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Pár évvel ezelőtt ünnepélyes keretek között
adta át a város azt az épületet a ZaMED Kft. ál-
tal üzemeltetett mentőszolgálat részére, mely
állomáshelyként szolgált számukra. A helyi-
ségeket átépítették, átalakították a saját el-
képzeléseik szerint, majd minden egyes riasz-
táskor innen indultak életet menteni, orvosi
segítséget nyújtani.

Folytatás a 5. oldalon

Új helyre költözött
a mentőállomás

Gúta

Vajon komoly volt-e
a holland cég szándéka?
Ezt kérdezik úton-útfélen
maguk között az em-
berek, hiszen valahogy
csend honol a téma kö-
rül. Sokan várták, hogy
azon 500 ember között
lehessenek, akiknek
munkát tudna adni, job-
ban mondva amivel ke-
csegtetett bennünket az
YSSEL, holland betonele-
meket gyártó cég.

Elöljáróban tárgyalást folytattak a város vezetésével és
képviselőivel, melyben kinyilvánították szándékukat,
hogy szeretnének megtelepedni Gútán. Elmondták,
mire van szükségük és pontosan tudták, Gúta mit tud
biztosítani számukra. Pontosabban mit tudna? A cég
ugyanis azóta nem jelentkezett, semmilyen tervet nem
nyújtottak be a Városi Hivatalba, sőt jöveteli szándéku-
kat sem jelezték. Talán földterület-szerzésről lett volna
szó? Vagy a várostól várták a területrendezést, az épít-
kezési engedélyek és a további igencsak költséges ügy-
intézést? Mindenesetre sok csalódott dolgozni vágyó ül
továbbra is tétlenül, kereseti lehetőség nélkül, kilátás-
talanul otthonában. csóka

Múlt szerdán, kétnapos hosszas, heves szóváltásoktól sem mentes vita után a par-
lament elfogadta a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény módosítását. Mi
sem természetesebb, az ellenzéki képviselők nem fogadták kitörő örömmel a törvény
elfogadását, hiszen a Smer-SD és a Szlovák Nemzeti Párt képviselői egy emberként
szavaztak a javaslat ellen. A tervezetbe teljesen beledolgozták Igor Matovič, az Egy-
szerű Emberek vezetőjének javaslatait, akit még egy esetleges kormányválság lehe-
tősége sem tántorított el elképzeléseinek átvitelétől.

Újabb öt évre megválasztották
Andruskó Imrét

Részletek a 3. oldalon

Gúta:
Akadálymentesítették
a posta épületét

Részletek a 5. oldalon

Ökölvívás:
A Rybnik nem Prostějov

Részletek a 13. oldalon

Múlt csütörtökön újra üléseztek a komáromi
városatyák. A későbe nyúló tanácskozáson
nem sikerült az összes pontot átvenni, így ezt
hétfőn folytatják, mivel még sok égető problé-
mát kell megvitatni.

A legnagyobb vitát a város 2010-es évének zár-
számadása váltotta ki, mivel sokan nehezmé-
nyezték, hogy csak most került a testület elé, de
végül a testület elfogadta a határozatot, mivel
enélkül a város nem pályázhat EU-s pénzekre. Az
ülésen elhangzott, hogy a város gazdasági zárása
kiegyenlített, azonban a könyvelési zárásnál mí-
nusz 675 ezer eurót mutattak ki. A főellenőr,
Csintalan Miklós és a független audítor is elfo-
gadásra ajánlotta a határozatot.

Folytatás a 2. oldalon

A viták után
döntések is születtek
a testületi ülésen
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Az állás betöltésére előírt kvalifikációs
feltételek :
- II. fokú főiskolai végzettség
- legalább 5-éves irányítási gyakorlat
- a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos
előírások ismerete

- a közalkalmazotti munka végzésére az
552/2003. sz. törvény 3§-ban meghatáro-
zott feltételek

Egyéb feltételek és elvárások:
- menedzselési, irányítási és szervezési
képességek

- kommunikációs készség, önállóság,
rugalmasság

- számítógépes ismeretek
(Excel, Word, internet)

Az igényelt okmányok és iratok:
1. jelentkezési ív a pályázatra
2. a végzettséget igazoló okmányok

hitelesített másolata
3. rövid szakmai életrajz
4. kitöltött személyi kérdőív
5. feddhetetlenségi bizonyítvány

(3 hónapnál nem régebbi)
6. a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
7. a pályázat lebonyolításához szükséges sze-

mélyes adatok felhasználására vonatkozó
engedély – a 428/2002 sz. személyes ada-
tok védelméről szóló törvény 7§ 1. és 2. be-
kezdésének értelmében

8. az intézmény fejlesztésének, vezetésének

és pénzügyi irányításának írásbeli kon-
cepciója (legfeljebb 5 oldal)

A pályázat győztesének kiválasztását el-
döntő feltételek:

- a szakmai gyakorlat hossza
- szakmai képesség és irányítói tapasztalat
- iskolai végzettség

A pályázati jelentkezési lapok beadásá-
nak helye és időpontja:

A jelentkezéseket a kötelezően előírt ira-
tokkal együtt zárt borítékban legkésőbb 2011.
június 20-ig kell elküldeni, vagy személyesen
beadni a városi hivatal iktatójába az alábbi
címre:

Mestský úrad v Komárne
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno.
A borítékra kérjük ráírni: „Výberové ko-

nanie – riaditeľ Zariadenia pre seniorov
Komárno – neotvárať do 20. 06. 2011“.

A pályázattal kapcsolatos további infor-
mációkat a Komáromi Városi Hivatal elöljá-
rójának titkársága szolgáltat a 035 2851 221
telefonszámon (e-mail: prednosta@ko-
marno.sk).

A pályázati meghallgatás helyét és idő-
pontját a Komáromi Városi Hivatal legalább
7 nappal a lebonyolítás előtt közli a jelent-
kezőkkel.

MUDr. Anton Marek s.k.
a város polgármestere

KOMÁROM Város
mint alapító, az 552/2003 sz. közalkalmazotti törvény értelmében

pályázatot hirdet az alábbi intézmény igazgatói helyére:

„Zariadenie pre seniorov Komárno – Komáromi Nyugdíjasotthon,
so sídlom Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno“

Az állam, illetve a va-
gyonalap ezért jogászokkal
vizsgáltatja meg az eladás
körülményeit, s ha ennek
eredménye igazolja gyanú-
jukat, miszerint áron alul
adtak túl a részvénycsoma-
gon, bírósági úton próbálják
meg visszaszerezni a 30 szá-
zalékos tulajdonrészt.

Két évvel ezelőtt az E.I.C
társaság vette meg a va-
gyonalaptól a részvénycso-
magot. Ez a cég az Euram
befektetési bank leányválla-
lata, mely a hajógyár részvé-
nyeinek fennmaradó 70 szá-
zalékát birtokolta. A társa-
ságnak ezért elővásárlási
joga volt, így nem írtak ki
pályázatot a részvénycsomag
eladására.

Miloslav Homola, a va-
gyonalap szóvivője szerint
azonban egy ismeretlen cé-
get, az Interaudit Benetip
társaságot választották a tu-
lajdonrész értékének felbe-
csülésére. Az Interaudit 48
millió koronára (1,59 millió
euró) becsülte a csomag ér-

tékét, ugyanakkor az állam
2003-ban 80 millió koronát
pumpált a komáromi hajó-
gyárba. Szerinte 48 millió-
nál jóval magasabb volt a
részvények értéke.

A hajógyár jelenlegi 100
százalékos tulajdonosa az
Euram Bank. Viktor Popovič,
az igazgatóság elnöke kije-
lentette, ők elfogadták az el-
adás feltételeit, mely teljesen
a vagyonalaptól függött. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
eddig 500 millió koronát fek-
tettek a hajógyárba, ezt a fej-
lesztéseken kívül adósság-
rendezésre használták fel, és
ennek is köszönhető, hogy
jelenleg is 600 ember dolgo-
zik a hajógyárban.

A vagyonalap korábbi ve-
zetése nem kívánta kom-
mentálni az ügyet, egyelőre
a becslést végző társaság
sem reagált a megkeresésre.

A Nemzeti Vagyonalap je-
lenlegi vezetése szerint szük-
ségtelen volt az állami tulaj-
donrész eladása.

-b-

Visszaszerezné tulajdonrészét
az állam a komáromi hajógyárban
A Fico-kormány idején a Nemzeti Vagyonalap (FNM) el-
adta 30 százalékos tulajdonrészét a komáromi hajó-
gyárban. A vagyonalap új vezetése szerint azonban ez
gyanús körülmények között történt, túl olcsón adtak
túl a részvénycsomagon.

Folytatás az 1. oldalról
Újra visszatérő pont volt a kontokorens hitel. Nagy

Jenő gazdasági főosztályvezető tájékoztatta a városa-
tyákat, hogy a hitelszerződést már aláírta a város a
bankkal és a hitelből eddig 54 ezer eurót merítettek.

A programpontok között szerepelt a város jogkö-
rébe tartozó iskolák és oktatási intézmények költ-
ségvetési javaslatának elfogadása, valamint a Vá-
rosi Művelődési Központ, a Nyugdíjasotthon és a
Comorra Servis vállalat 2010-es gazdasági eredmé-
nyeinek kiértékelése. A képviselők egy kivételével –
Határőr utcai Alapiskola – elfogadták a költségveté-
seket. A Városi Művelődési Központ nyereséggel
zárt, a Nyugdíjasotthon kiegyenlített költségvetést
mutatott ki, míg a Comorra Servis 52 ezer eurós
veszteséggel zárta a 2010-es évet.

A Határőr utcai Alapiskola költségvetésének mó-
dosításánál a HÍD frakciójának tagjai szerint a be-
adványban szereplő számok nem felelnek meg a va-
lóságnak, mivel a költségvetés túl van dimenzio-
nálva. Andruskó Imre elmodta: „A város 3 millió eu-
rót kap az iskolák fenntartására, ennek az összegnek
a 95 százalékát megkapják az intézmények és a
fennmaradó 5 százalék (150 ezer euró) az úgyneve-
zett rezerva alapba kerül. Ebből évente 40-50 ezer eu-
rót csoportosítanak át a Határőr utcai Alapiskola
részére, tehát a többi intézmény tartja el az alapis-
kolát.“ Azonban a Határőr utcai Alapiskola és az
Eötvös utcai Alapiskola egy nagy projektbe neve-
zett be, melynek a sikeres elbírálása után 100 – 400
ezer euró közti összeget nyerhetnének el, melynek
30 százaléka a bérekre és a működési költségekre
használható.

A testület elfogadta Keszegh Béla (független) kép-
viselő javaslatát, mely egy jelentés elkészítését kéri
arról, hogy milyen sportklub milyen indirekt támo-
gatásban részesül a Commora Servis által, például
milyen eszközök, épületek ingyenes használatát biz-
tosítja az egyes kluboknak. A képviselők nagyrészt
egyetértettek abban, hogy ez a jelentés hozzájárulhat
a tisztánlátáshoz, a sporttámogatások átláthatóbbá
tételéhez. Valamint azt a javaslatát is elfogadták,
melyben a jövő évtől már csak kizárólag elektronikus
formában lehet pályázni a sport- és kulturális támo-
gatásokra.

A testületi ülés után a városvezetés (Anton Marek
polgármester, Novák Tamás és Szabó Béla alpolgár-
mesterek) és a HÍD frakció tagjai (Hortai Éva, Já-
gerská Erzsébet, Andruskó Imre és Cúth Csaba) saj-
tótájékozatatót tartott.

A sajtótájékozatatón szó esett a közbeszerzések
visszahívásáról. Anton Marek polgármester el-

mondta: „Mivel a szerződések már a tavalyi évben
lejártak, ezért írták ki a közbeszerzést hagyományos
módon, valamint az elektronikus aukcióhoz szük-
séges kódot is csak május elején kaptuk meg. Azon-
ban most már elektronikusan kiírtuk a közbeszer-
zéseket, melyet bővítettünk a Munka utcai Alapis-
kola felújítására kiírt pályázattal és az óvodák és is-
kolák ellátására (gyümölcsök és hústermékek) szol-
gáló pályázattal.“ A polgármester kitért a Kossuth
téren folyó munkálatokra. Megjegyezte, hogy rend-
szeresen fognak tartani ellenőrző napot az építke-
zésen, valamint minden egyes napon fotodoku-
mentációt készítenek a folyó munkálatokról. Idén a
felszíni építkezés zajlik, jövő tavasszal pedig a zöld-
övezet kialakítását végzik. Hozzátette, hogy a feltört
betont (800 köbméter) elszállították a térről és újra-
hasznosítják Komárom utcáinak javítására.

A HÍD frakció sajtótájékoztatóján Hortai Éva ki-
tért arra, hogy az interpellációkon elhangzott kér-
désekre még mindig nem kaptak választ a várostól,
valamint nehezményezte, hogy a polgárok kérvé-
nyei is hosszú idő után kerülnek a testület elé.

A hétfői testületi ülésen fogják megvitatni a kér-
vényeket és javaslatokat vagyonjogi ügyekben és a
Viator Kft. helyzetét. A Viator Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Dobai Katalin ugyanis több kérvénnyel for-
dult a város felé. Szabó Béla alpolgármester el-
mondta: „Tudvalévő, hogy a vállalat gazdasági hely-
zete nem éppen a legjobbnak nevezhető, sőt pénz-
ügyi gondokkal küszködik. Az igazgatónő 460 ezer
eurót kérvényezett a fenntartási költségek fedezé-
sére, valamint 85 ezer eurót a fürdő megnyitására.“

ssy, fotó: archív

A viták után döntések is születtek a testületi ülésen



színűséggel visszaadja újabb megtárgya-
lásra.

A törvénymódosítás kapcsán megkér-
deztük régiónk néhány polgármesterét, ho-
gyan értékelik az éppen elfogadott módo-
sított törvényt?

Csóka Lajos (Nagykeszi): „Apró, de na-
gyon pozitív lépésnek tartom a parlament
döntését. Lehetett volna ugyan jobb is, de
így is nagy sikernek számít a szlovákiai
magyarság számára. Visszaadja az emberek
már-már elveszített önbizalmát, és most ez
a legfontosabb ebben a történetben.”

Kósa József (Perbete): „Jó hogy a parla-
ment elfogadta ezt a törvénymódosítást,
én személy szerint nagy sikernek tartom.
Az is jó, hogy a magyar kormány most nem
avatkozott be megnyilvánulásaival ebbe a
kérdésbe, ezzel most nagy szolgálatot tett a
felvidéki magyarságnak.”

Jobbágy József (Szentpéter): „Minden
törvény jó, ami nem demokráciaellenes,

tehát ez is. A mi településünkön azon-
ban ennek hatására sem történik

semmilyen változás, hiszen mi tör-
vény nélkül is tudtuk, hogyan kell
viszonyulni polgárainkhoz. A hi-
vatal valamennyi alkalmazottja
beszéli a szlovák és magyar nyel-
vet, a községben minden rendez-
vény, legyen az kulturális vagy

egyéb két nyelven zajlik csakúgy,
mint az önkormányzati és más ülé-

sek.”
Böröczky József

Fotó: sóga
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Folytatás az 1. oldalról
Az egyik leglényegesebb része a módo-

sított törvénynek, hogy húszról tizenöt szá-
zalékra csökken a nyelvhasználati küszöb.
Persze, semmi nem olyan egyszerű, ami-
lyennek látszódhat. Újabb települések
csak akkor kerülhetnek ugyanis a jegy-
zékbe, ha ennek a küszöbnek az elérését a
2021-ben esedékes népszámlálás adatai is
igazolják. A jegyzékből való törléshez vi-
szont három egymást követő olyan nép-
számlálási adatra lesz szükség, amely bi-
zonyítja az érintett település kisebbségé-
nek 15 százalék alá való csökkenését.

Az eredeti javaslatban szerepelt olyan
kitétel is, amely szerint a húsz százalékot
meghaladó településeken a városi, illetve
községi hivatalok kötelesek lettek volna
alkalmazni olyan személyt, aki beszéli a
kisebbség nyelvét. Ezt a javaslatot a képvi-
selők a szavazásnál elvetették. E helyett,
azokon a településeken, ahol nincs a pol-
gárokkal anyanyelvükön kommunikálni
tudó dolgozó, ott meghatározott órákban

foglalkozhatnak majd a panaszosokkal. Ez
régiónkban bizonyára egyetlen települést
sem fog érinteni, hiszen ismereteink sze-
rint, valamennyi városi és községi hiva-
talban dolgoznak magyarul beszélő hiva-
talnokok is.

A kétnyelvű települések 2012 júniusa
után az anyakönyvi és halotti kivonatokat
is kétnyelvűen adhatják ki, viszont az
anyakönyvet csak szlovák nyelven vezetik
majd. Ezeken a településeken az önkor-
mányzati ülések a képviselők és polgár-
mester jóváhagyásával a kisebbség nyel-
vén is folyhatnak.

Az egészségügyi és szociális intézmé-
nyekben nem válik kötelezővé a kisebb-
ségi nyelv használata, viszont továbbra is
feliratozni kell a kisebbség nyelvén sugár-
zott tévéműsorokat. Nem sokkal a törvény
elfogadása után a Szlovákiai Magyar Tele-
víziósok Szövetsége heves tiltakozásba kez-

Újabb öt évre
megválasztották
Andruskó Imrét

Múlt kedden már meg is tör-
tént a pályázók meghallgatása.
Az igazgatói posztra ketten ad-
ták be jelentkezésüket: And-
ruskó Imre és Száraz Dénes, aki
korábban az érsekújvári Páz-
mány Péter Gimnázium igazga-
tója volt. A jelöltek maghallga-
tása után az iskolatanács újból
Andruskó Imrét javasolta a
poszt betöltésére. A tizenegy
taggal bíró iskolatanács az ese-
mény idején a legújabb rendel-
kezések értelmében további há-
rom taggal bővült - az állami fel-

ügyelet, illetve a megyei hiva-
talok révén.

„A meghallgatás nyugodt és
korrekt légkörben folyt, és a ta-
nácstagok többsége személye-
met javasolta a poszt betölté-
sére. A meghallgatások után
minden jelenlevő aláírta a jegy-
zőkönyvet“ – mondta And-
ruskó Imre.

A döntést egy-két héten belül
meg kell erősítenie Milan Be-
lica megyefőnöknek, s utána
emelkedik jogerőre.

ssy

Nagy port kavart a napokban a Selye János Gimnáziumban tör-
ténő igazgatóválasztás, mivel civil szervezetek felszólították az
iskolatanács tagjait, hogy válasszanak új igazgatót, valamint ki-
fogásolták azt, hogy nem volt nyilvánosan meghirdetve a pá-
lyázat. Lapunk megkereste a gimnázium igazgatóját, Andruskó
Imrét, aki elmondta, hogy a pályázat a törvényben előírt módon
volt meghirdetve és kifüggesztve az arra kijelölt helyeken.

Az egészségügyi és szociális

intézményekben nem válik

kötelezővé a kisebbségi nyelv
használata

dett, hiszen ez a jogszabály lehetetlenné
teszi élő adások közvetítését. A szövetség
véleménye szerint a módosított jogszabály
teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a
Velencei Bizottság ajánlásait, amelyekben
egyértelműen és félreérthetetlenül meg-
fogalmazta azon javaslatát, mely szerint
meg kell szüntetni a nem államnyelven
sugárzott televíziós műsorokat érintő jog-
korlátozásokat és diszkriminatív intézke-
déseket. A szövetség egyben kéri a hazai és
külföldi újságíró szervezetek segítségét.
Felhívásában kijelenti továbbá, hogy min-
den lehetséges eszközt fel kíván használni
arra, hogy tiltakozásának hangot adjon
belföldön és külföldön egyaránt.

A törvénynek ez év július 1-jén kellene
hatályba lépnie, de... Előtte azt a köztár-
sasági elnöknek kellene ellátnia kézje-
gyével. És mint ismeretes, Szlovákia ese-
tében az ország első embere a jelenlegi el-
lenzék hűséges kiszolgálója, tehát a parla-
ment által elfogadott törvényt nagy való-
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Részletes program:

2011. június 10. (péntek)
14.00-14.30 Megnyitó, himnuszok, üdvözlések

14.30-15.10 prof. Kellermayer Miklós:

„Az emberi személy, a nemzetbe és Istenbe ágyazo. élőlény“

15.10-15.50 Dr. Szijártó István: „A magyarság szükség és érték...“

15.50-16.30 PaeDr. Strédl Teréz: „Nemzet vagy nemzetség“

16.30-17.00 Gyurgyik László: „Quo Vadis szlovákiai magyarok?“

17.00-17.30 Monspart Sarolta: „Majd 200 éves egészséges életmód emlékeim“

17.30-18.00 Vitafórum

2011. június 11. (szombat)
SEMMELWEIS EGYETEM II. SZ BELKLINIKA és a szlovákiai MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI

TÁRSASÁG KÖZÖS TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYE

Metabolikus szindróma: mítosz vagy valóság

10.00-10.10 Ünnepélyes megnyitó

10.10-10.30 Dr. Kiss László: Komáromtól Budapes,g: a kétszáz éve születe.

Wágner János (1811-1889) professzor emlékezete

10.30-10.50 Dr. Somogyi Anikó: A metabolikus szndróma jelentése

10.50-11.10 Dr. Reismann Péter:

Metabolikus szindróma: kétségek és megválaszolatlan kérdések

11.10-11.30 Dr. Pusztai Péter: a 2-es -pusú diabetes klinikai vonatkozásai

11.30-11.45 Dr. Nagy Viktor: A hipertónia klinikai vonatkozásai

12.15-12.35 Dr. Varga Tímea: A diabetes mellitus társbetegségei

12.35-12.55 Dr. Nagy Géza:

A diabetes mellitus késői szövődményeinek jelentősége

12.55-13.15 Dr. Sármán Beatrix: Diabetes és a terhesség

13.15-13.35 Dr. Szémán Barbara: A diabetes gene,kája - röviden

Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság
Magyar Egészségügyi Társaság
és a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belklinika

,sztele.el meghívja Önt a

III. Dr. Arányi Lajos napok
nemzetközi konferenciájára

2011. június 10-11.,
Révkomárom
Selye János Egyetem Konferenciaközpontja

A Szlovákiai Magyar Egészség-
ügyi Társaság szervezésé-

ben június 10-én és11-én
harmadízben kerül sor

a Dr. Arányi Lajos Na-
pokra, melynek a Se-
lye János Egyetem
k o n f e re n c i a k ö z -
pontja ad otthont.

Ifj. Dr. Bastrnák Fe-
renc az előadásokkal

kapcsolatban azt
mondta, úgy állították

össze a programot, hogy a
szakmát és a közvéleményt

egyaránt megszólítsa. A szakma
képviselői tapasztalatot szerezhetnek

egymástól, a laikusok pedig a közérthető előadásoknak kö-
szönhetően tanulhatnak az elhangzottakból.

Az előadók közt anyaországi és természetesen hazai szak-
embereket találunk. A hallgatóság soraiba viszont a Kárpát-
medence minden régiójából várnak érdeklődőket.

„Társaságunk és a Magyar Egészségügyi Társaság közös célja,
hogy a kárpát-medencei magyarság egészségügyi állapotán ja-
vítson, s így a lelki egészség megóvására is ügyelnünk kell. Azt
tapasztaljuk, hogy napjainkban az egészséges nemzeti öntudat
megőrzésére nagy hangsúlyt kell helyezni, ezért egy előadás-
blokkunk csak ezzel a témával foglalkozik.

Az előadások másik fő témakörét idén a civilizációs beteg-
ségek, a cukorbetegség és a magas vérnyomás alkotja” – tájé-
koztatta lapunkat a szakember.

Tavaly az előadásokat több mint kétszázan követték figye-
lemmel, a szervezők most is nagy szeretettel várnak minden-
kit. A belépés díjtalan. (földes)

A cukorbetegség és a magas vérnyomás
témaköre a nemzetközi konferencián

Az elmúlt hetekben zajlot-
tak a Katedra Alapítvány
által szervezett Katedra-
versenyek döntői. A több-
fordulós levelező versenyt
több tantárgyban még
szeptemberben hirdették
meg, s a legtöbb pontot
összegyűjtő tanulók, illetve
csapatok az országos dön-
tőn mérhették össze tu-
dásukat.

A történelemverseny
döntőjére május 13-án Du-
naszerdahelyen került sor,
melyen 14 alapiskola há-
romfős csapatai vettek részt.
Az idei tanévben az ön-
kényuralom, a dualizmus és
az első világháború Magyar-
országának eseményei köré
épült fel a verseny. A döntő
szóbeli és írásbeli felada-
tokból, képfelismerésből,
térképes feladatból állt, s
megoldásuk bizony alapos
felkészülést igényelt.

Az országos verseny győz-
tese a nagymagyari alapis-
kola csapata lett, azonban

járásunkból két csapat is
előkelő helyen végzett. Né-
hány ponttal elmaradva a
második helyen végzett a
búcsi Katona Mihály Alap-
iskola Szerencs-e csapata,
melyet a Halász Vince, Mül-
ler Dávid, Sánta Kamilla al-
kotta trió képviselt. Felké-
szítőjük Pelle István törté-
nelemtanár, akinek kezei
közül rendre kiváló ered-

ményeket elérő, a történel-
met kedvelő diákok kerül-
nek ki.

A negyedik helyet a heté-
nyi Tarczy Lajos Alapiskola
Dunántúli ellenállók fantá-
zianévre hallgató hármasa,
– Csintalan Gábor, Horváth
Ádám, Tóth Dominik – sze-
rezte meg. Felkészítőjük Bo-
ros Ágnes tanítónő.

(fk)

Sikerek a történelem-
verseny döntőjében



�DELTA • 2011. május 30. HÍREK GÚTÁRÓL - HIRDETÉS

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

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

PNEUSERVIS - RÝCHLOSERVIS
GUMISZERVIZ - GYORSSZERVIZ

A Városi Hivatal rövid távú
fejlesztési tervei között szere-
pelt a posta akadálymentesí-
tése, melynek munkálatait
áprilisban kezdték el és mára
már be is fejezték. A munká-
latokat a volt DP Global mun-
kásai végezték, mégpedig a
vasazást, alapozást, betono-
zást, festést. Ez a beruházás a
városnak hatezer eurójába ke-
rült. Tervezik még a Templom
tér 32 alatti irodaház akadály-
mentesítését, hiszen itt he-
lyezkedik el a munkahivatal,
a szociális osztály, a lakáske-
zelő vállalat és más fontos
ügyintézési osztály is. To-
vábbá a Városi Művelődési
Központ épülete is új bejára-
tot kap, amint lesz rá anyagi
fedezet. Egyelőre viszont a vá-
rosnak erre nincs mozdítható
pénzeszköze.

csóka

Nem tudni kinek és miért érdeke újra és
újra felvetni azt a pletykát, miszerint
Gútára költöztetnek roma családokat

Bálványról, Harcsásról, vagy éppen Komárom
egyes lakótelepeiről. Mikor elkezdték építeni
az aquaparkot Bálványon, valaki már tudni
vélte, hogy az ottani lakók a gútai Dankó Pista
telepre lesznek költöztetve, mivel a város EU-
s pályázaton nyert pénzt unimó bódékra, hogy
ebben helyezzék el ezeket a családokat. Ez
nem fedi a valóságot, csupán rosszindulatú
pletyka. Biztos forrásokból tudják egyesek azt
is, hogy a polgármester és az önkormányzati
képviselők pénzt kaptak azért, hogy ide köl-
töztethessék a bálványi romákat. Nos, egye-
lőre Gútára még nem jelentkezett be egy csa-
lád sem, sőt nincs a városnak tudomása arról,

hogy a környékre költözött volna valaki, sőt Pa-
csérokról már költöznek el az emberek. 

Tehát marad a kérdés, kinek és miért ér-
deke ilyenfajta rémhíreket terjeszteni, vádas-
kodni, alaptalan pletykát terjeszteni és alá-
ásni egyes emberek tekintélyét. A polgármes-
ter, Horváth Árpád is értetlenül áll a kérdés
előtt, mikor a vagyonukat féltő emberek neki
szegezik a kérdést, hogy jönnek-e vagy nem
újabb lakók a Dankó Pista telepre. Nem, nem
jönnek, mondta a polgármester, nincs is hová
elhelyezni őket, de még hasonló megkeresés,
kérés sem érkezett a Városi Hivatalhoz esetle-
ges ideiglenes elhelyezésre. Ne hagyják ma-
gukat félrevezetni, megtéveszteni az ilyenfajta
rosszhírkeltéssel!

csr

Akadálymentesítették
a posta épületét

Gúta

Valóban költöznek 
a bálványi romák Gútára?

Sok panasz és kérés érkezett már a Városi Hivatalhoz a posta
akadálymentesítésével kapcsolatban. Az anyukák a baba-
kocsival egyáltalán nem tudtak bejutni az épületbe, így
kénytelenek voltak felügyeletre bízni gyermeküket és kint
hagyni az épület előtt. De a mozgáskorlátozottak is nehezen
jutottak fel a lépcsőn.

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

Folytatás az 1. oldalról
A mentőszolgálat telephelyének szomszéd-

ságában helyezkedik el egy lakásegység, mely-
nek lakói többször is panaszolták, hogy az alsó
szinteken nem tudnak szellőztetni, mivel a
mentő autó kipufogója odaárasztja a füstöt,
vagy  hogy éppen éjnek idején járatták az au-
tóik motorját. Nehezményezték az itt élők azt
is, hogy sok parkolóhelyet elfoglalnak az ép-
pen szolgálatot végző mentősök, így éppen a
lakók szorultak ki a parkolóhelyekről.

Ez a probléma most megoldódott, ugyanis a
mentőszolgálat átköltözött a Jánošík utca egyik
családi házába. A ZaMED Kft. az ügyben nem
kívánt nyilatkozni, csupán annyit mondtak,
hogy problémájuk volt az épülettel, és tovább
ezt a dolgot nem kívánják medializálni. Hor-
váth Árpád polgármester keserű szájízzel vette
tudomásul a bérleti szerződés felbontását, hi-

szen a kft. pontosan a városközpontból költö-
zik el, nem beszélve arról mennyi engedményt
tettek a vállalkozó számára eddig is. Minde-
nesetre pozitívum, hogy a vállalkozás egyik
állomása ezek szerint még egy ideig Gútán
marad. csr

Új helyre költözött a mentőállomás
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Norvég faházak készítője

Szlovákiában a családi há-
zak építése területén nincs
nagy múltjuk a faházaknak,
ám napjainkban a megépí-
tett favázas szerkezetű épü-
letek száma rohamosan nő.
Manapság egyre nagyobb te-
ret hódítanak a faházak, a
fából készült családi házak, a
készház építés. 

Sokakat meglep, de egy fa-
ház szigetelése sokkal egysze-
rűbben és olcsóbban kivite-
lezhető, mint egy hagyomá-
nyos téglaház hőszigetelése.

Mivel a favázas házépítés
Szlovákiában új dolognak szá-
mít, sokakban téves előítéle-
tek élnek ezzel kapcsolatban.
Nemrégen  meglátogattunk
egy fiatalembert, aki első kéz-
ből tanulta ki a faházkészítés
mesterségét. Dilingai Roland
ács és tetőfedő, aki Ifjúságfal-
ván él, négy évet töltött Nor-
végiában, ahol egy jónevű vál-
lalatnál dolgozott, mint tető-
fedő. Roland szavai szerint
valójában egy hirdetés által si-
került kijutnia ebbe az északi
országba. Azelőtt Németor-

szágban, Ausztriában, Íror-
szágban és Csehországban
dolgozott szakmájában. 2006-
ban indult útnak Norvégiába.
Az eltelt négy év alatt renge-
teg tapasztalatot szerzett,
megismerte a faházkészítés
minden csínját-bínját. Igazi
mesteremberré kovácsoló-
dott, mígnem tavaly hazajött,
és az ott szerzett tapasztala-
tait idehaza kamatoztatta.
Első merész vállalkozása  saját
faházának a megépítése volt,
amely ma még csak félkész
állapotban van, de mint
mondta, ha minden jól megy,
karácsonykor már benne lak-
hatnak. A talapzat és a tető-
cserép kivételével csakis fát
használt az épület megépíté-
sénél. Fenyőből és OSB fa-
háncslapokból, valamint
gipszkartonból áll az egész
ház. Arra a kérdésre, hogy
mennyire biztonságos tűzren-
dészetileg, azt válaszolta,
majdnem 100%-os a bizton-
ság. A beszélgetés során el-
árulta, hogy külföldön már
nagyon sok helyen csakis fá-
ban gondolkodnak az em-
berek. Norvégiát említette pél-

daként, ahol szinte minde-
nütt ilyen típusú faházak van-
nak. Itt a tégla, vagy más ha-
sonló építőanyag szinte fehér
hollónak számít. 

Az energiatakarékos házak-
nak nagy jövője van, ma már
több nyugati állam rájött erre.
Itt Szlovákiában még sajnos
gyerekcipőben jár ez a fajta
építkezés, de mint mondta
idő és generáció kérdése, mi-

kor fog ez megváltozni. „Tud-
tommal – mondta a faházak
szakértője – a környéken csak
a falumban és Gútán van né-
hány ilyen ház, amelyek ez-
zel a technológiával készültek.
Ez is bizonyítja, hogy az em-
berek mennyire idegenked-
nek a faházaktól. Pedig ha
tudnák – állítja Roland –, egy
ilyen házzal 30 év alatt 30 000
eurót spórolhatunk meg csak a

fűtésnél, ami nem ke-
vés. Persze számos más
előnye is van, amit vi-
szont csak azok élvez-
hetnek, akik ilyen típusú
házzal rendelkeznek.“

Dilingai Roland egy
tetőfedéssel foglalkozó
vállalkozást üzemeltet,
és tervei között szerepel
egy norvég falu felépí-
tése is. A terület már
megvan Nová Baňa kö-
zelében. Beszélgetésünk
során kiderült, hogy Ro-
land egyik nagy álma
egy ilyen falu létrehoza-
tala. Szerintünk csak
idő kérdése, mikor lesz
az álmából valóság !

-pint-
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Bővebb tájékoztatást: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkból

Külföldi állásajánlatok

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Megye utca 15, (209-es iroda – EURES), Tel. 035/2444304

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Tele-marketinges asszisztens, SR, COMPUTE
SLOVENSKO s.r.o. Komárno, Európske nádvo-
rie 20, Český dom. Fényképes életrajzzal lehet
személyesen jelentkezni a cég székhelyén!

6 948200684

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 0903888061

Kalkulátor, értékesítés, SR, KROMBERG & Schu-
bert s.r.o. Kolárovo
Angol vagy német nyelv ismerete feltétel!

1 035/7846715

Kövező, útburkoló, SR, MOZAIK spol. s r.o. Svätý
Peter 15 0905645627

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol.  s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650440123

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

betak@dss-slovakia.sk címre. 

Üzleti képviselő, SR, LOKÁTOR s.r.o., Komárno 1 0905144888

Üzleti képviselő, SR, EXEKÚCIA RBK s.r.o. KN 1 0948392440
Ügyfélszolgálati munkatárs, SR, DS-SMITH SLO-
VAKIA s.r.o. Hurbanovo, Angol nyelv ismerete
feltétel!

1
Életrajz a frantisek.

betak@dss-slovakia.sk 
e-mail címre.

Szociális munkás, SR, DETSKÝ DOMOV Kolárovo 1
Kérvény és életrajz a

petra.angyalova@
gmail.com 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. KN 5 0915069526

Minőségspecialista, SR, KROMBERG & Schubert
s.r.o. Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 3 035/7846715

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. Ko-
lárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 10 035/7846715

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

Traktorista, SR, BALSEED spol. s r.o. 
Kameničná-Balvany 5 035/7771864

Csapos, SR, Mária Szabóová, Čalovec 1 0905 259 064, 0949 442 456

Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o. KN 1 Életrajz a hogard5
@gmail.com e-mail címre.

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),  SR, 
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905457501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),  SR, 
Takács Ladislav – T-TRANS Bátorove Kosihy 2 0908152278

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., Hurbanovo 1 0908243920

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, Jozef
Máriási-MAJO TRANS, Komárno-Nová Stráž 2 0905908954,

035/7782381

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. KN 3
Kérvény és életrajz 
postán: Komárno, 

Mederčská 39 címre
Egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV KN 1 035/2433012

Nevelő/nő, SR,  DETSKÝ DOMOV KN 035/2433012

Irodavezető,
AQUA DANUBIUS 2000 KFT., Budapest, 1

Életrajz a vojtech.marko-
vics@aquadanubius.sk 

e-mail címre

Utazási tanácsadó
AQUA DANUBIUS 2000 KFT, Budapest 2

Életrajz a vojtech.marko-
vics@aquadanubius.sk 

e-mail címre

Telefonos asszisztens
AQUA DANUBIUS 2000 KFT., Budapest, 18

Életrajz a vojtech.marko-
vics@aquadanubius.sk 

e-mail címre

Kőműves, ács, asztalos, festő, gipszkartonos,
bádogos, vízvezeték-szerelő, állványozó, csem-
péző, padlóburkoló, kisegítő építőmunkás,
Nördlingen, Németország

60

Német nyelvű életrajz a
verwaltung@talis-zeitar-

beit.de, cengiz. kevik
@gmx.de e-mail címre

Szobalány, szakács asszisztens, pincér, animátor
(gyermekek és felnőttek részére) masszőr, bolti
eladó, konyhai kisegítő, úszómester
Görögország

100

Angol nyelvű életrajz az:
rm@ramuniversal.com

vagy az ida.janikova
@upsvar.sk e-mail címre

A művészetek széles palettáján mozogva
egyes alkotók a zenén keresztül szeretné-
nek üzeneteket, gondolatokat átadni em-
bertársaiknak. Ez az alapötlet munkálkodott
a Big Man Band, King Size és Last Blues
Band zenekarok néhány tagjában is, amikor
létrehozták Vox Megere, azaz Nagymegyer
Hangja névre keresztelt formációjukat. 

Természetesen a már fent említett, a szlo-
vákiai magyar rockzenei körökben jól ismert
zenekarok sem szűntek meg, inkább arról van
szó, hogy néhány barát évekig féltve dédelge-
tett álmát szerette volna megvalósítani egy
olyan produkció megszervezésével, melyben
akár négy-öt énekes működik együtt a rockze-
nét helyenként népi motívumokkal is ötvöző
zenészekkel. Az együttműködés gondolata Pe-
tőcz László (Last Blues Band) és Vígh Zoltán
(King Size) jóvoltából 2010 végére már konkrét
célokban is testet öltött, így végül a 2011 janu-
árjában tizenhárom taggal (Petőcz Petra – ének,
Paksi Szilvia – ének, Orvos Krisztina – ének,
Bittera Zsuzsa – ének, Zakál Gyula – szavala-
tok, Domonkos Dezső – hegedű, Vígh Zoltán
– gitár, Ollé Gyula – gitár, Hervay György –
basszusgitár, Kovács Vince – dob, Mura Tibor
– billentyűs hangszerek, Katona András –
ének, Petőcz László – ének, gitár) megalakult

együttes az 1848/1849-es magyar forradalom
és szabadságharc március 15-i megünneplé-
sére készítette el első zenés-verses műsorát A
költő visszatér címmel. „A heti két próba, az
összefogás, és természetesen lelkesedésünk
eredménye a magyar szabadságharc emlékére
tartott ünnepségen mutatkozott meg, Nagy-
megyeren kettő, illetve Ekecsen egy fellépéssel
a zenekar átadta első üzenetét a közönségnek.
Ami az együttes nevét illeti, lokálpatriotizmu-
sunkat nem szerettük volna véka alá rejteni,
ezért Nagymegyerhez kapcsolódó ötletek ke-
rültek elő, végül így esett a választás városunk
régi elnevezésére: Megere, megfűszerezve egy
kis nemzetközi, mindenki számára ismert szó-
val: Vox, ami hangot jelent“ – tudtuk meg a ze-
nekar legutóbbi próbáján Petőcz László gitá-
rostól. Aki azt is elmondta, hogy Kosár Gábor
gitárossal bővült ki a Vox Megere, és összeállt
egy új zenei anyag is, amely már nem kap-
csolódik konkrét eseményhez, de a zenei vi-
lága hasonló, mint a márciusi fellépésé volt, a
rockzene és a népzenei motívumok fúziójá-
nak lehetőségét keresve. Az új előadás felépí-
tésében ismét a sokszínűség, a többszólamú
ének dominál, de teret kapnak a hangszeres
szólójátékok is. Kovács Zoltán

fotó: -kz-

Május 20-án és 21-én újra felbőgtek a motorok a
bősi parkban. Idén már kilencedik alkalom-
mal rendezte meg a Csallóközi Bikák mo-

toros klub hagyományos találkozóját, amelyre a
Komáromi járásból is sok motoros érkezett. A re-
mek idő csak fokozta a kitűnő hangulatot. A
szombati motoros felvonuláson legalább mint -
egy hét-nyolcszáz acélparipa szelte az ötven ki-
lométeres távot a Dunaszerdahelyi járás tele-
pülésein keresztül, hogy aztán visszaérkezze-
nek a kiindulás helyére. Pénteken és szomba-
ton is több neves rockbanda zúzott a színpa-
don rajongóik nagy-nagy örömére. Az első este
a Dinamit együttes, míg a másodikon a szin-
tén magyarországi Karthago volt a sztárven-
dég, sokakban felidézve az arany nyolcvanas
évek életérzését. A motoros találkozó résztvevői
több versenyben is megmérettettheték magukat,
volt sörivóverseny, kötélhúzás, sílécfutás, vagy ép-
pen holthúzás, de a gyerekeknek is rendeztek kü-
lönböző ügyességi számokat. A szombat délután má-
sik nagy attrakciója a magyarországi motoros kaszkadőr,
Mókus remekbeszabott showja volt lélegzetelállító szá-
mokkal. Jövőre jubileumához érkezik az esemény, tizedszer
rendezik meg azt a Csallóközi Bikák.        Kép és szöveg: K.Z.

Megszólaltak Nagymegyer hangjai

A rockzenét népzenei motívumokkal ötvözik

Bikák, motorok, dübörgés

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

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

Nagyszabású faluszépítési akciót kezdeményezett a helyi
önkormányzat Ifjúságfalván. A felhívásra többen reagáltak

és 30-an nagy buzgalommal és kedv-
vel kapcsolódtak be az előt-

tük álló munkákba. 
Községcsinosítás a
falu kisszigeti részén

elhelyezkedő teme-
tőben, illetve an-
nak környékén
folyt. Közben
egyesek a járdák
kit iszt í tásában

szorgoskodt ak ,
míg mások az elhe-

lyezett virágtartókba
növényeket ültettek. A

brigád szervezésében jeles-
kedők egyik csoportja a kerítés

környékét szabadította meg a felgyülemlett gaztól, egy kisebb
csoport pedig a temető melletti útnak egy részét alakította át
parkolóvá. Gönczöl Gabriella, Ifjúságfalva polgármesternője
örömmel újságolta, hogy a község által szervezett brigád jól si-
került, és büszke arra, hogy a falu lakossága mennyire aktív volt
ebben a szépítési akcióban, és ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik részt vettek ezen az eseményen. Ahogy a pol-
gármester asszonytól megtudtuk, már alig várják a következő
brigádot. Figyelemreméltó, hogy a brigád legidősebbje a 80
éves Erzsi néni volt, míg a legfiatalabb az 5 éves Dávid, aki kis
talicskájával segített a faluszépítésben.

-pint-
Kamenicky Gábor felvétele

A Kultúráért és Turizmusért Társulás, illetve
a Rév-Komáromi Területi Fejlesztési Ügynök-
ség a Vintop Karkó panzióban Regio Danu-
biana címmel szakmai konferenciát tartott,
amelynek védnöke Simon Zsolt, földműve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

A konferencia fő támogatója, Csenger Sán-
dor megnyitóját követően Lelkes Gábor PhD.
(gazdasági szakértő, Komáromi Te-
rületi Fejlesztési Ügynökség): „Dél-
nyugat-Szlovákia vidékfejlesztési
adottságai” címmel tartott elő-
adást, majd Ing. Karol Jurica
(Nyitra Megyei Önkormányzat, tu-
risztikai szakosztály): „Turizmus
Nyitra megyében”, majd Ing. arch.
Viera Juricová-Melušová (Nyitra
Megyei Önkormányzat, stratégiai
tervezések szakosztálya): “LEADER
NSK – fejlesztési projektekről” tar-
tottak előadást. 

PhDr. Dénes Éva (szakértő): „A Duna mente
vidékén” c. kiadványt és a Regio Danubiana
minőségjelet mutatta be a  a Komáromi és Ér-
sekújvári járásból megjelent hetven résztve-
vőnek. 

A Duna Mente vidékén c. kiadványban az
összegyűjtött ajánlatokkal kultúrális értéke-
ink és szolgáltatásaink megismerését kívánják
elősegíteni, emellett változatosabbá, emléke-
zetesebbé szeretnék tenni a térségben eltöl-
tött időt. A térségben található, pihenésre al-
kalmas vendégházakat, panziókat, nyaralókat,
éttermeket, vendéglátói létesítményeket köz-
ségek szerint csoportosítva mutatják be. 

A „Regio Danubiana” minőségjelet olyan

vendéglátóipari szolgáltatásoknak, illetve fo-
gyasztói termékeknek, mezőgazdasági termé-
keknek, valamint népművészeti alkotásoknak
szeretnék adományozni, amelyek teljesítik a
Regio Danubiana megítélésének és használa-
tának a feltételeit. A minőségjel megítélésének
és használatának célja régiónk köztudatba ke-
rülése idehaza és külföldön, az egyes termelők
és szolgáltatások támogatása, akik a helyi, re-
gionális sajátságok megőrzésének, illetve fej-

lesztésének igényével, magas színvonalon fej-
tik ki tevékenységüket. A minőségjelet a búcsi
Kultúráért és Turizmusért Társulás ítélheti
meg. 

Ezt követte Csenger Géza (szakértő), aki A
Duna mente vidékén honlapját mutatta be,
majd Vasi Emma, a Komáromi Területi Fej-
lesztési Ügynökség igazgatója a „Magyaror-
szág–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2007- 2013” -ról beszélt. 

Szobiné Kerekes Eszter (elnök, Kultúráért
és Turizmusért Társulás) a konferencia végén
kiemelte a társulás fő célkitűzéseit és külde-
tését. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Regio DANUBIANA – 
A Duna mente vidékén

A meghirdetett harmadik
évfolyamban (33 ezer euró ér-
tékben) az érdeklődők április
22-ig adhatták le a kidolgo-
zott, új projekteket. 

A bírálóbizottság kiérté-
kelte a benyújtott 27 projek-
tet. A szakmai zsűri a 2011-es
évben 12 projektet támogat,
összesen 28 250 euró érték-
ben. A megvalósuló projek-
tek: az SOS Krízisközpont
2360 eurót kap a sportpálya
felújítására, a Konkoly-Thege
téri Alapiskola 2500 euró tá-

mogatásban részesült az is-
kola areáljának felújítására.
Gabriela Kádeková, Irena Má-
čiková, Silvia Lovászová 1970
eurós támogatást kapnak az
„Ismerd meg a természet
igazi útját” projekt megvaló-
sítására. Az Ógyallai –Bagotai
Lovak és Western Barátainak
Polgári Társulása 3100 eurós
támogatást kap a hagyo-
mányápolásért - különleges
kenyérsütési kemence meg-
építésére. Az Artcentrum Pol-
gári Társulás 3000 eurós tá-

Ógyalla

Az „Itt otthon vagyunk“ 
projektek idei támogatása

A város nagy sikerrel valósította meg a Nyitrai Közösségi Ala-
pítvány által meghirdetett és a Heineken Slovensko Rt. által
támogatott „Itt otthon vagyunk“ támogatási program két év-
folyamát.  Ezen program keretén belül sok érdekes és figye-
lemreméltó ötlet valósult meg az ifjúság szabadidejének
helyes kihasználására éppúgy, mint a környezet szépíté-
sére, a helyi lakosság - valamennyi lakos - életének, környe-
zetének szépítésére, fejlesztésére, hiszen játszóterek, gör-
korcsolya-, és gördeszka-pálya, kerékpáros turistaút, pihe-
nőparkok és még sorolhatnánk, mi minden létesült e prog-
ram keretén belül. 

mogatást nyert el Récka Bögi
Adriana új könyvének kiadá-
sára. Az Építészeti Szakkö-
zépiskola 2570 euró értékben
felújíthatja az iskola sportpá-
lyáját. Az Önkéntes Tűzoltó
Szervezet 1500 eurót kap a
technikai felszerelés felújítá-
sára. Vígh György, Mária
Hamranová és Balogh Lajos
3000 eurót kapnak egy víz-
parti pihenési terület felújí-
tására.  Silvia Feješová, Peter
Fekeč és Veres Zoltán 2000
eurót kapnak a legkisebbek
megajándékozására. A Városi
Egészségügyi Központ körüli
korlátok felújítására az Ildikó
Pavlíková, Imrich Tonka, Má-
ria Hulková által kidolgozott
projekt megvalósítására 2 850
eurót kapnak. A Vöröskereszt
helyi szervezete 1100 eurós tá-
mogatásban részesül a ”Min-
den másodperc is kedves” c.
projekre. A helyi Fanklub
2300 eurós támogatást kap a
kulturális és pihenőpark bő-
vítésére. (miriák)

Búcs

Ifjúságfalva

Falujukért 
brigádoztak

www.massagestudio.sk

Komárom és 
Dunaszerdahely 0905 729 368

Svéd, indiai, 
csoki, méz, thai, 

lávakő, cellulit 
masszázs
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Aprotestáns vallás mély gyöke-
ret vert a községben már a 16.

század derekán. Kezdetben az is-
tentiszeteleteket a régi templom-
ban tartották. A zavaros 17. szá-
zadban egy ideig teljesen refor-
mátus település volt, ekkor a
gyülekezet a saját oratóriumá-
ban imádkozott. 1718-tól, a re-
formátus parókia felszámolása
után a hívők Madarra jártak
templomba. Majd Bese István

udvarában (ma Fő utca 19-es
számú ház) felépítettek fából egy

imaházat. 1784-1786 között elkészült
a türelmi református templom (vagyis

torony nélkül és a község belterületén kí-
vül). 1787-ben felállítottak egy toronylábat két haranggal, 1820-
ban kiegészítették egy harmadikkal. 1841-ben felépült a to-
rony és 1840-ben a templomot kibövítették egy nyugat felé
orientált toldaléképülettel. Kisebb javításokat leszámítva a
templom napjainkig megőrizte korabeli állapotát. 

Erdei Zoltán lelkipásztor tájékoztatása alapján a templomon
kisebb-nagyobb javításokat sikerült ugyan elvégezni, de a to-
rony felújítására csak most kerül sor. Előreláthatólag 16-17 ezer
euró költségből fogják felújítani a tornyot. A pénzt gyűjtésből,
támogatásokból biztosítják. (miriák)

A szerző felvétele

Egészségnap

Tanyon is szerencsét próbálnak a gulyásfőzőversennyel,
tudtuk meg Bugár Imre polgármestertől, aki elmondta, hogy
a községi önkormányzat szervezésében rendezik meg az
eseményt. Méghozzá június 11-én a gyermeknappal egy-
bekötött falunapon. A polgármester a továbbiakban tájé-
koztatott a versenybe való nevezésről. A gulyásfőzőver-
senyre június 3-ig lehet jelentkezni a községi hivatalban. A
nevezési díj 10 euró, amely 2 kg hús illetve a tüzelőfa árát
fedi. A többi hozzávalóról, kellékről a versenyző gondosko-

dik. Tany polgármestere bízik abban, hogy minél többen je-
lentkeznek erre a versenyre, és ezáltal egy újabb hagyomány
születhet ebben a községben.

-pint-

Régiónk legtöbb kultúr-
háza a régi rendszer építmé-
nye. Ez azt jelenti, hogy
egyes épületek kora már
meghaladja az 50 évet, vagy
már azon is túl van. Tör-
vényszerű, hogy ezek a léte-
sítmények egyre rosszabb ál-
lapotban vannak. Az áldat-
lan anyagi helyzet tovább fo-
kozza a kultúrházak amorti-
zációját.

A tanyi kultúrház a régi
időkben az egyik legnépsze-
rűbb kultúrház volt a környé-
ken. Számtalam kulturális
esemény, bál, és ki tudja
mennyi évzáró, lakodalom és
egyéb rendezvény színhelye
volt. Azonban az idő kegyet-
len, még a kultúrházakkal
szemben is, és ez alól a tanyi
sem volt kivétel. Már hosszú
ideje kihasználatlan állapot-
ban hirdette „régi méltósá-
gát“ a főút mentén.

Bugár Imre, a falu polgár-
mestere, még képviselőként
többször hangoztatta, hogy
tenni kéne valamit az épület-
tel, és úgy tűnik, hogy most,
polgármestersége alatt meg-
törik a jég: lehet újra kultúr-

háza Tany községnek. Persze
addig még sok víz lefolyik
majd a Dunán, de a tervek
már az asztalon vannak, sőt
ha minden jól megy komo-
lyabb dolgok is történhetnek.
„Tudni kell azt – tájékozatott
bennünket Bugár Imre -, hogy
a kultúrházhoz egyéb helyi-
ségek is tartoznak. Többek
között egy 10 x 6-os raktár-
helység, amelyet végre sike-
rült kitakarítanunk. Valamint
egy másik helyiség, mely je-
lenleg mint vendéglő üze-
mel. Valójában az lenne a leg-
jobb megoldás, ha erre, a már
említett helyiségre, illetve a
vendéglőként használt részre
vevőt találnánk. Így megol-
dódna a régi probléma,

ugyanis ezekre a helyiségekre
nem igényelhető pályázati
pénzforrás. A kultúrház nagy-
termére, a színpadra, vala-
mint a mellékhelyiségekre vi-
szont lehet pályázni, és mi
ebben gondolkodunk. Ezt
szeretnénk a közeljövőben
felújítani. A kultúrház re-
konstrukciója magában fog-
lalná a nyílászárók teljes cse-
réjét, a padlózatot, a színpad
felújítását, a központi fűtést,
a szociális helyiségek cseréjét
és a tetőszerkezet komplett
felújítását. Persze ezt a ko-
moly beruházást csakis EU-
forrásból tudnánk megol-
dani“ – mondta zárszóként a
falu első embere.

Kép és szöveg: -pint-

Felújítják a templomtornyot
Perbete

Izsa

Bogya

Tany

Tany

Felújítják 
a 170 éves 
tornyot

Gulyásfőzőversenyre készülnek
Se

szeri, se száma
a különböző 

gulyásfőzőversenyek-
nek, melyeket régiónkban

bonyolítanak le. Ezek közül
akadnak olyanok, melyeket a
falunapi ünnepség keretén

belül rendeznek meg, de van-
nak olyanok is, melyek ki-

mondottan erre a ver-
senyre fókuszálnak, 

pl. a Lakikatlan 
fesztivál. 

Újjászületik a kultúrház?

Egyéni kezdeményezés alapján sikerült
egészségnapot tartani Bogyán, Paksi Anna
vezetésével. Az egésznapos rendezvény az
egészséges életmódról, táplálkozásról, va-
lamint a különféle gyógymódok kipróbá-
lásából állt. 

Egymás után több előadást is meghall-
gathattak a jelenlevők, akik több gyógy-
módot a helyszínen is kipróbáltak. 50-en
vettek részt a délben kezdődött és este hé-
tig tartó egészségnapon. Mivel ilyen jellegű

rendezvény még nem volt a községben,
ezért egyesek picit kételkedtek, de amint
ráébredtek arra,  hogy itt valójában az ő
egészségükről szól a program, mindjárt
más szemmel tekintettek az eseményre. A
rendezvényt a Községi Hivatal maximáli-
san támogatta, úgy erkölcsileg, mint anya-
gilag. Sokaknak olyannyira megtetszett,
hogy  már készülnek a következő egész-
ségnapra, melyet tervek szerint majd ősszel
szeretnének lebonyolítani.

-pint-

Május 21-én, közel kétszáz, tettre kész izsai vett részt a fa-
luban meghirdetett Duna-parti szemétgyűjtésben, amely a
Tisztább Duna mentéért, Európáért elnevezésű projekt ré-
szeként valósult meg. 

A projekt több községet fog össze a Duna mindkét oldalán,
megvalósulását uniós alapokból fedezik. Célja a kisebb sze-
métlerakatok felszámolása, és a határ menti övezet megtisztí-
tása a Duna partjától számított 5 kilométernyi szélességben.

Összefogással 
a tisztább környezetért

Múlt szombaton a nagy meleg sem tántorította el a falu la-
kóit – fiatalokat és időseket egyaránt – attól, hogy csoportokat
alkotva megtisztítsák a Duna-partot. Munkaeszközöket, kesz-
tyűket, szemeteszsákokat minden csapat kapott, az összegyűj-
tött hulladékot munkagépekkel szállították el. A falu vezetése
természetesen frissítőről is gondoskodott, az első kétszáz ön-
kéntes pedig egyenpólóban és sapkában végezhette a munkát.

Domin István polgármester szerint sikeres volt az akció, kü-
lönösen azért, mert a lakosság saját környezete érdekében pél-
daértékű összefogásról tett bizonyságot. A takarítás során a gu-
miabroncstól kezdve, a cipőtalpon, hűtőszekrényen, háztar-
tási hulladékon keresztül sok minden akadt a kezükbe. A prog-
ram nem fejeződött be ezzel az akcióval, hamarosan feltérké-
pezik a többi vad szemétlerakatot is, s elhordják azt.

„A projekt keretén belül két információs konténert helye-
zünk majd el a Duna-parton, amelyek turisztikai célokat szol-
gálnak. Az egyikben tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, a má-
sik pedig információs egységként működik majd, ahol a tu-
risták harapnivalót is vásárolhatnak”- mondta el a polgármes-
ter. (földes)
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A Magyar Református Szeretetszolgálat május 20-21. között
rendezte meg harmadik alkalommal Szeretethíd elnevezésü
önkéntes programját szerte a Kárpát-medencében. Cél, hogy
összefogásra buzdítva közösen tegyünk valamit a környe-
zetünkért, a körülöttünk élőkért, egymásért, nem csak szó-
val, hanem két kezünkkel is. 

Az ekeli református gyülekezet is bejelentkezett ebbe a prog-
ramba. A polgármester asszonnyal azt a területet keresték,
ahol örülnének egy kis törődésnek, így esett a választás az
ekeli óvodára. Az önkéntes nap programja áhitattal kezdődött,
Nagy Gábor másodéves teológus hallgató felolvasta az igét.
Majd az asszonyok nekiláttak az udvar rendezésének, az anyu-
kák a gyermekszékeket festették színesre. A férfiak nem kis fel-
adatot vállaltak, a parkból áthozták  a játszóvárat az óvoda ud-
varára. A kisgyermekek is nagy lelkesedéssel segédkeztek a
munkákban, végezetül ki is próbálhatták a csúszdát. A nap vége
közös fa ültetéssel zárult. Istennek hála  szép számban kap-
csolódtak be ebbe az akcióba, melynek az időjárás is kedvezett. 

Szabó Pongrácz Veronika

A helyi zeneiskola növendékeinek előadását követően Szenczi Júlia, a Cse-
madok elnöke nyitotta meg a kiállítást. Ünnepi beszédében hangsúlyozta:
„Külön öröm számunkra, hogy ezúttal a községünkben élő alkotók – Szabó
Mária, Farkas Katalin, Holop Boriska, Hacskó Róbert - munkáival ismerked-
hetünk meg, bizonyítva azt, hogy falunk amatőr képzőművészeti élete igen
sokszínű. Az alkotók megelevenítették a környező táj szépségeit, fákat, tavat
vagy a távolban feltűnő emberalakokat festettek meg. A festmények mind-
egyike tükrözi alkotójuk színvilágát, ízlését, ügyességét és fantáziavilágát.
Igyekszenek meglátni a szépet, lefékezni a hétköznapok rohanásait, friss
szemmel megfigyelni a dolgokat. Láthatunk akvarell, akril, pasztell és olaj-
festményeket, valamint különféle kézimunkákat.  A témák változatossága
sem kevésbé színes, így minden látogató megtalálhatja a számára kedves al-
kotást“. A kiállítás június 30-ig naponta megtekinthető. (miriák)

A Szeretethíd célja cselekvésre buzdítani a
református gyülekezeteket, iskolákat és a
hozzájuk kapcsolódó szervezeteket és in-
tézményeket úgy, hogy közben személyes
kapcsolatok épüljenek ki generációk, segít-
ségnyújtók és rászorulók között. 

Példaértékű volt a perbeteiek összefogása,
ahol a szlovák és a magyar óvoda az iskolával,
a katolikus gyülekezet a reformátusokkal kö-
zösen tették otthonosabbá az óvoda területét. 

Az óvoda udvarán megtartott megnyitón
Porubsky Nikoletta, az óvoda igazgatónője kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük Kósa József
polgármestert, Balogh Károly katolikus, Erdei
Zoltán református lelkipásztort és a több mint

száz résztvevőt. A vállalt önkéntes feladatok
közt volt parkosítás az óvoda udvarán, kerí-
tésfestés, sziklakertépítés, gereblyézés, kerék-
párállvány festése. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Mozdulj, segíts, szeress!

Ekel

Bátorkeszi

Olvasói levél Szeretethíd a perbetei 
református egyházközségben

Amatőr képzőművészek kiállítása
A Csemadok
helyi szervezete
a kultúrház ve-
zetésével közö-
sen a község-
ben élő amatőr
k é p z ő m ű v é -
szek alkotásai-
ból szervezett
kiállítást. 
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A Csemadok alapszervezete első
alkalommal szervezett népművé-
szeti fesztivált a kultúrházban,
amelyen megjelent Kósa József
polgármester is. 

A megjelenteket Török Sarolta, a
Csemadok helyi szervezetének el-
nöke köszöntötte. Az alapszervezet
fő célja kultúránk, hagyományaink
ápolása, megőrzése, valamint örök-
ségünk átadása a következő nemze-
déknek. Kultúrcsoportjaik, az Árva-
lányhaj népdalkör, valamint a Nap-
raforgó gyermek néptánccsoport
rendszeresen

fellépnek a  helyi rendezvényeken,
regionális találkozókon és verse-
nyeken. A megrendezett népművé-
szeti fesztivállal szeretnék visszo-
nozni eddigi vendéglátóiknak a fel-
lépési lehetőséget, az érdeklődő kö-
zönségnek pedig ízelítőt adni az ő
küldetésükből. 

„Mert mibennünk zeng a lélek,
Minket illet az élet!“ ( Nagy László)
gondolat jegyében a fellépő együt-
tesek – Iglice néptáncegyüttes - Sző-
gyén, Bellő Konkoly-Thege gyermek
néptánccsoport, Őszirózsák népdal-
kör - Ógyalla, Viza citerazenekar,
Pettyem gyermek néptánccsoport -
Naszvad, Kossányi József Alapiskola
és Óvoda - Szentpéter, Református

Egyházi Alapiskola, Hagyomá-
nyőrző Együttes - Martos,

Nyitnikék Óvoda, Napra-
forgó gyermek néptánc-
csoport, Árvalányhaj -
Perbete több mint két
órán keresztül bevilágí-
tottak lelkünk mélyebb
régióiba. 

A rendezvény teljesí-
tette célját, hozzájárult a

magyar népi kultúra, a nép-
hagyományok ápolásához. 

(miriák)

A Szent Orbán Borosgazdák Társulása
Korpás András nemesítő, borminősítő
védnőksége alatt szervezte meg az I.
Olaszrizling borversenyt, amelyre a
gazdák hatvan bormintával neveztek. 

A két négytagú szakmai zsűri 4 
arany-, 29 ezüst-, 22 bronzérmet osztott
ki, 5 bormintát oklevéllel minősített. 

A kultúrházban megtartott ered-
ményhirdetésen Lengyel László, a tár-

sulás elnöke köszöntötte a megjelent
gazdákat. 

Az eredményhirdetésen kiosztották az
emléklapokat és a tárgyi jutalmakat a
borosgazdáknak. A Champion-díjat Ján
Gramblička nyerte el, aki 89,30 pontot
ért el, aranyérmet kapott Kasnyík László
89,00, Lengyel László 88,60 és a Villa
Víno Rača Rt. 88,33 ponttal.

A rendezvényt a jövőben hagyomány-
nyá kívánják emelni. (miriák)

Akomáromi Ipari Szakközépiskola első
emeletén ünnepélyes keretek közt át-
adták a Mester Péter festő és iparmű-

vész munkáival díszített termet, amely a vá-
ros híres szülöttének, az idén polgármesteri
díjban részesült Ivan Reitman filmrendező-
nek a nevét viseli. Az alkotó több absztrakt
festményét tekinthették meg a jelenlevők. A
művész gobelinek, mozaikok tervezése, ké-
szítése mellett grafikával és festészettel is
foglalkozik. Európában számos helyen lát-
hatóak köztéri művei, ezek közül még a ten-
gerentúlon is akad néhány, mely Mester Pé-
ter munkáját dicséri. -pint-

Perbete

Szentpéter

A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes – Legacy,
közép-európai turnéja alkalmából Magyarországon!

A „Csoda” most mindenki számára látható!
Valószínűleg nem csak a szakmabelieknek, hanem már a nagyközön-

ség számára is ismerősen cseng a név: Interconcert. A Magyarországon
több évtizede működő most már magánkézben lévő produkciós és mű-
vészeti impresszárióként működő iroda neve régóta egyet jelent a minő-
séggel és a legjobb műsorokkal. Ha csak a közelmúlt magyarországi ese-
ményeire gondolunk, rögtön olyan fantasztikus produkciók jutnak az
eszünkbe, mint például: New York-i filharmónikusok,vagy  a Mojszejev
táncegyüttes előadásai. A saját maguk által magasra tett mércét kell most
túlszárnyalniuk, így közel egy hónapos közép-európai turnéra szerződ-
tették a világ minden táján elsöprő sikert arató Kaukázusi Grúz Nemzeti
Táncegyüttest - A Legacyt. A legnagyobb pozitívum ebben a dologban,
hogy ez idáig mindig csak egy-két napig tudták hazánkban tartani a vi-
lághírű társulatot. Most 2011 júniusától azonban egy közel 25 állomásos turné ve-
szi kezdetét Magyarországon és Szlovákiában, majd az  összes nagyváros érinté-
sével.

A Georgian Storm c. produkció nem véletlenül járta be a világ legnagyobb szín-
padait.. Ilyen tüzes temperamentum, ilyen elsöprő energia ritkán látható és érez-
hető a színpadon. A több mint 2000 előadást megélt szuperprodukció egy nagyon
egyszerű, de igaz mottója: 10 perces álló tapsvihar 5 kontinensen! Valóban, a több
mint 2 millió néző nem tévedhet! A mágikus előadásmód, a színpompás ruhák és
díszletek tökéletes képet adnak a Kaukázus ősi kultúrájáról, szemet gyönyörköd-
tető látvánnyal gazdagítva a nézőket. A Georgian Storm a jó és a gonosz harcáról,
a háborúkról, győzelmekről, szeretetről, életről és halálról, a grúz nép bátorságáról
szól. Ha azt hiszik, hogy mindezt nem lehet eltáncolni, akkor nagyon tévednek!
Láthatunk párbajt, esküvőt, kardtáncot – lenyűgöző technikai tudású táncművé-
szektől. A nézők egyik kedvence, amikor a 3 gyermek lép a színpadra, ők a jövő
sztárjai, akik máris elképesztő tehetségek.

Az előadás 2011. június 22-én, szerdán 19 órakor lesz látható Komáromban
a Városi Művelődési Központban. Jegyek a helyszínen és ezen a telefonszámon: 

Tel.: 00421 35 7713550, 00421 905892579
Az előadás időtartama 2 x 45 perc. www.livepoint.hu/georgian

Tíz perces álló tapsvihar öt kontinensen!
A perbetei Napraforgó gyermek néptánccsoport A szerző felvételei

Népművészeti
fesztivál 

Hatvan borminta 
az I. Olaszrizling borversenyen

Mester és alkotásai
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KoS 
Elbűvölő vagy, sugár-
zik belőled a harmó-
nia! Ez hozzásegíthet,
hogy előre lépj a

munkád területén. 
BIKA

Meggondolatlanab-
bul beszélsz, és ez
könnyen bajba sodor-
hat. Óvakodj attól,

hogy bizalmas munkahelyi in-
formációkat adj tovább.

IKREK
Fáradtabb vagy a na-
pokban, nehezen
tudsz energiát moz-
gósítani. Ne várd ma-

gadtól a maximumot, nem kell
átesned a ló másik oldalára!

RÁK
Használd ki a mun-
kád során ötletessé-
gedet, érdeklődő haj-
lamodat, mert

előbbre vihetnek.
oRoSzLÁN 

Élvezd a változást!
Ezen a héten még
mozgásban van
életed, és ezután sem

feltétlenül a lecsendesedés
időszaka jön majd.

Szűz
Szakmai életedben is
előbbre juthatsz, ha
hajlandó vagy csapat-
ban dolgozni, és a fel-

adatokat nem teljesen egyedül
akarod megoldani.

MÉRLEG
Szervezz közös prog-
ramokat kedveseddel,
hiszen így sor kerül-
het a nagy beszélgeté-

sekre! Ha nyomja valami a szí-
vedet, akkor találd meg hozzá a
megfelelő időpontot!

SKoRPIÓ
Figyelj pénzügyeire!
Ha minél több szép
dolgot gyűjtesz be: tár-
gyakat, élményeket,

akkor aztán élményekben igen
gazdag leszel, ám a pénztárcád
folyamatosan apad.

NYILAS
Erőt kell venned ma-
gadon, mert a héten
folyamatosan ugyan-
azokkal a sablon fel-

adatokkal foglalkozol majd.
BAK

A hangulatod a mély-
ponton lehet, soknak
érzed a kötelezettsé-

geidet. Mivel fogékony vagy az
élet szépségeire is, az idődet
inkább azzal töltsd, hogy rá-
hangolódsz a lazításra és a sze-
relemre.

VÍzÖNTŐ
Jó a hangulatod, a na-
pokban nagyon
vonzó vagy! Megdi-
csérnek a barátaid,

vagy munkatársaidtól hallod,
hogy jól nézel ki. Flört alkal-
makat is bőven kaphatsz.

HALAK
Szeretnéd megosz-
tani a munkatársaid-
dal az ötleteidet. Ta-
lán visszatart kissé a

félelem, hogy esetleg nem fo-
gadják el a véleményedet.K

és
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Horoszkóp Programajánló
ÉSzAK-KoMÁRoM:

Duna menti Múzeum főépülete: A bolygó, ahol élünk (ter-
mészettudományi kiállítás).2011. augusztus 20-ig.
Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete: Nézd, mi repül
ott (természettudományi kiállítás a fehér gólyáról). 2011. június
11-ig. Bojná - jelentős ószláv fejedelmi központ (régészeti kiál-
lítás). 2011. június 11-ig
Zichy-palota: „New York 2009“, ifj. Vladimír Škuta fotókiállí-
tása  2011. június 17-ig a Fotogalériában látható.
Panta Rhei könyvesbolt: Június 8-án Lőrincz L. László orien-
talista, író, műfordító lesz a komáromi Panta Rhei könyvesbolt
vendége. Lőrincz L. László a Villogó fények kolostora című leg -
újabb könyvét mutatja be 18 órától. 
Limes galéria: Június 3-án, 18.00 órakor MODUS, az 5KOR
Képzőművész Csoport kiállítását megnyitja: Wehner Tibor mű-
vészettörténész és Kacz Mária. Közreműködik: Memória Tár-
sulat Zsákovics László vezetésével. Házigazda: Dr. Farkas Vero-
nika, művészettörténész. Megtekinthető: 2011. július 15-ig.
Csemadok székház: Június 1., 18.00 órakor Dr. Varga Tibor jog-
történész előadás-sorozata. Június 8-án MUDr. Pálházy Béla
előadása a Táplálék-kiegészítők és az egészség címmel.

NASzVAD: 
Tűzvirág – Művészetek Hete 2011. június 03-12. Sztárven-
dégek: Június 3. Daniel Speer Brass – Tolvai Renáta. Június 4.
Becse Szabó Ilona operaénekes, Ritka magyar Banda dudás-
vonós együttes Korpás Éva énekesnővel,  Szürke Verebek Band
-  Kiskőrös, ČEKU – retro zene nosztalgia. Június 5. Lyukas Ga-
ras koncert. Június 7. Friends és Kállay Sanders András. Június
8. Pavel J.Ryaba and The Fish Men – Varga Viktor. Június 9. Ko-
máromi Dixieland Band,  Kökény Attila. Június 10. Tehetség-
kutató Blues Fesztivál gálaműsora: História, Bluesweizer, Joint
Venture, Csukamájolaj, Sztárvendég: Visegrad Blues Band. Jú-
nius 11. Irigy Hónaljmirigy. Június 12. MC Hawer és Tekknő, Zo-
rán. A teljes program a www.csemadoknaszvad.sk-n olvasható. 

EKEcS:
Gallery Nova:
Németh László „60“ című egyéni kiállítása június 26-ig te-
kinthető meg.

DÉL-KoMÁRoM: 
Monostori Erőd szabadtéri színpada:
Június 3-4-5. 20.30-kor Fehérlaposok - A felvidéki kitelepíté-
seknek állít emléket a Magyarock Dalszínház "házi szerzői-
nek" új darabja.  Bővebben: www.magyarockdalszinhaz.hu
Csillag erőd:
Június 18.-án 4. Honnap - Duna menti hagyományőrző ün-
nep. Program: harcművészeti bemutatók, táncház, kézműves
foglalkozások, kiállítások és előadások. Az egész napos ren-
dezvényt 21.30 órakor a Bikini együttes koncertje zárja. A ren-
dezvény ingyenes.   
Duna-part, Rákóczi rakpart: Június 4., 18.00 órakor Trianoni
Békediktátum és Komárom város kettészakításának 91. évfor-
dulója – fáklyás felvonulás. 
Fedeles Lovarda: Június 4., 19.00 Pintér Tibor önálló esje
művészbarátaival. Művészbarátok: Janza Kata, Vastag Csaba,
Papadimitriu Athina, Gesztesi Károly 
www.lovasszinhaz-komarom.hu. Jegyár: 4000-5000 Ft.

Hét új fellépővel teljes a létszám! 

Vidámparki akciók

Július 7-től kezdetét ve-
szi az idei nyár legjobban
várt fesztiválja, az ötödik
Heineken Balaton So-
und, ahol többek között
olyan nemzetközi szu-
perprodukciókat láthat-
tok élőben és olyan szu-
persztárok bulijain vehet-
tek részt, mint Tiësto, Da-
vid Guetta, Snoop Dogg,
Mika, a Portishead vagy
az Underworld, hogy csak
a legnagyobb neveket
említsük a HBS hagyo-
mányaihoz méltóan idén
is világszínvonalú prog-
ramból.  Most már végle-
gessé  vált, hogy a feszti-
válon fellép majd a Ste-
reo MC's és a Parov Stelar
Band is, így  teljes a leg-
nagyobb színpad programja, de a nyári buliszezonban csak itt ve-
hettek részt DJ Food, Boca 45, Rainer Trüby és a Jazzanovás Claas
Brieler partiján, arról nem is beszélve, hogy idén először a To-
kyo Ska Paradise Orchestra is fellép a Soundon.

A Vidámpark számos akciót indít, vagy már indított is el.
„Neked csak 1 lájk, semmi több….de ha összejön a 10.000 lájk,

az több ezer diáknak 900 Ft kedvezményt jelent. Csupán ennyit
kérünk és bevezetjük a diákjegyet!“ Ezzel a felhívással kezdte
idei szezonját a Vidámpark, amely a világ egyik legkedveltebb
közösségi portálja tagjainak segítségét kéri, hogy a diákok ked-
vezményesen látogathassák. Iskolai és óvodai csoportokra is
gondol a Vidámpark. Júniusban az „Áció, káció, akció”-kam-
pány keretében június 15 és 30 között hétköznapokon  40 szá-
zalékos kedvezményt ad az alapjegyek árából.

2011. nyarán is lesz éjszakai Vidámpark 2900 forintos jegy-
árért.

Szeretlek életem, 
szeretlek Tégedet,

Amint embernek csak szeretni lehet!

Szeretlek életem, 
szeretlek Tégedet,

Amint embernek csak szeretni lehet!
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Naszvad/Ímely - Modra 22:20 (10:11)

A magas színvonalú találkozó hazai ro-
hamokkal kezdődött, így a 20. percben 8:5
arányban vezettek is Miškovič György vé-
dencei. A vendégek, akik a mérkőzés előtt
nem titkolták, hogy győzelemért jöttek
Naszvadra azonban beerősítettek, és nem-
csak egyenlíteniük sikerült, de az első fél-
idő utolsó másodpercében megszerezték a
vezetést is. A második félidőben is har-
monikaszerűen folytak a támadások, hol
az egyik, hol a másik csapat vezetett. Az
igazi dráma azonban hat perccel a mérkő-
zés vége előtt kezdődött, amikor a vendé-
gek szereztek vezetést (19:20). A hazai lá-
nyok mindent egy lapra feltéve, szurkolóik
óriási buzdítása mellett nagy offenzívába
kezdtek, és Haris Edina és Gogola góljaival
megfordították a mérkőzés állását, azaz,
beállították a végeredményt. A mérkőzés
kétségkívül legjobb játékosa Haris Edina
volt, akinek Bíziková és Šulanová is reme-

kül asszisztáltak. A mintegy 250 néző elé-
gedetten távozott a Vlahy Jenő Sportköz-
pontból. 

Hazai góldobók: Haris E. 11, Šulanová
és Bíziková 4-4, Gogola 2, Haris Sandra 1.

A nők I. ligájának végeredménye:  

1. Bytča 22 16 0 6 661:566 32
2. Močenok 22 13 1 8 650:617 27
3. Inter 22 12 2 8 627:566 26
4. Senica 22 12 1 9 675:621 25
5. HK Nitra 22 12 1 9 607:561 25
6. Modra 22 12 1 9 596:578 25
7. Košice 22 11 1 10 567:561 23
8. Topoľčany 22 10 3 9 595:596 23
9. Zlatná n/0. 22 10 1 11 533:562 21

10. Nesvady 22 9 1 12 531:542 19
11. Senec 22 5 0 17 550:676 10
12. Čadca 22 4 0 18 449:595 8

- dm- 

Pénteken, este 7 órakor ismét hazai csarnok-
ban lépnek szorítóba a Sharks Komárom (ŠKB
Spartak) ökölvívói az Ökölvívó Euroliga má-
sodik fordulójában. Ellenfelük az a lengyel
Gryzzli Rybnik lesz, amely az első fordulóban
8:7 arányban diadalmaskodott a tavalyi cso-
portgyőztes, a Győri Gladiátor felett. Az ered-
mény szempontjából érdekes, hogy éppen az
új bajnoki idényben bevezetett Joker, azaz se-
gédpont lehetőségének kihasználásával sze-
rezték meg győzelmüket a lengyelek. Mint is-
meretes, a komáromi Cápák a cseh Prostějov
ellen léptek szorítóba, és elsöprő, 14:0 arányú
győzelmet arattak.  

A találkozó előtt Győrfi Roderik klubelnökkel
és édesapjával Győrfi Györggyel, a csapat veze-
tőedzőjével beszélgettünk a közelgő mérkőzés
kapcsán. Mit lehet tudni pénteki ellenfelükről?
- kérdeztük a vezetőedzőtől. „Már maga a győriek
elleni győzelmük egy olyan névjegy, amelyet na-
gyon figyelmesen kell elolvasnunk. A tavalyi
idényben is remek csapatot alkottak, de ha lehet,
most még erősebbek. Több lengyel válogatottat
is meghívtak csapatukba, úgy is mondhatnám,
hogy a teljes sziléziai válogatott ellen lépünk
szorítóba” - mondta el Győrfi György. A hazai csa-
patban várhatóak változások? - kíváncsiskodtunk
tovább. „Amennyiben a hét folyamán valaki
nem sérül meg, úgy a csehek ellen szereplő csa-
pat lép majd szorítóba. Az a győzelem annyira
egyértelmű volt, hogy nem lenne szerencsés do-
log a csapathoz hozzányúlni. Minden valószí-
nűség szerint a Nagy, Varga, Káté, Klasz, Harcsa,
Szellő, Darmos felállásban lépünk majd szorí-
tóba. Bár azt még megjegyezném, hogy semmi-

képpen nem értékeljük túl a Prostějov elleni
győzelmet, hiszen ellenfelünket az utolsó pilla-
natban hagyta cserben néhány bunyósa, akik
addig szentül ígérték részvételüket a csapatban.
Sajnos, ilyen is előfordul ebben a bajnokságban,
ahol a versenyzőket szabadon választják meg az
egyes klubok. És hogy mit várok ettől a találko-
zótól? Természetesen győzelmet, bár sokkal ne-
hezebb lesz, mint Prostějov ellen. Bízom benne,
hogy legalább annyian eljönnek majd buzdítani
a csapatot, mint az előző mérkőzésen. Ennyi ki-
válóságot egy mérkőzésen úgyis csak ritkán lát-
hat a komáromi szurkoló” - véli a vezetőedző.

A klubelnököt arra kértük, még egyszer ma-
gyarázza el olvasóinknak a joker, tehát a segéd-
pontok szerepét, mivel az első forduló után több
ellentmondó eredmény jelent meg a médiá-
ban. „Igen, a csehek elleni 14:0 arányú győzel-
münket követően, éppen a segédpontoknak kö-
szönhetően 16:0-és eredmény is megjelent. Mér-
legelésnél mindkét csapat edzője jokerrel jelöl-
het meg egy versenyzőjét, akitől biztos győzel-
met vár. Megjelölhet, de nem kell megjelölnie.
Ha viszont megjelöli, vállalnia kell egy további
pont elvesztésének kockázatát, amennyiben ver-
senyzője vesztesként hagyja el a szorítót. Ez tör-
tént a Prostějov elleni találkozón is, amikor a
vendégek edzője Šáteket jelölte meg jokerrel
Harcsa ellen, míg a hazai edző Szellő Imre győ-
zelmében volt biztos Borek ellenében. Mivel
mindkét mérkőzés hazai győzelemmel végző-
dött, így a segédpontokat is a mi csapatunk ja-
vára írták. A segédpontok csak akkor számítód-
nak be a mérkőzés eredményébe, amennyiben
azok döntik el egyik vagy másik csapat győzel-

A Rybnik nem Prostějov
Ökölvívás

Kézilabda

mét. Egyszóval, ha segédpontok nélkül is győz valamelyik
csapat, úgy azok csak a táblázatban jelennek meg, nem pe-
dig a mérkőzés eredményében” – mondta el Győrfi Rode-
rik.

És még egy jó hír az ökölvívás szurkolóinak. Az Euroliga
mérkőzéseinek összefoglalóját, de minden esetben egy tel-
jes mérkőzést is megtekinthetnek a Digisport Hu tévécsa-
tornán a fordulókat követő pénteken 22 óra után. 

-böröczky-

Szép búcsú az idénytől 
Birkózás

A szurkolók vastapsa kísérte öltözőbe a naszvadi/ímelyi lányokat a bajnoki idény
utolsó, hazai mérkőzése után. Ez a taps nemcsak az ezen a találkozón elért siker-
nek, de az egész idényben nyújtott, még ha helyenként akadozó játéknak is szólt.
Az idénybúcsúztató is remekül sikerült, hiszen a mérkőzés előtt harmadik helyen
tanyázó Modra sem tudta megállítani a végére nagyon belelendülő hazai csapatot.
A bajnoki idénynek tehát vége, de a hazai lányok még nem csomagolhatnak meg-
érdemelt szabadságukra, hiszen a játék tovább folytatódik. A Naszvad – Örkény –
Gúta vonalon zajlik majd egy háromfordulós torna. Az első tornára Örkényben ke-
rül sor ezen a szombaton.

Hat aranyérem Kladnóról
A csehországi Kladnón immár 28. alkalommal rendezték meg a Li-
dice Kupát, amelyen nyolc ország 315 versenyzője között ott voltak
régiónk képviselői is. A madari csapatot Kovács László, míg a Ko-
máromi Spartacus képviseletében megjelenő naszvadi csapatot Gál
János edző vezette. A rangos nemzetközi megmérettetésen együtt
hat arany-, három ezüst- és két bronzérmet harcoltak ki régiónk te-
hetséges versenyzői.
Eredmények:
Lányok:
37 kg: 1. Anett Turančíková 
(Spartacus/Naszvad)
Gyermek I.:
23 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
36 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)
39 kg: 1. Gál Bence 

(Spartacus/Naszvad)
48 kg: 2. Tóth Gergely (Madar)
Gyermek II.:
26 kg: 2. Tóth Dávid (Madar)
30 kg: 2. Keszi Bálint 

(Spartacus/Naszvad)

34 kg: 2. Hulman Nikolas 
(Spartacus/Naszvad)

Ifjabb diákok:
35 kg: 3. Borka Christopher

(Spartacus/Naszvad)
37 kg: 1. Borka Kevin 

(Spartacus/Naszvad)
80 kg: 1. Érsek Róbert 

(Spartacus/Naszvad)
Idősebb diákok:
80 kg: 1. Szentes Kristóf (Madar)

-bör-

Régiónk érmesei Gál János és Kovács László edzőkkel 
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 V pondelok 30. 5. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 10 do 12  C̊, denná te-
plota od 26 do 28  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s.   
V utorok 31. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, k večeru možnosť prehá-
nok alebo búrok. Možnosť búrky do 10 %.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od 14
do 16  C̊, denná teplota od  28 do 30  C̊. Slabý
JV vietor do 2 – 4 m/s. 
V stredu 1. 6. predpokladám v našom regióne
počas dňa veľkú oblačnosť a občasné pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-
plota od + 14 do + 16  C̊, cez deň od 28 do 30
C̊. Slabý, neskôr mierny SZ vietor do 3 – 5 m/s.   
Vo štvrtok 2. 6. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, neskôr pribúdanie oblač-
nosti a možnosť prehánok alebo búrok. Mož-
nosť búrok 30%. Množstvo vlahy do 5 mm.

Nočná teplota od 14 do 16  ̊C, cez deň od 27 do
29  C̊. Čerstvý SZ vietor do  6 – 8 m/s.  
V piatok 3. 6. predpokladám  v našom regióne
polooblačno až oblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od 14 do 16  C̊, denná  teplota od 26 do
28  C̊. Slabý, časom mierny SZ vietor do 4 – 6
m/s.   
V sobotu 4. 6. predpokladám v našom regióne
jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrážok.
Nočná teplota od 11  do 13  ̊C, denná teplota od
25 do 27  C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 – 4
m/s.  
V nedeľu 5. 6. predpokladám v našom regióne
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 12
do + 14  ̊C, cez deň od 26 do 28  ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 – 4 m/s.
V nasledujúcom týždni očakávam spočiatku
chladnejšie počasie a bez zrážok.

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

Predpoveď počasia  30. 05. - 5. 06.

w w w . v a t t i g e o . s k

vö r ö s  at t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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VEĽKÁ  AKCIA

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za � týždňov

Pre maturantov zľava 30 eur

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

AUTOšKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

400400 eur s DPH

Teraz len

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

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

O hrabošoch – malých zvieratkách žijúcich
pod zemou – s nádychom hnevu hovoria
poľnohospodári aj záhradkári. Oprávnene,
veď tieto myšiam podobné cicavce robia
značné škody na poliach i v záhradách.

Lenže medzi hrabošom a hrabošom je po-
riadny rozdiel, zvýraznila pre DELTU Mgr. Ka-
tarína Tuhárska, PhD, pracovníčka Brati-
slavského regionálneho ochranár-
skeho združenia. Pripomeňme, že
ide o organizáciu, ktorá podľa
ochranárskych zásad obhospo-
daruje celý Veľkolélsky ostrov
pri Zlatnej na Ostrove. 

Kvôli oživeniu pamäti
uveďme, že na Slovensku žijú
štyri druhy hrabošov. Kým hra-
boš poľný nám robí ustavične ne-
plechu a viac-menej sme proti
nemu bezmocní, zatiaľ hraboš sever-
ský panónsky je kriticky ohrozeným a
súčasne chráneným živočíchom. Jeho ochrana
siaha až do takej miery, že boli na ňu vyčle-
nené prostriedky až z Európskej únie. 

Tento malý, okolo pätnásť centimetrov dlhý
cicavec sa už zachoval len v mokradiach a v
podmáčaných trstinových porastoch rakús -
keho, maďarského a slovenského úseku Du-
naja. Najhojnejšie sa vyskytuje u nás, kon-
krétne v našom a Dunajskostredskom okrese.
Na otázku, koľko by ho mohlo ešte žiť, nik ne-
dokáže ani približne odpovedať. Nielen kvôli
tomu, že sa vytrvalo skrýva v močiarnych die-
rach, ale aj preto, že jeho životné funkcie a lo-
kality výskytu doposiaľ neboli preskúmané
ani zdokumentované. 

Tento živočích nemá pre človeka úžitkové
vlastnosti. Napriek tomu ho treba zachrániť a
chrániť, lebo príroda si zaslúži pozornosť člo-
veka komplexne, vo všetkých dimenziách. Mo-
krade rapídne ubúdajú, životný priestor tohto
zvieratka sa znižuje, preto mu hrozí vyhynutie. 

Ochranári už vedia, čo pre tohto nenápad-
ného živočícha treba urobiť. V prvom rade
opäť vodou celoročne napájať 33,5 kilometra
dlhý Čilizský potok na hranici nášho a Dunaj-
skostredského okresu, potom obnoviť, či oživiť
mokrade v okolí Číčova, Veľkého Léla, Marto-
viec a inde. V týchto lokalitách by sa malo vy-
tvoriť sto hektárov mokrých lúk. Okrem toho
zhruba na 150 hektároch by sa malo každo-
ročne vykášať tŕstie. Lebo ak sa tento zberový
úkon nerobí, a to je v ostatných rokoch nie vý-

nimka, ale pravidlo, potom sa mo-
čiar zanáša biomasou a po-

stupne sa v ňom umŕtvuje
život. 

Ochranári troch štátov
sa usilujú dať pôvodnú
podobu aspoň časti Po-
dunajska a tak – najmä
oživením mokradí –
dať aj tomuto hrabošovi

šancu prežiť a žiť. Keďže
sa rýchlo rozmnožuje, v

prípade optimálnych život-
ných podmienok v pomerne

krátkom čase dohoní to, čo kvôli ne-
gatívnym civilizačným vplyvom zameškal. fb

Foto: autor

Nie je hraboš ako hraboš

Močiarne zvieratko
hodné ochrany

Mgr. Katarína Tuhárska, PhD, manažérka pro-
jektu na záchranu hraboša severského pa-
nónskeho

ZZaahháájjeenniiee  
nnoovvééhhoo  
kkuurrzzuu

kkaažžddýý  ttýýžžddeeňň  
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Speciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským
v Komárne 19. mája 2011 opäť navštívil Erich Rosendorfsky 
s manželkou Trudi. Už sme si zvykli, že nikdy neprichádza 
s prázdnymi rukami. Nebolo to inak ani dnes. Deťom spravil
obrovskú radosť, priniesol im nanuky a hračky z dreva. Pre-
kvapenie a radosť je vidno aj na spoločnej fotografii žiakov a uja
Ericha. Mgr. Beáta Nagyová

Konferenciu otvorili Ing.
Ladislav Kimle, riaditeľ školy
a  PaedDr. Marta Kluvancová,
koordinátorka regionálneho
KMU v Hurbanove, ktorá v
úvode okrem učiteľov a po-
zvaných prednášateľov priví-
tala vedúcu koordinátorku
celoslovenskej siete Klubov
moderných učiteľov pani
Vieru Maríkovú z P-MAT-u,
zástupcu primátorky Mesta
Hurbanovo pána Ladislava
Németha, referentku pre škol-
stvo Mesta Hurbanovo  Mgr.
Katarínu Valachovú a refe-
rentku Spoločného školského
úradu Mgr. Gabriellu Kocsko-
vics. Hlavnú prednášku mal
RNDr. Vladimír Burjan, ab-
solvent  Matematicko-fyzikál-
nej fakulty  UK Bratislava, pô-
vodne učiteľ matematiky na
gymnáziu v Bratislave.   Od

roku 1994  je riaditeľom spo-
ločnosti EXAM testing, spol. s r.
o.  a od roku 2009 aj šéfredak-
torom mesačníka DOBRÁ
ŠKOLA. Hoci nášmu školstvu
venoval celý doterajší život, veľa
vecí sa mu na ňom nepáči.  

Vo svojom vystúpení na
tému Rozhodnutia, ktoré ur-
čujú ducha a kvalitu školy
sa zamýšľal nad poslaním
školy :  škola má vraj „vzdelá-
vať a vychovávať budúce ge-
nerácie a pripravovať ich pre
život.“ Toto poslanie však
možno interpretovať a reali-
zovať mnohými odlišnými
spôsobmi. Každá škola sa
preto musí rozhodnúť, ako
bude vnímať svoje poslanie a
akými metódami ho bude na-
pĺňať. Niektoré školy sa roz-
hodnú správne, iné ne-
správne. Mnohé ani netušia,

že by sa mali rozhodnúť a aké
sú možnosti...                                                                                                                                                       

Po krátkej prestávke a ob-
čerstvení nasledoval  work -
shop  Mgr. Bibiány Zelinovej,
redaktorky časopisu Dobrá
škola na tému Ako sa nená-
padne pochváliť svojimi ús-
pechmi a ako motivovať žia-
kov, učiteľov, rodičov a vede-
nie školy.

Po chutnom obede konfe-
rencia pokračovala burzou ná-
padov, ktorú moderovala Ing.
Adriana Eleková zo SPŠ sta-
vebnej Hurbanovo. 

V burze vystúpili inovatívni
učitelia zo stredných škôl:
Mgr. Zdenka Vráblová, PhD a
Ing. Andrea Bojnáková zo
SPŠS Hurbanovo, Mgr. Geor-
gína Velebová zo SOŠ na Ul.
Budovateľskej  v Komárne,
Mgr. Stanislav Jiríček z  Gym-
názia Ľudovíta Jaroslava Šu-
leka v Komárne, Mgr. Marcela
Vargová a Mgr. Katarína
Szarka z SPŠ v Komárne. Uči-
telia  prezentovali  svoje pro-
jektové vyučovania a spôsoby
využívania informačných a
komunikačných technológií
vo výučbe a pri modernizácii
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu.

Účastníci podujatia zhodne
skonštatovali pozitívny prínos
konferencie a tiež aj to, že
okrem  splnenia svojho cieľa
konferencia prispela aj k pre-
vencii takého nebezpečného
syndrómu u učiteľov, ako je
tzv. „syndróm vyhorenia“.

M.H., 
Foto: Macsánsky

2. Regionálna konferencia
moderných učiteľov
Regionálna konferencia moderných učiteľov  v Hurbanove,
ktorá sa konala 26. apríla, bola určená  učiteľom všetkých
predmetov v oblasti primárneho a sekundárneho vzdeláva-
nia, ako aj členom vedenia  škôl. 

Az édesanyánk a legdrágább kincsünk.
május 29-én ünnepelte 60. születésnapját

Tarcsi Gizella 
Lakszakállason.

E szép kerek évforduló 
alkalmából szívből 

gratulálunk. Kívánunk jó
erőt, egészséget és örö-

mökben gazdag, 
hosszú boldog
életet. Szerető 

családja.

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

Június 4-én ünnepli 55. születésnapját 

Csicsai Jolika Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak: élettársa
Nándi, Nándi unokatestvére Attila, Margit néni Lakról,
Etus néni Csicsóról, Eta és Ica családjával, Klárika és családja
Komáromból, barátnője Katka Pozsonyból, Mártika Lakról,
Erzsike Nagymegyerről.

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno

Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE VÝBEROVé KONANIE 
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEľA

Zariadenia pre seniorov Komárno – Komáromi Nyugdíjasotthon, so sídlom
Špitálska ul. 16, 945 01 Komárno.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii 
- znalosť právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb
- predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov )

Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske, riadiace a organizačné schopnosti
- komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita
- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )
Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania
2. overené kópie dokladov o vzdelaní
3. stručný profesijný životopis

4. vyplnený osobný dotazník
5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
6. potvrdenie preukazujúce prax v odbore
7. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods.

1 a 2 zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nes-
korších predpisov

8. písomný návrh koncepcie rozvoja, riadenia a financovania Zariadenia pre
seniorov v Komárne (maximálne na 5 strán) 

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
- dĺžka praxe
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti 
- vzdelanie
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :
Prihlášku s požadovanými dokladmi možno zaslať v uzavretej obálke na adresu

Mestského úradu Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno, alebo odovzdať
v podateľni Mestského úradu Komárno s označením „Výberové konanie – ria-
diteľ Zariadenia pre seniorov Komárno“ – neotvárať do 20.júna 2011.

Bližšie informácie o podmienkach výberového konania poskytne sekreta-
riát prednostu MsÚ Komárno č.t. 035 2851 221 (e-mail: prednosta@ko-
marno.sk).

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi Mestský úrad v Ko-
márne prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady naj-
menej 7 dní pred termínom jeho konania. 

Komárno 25. mája 2011 MUDr. Anton Marek v.r.
primátor mesta
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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

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcs-
technológiával, KN, NZ,
DS. Tel.: 0908 796 813.

Bakonyban, Fenyőfőn
2011. augusztus 15-22-ig

9-12 éves gyerekeknek

Napi 3 x 45 perces órák,
szervezett programokkal.

0908 726 489

NyÆri angol 
nyelvtanfolyammal 
egybekötött tÆbor

„Ti, akik annyi szeretetet adtatok,
Ti, akik mindig mellettünk maradtatok,
Ti, akik sosem kértetek, csak adtatok,
Örökre elmentetek, de szívünkben mindig itt vagytok.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk drága szüleimre:
édesapámra Bathó Vilmosra

június 1-jén, halálának 10. évfordulóján és
édesanyámra Bathó Magdára szül. Leboda

március 10-én, halálának 3. évfordulóján Pathon.
Akik ismerték és szerették őket, emlékezzenek velünk.

Lánya családjával.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit,békesség és szeretet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Mi örökké szeretünk, és nem feledünk Téged.“

Június 2-án, Gál Marian halálának 
első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk Rád:

a Te drágáid: Deni és Levente, édesanyád, anyósod, apó-
sod, hugaid párjukkal és családjukkal, sógornőd párjával
és barátaid.

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

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május 28-án,
halálának 1. évfordulóján

Nagy Józsefre Lakszakállason.

Emlékét örökké őrző családja.

SPOMIENKA
S bolesťou v srdciach si pripomíname, že
uplynuli 2 roky, keď nás 28. mája 2009
navždy opustila rodáčka z obce Iža, vrele
milovaná

Ružena Panáková rodená Bulajcsíková.
Pred odchodom do večnosti poznamenala:

„Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám už nemôžem dať,
srdce dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád…”

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Köszönetnyilvánítás
„Drága szívét, dolgos kezét áldd meg ó Atyánk,
S mi megköszönjük, hogy ő volt az édesapánk.“
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2011. 4. 14-én elkísérték
utolsó útjára az ímelyi temetőbe drága édes-
anyánkat, nagymamát, dédnagymamát 

Vrábel Erzsébetet.
Örökké gyászoló családja.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
Feledni Téged soha nem lehet.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk május 27-én, 

halálának 2. évfordulóján Vrábel Istvánra, 
az édesapára, nagypapára, dédnagypapára. Akik ismerték és
szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot ezen a
szomorú évfordulón.Örökké gyászoló családja és a rokonság.

Köszönetnyilvánítás
„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó útjára a szeretett
férjet, nagypapát, testvért és vőt

Ifj. Vrábel Istvánt
2010. 12. 8-án az érsekújvári krematóriumba.

Köszönjük a sok virágot, részvétnyilvánítást, mellyel igyekez-
tek enyhíteni mély fájdalmunkat. Emlékét örökké őrizzük.

„Hiába szállnak el az évek,
Szívünkben őrizzük drága emléked”.

Fájó szívvel emlékezünk május 29-én 

Páczer Józsefre
Virten,

halálának 3. évfordulóján.
Emlékét őrző családja.

VLASY Sú KORUNOU KRÁSY!
Salon salon-style pripravil pre

vás špeciálnu ponuku:
dni otvorených dverí!!! 

dňa 3.6 .2011 v piatok
- prezentácia vlasovej kozmetic-

kej značky o´rising 
- mikrokamerová diagnostika 

vlasov a vlasovej pokožky
- konzultácie pre úpravu 

a ošetrenia  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 han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szigete-
lés, szobafestés, gipszkartono-
zás. Tel.: 0908 403 615.
• Utolsó lakások eladók – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakó-
házban, zárt udvarral Ógyal-
lán. 2-szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével (75,6
m2) 48.535 €-tól + garázs 3.348
€-tól. Félkész lakás is kapható!
1-szobás lakás vállalkozás cél-
jára is 17.405 €-tól. Tel.: 0905
663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír és érme pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0905 605 902.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó – Já-
nos. Tel.: 0907 490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék, ára: 2,95 €/db (4-
szín). Tel.: 0903 130 168, 0908
840 931.
• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.
• Kőművesmunkát, szoba-
festést, vésést, külső festést,
gipszkartonozást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Szezon előtti akció! Cserép-
kályhák, kandalló típusú cse-
répkályhák, népi bútorok. 
Csap ágy értékesítés, felvásár-
lás. www.cserepkalyhak-mo-
bilcserepkalyhak.hu Tel.:
003620/3979102
• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.: 0948
306 303.
• 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 Gazda-
ságtudományi Kara mellett.
Érdeklődni a 0905 658 967 te-
lefonszámon vagy zeky@free-
mail.hu e-mail címen lehet.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, minő-
ség kedvező áron. Tel.: 0908
666 351.
• 2-szobás lakás kiadó vagy el-
adó Komáromban. Tel.: 0907
636 113.
• Eladó Bátorkeszin 9,5 ár
gondozott szőlő. Tel.: 0903 305
555.
• 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.
• Gyorskölcsön vállalkozók-
nak, nyugdíjasoknak, Magyar-
országon dolgozóknak. Tel.:
0915 176 283.
• Predám tehlový 3-izbový byt
s garážou v centre KN. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 204 634.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna. Tel.: 0905 234 868.
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Első fotóm

Zsigó Viktor
Komárom
(3400/51)

Berecz Dávid
Megyercs
(3450/53)

Kovács Chanel
Ógyalla

(3000/49)
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Fotózások, forgatások, fellé-
pések, szépségversenyek -
modelleket keresünk 3-50
évig mellékállásban! duci
hölgymodellek jelentkezé-
sét is várjuk! Jelentkezés és
további információ:
www.mondecaste.hu olda-
lon! +36 704166389

Szívünk teljes szeretetével köszöntjük 

Hegedűs Tivadart 
Martoson, aki május 27-én ünnepelte 

4. születésnapját.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál,
és vidám gyermekkort kíván: apukád,
anyukád, nagy- és dédszüleid, valamint
mindenki, aki szeret Téged.

Május 29-én ünnepelte 
4. születésnapját

Pintér Laura 
Őrsújfalun.

Köszöntik őt: szülei,
testvére Tomika,

nagyszülei,
dédiék, ke-

resztszü-
lei, unokatest-

vére Vanda.

Június 2-án ünnepli  
4. születésnapját   

Szuh Attila 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szív-
böl gratulál: anyu, apu, testvé-
red Viktória, hetényi mama,
papa, osztrák mamáék, dédik,
és az egész rokonság!

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

• Felújított, berendezett
szoba-kony hás lakás kiadó a
Komenský utcában. Tel.: 0948
0099 48.
• Eladó Keszegfalván 2 szoba-
konyhás családi ház. Tel.: 0908
663 624.
• ELS jazyková škola nyelv-
tanfolyamokat indít ápolók és
gondozók számára is. Segít-
ségnyújtás a külföldi munka-
vállalás ügyintézésében. Tel.:
0917 583 836.
• Diplomamunkák lektorá-
lása magyar és szlovák nyel-
ven, életrajzok, kérvények és
egyéb írásművek különböző
nyelveken. Tel.: 0917 583 836.
• Eladó Toyota Corolla hatch-
back 1.4, drapp metál, három
ajtós. Gyártási év: 2004, 78
000 km. Tel.: 0903 696 659.
• Predám osobné vozidlo
Toyota Corolla hatchback 1.4,
sivá metalíza, trojdverová.
Rok výroby: 2004, 78 000 km.
Tel.: 0903 696 659.
• Neked is lehet jó munkahe-
lyed, hívj. Tel.: 0903 027 589.
• Gyorskölcsönök vállalko-
zóknak, nyugdíjasoknak és
munkaviszonyban lévőknek
is. Tel.: 0910 944 678.
• Orgonaépítés itánt érdek-
lődő és tanulni vágyó fiatalt,
általános kézügyességgel és fa-
ipari gyakorlattal felvennék
gyakorlatra majd tanulói lehe-
tőséggel. Zenei gyakorlattal
rendelkezők előnyben. Tel.:
+36/30 246-1344, email: ajak-
regal@kabelnet.hu. Munka-
hely Győrben.
• Eladó 5 á különálló bekerí-
tett telek, nagyobb méretű uni-
móbódéval, ár: 10.000 €. Tel.:
0915 373 988.
• Vágfüzesen eladók kis man-
galicák és kis kan. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0908 758
093, 19.00 óra után.
• Kölcsönök házvásárlásra
illetve rekonstrukcióra! Nem
bírja törleszteni hiteleit? Meg-
találjuk önnek a személyre
szabott megoldást alacsony
törlesztőrészlettel.
Tanácsadást is nyújtunk! Hív-
jon: 0905 594 162.
• Csallóközaranyoson csa-
ládi ház eladó. Bővebb infor-
máció:  www.csallokozara-
nyos.5mp.eu.
• Használt bútorok, gépek,
eszközök, régiségek olcsón
eladók. Bővebb információ:
www.csaranyos.5mp.eu.

• Eladó sport babakocsi. Tel.:
0911 989 416.
• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 378 954.

• Eladó 80 db Isabrown tojó-
tyúk, 1db 5 €. Tel.: 0907 490
224.
• Lakás-, ház, felújítás, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása és festése. Tel.: 0907 561
231.
• Vietnami kan malacok el-
adók Megyercsen. Tel.: 0907
053 971.
• Eladó satupad nagy satuval,
120 €. Tel.: 0905 245 832.
• Predám 3-izbový byt 62 m2,
prerobený. Tel.: 0915 609 883.
• Olcsón eladó két fagyasztó-
szekrény, jó állapotban. Tel.:
0905 980 428.
• Eladó Petrof zongora. Tel.:
0903 941 032 – 17 óra után.
• Szimbolikus áron autótető
csomagtartó, téli TP pótkerék
eladó. Tel.: 035/7703 343.
• Térkő és téglamintás beton-
kerítés eladó. Tel.: 0908 042
655.
• Eladó csónak – alu, motor
nélkül 300 €. Alkatrész Escort
18 , 93. Tel.: 0905 234 868.
• Eladó vetőgép, permetező
500 l, saraboló, rotovátor, foga-
sok. Tel.: 0905 234 868.
• Eladó 2-szobás lakás a Me-
gyercsi utcában, 1. emelet. Tel.:
035/3810674.
• Megbízható 40 éves nő ta-
karítást vállal. Tel.: 0918 582
295.

• Eladó 3-szobás felújított
téglalakás a Mederčská utcá-
ban, KN, ár: 43.000 €. Tel.: 0918
497 016.
• Avon regisztráció, kedvez-
mény most értékes ajándékok.
Tel.: 0908 835 914.
• Eladó Whirlpool mélyhűtő
250 l, jótállással, ár: 220 €. Tel.:
0904 574 885, 035/7786 004.
• Hitelek ingatlanfedezettel
már 69 %-tól. Tel.: 0917 816 312.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Eladó 2-szobás lakás, Len.
sady. Tel.: 0903 651 080.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásom 3-szo-
básra a környéken. Tel.: 0915
667 188.
• Alufelni gumival Peugeot
406-ra, 215/45/17, ár: 300 €.
Tel.: 0905 245 832.
• 2-szobás lakás eladó a Kas-
sai utcában. Tel.: 0907 373 586.
• Családi ház olcsón eladó Dél-
Komáromban. Tel.: 0905
068 884, +36 30 5842 780.
• Egyszerű munka, jó ke-
reseti lehetőség. Tel.: 0911
989 416.
• Eladó 3 db leanderfa 150
cm, bordó, rózsaszín és fe-
hér. Tel.: 0908 497 669.
• Kiadó szoba-konyhás la-
kás Komáromban a Duna-
rakparton. Tel.: 0907 488
084.
• Eladó 6 hónapos York-
shire terrier kankutya, KN-
járás. Tel.: 0908 421 487.

• Eladó zöld-bézs színű baba-
kocsi, 50 €. Tel.: 0917 592 749.
• Eladó nagy 2-szobás lakás
komplett átépített, KN VII. la-
kótelep. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó 4 db. kék színű fiatal
hullámos papagáj, 3 euró/db.
Tel.: 0902 815 615, KN.

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!

ÚjSzüLÖTTEK:
Kovács Chanel (Ógyalla); Bacigál Ákos (Naszvad); Zsigó Vik-
tor (Ógyalla); Berecz Dávid (Megyercs); Škulec Leia (Komá-
rom)

ELHUNYTAK:
Čilek Ján (51) Komárom; Fűri Terézia (88) Komárom; Pinke
Judit (75) Komárom; Lacza Mária (67) Perbete; Ihar József (54)
Csicsó; Szalay András (50) Hetény; Hencz Sándor (60) Hetény

NYERTESEK:
Páros belépőt nyertek a június 5-én, a VMK-ban megrende-
zendő gyermeknapra és Korpás éva lemezbemutató kon-
certjére: Dékány Andrea, Takács Gizella és Vasi Klaudia.

Jó szórakozást kívánunk!
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fELNŐTTEK
2011. június 4. (szombat) 16

órakor: FK Activ – Nagykeszi (Te-
rületi Bajnokság II. osztály- Ke-
szegfalván) 17 órakor: Nemesócsa –
Dulovce (Területi Bajnokság) 2011.
június 5. (vasárnap) 17 órakor:
KFC – Negyed, Gúta – ViOn „B”
(IV. liga), Madar – Perbete,  Őrs -
újfalu – Csallóközaranyos, Izsa –
Lakszakállas, Búcs – Šrobárová, Pat
– Bátorkeszi, Keszegfalva – Ógyalla
„B”, Szentpéter – Vágfüzes/Kava
(Területi Bajnokság), Bogya/Gellér
– Bogyarét, Nagysziget – Csicsó,
Martos – Dunamocs, Tany – Gúta
„B” (Területi Bajnokság II. osztály ).
Dunaradvány és Megyercs – sza-
badnaposak lesznek.  

Ligásaink idegenben: Nagysu-
rány – Ógyalla, Léva – Ekel (IV. liga),
Cseke – Hetény, Garamkálna –
Marcelháza, Komjatice – Ímely (V.
liga). Naszvad – szabadnapos lesz. 

TERüLETI BAjNoKSÁG 
– IfjÚSÁGIAK 

2011. június 5. (vasárnap)
14.30 órakor: Madar – Perbete.
(Nemesócsa, Csicsó és Szentpéter
– szabadnaposak lesznek. (A Ke-
szegfalva – Hetény találkozót már
korábbi időpontban lejátszották.)

TERüLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
2011. június 4. (szombat):

Szentpéter – Ekel „B”/Lakszakál-
las – visszavágó a bajnoki címért,
Ógyalla – Csallóközaranyos – visz-
szavágó a bronzéremért. 

A Területi Labdarúgó Szövetség
sporttechnikai bizottsága a hét
közben egyezteti a találkozók kez-
dési időpontjait az érintett klu-
bokkal. Mindezt azért, hogy a szö-
vetség képviselői mindkét mérkő-
zésen meg tudjanak jelenni az ér-
mek átadásánál. 

Meglepő eredmények születtek a diák-
bajnokság rájátszásának első mérkőzé-
sein, amelyeken a csapatok már megvil-
lantották esélyeiket a visszavágók előtt.
Az aranyéremért folytatott küzdelemben
az Ekel „B”/Lakszakállas nem bírt hazai
pályán a szentpéteri fiúkkal, így azok ha-
zai pályán készülnek megünnepelni baj-
noki címüket. Persze, nem árt az óvatos-
ság, hiszen az ekeliek/lakszakállasiak már
több ízben is bizonyították, hogy idegen-
ben is tudnak jól focizni, és számukra ked-
vező eredményt elérni. A bronztalálkozón
már 3:0 arányban vezettek az ógyallaiak,
de a hazaiaknak sikerült egyenlíteniük.
Mindezt azonban hiába, mert a mérkő-
zés végső elszámolásánál igencsak sokat
számított a két hazai öngól, ami tulaj-
donképpen döntőnek bizonyult a vendé-
gek szerencsés győzelmének szempontjá-
ból.  

TERüLETI BAjNoKSÁG – IfjÚSÁGIAK
A 26. fordulóban: 
Hetény – Szentpéter 1:5 (1:0), Németh

B. – Mihalík 3, Jánosfalvy, Krajčír 
Madar – Nemesócsa 0:1 (0:0), Molnár

A tabella állása:
1. Csicsó 11 10 0 1 55:12 30
2. Szentpéter 11 6 2 3 32:28 20
3. Nemesócsa 12 6 1 5 33:28 19
4. Perbete 10 5 1 4 29:36 16
5. Hetény 12 4 1 7 34:36 13
6. Keszegfalva 12 4 0 8 23:34 12
7. Madar 10 1 1 8 14:46 4

TERüLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
Az 1. helyért (első mérkőzés):
Ekel „B”/Lakszakállas – Szentpéter

1:1 (0:1), Kovács – Kelko R.
A 3. helyért (első mérkőzés):
Csallóközaranyos – Ógyalla 3:4 (1:3),

Molnár 3 – Karvai Št., Kecskés, Ódor (ön-
gól), Susík (öngól)

Lehocký Milan polgármes-
ter nyitotta meg a nagysza-
bású versenyt, de mielőtt még
tatamira léptek volna a ver-
senyzők, egy nagyon kedves
kötelességének tett eleget. Át-
adta a tavalyi év legsikeresebb
keszegfalvai sportolóknak a
szép díjakat. Ezután már csak
a fiatal versenyzőké volt a „pá-
lya”, és az estig tartó verse-
nyen gyermekzsivajtól volt
hangos a helyi sportcsarnok. A
végső elszámolásnál a hazai
versenyzők jöttek ki győztesen
hat aranyéremmel, míg a klu-
bok versenyét 10 aranyérem-
mel a Seishin Karate Klub
nyerte, amelyben keszegfalvai,
ekecsi, nemesócsai, dunaszer-
dahelyi és ekeli tehetségek tö-
mörülnek.

A nemzetközi verseny ha-
zai díjazottjai:

1. helyezettek (különböző
kategóriákban): Dömény Máté
(Dunaszerdahely), Fűri Péter
(Keszegfalva), Androvics János
(Hetény), Bakos Orsolya Virág
(Keszegfalva), Pluhár György
(Hetény), Huszák Krisztina
(Dunaszerdahely), Czibor
Kinga (Hetény), Demeter Vi-
rág Orsolya (Ekecs), Kovács
Dennis (Keszegfalva), Burai

Adrián (Szentpéter), Cserepes
Zoltán (Nemesócsa), Trenčík
Nikolas (Keszegfalva), Lovász
Miklós (Keszegfalva) és Mar-
kovics Ádám (Keszegfalva).

2. helyezettek (különböző
kategóriákban): Gergely Már-
ton (Ekecs), Fodor Gergő (Du-
naszerdahely), Németh Máté
(Hetény), Skaliczky Bálint (He-
tény), Tóth Eszter (Dunaszer-
dahely), Egri Tímea (Duna-
szerdahely), Tóth András (Du-
naszerdahely), Hupian Peter
(Keszegfalva), Bukovsky Or-
solya (Szentpéter), Bajcsi
Ádám (Ekecs), Varga Hédi
(Ekecs) és Slama Andrea
(Szentpéter).

3. helyezettek (különböző
kategóriákban): Kocsis Gergő
(Dunaszerdahely), Busnyák At-
tila (Dunaszerdahely), Fehér-
vári Bence (Hetény), Heller Pé-
ter (Dunaszerdahely), Nagy
Ákos (Keszegfalva), Virág Erik
(Dunaszerdahely), Varga Dóra
(Dunaszerdahely), Melicharek
Zsuzsa (Dunaszerdahely), Baj-
cár Ádám (Dunaszerdahely),
Czíria Ádám (Ekecs), Zsemlye
Dávid (Nemesócsa), Baranyo-
vics Tamás (Keszegfalva),
Varga László (Ekecs), Koltai
Dominik (Keszegfalva) és An-
gyal Gábor (Keszegfalva).

Sikeres Kyokushin Karate torna 
Karate

Hétvégi focimenü Ifjúsági labdarúgás

Szombaton már lesz diákbajnokunk 

A keszegfalvai Seishin Karate Klub és a helyi önkormányzat
4. alkalommal rendezte meg nemzetközi versenyét a Pol-
gármesteri Kupáért. A versenyre három ország – Csehor-
szág, Magyarország és Szlovákia – küldte el mintegy 140
versenyzőjét, hogy egyrészt megküzdjenek a szép díjakért,
másrészt, hogy újabb sportbarátságok köttessenek a fiatal te-
hetségek között. 

Keszegfalva Különdíjak:
A legtechnikásabb női ver-

senyző: Varga Hédi (Ekecs)
A legtechnikásabb férfi ver-

senyző: Kovács Dennis (Keszeg-
falva)

A legharcosabb női versenyző:
Bakos Orsolya (Keszegfalva)

A legharcosabb férfi ver-
senyző: Cserepes Zoltán (Nemes -
ócsa)

Legsikeresebb szlovákiai klub:
Keszegfalva

A polgármester különdíja: Hu-
pian Kristína (Keszegfalva)

A szlovákiai csapatok verse-
nyében:

1. Keszegfalva 2. Wasabi He-
tény 3. Dunaszerdahely 4. Ekecs
5. Wasabi Szentpéter 6. Nemesó-
csa.

A 2010-es év legsikeresebb keszegfalvai sportolói:

Markovics Ádám – az év nyolc versenyéből hetet meg-
nyert, szlovák bajnok, Horvátország és Magyarország nem-
zetközi bajnoka saját kategóriájában.

Trenčík Nikolas – négy éve karatézik, az értékelt esz-
tendőben öt aranyérmet és két különdíjat is kiharcolt
klubjának.

Hupian Kristína – Európa Kupa győzelmet aratott Ro-
mániában, ez mellé két különdíjat is begyűjtött, különböző
más versenyeken három aranyérmet szerzett. Az év leg-
eredményesebb női versenyzője.

Unyatinszki Tímea – hatodik éve karatézik, tavaly két
aranyérmet szerzett, a klub második legeredményesebb
hölgy versenyzője.

Markovics János – jelenleg a klub edzője, 19 éve kara-
tézik, tavaly a mozgás hálózatának küzdősport edzőjévé
választották, úgyszintén sikeresen letette vizsgáit 3. danra.
Jelenleg 100 tanítványa van, akik tavaly 53 arany-, 55
ezüst- és 46 bronzérmet szereztek különböző versenye-
ken.
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A IV. ligában újabb járási rangadót
játszottak, most a gútaiak voltak si-
keresebbek Ekelen. Ógyalla elveszí-
tette utolsó reményét is, bár több,
mint egyenrangú ellenfele volt a lé-
vaiaknak. A komáromi lilák remiztek
Nyékvárkonyban, így még várni kell
a bajnoki cím megünneplésével. Az
ötödik ligában a „marcelházi gőz-
henger” teljesen lenyomta a tardos-
keddi listavezetőt, és mivel zselízi
és udvardi vetélytársai sikeresek vol-
tak, visszaszorult a harmadik helyre.
A Területi Bajnokságban ismét győ-
zött a listavezető Szentpéter, így
négy fordulóval a bajnokság vége
előtt biztosította bajnoki címét. A
második helyre felzárkózott szilo-
siak semmit nem hagytak a vélet-
lenre, és magabiztosan győzték le az
elfáradt patiakat. 

IV. LIGA
Ógyalla – Léva 1:2 (1:1), Bičan (11 m)
Bármennyire meglepő, a sereghajtó

ógyallaiak végig egyenrangú ellenfelei
voltak a még bajnoki álmokat is szö-
vögető lévaiaknak. Sőt, a vezetést is
megszerezték, amikor Bogner felvágá-
sáért a játékvezető büntetőt ítélt. Két
óriási védelmi hibát használtak ki a
rutinos vendégek, amivel tulajdon-
képpen végleg megpecsételték a sör-
gyáriak sorsát. 

Ekel – Gúta 0:2 (0:1), Magyar 2
Faragó nélkül voltak kénytelenek

pályára lépni az ekeliek a járási rang -
adón, ami végül sorsdöntőnek bizo-
nyult. A remekül védekező gútaiak
gyors ellentámadásokkal próbálkoz-
tak, és nem is eredménytelenül. Gól-
helyzetek dolgában a hazaiak sem ma-
radtak el semmiben vendégeiktől, de
ezen a szombat délutánon  nem ada-
tott meg nekik a gólöröm. Sőt, amikor
0:2-es állásnál a hazaiak „megnyitot-
ták a teljes frontot”, a villámgyors Ma-
gyar Zsolt további gólokat lőhetett
volna. A vendégek győzelme így telje-
sen megérdemelt.  

Nyékvárkony – KFC 1:1 (1:1),
Kürthy

Korrekt mérkőzésen a hazaiak sze-
reztek vezetést, és bár a lilák végig fö-
lényben játszottak, csak egyenlítésre
futotta erejükből. A hazaiak védeke-
zésre rendezkedtek be, így a találkozó
eléggé egyszínűvé vált. Kár, hogy a ko-
máromiak nem próbálkoztak távoli
lövésekkel, mert a sűrű hazai védel-
men nem volt egyszerű átjutni.  

További eredmények: V. Meder –
Šurany 0:0, H. Kráľová – V. Lovce 0:2,
Neded – Sládkovičovo 7:0, N. Život –
Štúrovo 2:1, ViOn „B“ – Šahy 1:2.

V. LIGA 
Marcelháza – Tardoskedd 5:0 (1:0),

Gumbér 2, Purgel, Zsidek G., Kürthy 
A marcelháziak szinte átgázoltak a

múlt héten még listavezető vendége-
iken. Azok mindössze 20-25 percig vol-

tak egyenrangú ellenfelei Tot edző vé-
denceinek, azután állandósult a ha-
zaiak fölénye. Jöttek a gólok is, sőt, az
egy kapufa mellett, a játékvezető még
három esetben látta úgy, hogy a haza-
iak a szabályok megszegésével értek el
további gólokat. 

Hetény – Nagysalló 2:0 (1:0), Csin-
talan I., Šulák

Az első húsz percben legalább há-
rom ordító helyzetet hagytak ki a he-
tényiek, így tovább kellett küzdeniük
az eredményért. Az egyik vendég já-
tékos kiállítása után egyértelművé vált
a hazaiak helyzete, ami viszont sajná-
latos, hogy a gólszerző Csintalan Ist-
vánt lábtöréssel kellett kórházba szál-
lítani, miután szerencsétlenül ütkö-
zött a vendégek kapusával.

Naszvad – Udvard 3:4 (1:1), Lovász
M. (11 m), Molnár T., Švantner

A döntetlen jobban kifejezte volna a
pályán történteket, de a szerencsésebb
vendégek megkaparintották a szá-
mukra oly fontos győzelmet. Tény
azonban, hogy a naszvadiak a tavasz
folyamán még egyszer sem tudták pá-
lyára küldeni teljes csapatukat, most
is három kezdőjátékos nélkül voltak
kénytelenek felvenni a küzdelmet. 

További eredmények: Zemné – Čaka
1:4, H. Vrbica – Želiezovce 2:4, Bešeňov
– Kalná n/Hr. 1:3, Tlmače – Komjatice
0:0. Ímely – szabadnapos volt.

TERüLETI BAjNoKSÁG 
Csallóközaranyos – Izsa 5:1 (2:1),

Boros P. 3, Szabó A., Álló – Jakab
Amikor a vendégek Jakab révén

egyenlítettek, majd a hazaiak kihagy-
tak egy büntetőt és néhány kecseg-
tető helyzetet, nagyon szorosnak lát-
szott a találkozó, és a színvonal is ma-
gas volt. Aztán a hazaiak teljesen át-
vették az irányítást, és súlyosnak is
mondható vereséggel küldték haza
izsai vendégeiket. 

Perbete – Vágfüzes/Kava 2:0 (2:0),
Trnka, Uzsák

A győzelem ellenére sokat bosszan-
kodtak a hazai szurkolók. Csatáraik

ugyanis nyolcvan percig lőtték a ven-
dégek kapuját, így érthető, hogy a két
gólt kevésnek találták.

Ógyalla „B”/Bajcs – Szentpéter 2:4
(0:1), Čerešník O., Kraslan – Vida E. 2,
Uzsák, Molnár V.

Küzdelmes találkozón teljesen meg-
érdemelt győzelmet aratott a listave-
zető. A vendégek már 3:0 arányban
vezettek, de a hazaiak még 3:2-re tud-
tak szépíteni. A villámgyors Vida E.
azonban megadta a kegyelemdöfést
az ógyallai fakónak.

Bátorkeszi – Keszegfalva 2:0 (2:0),
Cséplő Z. 2

Barátságos, korrekt és nagyon nyu-
godt légkörben zajlott a találkozó. A
hazaiaknak sikerült kétszer betalál-
niuk, míg a vendégek leragadtak a
helyzeteknél. Így a hazai győzelem tel-
jes mértékben megérdemelt.    

Šrobárová – Pat 7:0 (3:0), Čepela,
Cabada és Gažo V. 2-2, Gažo J.

A találkozó elején, amíg a vendé-
gek bírták erőnléttel, eléggé kiegyen-
lített volt a találkozó. Aztán elfogyott
az erő, és a hazai csapat örömfocival és
sok góllal örvendeztette meg szurko-
lóit. 

Lakszakállas – Búcs 2:0 (0:0), Fü-
redi, Inczédi

Alacsony színvonalú találkozón,
igencsak csapkodóan játszottak a csa-
patok. A vendégek néha összetévesz-
tették a durvaságot a keménységgel,
és bizony helyenként szikrázott a fű. A
hazaiak a hosszabbításban érték el
második góljukat. 

Madar – Nemesócsa 2:2 (1:1), Csi-
csó 2 (mindkettőt büntetőből) – Szku-
kalek 2

Igazságos döntetlen született a ba-
ráti hangulatban lejátszott találkozón.
Ami talán a hazai szurkolókat bosz-
szanthatta, hogy a vendégek a talál-
kozó utolsó másodperceiben egyenlí-
tettek.  

Dulovce – Őrsújfalu 5:0 (1:0), Góri
és Rigó 2-2, Banda

Az eredmény akár megtévesztő is
lehet, merthogy a vendégek szép focit

produkáltak, de végül a nagyobb ta-
pasztalattal rendelkező hazaiak mégis
meghosszabbították szép győzelmi so-
rozatukat.

TERüLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY 
Megyercs – FK Activ 0:1 (0:1), Lip-

ták
Dunamocs – Tany 3:2 (1:0), Püsky,

Virágh, Banai-Tóth – Koton P. 2 (1 – 11
m), Wágner

Csicsó – Martos 2:1 (1:1), Polgár 2
(1 – 11 m) – Csongrád 

Bogyarét – Nagysziget 4:1 (2:1),
Gáspár 2, Vendégh,. Gubica – Šumický  

Bogya/Gellér – Dunaradvány 4:2
(3:1) Baranyai 2, Ledeczky V., Horváth
– Trenčík 2

Negykeszi és Gúta „B” – szabadna-
posak voltak. 

IV. LIGA
1. Komárno 27 21 3 3 70:19 66 
2. Levice 27 19 3 5 55:22 60 
3. Neded 27 15 5 7 65:30 50 
4. Šurany 27 15 5 7 48:39 50 
5. Nový Život 27 15 1 11 47:41 46 
6. Kolárovo 27 13 2 12 42:36 41 
7. Veľký Meder 27 12 5 10 35:36 41 
8. Okoličná 27 11 4 12 49:46 37 
9. Štúrovo 27 10 5 12 41:53 35 

10. V.Lovce 27 10 3 14 41:33 33 
11. ViOn „B“ 27 9 4 14 46:54 31 
12. Šahy 27 9 3 15 29:50 30 
13. Vrakúň 27 9 4 14 37:49 28 
14. Horná Kráľová 27 7 4 16 28:65 25 
15. Sládkovičovo 27 5 7 15 32:57 22 
16. Hurbanovo 27 6 2 19 22:57 20 

V. LIGA
1. Dvory n/Ž. 25 16 2 7 57:34 50
2. Želiezovce 25 14 6 5 68:34 48
3. Tvrdošovce 25 15 2 8 61:43 47
4. Imeľ 25 13 6 6 44:25 45
5. Tlmače 25 12 4 9 39:32 40
6. Marcelová 26 11 4 11 43:48 37
7. Chotín 25 11 3 11 48:45 36
8. Čaka 25 10 5 10 44:42 35
9. Kalná n/Hr. 25 8 9 8 29:25 33

10. Bešeňov 26 10 3 13 41:49 33
11. Komjatice 25 8 8 9 35:36 32
12. Nesvady 26 9 4 13 31:51 31
13. Tek. Lužany 25 7 5 13 30:46 26
14. Hont. Vrbica 25 8 1 16 30:57 25
15. Zemné 25 3 6 16 26:59 15

TERüLETI BAjNoKSÁG
1. Szentpéter 26 20 1 5 72:36 61
2. Šrobárová 26 14 6 6 54:36 48
3. Lakszakállas 26 15 2 9 57:45 47
4. Nemesócsa 26 13 5 8 46:33 44
5. Perbete 26 13 4 9 64:32 43
6. Vágfüzes/Kava 26 12 5 9 37:42 41
7. Dulovce 26 12 3 11 53:38 39
8. Bátorkeszi 26 12 3 11 62:47 39
9. Keszegfalva 26 11 6 9 43:34 39

10. Cs.-aranyos 26 12 1 13 45:45 37
11. Izsa 26 11 3 12 52:50 36
12. Búcs 26 9 6 11 62:51 33
13. Madar 26 8 6 12 35:48 30
14. Pat 26 7 6 13 46:66 27
15. Ógyalla „B“ 26 6 3 17 25:88 21
16. Őrsújfalu 26 3 0 23 18:80 9

TERüLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY
1. Gúta „B“ 20 16 3 1 82:18 51
2. Nagykeszi 21 15 4 2 77:25 49
3. Dunaradvány 21 11 2 8 51:34 35
4. Bogya/Gellér 20 9 3 8 46:40 30
5. Tany 20 9 2 9 53:46 29
6. FK Activ 21 8 5 8 38:47 29
7. Martos 20 8 1 11 43:54 25
8. Bogyarét 20 7 4 9 39:51 25
9. Csicsó 20 6 5 9 43:49 23

10. Nagysziget 20 6 5 9 31:45 23
11. Dunamocs 20 5 5 10 28:49 20
12. Megyercs 21 1 3 17 19:92 6

A 2010/2011-es idény járási
bajnoka: SzENTPÉTER

Ivanič, a lévaiak kapusa tehetetlen volt Bičan büntetőjével szemben. 
(Ógyalla-Léva 1:2)



ÜNNEPELJE VELÜNK A  CHEVROLET
MÁRKA 100 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT!
Fedezze fel  a 100 limitált kiadást 
az Ön üzletkötőjénél.

Cruze
10950 €-tól

Ünnepeljen velünk a Chevrolet márka létrehozásának 100. évfordulóján!    Ebből az egyedülálló alkalomból
nyerhet például egy Cruze gépkocsit a 100-as limitált kiadás keretében.     ABS, ESC és 6 légzsák 16 colos
alufelni, kormányról irányítható rádió CD és MP3 lejátszóval      Elektromos ablakok elöl és hátul    Kézzel
szabályozható klíma berendezés     Elülső ködlámpák     Fedélzeti számítógép    Hátsó parkolási érzékelő 
berendezés    Tempomat

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, Tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk
Chevrolet Cruze - kombinált üzemanyagfogyasztás: 5,5 -7,8 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 145-184 g/km


