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Gúta

Amint arról múlt heti számunkban beszámoltunk, több komáromi pol-
gárnál is nagy felháborodást váltott ki a kórházon elhelyezett új, in-
tézményt megjelölő tábla. Arról ugyanis lemaradt az évikig használt
magyar nyelvű felirat, amit a Forlife n.sz. szóvivője eléggé sajátos mó-
don és hangnemben magyarázott meg a médiának.

Folytatás a 3. oldalon

A négy évvel ezelőtti ka-
tasztrofális fagykár után
ez év május 5-6-án is ko-
moly kártétellel járó le-
hűlést hozott. Május 5-
én hajnalban sokfelé
deres reggelre ébred-
tünk.

Sajnos a hőmérők -2 fo-
kot mutattak (Karván -6 fo-
kot), és másnap már egyértel-
műen látható volt, hogy a hideg éj-
szaka súlyos károkat okozott. A szőlő fiatal, nedvdús hajtásai
80 százalékban elfagytak még 2 méter magasságban is. Fekete
év lesz ez sok kertbarát számára. Folytatás a 6. oldalon

Májusi fagy

Tesco épülhet
Ógyallán
A Konkoly-Thege Miklós Művelődési Otthon ülés-
termében került sor a képviselő-testület 5. ülésére.

A képviselők az ülésen megszavazták azt a beruhá-
zási tervet, amelynek eredményeként Tesco épülhet a
városban. A 800 négyzetméter alapterületű üzlet mel-
lett 51 parkoló is helyet kap, és a Komáromi úton, az
adóhivatal közelében épül majd meg. 2 millió eurós
beruházásról van szó, melynek összterülete 5000 négy-
zetméter. A társaság képviselői a testületi ülésen el-
mondták, 25 munkahelyet hoznak létre, ígéretük sze-
rint az alkalmazottak többségét a városban toborozzák.
Az ülésen elhangzottak a beruházóval szemben tá-
masztott egyéb feltételek is, melyeket a területfel-
használási, valamint az építkezési engedély kiadása fo-
lyamán pontosítanak. Folytatás a 3. oldalon

Nagy beruházásokra
készülnek hitelből
Nehéz pénzügyi problémákkal küszködnek régi-
ónk önkormányzatai. Saját erőből már szinte meg-
oldhatatlan a helyzet. Ez alól még a városi ranggal
bíró Gúta sem kivétel. Mivel mindenkit sújt az ál-
datlan pénzügyi probléma, ezért kíváncsiak vol-
tunk, hogyan érinti ez egy város költségvetését.

Meglátogattuk Horváth Árpádot, Gúta polgár-
mesterét, hogy érdeklődjünk a kialakult helyzetet il-
letően. Ezenkívül szerettünk volna egy-két informá-
ciót kapni a közelgő gútai vásár tervezett eseménye-
iről. Folytatás a 3. oldalon

Újra kétnyelvű
a komáromi kórház
felirata

A komáromi közvélemény igen-
csak furcsállóan vette nemrég
tudomásul, hogy a városvezetés
– bár elfogadta az elektronikus
közbeszerzésről szóló terveze-
tet – hagyományos módon írt
ki három pályázatot 4,2 milló €
értékben. Információink sze-
rint, most ezt nagy valószínű-
séggel visszavonja, tehát a köz-
beszerzés elektronikus úton fog
megtörténni úgy, ahogy azt az
önkormányzat elfogadta.

Folytatás a 2. oldalon

Az adott szó betartása
többet érhet...



Nemzetiségünk, anyanyelvünk és hitünk Istentől
kapott ajándék

A 2011-es népszámlálás különösen fontos a szlo-
vákiai magyarok számára. Nem mindegy, hogy há-
nyan vallják magukat magyar anyanyelvűnek. Az
egyházak számára pedig fontos az is, hogy hányan
vállalják vallási hovatartozásukat. Hogy miért is je-
lentős a mostani népszámlálás, illetve miért kell a fe-
lekezeti hovatartozást is hangsúlyozni? Ezekkel a fel-
vetésekkel kapcsolatban kérdeztük Fazekas Lászlót,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspö-
két.

Hogyan kívánja a híveket megszólítani a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház?

Egyrészt csatlakoztunk a Szlovákiai Magyarok Ke-
rekasztalának népszámlálást előkészítő programjá-
hoz, másrészt mi magunk is készítettünk informá-
ciós szórólapot úgy magyar, mint szlovák nyelven.
Ezeket viszont nem is kimondottan a gyülekezete-
inket látogató egyháztagjainkhoz szeretnénk eljut-
tatni, mivel úgy gondoljuk, hogy ők elkötelezettek
nemzetiségüket, anyanyelvüket és hitüket illetően,
hanem azokat szólítanánk meg ezzel, akik kevésbé
kapcsolódnak gyülekezeteinkhez és esetleg bizony-
talanok ezen értékek fontosságát illetően.

Miért fontos az, hogy minél többen vállalják
nemcsak nemzetiségüket, hanem református hi-
tüket is, azok is, akik nem tartják a kapcsolatot egy
gyülekezettel sem?

Minden ember számára fontos kell, hogy legyen
egy természetes közeg, amelyben otthon érzi magát
és amit magáénak vall. Ez életünknek olyan befo-
lyásoló tényezője, amit nem lehet kiiktatni, leta-
gadni, megváltoztatni, mert akkor szellemiségünk-
ben, identitásunkban, emberi életünk értékeinek
megítélésében komoly problémák állhatnak elő.

Nemzetiségünket, anyanyelvünket és hitünket Is-
tentől kapott ajándéknak tartjuk. Általában egy csa-
ládba születünk bele (ez az Isten által rendelt első kö-
telék), amelynek vannak meghatározói, mint ami-
lyen a szülők nemzetiségi és kulturális háttere, az
édesanya nyelve, amivel először szólítja meg gyer-
mekét, a szülők értékmegítélése, hitbeli háttere.
Amennyiben nemzetiségileg és vallásilag vegyes csa-
ládokról van szó, a gyermek/-ek és a család egészsé-
ges fejlődése érdekében jó, ha döntenek a nyelvi,

nemzetiségi és vallási irányultságról. Van, ahol ket-
tős irányultságú a család élete, s akkor a későbbiek
folyamán általában mindig a tömegvonzás törvénye
érvényesül, azaz attól függően dől el a felnövekvő
gyermek irányultsága, amilyen befolyás a leggyak-
rabban éri. Az viszont egyértelmű, hogy mindenki-
nek szüksége van a meggyökerezésre, egy stabil hát-
térre, amelynek bázisán állva kifejezheti önmagát
és a lehető legtöbbet adhatja nemcsak családjának,
hanem a környezetének is kulturális, erkölcsi és ma-
gatartás szintjén.

2001-ben még 110 ezren vallották magukat re-
formátusnak. Nemzetiségi szempontból hogyan
nézett ez ki? Mennyi volt a magyar, illetve szlovák
reformátusok száma?

A gyülekezeteink által összeállított statisztika alap-
ján tudom csak elmondani azt, hogy úgy a nyilván-
tartott, mint a választók névjegyzékének számadatai
azt mutatják, hogy egyházunkban kb. 13-14 száza-
lékra tehető a szlovák ajkú reformátusok száma. A
májusi népszámlálás adatainak feldolgozása után
bizonyára ilyen téren is többet fogunk tudni.

A valóság, amit az egyházközségek nyilvántar-
tásai mutatnak a gyülekezeti tagokról, illetve a vá-
lasztójoggal rendelkezdőkről, viszont a 110 ezertől
jóval kevesebb, 65 ezer reformátust jegyez. Mire
számít a református egyház? Több vagy kevesebb
lesz a reformátusok száma?

Mivel a népszámlálás alkalmával egyéni döntésről
van szó, ezt előre megmondani nem lehet. Örven-
detes lenne, ha többen, vagy legalább annyian val-
lanák magukat reformátusnak, mint tíz évvel ez-
előtt.

Viszont az egyháztagság számokkal történő ki-
mutatásánál tudnunk kell, hogy mindig háromféle,
sőt inkább négyféle számról beszélhetünk:

vannak a gyülekezettel rendszeres kapcsolatot tar-
tók, aztán a választók névjegyzékében szereplők -
akik egyházfenntartói járulékot ugyan fizetnek, de
nem mindenki kapcsolódik be rendszeresen a gyü-
lekezeti életbe (jelenleg ezek száma 40 656), a gyü-
lekezet által nyilvántartottak (65 222) és a statisztika
alapján az egyházközségek területén élők (94 6220),
valamint Szlovákia olyan településein élők, ahol
nincs gyülekezet, de ide tartoznak a Csehországban
élők is. Reformata.sk
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Minden református számít
Folytatás az 1. oldalról

A közbeszerzések a hulladék szállítására, tárolá-
sára és a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a vá-
ros közterületeinek tisztítására és a városi közutak
téli karbantartására voltak kiírva. Az említett köz-
beszerzési eljárás bírálói egyrészt azzal érveltek,
hogy az elektronikus aukcióval nagyobb összeget
lehet megtakarítani, másrészt pedig átláthatóbbá
teszi a versenyt. Nos, egyik sem elhanyagolható té-
nyező!

Az ügyben meg akartuk kérdezni Anton Marek
polgármestert, aki azonban szabadságát tölti, így
nem tudunk első kézből információval szolgálni.
Annyit azonban megtudtunk, hogy az egyik pá-
lyázó vállalat kifogásolt több dolgot a pályázati ki-
írásban, ezért maga a pályázat megtorpanni látszik.
A polgármesternek két lehetősége van tehát, vagy
elutasítani a kifogásokat, amennyiben azok jogilag
megállják a helyüket, vagy pedig új pályázatot kell
kiírnia. Amennyiben az utóbbinál döntene, azt vi-
szont már csak elektronikus úton teheti meg. Ez-
zel nemcsak választási programjának első pontja
érvényesülne, de minden bizonnyal „pluszponto-
kat” is szerezne a választópolgároknál. Mert az
adott szó betartása többet érhet minden pályázati
kiírásnál... -bör-

Az adott szó betartása
többet érhet...

Népszámlálás:
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Folytatás az 1. oldalról
Pénteken reggel azonban örömmel tapasztaltuk, hogy egy

vadonatúj tábla díszeleg a kórház bejáratánál, amely két nyel-
ven, tehát szlovákul és magyarul hirdeti az intézményt. Nem
kétséges, ehhez szükség volt a média nyomására, és az Egy
Jobb Komáromért Polgári Társulás hatásos közreműködésére
egyaránt. De miért volt erre szükség? Miért kellett ezzel is a
kedélyeket borzolni akkor, amikor egyébként is van mit javí-
tani a szlovák-magyar kapcsolatokon? Arról nem is beszélve,
hogy törvény szabályozza a feliratok mikéntjét vegyesen lakott
területeken. A kórház vezetésének talán egyéb dolgok meg-
oldására kellene összpontosítania energiáját, mintsem a tábla
körüli harcra a médiával és polgárokkal szemben. Például az
egészségügyi dolgozók problémáinak megoldására, hiszen
nem titok, hogy ezen a kedden az egészségügyi nővérek or-
szágos szinten fognak tiltakozni munkakörülményeik és bé-
rezésük javítása érdekében... -böröczky-

Fotó: -ssy-

„Nagyon fontos és halaszt-
hatalan beruházások előtt áll
Gúta városa – kezdte tájékoz-
tatását a polgármester. Sajnos
a saját tartalékaink időközben
elfogytak, így az önkormány-
zat úgy döntött, hogy a város
hitelfelvételhez folyamodik, és
230 ezer eurós hitelt vesz fel a
beruházások megvalósítása
céljából. Mint mondottam,
ezek olyan mértékű beruhá-
zások, melyekre nagy szük-
sége van a városnak. Ebből az
összegből szeretnénk elvé-
gezni a szlovák alapiskola re-
konstrukcióját, amelynél ko-
moly statikai hibákat fedez-
tünk fel és a kijavításuk nem
tűrhet halasztást. Ezekután ke-
rül sor a nyilászárók cseréjére,
valamint a tetőszerkezet re-
konstrukciójára. Terveink sze-
rint mindkét iskola teljes fel-
újítása is napirendre kerül.
Szintúgy az említett iskolák
konyháinak a felújítása is.

Továbbá szándékozzuk a vá-
rosközpont egyes részeit is fel-
újítani. Végre elkezdődhet a
gútai tájház felújítása is. Az-
tán itt van a városi buszpálya-
udvar. Az egészet úgy ahogy
van megsemmisítjük, és a régi
helyén egy vadonatúj, mo-
dern buszpályaudvart építünk
fel a mai kornak megfelelő ki-
vitelben.

Ugyancsak ebből az összeg-
ből szeretnénk átadni egy 18
lakásegységből álló bérlakást,
mely 1- 2 szobás lakásokból
állna, és a jelenlegi elvárá-
soknak megfelelően épülne
meg. A városban elterjedtek
olyan kósza hírek, hogy ezek
szociális lakásokként szolgál-
nának. Itt szeretném megje-
gyezni és kihangsúlyozni,

hogy erről szó sincs“ –
mondta határozottan Gúta
polgármestere.

Ejtsünk néhány szót az au-
gusztusban sorra kerülő gútai
vásárról és búcsúról. Arra a
kérdésünkre, hogy milyen lát-
ványosságokkal szolgál majd
az idei gútai vásár és búcsú,
Horváth Árpád a következő-
ket mondta: „Minden évben
hagyományosan megrendez-
zük a vásárt és a búcsút. Idén
sem lesz másképp. Terveink
szerint ennek időpontja au-
gusztus második hete lesz. Az
előző évek tapasztalatai azt
mutatták, hogy a vásár na-
gyon sok látogatót vonz, ép-
pen ezért arra törekszünk,
hogy a vásár megtartsa magas
színvonalát. Szeretnénk, ha
mindenki megtalálná a szá-
mára megfelelő programot.
Természetesen már körvona-
laiban látható a vásár kulturá-
lis és egyéb rendezvényeinek a
programja, de még mindig
vannak egyeztetések. Ami vi-
szont már szinte biztos, lesz
kézilabda-torna, streetball ver-
seny, valamint számos kiállí-
tás is színesíti az idei vásárt.
Az utóbbi évek egyik nagy si-
kere volt a koncert hétvége.
Ehhez az idén is hűek szeret-
nénk maradni. Elárulhatom,
jön az R-Go és a Magna Cum
Laude, a többiekkel még
egyeztetés folyik“ – mondta a
polgármester.

„Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy aki a gú-
tai vásárt választja kikapcso-
lódásként, annak kellemes él-
ményben legyen része“ – fe-
jezte be tájékoztatását Gúta
polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Nagy beruházásokra
készülnek hitelből

Gúta

Újra kétnyelvű a komáromi
kórház felirata

Kormánytagok és polgármesterek tanácskoztak
Az önkormányzati egyezte-
tések keretében Nyitra me-
gye HÍD-párti polgármeste-
rei találkoztak május 10-én
Dunamocson.

A tanácskozáson részt vett
Csicsai Gábor, a földművelés-
ügyi minisztérium és Érsek
Árpád, a közlekedésügyi
tárca államtitkára, valamint
Vörös Péter és Jakab Elemér
parlamenti képviselők. Ba-
nai Tóth Pál, az önkormány-
zati tanács megyei koordiná-
tora, Dunamocs polgármes-
tere a tanácskozás fő célja-
ként a pályáztatás összefogott
és egyeztetett rendszerének
hatékony működtetését je-
lölte meg. Hangsúlyozta: a ré-
gióban az önkormányzatok
ne vetélytársak, hanem az
igényeket egyeztető partnerei
legyenek egymásnak.

Jakab Elemér, az önkor-
mányzati tanács elnöke
hangsúlyozta, hogy világossá
vált: ebben a kiszámíthatat-
lan kormánykoalícióban a
HÍD az egyetlen önkormány-
zat-barát párt. Elmondta, a
koalíció berkeiben további,
az önkormányzatokat érzéke-
nyen érintő megszorításokat
készítenek elő. A pénz-
ügyminisztérium részéről
egyre erősödik a politikai
nyomás, hogy emeltessék az
önkormányzatokkal az ingat-
lanadó mértékét.

Vörös Péter a koalíciós kor-
mányzás bonyodalmait ele-
mezve úgy fogalmazott: Koa-
líciós partnereink úgy visel-
kednek, mintha már fél év-
vel a parlamenti választások

előtt lennénk. Felvetette a
Komáromig már létező nem-
zetközi kerékpárút folytatásá-
nak lehetőségét Karváig, ahol
az önkormányzat pályázatot
nyert személyi közlekedésre
használható komp üzembe
helyezésére a Dunán, Karva
és a magyarországi Lábatlan
községek között.

A megjelent polgármeste-
rek egyetértettek Banai Tóth
Pálnak a komáromi kórház
magyar nyelvű feliratával
kapcsolatos javaslatával: a
probléma gyors megoldásá-
ért a környékbeli települések
polgármesterei forduljanak
nyílt levélben az intézmény
igazgatójához, illetve a kór-
házat működtető FORLIFE
közhasznú szervezet vezeté-
séhez, illetve személyes talál-
kozó keretében is próbálják
meggyőzni őket a magyar fel-

irat visszahelyezésének gya-
korlati és szimbolikus jelen-
tőségéről.

A parázs vitában elhang-
zott polgármesteri felszólalá-
sokból, kérdésekből, vélemé-
nyekből világossá vált, hogy
szükségesek a szakmai hír-
források, s elengedhetetlenek
a kölcsönös értekezési csa-
tornák. Az önkormányzatok
vezetői figyelmeztettek arra,
hogy a szociális jogkörök át-
ruházása nem járt pénzügyi
fedezettel, ami bizonyos hely-
zetekben akár csődveszélybe
sodorhatja az önkormányza-
tokat. Azt is egyértelművé tet-
ték, hogy a helyi adóterhek
emelését nem tartják megol-
dásnak, az ilyen irányú lé-
pések a lakosság és az önkor-

mányzatok szempontjából is
negatív következményekkel
járnának. Az ingatlanadók és
egyéb díjak behajtása az em-
berek anyagi helyzete miatt
már jelenleg is komoly prob-
léma, így nem biztos, hogy az
adóemelés egyben a bevéte-
lek növekedését is eredmé-
nyezné.

Érsek Árpád kérdésekre vá-
laszolva egyebek mellett eu-
rópai uniós támogatással
megvalósíthatónak mondta
a Komárom-Karva nemzet-
közi kerékpárút megépítését.
Javasolta hasonló út kiépíté-
sét Komárom és Gúta között.
Megoldás lehetne a kihasz-
nálatlan vasútvonal nyomvo-
nalán megépíteni. Arról is
beszámolt, hogy a kormány
egyeztetett Magyarországgal
az új komáromi híd építésé-
nek ügyében. Nincs tehát kor-
mányközi akadálya annak,
hogy a két város a gyakorlat-
ban is megtegye a szükséges
lépéseket az építkezési enge-
délyek megszerzéséhez.

Csicsai Gábor a mezőgaz-
dasági és a környezetvédelmi
tárca árvízvédelmi program-
jának az önkormányzatok
számára kínálkozó lehetősé-
geit, illetve a munkanélküli-
eknek a munkaügyi hivata-
lok támogatásával megvaló-
suló foglalkoztatásának lehe-
tőségét emelte ki. Komoly
problémaként értékelte a kül-
földi jogi személyek termő-
földvásárlását Szlovákiában.
Ezt a jelenlévő polgármeste-
rek is igazolták, konkrét pél-
dákkal alátámasztva. Déli já-
rásainkban sorra jelennek
meg a nyugat-európai vállal-
kozók, akik tőkeerejüket ki-
használva a hazai termelők
elől felvásárolják a mezőgaz-
dasági területeket. A Híd párt
a probléma megoldására tör-
vényhozási lépéseket tervez,
amelyek előkészítésébe az
önkormányzati tanács által
bevonja a polgármestereket
is. r

Folytatás az 1. oldalról
Egyelőre üresen maradt a város főellenőri

széke, miután hat képviselő a Komáromi Járási
Ügyészséghez fordult, hogy vizsgálja meg, min-
den jogszerű volt-e a főellenőr-választás során.
Az ülésen Karol Lovász megválasztott főelle-
nőr hangsúlyozta: a főellenőr-választás során a
törvényesség maximális betartásának szándé-
kával cselekedtek. Hegyi Zoltán képviselő arra
hívta fel a figyelmet, hogy a főellenőr-válasz-
tásra vonatkozó határozatot először a polgár-
mester aláírása nélkül, majd másodjára ugyan-
azzal a dátummal, de már aláírva kapták meg.
Zemkó Margit polgármester válaszában el-
mondta, először a hat képviselő kérésének ele-
get téve nem látta el kézjegyével a határozatot.

Miután ismét áttanulmányozta az önkor-
mányzatokról szóló törvényt, akkor tudatosí-
totta, hogy a jogszabály a főellenőr-választás
esetében nem teszi lehetővé számára a vétót.
Így aláírta a határozatot. Mindent egybevetve:
hogy Karol Lovász mikor foglalhatja el a város
főellenőri székét, esetleg új főellenőr-válasz-
tásra lesz-e szükség, az ügyészség döntésétől
függ.

Az ülés további részében elfogadták a város
2010-es költségvetését és az 50 954,02 euró tar-
talékalap felhasználását. Jóváhagyták a város-
ban működő intézmények elmúlt évi gazdál-
kodásáról szóló jelentést valamint a Városi La-
káskezelési Vállalat és a Városi Vízművek ösz-
szevonását. (miriák)

Tesco épülhet Ógyallán
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Álmaim városa Komárom címmel
rajz- és irodalmi versenyt rendez-
tek a Szabadidőközpontban. A meg-

mérettetésre 192 képzőművészeti alkotás
és 19 próza illetve novella érkezett. A ver-
senybe több komáromi óvoda és alapis-
kola is benevezett. A zsűri elismerő okle-
veléllel jutalmazta a legszebb munkákat.

Képzőművészeti ágon két kategóriában
is hirdettek győzteseket. Az óvodások és
az alapiskolások kategóriájában egyaránt
hét-hét díjat osztottak ki.

A díjazottak között voltak a Hajós ut-
cai, az Eötvös-utcai magyar és szlovák va-
lamint a Béke utcai óvoda legkisebbjei.
Az alapiskolások versenyében a Ko-
menský utcai, a Jókai Mór alapiskola és
a Határőrség utcai iskola diákjai reme-
keltek. A kis alkotók képei hűen tükröz-
ték Komáromhoz fűződő élményeiket és
mindenki a maga ízlés- illetve fantázia-
világában jelenítette meg álmai városát,
Komáromot.

-pint-

Megjelent Ratimorszky Gyula író-tanár
Történetek II. Rákóczi Ferenc gyerekko-
rából című történelmi kisregényének he-
tedik kiadása.

A regény elejétől a befejezéséig érdekfe-
szítő eseményeket mutat be mindazok-
nak, akik szívesen olvassák a magyar tör-
ténelem csodálatos fejezeteit a hazaszere-
tetről.

A regény Munkács várának ostromával
kezdődik, amelyet Zrínyi Ilona és katonái
védenek. A 10 éves Rákóczi Ferenc figye-
lemmel kíséri mindazokat, akik önfelál-
dozó bátorsággal küzdenek szabadságu-
kért.

Munkács vára árulás következtében az
osztrákoké lesz. Lipót császár szabadságot

ígér Zrínyi Ilonának és gyermekeinek, de
szavát nem tartja be. Gyermekeit elszakít-
ják a hős asszonytól, akiknek életét ez ke-
gyetlenül megkeseríti. A császár mindent
elkövet, hogy Zrínyi Ilona soha ne talál-
kozzon szeretett fiával, Rákóczi Ferenccel,
akit a kegyetlen Lipót császár a jezsuiták
neuhausi kolostorába száműz (mai nevén
Jindřichův Hradec). Azt is elrendeli, hogy
az ifjú fejedelemmel senki sem beszélhet
magyarul a kolostorban.

A könyv már kapható a komáromi Di-
derot könyvesboltban. A kisregény borító-
ján a kép Than Mór festménye, Zrínyi Ilo-
nát ábrázolja gyermekeivel, amikor átadja
Munkács várát Caraffának, a véreskezű csá-
szári tábornoknak. -ga-

Rajz- és irodalmi verseny
a Szabadidőközpontban

Történetek II. Rákóczi Ferenc
gyermekkorából

Mozart, a nagy mágus
Idén ünnepeljük Wolf-
gang Amadeus Mozart
kettős évfordulóját. A ko-
máromi Szinnyei József
Könyvtár Mozart, a nagy
mágus címmel szervezett
emlékkoncertet igazi hoz-
záértők, a helyi Művészeti
Alapiskola diákjai közre-
működésével.

A mester életútját Czó-
koly Éva vázolta fel, elő-
adását a zeneszerző mun-
kásságát meghatározó há-
rom város: Salzburg, Bécs
és Prága köré építve fel. Ez-
után a fiatalok élőzenei íze-
lítőt adtak Mozart mun-

kásságából zongorán, fuvo-
lán és hegedűn. A jelen-
lévő gimnazista diákok (Ľ.J.
Šulek Gimnázium és Selye
János Gimnázium) bizo-
nyára meglepődtek, ami-
kor megtudták, hogy az
ifjú Mozart meghallgatva a
szigorúan őrzött s partitúra
formájában nem terjeszt-
hető Misererét, Gregori Al-
legri művét, képes volt azt
egyszeri hallás után lekot-
tázni. Szintén kevéssé is-
mert a tény, hogy a zseniá-
lis zeneszerző előszeretet-
tel biliárdozott s lakóhelye
mindegyikében volt egy-
egy biliárdasztal. Az elő-

adott zeneművek szemmel
láthatóan elbűvölték a hall-
gatóságot.

A rendezvény főszerve-
zője a gyakorlott pedagógus
Mgr. Rudolf Harmat volt,
aki már több zenei előadást
tartott a könyvtárban. Ez al-
kalommal is sikerült úgy
összeállítani a koncertet,
hogy az érdekes, vonzó és
tanulságos legyen. A kö-
zépiskolás diákok meggyő-
ződhettek arról, hogy a
klasszikus zene ma is él és
hódít.

Mgr. Eva Ďurčová,
Szinnyei József Könyvtár,

Komárno

Szép sikerrel büszkélkedhet
a Móra Ferenc Alapiskola

Az április végén megrendezett Tompa Mihály Országos Vers- és Pró-
zamondó Versenyen negyedik osztályos kisdiákjuk, Cserepes Zoltán
prózában a II. kategória győztese lett.

Zoli második éve szaval, s bizony már
tavaly is az előkelő második helyen vég-
zett. Idén ízes tájszólással előadott nép-
mesével nyerte el a zsűri és a közönség
tetszését.

Felkészítője, Fekete Irén elmondta,
hogy sok munka áll mögöttük, gyakran
hétvégén is próbáltak, de az eredmény
magáért beszél. A tanítónő elárulta, Zoli
szorgalmas, jó tanuló, s mindig jóked-
vűen jár a próbákra. A kislegény nem
csupán szaval, hanem versenyszerűen
karatézik, s ebben a sportágban szintén
állt már a dobogón.

Fekete Irén véleménye szerint egy-egy
ilyen megmérettetésen nem könnyű a
zsűri ízlésének megfelelni. A szövegvá-

lasztáskor pedig a gyerekek személyiségének megfelelő szöveget kell ke-
resni. „A nyári szünidő alatt kutatok a versek, prózarészletek után, a ta-
nulóknak 2-3 szöveget is megmutatok, s abból választjuk ki a számukra
megfelelőt. Ebben az évben 23 tanulóval foglalkoztam, közülük öten ke-
rültek az országos elődöntőbe. A tehetséges és szerepelni vágyó gyere-
kekkel szakkörön belül foglalkozom – szöveget elemzünk, a beszéd-
technikát és a helyes színpadi megjelenést gyakoroljuk”- mondta a ta-
nítónő. Zoli jövőre is folytatni szeretné a szavalást, ebben családja és ka-
rate edzője egyaránt támogatja. földes

Nemesócsa
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Polgár u. (Meštianska) 3018, Észak-Komárom
Tel: 003355//7777  3311  339900, www.piko-bike.sk

Fektessen Ön is a minőségbe!

A legtöbb elégedett kerékpáros 
AUTHOR kerérpárt teker.

262,- € értékű ajándék
300,- € feletti vásárlásnál 
262,- € értékű ajándék

Két holttestet találtak
Komáromban 
Múlt vasárnapról hétfőre virradóra két hajléktalan

holttestét találták meg Komáromban, ahogy arról
Renáta Čuháková, a kerületi rendőrkapitányság

szóvivője tájékoztatta lapunkat. Egyikőjük, egy 53 éves férfi
holttestét reggel, valamivel 5 óra előtt találták meg a Ko-
márom és Dunaszerdahely közti vasúti pályán, a gadóci
vasúti átjáró közelében. Azt még nem tudják, melyik vonat
ütötte el a szerencsétlenül járt férfit, az érsekújvári vasúti
rendőrség vizsgálódik az ügyben.

A másik, 57 éves férfit reggel 8 órakor a Zdravcentrum épü-
letének lépcsői alatt találták holtan fekve. Az ő esetében bon-
colást rendeltek el arra a kérdésre keresve
a választ, vajon elhalálozása nem
hozható-e összefüggésbe va-
lamilyen bűncselekmény-
nyel. Az ügyben a rend-
őrség folytatja a nyo-
mozást.             -bör- 

Az MKP Komáromi Helyi Szervezete csatlakozva 
az Önkéntesség Európai Éve – 2011 felhíváshoz

2011. május 21-én, szombaton 9 – 13 óráig
tavaszi nagytakarítást szervez az Öreg- és az Újvár területén. 

Az önkéntes brigádmunkára várjuk a lakosság jelentkezését..
Találkozó: május 21-én, reggel 9 órakor 

az Újvár Lipót-kapuja előtt. 

Stubendek László, az MKP komáromi elnöke

Felhívás:
Tavaszi nagytakarítás a komáromi várban

A kullancs terjesztette be-
tegségek ellen úgy védekezhe-
tünk a leghatékonyabban,
hogy könnyen ellenőrizhető
ruházatban megyünk ki a ter-
mészetbe, és jó, ha félórán-
ként ellenőrizzük, nincs-e raj-

tunk kullancs. A megfelelő öl-
tözék (szellős ruházat vagy
zokni alá gyűrt nadrágszár)
megnehezíti, hogy a kullancs
a lábszáron vagy az övtájon a
ruha alá jusson. Ruházatunkat
- főleg a nyaknál, csuklónál,
deréknál és a bokánál - fújjuk
le a gyógyszertárakban kap-
ható kullancsriasztó spray-vel.

Nem minden kullancscsí-
pés okoz fertőzést, a fertőzött
kullancsok többek közt az agy-
hártyagyulladást okozó kul-
lancs-encephalitist és a bak-
térium által okozott Lyme-
kórt terjeszthetik.

Szlovákia területén a fertő-
zött kullancsok előfordulását
elsősorban a Vág folyó partja
mentén lokalizálták, ide tar-
tozik térségünk is. Az endé-
miás területhez Szlovákia dél-
nyugati területei, a Nyitrai ke-
rület, legfőképp pedig a déli

járások tartoznak. Fertőzött
kullancsokat manapság vi-
szont már olyan területeken
is találnak, ahol korábban az
nem volt jellemző, áll a TASR
hírügynökség közleményé-
ben.

A kullancs-encephalitis el-
leni védőoltás 3 oltóanyagból
áll. Az ideális, ha az oltást a hi-
degebb hónapokban (október-
április közt) kezdjük el. A ja-
vasolt oltási rend szerint a
második oltóanyagot egy-há-
rom hónap múlva adják be.
A harmadik adagot pedig 9-12
hónappal később kell alkal-
mazni. Emlékeztető oltásra
háromévenként tavasszal van
szükség.

Amennyiben nem a hide-
gebb hónapokban oltják be a
pácienst, akkor az ún. gyorsí-
tott oltási séma alapján járnak
el. Ilyen esetben az első dózis
után hét nappal később adják
be a másodikat, a harmadikat
pedig két héttel később.

Azon személyek oltása
ajánlott, akik endémiás terü-
leten laknak, vagy tartózkod-
nak, illetve utaznak, valamint

mindazok, akik már átestek
hasonló betegségen. 

A Lyme-kór ellen egyelőre
nincs hatékony védőoltás,
megelőzéssel védekezhetünk
ellene. Ennek a komoly egész-
ségügyi problémákkal járó be-
tegségnek az előfordulása
Szlovákiában is egyre emel-
kedik, Magyarországon pedig
40 százalékkal több Lyme-kó-
ros megbetegedést diagnosz-
tizáltak, mint két éve. 

Háziállatainkra is veszélyt
jelentenek a kullancsok. A
kutyatulajdonosok már eb-

ben az időszakban észlelhe-
tik kedvenceiknél a kullan-
csok gyakoribb előfordulását.
A betegségeket legjobb meg-
előzni. Ma már számos kor-
szerű gyógyszer és kezelési
módszer ismert. A legelter-
jedtebb a rácseppentő olda-
tok havi rendszerességgel tör-
ténő alkalmazása. Hatékony
lehet a nyakörvvel vagy spray
alkalmazásával való védeke-
zés is. Ajánlatos egy-egy séta
vagy kirándulás során átvizs-
gálni a kutya testét. A kul-
lancs által terjesztett, négylá-
búakra veszélyt jelentő beteg-
ség a babéziózis. A betegség
első jelei a magas láz, étvágy-
talanság, kedvetlenség. A vi-
zelet sötétbarnává válik.
Gyógykezelés nélkül az állat
veséi felmondhatják a szol-
gálatot.

(összeállította: földes)

Rendkívül fontos, hogy a bőrbe fúródott
kullancs kiszedése szakszerűen és minél
hamarabb, az első 24 óra letelte előtt meg-
történjen. 

1. A kullancs kiszedéséhez használt eszköz
(csipesz) fertőtlenítése.

2. A kullancsot nem szabad piszkálni, nyo-
mogatni!

3. Ragadjuk meg a csipesszel a kullancsot

feji részénél, a lehető legközelebb férkőzve a
bőr felületéhez.

4. Húzzuk a megragadott állatot finoman
és egyenletes erőkifejtéssel, de határozott
mozdulattal hátra.

5. Kiszedésekor tilos a kullancsot csavarni,
a testi résznél megfogni, rángatni.

6. A kullancs kiszedése után a sebet és a kö-
rülötte lévő bőrterületet fertőtlenítsük.

Elkezdődött 
a kullancsszezon
Az elmúlt évtizedekben egyre enyhébbek lettek a telek,
ezen kívül csökkent a tartósan talajmenti fagyokkal kísért
napok száma, emiatt évről évre folyamatosan több a kul-
lancs. Általában az április-június hónapokban, illetve ősszel
nő meg a természetes és természetközeli élőhelyeken elő-
forduló kullancsok száma. Főleg a lombos erdőkben, bok-
ros, füves területeken fordulnak elő, de városi parkokban,
kiskertekben is találkozhatunk velük.

A kullancs eltávolításának menete

Elkezdődött 
a kullancsszezon



Folytatás az 1. oldalról
Egy héttel hamarabb jöttek a fagyok,

mint a fagyosszentek. Tájainkon má-
jus 11-e után nem ritkák a hideg éj-
szakák, de a héten tapasztalt lehűlés
fél évszázados rekordokat döntött. A
károk felmérése alapján sok helyütt a
gyümölcsfák akár 80 százalékán elfa-
gyott a gyümölcs. Reggel "zúzmarásak"
voltak az almafák,cseresznyefák, kaj-
szibarackfák, a gyümölcskezdemények
megbarnultak, oda a termés! A me-
legigényes barackfáknál talán még na-
gyobb volt a pusztítás. A szőlő és a
gyümölcsfák mellett sok helyütt meg-
tépázta a burgonyát, babot, paradicso-
mot, diófát, csemegekukoricát a fagy. 

Az elmúlt hideg éjszakák  egyelőre
nem okoztak nagy károkat a szántó-
földeken. A májusi fagy
elsősorban a felme-
legedés miatt
gyorsan elvetett
és kikelt kuko-
ricára illetve a
zöldségekre és
a gyümölcs-
fákra, jelentett
tehát nagy ve-
szélyt. A fagy az
ültetvények maga-
sabban levő termőfelüle-
tét és a szántóföldi növények egy je-
lentős részét talán megkímélte.

Mit lehet tenni ebben a helyzetben?
A fagy elleni védekezés, mint lehető-
ség ebben az esetben már nyilván

nem alternatíva, bár ilyen mértékű le-
hűlés esetén a hagyományos módszer,
mint a füstölés már nem nyújt biz-

tonságos védelmet. A fagyvédő öntö-
zés pedig csak egynémely ültetvény-
ben megoldható, a szántóföldön a
burgonyát, kikelt napraforgót és egyéb
növényeket ilyen módon nem tudjuk

megmenteni. Tehát csak egy le-
hetőség maradt: a kevésbé ká-

rosodott növényi részek vegy-
szeres kezelése a fagykár
utáni regenerálódás gyorsí-
tása érdekében.

61 éve nem volt olyan hi-
deg május eleje, mint az idén,

és az előrejelzések nem sok jó-
val biztatnak. Remélhetőleg las-

san megkezdődik tehát a felmele-
gedés, azonban továbbra is nagy lesz a
hőmérséklet-ingadozás az éjszakai és a
nappali értékek között - mondják az
időjósok. Miriák Ferenc

Husár János felvételei
a karvai szőlőhegyen készültek
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Kétszintes üzlethelyiség
Észak-Komárom központ-
jában, jó parkolási lehető-
ség.

Ár: 6�.000,- euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 �6�

ÉPITÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Észak-Komárom 
központjában 200 m2,
vállalkozásra is alkalmas
családi ház.Telek 429 m2.

Irányár: 180.000,- euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 �6�

(807)ELADÁS ELADÁS

ÚJDONSÁG

ELADÁS (650) (829) 

(824)
(811)

Észak-Komárom csendes kör-
nyezetében található családi
ház építésére alkalmas telek
540 m2-től 690 m2-ig. 
Ár: 78,- euró/m2

Infó: Ing. Zsolt Szabó
090� ��� 082

Észak-Komárom forgalmas
főútja mellett 550 m2

üzlet és raktárhelyiség. 

Ár: 2000,- euró/hónap
+rezsi

Infó: Ing. Zsolt Szabó
090� ��� 082

Exkluzív, új, berendezett,
tágas családi ház 
Észak-Komáromban.
Telek 1041 m2.

Ár: az irodában
Infó: Ing. Zsolt Szabó

090� ��� 082

ELADÁS ELADÁSHASZONBÉRLET

LUXUSINGATLAN

(812)

Újonnan épült luxuslaká-
sok Észak-Komáromban,
közel a városközponthoz
találhatók. A színvonalas
kivitelezésnek köszönhe-
tően a rezsiköltségek
alacsonyak.
Infó: Hraboš Doris

0911 770 �6�

A készülő kormányrendelet,
amely május közepéig kerül-
het a kormány elé, jelenleg tár-
caközi egyeztetésen van. Ráa-
dásul a késztermékek mellett
(sajt, lekvár, kolbász) nyers húst
is forgalmazhatnak majd a gaz-
dák. A farmról történő eladás-
tól abban is különbözik az új
rendszer, hogy nemcsak hely-
ben, hanem távolabbi régiók-
ban vagy akár a fővárosban is
eladhatják termékeiket.

Három kategóriába sorolják
majd a rendszerbe bekapcso-
lódó termelőket. Az elsőbe
azok a kistermelők kerülnek,
akiknek az éves bevétele nem
haladja meg a 2000 eurót, má-
sodikba azon vállalkozók, akik
legfeljebb évi 47 500 eurós be-
vétellel rendelkeznek. A har-
madik csoportban lesznek
azok  a nagytermelők, akikre

mennyiségi küszöb vonatkozik
majd, havonta legfeljebb 16
nagyállat-egységnyi hústermé-
ket értékesíthetnek (1 nagyál-
lat-egység = 500 kg élőtömegű
szarvasmarha).

A miniszter célja, hogy „a
gazdák saját termékeiket árul-
ják, ne pedig német, holland
vagy dán sertésből készült szlo-
vák szalámit”. 

Feltehetően májusban a ka-
binet jóváhagyja a rendeletet,
amit az Unióban is el kell fo-
gadtatni. Simon Zsolt minisz-
ter azonban nem számít ellen-
vetésekre az Unió részéről, hi-
szen az Európai Bizottság ille-
tékes biztosa áprilisi szlovákiai
látogatása alkalmával kijelen-
tette, hogy támogatja a szlovák
elképzelést.

A termelőket érintő másik
kormányrendelet az ideiglenes

vágóhidak kialakításának fel-
tételeit szabja meg. Az állat-
tartó gazda a higiéniai feltéte-
lek betartása és állat-egészség-
ügyi szakemberek ellenőrzése
mellett vághatja le a haszonál-
latokat. Az eddigi gyakorlattól
eltérően nemcsak marhát, ser-
tést, juhot és kecskét, hanem
baromfit, nyulat és struccot is.
A mennyiségi  határ a  szar-
vasmarha, sertés, juh és kecske
esetében havonta 16 nagyállat-
egységnyi, baromfi és nyúl ese-
tében 350, strucc esetében pe-
dig 20 darab.

Az új rendelet kidolgozása a
szlovák kormány 2010-2014-re
szóló programja alapján lett ki-
dolgozva a többi Uniós orszá-
gok rendelete alapján, szem
előtt tartva az értékesítés egész-
ségügyi betartását. A változás-
sal a piacra egyre több szlovák
termék fog kerülni. Ennek
alapján, aki otthon baromfite-
nyésztéssel foglalkozik, lehető-
sége lesz a tojás értékesítésére
a helyi vendéglő számára legá-
lisan. 

Az egész rendelet az Állami
Állategészségügyi és Élelemi-

szeripari Tanács ellenőrzése
alatt fog működni. 

A miniszter tájékoztatása
alapján szeretnék az ősterme-
lőket anyagilag támogatni,
hogy megfelelő hűtőberende-
zéseket tudjanak vásárolni,
ami a nyugati országokban
már régóta működik és bevált
a felhasználásuk. 

A rendeletet június elsejétől,
legkésőbb szeptember 1-től sze-
retnék életbe léptetni. 

Elkészült az állat-egészség-
ügyi törvény módosítása is. Si-
mon Zsolt sajtótájékoztatón is-
mertette az új szabályozás lé-
nyegét. Jelentősen megválto-
zik az Állami Állat-egészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági
Felügyelőség hatásköre. Meg-
szűnnek a kerületi felügyelő-
ségek, és Szlovákia minden ré-
giójában végezhetnek majd el-
lenőrzést a felügyelők. A mi-

niszter ettől a lépéstől azt várja,
hogy az ellenőrzések objektí-
vebbé és nehezebben kiszá-
míthatóvá válnak, végered-
ményben pedig arra számít,
hogy egyre kevesebb rossz mi-
nőségű élelmiszer kerül majd
az üzletekbe.

Szigorodnak az állatgyógy-
szerek alkalmazásának feltéte-
lei is. Abban az esetben, ha az
állattenyésztő elutasítja a ta-
karmány- vagy állat-egészség-
ügyi ellenőrzést, a szakembe-
rek megvonhatják az engedélyt
az ilyen tenyészetből származó
állatok továbbítására, azaz a vá-
góhídra.

A jogalkotók figyelembe vet-
ték az állatvédők kérését is, és
a kóbor állatokat ezentúl csak
szakember foghatja be.

(miriák)
Forrás: Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Minisztérium

Májusi fagy

Változnak a háztáji termékek 
értékesítésének feltételei
A földművelésügyi és vidékfejlesztési tárca új rendelet beve-
zetésével szeretné segíteni a közvetlen őstermelői értékesítés
rendszerét. Simon Zsolt miniszter szerint az őstermelők az ál-
taluk előállított húst, zöldséget és gyümölcsöt hamarosan köz-
vetlenül is eladhatják majd a fogyasztóknak, éttermeknek,
szállodáknak és a közétkeztetési intézményeknek. Ennek kö-
szönhetően több hazai termék jelenhet meg a szlovák piacon. 
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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

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

Mesto iba 2 €

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 273Május 6-án hivatalosan is átadták a Ther-

mal Corvinus legújabb létesítményét. Az új
fogadócsarnok annak a több mint 6 millió
eurós beruházásnak egy része, melyet az ön-
kormányzati tulajdonú Thermál Kft.-nek
még korábban megszavazott a csallóközi vá-
ros képviselő-testülete.

A Szlovákia egyik leglátogatottabb idegen-
forgalmi létesítményében véghezvitt beruhá-
zás azt a koncepciót követi, hogy a nyári sze-
zonon kívül is tudjanak nagyobb számban für-
dővendégeket fogadni. A fejlesztés része volt a
tavaly átadott családi medence is, melyet már
egy korábbi medencéjük felújításával és befe-
désével úgy alakítottak ki, hogy ez rákapcso-
lódik a szabad ég alatt lévő rekreációs meden-
cére is. Ezeket a létesítményeket és a már ko-
rábban megépített fedett medencéket köti ösz-
sze, teszi egységes komplexummá az új foga-
dócsarnok. A hivatalos átadáson Nagymegyer
polgármestere, Néveri Sándor (MKP), a föld-
művelésügyi és vidékfejlesztési tárca államtit-
kára, Csicsai Gábor (Híd-Most), valamint a für-
dőt üzemeltető kft. két ügyvezetője, Dobis Il-
dikó és Mikóczy Dénes vágta át a szalagot. Az
eseményen minden olyan cég, intézmény kép-
viselte magát, amelynek valamilyen módon
köze volt a fejlesztéshez. „A beruházás össz-
költségét egy 3,6 millió eurós, tízéves törlesz-
tési futamú banki hitelből, a többit pedig ön-
részből finanszírozzuk. A hat kasszával ren-

del-
kező fo-

gadócsarnok-
ban fokozatosan alakítjuk ki a különböző aján-
déktárgyak árusítására alkalmas kioszkokat,
információs irodánkat, ezen kívül lesz egy ká-
vézó és két étterem is, az utóbbiakat, vagyis a
vendéglátóegységeket már júliusban szeretné
a bérlő működtetni. 

Egyébként az új épület alagsorában egyszerre
1500 embernek tudunk öltözőszekrényt bizto-
sítani. A későbbiek folyamán a gyerekeknek
egy 400 négyzetméteres fedett játszóteret ala-
kítunk ki a fogadócsarnokon belül. Terveink
között szerepel, hogy a munka-, család- és szo-
ciális ügyi hivatallal együttműködve egészség-
károsodott embereket is alkalmazunk majd” –
mondta el megkeresésünkre Dobis Ildikó
ügyvezető. Az épület egységeinek fokozatos ki-
alakításával a jövő nyári szezonig szeretnének
végezni. A Thermal Corvinus most átadott fo-
gadócsarnoka is Mátyás király korát próbálja
megidézni: Vajdahunyad várát szimbolizálja az
új bejáratnál elhelyezett két torony, tetejükön
pedig a Hunyadiak címeréből átvett két jelkép,
a Hold és a Nap látható. Kovács Zoltán 

Tűzoltónak érezhették magukat

Anagymegyeri Bartók Béla Alapiskola első osztályos ta-
nulói lángokat ugyan nem oltottak, de működés köz-
ben próbálhatták ki a tűzoltófecskendőt. Tették ezt a

számukra megrendezett bemutatón a helyi tűzoltó- és mű-
szaki mentőállomás udvarán. Természetesen nem csak
locsoltak, de megismerkedhettek a tűzoltók bevetés köz-
ben használatos eszközeivel, például olyan hidraulikus
ollók működésével is, amiket a lánglovagok közlekedési

baleseteknél használnak a karambolt szenvedett emberek
kiszabadítására az autókból. A bemutató hagyományosan a

Bartók Béla Iskolanapok keretén belül valósult meg, köszönhe-
tően a tanintézmény és a tűzoltók kiváló együttműködésének. A má-

jus 2-i bemutatón az éppen szolgálatban lévő két tűzoltó, Hodosi Tibor és Mikolai Vilmos ka-
lauzolta el az ötven gyereket a tűzoltás és műszaki mentés világába. A kiselsősök és az őket el-
kísérő négy pedagógus is mindenre pontos és szakszerű választ kapott. Ide kapcsolódó hír, hogy
Hodosi Tibor tűzoltót eddigi munkája elismeréseként éppen az elmúlt napokban tüntette ki a
nagyszombati kerületi tűzoltó- és műszaki mentőszolgálat igazgatósága, a bronzplakettet a
nagymegyeri lánglovag a Tűzoltók napja alkalmából Szakolcán megrendezett ünnepségen ve-
hette át több más kitüntetettel egyetemben. -kozo-

Aváros önkormányzata
idén is megrendezte az
újszülött gyerekek ün-

nepélyes köszöntését. Az ese-
ményt a képviselő-testület ke-
retében működő szociális bi-
zottság szervezte meg, mely-
nek elnöke, Vrezgó Erzsébet
gyerekorvos, valamint egyik
tagja, Nagy Ági is köszöntötte
a tavaly született apróságokat.
A rendezvényen Néveri Sán-
dor polgármester nagy öröm-
mel szólt a jelenlévőkhöz, az
önkormányzatot még Lapos Il-
dikó alpolgármester is képvi-
selte. A 2010-ben világra jött 74
nagymegyeri gyerek közül
több mint hatvanan voltak je-

len szüleikkel a városi műve-
lődési otthonban május 2-án
megtartott ünnepségen. Az
eseményt színesítette a győri
Gézengúz Alapítvány által
helyben felállított játszóház is,

ahol a csöppségek önfeledten
tölthették el idejüket. Idén a
nagymegyeri önkormányzat
harminc eurós vásárlási utal-
ványt ajándékozott az újszü-
lött gyerekek szüleinek. KZ

Újszülötteket köszöntöttek Nagymegyeren

Új fogadócsarnokkal kezdi a szezont 
a nagymegyeri hévízfürdő
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Az Ekopolis Alapnak köszönhetően
a község 5500 euró támogatást nyert
egy szabadidőpark létesítésére az
egészségügyi központ mögött. A 26
benyújtott projekt közül 5-öt válasz-
tott ki a szakmai bizottság, ezek kö-
zül az egyik az izsai volt.

A projekt kidolgozói azzal a céllal
készítették el a pályázatot, hogy a la-
kosság számára szebb és jobb életkör-
nyezetet alakítsanak ki, erősítsék ál-
tala a kommunikációs készséget és az
emberi kapcsolatokat. A szabadidő-
parkban lehetőség lesz az ismerős
vagy ismeretlen emberek találkozó-
jára, egy kellemes szabadidő eltölté-
sére olyan környezetben, amiről min-
dig is álmodtak az itt lakók. 

A terület a község központjában

van, nyugodt környezetben. Kiválasz-
tására a projekt benyújtása előtt ke-
rült sor, a község területrendezési
terve alapján.  Közelében van a kato-
likus templom, a Fehér ló vendéglő és
a tűzoltószertár. 

Mivel ez a nyilvános terület a köz-
ség lakosait fogja  szolgálni, és a ter-
vezést, valamint a kivitelezést a pol-
gárok segítségével kell megszervezni.
A község vezetése szerette volna meg-
ismerni a lakosság  elképzeléseit, öt-
leteit és véleményét arról,  milyen célt
szolgáljon az adott terület és miképp
alakítsák át minden lakos tetszésére.
Az ankét eredményei alapján a terület
a lakosság nagy részét fogja szolgálni,
padokkal látják el, alkalmas lesz kul-
turális rendezvények megtartására is.
A szabadidőpark kivitelezésére de-
cember 31-ig kerül sor. 

(miriák)

Aháztartási hulladék mennyisé-
gének csökkentésére az egyik
legeredményesebb módszer a

komposztálás. A kertből, konyhából ki-
kerülő szerves anyagok zöme hazánk-
ban még többnyire a kukákban végzi,
esetleg elégetik, pedig több szempont-
ból is jobb lenne, ha ezek komposztá-
lással visszajutnának az élő környezet
körforgásába. Napjainkban ismét fel-
lendült a szerves trágyák és komposz-
tok iránti érdeklődés, a tudomány is
többször bizonyította a talaj legössze-
tettebb alkotóelemének, a humusznak
a nélkülözhetetlen voltát a termőtalaj-
ban. Számos kártevő és kórokozó kom-
posztálással is megsemmisíthető.

A legfrissebb adatok szerint ha-
zánkban éves átlagban a települési szi-
lárd hulladék egyharmada szerves
hulladék, amely ahelyett, hogy hulla-
déklerakókba vagy égetőbe kerül, akár
a kertek, parkok, szántóföldek talaját
is javíthatná.

A komposztálás fontosságát az Eu-
rópai Unió is felismerte. Így az uniós
előírásoknak megfelelően ma már
egyre több településen  csatlakoznak a
komposztálási programhoz.

Így van ez Ímelyen is,  ahol  a köz-
ség vezetősége szándéknyilatkozatot
dolgozott ki  a lehető legkevesebb kör-
nyezetterheléssel járó megoldásra,
egy komposztáló üzem megépítésére,
620 ezer euró értékben. A kidolgozott
projekt alapján a komposztáló meg-
építése 2011 októberében kezdődik
és 2012 májusában fejeződne be. Az
üzemeltetését 2012 június elsejétől
tervezik. Ehhez két dolgozóra lesz
szükség. 

A komposztálással  a lenyírt fű, gyü-
mölcs- és zöldséghéj és a többi szerves
anyag értékes tápanyagai visszajut-
hatnak a természeti körforgásba, így
ráadásul nincs szükség az őszi avaré-
getésre és a hulladék mennyisége - és
költsége is -  mintegy harmadával
csökkenthető.

(miriák)
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Ímely

Izsa

Nagykeszi

Komposztáló építését tervezik

Szabadidőpark az egészségügyi
központ mögött 

A falu elején található a 18. században épült gabonaraktár, amelyet a Zámory
család épített, majd később a Losonczy család tulajdonába tartozott. Az ere-
detileg gabonatárolónak épült létesítmény a rendszerváltás után a község
tulajdonába került.

Idővel egy komáromi vállalkozó érdeklődött a gabonatároló iránt, melyet ké-
sőbb meg is vásárolt. Egy panziót szeretett volna létesíteni, így némi átalakítást
is végzett az épületen. Sajnos a vállalkozása nem járt sikerrel, ezért eladásra bo-
csátotta a gabonatárolót. Nem kellett sokat várnia, egy ír származású vevő, gyor-
san megvásárolta az épületet. Egy darabig semmi nem történt, míg egyszer az
ír gondolt egyet, és továbbpaszolta egy pozsonyi vállalkozónak, aki alakítgatott
egyet-mást az épületen mivel nagy tervei voltak vele. 

Sajnos ma ott tartunk, hogy a nagy tervek csak tervek maradtak. 4-5 éve az
épület csak „amortizálódik”. Azt nem mondanánk, hogy halálra van ítélve, de
hogyha rövidesen nem történik valami nagy „műtéti” beavatkozás, akkor bizony
lehet, hogy a „halálhíréről” is be kell számolnunk. Mivel az épület már nem a
község tulajdona, így ők csak szemlélői az amortizációnak. Fájó, hogy a nagy ter-
vek milyen hamar köddé váltak. -pint-

Ne legyen az enyészeté

Mindig szívmelengető érzés, ha
régiónkban átadásra kerül
egy játszótér. Általában ösz-

szefogással, apukák, anyukák segítsé-
gével sikerül játszótereket építeni. Ré-
giónk játszótereinek biztonságosnak
kell lenniük, és ez elmondható min-
den ilyen létesítményről. De az a ját-
szótér, melyet Nagykeszin adtak át,
mondhatni a legbiztonságosabb,
ugyanis Európai Uniós követelmé-
nyeknek abszolút megfelelő, hisz pont ez volt a kitétel a játszótér megépítésé-
nél. Abszolút biztonságos, balesetmentes gumiszőnyeggel ellátott játszótér, s így
méltán népszerű a falubeli gyerekek körében. Van itt minden, amire egy mai gye-
rek vágyik. A színes játszótér esztitikai élményt is nyújt. Csalogató színekkel let-
tek ellátva a különböző tartozékok, s ez a kívülállókban is érdeklődést váltott ki.
A gyerekek szülői kísérettel naponta látogathatják az óvoda területén „üzembe”
helyezett játszóteret. -pint-, Ferusz Renáta felvétele

Játszótér uniós forrásból

Kolozsnéma
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Komáromfüss
A komáromfüssi önkormányzat fa-
luszépítési akciót szervezett. A bri-
gád fő célja a község területén talál-
ható új park kialakítása volt. 30-an
jelentek meg ezen az akción, me-
lyen főleg az idősebb korosztály
képviseltette magát, de azért a fia-
talok közül is többen bekapcsolód-
tak, sőt még gyerekek is segédkez-
tek a park létrehozásában.

A faluszépítők komoly munkát vé-
geztek, ugyanis először az ott lévő na-
gyobb kövektől kellett megtisztítani a
park területét, majd ezután kezdődött
a park „kozmetikázása”. Ebből nem-
csak a férfiak, de az idősebb asszo-
nyok is kivették a részüket. 

Kardos Emil polgármester büszkén
újságolta, hogy a parknak már neve is

van, de ez legyen meglepetés a nyil-
vánosság számára. A komáromfüs-
siek régi vágya, hogy egy szép, kelle-
mes környezetű parkkal gazdagodjon
a település. A polgármester  a továb-
biakban elmondta, hogy  örül ennek
a brigádnak, melyet sokan támogat-
tak. A park egy helyi sajátossággal is
bírni fog, mégpedig azzal, hogy min-
den komáromfüssi újszülöttnek a
tiszteletére egy facsemetét ültet a csa-
lád. A tervek szerint később a parkban
kisebb pihenőzónákat is kialakítanak,
melyek felölelik majd a park egy bi-
zonyos részét. A jövő hónapban újabb
brigád szervezését tervezik, mely a
Szebb Duna mentéért elnevezés alatt
zajlik, és egy projekt keretén belül va-
lósulhat meg. -pint-

A Községi Hivatal felvétele

Új parkot létesítenek

Május 27-én 65 templom tart
nyitva este 6 óra és éjfél között, in-
gyenes kiállításoknak, előadásoknak,
koncerteknek otthont adva. A kezde-
ményezésnek ökumenikus aspektusa
is van: a különböző valláshoz tartozó
személyek számára ad lehetőséget,
hogy felfedezzék a keresztény isten-
tiszteleti helyeket. 

A „Templomok éjsza-
kája” kezdeményezést
nemcsak az ország ke-
resztény egyházainak

képviselői támogatják, ha-
nem polgármesterek és a

helyi önkormányzatok tagjai
is.

Járásunkban Szentpéteren, Naszva-
don, Perbetén, Újgyallán, Sziloson és
Ógyallán kerül sor a Templomok éj-
szakája rendezvényére. Václav Ďurčo
ógyallai dékán az eseménnyel kap-
csolatban nyilatkozott lapunknak: „A
Templomok éjszakájának kezdetén
röviddel 18 óra előtt valamennyi
templomban megszólalnak a haran-
gok, ezt követően ökumenikus nyitó
istentisztelet kezdődik. A meghívás
különösen azoknak szól, akik távol
állnak az egyháztól, s akik szívesen
benéznének egyszer elfogulatlanul
egy templomba. A rendezvény célja
nem a térítés, hanem a találkozás. A
Templomok éjszakája egyedülálló le-
hetőséget kínál, hogy az egyházat a
maga sokféleségében megtapasztal-
juk – minden érzékszervünkkel” –
vélte Václav Ďurčo. 

Valamennyi szervező egyetértett
abban is, hogy ezt a kezdeményezést
a jövőben is folytatni kell. 

(miriák)
Fotó: net

Templomok éjszakája
Első

alkalommal
Szlovákiában is

megrendezik május-
ban a „Templomok

éjszakáját”.
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Búcs
Hetény

Május a tavasz legszebb hónapja. A fiatalság
tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa
állításának ideje. Ez a természet újjászületé-
sének szimbóluma. A májusfát csoportba szer-
veződve állították a legények a lányoknak,
akik számára ez nagy megtiszteltetés volt.

Májusfa az iskola udvarán

Általában színes szalagokkal díszítették. Gyak-
ran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek
a kidöntését ünnepély és táncmulatság kísérte. 

A Tarczy Alapiskolások is egy kis közösség. En-
nek tudatában a 6. osztályos tanulók Éva néni ve-
zetésével májusfát állítottak az iskola udvarába,
hogy ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy
mennyire fontos az összetartozás érzésenek ápo-
lása. Színes szalagokkal és szívecskékkel díszítet-
ték a fát. A májusfa állításához kapcsolódó ün-
nepségre május 20-án kerül sor az iskola udvarán.

(miriák)
Kotiers Éva felvétele

A búcsi Katona Mihály Alapis-
kola negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Madárles-tábort. A
tábor érdekes programot kínált
mindenkinek, aki szereti a ter-
mészetet és túrázásra adja a fe-
jét. A megfigyelések alkalmával a
résztvevők érintették valameny-
nyi élőhelyet. 

A madárles ünnepi megnyitó-
val kezdődött, amelyen Győző
Andrea iskolaigazgató és Csákvári
Zoltán, a tábor vezetője ismertet-
ték az idei programot és a táborra
vonatkozó előírásokat.  A tábor
első napja madárlessel vette kez-
detét a Háromméteres tó partja
körül, majd Varga Tamás kiállítá-
sának megnyitójára került sor. A
délutáni program is madárlessel
folytatódott, ezúttal a temetőben.
Este a táborlakók Zombori Ottó
csillagász előadását hallgatták
meg, és az első nap csillaglessel
ért véget. A második nap is ma-
dárlessel indult, ezt követte Lu-
kács Ágnes, előadása a „A föld
nyelvi képe a magyar nyelvben“.
Katona Mihály madártudós az „Ér-
dekes madarak a tengeren túlról“,
Kovács Károly csillagász pedig
„Észleljünk“ címmel tarott elő-

adást. A második nap a Kutyahe-
gyen ért véget, ahol a résztvevők a
fülemüléket figyelték meg. A har-
madik nap előadással kezdődött,
Sándor Csaba pedagógus a sasok-
ról és a sólymokról szólt. Ezt kö-
vette az iskola tanulóinak elő-
adása „Hová kerül a szennyvized“
címmel. Gúgh János az SOS/Bird-
life Slovensko nonprofit szervezet
munkatársa a Szlovák Madártani
Egyesület munkáját ismertette. Az
előadás után az ő vezetésével a tá-

borlakók madárlesen vettek részt,
melynek keretében ellátogattak a
dunamocsi szigethez, a virti tóhoz
és Marcelházára. 

A madártáborban tanultakról
este a tóparton szalonnasütés köz-
ben a résztvevők egy kötetlen be-
szélgetés keretében adtak számot,
amelyet kiértékelés követett, majd
bezárta kapuit a harmadik alka-
lommal megrendezett búcsi Ma-
dárles-tábor.  (miriák)

Az AI felvétele

Negyedik Madárles-tábor

Előkerültek a távcsövek, kezdődhet a kutatás
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Gúta

Karva

A helyi VITIS Borbarátok
Köre által szervezett tizen-
egyedik borversenyen a zsű-
rinek az elmúlt évhez képest
(120) ezúttal csupán 56 bor-
mintát kellett értékelni.

Az eredményhirdetésre a
Duna-parton lévő Korava ház-
ban került sor, amelyen meg-
jelent Bartos Fanni Anna, a
Vinum Ister-Granum  Regio-
nális Borlovagrendek 2011-es
szépségkirálynője, a község al-
polgármestere Kapás István,
valamint a lábatlani, bajóti,
karvai borosgazdák. 

Halász Zsoltnak, a VITIS
Borbarátok Köre elnökének
megnyitója után Vikukel
László, a zsűri elnöke érté-
kelte az idei borversenyt. „ Az

elmúlt évi időjárás nagyban
befolyásolta nemcsak a szőlő
mennyiségét, de a borok mi-
nőségét is“ – mondta a neves
szakember. 

A tizenegyedik borverse-

nyen a zsűri  tíz bormintának
ítélte oda az aranyérmet, ezen-
kívül 9 ezüstérmet, 17 bronz -
érmet és  20 oklevelet osztot-
tak ki. A borverseny Polgár-
mesteri díját a lábatlani Bartos
Kálmán Cabernet Sauvignon-
ja és a bajóti Bodnár Sándor
Juhfark  boráért kapta. A kar-
vai borosgazdák közül arany-
érmet kaptak: Maga Lubomír
Kékfrankos, André, Szalai De-
zső Olaszrizling, Kékfrankos
boraiért. (miriák)

A szerző felvétele

Nemzetközi
borverseny

A képen balról Kapás István alpolgármester, Vikukel László, a
zsűri elnöke, Halász Zsolt, a Borbarátok Körének elnöke és
Bartos Fanni Anna, az Ister-Granum Borlovagrendek 2011-es
szépségkirálynője az eredményhirdetésen

… mondták az idei gútai Szól a nóta rendezvényről. Ugyan
nem telt meg az egész nézőtér, csak néhány szék maradt üre-
sen az eddig teltházas rendezvényen. Idén kevesebb előadót
hívtak meg, talán ezért volt kisebb az érdeklődés. 

A tíz előadó, valamint Mezei Ernő és zenekara mégis olyan
hangulatot varázsolt a terembe, ami felejthetetlen élménnyel
gazdagította mindazokat, akik részt vettek a nótaesten. Idén
sem maradhatott el a népszerű „Akácos út…” c. nóta, melyet ed-
dig mindig a gútai Morvay István énekelt hallgatóival, idén vi-
szont betegség miatt nem adhatta elő, ennek ellenére Mezei
Ernő dalra fakasztotta a jelenlévőket.

Gútát ebben az évben Gőgh Zoltán és Molnár Angelika kép-
viselték, a többi előadó Andódról, Vezekényről, Nyékvárkony-
ból, Dunaszerdahelyről és Érsekújvárból érkezett. A több mint
kétórás esten mindenki jól szórakozott, az előadók, a szervezők
és a hallgatóság egyaránt. csóka

Színvonalas volt, de nem teltházas

Nagykeszi község önkormányzata 2011. május
21-én immár 15. alkalommal rendezi meg a
hagyományos MAJÁLIST a helyi sportpályán.

11:00-13:00  Nagykeszi–Megyercs bajnoki lab-
darúgó mérkőzés - sportpálya

13:00-13:05  Ünnepélyes megnyitó
13:05-15:00  Jó ebédhez szól a nóta - rendez-

vénysátor - Muzsikál Banyák Ró-
bert és zenekara

13:30-14:00  A nagykeszi óvodások és iskolá-
sok fellépése

14:00-15:00  Bábszínház - Árgyélus színház: 
Életnek és halálnak a vize - inter-
aktív bábjáték

15:00-15:20 Mazsorettek fellépése - az ekeli is-
kola diákjai

15:20-16:00  Nagyidai cigányok - táncos-éne-
kes szórakoztató műsor - Musical
„Kölykök”, Csicsó

16:00-16:15  Zumba bemutató 
16:15-16:45  Tücsök Nikolett - megzenésített

verseket, táncdalokat énekel
16:45-17:30  Lakszakállasi népművészeti 

csoport fellépése
17:30-17:45  Bélai énekkar fellépése 
18:00-18:15  Bélai táncegyüttes fellépése 
18:45-19:45  Mészáros Tamás – musical operettest
20:00-22:00  Dévényi Tibor – Retro diszkó
22:00-05:00  Utcabál – Domino zenekar

XV. Majális Nagykeszin

0911 822 501

Város 
2 €NON-STOP

A felhőtlen szórakozás napja

AXIII. falunap is zenés
ébresztővel, májusfaállí-
tással és a hagyomány -

őrző csoport utcai zenés mű-
sorával vette kezdetét. A főző-
verseny is időben kezdődött,

így minden benevezett csapat
a déli harangszóra el is készí-
tette az ételt. A délelőtti prog-
ram elsősorban  a gyerekekről
szólt, számukra lövészver-
senyt, kézműves foglalkozáso-
kat és az I. falusi olimpia jegy-

ében, sportversenyeket ren-
deztek. Őseink emlékének
tisztelegve honfoglaláskori jur-
taállításra is sor került, vala-
mint diák és ifjúsági bajnoki
labdarágó mérkőzések szóra-
koztatták a közönséget.

A falunap ünnepélyes meg-
nyitóján Varga Ervin polgár-
mester köszönötte a Bada-
csonytomaji testvértelepülés
és Vasad község képviselőit.
A gyermekek falfestés-verse-

nye közben kiértékelték a fő-
zőversenyt. Az első díjat Vass
Krisztián nyerte el, megelőzve
a helyi MIRKOM és a komá-
romi Nagy Tibor csapatát. 

A délutáni program két ki-
állítás (Mutasd meg mit tudsz

és Lóránt Attila fotóművész
képei) megnyitójával indult,
majd a kultúrműsorral folyta-
tódott. Majd sorban követ-
keztek a különböző bemuta-
tók: sárkányrepülő, Fekete Só-
lyom íjászok, repülőmodelle-
zők. Aztán  ismét a kultúra
népművelői léptek fel a szín-
padon: Tücsök Nikolett, a
művészeti alapiskola táncosai,
Beňo Viki.

Az esti szórakozást Solymos
Tóni sztárvendég és a Melo-
dik zenekar biztosította. Az
egész nap során kirakodóvá-
sár, borkóstoló, finom ételek
és italok várták a vendégeket.
Csak az nem érezte jól magát,
aki nem vett részt a falunapi
ünnepségen.

(miriák)
Fotók: -ga-

Marcelháza

Varga Ervin polgármester 
nyitotta meg a XIII. falunapot

Az I. falusi olimpia résztvevői

A zsűri munka közben ...

... és a nyertes Vass Krisztián
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KoS
Varázslatos lesz ez a
hét, hiszen a partne-
red többször bizo-
nyítja, nemcsak szó-

ban, hanem tettekben is, hogy
tényleg te vagy számára az
igazi.

BIKA
Végre pénz áll a ház-
hoz, persze nem any-
nyi, mint amennyire

számítottál, de ez is valami.
IKREK

A pasiddal ezen a hé-
ten légy türelmesebb,
és a csábítás művé-
szetéből alkalmazhat-

nád a zuhany pózt, meglátod
minden kettőtök közötti gond
egyszer csak elszáll.

RÁK
Mostanában hajla-
mos vagy rá, hogy fe-
lelőtlenül az egészsé-

gedet kockáztasd a hivatásod
kedvéért. Figyelj oda a testedre,
amíg nem késő!

oRoSZLÁN
Úgy érzed, egy bizo-
nyos dolgot nagyon
szeretnél megkapni
vagy elérni, de valójá-

ban nem vagy tisztában annak
minden következményével. Fi-
gyelj az apró részletekre.

SZűZ
Szervezz néhány sza-
badidős programot a
családoddal! Ügyelj
arra, hogy kedvesedre

is maradjon időd, egy roman-
tikus vacsora csodát tehet.

MÉRLEg
A szerelemben igazi
nagyvadra lelsz, akiért
harcolnod kell, sajnos
sokkal több riválissal,

mint amennyi most látszik.
SKoRpIÓ

Erőteljesebben szeret-
néd befolyásolni ked-
vesedet, és ez viták-
hoz vezethet. Ne pró-

báld meg rövid pórázon tar-
tani, mert nagy baj lesz.

NyILAS
Másokat kezdesz hi-
báztatni, pedig a prob-
léma benned van. Fi-
gyelj inkább önma-

gadra és ne bántsd a környeze-
tedet.

BAK
Közlékeny vagy a na-
pokban. Jól megmon-
dod a magadét a

munkatársaidnak, és ennek
meglesz a következménye is.

VíZÖNTő
Bármit akarsz is el-
érni a kedvesednél,
sokkal többre jut-
hatsz, ha nem ker-

telsz, hanem nyíltan meg-
mondod, mire vágysz.

HALAK
Fülig szerelmes vagy
már megint, mivel
egyszerűen imádsz
szerelmesnek lenni.

Csak vigyázz, mert baj lesz, ha
ezt a párod is megtudja.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp Programajánló

A kerékpározás technikai sport, ezért minden bringás ki van
szolgáltatva a technika ördögének. A bringa egy gépezet, ezért ha
azt akarjuk, hogy jól működjön és minél tovább szolgáljon ben-
nünket, bizony karban kell tartani.

Természetesen nem érdemes mindenkinek részletesen a ke-
rékpár karbantartásának minden apró fortélyát elsajátítani, de bi-
zonyos feladatok megoldása praktikusabbá teszi a kerékpár hasz-
nálatát. 

A technika fejlődése a kerékpáriparban is gyors tempóban ha-
lad előre. Évről évre újabb, hatékonyabb felszereltséggel rendel-
keznek a bringák. A szervizelésük is egyre több tudást, gyakorla-
tot és nem utolsósorban célszerszámot igényel. Ezért a szerelé-
seket és a téli karbantartást bízzuk szakemberekre.  Amennyiben
mégis önerőből vágunk neki, ezt semmi esetre ne tegyük a jót-
állási idő alatt. Bármilyen jellegű szakavatatlan beavatkozás kizáró
oknak számít a jótállási feltételek alól. 

A márkás bringáknál, neves üzletekben az új bringát egy hónap
befuttatás után ingyenesen átnézik, beállítják. Ezt semmi esetre
se hagyjuk ki.

De nézzük, mire figyeljünk oda. Úgy az új, mint a régebbi bi-
ciklik használatánál fontos minden út előtt leellenőrizni néhány
dolgot: A legfontosabb a levegő nyomása a gumikban. Ne teker-
jünk puha gumikkal, mert ezek hamarabb elrevülnek, másrészt
meg puha gumival sokkal fárasztóbb a tekerés. Ha a bringa sokáig
áll puha gumikon, ezek „elkockásodnak”, eldeformálódnak a bi-
cikli súlya alatt.  

A következő, amit ellen-
őrizzünk minden tekerés
előtt a fékek hatékony-
sága, fékpofák, zsinó-
rok állapota. Rosszul
működő fékekkel ne
vágjunk neki az út-
nak! A fékzsinórokat,
bowdeneket mini-
mum 2 évente cserél-
jük le. Fékpofákat a ko-
pás mértékétől függően
kell cserélni. A fékhatást
nagyban befolyásolja a fék-
pofa és a kerékfelni összha-
tása. 

Szintén nézzük át az összes gyors-zárat, nehogy menet közben
kilazuljanak. Nagyon fontos a tekerés szempontjából a lánc álla-
pota. Legalább havonta ellenőrizzük a kopás mértékét. Ezt szak-
szervízben néhány másodperc alatt elvégzik. A láncnak finoman
kell járnia, egyetlen láncszem sem ugrálhat. Ne legyen rozsdás,
de az sem jó, ha „úszik”az olajban. Egy túlkent lánc jobban vonzza
a szennyeződést és tekerés közben összefröcsköli az egész hátsó
kereket, tehát a fékfelületet is. Kenés előtt először tisztítsuk meg,
így jobb hatást érünk el. Az aszfalton használt bringák láncait kb.
2000 km, míg a terepen használtakét kb. 1500 km lefutása után
ajánlatos lecserélni. 

Ezzel együtt évente egyszer-kétszer érdemes kicentíroztatni a ke-
rekeket is. A középkategóriás bringákon már alapfelszereltség a
duplafalú felni. Ezek nagyon jól tűrik az  egyenetlen talajtól, göd-
röktől, stb. kapott ütéseket, ilyenkor viszont a küllők rendesen meg
vannak dolgoztatva. Ezért rájuk fér egy kis „feszítés”. Előfordul,
hogy a kerék nagyobb ütést kap és a felni deformálódik. Ilyenkor
már a centírozás sem segít, a felnicsere az egyedüli megoldás. 

Leginkább ezekre érdemes odafigyelni. Ami a legfontosabb és
sok kellemetlenségtől kímél meg minket, ha minden évben
megcsináltatjuk kedvencünkön a téli karbantartást. A szezon
végén végeztessük ezt e, és az átnézett bringát tegyük el pihenni.
Tavasszal az első jó idővel mindjárt elővehetjük a menetre kész
bringát, és nem kell azon bajlódni, hogy még ezt-azt meg kell rajta
csináltatni. Jó tekerést és hátszelet!

Kovács Kamill
www.piko-bike.sk 

Bringára fel! - Jótanácsok a kerékpárosoknak
Egy-két mondat a karbantartásról

ÉSZAK-KoMÁRoM
Duna menti Múzeum díszterme:
Nézd, mi repül! – Gólya! című vándorkiállítás. A kassai Kelet-
Szlovákiai Múzeum természettudományi kiállítása a fehér gó-
lyáról június 11-ig tekinthető meg.
Limes Galéria: „Tisztelgés a szerb ősök előtt: Veljko Mihaj-
lović: Letelepedés c. grafikai sorozatából rendezett kiállítás
május 29-ig tekinthető meg.
Zichy palota: Régi idők hangjai, Fonográfok és gramofonok
Miroslav Lipa magángyűjteményéből.
Selye János Gimnázium aulája: Május 20-án 17.00 órakor
Kürthy Veronika és Tóth Ida Klára, Tájak, emberek c. kiállítá-
sát megnyitja dr. Szénássy Zoltán, nyugalmazott gimnáziumi
tanár. Közreműködik Mák Ildikó művésznő.
Csemadok székház: Tarts velünk! Pár nap múlva dől el, há-
nyan vagyunk! Miért is fontos a népszámlálás nekünk? Be-
szélgetés  2011. május 16-án, hétfőn 17.00 órakor. Ennek során
levetítésre kerül az „Üldözöttek védelmében” című, Esterházy
János életpályáját bemutató film.
Csemadok galéria:
Dr. Vavrik Gyuláné Felsőeöri Szarka Erzsébet, Szelíd színek,
nehéz évek című kiállítása május 27-ig tekinthető meg.
Május 18, 18.00 órakor A női  minőség a magyar hagyo-
mányban. Dr. Varga Tibor jogtörténész előadása.
Aranysas étterem: Május 20-án Komáromi fonó – táncház
18.00 Gyermek táncház és játszóház, 20.00 Felnőtt táncház
felvidéki, magyarországi, erdélyi és moldvai táncokkal. A be-
lépés díjtalan!
VMK: Május 16-án, 18.00 órakor „A bennünk rejlő erő“ – Fűri
Ferenc előadása magyar nyelven, belépő 1,50 €. Május 23-án,
18.00 órakor. – MUDr. Mária Butkovičová „Méregtelenítés,
fogyás, energiapótlás” (szlovák nyelven), belépő 1,50 €. Május
30-án – Ing. Oto Moravčík „Gyógyítás fénnyel“ (szlovák nyel-
ven), belépő 1,50 €.
Madách ART Café: Május 22-én, 19.00 órakor Felolvasószín-
ház. Beugró: 2,- €. Jegyek kaphatók szerdától (május 18) elővé-
telben, valamit előadás előtt a helyszínen (Madách kávézó).
Május 26., 20.00 órakor Táncház, azaz egy újabb este népze-
nével. A belépés díjtalan!

DÉL-KoMÁRoM:
Csokonai Művelődési Központ, Kelemen László utca:
Május 25-29. Guruló tanterem, Interaktív Waldorf módszertani
kiállítás diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek a betűk, szá-
mok, elemek rejtelmeiről a kőzeteken át a formarajzokig. A be-
lépés díjtalan!
Szabadság tér:
Május 27-28. A gyermekeké a város. Cél: a játékos programok
révén a diákok megismerjék városunk értékeit, történelmi
múltját, bővüljön a helyismeretük.
Május 28., 11.00 Iciri-piciri mesesarok - mesés foglalkozás da-
lokkal és játékkal. Az Óperenciás Waldorf Óvoda szervezésé-
ben, gyermeknapi rendezvény keretében. A részvétel díjtalan!
Monostori erőd:
Május 28. III. Alfa autós találkozó, www.alfaamore.hu.
WF Szabadidőpark:
Május 28-29. I. BMW autós-motoros márkatalálkozó és csa-
ládi nap. Program: F 10 kiállítás, erődlátogatás, driftbemutató,
szexi autómosás, lóerőcsere egy lóra, rekeszpakolás, szlalom-
verseny, legszebb BMW, csúszkálós autó, alkatrészfelismerés,
nosztalgiadiszkó, gyermekprogramok…

NAgyMEgyER:
VMK nagyterme:
Május 20-án, 14.00 órakor Majális az Izsapi Szociális Intézet
lakói részére. Május 28-án, 9.00 órakor Gyermekek és fiatalok
sakkversenye a VMK igazgatójának kupájáért.
VMK színházterme: Május 21-én, 18.00 órakor Kórustalál-
kozó, énekkarok közös hangversenye. 
VMK kisterme: Május 19-én, 15.00 órakor Hogyan tarthatjuk
ébren memóriánkat - aktivizációs tréning bemutatója. 
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Birkózás

A Mezőfalván megrendezetett nemzetközi szabadfogású ver-
senyen remekeltek a madari birkózótehetségek. A Kovács
László és Pupák Ferenc edzők vezette alakulat valamennyi bir-
kózója éremmel a nyakában fejezte be a versenyeket.
Különösen Kovács Nicolas teljesítménye figye-
lemreméltó, hiszen saját súlycsoportjában, a
37 kilogrammosok versenyében diadal-
maskodott, a 42 kilogrammos súlycso-
portban pedig ezüstérmet szerzett. 

Eredmények:
Gyermek -  I. kategória:
37 kg: 2. Domonkos Máté 
Gyermek – II. kategória:
22 kg: 1. Sluka Máté 
37 kg: 1. Kovács Nicolas 
42 kg: 2. Kovács Nicolas 
45 kg: 2. Pupák Simon 
Diák – I. kategória:
26 kg: 1. Tóth Dávid 
42 kg: 1. Sluka István

Régiónk hosszútávfutói két neves versenyen
is részt vettek, amelyeken ismét jelesen kép-
viselték városaikat, falvaikat. 

A X. Krakkói Maratonin a gútai Zsélyi Zol-
tán és a dunamocsi Kele Géza vették fel a ver-
senyt több mint 3700 futóval és magával a táv-
val. Mivel az afrikai futók népes tábora is rajt-
hoz állt, ez előrevetítette a verseny végkime-
netelét. Az ugyanis már természetes jelenség-
nek számít ebben a sportágban, hogy ahol
fekete bőrű versenyző elindul, ott mások szá-
mára nem nagyon terem babér. Most sem ter-
mett, hiszen az első tízben csak és kizárólag af-
rikai futók végeztek, rájuk jellemző módon,
gyilkos iramot diktálva. A végső győzelmet a
kenyai Kyeva Mutuku szerezte meg 2:12,20
idővel. Zsélyi Zoltán 3:36,26, míg Kele Géza
3:56,27 időt teljesített. Kele Gézának ez volt az
idei 7. sikeres maratonija.

Tatabányán rendezték meg a 13 kilométeres
Turul futást, amelyen szintén ott voltak régi-
ónk képviselői. A versenyt a városközpontban
indították útnak, majd a város jelképét, a turul
madarat megkerülve vezetett az útvonal vissza
a városba. A négy kilométeres hegyi szaka-
szon 290 méteres volt a szintkülönbség, ami
rendesen megviselte a rajthoz álló 150 ver-
senyzőt. 

Régiónk versenyzőinek eredményei:
45 év feletti korosztály:
3. Kele Géza (Dunamocs) 
60 év feletti korosztály:
1. Béres Lajos (Lekér)
7. Nagy Zoltán (Ógyalla) 

FFEELLNNőőTTTTEEKK

2011. május 21. (szombat)  11 órakor: Nagykeszi – Mergyercs (Területi Bajnokság II.
osztály) 15 órakor: FK Activ – Gúta „B” (Területi Bajnokság II. osztály – Keszegfalván)
17 órakor: Ógyalla – Nagymegyer, KFC – Illésháza (IV. liga) 2011. május 22. (vasárnap)
10.30 órakor: Vágfüzes/Kava – Ógyalla „B”/Bajcs (Területi Bajnokság) 17 órakor: He-
tény – Szímő (V. liga), Nemesócsa – Perbete, Őrsújfalu – Madar, Izsa – Dulovce, Búcs
– Csallóközaranyos, Pat – Lakszakállas, Keszegfalva – Šrobárová, Szentpéter – Bátorkeszi
(Területi Bajnokság), Nagysziget – Dunaradvány, Martos – Bogyarét, Tany – Csicsó (Te-
rületi Bajnokság II. osztály). Bogya/Gellér és Dunamocs – szabadnaposak lesznek.

TERüLETI BAjNoKSÁg – IFjúSÁgIAK 

2011. május 22. (vasárnap) 12.30 órakor: Keszegfalva – Szentpéter (előrehozva) 15 óra-
kor: Nemesócsa – Perbete. Madar, Csicsó és Hetény – szabadnaposak lesznek. 

TERüLETI BAjNoKSÁg – DIÁKoK 

2011. május 21. (szombat) 14 órakor: Ógyalla – Naszvad (Keleti csoport) 15 órakor:
Csallóközaranyos – Őrsújfalu, Nemesócsa – Ekel „B”/Lakszakállas (Nyugati csoport),
Ímely – Szentpéter, Perbete – Dulovce (Keleti csoport). 2011. május 22. (vasárnap) 15
órakor: Keszegfalva – Csicsó (Nyugati csoport). Tany a Nyugati, illetve Hetény a Keleti
csoportban  szabadnaposak lesznek.  

Hengereltek a madariak 

A madari csapat Kovács László és Pupák Ferenc edzőkkel     
Kovács Nicolas győzelme 
a 37 kg-osok versenyének döntőjében

Atlétika

Hétvégi focimenü

Krakkói Maratoni és
Turul futás Akomáromi kórházat működtető Forlife n.o. felhívja a

Komáromi régió lakosságának figyelmét, hogy ismé-
telten bűncselekményre valló tevékenység zajlik a szer-

vezet nevének felhasználásával. Információink szerint, eddig is-
meretlen tettesek, akik a komáromi kórház dolgozóinak adják
ki magukat, az egykori pácienseket meglátogatva egészség-
ügyi segédeszközöket kínálnak megvételre több száz euró ér-
tékben. Hogy mindezt leplezzék, kisebb összegekre pénzesu-
talványt is küldenek, amelyet a mi szervezetünk számlájára kel-
lene befizetni. 

A Forlife n.o. figyelmezteti a lakosságot, hogy a kórház dol-
gozói nem látogatják a volt pácienseket, s egészségügyi segé-
deszközök forgalmazásával sem foglalkoznak. Kérjük a lakos-
ságot, hogy hasonló esetekben legyenek óvatosak, és az ilyen
látogatások esetében kellőképpen győződjenek meg róla, kinek
milyen szolgáltatásért fizetnek. 

Mgr. Andrea Beňová (Haščáková)
A Forlife n.o. szóvivője  

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

Ezenkívül megrendelhetők:
redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szúnyoghálók, markízák. Á Ál l
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V pondelok 16. 5. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť a miestami dážď alebo
prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-
plota od + 8 do + 10  ̊C, denná teplota od 16 do
18  ̊C. Mierny až čerstvý SZ vietor do 8 – 10 m/s.   
V utorok 17. 5. predpokladám v našom regióne
polooblačno až  oblačno a ešte možnosť sla-
bých prehánok. Nemerateľné množstvo vlahy.
Nočná teplota od 5 do 7  C̊, denná teplota od
17 do 19  C̊. Mierny SZ vietor do 6 – 8 m/s.
V stredu 18. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od 8 do 10  ̊C, cez deň od 21 do
23  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.  
Vo štvrtok 19.5. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa veľkú oblačnosť a miestami
občasný dážď alebo prehánky. Množstvo
vlahy do 3 mm.  Nočná teplota od 10 do 12  ̊C,
cez deň od 21 do 23  ̊C. Slabý premenlivý vie-
tor do  2 – 4 m/s.
V piatok 20. 5. predpokladám  v našom regióne

veľkú oblačnosť až zamračené a občasný dážď.
Malá možnosť aj búrok. Množstvo vlahy do 5
mm. Nočná teplota od 10 do 12  ̊C, denná  teplota
od 16 do 18  C̊. Mierny SZ vietor do 6 – 8 m/s.
V sobotu 21. 5. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno, popoludní pri zväč-
šenej oblačnosti možnosť prehánok alebo aj bú-
rok. Možnosť búrok do 30%. Množstvo vlahy
do 2 mm. Nočná teplota od 10  do 12  ̊C, denná
teplota od 23 do 25  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s. ( od 7 – 14 km/h.) pri búrkach zosilnie. 
V nedeľu 22. 5. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, popoludní pri  zväčšenej ob-
lačnosti možnosť prehánok alebo aj búrok.
Možnosť búrok do 10%. Množstvo vlahy do 2
mm. Nočná teplota od 11 do 13  ̊C, cez deň od
+ 23 do + 25  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.
pri búrkach zosilnie.
V nasledujúcom týždni očakávam teplé po-
časie s početnými prehánkami a búrkami.

S pozdravom Dr. Meteo

Predpoveď počasia  16. 05. - 22. 05.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

pre maturantov zľava �0 eur

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

VEĽKÁ  AKCIA

Je krásny deň. Deň stvorený
na prechádzku naším mes-
tom. Mestom, na ktoré sme
my Komárňania hrdí.

Cítim sa, akoby som bola v
obľúbenom filme môjho det-
stva, v Nekonečnom príbehu.
Bytosti sa združujú vo svete
Fantázie. Majú strach. Strach z
neznámej sily, z ničoty, ktorá
všetko zničí, čo sa jej postaví
do cesty.

Táto ničivá sila sa teraz blíži
k nám. Pohltila už skoro celé
mesto. Ničota je výtvorom
mocných ľudí, politikov
mesta. Politikov, ktorých roz-
hodnutia prinášajú nás do zú-
falstva.

Zdemolované je už kino
naša Tatra, kam radi chodili
ľudia každej generácie.
Krásne roky, keď ešte fungo-

vala a premietali sa v nej
filmy! 

Alebo sa pozrime na naše
Námestie generála Klapku!
Na polikliniku, ktorá zíva
prázdnotou, či o kúsok ďalej
na Nádvorie Európy. Tam by
mali stáť domy s charakteris-
tickými znakmi jednotlivých
európskych miest. Ale stoja
tam nedokončené a symboli-
zujú niečo úplne iné, a to ne-
dbalosť a nezáujem kompe-
tentných.

Je to smutné.  Mesto chátra,
niektorí jeho obyvatelia tak -
isto. Prečo? Na túto otázku
niet odpovedí. Veď nikomu z
našich „vodcov“ to nevadí.
Nevadí im, že významné bu-
dovy sa stávajú obeťou ne-
záujmu. Tieto budovy by mali
byť  pýchou nášho mesta. Te-
raz tam stoja nedokončené

Po vyštudovaní Učiteľského
ústavu v Turčianskych Tepli-
ciach niekoľko rokov učil na
Orave a v Liptove a od 11.
októbra 1924 zastával post ria-
diteľa školy v Lipovom (vtedy
sa volalo Hodžovo) – obci le-
žiacej štyri kilometre severne
od Zemianskej Olče. Ako na-
písal vo svojom životopise, tu
spoznal rovinu Žitného os-
trova, jej dary i záhady.

Ján Kvietok sa stal nielen
učiteľom detí, ale aj radcom a
pomocníkom dospelých. Po
viedenskej arbitráži musel z
južného Slovenska odísť, no

tento kraj si natoľko obľúbil,
že po oslobodení sa sem opäť
vrátil  a od roku 1947 zastával
funkciu okresného knižnič-
ného inšpektora. Svedomito
viedol kroniku Lipového a
tiež kroniku Komárna, do kto-
rej zapisoval udalosti  a údaje
od prvopočiatku až do roku
1969. Zomrel v Komárne 24.
októbra 1972.

Ján Kvietok bol veľkým bo-
jovníkom proti alkoholu a al-
koholizmu. Keď na jar 1926
istý občan Lipového požiadal
Okresný úrad v Komárne o
povolenie na zriadenie vý-

čapu liehových nápojov, on
ako riaditeľ školy rozvinul ši-
rokú kampaň proti hostincu.
Dosiahol, že o otázke sa ko-
nalo obecné referendum s
prekvapujúcim výsledkom, o
ktorom informovali všetky
vtedajšie noviny: 201 občanov
svojím podpisom potvrdilo,
že je proti krčme, trinásti sa
akcie nezúčastnili a len dvaja
boli za. Znamená to, že 93 per-
cent obyvateľov vyjadrilo
svoju vôľu, aby úrady nepo-
volili otvorenie krčmy „ani te-
raz, ani v budúcnosti“. Zdá sa
však, že potomkovia na tento
odkaz predkov pozabudli a
tak sa dnes v Lipovom – ako
všade inde – bez zábran na-
lieva pivo, víno aj pálenka.

(fb)

Bojoval za vzdelanosť, proti alkoholizmu

Komárňanské etudy

S.O.S - Komárno!
alebo prázdne, stali sa obyčaj-
nou súčasťou, dokonca upa-
dajú.

V centre ničoty teraz stojí náš
hotel Európa, populárne
miesto našich rodičov a ešte
niečo oveľa cennejšie pre nás:
naši občania. Jednoduchí ľudia,
ktorí nemajú prácu a v meste si
ju ani nevedia nájsť. Na vine je
mestské zastupiteľstvo, ktoré,
ak sa dobre pamätám, pred ko-
munálnymi voľbami sľubovalo
hory-doly, no napokon im ne-
podalo ani pohár vody... Teda
títo nešťastlivci musia opustiť
svoj domov a hľadať si živoby-
tie v zahraničí.

Komárno teda, ako v roz-
právkach, hľadá svojho
hrdinu, ktorý odolá tej naj-
hroznejšej sile, ničote, zmo-
dernizuje a vybuduje mesto,
opraví chyby, teda urobí prvý
krok. Veď všetci dobre vieme,
že aj ten najmenší krok môže
byť osudným a môže byť za-
čiatkom obrovských zmien.

Kiss Barbara,
Gymn. H. Selyeho

Už len príslušníci najstaršej generácie sa pamätajú na zá-
služnú aktivitu ľudovovýchovného pracovníka Jána Kvietka.
Narodil sa 23. mája 1901, teda okrúhle pred 110 rokmi v Ban-
skej Bystrici, no väčšinu života prežil v našom regióne.

AuTOšKOLA  ELÁN

Začiatok kurzu 20. mája

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

400400 eur s DPH

Teraz len
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Hurbanovo

Tanfolyam indul Észak-Komáromban 
június első hétvégéjén.

Megismerheted:
��mit kell tenned, hogy elégedett életet élj,
��mi az oka problémáidnak, betegségeidnek, 

nem megfelelő kapcsolataidnak,
�� hogyan válhatsz kiegyensúlyozott személyiséggé.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Dr. Nagy Ildikónál
hétfő - péntek 8.00 - 18.00 órakor a 0917 124 039 telefonszámon

www.principyzivota.eu

Principy života® Az élet alapelvei

Vtomto roku si pripomí-
name zdvojené výročie
hudobného skladateľa

Wolfganga Amadea Mozarta.
V Knižnici Józsefa Szinnyeiho
v Komárne sa uskutočnil spo-
mienkový koncert s príznač-
ným názvom Veľký mág Mo-
zart. Podieľali sa na ňom na-
slovovzatí odborníci zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Ko-
márne. Majstrove životné
osudy nám priblížila pedago-
gička Czókoly Éva v prezentá-
cii, v ktorej sa zamerala na tri
mestá, v ktorých skladateľ

prežíval tvorivé obdobie –
Salzburg, Viedeň a Praha. Na-
sledovali živé hudobné
ukážky z diela W. A. Mozarta.
Žiaci ZUŠ v Komárne inter-
pretovali jeho diela na klavíri,
zobcovej flaute, husliach a za-
spievali úryvky z majstrovej
piesňovej a opernej tvorby.
Prítomných študentov z Gym-
názia Ľ. J. Šuleka (o 10. hod.) a
z Gymnázia Hansa Selyeho (o
11. hod.) na úvod určite pre-
kvapila informácia o tom, že
keď bol Mozart v ich veku, vy-
počul si prísne strážené dielo

Gregoria Allegriho Miserere,
ktoré nesmelo byť šírené v no-
tovej forme, on bol však
schopný na jedno počutie
prepísať toto dielo do nôt.
Prekvapujúce bolo aj to, že ge-
niálny hudobník s veľkou ob-
ľubou hral napríklad aj bi-
liard. Biliardový stôl mal na
každom mieste, kde býval.
Živá hudba prednesená
žiakmi ZUŠ bola pre študen-
tov mimoriadne pôsobivá a
viditeľne ich zaujala.

Celé podujatie dramatur-
gicky aj organizačne zabezpe-
čil skúsený pedagóg ZUŠ Mgr.
Rudolf Harmat. V knižnici už
pripravil viac hudobných po-
dujatí, ktoré zakaždým zaujali,
rozšírili vedomosti a potešili
ducha. Aj teraz sa mu pora-
dilo zostaviť koncert tak, že
bol zaujímavý, príťažlivý, na-
bitý informáciami. Študenti
sa mohli presvedčiť, že aj
dnes je klasická hudba  živá a
podmanivá.

Mgr. Eva Ďurčová, 
Knižnica Józsefa 

Szinnyeiho v Komárne

Veľký mág Mozart

V ZŠ Nám. Konkolyho–
Thege č. 2 sa konala netra-
dičná  slávnosť, žiakom
školy odovzdali do užívania
nové učebne výpočtovej
techniky. Hostí vo vchode
školy vítali krojované diev-
čatá z dievčenského folklór-
neho súboru Rosnička.

Svojou účasťou slávnosť
ozdobili primátorka mesta
JUDr. Margita Zemková, ve-
dúci oddelenia regionálneho
rozvoja MsÚ Mgr. Roland
Hulko, zástupca firmy Novi-
tech Nové Zámky zabezpeču-
júcej výpočtovú techniku  Ing.
Štefan Horváth, bývalý riadi-

Otvorenie VT 1 a VT 4
teľ školy Mgr. Ernest Veres a
predseda rodičovského zdru-
ženia Ing. Karol Lovász. Po
úvodnom príhovore riadi-
teľky školy Mgr. Marty Ková-
čovej a primátorky mesta, p.
Horváth predstavil dodanú
techniku do učebne. Sláv-
nostné prestrihnutie pásky
uskutočnili primátorka mesta
a riaditeľka školy. Potom sa k
slovu, teda k počítačom, do-
stali deti, ktoré okamžite ve-
deli, kde čo treba zapnúť, po-
tlačiť a stisnúť. 

V rámci projektu vonkajšej
rekonštrukcie školy sa okrem
zateplenia budov, výmeny
okien, kotolní a striech budov
sa kompletne vybavili dve
nové učebne výpočtovej tech-

niky. Do každej sa zabezpečili
nové stoly so stoličkami, mo-
derné dotykové počítače s
web kamerou a slúchadlami
pre 21 žiakov a 1 učiteľa, inter -
aktívna tabuľa, multifunkčné
zariadenie a kopírovací stroj.
Takto škola disponuje už so 4
učebňami VT, kde sa môže
vzdelávať naraz až vyše 70
žiakov. Svoje nadobudnuté
vedomosti, počítačové zruč-
nosti budú môcť aplikovať v
moderných učebniach. Škola
právom môže byť hrdá, že po-
skytuje kvalitné vyučovanie
výpočtovej techniky na naj-
modernejšej technike a zara-
ďuje sa medzi moderné
školy.

MH

Munkakör / beosztás / munkaadó szám Elérhetőség

Adminisztrátor, SR, ITAL-ACCESSORI, KN 1 035/7740547 Életrajz az
info@ital-accessori.sk-re

Tele-marketinges asszisztens, SR, COMPUTE
SLOVENSKO s.r.o. Komárno, Nádvorie Európy
20, Český dom

6
0948 200 684, Fényképes
életrajzzal lehet személyesen
jelentkezni a cég székhelyén!

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Életrajz a holka@koop.sk

e-mail címre
Grafikus, SR, PNEULINE spol. s.r.o. Komárno
Rokkantnyugdíjasok részére is! 1 0903 888 061

Kalkulátor, értékesítés, SR, 
KROMBERG & Schubert s.r.o. Kolárovo 1 035/7846715, Angol vagy

német nyelv ismerete feltétel!

Kövező, útburkoló, SR, MOZAIK spol. s r.o.
Svätý Peter 15 0905 645 627

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650 440 123

Beszerző, SR, DS-SMITH SLOVAKIA s.r.o. 
Hurbanovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 1

Életrajz a
frantisek.betak@dss-slo-

vakia.sk e-mail címre. 
Üzleti képviselő, SR, LOKÁTOR s.r.o., Komárno 1 0905144888

Üzleti képviselő, SR, EXEKÚCIA RBK s.r.o.
Komárno 1 0948 392 440

Ügyfélszolgálati munkatárs, SR, DS-SMITH
SLOVAKIA s.r.o. Hurbanovo
Angol nyelv ismerete feltétel!

1
Életrajz a

frantisek.betak@dss-slo-
vakia.sk e-mail címre.

Varrónő, SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno,
Nová Stráž 20 035/7852033

Varrónő, SR, EUROOBUV spol. s r.o., Komárno 10 035/7900411

Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o.
Komárno 5 0915 069 526

Minőségspecialista, SR, 
KROMBERG & Schubert s.r.o. Kolárovo 3 035/7846715, angol nyelv

ismerete feltétel!

Speditőr, SR, FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1
Szlovák és magyar nyelvű

életrajz a fhtmsped.fin
@gmail.com e-mail címre.

Technikus, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o.
Kolárovo 10 035/7846715, angol nyelv

ismerete feltétel!

Tele-marketinges munkatárs, SR, MEDIFIT
SLOVAKIA s.r.o., Komárno 5 035/7733832

Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o.
Komárno 1 Életrajz a hogard5

@gmail.com címre

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),  SR,
Takács Ladislav – T-TRANS Bátorove Kosihy 2 0908 152 278

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., 
Hurbanovo 1 0908 243 920

Tehergépjármű-vezető, SR, Jozef Máriási-
MAJO TRANS, Komárno-Nová STráž 2 0905 908 954

035/7782381

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o.
Komárno 3

Kérvény és életrajz
postán: Komárno, 

Mederčská 39 címre

Egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV
Komárno 1 035/2433 012

Szaktanácsadó – gazdasági és gazdálkodási
szakosztályvezető, SR, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Komárno

1 035/2443 120

Állasajánlatok járásunkban

Részletes információk a hivatal honlapján: www.knupsvr.sk
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk május 17-én,
halálának 1. évfordulóján 

Horváth Teréziára szül. Jassa 
Nagykeszin.

Emlékét örökké őrző férje és gyermekei családjukkal.

A gyümölcs- és zöldségke-
reskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket
keres csallóközaranyosi
raktárába, meghallgatás
minden pénteken 9-től 11-
ig. Bindics Lajos 0918 956
573, Rudolf Károly 0918
185 810.

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

VLASy Sú KORUNOU KRÁSy!
Salon salon-style pripravil pre

vás špeciálnu ponuku:
dni otvorených dverí!!! 

dňa 3.6 .2011 v piatok
- prezentácia vlasovej kozmetickej

značky o´rising 
- mikrokamerová diagnostika vla-

sov a vlasovej pokožky
- konzultácie pre úpravu a ošetre-

nia  vlasov
- vhodný strih - farba a účes
- používanie stylingových 

prípravkov 
- pri kúpe vlasovej kozmetiky 

o´rising 25% zľava
- vyžrebujeme jedného zo zúčast-

nených osôb, ktorý získava
kompletnú zmenu imidžu a lu-
xusné ošetrenie vlasov a vlasovej
pokožky v hodnote 60,- eur

Rezervujte si termín
Salon-style kadernictvo
M. R. Štefánika 13
Komárno, tel.č. 0905 598 435

• Easy zenekar! Ha jó hangula-
tot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• THERMOSHIELD - szigete-
lés, festés, gipszkartonozás 0908
403 615.
• Utolsó lakások eladók  – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakó-
házban, zárt udvarral Ógyallán.
2-szobás 19.079 €, 3-szobás bal-
konnal és pincével (75,6 m2)
48.535 €-tól + garázs 3.348 €-tól.
Félkész lakás is kapható! 1-szo-
bás lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant to-
jójércék, ára: 2,95 €/db (4 szín).
Tel.: 0903 130 168, 0908 840 931.
• Pedikűr – manikűr, Úzká 13
– Letecké pole, a Timi fodrászat
mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, minő-
ség kedvező áron. Tel.: 0908 666
351.
• Asztalos, ácsmunkát válla-
lok. Tetők, teraszok, garázsok
készítése, javítása. Garantáltan
a legolcsóbb a környéken. Tel.:
0908 248 536.
• Kárpitozást vállalok. Nová
Stráž. Tel.: 0908 301 225.
• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.
• Külső-belső hőszigetelést és
térkövezést vállalok. Tel.: 0907
263 710.
• Predáme 3-izbový byt s LV,
pôvodný zach. stav, 70 m2, Ul.
Rákócziho, III. posch. KN, 34 tis.
Eur. Tel.: 0918 361 821, 0903 488
369.
• Kőművesmunkát, szobafes-
tést, vésést, külső festést,
gipszkartonozást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Eladó Bálványon részben fel-
újított családi ház. Tel.: 0948 306
303.

Bakonyban, Fenyőfőn
2011. augusztus 15-22-ig

9-12 éves gyerekeknek

Napi 3 x 45 perces órák,
szervezett programokkal.

0908 726 489

NyÆri angol 
nyelvtan-folyammal 
egybekötött tÆbor

„Lent sötétség, csend és nyugalom,
Fent marad a bánat és a fájdalom.
Második éve, hogy elmentél.
Csak emlék marad örökké.
Hiányod feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.“
Sok szeretettel emlékezünk 

Simonek Istvánra 
Komáromban.

Emlékét őrzik: feleséged, gyermekeid családjukkal és nő-
véreid családjukkal.

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

Fájó szívvel emlékeztünk május 13-án,
halálának 5. évfordulóján

Kiss Lászlóra 
Hetényen.

A gyászoló család.

Értesítjük Önöket, hogy 2011. 05. 18-án, 19.00 órától 20.30
óráig a Matica slovenská komáromi székházában (volt
Dom odborov) az I. emelet 102. számú helyiségében ke-
rül sor az Anonim alkoholisták első találkozójára. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk (családtagjaikat és barátai-
kat is). Információ: szlovák nyelven: Gabo 0905 624 847,
magyar nyelven György 0905 605 709.

Oznamujeme Vám, že dňa 18.05.2011 od 19.00 h do
20.30 h v budove Matice slovenskej v Komárne
(bývalý Dom odborov) na I. poschodí v miestnosti
č. 102 sa uskutoční I. stretnutie AA – anonymných
alkoholikov. Pozývame všetkých záujemcov (vítaní
sú aj ich rodinní príslušníci, resp. priatelia). Info:
slovenský jazyk: Gabo 0905 624 847, maďarský
jazyk: Juraj 0905 605 709.

• Felújított 2-szobás lakás el-
adó Ógyallán. Tel.: 0907 754 317.
• Predám 2-izbový byt re-
konštruvovaný v Hurbanove.
Tel.: 0907 754 317. 
• Szobafestés 25 €-tól/helyi-
ség, parkettázás 2 €-tól/m2. Tel.:
0903 574 191.
• Egyszerű kereseti lehetőség.
Tel.: 0911 989 416.
• Eladó Ekelen régi típusú csa-
ládi ház. Tel.: 0905 275 355.
• Eladó 3m-es Roldor szek-
rény, 1,5 éves, 500 €. Tel.: 0915
794 456.
• Szezon előtti akció! Cserép-
kályhák, kandalló típusú cserép-
kályhák, népi bútorok. Csapágy
értékesítés, felvásárlás. www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu Tel.: 003620/3979102
• Eladó gyerekszobába fehér
szekrény, komód, válenda,
ebédlőbútor 4,10 m, 3 db rozs-
damentes szúnyogháló, 3 db fe-
hér reluxa, varrógép, Whirpool
mosógép, Zanussi hűtőszekrény
+ fagyasztó. Tel.: 0918 125 171.
• Eladó berendezett garzonla-
kás. Tel.: 0903 926 733.
• Dám do prenájmu 3-izbový
byt, prípadne izbu. Tel.: 0944
592 235.
• Eladók beltéri mahagón aj-
tók 60-as, 80-as méret, nagyon
jó állapotban. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0903 932 121.

• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 204 634.
• Hosszútávra bérelnék lak-
ható kertes hétvégi házat Ko-
máromban. Tel.: 0944 367 318.
• 3-szobás lakás eladó a Király
püspök utcában. Tel.: 0905 980
428.
• Megrendelhetők előnevelt
bábolnai jércék. Tel.: 0915 954
912.
• Eladó első emeleti garzonla-
kás a Gazda utcában. Tel.: 0908
192 446.
• Gyorskölcsön vállalkozók-
nak, nyugdíjasoknak Magyar-
országon dolgozóknak. Tel.:
0915 176 283.
• Berendezett 2-szobás lakás
kiadó a 8. emeleten a Pávia ut-
cában, 150 € + 100 rezsi. Tel.:
0907 860 850.
• Predám tehlový 3-izbový byt
s garážou v centre KN. Tel.: 0907
753 637.
• Predám v Novej Stáži ro-
dinný dom. Tel.: 0908 411 365.
• Eladó járóka, ár: 30 €. Tel.:
0944 080 121, KN.

• Kúpim 1-izbový byt v KN na
začiatku sídl VII. Súrne. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó őzagancs gyűjtemény
+ 1 szarvas + 1 muflon. Tel.: 035
779 2131.
• Eladó színes Sony tv, 2 db
80-as, használt ajtó. Tel.: 0948
006 071.
• Eladó keveset használt gáz-
fűtésű 80 l-es melegvíztároló.
Tel.: 0905 641 475.
• Eladó gútai üdülőhelyen 4-
áras bekerített kert, bódéval.
Tel.: 0905 375 287.
• Egyszerű, otthon végezhető
munkát keresek. Tel.: 0908 474 950.
• Eladó szimbolikus áron für-
dőmedence és villany kenyér-
sütő. Tel.: 0904 911 773.
• Akciós kamatú hitelek
20.000 €, kezessel, fizetéskimu-
tatás nélkül. Tel.: 0915 892 449.

• Eladó termő fügefa, banánfa,
citromfa, gránátalmafa Gútán.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó 2 db oldaltáska Ba-
bettára , új barna színű Gútán.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó ingatlan 451 m2 10
€/m2 Lakszakállason. Tel.:
035/80250, gáz, víz van.
• Kerti és ház körüli munkát
vállalok. Tel.: 0903 574 191.
• Eladók új könyvek. Mesék,
festészet, irodalom stb. Tel.:
0903 574 191.
• Predám sediaciu súpravu v
dobrom stave, 3+1+1. Tel.: 0948
501 466 + sms.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Gútán sürgősen eladó 3-szo-
bás cs. ház, csendes helyen .
Tel.: 0907 199 333.

• Megrendelhető szabadföldi
paprika, zeller és nagyvirágú
krizantém palánta  Cserháton.
Tel.: 035/7782 108, 0902 302
742, 0914 22 46 77.
• Kiadó lakás: modern, búto-
rozott nagy szoba-konyhás, für-
dőszobás, erkélyes lakás kiadó
2, max. 3 igényes diák részére a
Selye János Egyetem Gazdaság-
tudományi Kara mellett. Ér-
deklődni a 0905 658 967 tele-
fonszámon vagy zeky@free-
mail.hu e-mail címen lehet.
• Üzletbe keresek 4 órás brigá-
dost, fényképes önéletrajzot ké-
rek az autobusz09@freemail.hu
címre.
• 2-szobás lakás kiadó vagy el-
adó Komáromban. Tel.: 0907
636 113.
• Ki ajándékozna kislányom-
nak egy notebookot? Tel.: 0904
025 986.
• Eladó Bátorkeszin 9,5 ár gon-
dozott szőlő. Tel.: 0903 305 555.
• Karfiol eladó. Tel.: 0905 758
978.
• Személyszállítás 1-4, 0,20
cent/km. Tel.: 0948 021 589.
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Első fotóm

Szelidová Karolína
Szentpéter
(2500/46)

Szoboszlai Zsóka 
Keszegfalva
(2850/48)

Czuczor William
Ógyalla 

(3200/49)
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újSZüLÖTTEK:
Lakatoš Eduardo (Ógyalla); Kováčová Lenka (Šrobárová); Be-
reck Áron (Gellér); Czuczor William (Ógyalla); Szoboszlai
Zsóka (Keszegfalva); Szelidová Karolína (Szentpéter); Fekete
Zsóka (Gúta); Horváth Alfréd (Komárom); Jalsovszki Csenge
(Bátorkeszi); Ďurčovič Roland (Hetény); Uhrin Róbert (Me-
gyercs); Szabó Luca (Komárom); Danis Alex (Komárom); Ge-
rendás Daniel (Martos); Rigóová Rebeka (Dulovce) 

ELHUNyTAK:
Nagy Margit (88) Komárom; Paraska István (63) Komárom;
Hencz Alexander (60) Hetény; Pinkeová Judita (75) Komárom;
Szalai Ondrej (50) Hetény

HÁZASSÁgoT KÖTÖTTEK:
Kazán Csaba (Izsa) és Volkovová Margita (Komárom); Né-
meth Oto (Komárom) és Hegedűsová Angelika (Szentpéter);
Kuniček Jozef és Dévai Anikó (Komárom)

Pénzre van szüksége? Hívja a
0908 417 840-et. Hitelét elbí-
ráljuk akár 30 perc alatt. Pénz-
hez juthat akár 24 órán belül.
Bármilyen célra igényelheti,
kezes nélkül. Munkaviszony-
ban lévők, Magyarországon
dolgozók is. Nyugdíjasok,
mozgássérültek, vállalkozók,
havi törlesztésre, a hitel befa-
gyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafize-
tésre. Biztosítjuk az anyagi
nyugalmat!

Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
reklámfilm szerepekre ke-
resünk modelleket! Kez-
dők és profik, valamint csi-
nos duci hölgyek jelentke-
zését egyaránt várjuk (3 év
- 50 év között)! Feltételek,
további információk és je-
lentkezés weboldalunkon:
www.mondec aste .hu
(+36/70 416 6389)

„Csillagfényes álmaid váljanak valóra.
Legyen ünnep lelkednek minden nap és óra,
Érjen annyi boldogság mit ember csak kívánhat,
Boldog születésnapot kívánunk!“

Május 18-án ünnepli 6. születésnapját 

Berecz Bálintka Marcelházán.
Szívből gratulálunk és vidám gyermek-

kort kívánunk: édesanyja, Édes mama
és papa, Berecz mama
és papa, Bandi
bátyja, Benjámin
és Sanyi.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
S a legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“
Május 17-én ünnepli 85. születésnapját 

Ružičkáné Szabados Irén 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak 
a Molnár és Blahuta család.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Május 15-én ünnepelte 8. születésnapját 

Remes Norbert Madaron.

Sok-sok szeretettel köszöntjük a drága jó édesanyát,
nagymamát 

Puzsér Erzsébet szül. Tóth Erzsébetet 
Bogyán, aki ma, május 16-án ünnepli 

60. születésnapját.
„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó egészséget és
hosszú, boldog életet kíván: élettársa Pityu, lánya Zsani, veje
Lali, unokái: Szimi és Lali, akik sokszor köszöntik a drága
mamát. A gratulációkhoz csatlakozik az egész rokonság.

E szép ünnep al-
kalmából szívből

gratulálunk: szülei,
öccse Krisztián,
nagyszülei és az
egész rokonság.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“

Május 19-én ünnepli 4. születésnapját 

Remes András Barnabás Barton.
E szép ünnep alkalmából szívből 

gratulálnak: szülei, nagyszülei, keresztszülei,
dédipapa, dédimama.

„Azért, mert szerettek jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.

Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Deák Máté 
Madaron.

Szívből köszöntik: szülei,
testvére Attila, a madari 
és hetényi nagyszülők 

és az egész család.

Május 16-án ünnepli 
82. születésnapját 

Hakszer Gizella 
Ekelen.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből gratulálnak: 

fia János, menye Alica és
unokái: János és Renike.

Május 21-én ünnepli 
7. születésnapját 

„Kívánom, drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“

Május 18-án ünnepli 5. születésnapját

PPáállffffyy  ÁÁrroonn Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből 

köszöntik: szülei, nagyszülei és a dédi.

• Vietnami malacok eladók
Megyercsen. Tel.: 0907 053 971.
• Eladó teljesen felújított 3-
szobás lakás, ára: 35 000 €. Tel.:
0905 230 373.
• www.reflex-reality.sk ingat-
laniroda Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó komód és íróasztal.
Tel.: 0907 534 233.
• 1-éves Pitbullt fedeztetésre
ajánlok, ár: 50 €. Tel.: 0944 139
791.
• Masáž aby ste sa cítili dobre,
Okoličná na Ostrove. Tel.: 0907
778 001.

• Eladó 2-szobás lakás a Me-
gyercsi utcában, 1. emelet. Tel.:
035/3810674.
• Eladók magyarvizsla kutyák
törzskönyv nélkül, Perbete. Tel.:
0905 875 008.
• Eladó 2 db 9 x 20-as külső,
nem használt, fél áron. Tel.:
0905 875 008.
• Egészítse ki jövedelmét ék-
szerek forgalmazásával. Tel.:
0915 370 771.
• Térkő és téglamintás beton-
kerítés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Nagymegyeren eladó családi
ház. Tel.: 0907 534 233.
• Pôžička – kölcsön. Tel.: 0915
664 985.
• Brigád- v. 4-órás munkát ke-
resek KN-ban, bármi lehet.
Tel.:0944 952 047.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a komáromi kórház belgyógyá-
szati osztálya, valamint a részleg sür-
gősségi ellátásával foglalkozó sze-
mélyzetének a magas szintű egész-
ségügyi ellátásért és a gyógyulá-
somhoz nyújtott segítségért.

A magam és családom nevében 
Ganzer Imre

• Eladó 2-szobás téglalakás
KN-ban a Vasút utcában. Tel.:
0905 835 003.
• Smaragdtuja eladó Gútán.
Tel.: 0907 095 962, 0905 319
836.

• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása és festése. Tel.: 0907 561
231.
• Eladó babakocsi, babahor-
dozó, etetőszék, sportkocsi.
Tel.: 0918 637 510.
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Kézilabda

Ifjúsági labdarúgás

Karate

Bár a már-már áttekinthetetlen ifjúságiak Területi
Bajnoksága a felnőttekével egy időben, tehát jú-
nius 26-án fejezi be a 2010/2011-es idényt, már
huzamosabb ideje ismert a bajnokcsapat. A csi-
csóiakat az idény folyamán ugyan óriási veszteség
érte, hiszen minden idők egyik legelismertebb
komáromi-csicsói edzőjének, Ferčík Pali bácsinak
elhunytával meginogni látszott az önbizalmuk,
de aztán visszanyerték a talajt a talpuk alatt, és 10
győzelemmel, egy vereséggel biztosan vezetik a
bajnokságot. 

Arról nem is beszélve, hogy a 30 fordulóra kiírt
bajnokságban már lassan több lesz a szabadnapos
csapat, mint a bajnoki mérkőzések száma. Menet
közben ugyanis Bátorkeszi, Dulovce és Búcs is kije-
lentették csapataikat a bajnokságból. A szövetség
most kénytelen új bajnoki kiíráson gondolkodni a
2011/2012-es idényre. Egyes információk szerint
azok a csapatok kerülnek majd hátrányba, amelyek
nem rendelkeznek ifjúsági és/vagy diákcsapattal.
Azt a megoldást is fontolóra veszik, hogy a felnőttek
Területi Bajnokságában csak azoknak a csapatok-
nak a nevezését fogadják majd el, amelyek ifjúsági
és diákcsapatai vagy magasabb osztályokban szere-
pelnek, vagy azokat benevezik a Területi Bajnok-
ságba. Elméletileg tehát az is előfordulhat, hogy a
Területi Bajnokságban előkelő helyet elfoglaló fel-
nőtt csapat utánpótlás híján, az új idényben a II. osz-
tályban találja magát. Megoldás lehet ugyan több is,
de mindenképpen az ifjúsági labdarúgók nevelésére
kell helyezni a hangsúlyt. Időben szólunk tehát, hi-
szen még van idő az új idény megszervezéséig. Egy-
szer s mindenkorra véget kell vetni az olyan TLSZ –

klubvezetői üléseknek, amilyeknek több éve szem-
tanúi vagyunk, tehát a „sorsoljunk gyorsan és men-
jünk” elméletnek. Már most kell javaslatokkal elő-
állni, hogy a TLSZ vezetése elő tudja készíteni a
közgyűlést. Mert a jelenlegi bajnoki kiírás nemcsak
mosolyt előidéző, hanem inkább bosszantó, és min-
denképpen ifjúságellenes.

A diákok bajnokságának alapszakasza ezen a hét-
végén befejeződik. A csoportgyőztesek már itt is is-
mertek. A jövő hétvégén kezdődő helyezési, oda-visz -
sza találkozókon a bajnoki címért a bajnokság két-
ségkívül két legjobb csapata, az Ekel „B”/Lakszakál-
las és Szentpéter fognak megküzdeni. Nem véletlen,
hogy a bajnokságban résztvevő csapatok névsora
magukat a településeket is minősíti. Ahol sziszte-
matikus munka folyik a nevelésben, ott a felnőttek
eredményei is kézzelfoghatóak, de ami még ettől is
fontosabb, ott az ifjúsággal egyéb fronton sem ta-
pasztalhatóak kirívó problémák. Hát igen, erről is
szól a sport!  

TERüLETI BAjNoKSÁg – IFjúSÁgIAK
A 24. forduló eredményei:
Csicsó – Keszegfalva 2:0 (1:0), Cseh D., Megály
Perbete – Hetény 1:1 (1:0), Tornóczy D. – Fónad 
Szentpéter, Madar és Nemesócsa – szabadnaposak
voltak.

TERüLETI BAjNoKSÁg – DIÁKoK 
A 20. forduló eredményei:
Nyugati csoport
Ekel „B”/Lakszakállas – Keszegfalva 4:3 (2:0), Ma-
cejko, Fraňo, Németh, Kovács – Farkas Chr., Korpics,
Benc 

Őrsújfalu – Nemesócsa 0:14 (0:4), Hipp 10, Bircsák
(öngól), Balla, Szűcs, Füsi 
Csicsó – Tany 0:1 (0:0), Szikonya 
Csallóközaranyos – szabadnapos volt.
Keleti csoport
Dulovce – Ímely 1:3 (0:1) Hazai gól: Rigó 
Szentpéter – Ógyalla 1:1 (0:0), Kelko R. (11 m) – Ko-
váč 
Hetény – Perbete 5:0 (1:0), Nagy D. és Tóth D. 2-2,
Tánczos 
Naszvad – szabadnapos volt. 

Több figyelmet az ifjúságiaknak és diákoknak 

IFjúSÁgIAK
1. Csicsó 11 10 0 1 55:12 30
2. Perbete 9 5 1 3 29:32 16
3. Szentpéter 9 4 2 3 23:25 14
4. Hetény 11 4 1 6 33:31 13
5. Nemesócsa 10 4 1 5 28:28 13
6. Keszegfalva 11 4 0 7 21:30 12
7. Madar 9 1 1 7 14:45 4

DIÁKoK - NyUgATI CSopoRT
1. Ekel „B“/Laksz. 17 15 2 0 80:13 47
2. Keszegfalva 17 10 2 5 43:21 32
3. Cs.aranyos 16 10 1 5 42:30 31
4. Nemesócsa 17 6 5 6 69:35 23
5. Őrsújfalu 17 4 1 12 22:79 13
6. Tany 18 2 5 11 20:52 11
7. Csicsó 16 2 4 10 20:66 10

DIÁKoK - KELETI CSopoRT
1. Szentpéter 17 12 4 1 44:12 40
2. Ógyalla 17 11 2 4 63:41 35
3. Ímely 17 8 2 7 29:37 26
4. Hetény 18 6 2 10 33:53 20
5. Naszvad 17 4 6 7 39:34 18
6. Perbete 17 4 4 9 33:42 16
7. Dulovce 17 4 2 11 12:34 14

A hazai csapatban, egészen kellemesnek is
mondható kihagyás után, ismét pályára lé-
pett Turzáné Szalai Szilvia, aki nemrég egy
nagyon helyes kisfiúnak adott életet. A ven-
dégeknél viszont hiányzott a csapat kulcsjá-
tékosa és gólzsákja Haris Edina, ami némi
ráncosodást idézett elő Miškovič György
edző homlokán. A nagyon kemény, emóci-
óktól sem mentes találkozón az átlagosnál is
több volt a kiállítás, sőt, a találkozó 17. per-
cében a hazai Kasznár végleg kénytelen volt
elhagyni a pályát. A talán elhamarkodott bí-
rói döntés inkább a paprikás hangulatnak
tudható be, mintsem a szabályok szigorú
megőrzésének. A hazaiak a találkozó 10. per-
cében 5:3 arányban vezettek, és Kasznár ki-
állítása után ha lehet, még nagyobb lendü-
lettel mentek neki ellenfelüknek. Percről-
percre növelték előnyüket, ami kapusuknak,
Ballának is köszönhető. Remek védéseivel
nagyon megtartotta csapatát.

A második félidőben folytatódott a hazai
fölény, és a 35. percben már 18:10 világított
az eredményjelzőn. Először a 45. percben
örülhettek a hazai szurkolók tízgólos előny-
nek (24:14), és bár a naszvadiak 24:17-re kö-
zelítettek, erejükből többre már nem fu-
totta. Nagyon hiányzott Haris Edina, de a

máskor csapat motorjának nevezett Šula-
novának sem ment igazán a játék. 

Mérkőzés után a vendégek óvást nyúj-
tottak be a csarnok rossz megvilágításának
kapcsán, ami nagy valószínűséggel nem fe-
lel meg a követelményeknek. Ennek bizo-
nyítéka, hogy erre a tényre már több előző
ellenfél is felhívta a figyelmet. Ezt a problé-
mát (is) nagyon gyorsan meg kellene ol-
dani Csallóközaranyoson - csakúgy, mint
még nagyon sok mást. 

Csallóközaranyos – Naszvad/Ímely 26:18
(15:10)

Góldobók: Olajos M. 9, Pažúrová és Ola-
jos V. 5-5, Kasznár, Szabó és Straková 2-2, Še-
beňová – Szabó 7, Oláh és Bíziková 3-3, Go-
gola 2, Haris S, Molnár B., Kelemen P. 

Az előző fordulóban:
Bytča – Csallóközaranyos 30:21 (18:8)

A listavezető magabiztos és megérdemelt
győzelmet aratott a nagyon sok problémával
küzdő csallóköziek felett.  

Vendég góldobók: Olajos V.10, Olajos M.
4, Pažúrová és Straková 2-2, Kasznár, Szabó,
Šebeňová. 

-dm-   

Gútán rendezte meg a Nyugat-Szlovákiai Karateszövetség a
karatebajnokság negyedik fordulóját azon korosztály számára,
akik még nem haladták túl huszadik életévüket. Így 17 klub 150
versenyzője lépett tatamira a gútai csarnokban. Az edző, Kiss Ti-
bor nagyon meg volt elégedve a verseny végkimenetelével és
nemcsak az eredményeket tekintve, hanem a szervezés színvo-
nalát is, melybe szorgalmasan bekapcsolódtak a sportolók szü-
lei is. Egy kis üröm volt az örömben, hogy egy pontszámlálási
hiba folytán a gútai karateklub a dobogó harmadik fokára áll-
hatott csak, noha később kiderült, hogy összesítésben az elsők let-
tek. Második a báni, harmadik a nagytapolcsányi karateklub
lett. A taiyós karatékák összesen 12 arany-, 7 ezüst- és 4 bronz -
érmet gyűjtöttek össze.

A gútai versenyzők eredményei: Bagita Dániel kata - 1., ku-
mite 1., Čerňanský Patrik – kata 2., Bogár János – kumite 1., kata
2., Bagita Roland – kata 1., Bogár Dominka – kumite 3., Forró
Réka Dorina – kumite 1., Zsolnai Kitti – kumite 3., Forró Ákos –
kumite 1., Ollé Márk – kumite 1., Vermes Ákos – kumite 1., Jóba
Attila – kumite 1., Pancza Róbert – kumite 2., Donovan Radovan
– kumite 2., Vajda Roland – kumite 3., Kamocsai Barnabás – ku-
mite 1., Kurz Fabian – kumite 2., Vonszemű Nikolas – kumite 1.,
Gőgh Ákos – kumite 1., Poldauf Rudolf –kumite 2., Tóth Norbert
– kumite 3., Morvay Zsolt – kumite 2., Veres Zsolt – kata 3., Szul-
csányi Roland – kata 2. csr

Paprikás hangulat a rangadón 
A nők elsőligás járási rangadóján a naszvadi/ímelyi csapat látogatott Csallóközara-
nyosra a bajnokság utolsó előtti fordulójában. Hosszabb idő után tehát ismét megtelt
a Kóczán Mór Sportközpont nézőtere, mintegy 300 szurkoló volt kíváncsi az össze csa-
pásra. A hazai csapat inkább lendületből és becsületből lép pályára már huzamosabb
ideje, hiszen a klub működési körülményei messze elmaradnak az I. ligában szoká-
sostól, pontosabban szükségestől. Az aranyosi problémákról jövő heti számunkban ol-
vashatnak bővebben. 

Kerületi forduló Gútán
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IV. LIgA
1. Komárno 25 20 2 3 65:16 62
2. FK Levice 25 17 3 5 48:20 54
3. Šurany 25 14 4 7 44:39 46
4. Neded 25 13 5 7 56:28 44
5. Nový Život 25 14 1 10 43:34 43
6. Kolárovo 25 12 2 11 39:33 38
7. Okoličná 25 11 4 10 49:43 37
8. Veľký Meder 25 11 4 10 33:36 37
9. Štúrovo 25 9 5 11 37:49 32

10. ViOn „B“ 25 9 4 12 43:49 31
11. Veľké Lovce 25 9 3 13 37:31 30
12. Vrakúň 25 8 3 14 33:47 27
13. Horná Kráľová 25 7 4 14 28:60 25
14. Šahy 25 7 3 15 26:49 24
15. Sládkovičovo 25 5 7 13 31:46 22
16. Hurbanovo 25 6 2 17 21:53 20

V. LIgA
1. Imeľ 24 13 6 5 43:23 45
2. Dvory n/Ž. 23 14 2 7 51:30 44
3. Tvrdošovce 23 14 2 7 54:36 44
4. Želiezovce 23 12 6 5 57:30 42
5. Tlmače 24 12 3 9 39:32 39
6. Marcelová 24 10 4 10 36:41 34
7. Bešeňov 24 10 3 11 38:39 33
8. Nesvady 24 9 4 11 28:43 31
9. Komjatice 23 8 6 9 34:35 30

10. Chotín 23 9 3 11 40:44 30
11. Čaka 23 8 5 10 36:40 29
12. Kalná n/Hr. 23 6 9 8 22:24 27
13. Tek. Lužany 23 7 4 12 29:43 25
14. Hont. Vrbica 23 8 1 14 27:49 25
15. Zemné 23 3 6 14 24:49 15

TERüLETI BAjNoKSÁg
1. Szentpéter 24 19 1 4 68:32 58
2. Lakszakállas 24 14 1 9 53:43 43
3. Nemesócsa 24 13 3 8 44:31 42
4. Šrobárová 24 12 6 6 45:35 42
5. Perbete 24 12 3 9 62:32 39
6. Keszegfalva 24 11 6 7 42:30 39
7. Vágfüzes/Kava 24 11 5 8 32:38 38
8. Izsa 24 11 3 10 51:42 36
9. Cs.-aranyos 24 11 1 12 40:40 34

10. Bátorkeszi 24 10 3 11 58:47 33
11. Dulovce 24 10 3 11 45:38 33
12. Búcs 24 8 6 10 58:49 30
13. Madar 24 8 5 11 33:45 29
14. Pat 24 7 5 12 44:57 26
15. Ógyalla „B“ 24 6 3 15 21:79 21
16. Őrsújfalu 24 2 0 22 17:75 6

TERüLETI BAjNoKSÁg II. oSZTÁLy
1. Gúta „B“ 19 16 2 1 79:15 50
2. Nagykeszi 20 14 4 2 64:23 46
3. Dunaradvány 19 11 2 6 48:28 35
4. Bogya/Gellér 19 8 3 8 42:38 27
5. Tany 18 8 2 8 45:42 26
6. FK Activ 19 7 4 8 34:44 25
7. Bogyarét 18 6 4 8 33:44 22
8. Martos 18 7 1 10 36:50 22
9. Csicsó 18 5 5 8 40:42 20

10. Nagysziget 18 5 5 8 28:40 20
11. Dunamocs 19 4 5 10 25:47 17
12. Megyercs 19 1 3 15 17:78 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

Bajnokverés és sereghajtó győzelem 

IV. LIgA
ViOn „B” – KFC 1:2 (1:1), Szórád, Gon-
záles

A küzdelmes találkozó első 20 per-
cében a vendégek játszottak fölény-
ben, de ezután feljöttek a hazaiak, és
többször is veszélyeztették Balogh ka-
puját. A találkozó utolsó félórájában
már a bajnokhoz méltó játékukat mu-
tatták a lilák, és hogy ennek méltó
eredménye is legyen, Uzola tört be a
hazaiak büntetőterületére, önzetlenül
Gonzáles elé tálalta a labdát, és kitör-
hetett a lila tábor örömmámora.                       
Ekel – Párkány 3:0 (0:0), Faragó 2, Erdei

Végig nagy fölényben játszottak a ha-
zai zöldek, egy pillanatig nem volt két-
séges a találkozó végső kimenetele.
Még akkor sem, ha a vendégeknek si-
került gólnélküli döntetlenre hozniuk
az első félidőt. Mindkét csapatban a
kapusok érdemelnek figyelmet, más-
más szempont figyelembevételével.
Míg a vendégek hálóőre, Németh csa-
pata legjobbja volt és több góltól is meg-
mentette csapatát, addig Jankó a hazai
kapuban nagy fájdalmak közepette
védte végig a találkozót, hiszen repedt
bordával is vállalta a játékot. És nem is
védett rosszul, bár a vendégek nem na-
gyon gyakran kerültek a közelébe.
Felsőkirályi – Ógyalla 0:0

Nem mondunk semmi meglepőt
ha állítjuk, hogy a felsőkirályi labda-
rúgás a bajnokság rákfenéje. Erről az
ógyallaiak is saját bőrükön győződ-
hettek meg. A végig durván és alatto-
mosan játszó hazaiak szinte félelmet
keltettek a pályán, mindezt a játékve-
zetők különösebb beavatkozása nél-
kül. Maga a mérkőzés kiegyenlített
volt, leszámítva az utolsó negyedórát,
amikor a hazaiak kapujukhoz szegez-
ték a vendégeket. 
Gúta – Ipolyság 2:1 (1:1), Magyar, Né-
meth P.

Néhány kihagyott hazai helyzet
után a vendégek szereztek vezetést egy
jogosan megítélt büntetőből. A hazai-
aknak azonban félidőig sikerült egyen-
líteniük, és a második félidőben kez-
dődhetett minden elölről. Mindkét ol-
dalon akadtak gólhelyzetek is, de a
szerencsésebb hazaiaknak sikerült
megszerezniük a győztes gólt. 

További eredmények: V. Meder – Le-
vi  ce 0:2, Neded – Šurany 0:0, Vrakúň –
V. Lovce 0:2, N. Život – Sládkovičovo 5:0.

V. LIgA
Hontfüzesgyarmat – Hetény 1:0 (1:0)

A vendégek már a találkozó 2. per-
cében kapituláltak, és ez rányomta bé-
lyegét az első tíz perc játékára is, ami-

kor a hazaiak voltak a kezdeménye-
zőbbek. Ezután a vendégek mégis esz-
méltek, és a mérkőzés végéig ők ját-
szottak fölényben, de helyzeteiket ki-
használni nem tudták. Ami viszont
pozitívum, hogy ismét a tőlük meg-
szokott játékot produkálták. 
Marcelháza – Cseke 1:1 (0:1), Németh P.

A hazaiak nemcsak hogy nagy len-
dülettel vettették magukat bele a ta-
lálkozóba, de 90 percen keresztül ez
volt jellemző a mérkőzésre. És mégis.
A vendégek egyetlen épkézláb táma-
dása góllal ért véget, és bár ez nem ve-
tette vissza a hazaiak lendületét, so-
káig izgulniuk kellett az eredményért.
A 75. perc hozta meg az egyenlítő gólt,
amikor Untermayer beadására Né-
meth P. érkezett pontosan, és szép lö-
véssel egyenlített. 
Naszvad – Tardoskedd 2:0 (0:0), Lo-
vász J., Hengerics

Az első félidőben kiegyensúlyozott
volt a találkozó, a vendégek kapufát
lőttek, a hazaiak pedig kihagytak egy
ordító gólhelyzetet. Sőt, egyszer a já-
tékvezető is kegyes volt a vendégek-
hez, mivel egy teljesen jogos büntető-
től fosztotta meg a hazaiakat. És bár a
mérkőzés folyamán Molnár A. vállsé-
rülést szenvedett, társai a több hely-
zetből kettőt gólra is váltottak.
Ímely – Garamkálna 3:1 (1:0), Ken-
der R. 3

Jó és színvonalas találkozón a haza-
iak voltak a jobb csapat, bár a vendé-
geket felrázta a második félidő elején
lőtt góljuk, és egy ideig kiegyenlítetté
tették a találkozót. Az utolsó húsz perc-
ben azonban nem volt ellenszerük a
remek hazai játék ellen. 

További eredmények: Zemné – T.
Lužany 1:3, Bešeňov – Želiezovce 4:1,
Tlmače – Dvory n/Ž. 4:1, Komjatice –
szabadnapos volt.

TERüLETI BAjNoKSÁg
Dulovce – Búcs 3:2 (2:2), Viktor Laktiš,
Góri, Rigó – Sánta, Kovács 

Nagyszerű és sportszerű mérkőzést
vívott a két csapat, a sportszerűség az-
zal sem szenvedett csorbát, hogy a bú-
csiak egyik játékosát a játékvezető ki-
állította. A vendégek is remekül ját-
szottak, így a mérkőzés nyertesei el-
sősorban a szurkolók voltak. 
Perbete – Ógyalla „B”/Bajcs 8:1 (1:0),
Trnka 4, Lakatos M. 2, Uzsák, Vörös –
Čerešník

Az első félidőben a vendégek úgy-
ahogy még bírták követni a mérkőzés
folyamatát, de a másodikban teljesen
padlóra kerültek, és a hazaiak szinte
akkor lőttek gólt, amikor akartak.   

Bátorkeszi – Vágfüzes/Kava 6:0 (4:0),
Cséplő T. 3, Németh 2, Cséplő Z.

A hazaiak megtalálták régebben el-
veszett önbizalmukat ezen a találko-
zón. Bár a vendégek a mezőnyben
nem játszottak rosszul, helyzetig nem
jutottak el. Mindezt a hazaiak remek
játékának köszönhetően.   
Šrobárová – Szentpéter 2:0 (0:0), J.
Gažo, V. Gažo

Bár a találkozó elején kissé „szikrá-
zott a fű”, ami a rangadókra mindig is
jellemző, de aztán már csak a játékkal
foglalkoztak a csapatok. A vendégek is
szép focit produkáltak, de a hazaiak
jobban megküzdöttek a győzelemért, a
bajnokcsapat legyőzéséért. 
Lakszakállas – Keszegfalva 3:0 (0:0),
Inczédi 2 (1 – 11 m), Komjáti 

A 68. percig volt kiegyenlített a talál-
kozó, amikor a vendégek egy jogosan
megítélt büntetőt hibáztak el. Négy perc-
cel később, már a hazaiak vezettek 2:0
arányban, ez teljesen elvette a vendé-
gek addig jogosan duzzadó önbizalmát.
Csallóközaranyos – Pat 5:2 (2:1), Sza -
bó A. 2, Susík, Fekete, Gál – Paulík 2

A hazaiak végig fölényben játszottak,
remekül kombináltak, és ezt a fölényü-
ket kellőképpen gólokra is tudták vál-
tani. Győzelmük teljesen megérdemelt.
Izsa – Madar 6:1 (3:0), Smolka 3, Vö-
rös, Jakab, Lakatos – Gáspár.

A hazaiak ilyen arányú győzelme
sem bír meglepetés erejével, sőt, jobb
helyzetkihasználás esetén, akár... A
vendégeknek voltak rövid felvillaná-
saik, de részükről ez volt minden. 
Nemesócsa – Őrsújfalu 1:2 (1:1), Kósa
– Ádám, Hrobár

Nyomasztó fölény, temérdek helyzet
hazai részről, de az Őrsújfalu-szind-
róma folytatódott. Két gól, és hogy még
jobban fájjon a hazaiaknak, a győztes
találat a találkozó 90. percében.

TERüLETI BAjNoKSÁg II. oSZTÁLy 
Martos – Dunaradvány 3:1 (2:0), Jóba
2, György – Obložinský 
Gúta „B” – Nagykeszi 2:1 (2:1), id. Né-
meth Kr. 2 – Mészáros (11 m) 
Dunamocs – FK Activ 2:2 (1:1), Pálik,
Nagy S. – Annus, Kubovics  
Bogyarét – Tany 1:3 (0:2), Leczkési –
Koton 2, Kollár 
Bogya/Gellér – Nagysziget 3:1 (1:1),
Baranyai 2 (1 – 11 m), Horváth – Jelínek 
Megyercs és Csicsó – szabadnaposak
voltak.

A IV. ligában újabb nagy lépést tettek a komáromi lilák a bajnoki cím elérése
felé. Az aranyosmaróti fakó otthonában is győzni tudtak, és bár az üldöző
lévaiak is győzelemnek örülhettek Nagymegyeren, a KFC-nek megmaradt a
nyolcpontos előnye. Az ekeliek lefocizták párkányi ellenfelüket a pályáról,
a gútaiak pedig újabb ráncokat idéztek elő az ipolysági klubvezetés homlo-
kán. Az Ógyalla  idegenben rabolt pontot, de mindez még nem oldotta meg
problémáit. Az ötödikben a marcelháziak okoztak kisebb meglepetést hazai
„pontajándékukkal” a csekeieknek, a naszvadi és ímelyi győzelmek nem
mennek meglepetésszámba, még ha a naszvadiak a bajnokság egyik leg-
jobbját is győzték le. A Területi Bajnokságban kikapott a „koronázás előtt
álló” Szentpéter, de ami talán ettől is nagyobb meglepetés, az az őrsújfalu-
iak győzelme Nemesócsán.  

Faragó (zöldben) és Pásztor. (Ekel - Párkány 3:0)
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