubius Kollégium

20:00 3:00 20:00 - 03:00 Fernet Party    Devil
április 8.

10:10 10:40 Futás a jövőért - a Sirály Kollégiumtól 
a Klapka térig Sirály Kollégium

10:45 11:00 Köszöntő a futókhoz Klapka tér
11:00 11:15 Szépségverseny kiértékelés 

(Selye szépe 2011) Klapka tér

VII. Komáromi Egyetemi Napok
2011. április 4. - 8.

Amikor áprilisban utolsó útjára indul az En-
deavour űrsikló, a fedélzetén lesz egy feled-
hetetlen csehszlovák rajzfilmfigura, a Kisva-
kond is - jelentette kedden a The Wall Street
Journal. 

A Zdeněk Miler rajzfilmanimátor által az 50-es
években megálmodott kisvakond egy plüss ké-
pében indul a kéthetes űrutazásra. Andrew Feustel viszi magá-
val, akinek anyósa a dél-morvaországi Znojmo szülötte. 

Kisvakond Vietnamtól Kubáig a kommunista országok gye-
rekeinek kedvence volt, de átfúrta magát a vasfüggöny alatt is,
s Franciaországtól Japánig komoly keményvaluta-bevételt hozott
Csehszlovákiának. Krtek Feustel csekély személyes poggyászá-
nak része lesz. „Azért választottam Kisvakondot, mert a figura a
gyerekek és a felnőttek képzeletét is megragadja. Krtek a csehek
több nemzedékének szerzett örömet" - mondta az asztronauta. 

A Kisvakond is helyet kap
az Endeavour űrsiklón 

A legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese 
SEINER PéTER Nagykesziről. 

Nyereménye fél éves DELTA előfizetés.
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• 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

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

Szívből köszöntik: 
férje, fiai, menyei, 
unokái, a rokonság és a barátai.

„Ha csak egy
virág volna,
én azt is
megkeres-
ném.
Ha csak egy
csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.“

Erős irén
2011. április 10-én ünnepli 

80. születésnapját Marcelhá-
zán. E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálunk, egészséget
és sok boldogságot kívánunk.
Még nagyon sokáig legyél sze-
retett családod  körében! Ezt
kívánják fia, lányai, menye, ve-
jei, testvére, unokái, déduno-
kái és az egész rokonság!

„60 év az hosszú idő,
Ezalatt több nemzedék is felnő.
Boldogságban, egészségben légy gazdag,
Mindent megkap, amit az élet megadhat.
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod,
Kívánunk boldog 60. születésnapot!“
Április 6-án ünnepli 

60. születésnapját 

Bokros Terézia 
Gyulamajoron.

50. házassági évfordulójukat ünnepelték április 2-án

Csóka László és Csóka Etelka.
„Olyan jó, hogy itt vagy köztünk, drága mamikám,
Úgy gondoskodsz rólam, mint az anyukám.
Papa, tudom, ha focizunk, vigyázni kell a kertre,
Ha repül a labda, a zöld szőlőt le ne verje.
Most az egész családdal Benneteket ünneplünk,
Szeretnénk, ha még sokáig itt lennétek közöttünk.

Unokátok: Dávid Krisztián.

Országos bajnokság Madaron 
A Szlovák Birkózó Szövetség ebben az év-
ben a Madari Birkózó Klubot bízta meg az if-
jabb diákok kötöttfogású egyéni országos
bajnokságának megrendezésével. A bajnok-
ságra 16 klub nevezte be 87 versenyzőjét,
akik közül nem hiányoztak járásunk képvi-
selői, a Madari Birkózó Klub, a Gútai Bir-
kózó Klub és a Komáromi Spartacus Birkózó
Klub tehetséges versenyzői sem.

Mint tudjuk, a madari egyesület a marcel-
házi iskolaközpont, míg a Spartacus a naszvadi
szabadidőközpont mellett működő Birkózó
Sportkör birkózóit vette védőszárnyai alá, ahol
a fiatal tehetségek egyre jobb eredményeket ér-
nek el. Ennek ékes bizonyítéka a Madaron meg-
rendezett országos bajnokság is, amelyen a
Spartacus színekben induló naszvadi fiúk két
országos bajnoki címet is szereztek.

Két aranyérem a Világkupán

Remekül szerepeltek a komáromi
kempósok a Budapesten meg-
rendezett IX. Juhász Ferenc Em-

lékversenyen, amely egyben Nyílt
Kempo Világkupa is volt. Szayka Ró-
bert edző növendékei közül különösen
Angyal Gábor teljesített nagyot, hiszen
két aranyéremmel, egy ezüst- és egy
bronzéremmel a nyakában fejezte be a
versenyeket. Nagyszerűen teljesítettek
azonban a klubtársak is, akiknek sze-
replését a legnagyobb elismeréssel
nyugtázta edzőjük. 

Birkózás

Kempo

Hétvégi focimenü

Járásunk dobogósai:
31 kg: 3. Hunka Richárd (Gúta)
33 kg: 2. Kálmán Marcell (Madar)

3. Paradi Friderik (Madar)
35 kg: 1. Borka Kevin (Spartacus) – országos bajnok
40 kg: 3. Tóth Ádám (Madar)
52 kg: 1. Marcinkó Nikolasz (Madar) – országos bajnok
85 kg: 1. érsek Róbert (Spartacus) – országos bajnok 

Borka Kevin, a 35 kg-os súlycsoport 
országos bajnoka

Eredmények:
Štefan Mészáros – 2. hely Full con-

tact 
Angyal Gábor – 1. hely Chikare küz-

delem, 1. hely Light contact, 2. hely
Fegyveres formagyakorlat és 3. hely For-
magyakorlat

Nikker Ronald – 4. hely Light con-
tact 

Kádár Filip – 4. hely Light contact 
Balról jobbra Kádár Filip, Szayka Róbert – edző,
Nikker Ronald és Angyal Gábor   

FELNőTTEK
2011. április 9. (szombat) 13.30 órakor:

Gúta „B” – Bogyarét (Területi Bajnokság II.
osztály) 15.30 órakor: Ógyalla – Ekel (IV.
liga), Marcelháza – Zsitvabesenyő (V. liga). 

2011. április 10. (vasárnap) 10.30 óra-
kor: Búcs – Perbete (Területi Bajnokság),
12.30 órakor: FK Activ – Nagysziget (Területi
Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor: Pat –
Izsa, Keszegfalva – Őrsújfalu, Szentpéter –
Nemesócsa, Vágfüzes/Kava – Madar,
Ógyalla „B” – Dulovce, Bátorkeszi – Csalló-
közaranyos, Šrobárová – Lakszakállas (Terü-
leti Bajnokság), Nagykeszi – Bogya/Gellér,
Megyercs – Dunaradvány, Dunamocs – Csi-
csó. Tany és Martos – szabadnaposak lesz-
nek. (Területi Bajnokság II. osztály).

TERüLETI BAJNOKSÁg – IFJúSÁgIAK 
2011. április 10. (vasárnap) 13 órakor:

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

TERüLETI BAJNOKSÁg – DIÁKOK 
2011. április 9. (szombat) 13.30 órakor:

Csicsó – Nemesócsa, Csallóközaranyos –
Tany (Nyugati csoport), Dulovce – Hetény,
Szentpéter – Perbete, Naszvad – Ímely (Ke-
leti csoport). 

2011. április 10. (vasárnap) 13 órakor:
Ekel „B”/Lakszakállas – Őrsújfalu. 

Keszegfalva a Nyugati, illetve Ógyalla a
Keleti csoportban – szabadnaposak lesznek.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č.12
AUTOšKOLA ELÁN

www.autoskolaelan.sk

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370eur 
s DPH

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

Mesto iba 2 €

VEĽKÁ  AKCIA

Akciou pod názvom Škola na
modrej vlne sme si na ZŠ slo-
venskej v Nesvadoch pripo-
menuli Svetový deň vody,
ktorý už tradične pripadá na
22. marec. 

V daný deň prišiel každý
žiak i učiteľ do školy odetý do
modra. Žiakov, ktorí nemali
oblečené niečo modré, pohltila
modrá vlna, teda mali pred-
nosť pri odpovedaní. Taktiež
ich neminula domáca úloha.
Takých však nebolo veľa. Ne-
chýbali ani do modra vyzdo-
bené triedy - každá trieda si
pripravila tematickú nástenku.

Modrý deň sa začal vysiela-
ním školského rozhlasu na
tému Voda. V závere odznela aj
súťažná otázka dňa: Akej farby
je voda? Odpovede žiaci vha-
dzovali do pripravenej modrej
urny. Aj keď sa medzi nimi na-
šli aj nesprávne odpovede,
tých správnych bolo našťastie
neporovnateľne viac. Z každej
triedy boli vyžrebovaní traja

žiaci, ktorí boli odmenení mi-
lou malou cenou.

Počas prvej a druhej vyučo-
vacej hodiny žiačky siedmeho
ročníka v krátkej prezentácii
porozprávali svojim spolužia-
kom z prvého stupňa o vode,
jej význame a ochrane. Tí ši-
kovnejší, ktorí správne odpo-
vedali na ich otázky, získali aj
sladkú odmenu. Žiaci sa zaba-
vili aj pri skladaní obrázkov
puzzle a vypĺňaní tajničky o
vode. Pre žiakov vyšších roční-

kov si aktívne siedmačky pri-
pravili test o vode. 

Na záver vyučovania dostala
každá trieda ako darček mine-
rálnu vodu, ktorou sme si spo-
ločne pripili a tento príjemný
deň ukončili. 

Srdečne ďakujeme sponzo-
rom za to, že nám nezištne po-
skytli bohatú škálu minerál-
nych vôd.

Mgr. Denisa Sovičová, 
ZŠ slov. Nesvady

V parku Hliník  Bohatá za prí-
tomnosti čestnej členky, pri-
mátorky mesta JUDr. Margity
Zemkovej ako aj niekoľkých

členov združenia, z ktorých
mládežníci boli v sedle koňa,
zasadili symbolický stromček.
V stanovách združenia okrem

iných cieľov je aj šírenie envi-
ronmentálnych aktivít. Práve
zasadenie stromčeka symbo-
licky predstavuje  snahu čle-
nov združenia o rozvoj a zve-
ľaďovanie Hurbanova ekolo-
gickými aktivitami ako napr.
aj sadením stromov, a nie rú-
baním, ako sa to na iných 
miestach Hurbanova deje. Do
pripravenej jamy sa symbo-
licky nasypal čerstvý konský
trus, zasadil stromček a čestná
členka poliala vodou. Rast
stromčeka bude symbolicky
predstavovať rozvoj aktivít OZ.
Členovia združenia chystajú
aj na tento rok niekoľko zau-
jímavých akcií, ktoré potešia
nielen milovníkov koní, ale
aj deti či dospelých.   MH

22. marec - Deň vody
Modrý deň alebo Škola na modrej vlne

Symbolické 
zasadenie stromčeka

Týždeň pred začiatkom kalendárneho nástupu jari, prícho-
dom nadchádzajúcej jazdeckej sezóny  ako aj pri príležitosti
založenia OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo–Bohatá sa
členovia tohto združenia  rozhodli pre symbolický akt.

Spoločnosť Chem-Unio, s.r.o. plánuje inves-
tovať vo svojom chotínskom závode v ok-

rese Komárno približne 14 milióna eur. Firma
chce vybudovať vo svojom areáli novú výrobnú
halu na úpravu síry. Ako vyplýva z investič-
ného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na
posúdenie vplyvov na životné prostredie (En-
vironmental Impact Assessment - EIA), v Cho-
tíne by malo nájsť prácu 50 ľudí. Investičné
plány potvrdila aj jedna zo spoločníčok firmy
Chem-Unio Erika Szabó. S výstavbou výrobnej
haly plánuje investor začať v budúcom roku.
Ukončenie výstavby a začiatok prevádzky v

novej hale sú naplánované o rok neskôr. V
hale bude spoločnosť upravovať kryštalickú
síru na amorfnú nerozpustnú, ktorá sa využíva
pri výrobe vulkanizačných činidiel. Ročne by
mal investor v novej hale vyprodukovať štyri ti-
síc ton nerozpustnej síry. V súčasnosti tento
produkt spoločnosť dováža. V budúcnosti by
ho chcela naopak vyvážať do zahraničia.

Spoločnosť Chem-Unio bola založená v roku
1991. Zaoberá sa výrobou doplnkových látok
pre gumárenský priemysel, hlavne vulkani-
začného činidla a urýchľovačov.

Zdroj: sita 

Firma Chem-Unio plánuje investíciu 
za 14 miliónov eur
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Z policajných hlásení

V pondelok 4. 4. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno, k večeru pribú-
danie oblačnosti a v noci možnosť slabého
dažďa. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná tep-
lota od + 6 do + 8  ̊C, denná teplota od + 18 do
+ 20  C̊. Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 5. 4. predpokladám v našom re-
gióne zrána ešte veľkú oblačnosť s miestnymi
prehánkami alebo aj dažďom, neskôr poloob-
lačno. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná tep-
lota od + 6 do + 8  ̊C, denná teplota od  + 13 do
+ 15  C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 6. 4. predpokladám v našom regi-
óne polooblačno až oblačno a miestami pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od + 4 do + 6  C̊, cez deň od + 15 do + 17
C̊. Slabý, neskôr mierny SZ vietor do 4 – 6 m/s.
( od 14 – 22 km/h.)  

Vo štvrtok 7. 4. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť a miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 
+ 4 do + 6  ̊C, cez deň od + 13 do + 15  ̊C. Slabý,
neskôr až mierny SZ vietor do  4 – 6 m/s. ( od
14 – 22 km/h.) 

V piatok 8. 4. predpokla-
dám  v našom regióne zvä-

čšenú oblačnosť a miestami
prehánky alebo  dážď. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 4 do + 6  C̊, denná  teplota od 
+ 14 do + 16  ̊C. Slabý JZ vietor do
2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  

V sobotu 9. 4. predpokladám v našom regi-
óne postupne veľkú oblačnosť až zamračené s
občasným dažďom. Množstvo vlahy do 6 mm.
Nočná teplota od + 5  do + 7  ̊C, denná teplota
od + 16 do + 18  ̊C. Slabý J vietor do 3 – 5 m/s.
( od 11 – 18 km/h.)  

V nedeľu 10. 4. predpokladám v našom re-
gióne zrána ešte oblačno so slabým dažďom,
neskôr ubúdanie oblačnosti. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 6 do + 8  C̊, cez
deň od + 17 do + 19  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni očakávam premen-
livé  jarné počasie s početnými zrážkami.
S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie“.

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 4. 04. - 10. 04.

Podľa pôvodného zámeru,
v úhľadnej poschodovej bu-
dove mali sa ponúkať služby
obyvateľom tohto veľkého
obytného súboru. Došiel však
rok 1989 a na dokončenie ob-
jektov sídlištnej občianskej vy-
bavenosti zrazu nezvýšili pe-
niaze. Budovatelia sa teda zo
staveniska odsťahovali a hoci
od tohto času uplynulo viac
ako dvadsať rokov, nič nena-
svedčuje tomu, že by sa sem v
dohľadnej dobe vrátili. Či
hrubú stavbu zarastenú
kríkmi dakedy dokončia,
alebo zbúrajú, ostáva  nateraz
zahalené otáznikom.

Komárňanov však viac ako
rozostavaný objekt zaujíma
neexistujúci, no veľmi po-
trebný a žiadaný chodník
vedľa neho. Je totiž známe, že
v týchto miestach – od pre-
dajne Bala po obchodné stre-
disko Lodiar – je na jednej
strane frekventovanej Eötvö-
sovej ulice prerušený chod-
ník, čo našincom spôsobuje
patáliu. V dĺžke približne sto
metrov sa tu nekráča po chod-
níku, ale na pokraji vozovky,
čo je nielen nepríjemné, ale
hlavne nebezpečné. Veď si
len predstavte, ako tadiaľto
chodia povedzme mamičky s
detským kočíkom či starší ľu-
dia...

Osud stavby bez života je
neistý a kým sa vyjasní, zaiste

uplynú roky. Chodník po-
vedľa provizórneho oplotenia
by sa však mohol položiť tak-
povediac hneď a naisto by ani
veľa nestál. Zatiaľ sa na tomto

nebezpečnom úseku mest-
skej komunikácie nič váž-
neho nestalo. Zatiaľ... 

fb
Snímky: autor

Stavba bez života,
ulica bez chodníka
Aj v Komárne jestvujú „pamätníky“, okolo ktorých prechádzame s nevôľou. Najradšej by sme
ich nevideli, no realita je neúprosná, takže nič inšie nám neostáva, len ich trpezlivo a sú-
časne neochotne obchádzať. Takýmto neželaným pamätníkom je aj rozostavaná budova ob-
chodu a reštaurácie na siedmom komárňanskom sídlisku.

Vykradol novinový stánok
Komárňanskí policajti zistili páchateľa krádeže, ktorý sa po-

čas víkendu zo soboty na nedeľu vlámal do novinového stánku
v obci Nesvady. 20 ročný Kornel si so sebou odniesol 24 ks kar-
tónov cigariet rôznych značiek,  časopisy a dobíjacie telefónne
kupóny. Majiteľovi stánku vznikla škoda krádežou a poškode-
ním  vo výške 1 300,- €.  

Obvinenému mladíkovi z Nesvád hrozí za krádež trest od-
ňatia slobody na dva roky.

Policajti pátrajú od júla minulého
roku po nezvestnom 44 ročnom  Ale-
xandrovi Bohumelovi z Nových Zám-
kov.  Nezvestný bol naposledy videný
20. júla 2010 okolo 10.00 hodiny na au-
tobusovej stanici v Šuranoch. Od tejto
doby ho však nikto nevidel a on o sebe
nepodal žiadnu správu. 

44 ročný Alexander Bohumel je vysoký asi 185 cm, stred-
nej postavy. Má zelené oči,  hnedé nakrátko ostrihané
vlasy a nosí fúzy. Nezvestný má na hrudi tetovanie s po-
dobizňou Panny Márie. Akékoľvek informácie o nezvest-
nom mužovi môžete poskytnúť na  ktoromkoľvek oddelení
PZ alebo na bezplatnom policajnom čísle 158.

Žiadosť o pomoc pri pátraní 
po nezvestnej osobe

Vo Veľkom Mederi sa od marca tohto roku takmer strojná-
sobil počet osôb, vykonávajúcich aktivačné práce.

Celkom 39 pracovníkov pod vedením ich koordinátora Ale-
xandra Fatonu vykonáva v súčasnosti pomocné činnosti pre-
dovšetkým v oblasti údržby a úpravy verejných priestranstiev.
Informovala o tom vedúca komunikácie a marketingu Mest-
ského úradu (MsÚ) vo Veľkom Mederi Szilvia Varagya s tým, že
so zámerom efektívneho využitia ich pomocnej ruky a spoloč-
ného záujmu obyvateľov mesta primátor Alexander Néveri
oslovil veľkomederské príspevkové organizácie i združenia,
aby sa podľa potreby a možnosti uchádzali o ich výpomoc.

„Primátor takto mieni pomôcť dlhodobo nezamestnaným
pri zachovaní pracovných návykov, ako aj poskytnúť im príle-
žitosť získať k sociálnym dávkam štátom stanovený príspevok
63 eur a využiť ich prácu pre záujmy mesta," uviedla hovorkyňa.
Dodala, že MsÚ podpísal začiatkom marca dohodu s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Dunajská Streda o po-
skytovaní nenávratného finančného príspevku na aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb. "Na základe tejto
dohody ÚPSVR poskytne MsÚ príspevok vo výške 4586 eur",
konštatovala. Zdroj:sme

V meste sa strojnásobil počet osôb 
vykonávajúcich aktivačné práce

Vedenie mesta Veľký Meder v spolupráci s Okresným odde-
lením Policajného zboru v Dunajskej Strede zistilo, že maloleté
osoby nie, ale mladiství v počte 18 osôb v jednom reštaurač-
nom zariadení boli pod vplyvom alkoholických nápojov.

„Orientačnej dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu
sa podrobilo celkom 40 osôb, z toho 13 chlapcov a 5 dievčat",
priblížila Szilvia Varagya s tým, že najvyššia nameraná hod-
nota u chlapcov bola 1,54 promile a u dievčat 1,33 promile al-
koholu.

Mladistvé osoby, u ktorých zistili požitie alkoholických ná-
pojov, boli oznámené na príslušné obecné a mestské úrady za
účelom ďalšieho riešenia. „Pri kontrole nebolo možné pre-
ukázať, že týmto mladistvým boli podané alkoholické ná-
poje personálom reštauračného zariadenia", povedala ho-
vorkyňa. Zdroj: sme

Zo 40 mladistvých zistili
alkohol v 18 prípadoch
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FoRdíTÁS 120 nYElvRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

Megemlékezés
„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk.”
Fájó szívvel emlékezünk április 6-án, 

halálának első évfordulóján 

Bartyik évára
Komáromfüssön.

A gyászoló család.

„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
március 30-án, halálának 1. évfordulóján

Benďák Gabrielre.
Emlékét örökké őrző szülei, kislánya Lili, testvére Pityu,
nagyszülei és keresztanyja.

„Te voltál a szemünk fénye, csillaga,
Jézuskának kicsi angyala.
Te voltál az életünk, az álmunk,
Te voltál minden boldogságunk.
Sebünk be nem gyógyul,
Könnyünk el nem apad.
Zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt.
Amíg élünk, örökké szeretünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”
Emlékezünk egyetlen drága fiunkra és testvérre

kovács istvánra (1983. 12. 25. - 2010. 04. 04.)
Csallóközaranyoson. Szülei és húga.

„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“

Fájó szívvel és soha el nem múló szere-
tettel emlékeztünk 2011. április 3-án, ha-
lálának negyedik évfordulóján 

Meggyes károlyra Bátorkeszin.
Emlékét őrző felesége és családja.

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

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk április 6-án, halálának

első évfordulóján 

Szabó Gáborra Madaron.

Felesége és lánya családjával.

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy mécses a sírodon érted ég,
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka, küzdelem volt az egész életed.”
Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk 2011. április 8-án, halálának első

évfordulóján drága halottunkra

Tadanai Pálra Keszegfalván.
Emlékét örökké őrző szerető élettársa családjával, lányai
Renáta és Beáta, vejei Imi és Peti és a rokonság.

Gyorskölcsön ingatlanfe-
dezettel kezes és fizetéski-
mutatás nélkül. Banki re-
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.

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.

• „Easy“ zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása és festése. Tel.: 0907 561
231.
• Eladó Ógyallán 1-szobás
újépítésű lakás, akár vállal-
kozás céljára is. Ár: 15.733 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Predám desaťročný ro-
dinný dom prízemný v Novej
Stráži, pozostáva z 5 izieb, 2
kúpelní, 2 terás a 4 garáží na 5
á pozemku. Cena 150 tisíc eur
alebo vymením za svojpo-
mocný byt resp. dvojizbový
byt s garážou + doplatok. Mo-
bil: 0905 444 965.

Predajňa Tempo Kon-
dela v OD ISTER na Rá-
kócziho 31 ponúka voľné
pracovné miesto na pozí-
ciu skladníka. Pod-
mienky k nástupu: prax s
montážou nábytku, zod-
povednosť, spoľahlivosť,
samostatnosť, flexibilita.
Ponúkame: zaujímavú a
zodpovednú prácu, zvý-
hodnený nákup v spoloč-
nosti. Životopisy prosím
zasielajte na l.kubo-
sova@tempo-kondela.sk

• 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.
• 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.
• 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.
• Kárpitosmunkát vállalok,
minőségi munka sokéves
gyakorlattal. Tel.: 0905 277
247.
• Sarokpadok, ülőgarnitúrák,
székek, válendák kárpitozását
vállalom Komáromban. Tel.:
0915 149 795, 035/7710770.
• 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.
• Eladó 3 db 15 kilós CO pa-
lack, használható csapoló-
pulthoz, szódagéphez és he-
gesztőgéphez. Tel.: 0907 486
768.
• Nagy szoba-konyhás lakás
kiadó Komáromban. Tel.:
0905 720 296.
• Predám 3-izbový prerobený
byt na 4-izbový. Tel.: 0944 592
235.

• Eladó 4-áras kert kisházzal a
Singellőben. Tel.: 0918 772 117.
• Autósüzletbe keresek al-
kalmazottat, önéletrajz szük-
séges. Bővebb információ a
0917 209 880-as telefonszá-
mon. Cím: Nap u. 641.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban. Tel.: 0915 036
018.
• Eladó németjuhász kölyök-
kutya. Tel.: 0917 868 387.
• Munkatársakat keresek egy
nagyon jól működő közös-
ségbe. Tel.: 0915 612 407.
• Kiadó 1- és 2-szobás lakás
Komáromban. Tel.: 0907 636
113.



úJSZüLöTTEK:
Baranzai Dorka (Marcelháza); Zsoldosová Boglárka (Gúta);
Hraboš Bence (Kmeťovo); Góthová Mária (Marcelháza); Szabó
Tamara (Lakszakállas); Bobál Boris (Komárom); Zalaba Mar-
garéta (Hetény); Paló Sebastián (Bátorkeszi); Poláková Mia
(Komárom); Blaho Vince és Blaho Péter (Ekel); Varga Marián
(Gadóc); Lakatos Nikolas (Izsa); Péter Levente (Őrsújfalu)

ELHUNyTAK:
Szomolai Margit (83) Gúta; Csicsó Vilma (75) Gúta; Molnár
Mária (88) Gúta; Mudry Tibor (56) Komárom; Almáši Ladis-
lav (53) Komárom; Szalay Ari (46) Komárom; Kecskés Károly
(81) Csallóközaranyos; Mészáros Ilona (88) Komáromfüss; Pa-
taki Gizella (78) Naszvad.

HÁZASSÁgOT KöTöTTEK:
Varga Orsolya (Komárom) és Michael Muncan (Tübingen -
Németország)
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Első fotóm

Botka Péter Levente
Komárom – Őrsújfalu 

(4350/53)

Poláková Mia
Komárom
(3900/50)

Lakatos Nikolas
Izsa 

(3850/51) Fo
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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

Március 31-én ünnepelte 
6. születésnapját

Fűri Márk Megyercsen.
Boldog szülinapot kívánnak: 

Timi és Zoli.

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

Április 8-án 6 éves 

Szarka Nikolett 
Megyercsen.

Boldog szülinapot 
kívánnak azok, 
akik szeretik őt.

Április 7-én ünnepli 
7. születésnapját

košík Viktória 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik őt: szülei, nagy-
szülei, Barni és Évi és babkáék.

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal Rátok kacsint,
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot kívánunk Neked!“

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek , 
hogy hozzánk küldött Téged.“

E szép ünnep alkalmából sok bol-
dogságot egészséget és vidám gyer-
mekkort kíván: anyu, apu, Néma ma-
máék, Kovács mamáék, dédi ma-
máék, dédi papa, keresztapu és az
egész rokonság.

Április 1-jén ünnepelte 
5. születésnapját 

Néma Viktória Gútán.

Április1-jén ünnepelte 
1. születésnapját

Polgár Ádám
Nemesócsán.

Szívből köszöntik és 
vidám gyermekkort 
kívánnak: anya, apa, 

és a nagyszülők.

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

„Ha akarom, ha nem akarom,
Öttel kezdődik a korom.
A négyest jobban szeretem,
Gondoltam, megvesztegetem!
Maradna még pár évig…
A négyes váltott ötösre.
Ha akarom, ha nem akarom.
50 lett az életkorom.”

Április 3-án ünnepelte 50. születésnapját

Juhász Lajos Komáromban.
Szívből gratulálnak: 

felesége Éva, fia Dominik és az egész család.

Prijmeme samostatnú
účtovníčku ovládajúcu
programy MRP. Vyžadu-
jeme aj počítačové zna-
losti. Kontakt: 0918 245
820, komtaxconsulting
@azet.sk

Fotózásokra, szépségver-
senyekre, divatbemuta-
tókra, reklámfilm szere-
pekre keresünk modelle-
ket! Kezdők és profik, va-
lamint csinos duci
hölgyek jelentkezését
egyaránt várjuk! Feltéte-
lek, további információk
és jelentkezés: www.
mondecaste.hu (0036
704 166 389)

• 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.
• Eladó családi ház a Bené-
ben, felújítást igényel. Tel.:
0908 037 462.
• 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.
• Családi ház Kaván eladó.
Tel.: 0905 208 055.
• 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
Kassai utcában. Tel.: 0907 373
586.

• Kiadó berendezett garzon
Komáromban. Tel.: 0903 926
733.
• Kert eladó Harcsáson a lo-
vardánál, 5-ár + téglaépület,
villany, víz. Tel.: 0908 231 047.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék, ára: 2,95 €/db 
(4 szín). Tel.: 0903 130 168,
0908 840 931.
• Eladó Martoson családi
ház. Tel.: 0915 204 634.
• Eladó jó állapotban lévő
Škoda SL 105, vontatóhorog-
gal, STK 2013-ig, ár 250 €. Tel.:
0904 455 393.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
teljes felújítás után az I-es la-
kótelepen, ár : 45.000 €. Tel.:
0918 407 337.
• Predám 3-izbový tehlový
byt po celkovej rekonštrukcii
na I. sídlisku, cena: 45.000 €.
Tel.: 0918 407 337.
• Garázs eladó 22m2, Vasút
utca, KN. Tel.: 035/7725 549-
este.
• Avon regisztrációs kedvez-
mény, most értékes ajándé-
kok! Tel.: 0908 835 914.
• Nyugdíjas nő munkát vál-
lal. Tel.: 035/7700 702.
• Eladó 5-szobás családi ház
Gútán. Tel.: 0905 918 388.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés eladó. Tel.: 0908
042 655.
• Eladó termő citromfa 1,30
magas, fügefa, leander Gútán.
Tel.: 0908 547 153.

• Vennék öregebb utánfutót
nagyobb kerekeken személy-
autóhoz. Tel.: 0905 184 519.
• Eladó nem kinyitható ülő-
garnitúra, 3+2 jó állapotban.
Tel.: 0915 389 865.
• Eladó használt ülőgarnitúra
3+1+1. Tel.: 0948 501 466 +
sms.
• 100 m2-es telek eladó az ál-
lomásnál, ára: 22.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Tóparti családi ház eladó
Martoson. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 3 db gyermekkerék-
pár megkímélt állapotban,
KN. Tel.: 0907 224 170.
• Otthon végezhető munkát
keresek. Tel.: 0908 102 654.
• Hľadám prácu na doma,
alebo počas doby škôlky. Tel.:
0908 102 654.
• Predám byt na ul. Vodnej v
Komárne, 76 m2, cena doho-
dou. Tel.: 0904 664 246.
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Kézilabda

Kosárlabda

Atlétika

A rájátszás 3. mérkőzésén:
MBK Rieker – Žilina 78:80 (21:13,

25:21, 22:26, 10:20) – összesítésben 0:3
A találkozó 2. percében már 5:0 volt az

eredmény, majd öt perccel később, Bur-
rowsnak és Berkisnek köszönhetően,
már 16:6 világított az eredményjelzőn. A
hazai csapat továbbra is magabiztosan
játszott, így percről percre növelte elő-
nyét. Amikor a 9. percben 21:9 volt a
mérkőzés állása, a csarnokban szinte
nem akadt néző, aki kételkedett volna a
biztos hazai győzelemben. A hazai szur-
kolók élvezték a játékot, és kellőképpen

buzdították is csapatukat, akik továbbra
is káprázatos játékkal kényeztették el
őket. A 16. percben 37:19 volt az állás,
ami tovább növelte a hazaiak önbizal-
mát. Két perccel a félidő előtt, a hazaiak
már 44:25 arányban vezettek – ez volt a
legnagyobb különbség ezen a találko-
zón – amikor a vendégek először pró-
bálkoztak a felzárkózással. Ez némileg
sikerült is, hiszen 12 pontra csökkentet-
ték hátrányukat. Persze, ekkor még ez
sem volt intő jel a hazaiaknak, végül is
egy jó csapattal álltak szemben. A má-
sodik félidőt is jól kezdte az MBK, a ta-

lálkozó 28. percéig úgy nézett ki, nem is
lesz különösebb problémájuk, hiszen ek-
kor még 61:45 volt az állás, tehát kellő tá-
volságban tartották ellenfelüket. Ekkor
azonban a zsolnaiaknak sikerült egy „tíz-
pontos zsinórt” húzniuk (61:55), és tu-
lajdonképpen ekkor kezdődött az igazi
dráma. Míg a 32. percben 74:64 volt az ál-
lás, a 35. percben ez már 74:74-re alakult.
Hazai részről nagy idegesség vette kez-
detét, amit a zsolnaiak szinte tökélete-
sen ki is használtak. Carter és Stojanovič
pontjainak köszönhetően átvették a ve-
zetést 80:76 arányban. Klár még ugyan
szépíteni tudott, de az utolsó pillana-
tokban nem jött be Jurík hárompontos-
nak ígérkező dobása, így a vendég olda-
lon kitört az örömmámor. Teljesen ért-
hető, mint ahogy az is, hogy a komá-
romi szurkolók néhány másodpercig
leforrázva, érthetetlenül néztek maguk
elé. De aztán győzött a sportszerűség, és
az egész idényt megköszönve, vastapssal
jutalmazták kedvenceiket. 

Pontszerzők: Burrows 19, Berkis 16, Jo-
nes 13, Klár 11, Johnson 10, Laco 6, Du-
bovský 3 – Carter 25, Stojanovič 23.

NőK I. LIgA
Modra – Csallóközaranyos 27:20 (14:10)
Múlt heti nagyarányú győzelmük után a szenciek ellen,

Modrára is győzelmi hangulatban utaztak az aranyosi lányok.
Nos, a győzelemből aztán sima vereség lett. A hazaiak gyors
és agresszív játékkal lepték meg a csallóközieket, amely ellen
a találkozó végéig képtelenek voltak megtalálni az ellenszert
Boltenkova edző lányai. Sőt, ha lehet, inkább félő nyuszikként
szaladgáltak a pályán. A tény, hogy a kiváló gólvágók, Kasznár
és Pažúrová mindössze egy-egy gólt lőttek a mérkőzésen, ta-
lán magáért beszél. 

Legközelebbi hazai mérkőzésükön szombaton, Čadca csa-
patát fogadják a Kóczán Mór Sportközpontban.

Góldobók: Olajos V. 7, Olajos M. 5, Švec-Somogyi és Šebe-
ňová 2-2, Pažúrová, Tóth, Straková és Kasznár 1-1. 

A Szenc – Naszvad/Ímely találkozót lapzártánk után ját-
szották.

NőK II. LIgA
Gúta – érsekújvár 27:20 (12:8)
A tavaly még I. ligában szereplő érsekújváriakat fogadták

Gútán, és meg kell mondani, hogy ez a csapat kiesése után
igencsak átlagossá formálódott át. A hazai lányok az első síp-
szóval kezdődően átvették a játék irányítását, és a találkozó vé-
gig az ő rendezésükben zajlott. Különösen az első félidőben
sziporkáztak, de a  másodikban is okos játékkal vették elejét
a vendégek felemelkedésének.

Góldobók: Vass K. 7, Bogár 4, Nagy és Csente K. 5-5,  Kürti,
Navrátilová és Névery 2-2.

-dm-

A klasszikus maratoni távot
öten is teljesítették, míg a fél-
maratoni távon két régióbeli
versenyző küzdött meg a táv-
val, és természetesen önma-
gával. A gútai Zsélyi Zoltán ju-
bileumot is ünnepelhetett, hi-
szen ez volt élete 50. marato-
nija, és ezzel felkerült a
szlovákiai  rekorderek listájára,
amely éppen ennél a számnál
kezdődik. Másik neves ver-
senyzőnknek, a dunamocsi

Kele Gézának ez volt az idei
ötödik sikeres maratonija, és
amint lapunknak elmondta,
még nagyon érezte a két héttel
ezelőtti Komárom–Párkány–
Vác közti futóverseny 150 ki-
lométerét lábaiban. Csak meg-
jegyezzük, hogy Kele Géza
azon a bizonyos rekorderek lis-
táján, már több mint 100 ma-
ratonit tudhat magáénak. 

Eredmények:
Maratoni futóverseny:

Zsélyi Zoltán (Gúta) 3:40,41
Kele Géza (Dunamocs)

3:47,20
Nagy Zoltán (Ógyalla) 4:01,41
Gogola Ján (Ímely) 4:12,01
Korpás László (Komárom)

4:52:40
Ezt a versenyszámot az

etióp Erokló Ashenafi nyerte
2:22,00 idővel, ami ugyan
csak egy átlagos időnek szá-
mít az élvonalban, de szá-

munkra azért mégiscsak egy
más kategória.  

Félmaratoni futóverseny:
Kanyicska Máté (Szímő)

1:28,39
Morvai Katalin (Szímő/Gúta)

2:04,45
Katalinnak ez volt élete

első teljesített félmaratonija,
és remek idejével a 19. helyet
szerezte meg a színvonalas
nemzetközi mezőnyben.

Szertefoszlott álmok, búcsú az idénytől 
A komáromi kosárlabda szurkolói nem így képzelték a 2010/2011-es idény be-

fejezését. Az alapszakaszban megszerzett negyedik hely ugyanis sokkal nagyobb
teret biztosított a szurkolói fantáziának annál, mint hogy könnyen elfogadja a tényt,
hogy csapata már nem küzdhet meg valamelyik bajnoki éremért. és megtörtént!
A zsolnaiak harmadszor is legyőzték a komáromi piros-fehéreket a rájátszásban, és
látszólag könnyedén jutottak be a legjobb négy közé, ahol már az érmekért folyik
majd a küzdelemsorozat. Az álom tehát szertefoszlott, de a komáromi szurkoló így
sem panaszkodhat. A bajnokság folyamán ugyanis a csapat teljes mértékben ki-
elégítette szurkolóinak minden sport iránti igényét, aminek legékesebb bizonyí-
téka a hetente színültig megtelt Komáromi Városi Sportcsarnok nézőtere. Ha le-
számítjuk a rájátszásos szakasz három sikertelen mérkőzését, a csapat játékosai és
a klubvezetés emelt fővel tekinthet vissza a 2010/2011-es idényre.

Komáromiak 
a pozsonyi maratonon

Kiváló maratoni futóink a Komárom–Párkány–Vác verseny
után. Balról jobbra harmadik Kele Géza, negyedik Kanyicska
Máté, és ötödik Zsélyi Zoltán

Az idén új útvonalon rendezték meg a Cseh-Szlovák Keres-
kedelmi Bank immár hagyományossá vált maratoni futó-
versenyét, amely a belváros és Ligetfalu között kijelölt 21 ki-
lométeres útvonalon haladt. Ez a verseny egyre népszerűbb
a maratoni távot kedvelő futók között, hiszen a több ver-
senyszámból álló futóversenyeken a rajthoz állók száma
szépen meghaladta az 5200-at. Köztük volt több komáromi,
illetve régióbeli versenyző is.

A IV. ligában tartja kilencpon-
tos előnyét a komáromi csapat,
így aránylag nyugodtan készül-
het a hétvégi rangadóra Léván.
A járási rangadón Gúta le-
győzte Ógyallát, viszont megle-
petésként az ekeliek hazai pá-
lyán szenvedtek vereséget
Nagymegyertől. Az ötödikben
csakúgy hazai pályán, csakúgy
járási rangadón szenvedett ve-
reséget a naszvadi csapat, vi-
szont a lelkesen küzdő heté-
nyiek tíz emberrel is hozták a
pontot Komjátról. A Területi
bajnokságban növelte előnyét a
listavezető Szentpéter, bár győ-
zelmükhöz Őrsújfalun szemta-
núk elmondása szerint, a já-
tékvezető nagymértékű segít-
ségére is szükség volt. 

IV. LIgA
KFC – Diószeg 3:0 (1:0),

Kürthy, Mlynár, Uzola 
Ismét remekeltek a KFC-s fiúk,

és magabiztos játékkal verték a
múlt héten Lévát otthonában le-
győző diószegi csapatot. A mint -
egy 800 néző remekül szórako-
zott, és a mérkőzés után hossza-
san ünnepelte kedvenc csapatát.

Gúta – Ógyalla 3:2 (3:2), Kürti
A., Magyar, Kürti R. – Tujvel, Mu-
sitz (öngól)

A járási rangadónak egészen
más volt a lefolyása, mint ahogy
az eredmény mutatja. A hazaiak
a 19. percben már 3:0 arányban
vezettek, de érthetetlenül vissza-
vettek a tempóból. A második fél-
időben ugyan kitámadtak a ven-
dégek, de ebben a játékrészben is
a gútaiaknak volt több gólhelyze-
tük. Ennek ellenére, a vendégek
akár ki is egyenlíthettek volna...

Ekel – Nagymegyer 0:2 (0:0),
Egri, Turza 

Bár a mérkőzés nagyobb ré-
szében a hazaiak játszottak fö-
lényben, a vendégek győzelme
nem meglepő. Mint ismeretes,
a hazaiaknál több sérült játékos
is kénytelen volt vállalni a játé-
kot, a múlt héten kiállított Jankó
kapust pedig a 48 éves Czita Mi-
hály helyettesítette. Tény, hogy
mindkét bekapott gólban része
volt, viszont dicséretes, hogy eb-
ben a korban is csapata rendel-
kezésére állt, és vállalta a játékot.
A vendégek játékosa Egri szinte a
félpályáról emelte kapuba a lab-
dát, majd a nemrég még Ekelen
futballozó Turza, jó 30 méterről
csavarta kapuba a labdát. A 370
néző elégedett lehetett a talál-
kozó színvonalával, a vendég-
szurkolók természetesen az ered-
ménnyel is. 

További eredmények: Vra-
kúň- Levice 2:3, N. Život – Neded
3:2, ViOn „B” – H. Kráľová 2:1,

Szentpéter növelte előnyét 
a Területi bajnokságban
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IV. LIgA
1. Komárno 19 16 1 2 54:11 49
2. FK Levice 19 13 1 5 37:17 40
3. Šurany 19 10 3 6 31:31 33
4. Neded 19 10 2 7 46:26 32
5. Kolárovo 19 10 1 8 34:27 31
6. Nový Život 19 10 0 9 32:31 30
7. Veľký Meder 19 9 1 9 26:32 28
8. Štúrovo 19 8 3 8 33:36 27
9. ViOn „B“ 19 8 2 9 33:36 26

10. Okoličná 19 7 3 9 34:37 24
11. Veľké Lovce 19 7 2 10 30:27 23
12. Horná Kráľová 19 7 2 10 26:48 23
13. Vrakúň 19 6 2 11 26:37 20
14. Sládkovičovo 19 5 4 10 25:30 19
15. Šahy 19 5 3 11 18:37 18
16. Hurbanovo 19 6 0 13 20:42 18

V. LIgA
1. Želiezovce 18 10 5 3 45:22 35
2. Tvrdošovce 18 11 2 5 44:27 35
3. Dvory n/Ž. 18 11 2 5 36:20 35
4. Imeľ 18 10 4 4 33:16 34
5. Tlmače 18 10 1 7 29:22 31
6. Chotín 17 8 3 6 33:31 27
7. Komjatice 18 7 5 6 30:28 26
8. Kalná n/Hr. 18 6 7 5 19:16 25
9. Čaka 17 7 2 8 27:30 23

10. Tek. Lužany 18 6 3 9 25:31 21
11. Nesvady 18 6 3 9 19:28 21
12. Bešeňov 18 6 2 10 20:31 20
13. Marcelová 18 6 2 10 20:36 20
14. Zemné 17 3 3 11 18:34 12
15. Hont. Vrbica 17 4 0 13 16:42 12

TERüLETI BAJNOKSÁg
1. Szentpéter 18 14 1 3 56:28 43
2. Nemesócsa 18 10 3 5 35:21 33
3. Vágfüzes/Kava 18 10 3 5 23:19 33
4. Lakszakállas 18 10 1 7 37:35 31
5. Bátorkeszi 18 9 3 6 46:29 30
6. Keszegfalva 18 8 5 5 34:24 29
7. Šrobárová 18 8 5 5 31:28 29
8. Madar 18 8 4 6 26:24 28
9. Perbete 18 8 3 7 40:25 27

10. Cs.-aranyos 18 8 1 9 28:30 25
11. Izsa 18 7 2 9 34:37 23
12. Búcs 18 5 6 7 40:39 21
13. Dulovce 18 6 2 10 31:29 20
14. Ógyalla „B“ 18 5 3 10 19:59 18
15. Pat 18 4 4 10 28:41 16
16. Őrsújfalu 18 1 0 17 13:53 3

TERüLETI BAJNOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 14 12 1 1 55:11 37
2. Nagykeszi 14 10 4 0 48:14 34
3. Dunaradvány 14 8 2 4 37:18 26
4. FK Activ 13 6 2 5 27:27 20
5. Tany 13 5 2 6 33:35 17
6. Csicsó 13 4 4 5 34:32 16
7. Bogyarét 13 4 4 5 24:32 16
8. Nagysziget 14 4 4 6 20:32 16
9. Martos 14 5 1 8 28:40 16

10. Bogya/Gellér 14 4 3 7 26:29 15
11. Dunamocs 14 2 4 8 15:37 10
12. Megyercs 14 1 3 10 14:54 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFJúSÁgIAK
1. Csicsó 7 6 0 1 37:6 18
2. Hetény 8 4 0 4 31:21 12
3. Szentpéter 6 4 0 2 20:16 12
4. Nemesócsa 7 4 0 3 23:20 12
5. Perbete 7 4 0 3 25:30 12
6. Keszegfalva 6 1 0 5 7:24 3
7. Madar 7 1 0 6 12:38 3

DIÁKOK - NyUgATI CSOPORT
1. Ekel „B“/Laksz. 12 10 2 0 50:9 32
2. Cs.-aranyos 12 8 1 3 35:22 25
3. Keszegfalva 12 6 2 4 25:16 20
4. Nemesócsa 12 3 5 4 46:29 14
5. Őrsújfalu 12 3 1 8 19:51 10
6. Főnix Tany 12 1 5 6 15:32 8
7. Csicsó 12 1 4 7 17:48 7

DIÁKOK - KELETI CSOPORT
1. Szentpéter 12 9 2 1 35:10 29
2. Ógyalla 12 8 1 3 48:33 25
3. Ímely 12 6 2 4 23:25 20
4. Perbete 12 4 3 5 24:24 15
5. Naszvad 12 3 3 6 29:27 12
6. Hetény 12 3 1 8 21:44 10
7. Dulovce 12 2 2 8 6:23 8

Šahy – Šurany 0:0, Štúrovo – V. Lovce
1:0.

V. LIgA
Komjatice – Hetény 2:2 (0:1), Blaš-

kovič, Marikovec G.
Šulák kiállítása után a találkozó 30.

percében, visszahúzódtak a vendégek,
és kontrákkal próbálkoztak, amelyek
annyira bejöttek, hogy kétszer is vezet-
tek. Mivel helyzetek is egyformán vol-
tak mindkét oldalon, az eredmény igaz-
ságosnak mondható. Sőt, ha figye-
lembe vesszük, hogy a vendégek egy
órán át tíz emberrel küzdöttek...

Ímely – Hontfüzesgyarmat 4:0 (1:0),
Kender 2, Kurák, Pšenák

A vendégek tíz emberrel játszották
végig a találkozót, így az egyébként is jó
hazai csapat csatárai szinte végig az ő
kapujuk előtt tartózkodtak. A temér-
dek helyzetből a második félidőben si-
került többet kihasználniuk.

Naszvad – Marcelháza 0:2 (0:1), Za-
jos, Purger

A jó színvonalú mérkőzésen előbb a
tartalékosan felálló hazaiak hagytak ki
három gólhelyzetet, majd a vendégek
percei következtek, akik ezt kellőkép-
pen büntették is. Tekintettel a hazai
csapat körül kialakult helyzetre, a ven-
dégek győzelme megérdemelt.

További eredmények: Kalná n/Hr.
– Tvrdošovce 4:0, Dvory n/Ž. – Želie-
zovce 4:0, Tlmače – Zemné 4:1, Beše-
ňov – T. Lužany 5:0. Čaka – szabadna-
pos volt. 

TERüLETI BAJNOKSÁg
Izsa – Keszegfalva 2:2 (1:1), Jakab

(11 m), Zachar – Budai, Farkas 
Színvonalas mérkőzésen született a

döntetlen eredmény, bár a hazaiak
nem nagyon örültek a 90. percben be-
kapott egyenlítő gólnak.

Perbete – Lakszakállas 4:1 (2:0), La-
katos, Sebestyényi, Pajtinka, Vörös (11
m) – Füredi

Közepes színvonalú mérkőzésen a
hazaiak biztos vezetésük tudatában rá-
ültek az eredményre, így a vendégek is
eljutottak néhány helyzetig. Ennek el-
lenére elfogadható eredménnyel tá-
vozhattak Perbetéről.  

Csallóközaranyos – Šrobárová 5:2

(1:0), Csonka N. 3 (1 – 11 m), Lelkes 2 –
Gere, Gažo Vl.

Nagyon barátságos hangulatban zaj-
lott a találkozó, amelyen mindkét csa-
pat dolgozott ki helyzeteket. Ezekből a
hazaiaknak sikerült többet kihasznál-
niuk.

Dulovce – Bátorkeszi 2:0 (2:0), Rigó,
Otyepka

Remek ellenfelet sikerült legyőzniük
a hazaiaknak, egy dinamikus, szemre is
tetszetős mérkőzésen. A vendégek vé-
gig becsülettel küzdöttek, de most a
sportszerencse is a hazaiak mellé sze-
gődött. 

Madar – Ógyalla „B” 2:0 (1:0), Csicsó
R. 2

Nyugodt légkörben jó meccset pro-
dukált a két csapat, a hazaiak ennyivel
jobbak voltak.

Nemesócsa – Vágfüzes/Kava 3:0
(1:0), Csizmadia 2 (mindkettő büntető-
ből), Viczena Z.

Nagyon jól játszott a dobogóra fel-
ugró nemesócsai csapat, és bizony a
vendégek számára ez az eredmény akár
hízelgő is lehet.

Őrsújfalu – Szentpéter 1:2 (0:0),
Kelle – Lakatos Gy. 2

A hazai Lőrinczet már a találkozó 3.
percében kiállította Lengyel bíró, de
ennek ellenére, a hazaiak több, mint
egyenrangú ellenfelei voltak a listave-
zetőnek. A mérkőzés után a játékveze-

tők botrányos körülmények között tá-
voztak Őrsújfaluról. „Ezen a mérkőzé-
sen tíz játékosunk küzdött nemcsak
az ellenféllel, de a játékvezetővel is, aki
a gyengébbnek tűnő csapatot alázta
meg döntéseivel” – mondta el la-
punknak Pint János klubelnök.  

Búcs – Pat 3:0 (2:0), Bódis 2, Sánta
A patiak nagyon gyenge teljesít-

ményt nyújtottak Búcson, így ez az
eredmény számukra több, mint elfo-
gadható.

TERüLETI BAJNOKSÁg II. OSZTÁLy 
Dunaradvány – Gúta „B” 1:2 (1:0),

Obložinský – Németh Kr., Dobi
Bogyarét – Dunamocs 1:1 (0:1), Gás-

pár – Banai-Tóth (11 m)
Bogya/Gellér – Megyercs 4:1 (0:1),

Baranyai 2 (1 – 11 m), Horváth, Vass –
Paluška 

Nagysziget – Nagykeszi 2:2 (0:0), Né-
meth, Szalai – Beke, Szűcs

Martos – FK Activ 0:2 (0:1), Annus,
Kučera (11 m)

Tany és Csicsó – szabadnaposak vol-
tak.

IFJúSÁgI LABDARúgÁS
Területi bajnokság – Ifjúságiak 
Perbete – Csicsó 5:4 (1:3), Tornóczy

és Berkesi 2-2, Geleta D. – Dick, Cseh,
Kosár, Csente

Madar – Hetény 5:0 (1:0), Szente és
Szitás 2-2, Szemenyei

Területi bajnokság – Diákok
Nyugati csoport:

Őrsújfalu – Csallóközaranyos 3:5 (2:2),
Oriskó, Fábry, Kociha – Molnár 4, Susík

Csicsó – Keszegfalva 1:4 (1:2), Fábik
– Mészáros, Farkas Ch., Csontos, Benc

Ekel „B”/Lakszakállas – Nemesó-
csa 5:1 (3:1), Fraňo 2, Győri, Németh,
Kovács – Hipp

A 12. fordulóból elmaradt:
Ekel „B”/Lakszakállas – Tany 6:0

(2:0), Németh és Győri 2-2, Bugár, Kovács 
Keleti csoport:
Naszvad  - Ógyalla 8:3 (2:0), Hazai

gólok: Tóth 3, Vrábel, Hamrák, Turan,
Nemes, Nagy 

Szentpéter – Ímely 3:0 (0:0), Szabó
N., Kelkó R., Lengyel

Dulovce – Perbete 0:0

Szentpéter növelte előnyét 
a Területi bajnokságban

Az első félidőben még volt erő, Czita nagyot védett (Ekel-Nagymegyer 0:2)

Kelle (fehérben), belövi csapata egyetlen gólját (Őrsújfalu - Szentpéter 1:2)
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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

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:

Tizedik kérdésünk:
hányadik alkalommal rendezik meg 
a Komáromi Egyetemi napokat?
a választ keresse újságunkban! a 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

Eljutottunk az utolsó kérdésünkhöz a 10 héten keresztül tartó Nagy ta-
vaszi nyereményeső játékunkban. Válaszaikat a mellékelt szelvényen kér-
jük beküldeni  április 15-ig szerkesztőségünk címére: DELTA, Ul. Františ-
kánov 22, 945 01 Komárno. A sorsolás: 2011. május 1-jén 11.00 órakor lesz
a Komáromi Napok keretében, ahol Vadkerti Imre is fellép. A nyertesek név-
sorát a DELTA május 2-i számában közöljük.

1. KéRDéS: A Pepita tours utazási iroda milyen újdonságokat kínál 
az utazni vágyóknak?

................................................................................................................................
2. KéRDéS: Hányadik magyarországi koncertjét adja Budapesten 

Santana? 
................................................................................................................................
3. KéRDéS: Hány nevezetességet lehet megtekinteni a Párizs pass 

kedvezménykártyával?
................................................................................................................................
4. KéRDéS: Mikor építették át a Sitno bútorüzletet?
................................................................................................................................
5. KéRDéS: Ki szervezte a PEACE hiphop fesztivált?

................................................................................................................................
6. KéRDéS: Milyen gyakran fog megjelenni az autós rovatunk?

................................................................................................................................
7. KéRDéS: Milyen típusú kerékpár javasolt a mindennapi tekeréshez?

................................................................................................................................
8. KéRDéS: Milyen rendszerességgel jelenik meg az Euronics szórólap?

................................................................................................................................
9. KéRDéS: Mikor kerül megrendezésre a Komáromi Napok?
................................................................................................................................
10. KéRDéS: Hányadik alkalommal rendezik meg a Komáromi Egye-

temi Napokat?

................................................................................................................................

Név: .......................................................................................................................

Cím: .......................................................................................................................

Telefon: ................................................................................................................

�


