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A múlt heti önkormányzati ülés után világossá vált – legalábbis úgy gondoltuk –,
hogy a komáromi strand, tekintettel a Viator Kft. körüli problémákra, nagy való-
színűséggel csak valamikor két hét múlva nyithatja meg kapuit a látogatók előtt. Ezt
csütörtökön reggel kérdésünkre válaszolva, Pásztor István, a Városi Hivatal elöljá-
rója meg is erősítette, hivatkozva az előző napi önkormányzati ülés döntéseire. Még
aznap délelőtt el is látogattunk a strandra azzal a szándékkal, hogy saját sze-
münkkel győződjünk meg a nyitás előtti felkészülések folyamatáról.

55 éves
a Jókai Mór Alapiskola

Részletek a 4. oldalon

Megyercs: Falusi strand
– alacsony árakkal

Részletek a 8. oldalon

Milyen irányt vesz az
aranyosi női kézilabdázás?

Részletek a 12-13. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Mégsem a spanyol uborka a „vétkes“ a Német-
országban terjedő, több halálos áldozatot köve-
telő hasmenésjárványért - közölték a hamburgi
egészségügyi hatóságok.

A hivatalos bejelentés szerint az illetékes ham-
burgi szervek laboratóriumi vizsgálatnak vetettek
alá két, Spanyolországból importált, a fertőzöttnek
vélt szállítmányból származó uborkát. Azokon
ugyan EHEC-baktériumot fedeztek fel, az azonban
nem azonos azzal a baktériumtörzzsel, amelyet a
fertőzött betegek székletében mutattak ki.

Folytatás az 5. oldalon

Véres hasmenéses járvány:
Nem a spanyol uborka a „vétkes“

Mélyponton
a Nokia
A finn gyártó sajtóközleménye szerint
a telefonos részleg várható bevétele a
második negyedévre előrejelzett 6,1 és
6,6 milliárd euró közötti értéknél lé-
nyegesen alacsonyabb lesz, a cég árfo-
lyama zuhant a helsinki értéktőzsdén.

Információnk szerint ennek hatására a
Nokia komáromi gyárában költségcsök-
kentésképp megszüntetik a panelgyártó
tevékenységet, létszámcsökkentés nem
várható, az érintett alkalmazottaknak is
biztosítanak munkalehetőséget. Megke-
restük a Nokia kommunikációs igazga-
tóját, Simai Annát, aki kérdésünkre a kö-
vetkező nyilatkozatot küldte el: „Ahogy
már jeleztük, a Nokia Komáromi gyára
továbbra is fontos része a Nokia globális
gyártási hálózatának. “

Legfeljebb lassítható, de megállítani
aligha lehet már a Nokia térvesztését a
mobilpiacon, mivel a társaság megkésve
és rosszul reagálta le az okostelefon pia-
con debütáló Apple, illetve a Google
2007-es megjelenését. -ga-

Őszintén, még
ha kellemetlen is
Múlt heti számunkban, „Az érem két
oldala” című cikkünkben az Ispotály
utcai önkormányzati nyugdíjasotthon
által nyújtott szolgáltatások árának
emelését, illetve annak hátterét bon-
colgattuk. A cikkben az egyik ott lakó
házaspár fia fejtette ki véleményét az
áremelésről, majd ennek kapcsán nyi-
latkozott Dubány Katalin, a Komáromi
Városi Hivatal illetékes főosztályveze-
tője is. Akkor megígértük olvasóink-
nak, hogy e heti számunkban teret
adunk Ipóth Évának, a nyugdíjasott-
hon igazgatójának is, mintegy záróak-
tusként ebben a sokakat érintő kér-
désben. Folytatás a 3. oldalon

Komáromi
strand:
A zűrzavar
folytatódik

Komáromi
strand:
A zűrzavar
folytatódik

Komáromi
strand:
A zűrzavar
folytatódik



2 2011. június 13. • DELTAAKTUÁLIS

ASelye János Egyetem fa-
lai között tanácskoztak a
magyarországi és a hatá-

ron túli magyar felsőokatási in-
tézmények vezetői június 2-án
és 3-án. A Magyar Rektori Kon-
ferencia (MRK) kihelyezett ta-
nácskozásának első napján ülé-
sezett a MRK Állami Főiskolák
Bizottsága, Egyetemi és Főisko-
lai Tagozata. Az ülést követő
díszvacsorát megtisztelte jelen-
létével Hoffmann Rózsa, a
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium oktatási államtitkára, Li-
bor Vozár, a Szlovák Rektori
Konferencia elnöke, Sándorné
Kriszt Éva, a MRK elnöke, a ma-
gyarországi egyetemek és főis-
kolák vezetői, valamint a szlo-
vákiai magyar felsőoktatás jeles
képviselői.

A tanácskozás másnap Dux
Lászlónak, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium helyettes állam-
titkárának részvételével plená-

ris üléssel folytatódott. Ezt kö-
vette a Szlovákiai Magyar Fel-
sőoktatás Fóruma, amelyet je-
lenlétével megtisztelt Heizer
Antal, Magyarország szlovákiai
nagykövete. A fórumon a szlo-
vákiai magyar felsőoktatás kép-
viselőinek előadásai hangzot-
tak el. A résztvevők meghall-
gathatták Tóth János, a Selye Já-
nos Egyetem rektorának, Kom-
zsík Attila, a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-euró-
pai Tanulmányok Kara dékán-
jának, László Béla, ugyenezen
kar alapító dékánjának és Mé-
száros András, a pozsonyi Co-
menius Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszék oktatójának
értékes előadásait. A kétnapos
rendezvény része volt Komá-
rom város nevezetességeinek
megtekintése és egy fakultatív
kirándulás is. -ga-

A Magyar Rektori
Konferencia plenáris ülése

Folytatás az 1. oldalról
A strandhoz érve meglepődve olvastuk a bejá-

rati ajtóra kifüggesztett értesítést, miszerint a
strand másnap, tehát pénteken 9 órakor meg-
nyitja kapuit(!?) A pénztárban szolgálatot teljesítő
hölgy ezt megerősítette, a megbízott vezető, Tóth
Kurucz Mária utasításaira hivatkozva. Szerettük
volna megszólítani a megbízott vezetőt is, de a
pénztáros telefonhívására válaszolva elmondta,
hogy jelenleg nem tud rendelkezésünkre állni, s
egyébként sincs felhatalmazása nyilatkozni a
strand állapotáról. Nem tudjuk ugyan, kitől kel-
lene felhatalmazást kérnie egy megbízott vezető-
nek, de ezt a gyermeteg választ tovább nem fir-
tattuk. Amikor jeleztük, hogy szeretnénk néhány
felvételt készíteni a strand állapotáról egy nappal
az állítólagos nyitás előtt, újabb akadályba ütköz-
tünk. A megbízott vezető újfent közölte, hogy
nincs felhatalmazása engedélyt adni a fotózásra,
ezt a problémánkat oldjuk meg archív fotókból(!?)
Ismét tehát el lettünk utasítva.

Másnap ismét megjelentünk a strandon afelől
érdeklődve, vajon megtörtént e a beharangozott
nyitás. Megtörtént! Akkor minden rendben –

Hetente üléseznek Komáromban
Immáron tizedik alkalommal ülésezett a komá-
romi képviselő-testület, elmondhatjuk, hogy már
rekordszámúnak számít az ülések száma és még
messze nincs vége. Most a legégetőbb problémákra
keresték a megoldást, mivel a Viator Kft. csődközeli
helyzetbe került.

Először a visszatérő témát: a Com-Média ügyét tár-
gyalták, mivel lejárt a pályázatok beküldési határ-
ideje. A testület létrehozott egy 6 tagú bizottságot,
mely a Com-Média Kft. ügyvezető igazgatói poszt-
jára beérkezett pályázatok felnyitásánál fog tevé-
kenykedni. Ebbe a borítéknyitó bizottságba minden
frakció (Híd, MKP, független) 2-2 tagot delegált. A bi-
zottság a hét folyamán fog összeülni, majd ezután fog-
nak a pályázók a testület elé lépni és bemutatkozni.
Összesen hat lezárt boríték érkezett, tehát 6 pályázót
fognak meghallgatni a városatyák.

A testület foglalkozott a komáromi polgármester fi-
zetésének csökkentésével is, melyre a parlament által
elfogadott törvény értelmében került sor. Két javaslat
is beterjesztésre került, mely alapján maradjon meg
a jelenlegi fizetés, tehát összesen 3 300 euró, mivel
Anton Marek elődje, Bastrnák Tibor is ennyit kapott,
valamint 10 százalékos csökkentést javasoltak, ezzel
2 990 euróra mérsékelték volna a komáromi polgár-
mester bérét. A testület azonban nem fogadta el egyik
variációt sem, így a törvényből adódóan automati-
kusan 2 223 euróra csökken a polgármesteri fizetés.

Legvégül a komáromi termálfürdőt, a kempinget, il-
letve a Panoráma hotelt működtető Viator Kft. csőd-

közeli helyzetével foglalkozott a testület. A városi cég
ugyanis óriási adósságot halmozott fel, már napok óta
fenyeget, hogy a szolgáltató kikapcsolja a gázt, sőt a
villanyt is. Az anyag megállapítja, hogy 135 ezer eu-
rónyit tesznek ki azok a követelések, melyeket a leg-
sürgősebben rendezni kell. Ráadásul a vállalatnak
nincs menedzsmentje, mivel Dobai Katalin ügyve-
zető igazgató egészségügyi okok miatt nem tudja el-
látni feladatát, Szolgay Katalin csupán június elsejéig
helyettesített, Tóth Kurucz Mária pedig csak június 15-
ig vállalta a kilátástalan helyzetben lévő vállalat ve-
zetését.

Az alpolgármester, Novák Tamás egy javaslatot ter-
jesztett a képviselők elé, mely szerint a fürdő, a kem-
ping és a Panoráma üzemeltetése átkerülne a Com-
mora Servis járulékos szervezethez. A határozati ja-
vaslatban egy hitelfelvételről szóló szándéknyilatko-
zat is szerepelt, mely forrásul szolgálna a legégetőbb
tartozások rendezésére. Információink szerint a hitel
nagysága 3 millió euró körüli, mellyel több beruházást
is szeretnének finanszírozni a 2011-2013-as években.

A 21 jelenlévő képviselő közül 20 megszavazta No-
vák Tamás javaslatát. Az ülés során konkrétan ugyan
nem hangzott el, de a hitelfelvételről szóló szándék-
nyilatkozat azért is lehetett fontos a városvezetésnek,
mert így már van jogalapja tárgyalni a szolgálatókkal
a tartozás jövőbeni rendezéséről.

A testület valószínűleg csütörtökön ül össze újra,
hogy a hitelfelvétel részleteiről tárgyaljon.

(ssy, b)

A város, hogy a jövőben elkerülje a hasonló
helyzeteket, újabb bizottságot állított fel, akik
átnézik a költségvetést, a könyvelést, a város
finanszírozását és megpróbálnak mentőövet
keresni, azaz spórolási útvonalat találni.

Újabb terhet ró a városra a DP Global, amely
már eddig is többmilliós tétellel „sújtotta“ a
város kasszáját. Többen bírálták a vállalat igaz-
gatójának hiányzását, aki betegségre hivat-
kozva nem vett részt az ülésen. Mindenesetre
újabb 25 ezer eurós támogatásra van szük-
sége a városi cégnek, hogy a járulékokat ki
tudják fizetni munkásaik után.

Ami a videomegosztó internetes portált
újabb szösszenettel gazdagította, az a Városi
Művelődési Központ igazgatójának éves zá-
rásáról szóló beszámolója. Furcsa tény, hogy a
kultúrház 18 ezer eurós mínusszal zárt. Arra a
kérdésre, hogy felelősnek érzi-e magát az igaz-
gató a keletkezett hiányért, azt válaszolta,
hogy nem. És ezzel lezártnak tekintették a
kérdést, majd az önkormányzat tudomásul
vette a beszámolót.

Következett a Nyugdíjasotthon és Panzió
igazgatójának beszámolója, aki türelmetlenül
várta a városi hozzájárulást a Napközi otthon
működéséhez, mondván, ha a város vezetése
és az önkormányzat nem tudja, mi lesz a
nyugdíjasok napközijének további sorsa, neki
azt tovább kellene működtetnie pénz nélkül?!
A hivatalvezető rögtön reagált az igazgató ki-
jelentésére, mivel az intézmény az állami tá-
mogatást megkapja a napközire is. A szociális
bizottság elnöke pedig felhívta az igazgató fi-

gyelmét arra, jobban tenné, ha igazgatóként
nem az anyagiakra fektetné a legnagyobb
hangsúlyt.

És az igazi csemege, a délután fénypontja
ekkor következett. A városi televízió beszá-
molója. Többen kifogásolták a műsor színvo-
nalát, a műsorstruktúrát, de főleg a juttatást,
amivel a város támogatja a televízió műkö-
dését. Személyeskedéstől sem mentes vitá-
ban az érintett képviselő elmondta, mennyi a
fizetése az ügyintézői pozícióért, majd a má-
sik két ügyvezető is elárulta, mennyi a jutal-
muk. De mivel a többi alkalmazott nem a
nyilvános szférában dolgozik, így azok fizeté-
sét nem hozták nyilvánosságra. Kérdőre von-
ták a kákán is csomót kereső képviselőt, hogy
miért ez a számonkérő hangnem, talán szí-
vesen lenne a TV igazgatója, ő azt válaszolta,
hogy igen. A többi képviselőnek nem volt to-
vábbi hozzáfűzni valója. Mindenesetre meg-
vontak a TV-től havi 400,- euró működési költ-
séget és feladatul kapták az ügyvezetők, hogy
az októberi ülésre terjesszék elő az új mű-
sorstruktúrát.

A KolByt. Kft. lakáskezelő vállalat kiegyen-
súlyozott mérleggel zárt, ahogy az iskolai in-
tézmények is.

Az interpellációkat a polgármester az ülés
elhúzódása miatt írásban kérte, de volt olyan
képviselő, akinek nem felelt ez meg, így szót
kapott, ő nehezményezte, hogy nem foglal-
kozott a város vezetése eddigi interpelláció-
ival. Az abszurd jelenetektől sem mentes ülés
ezzel zárult. csr

Showműsorba illő jelenetek
a gútai önkormányzat 6. ülésén
Már az első tárgyalási pontnál zűrzavar támadt, hiszen egyesek nem értették, miért zárta
a város a 2010-es évet több mint ötszázezer euró mínusszal. Orem Klára mérnöknő, a
pénzügyi osztály vezetője próbálta megmagyarázni, hogy a város kasszájába már tavaly
sem érkezett az államtól a megfelelő összegű részesedési adó, ami nagy hiányt okozott,
azonban a tartalékok nagyban hozzájárultak a város finanszírozásához. További kiesést
jelentett a kötelező adók be nem fizetése a város polgárai részéről.

Komár
A zűrza
Komár
A zűrza
Komár
A zűrza
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Folytatás az 1. oldalról
Íme, az igazgatóasszony véleménye:

„Az a konkrét példa, amelyet leközöl-
tek lapjukban nagyszerűen megfelel
annak, hogy valamennyi szempontot
figyelembe véve nyilatkozni tudjak
ebben az összetett kérdésben. Az eme-
lés ugyanis csak az egyik dolog, bár az
sem elhanyagolható, de az azt meg-
előző és követő történések talán sok-
kal lényegesebbek. Utoljára 2007-ben
emeltük szolgáltatásaink árát, majd
a 2009. január 1-jével hatályba lépő
törvény értelmében újra beterjesztet-
tük javaslatunkat a városi önkor-
mányzat elé, de valószínűsíthetően a
közelgő választásokra való tekintettel
nem jártunk sikerrel. Ennek ellenére
ki tudtuk a következő két évet is úgy
gazdálkodni, hogy ebből senkinek
nem keletkezett hátránya. Most nem
öt perccel tizenkettő előtt, de tizen-
kettőkor emeltük meg szolgáltatása-
ink árát. Mindezt nem jókedvünkben,
hanem a ránk kényszerített körülmé-
nyek hatására. Így is kijelenthetem,

hogy az önkormányzati szociális in-
tézmények között országos szinten is
a legolcsóbbak közé tartozunk, sőt, az
sem túlzás, ha kijelentem, mi va-
gyunk a legolcsóbbak. A legmagasabb
összeg intézményünkben amit a lakó
fizet, 372 €. Ezt a panziórészleg nagy-
szobás, összkomfortos lakásáért fizeti,
természetesen teljes ellátással. Kér-
dezem én, mit kezdhet ilyen ösz-
szeggel az, aki

saját, egyszo-
bás laká-sában él, és magának

kell megoldania mindennapos prob-
lémáit, a főzést, mosást, takarítást és
minden egyebet? A konkrét példánál
maradva, azonban van több észrevé-
telem is. Egyrészt nem pontos a szá-
mítás, másrészt az sem állja meg a
helyét, hogy talán jobb lett volna

évente növelni a befizetett illeték ösz-
szegét. Azt az összeget ugyanis nyug-
díjasaink megtakaríthatták. Feltéte-
lezve persze, hogy maguk rendelkez-
nek saját kis nyugdíjuk felett. Volt rá
ugyanis példa, hogy a maradékért a
gyerekek bejöttek az otthonba(?) Ezek
a drága bennlakóink nagyon jól tud-
ták, hogy növelni kell az illetéket, so-
kan erre többször is rákérdeztek, hi-
szen ismerik az árak alakulását. An-
nak a lehetőségét teljes mértékben
kizárom, hogy valakinek veszélybe ke-
rülne a léte otthonunkban az emelés
következményeként. Akinek nincs
gyermeke, sem más hozzátartozója,
azt otthonon belül meg tudjuk oldani.
Nagyméretű szobából kisméretűbe,
egyágyasból többágyasba helyezzük
át, mivel valamennyiben más-más
árak vannak. A kívülállók azt sem
tudják, hogy a nyugdíj 20 százalékát
zsebpénzként kell kifizetnünk min-
den lakónak még akkor is, ha a
nyugdíja nem

fedezi a költsé-
geket. Ez átlagban 30 € körül mo-

zog személyenként és havonta, és ezt
törvény írja elő. Amiben szintén
egyetértek Dubány Katalinnal, az az
őszinte beszéd még akkor is, ha az
néha fájhat is. Márpedig én eddig is
kimondtam az ilyen dolgokat, és
most is kimondom. Mert miről is van
szó tulajdonképpen? A rendszervál-
tás utáni időszakban a mai nyugdíja-

Őszintén, még ha kellemetlen is

A legmagasabb összeg intézményünkben

amit a lakó fizet, 372 euró

sok az államot kezdték helyettesíteni.
Mivel megszűnt az állami lakások épí-
tése, közülük sokan úgy oldották és
oldják meg ma is gyermekeik lakás-
problémáját, hogy otthonba vonul-
nak. Sőt, egyéb ingatlanjaikat is gyer-
mekeikre íratják, hogy azok boldo-
gulni tudjanak ezekben a nehéz idők-
ben. Hol vannak ezek az értékek ak-
kor, amikor esetleg néhány euróval
hozzá kell járulni a szülők eltartásá-
hoz? Ezen tessék elgondolkodni ak-
kor, amikor semmi jó nem várható
ezen a téren a jövőben sem. Ezek az
aranyos idős emberek nem tehetnek
arról, hogy fiatalkori béreikből szá-
mították ki nyugdíjaikat, ők többsé-
gében tisztességgel felnevelték gyer-
mekeiket. Most itt az ideje a szülőkkel
szembeni törlesztésnek akár tetszik,
akár nem. A mai fiataloknak pedig
azt üzenem, hogy már ma kezdjenek

gondolni idős éveikre, hogy később
ne legyenek gyermekeik terhére ” –
mondta el az igazgatóasszony.

Nos, valóban elgondolkodtató és
megszívlelendő gondolatok. Az igaz-
gatónő kérdéseire mindenkinek ma-
gának kell megadnia a választ. Lel-
kiismeretükre és emberségükre hall-
gatva, de figyelembe véve azt is, hogy
az ő idejük is eljön egyszer, és talán
szükségük lesz gyermekeik segítsé-
gére. -böröczky-

gondoltuk –, mehetünk készíteni néhány felvételt.
Nem mehettünk! A megbízott vezetőnő ugyanis
szabadságon volt színházlátogatásra való felkészülés
okán, így érvényben maradt előző napi utasítása a
fotózási tilalomról(!?) Megtehettük volna ugyan,
hogy belépőjegyet vásárolunk és látogatónak ál-
cázva magunkat készítünk néhány felvételt, de ezt
minden szempontból megalázónak tartottuk. A ko-
máromi strand tehát egyelőre nyitva van, de a leg-
nagyobb titoktartás övezi annak működését.

Persze, ezzel nem tartjuk lezártnak az ügyet, né-
hány észrevétel erejéig maradjunk még a strand elő-
terében. A testület, mint a Viator Kft. száz százalékos
tulajdonosának legfelső fóruma hoz egy döntést,
amelyet az ideiglenesen megbízott vezető teljes mér-
tékben figyelmen kívül hagy. Ő eldönti, hogy a strand
üzemképes minden szolgáltatásával együtt, bár az
egyik medencét használhatatlansága miatt biztonsági
okokból kénytelenek voltak bekeríteni. Maga a strand
nyilvános hely, azaz közterület. Nem tudjuk, milyen

államtitkot fedő létesítmény rejtőzik ezen a területen,
hogy az ott készített fotók leközlése milyen veszély
forrása lehet a társadalom számára. Azt sem értjük,
hogy a nyakig problémákban úszó cég vezetőjének
legnagyobb problémája a nyitás napján nem más,
mint a színházlátogatásra való felkészülés(!?) Úgy lát-
szik, a komáromi strand magától is működőképes.

A médiával való együttműködése meg maga a tö-
kély. „Amit a szem nem lát, az a szívnek nem fáj” –
tartja a mondás. Nem mellékesként még megje-
gyezzük, hogy Komárom több pontján, már több
hónapja nagyméretű plakátokon hirdeti magát a
párkányi strand. Minden bizonnyal, annak a léte-
sítménynek a vezetése szélesebb rétegeket igyek-
szik megszólítani azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy elcsábítsa azokat, akik még nem döntötték el,
hol kívánják eltölteni a forró napokat. Komáromban
nem lesz nehéz dolguk.

-böröczky-, fotó: archív

omi strand:
var folytatódik
omi strand:
var folytatódik
omi strand:
var folytatódik
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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

Jubileumi évforduló
A gútai Corvin Mátyás Alapiskola június 16-án megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli. 

Az iskola vezetősége e jeles évforduló alkalmából ünnepséget szervez.  Az ünnepi progra-
mon résztvevők az iskola helyszínén megtekinthetik a volt diákok munkáiból létrehozott ki-
állítást, a  kultúrházban a jelenlegi tanulók munkáinak bemutatóját. A méltó ünneplést a ta-
nulók kultúrműsora teszi emlékezetessé. A megemlékezés a vendégek állófogadásával zárul.

-la-

55 éves a Jókai Mór Alapiskola
Június elején ünnepi hét zaj-
lott a komáromi Jókai Mór
Alapiskolában. Az intézmény
idén ünnepelte 55. születés-
napját, amely először mint
II. lakótelepi iskola, majd ké-
sőbb Béke utcai alapiskola
működött, 5 éve pedig Jókai
Mór Alapiskola a neve. Ez
alatt a több mint fél évszázad
alatt sokan megfordultak az
iskola falai között, számos te-
hetséges gyerek került ki
innen, gyarapítva az iskola jó
hírnevét.

A jubileumi hetet Jókai
hétnek nevezték el. Olyan
programokat állítottak össze,
amely hűen tükrözi az iskola
ars poeticáját. A hét egy kör-
nyezetvédelmi előadással in-
dult. Vendégoldal címmel
visszaemlékező beszélgetése-
ket szerveztek volt diákokkal,
akik elmondták, milyen is
volt az iskola a régi időkben.
Ezeken az eseményeken Szép
Erzsébet, Keresztényi Gábor
és Németh István tartott visz-
szaemlékező beszámolót.
Többek között volt tanárok is
szívesen fogadták a Vendég-
oldalt, így Ratimorszky Gyula
tanár úr is részt vett a ren-
dezvényen. Az iskola mindig
is híres volt az gyermekének-
karáról. A nagy kórus 50, míg
a kicsi idén volt 40 éves. A
régi tagok, tanárok: Pálinkás
Zsuzsa, Kaszás Margit, Stir-
ber Lajos az iskolai énekkar

életéről beszéltek a diákok-
nak.

Az iskola számára mindig
fontos szempont volt az él-
ményszerű tanulás. Nos, ezt
szerette volna reprezentálni
Gáspár István képes videó be-
számolója, aki Egyiptom szép-
ségeiről szóló előadásában
„ledöbbentette” a hallgatósá-
got, majd Varga Róbert mexi-
kói úti élményeiről mesélt. 

A hét derekán itt is meg-
ünnepelték a gyermeknapot,
melyen felléptek a csicsói Mu-
sikölkök, továbbá volt tanár –
diák focimeccs. A kilencedi-
kesek fákat ültettek, és pont

délben 55 darab lufi emelke-
dett az égbe, jelezve az iskola
fél évszázadát. Pénteken a
VMK-ban folytatódott az ün-
neplés, ahol a műsor első fe-
lében az iskola jelenlegi diák-
jai, míg a program másik ré-
szében a volt diákok léptek a
közönség elé. Az ünnepelt in-
tézmény Jókai hetét Korpás
Éva vasárnapi koncerje koro-
názta meg, ahol több „jókais”
diák is szerepelt. Így telt az
ünnepi hét Komárom egyik
patinás magyar tannyelvű is-
kolájában.

-pint-
Fotó: JM alapiskola

Kocsis Salamon Évát 
házasságkötésünk első 
évfordulóján szeretettel 

köszönti 
férje Tibor.

„Édesanyám, áldott kezed megcsókolom százszor,
Szép csokrot is szedtem mellé, nyíló orgonából.
Szeretetem, hálám virága ez légyen,

Ezernyi jóságod megköszönöm szépen.” 
Május 29-én ünnepelte 78. születésnapját 

özv. Juhász Gizella Madaron.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti és jó egészséget
kíván szerető 6 gyermeke családjaikkal, és a 6 dédunoka
ezerszer csókolja drága mama munkában elfáradt kezeit.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik évet!
Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!“

Június 16-án ünnepli 60. születésnapját 

ÁÁrrvvaaii  ZZoollttáánn Ekelen.
Szívből köszöntik: felesége, fia, 
lánya, menye, veje és unokái:

Jennifer és Liliána.

Meghívó

Már hagyományosan június első szom-
batján került sor a komáromi Eötvös Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a csa-
ládi juniálisra. 

Az események színes kavalkádját a mazso-
rettek bemutatója nyitotta meg, majd az is-
kola igazgatónője, Csintalan Zsuzsanna üdvö-
zölte a résztvevőket. 

Családi juniálisunk a tavaszi papírgyűjtés
értékelésével kezdődött. A felfújható gumivár
a kisebbeket, a nagyobbakat pedig a trambulin
vonzotta. A nap folyamán a kíváncsi nebulók
fejleszthették ügyességüket a kézműves fog-
lalkozásokon. Nagy népszerűségnek örvendett
a gokart és az elektromos autó bemutató,
ugyanis a gyerekek maguk is kipróbálhatták a
kisautókat. A gútai Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola tanulói a vállalkozó szellemű
lányokat szebbnél szebb frizurákkal és smink-

kel látták el. A Selye János Egyetemi Központ
jegyzetboltja kiállítással egybekötött könyv-
árusítást tartott. A gyorsmentő szolgálat jó-
voltából az érdeklődők betekintést nyerhettek
a mentőautó felszerelésébe, valamint felügye-
let mellett még a vezetőfülkébe is beülhettek.
A rendőrségi kutyák bemutatója is nagy tö-
meget vonzott.

A karvai Kertészeti és Mezőgazdasági Kö-
zépiskola jóvoltából az egészséges életmódról
sem feledkeztek meg. Salátabár állt rendelke-
zésre, valamint gyümölcs- és zöldségszobrá-
szat területén próbálhatták ki a tanulók fan-
táziájukat. A baráti iskolák, a budapesti Szá-
mítástechnikai  és a szegedi Rókusi Általános
Iskola csapatainak részvételével mini focigála
zajlott. Délután a vidám gyermeksereg, fárad-
tan, de élményekben gazdagodva indult haza.

Kolek Margit

Családi juniális – gyermeknapi vigadalom
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Folytatás az 1. oldalról
E baktériumtörzs elsősor-

ban hasmenést, bélnyálka-
hártya-gyulladást okoz, ami
vizes, esetleg véres hasme-
nést, hányást, hasi görcsöt
hoz magával. A E. coli fertőzés
tünetei: hirtelen erős hasi gör-
csök kezdődnek vizes hasme-
néssel, ami típusosan 24 órán
belül véressé válik. A beteg
testhőmérséklete rendszerint
normális, vagy csak kissé ma-
gasabb az átlagosnál, de időn-
ként 39 °C fölé is emelked-
het. A hasmenés rendszerint
1-8 napig tart. A tünetek közé
tartozik még a vörös vértes-
tek szétesése következtében
kialakuló vérszegénység és a
hirtelen kezdődő veseelégte-
lenség. Ez a törzs  tehát igen
agresszív, tönkreteszi a vesét,
agyvérzést is okozhat, felfalja
a vörös vértesteket, vérsze-
génységet és más problémá-
kat von maga után.

A sajtóhírek szerint a gya-
núba került uborkák a spa-
nyolországi Malaga és Almíra
tartományok két organikus
gazdaságából származnak. Az
organikus gazdaságok csak
szerves trágyát használnak,
amelynek forrása lehet istál-
lótrágya, komposzt, de akár
emberi ürülék is. Ha időben
elválik a trágyázás és az ülte-
tés, a növény nem fertőződ-
het. A nem megfelelően ér-
lelt szerves trágya azonban
nagy mennyiségben tartal-
mazhat veszélyes baktériu-
mokat, többek között E.coli
baktériumtörzseket. Elméleti-
leg a baktériumokat az egész-

séges növényi sejtek sejtfala
nem engedi a zöldség belse-
jébe bejutni, így elég a fertő-
zött zöldség alapos lemosása.
Gyerekek és gyengébb im-
munrendszerűek esetében
azonban érdemes meghá-
mozni a zöldséget. Annak, aki
megbetegedett, nem szabad
antibiotikumot, sem hasfogót
adni, a lényeg a folyadékpót-
lás. A megelőzés érdekében
fontos a tiszta zöldségek és
gyümölcsök fogyasztása, vala-
mint a rendszeres kézmosás.

A malagai termelők szövet-
sége viszont cáfolta, hogy bak-
tériummal fertőzött uborkát
exportáltak volna Németor-
szágba. A szövetség képvise-
lője azt hangoztatta, hogy
uborkát más országokba is ex-
portáltak, és hasonló panasz
sehonnan nem érkezett. A
spanyol termelők állítása sze-
rint a szállítmány útközben
vagy már Németországban -
éppenséggel a hamburgi pia-
cokon - fertőződhetett meg.
Mindenesetre a spanyol

uborka árusítását szinte vala-
mennyi német élelmiszerá-
ruház-lánc azonnal beszün-
tette, de a német vásárlók bi-
zalmatlanok saját uborkájuk-
kal, illetve a salátával, vala-
mint a paradicsommal
szemben is.

Szlovákiában az utóbbi
években évente 8-14 E-coli
baktériumfertőzés fordult elő,
ebben az évben két fertőzést
tartanak nyilván. 

Nálunk több mint 400
tonna zöldséget ellenőriztek
az Állami Állategészségügyi-
és Élelmiszer-biztonsági Fel-
ügyelőség szakemberei. 33 el-
lenőrzést végeztek a hazai üz-
letekben és nagyraktárakban.
A két spanyol termelőtől, va-
lamint a német forgalmazótól
nem került zöldség a szlová-
kiai üzletekbe. A vizsgálódás
ennek ellenére tovább folyik. 

Ezért próbáljunk piacon,
háztáji termelőktől vásorolni
hazai ízű zöldséget és gyü-
mölcsöt! Miriák Ferenc

Fotó: net

Véres hasmenéses járvány: 
nem a spanyol uborka a „vétkes“

Évadzáró bemutató Komáromban: 
A hentessegéd
A Ladislav Ballek regényéből készült A hentessegéd című
színpadi adaptáció témája a második világháború után
kialakult furcsa helyzet. 

A helyszín egy szlovákiai határ menti kisváros.
Ide érkezik családjával Riečan mészáros a he-
gyekből, leégett a háza, s felkelő múltjára való te-
kintettel az új állam kiutal számára egy mé-
szárszéket a déli régióban, Palánkon. A bolttal
együtt azonban megörökli a régi segédet, Vo-
lent Lančaričot, aki révén a család gyorsan el-
indul a meggazdagodás irányába. Riečan,
aki még ki sem heverte a háború megráz-
kódtatásait, nem igazán tud mit kezdeni a
helyzettel. Számára idegen a városi légkör,
ragaszkodik a régimódi elveihez. Felesége
és lánya nagyon gyorsan alkalmazkodik a
megváltozott helyzethez, ám ez nemcsak di-
vatot, hanem egyfajta erkölcsi züllést is jelent. 

Erről szól A hentessegéd, a Komáromi Jókai
Színház évadzáró előadása. A díszletet Juraj Grá-
fel, a jelmezeket Gadus Erika m.v. tervezte. A ze-
nei vezető: Pálinkás Andrássy Zsuzsanna. A drama-
turg: Varga Emese.  Riečan mészáros szerepében Fabó

Tibor Jászai Mari-díjas színművészt, Lančarič segédként
Mokos Attilát láthatja a közönség. Riečanné Ban-

dor Éva Jászai Mari-díjas színésznő, Eva, Rie-
čanék lánya Tar Renáta E.J.I.-ösztöndíjas

lesz. Filadelfi szerepét Ollé Erik játssza.
Kuki: Hajdú László, Nelli: Holocsy Krisz-

tina, Vilma: Szabó Szvrcsek Anita m.v.,
Bielik: Tóth Tibor, Dobrík: Olasz István
lesz. A Polgárt Majorfalvi Bálint E.J.I.-
ösztöndíjas, Törököt Bernáth Tamás,
Blaščákot Nagy László alakítja. A ren-
dező asszisztense Mesinger Nóra.
Ladislav Ballek – Ondrej Šulaj da-
rabját az író fia, Rastislav Ballek m.v.
rendezte. 

A hentessegéd megtekinthető jú-
nius 17-én, pénteken (A Madách bér-

let érvényes) és június 18-án, szomba-
ton (A Csokonai bérlet érvényes) a Ko-

máromi Jókai Színházban. Az előadások
kezdési időpontja: 19.00 óra.

(báj)
Fotó: Dömötör Ede  

Múlt szerdán a délelőtti órákban két, igencsak „sürgö-
lődő” hölgyre lettünk figyelmesek a járókelők forgatagá-
ban. Munkatársunkat is megállította egyikük, és egy papírt
nyújtott felé. A papíron, amely egy rosszul sikerült fény-
másolata volt az UNICEF formanyomtatványának, állítólag
a siketeknek gyűjtöttek. Természetesen a színészi adottsá-
gokkal megáldott hölgyek is eljátszották a siketnéma sze-
repét, de mint később kiderült, ezt inkább a nyelvi akadá-
lyok leküzdése érdekében tették. Az adakozó nevét és az
adományozott összeget kellett beírni a nyomtatványba.
Munkatársunk azonban gyorsan eszmélt, és igazolványt
kért az egyébként szemmel láthatóan román hölgytől. Ő
egy ugyancsak silány kivitelezésű Vöröskeresztes igazol-
ványt mutatott fel, tehát azonnal egyértelművé vált, hogy
szélhámosságról van szó. 

Azonnal felhívtuk a városi rendőrség figyelmét a két gya-
nús hölgyre, és gyors intézkedés történt a részükről. Az il-
lető személyeket az Európa szálló előtt igazoltatták, de mi-
vel tettenérés hiányában kénytelenek voltak elfogadni az
egyébként logikátlan érvet, hogy nem pénzt, csak aláíráso-
kat gyűjtöttek, adataik felvétele után a rendőrség távozásra
szólította fel őket. A két hölgy a határátkelőhely felé vette
az útját, ahonnan valószínűleg Dél-Komáromba mentek. 

Ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy legye-
nek óvatosak az ilyen gyanús egyénekkel, és semmiképpen
ne adakozzanak ismeretlen személyeknek. Információink
szerint, hasonló ügyekben gyakran csengetnek be családi
házak és lakások ajtaján is, és megkárosítják a mit sem
sejtő, jóhiszemű polgárokat. -bör-

Fotó: net

Vigyázat, ismét
szélhámosok!
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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

Az év során sok kellemet-
lenséget okoz a kertészke-
dőknek a közönséges va-
kond. Most ismét észreve-
hető, hogy a kertekben, a
parkokban egyre több va-
kondtúrás jelenik meg, ami
rontja a kert, a park képét
és kárt is okoz azáltal, hogy
ez a föld alatt élő kis állat
feltúrja a gyepet, kifordítja
a földből az elültetett pa-
lántákat.

Az állat a táplálékát a föld
felszíne alatt szerzi, és ritkán
merészkedik a szabad ég alá,
azonban tudni kell, hogy a
vakond 1901 óta védett állat,
egy-egy példányának eszmei
értéke 8 euró. 

Hasznos vagy káros állat a
vakond? - teszik fel sokan a
kérdést, amire nem is olyan
könnyű egyértelmű választ
adni. Mert az kétségtelen,
hogy a vakond is hozzá tar-
tozik az élő környezetünk-
höz. Pusztítja a talajban élő
és károsító pajorokat, csigá-
kat, lótücsköket, drótférge-
ket, százlábúakat, de kedvelt
csemegéje a földigiliszta is,
amelyről pedig köztudo-
mású, hogy a leghasznosabb
talajlakó élőlények közé tar-
tozik, mert eleven ekeként
forgatja, lazítja, keveri a ter-
mőföldet. 

A kifejlett vakond 18-20
cm hosszúra nő meg. Mellső
végtagjain összenőtt ujjak
vannak, ezekkel túrja a föl-
det. Ormánya rózsaszínű,
testét sötét, bársonyos bunda
borítja. A 70-100 gramm tö-
megű jószág minden nap a
testtömegével azonos meny-
nyiségű táplálékot fogyaszt
el. Tavasszal szaporodik és a

nőstény négy-öt csu-
pasz kölyköt hoz a vi-
lágra. Bonyolult szer-
kezetű járatokat épít,
amelyeknek kamrái
fél méterrel a föld fel-
színe alatt helyezked-
nek el. A vakond itt
alussza téli álmát. Legfőbb
ellensége a gólya, amely
hosszú csőrét belefúrja a va-
kondtúrásba és élve nyeli le
a kis állatot. A vakond olyan
kertekben jelenik meg nagy
számban, ahol sok a talaj-
lakó élőlény.

Hogyan lehet védekezni
ellene? Nos, kinek-kinek vér-
mérséklete szerint kell el-
döntenie, hogy távol akarja-
e tartani, el akarja-e riasztani
vagy el akarja pusztítani a
kellemetlen lakókat a kert-
jéből.

A vakondűző patron az ál-
lat kiváló szaglására alapoz.
Ammóniatöltete a járat nyí-
lásába helyezve 500 négyzet-
méteres körzetben teszi elvi-
selhetetlenné számára a lé-
tezést. A henger alakú kis
bűzdobozt légréseivel lefelé
kell a vakond járatának fel-
színre vezető nyílásába he-
lyezni. A patron 6 hónapig
használható.

Olcsóbb, de rövidtávú
megoldást jelent a Critox
rágcsálóriasztó füstpatron.
Ebben 5 patron található,
amelynek kanócát meg-
gyújtva bele kell helyezni a
vakod járatának kivezető nyí-
lásába, majd egy nagyobb
kővel vagy féltéglával el kell
zárni, hogy a füstgáz ne ki-
felé, hanem a járatba ára-
moljon. Néhány napig hatá-
sos.

A vakondriasztás csúcs-

tech-
nikáját az

elemes vakondriasztó ké-
szülék jelenti, amelynek se-
gítségével vegyszer nélkül is
hatékonyan távoltarthatók a
nagy kárt okozó rágcsálók. A
beépített elektronikus hang-
adó szerkezet működtetésé-
hez 1 db 9 V-os alkáli elem
szükséges, amellyel 2-3 hó-
napig tud üzemelni. A ké-
szüléket legalább 20 cm mé-
lyen kell a talajba szúrni, le-
hetőleg a kártevők járatainak
közelében. 

Érdekességképpen vegyük
sorra a vakondriasztás bio-
módszereit is. Régi praktika,
hogy a vakondtúrásba petró-
leummal átitatott rongyot,
vagy hámozott fokhagyma-
gerezdet dugnak. A növé-
nyek közül vakondűző tulaj-
donságokkal rendelkezik a
gyalogbodza, amelynek le-
vágott szárát dugják a va-
kondtúrásba. A leghatéko-
nyabb bio módszer azonban
az, ha az állatot túrás közben
csípjük nyakon, kapával ki-
fordítjuk a földből, és kivisz-
szük a mezőre. 

Annyi bizonyos, hogy a va-
kondok is egyéniségek, nem
egyformák. Egyik az egyik,
másik a másik módszerre re-
agál jobban. Ki kell kísérle-
tezni a helynek legjobban
megfelelő módszereket!

Miriák Ferenc

Akik Ímely felé utaznak minden bizonnyal nem tudják nem
észrevenni az Abai szőlőheggyel szembeni repceföld út
menti szélét pipacstenger borítja. 

Teendők a kertben
Június

Június a kertben lehetne a másodvetések
hónapja is. A korán vetett borsót, salátát,
zöldhagymát, vagy a hónapos retket is több-
nyire már felszedtük, helyükre más növé-
nyek kerülhetnek kedvezőbb területhaszno-
sítási elgondolással.

Vethetünk még babot, csemegekukoricát,
de sárgarépát, petrezselymet is, vagy új-zélandi
spenótot, esetleg cukkinit, patiszont, s még
spárgatökkel is sikerrel próbálkozhatunk.

Néhány melegigényes zöldségnövény pa-
lántázásával sem késtünk el még júniusban,
így pótolhatjuk a paprika- és paradicsompa-
lántákat. Hosszú ősz esetén sokáig szedeget-
hetjük termésüket, csak az öntözésükről gon-
doskodjunk.

Metsszük le az elvirágzott rózsákat, az arany-

vesszőt és az orgonát. A kerti tóba kihelyez-
hetjük a mélyvízi évelőket.

A futónövényeket szaporíthatjuk bujtással.
A fűszernövények egy része már szedhető
(menták, citromfű, zsálya). Az elnyílt évelővi-
rágokat vágjuk le, de ha magot akarunk róla
szedni, várjuk meg, amíg beérik a mag. Meg-
metszhetjük a sövényt, vagy formára nyírhat-
juk a bukszust. 

A szőlő új hajtásait vágjuk 60 cm-esre, majd
kössük fel. A nagyobb szárazságban ne nyírjuk
a gyepet, mert kipusztul. A kúszónövények
hajlékony szárait futtassuk dróthuzalokra,
hogy felfelé terjedjenek, majd rögzítsük. Me-
leg, száraz időben a párolgás mérséklése érde-
kében csak reggel és este öntözzünk. Ha nap-
közben öntözünk a levelekre ne kerüljön víz,
mert megperzselődnek.

Vakond-gond

Az intenzív mezőgazdasági termelés idején a vegyszeres gyo-
mírtásnak köszönhetően csak elvétve lehetett vele találkozni.
Amióta a szántóföldi növénytermesztés jelentősége évről –
évre csökken és egyre több a parlagon hagyott terület egyre több
helyütt jelenik meg elfelejtett gyomnövényünk a pipacs, népies
nevén pitypalatyvirág, vad mák, lúdmák, pipacsmák – ami
szemünknek ugyan szép látvány, de a repcemag közé keverve
nem biztos, hogy javítja a repcéből készült étolaj minőségét. 

Kép és szöveg: miriák

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMplEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
a gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • a törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • akontáció már 20 %-tól 
• a kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• a hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Ismét virágzik a pipacs
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Első alkalommal rendezték meg a nagymegyeri városi mű-
velődési otthon igazgatójának kupájáért kiírt ifjúsági sakk-
versenyt, melyen a közeli régió tehetséges sakkozói vettek

részt, de jelen volt néhány magyarországi, kapuvári és győri ver-
senyző is. Cséfalvay István, a torna játékvezetője, szervezője ér-
dekődésünkre elmondta, hogy a nagymegyeri kultúrházban
május 28-án megtartott sakkversenyt hétkörös svájci rend-
szerben, a FIDE-szabályok szerint bonyolították le, a játékidő 
2 x 15 perc volt, a résztvevők 1997-ben és későbben született sak-
kozók voltak. A verseny védnöke Jozef Ráchela, a Szlovák Sakk-
szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja volt. Az eseményre a
nagymegyeri és magyarországi sakkozókon kívül még Komá-
romból, Dunaszerdahelyről, Szentpéterről, Nádszegről, Diós-
patonyból és Vásárútról érkeztek versenyzők, összesen 53-an. A
népes táborral jelenlévő KSC Komárom sakkozói taroltak, az
első öt helyet ők foglalták el:
1. Balogh Péter KSC Komárom 6,5
2. Molnár Ernő KSC Komárom 6,0
3. Molnár Viktor KSC Komárom 5,5
5. Kántor Gergő KSC Komárom 5,5
6. Horváth Árpád Szentpéter 5,0
7. Sárközi Dominik Nagymegyer 5,0
8. Csoltko Frigyes Nagymegyer 5,0
9. Jóba Árpád KSC Komárom 5,0

10. Pszota Máté Nagymegyer 4,5 K.Z .

Teljes komáromi siker

Nagyszabású és emlékezetes gyermek-
napot rendeztek Nagymegyeren múlt
szombaton a városi sporttelepen, míg

vasárnap az izsapi városrész futballpályáján
várták színes műsorok a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az esemény megszervezésében a he-
lyi társadalmi, kulturális és sportszervezetek
működtek közre, koordinátor a város önkor-
mányzata volt. A gyerekekre ügyességi vetél-
kedők, zenés programok, lovaglás, ugrálóvár,
játszóház, akadálypályák, biciklizés, arcfestés,
gumiasztal várt. Nagy sikert aratott a tűzoltók
és a gyorsmentők bemutatója, de a gyerkőcök
szívesen elidőztek az állami és városi rendőr-
ség autóiban is. Míg a katlanokban rotyogott
a gulyás, addig a karate és aerobic hívei tar-
tottak látványos bemutatót.

Kovács Zoltán (fotók: K.Z., Só) 

Az első három helyezett, középen a kupával Balogh Péter

Gyermeknap
összefogással 

Restaurálják 
a Jézus Szíve szobrot

Mikor a körforgalom
megépült a város
központjában, a

mellette elhelyezkedő
Jézus Szíve szobor a fi-
gyelem középpont-
jába került, így még-
inkább szükségessé
vált az autók kipu-
fogógáza által
szennyezett em-
lékmű megtisztí-
tása, restaurálása.
Kapóra jött, hogy
Nyitra Megye pá-
lyázatot hirdetett az
állami jegyzékben
lévő nemzeti emlék-
művek restaurálásá-
nak dotációjára. A pá-
lyázatra tavaly október
végéig lehetett jelentkezni,
és a város vezetősége rögtön
erre a szoborra és környékére
kérvényezett támogatást. Ez év
márciusában értesítették az il-
letékes szervek a Városi Hiva-
talt, hogy több mint 1000 eurót
nyertek el a szobor felújítására,
azonban ehhez a felújításhoz a
városnak is hozzá kellett járul-
nia.

A restaurálást Csütörtöki
András akadémikus szobrász
végzi. Szükségessé vált a szob-

r o n
keletke-

zett szeny-
nyeződések eltávolítása, a kő-
zet helyreállítása, új színezetet
is kap a szobor és hidrofobi-
zálást is végeznek rajta. Június
1-jén kellett volna elkezdeni a
munkát, de a szobrász már
korábban munkához látott. A
szobornak július 15-ig kell el-
készülnie.

csr

Gúta
„Lába nőtt“ a kerítésnek

Ismeretlen tettes vagy tettesek
szerdán reggelre ellopták Ifjú-
ságfalva kovácsoltvas temető-

kerítését. Gönczöl Gabriella pol-
gármesternő elmondása szerint
egy értékes, szép motívumokkal
készült kerítés, egyedi mester-
munka nagy kísértés lehetett a
tolvajoknak, annál is inkább, hisz
rövid idő alatt ez volt a harmadik
kerítéslopás. Lapunk mindhárom
esetről tájékoztatta az olvasókat.
Nem kizárt, hogy egy esetleges
megrendelést „teljesítettek“ a ke-
rítéstolvajok. 

Az önkormányzat kéri a lakos-
ság segítségét, hogy aki felismeri valahol a képen látható kerítést, jelezze a következő te-
lefonszámon: 035 77 79131. A megtalálónak 150 euró pénzjutalmat tűztek ki, amely idő-
vel jóval nagyobb összegre is duzzadhat, mivel több vállalkozó tett felajánlást – mondta
Ifjúságfalva polgármesternője. -pint-

Ifjúságfalva



Falusi strand –
alacsony árakkal
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Megyercs

A hetvenes évek elején építették
az azóta népszerűvé vált megyercsi
strandot. Lassan negyven éve szol-
gálja a falu lakosságát, nyári pihe-
nését, kikapcsolódását. Az utóbbi
évek hagyományaihoz hűen a na-
pokban ismét megnyitja kapuit. 

A falusi strand közel 100 pihenni
vágyó fürdőző befogadására alkal-
mas, a 25 x 25-ös medencével
ellátott fürdő az áraiban is
csalogató lehet. Legjobb
tudomásunk szerint ré-
giónkban itt a legala-
csonyabbak a jegyárak.
A felnőttek 1,40 euró-
ért, míg a gyerekek 0,70
centért lubickolhatnak
egy egész napon át. A leg-
több helyi lakosnak saját
bérlete van a strandra. Az ol-
csó jegyárak mellett minden
igényt kielégítő személyzet biztosítja a
felhőtlen kikapcsolódást. Továbbá a
napi tisztálkodáshoz az igényes szoci-
ális helyiségek és  öltözők  is nagyban
hozzájárulnak. 

Kellemes kikapcsolódás, nyugodt

környezet, családias hangulat – ez az,
amit a megyercsi fürdő garantál. Azok-
nak, akik sportolásra vágynak, röp-
labdapálya, szabatéri asztalitenisz-asz-
tal és egyéb terület biztosítja a spor-
tolási lehetőséget. A strand területén
egy büfé és egy cukrászda is a látoga-
tók rendelkezésére áll.  A fürdő nép-

szerűsége évről évre
nő. Ez fő-

l e g

abban
n y i l v á n u l

meg, hogy a környékbeli falvakból is
vannak látogatóik. A megyercsi strand
a komáromi és a pati mellett a har-
madik szabadtéri strand járásunkban.

Kép és szöveg: -pint-

Rancsó Andrea pedagógus hetila-
punknak elmondta: „A mi energiánk“
elnevezésű versenyre 180 munka ér-
kezett 45 iskolából. Jean-Jacques 
Ciazynski, az Ekofond elnöki taná-
csának elnöke nagyra értékelte a pe-
dagógusok és a diákok kreativitását. A
pályamunkákat 3 szakbizottság érté-
kelte, mely pedagógusokból, ekoló-
gusokból és az SPP munkatársaiból
állt. Eva Gulíková, az Ekofond gazda-
sági vezetője örömét fejezte ki, hogy a
diákok és az iskolák is egyre gyakrab-
ban használják a fond által működte-
tett internetes oldalt, amelyen  az on-
line játékokon kívül még számos

hasznos információ is található, ezek
megkönnyítik a pedagógusok mun-
káját és hozzásegítik az ismeretek já-
tékos átadásához. A kilencedik osz-
tály tanulói 300 euró értékben kaptak
ajándékokat: újrahasznosításból elő-
állított logikai játékot, színes ceruzát,
USB kulcsot, noteszt. Az iskola 800
euró értékben vásárolhat tansegéd -
eszközt bizonyos tantárgyakra, a pe-
dagógus munkáját pedig 200 euró ér-
tékben jutalmazták. Büszkék vagyunk
arra, hogy magyar iskola lévén, sze-
rintünk "nagyot alakítottunk!"

(miriák)
Czibor Angéla felvétele

Aszázegy tagú Vöröskereszt alapszervezet az egyik legaktívabb társadalmi
szervezet a községben. Amint azt György Adorján elnöktől megtudtuk,
évente három alkalommal szerveznek véradást. Az idei első véradáson 24-

en, a legutóbbin már 32-en jelentek meg. Örvendetes, hogy egyre több fiatal je-
lentkezik önkéntes véradásra. A legutóbbi véradáson hét új fiatal véradó je-
lentkezett.  Bobek Eszter és Kontás Janka viszont már 30. alkalommal adtak vért,
ami azt jelenti, hogy ők is már beléptek az aranyérmes véradók népes táborába. 

A Komáromi Transzfúziós Állomás munkatársai szívesen jönnek a községbe,
mivel a martosi vendégszeretet nem ismer határokat. A véradók névsorát a he-
lyi hangosbemondón hirdetik ki, és egy-egy szép dallal köszönik meg nemes cse-
lekedetüket. 

A szervezet a véradás mellett különböző szórakozási lehetőségeket biztosít a
tagság és a falu lakosainak részére is. (miriák)

Bobek Eszter felvétele

Sikerrel pályáztak a Tarczysok
Hetény

Egyre több a fiatal véradó
Martos

Második alkalommal már 32-en adtak vért a községben

Május 31-én Pozsonyban, a Szlovákiai Gázművek épületében került sor az
Ekofond által meghirdetett verseny eredményhirdetésére. A díjátadón há-
rom kilencedikes képviselte az osztályt, valamint meghívást kapott a pro-
jektet kidolgozó pedagógus, az iskolaigazgató és a polgármester is.
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Az idei gyermeknapon ünnepélyes kere-
tek között  átadták a Duna korzó új büsz-
keségét, a fitness gépeket. Duka Gábor

polgármester az átadáson elmondta, a község
sikeresen pályázott a Nyugat-szlovákiai Ener-
getikai Rt. által létrehozott Pontis Alapnál. A
projekt támogatni kívánja a sport és az egész-
séges életvitel fejlesztését, biztosítani szeretné
az egészévi sportolási lehetőséget és a szabad-
idő helyes kihasználását. A projekt értéke 7200
euró, ebből 20 százalékot a községnek kellett
biztosítania.

A Duna menti községben az utóbbi években
szemet gyönyörködtető beruházások valósul-
tak meg. (miriák)

A szerző felvétele

A Felvidéki Rockszínház vezetőjének, Karkó
Henriettnek a szervezésében a Trianon-em-
lékkeresztnél tartottak megemlékezést. 

A kultúrműsor első részében a búcsi trió
(Sidó Szilveszter, Gróf Tamás, Vasas Sándor)
megzenésített József Attila verseket adott elő,
majd Nagy János szobrászművész mondott ün-
nepi beszédet. 

A beszédet a Felvidéki Rockszínház műsora
követte, majd az ünnepség résztvevői a Faluház
udvarán  elhelyezték a megemlékezés koszo-
rúit a Trianon-emlékkeresztnél, majd Esterházy
János szobrát is megkoszorúzták.

(miriák)
A szerző felvétele

Trianoni megemlékezés
Búcs

Karva

A Kaukázusi 
Grúz Nemzeti Táncegyüttes - Legacy 

igazi varázslatot mutat be 
Komáromban!

Óriási az érdeklődés városunkban, mindenki lázban ég és már előre be-
írta a naptárába a piros betűs ünnepet, 2011. június 22-ét, amikor a Grúz
Nemzeti Táncegyüttes társulata fogja elkápráztatni a nagyérdeműt. A tár-
sulat sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mind az 5 kontinensen
vendégszerepeltek már és a Grúz Vihar c. produkció több mint 2 millió
nézőt tudhat magáénak. A grúzok tánctudása teljesen magával ragadta
a világot. Egyedi és utánozhatatlan ugrásaik, forgásaik valamint az úgy-
nevezett „Grúz spicc“ még azok számára is fájdalmasnak tűnhet, akik csak
nézik az 5 éves koruk óta folyamatosan színpadon lévő táncművészeket.
A 30 táncost felvonultató Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes felejt-
hetetlen élménnyel gazdagít bennünket és valljuk be őszintén életünk so-
rán nem sok olyan alkalom adódik, amikor megcsodálhatjuk őket. A
mágikus előadásmód, a színpompás ruhák és díszletek tökéletes képet
adnak a Kaukázus ősi kultúrájáról, szemet gyönyörködtető látvánnyal gaz-
dagítva a nézőket. A Georgian Storm a jó és a gonosz harcáról, a hábo-
rúkról, győzelmekről, szeretetről, életről és halálról, a grúz nép bátorsá-
gáról szól. Ha azt hiszik, hogy mindezt nem lehet eltáncolni, akkor nagyon
tévednek! Láthatunk párbajt, esküvőt, kardtáncot – lenyűgöző technikai
tudású táncművészektől.  Az előadás kb. 2 x 45 perces, és egy 20 perces
szünetünk lesz arra, hogy megvitassuk, hol van itt az illuzionista, mert biz-
tosak lehetünk abban, hogy a látvány el fog minket varázsolni. Ne hagy-
ják ki!! 2011.06.22. szerda 19 h – Komárom, VMK. Jegyek a helyszínen
és az alábbi telefonszámon: 

Tel.: 00421 35 771 3550, 00421 905 892 579

wwwwww..lliivveeppooiinntt..hhuu//ggeeoorrggiiaann

AA  GGRRÚÚZZ  VVIIHHAARR  ––  TTÉÉGGEEDD  IISS  MMAAGGÁÁVVAALL  RRAAGGAADD!!!!!!

Fitness gépek a Duna korzón

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Június 16-án ünnepli 55. születésnapját 

Június 6-án ünnepelte 
8. születésnapját 

Répás Marcellka Komáromban.
Boldog születésnapot kívánnak és
sok puszit küldenek: anya, apa, Kati
mama, Sanyi papa, Adri, Józsi, Dá-
vid és Zoltán.

Bajnok Márta 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából köszöntik Őt: 
Ilonka, Évi és Mari.

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

Június 14-én ünnepli 3. születésnapját 

Girch Stella 
Komáromban.

Köszöntik őt: anyuka, 
apuka, testvérei 
és nagyszülei. 
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Bogya

Agyermeknap a bogyai, gelléri, laki és szilasi óvo-
dások részére a bogyai óvoda szervezésében, az

esős idő ellenére sikeresen megvalósult.  A gyerekek,
hogy megismerkedjenek a falu történetével, az egy-
kori földvárral, lovagi tornán vettek részt, majd ván-
dorcirkuszosok szerepébe bújtak.

Búcs

Abúcsi Szivárvány óvoda igazgatósága és Búcs
Község Önkormányzata közös szervezésében

került sor a falusi gyermeknapra az óvoda udvarán,
amelyen részt vett a falu apraja és nagyja. Az össze-
állított csapatok játékos ügyességi vetélkedőn  a kö-
vetkező versenyszámokban: lufifújó- és lángosevő
verseny, célbadobós kvíz, kötélhúzás, zsákbanfutás,
csigahinta, sífutás, karikázás, futó-, kerékpár- és
egyensúlyozó verseny  – mérték össze erejüket.

Dunaradvány

Az önkormányzat mellett működő kulturális bi-
zottság ismét megszervezte a hagyományos gyer-

meknapot a községben lakó gyermekek részére. A
hőség ellenére a falu apraja-nagyja megjelent a
sportpályán. A különböző ügyességi versenyek ho-
mokvárépítéssel kezdődtek, amelybe még a legki-
sebbek is bekapcsolódtak. Akiknek inkább agyago-
záshoz volt kedvük, azt is kipróbálhatták. A sikere-
sen teljesítők mindegyike pecsétet kapott, amit a
verseny végén összeszámoltak és ezek alapján kap-
ták a tárgyi nyereményeket a gyerekek.

Gyermeknapok régiónkban

Tejfölös lángosevő-verseny

Gellér

Hetény

Ahetényi Tarczy Lajos Alapiskola alsó tagozatos
diákjai a közeli lovastanyára látogattak el, ahol

a lovasbemutatón kívül volt még állatsimogatás és
egy kis rodeó is. A 7. és 8. osztályos tanulók az iskola
udvarán főztek paprikás krumplit és kolbászt sütöt-
tek, melyet még a polgármester asszony is megdi-
csért. A hatodikosok megismerkedtek a főzés rej-
telmeivel, majd Kocsis Bandi bácsi jóvoltából kocsi-
káztak egyet a faluban. A kilencedikesek a lovasko-
csikázás után lovaglóleckét vettek, és így zárták a
gyermeknapot. 

Ifjúságfalva

A cseresznyemag-köpő versenyt még gyakorolni kell

Keszegfalva

Akciófilmekbe illő jelenetekben volt részük a ke-
szegfalvai gyerekeknek az idei gyermeknapon. A

kultúrház parkolójában bemutatót tartottak a nyit-
rai kommandósok. A gyereksereg megdöbbenve
nézte, ahogy egy közúti igazoltatás után a rendőrség
lecsap a kábítószeres bandára, néhány másodperc
alatt lefegyverezték az autó egyik utasát, míg a má-
sik az autóból kiszállva próbált elmenekülni, de az
erre specializálódott kutya egy szempillantás alatt a
szó szoros értelmében leterítette. Utána a gyerekek
„testközelbe” kerülhettek a bilinccsel is, ami igen
„népszerű“ volt a gyermeknapon, szintúgy mint a
szirénázó rendőrautó, melyet egy kör erejéig szí-
nültig megtöltöttek Keszegfalva, illetve a szomszéd
Megyercs község legkisebbjeivel. 

Naszvad

ASzabadidőközpont, a naszvadi és ímelyi Alapis-
kola igazgatósága, a Művelődési Otthon, a helyi

Halászszövetség, a Sportszervezet, Dobosi Róbert
magánvállalkozóval közösen rendezték meg az idei
gyermeknapi ünnepséget a községben. 

A sokrétű program halászversennyel indult, majd
az alapiskola udvarán haditechnikai, tűzoltó, repü-
lőmodell és karate bemutatóval folytatódott. A prog-
ram ezt követően a kultúrház mögött felállított sá-
torban folytatódott, ahol elsőként a budapesti Ha-
hota Színház  a „Brémai muzsikusok“ c, vígjátékot
mutatta be. A nagysikerű előadás után a komáromi
Break show csoport táncelőadását láthatták a részt-
vevők, majd napjaink egyik közkedvelt táncára, a
zumbára szórakoztak a gyerekek. Közben a sport-
pályán barátságos labdarúgó-mérkőzésre került sor
a helyi és az ímelyi diákcsapatok között. 

Ógyalla–Bagota

ALovak és a Western Barátai Polgári Társulás Ba-
gotán, a Perbetei úton található nagyon szép

környezetben lévő parkban második alkalommal
rendezte meg a gyermeknapot, western stílusban. A
szép számú résztvevők elsőként megülhették a pa-
ripákat. Közben elkezdődtek a különböző lovas és
western ügyességi játékok, természetesen ajándé-
kokért. A jó hangulatért elsősorban a bohóc volt a fe-
lelős. Közben a fák hűsítő árnyékában az arcfestők
is munkába álltak. A program kutya-szépségver-
sennyel és további bemutatókkal folytatódott. Az
időjárás mellett a kellemes környezet és a sokrétű
program is hozzájárult az idei gyermeknap sikeréhez.

A hatodikosok Éva néninél ismerkedtek meg a fő-
zés rejtelmeivel

Az ifjúságfalvai községi
hivatal, a képviselő-

testület valamint a he-
lyi vállalkozók támo-
gatásával május végén
gyermeknapi összejö-
vetelt szerveztek. 

A zuhogó eső miatt a
szervezők kénytelenek vol-
tak a kultúrház nagytermében
lebonyolítani a programokat. Az első műsorszám az
érsekújvári városi rendőrség bemutatója volt, majd
később a gyermekek különféle ügyességi játékokban
vettek részt. Voltak, akiknek a kötélhúzás, a kalá-
csevés ment jobban, és voltak olyanok, akiknek a
célbadobás volt az erősségük. Délután elállt az eső,
így hosszú idő után ismét futballmérkőzés színhelye
volt az ifjúságfalvai focipálya.

Az idei gyermeknapon több mint ötszáz gyermek
vett részt

Patkódobó-verseny a bohóc segítségével

Fotó: Kamenicky Gábor, Rancsó Andrea, Miriák Ferenc és Pint Sándor

Agelléri gye-
rekek zsi-

vajától volt
hangos a he-
lyi sportpá-
lya, ahol a
C s e m a d o k
rendezésében
gyer m ek napot
tartottak. Délelőtt a
gulyásfőzőversennyel in-
dítottak. A hat jelentkező csapat közül végül Bara-
nyai József gárdája bizonyult a legjobbnak. Színes
programok egész sorra várta a kíváncsi gyereksere-
get. A zsákbanfutástól kezdve a kötélhúzáson ke-
resztül mindent kipróbáltak. A délután egyik fő at-
trakciója a nagymegyeri tűzoltók bemutatója volt,
akik az előadás végén a gyerektömeget meglocsol-
ták. Ezután következett a gyermeknap meglepetése:
az amerikai autók felvonulása, a  szelíd motorosok
terepszemléje, és velük együtt érkezett Gina és Kris-
tóf a ValóVilágból. 

Összeállította: Miriák Ferenc, Pint Sándor 
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Ógyalla
AVárosi Hivatal és a Szabadidőközpont által szer-

vezett gyermeknapi ünnepség ezúttal is a Sza-
badidőközpont körüli parkban került megrendezésre.
A megnyitó után Jožo Pročko átvette a gyermeknapi
program irányítását. A szabadtéri színpadon fellé-
pett: Miro Jaroš, Habodász István, Michael Jackson
ógyallai mása, a Kisvarázs duó és a Szabadidőközpont
HIP-HOP táncosai. A nap folyamán a helyi tűzoltók
és a rendőrök ügyességi bemutatókat tartottak, de a
résztvevők megcsodálhatták a különböző típusú ve-
terán autókat is. A műjégpályán a sport szerelmesei
strandröplabdázhattak és hoki-labdázhattak.

Megy a vonat – a Kisvarázs duó zenéjére

Az íjászat szépségeivel ismerkedhettek meg a jelenlévők

Perbete

Ajáték, móka, sport jegyében rendezték
meg a családi gyermeknapot a községben.

A műsor első része a sportpályán zajlott, ahol
különböző versenyekre került sor három kategóriában és háromtagú
csapatok részvételével. A szervezők ebben az évben első alkalommal
meghirdettek egy rajzversenyt is „Az én gyermeknapom“ címmel.
Nem maradhatott el az egésznapos kézműves foglalkozás sem. A
rendőrség fegyver-bemutatója elsősorban  a fiúgyermekeket érde-
kelte, de a rendőrségi autóba már a leányok is bátran beültek. 

A színpadon elsőként a muzslai mazsorettek, majd a bábosok mu-
tatták be műsorukat. A napot karaoke show zárta. 

Az önkormányzat és a kultúrház vezetősége első
alkalommal szervezte meg a falu gyermek-

napját. A sportcsarnok melletti téren elsőként az
íjászat rejtelmeibe vezették be az érdeklődő gyere-
keket és felnőtteket. A rendezvények elmaradha-
tatlan programja az arcfestés volt. Nagy sikere volt
a helyi tűzoltók által tartott bemutatóknak. A vál-
lalkozó kedvű gyerekek  kipróbálhatták a  vízzel
való céllövést. A községi rendőrség jóvoltából pedig
megismerkedhettek a megengedett és általuk
használható kellékek (bilincs, gumibot, távcső stb.)
alkalmazásával.

Karva Immáron ötödik alkalommal került megrende-
zésre a gyermeknapi vigadalom a Hetény mel-
letti (Briežky - Hegyek) rancson. Az M Club min-

den korosztály számára tartogatott meglepetést. A
gyermekek akadály pályán mérhették össze erejü-
ket, akinek kedve támadt az a lovaglást is kipró-
bálhatta, majd malacfogó verseny következett és
végül a szülőket is bevonták a játékba. Az anyukák
kecskét fejtek, míg az apukák a talicskatoló ver-
senyben jeleskedhettek. A kecskefejés nagy sikert
aratott a DELTÁS hölgyek közt is, mivel ebben a ver-
senyszámban az első díjat sikerült megnyerniük. A
műsort gyöngyfűzés, arcfestés, ugrálóvár és két bo-
hóc tette még színesebbé.  ssy 

Fergeteges 
gyermeknap

Fotók: -ganzer-, -soóky-

Gyermek- Øs falunap helyi sztÆrokkal

Atanyi gyerekek már kora reggel birtokukba vették
a községi tavat, ahol nagyban folyt a hagyomá-
nyos halászverseny, hisz ez a falunap gyermek-

nappal egybekötött rendezvény volt. Ezután az aszfalt
rajzverseny és kerékpárverseny következett. A délelőtt
folyamán elindult a gulyásfőzés is, melyre több cso-
port is jelentkezett. A főzőcskét végül a helyi Szövetke-
zet csapata nyerte. Közben az egész nap folyamán arc-
festészet és kézművesfoglalkozások által gondoskodtak
a gyerekek szórakoztatásáról. Ebéd után a sporté volt a
főszerep. Először a helyi felnőtt focicsapat mérte össze
tudását Megyercs gárdájával, majd utána a tanyi nők is
„megvillantották” tehetségüket. Délután a kulturális
program Dudo bohóccal indult. Őket követte a marcel-
házi Európai Művészeti Zeneiskola tanyi táncos cso-
portja. Fokozva az izgalmakat és a várakozást délután
léptek fel az aranylábú táncosok, a falu nagy kedvencei
a HAPPY DANCE modern tánccsoport, akik mint új-
donsült Európa-bajnokok mutatkoztak be a hazai kö-
zönség előtt.  A kultúrműsor további részében szerepelt
még a Lila akác helyi éneklőcsoport, a lakszakállasi
kultúrcsoport és a Mákvirágok.

A tanyiaknak még az időjárás is kedvezett, hisz egész
nap folyamán zavartalan napsütésben falunapozhattak.

Kép és szöveg: -pint-

Tany

A Happy dance bizonyított

Mákvirágok - falusi komédia

A tanyi alapiskolások
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KoS 
Féltékenység gyötör-
het, amire pedig
semmi okod sem
lenne. Ne pazarold

ilyesmire az erőd!
BIKA

Nyomaszt, hogy
mennyit kell futkos-
nod mások ügyei
kapcsán, saját fel-

adataid pedig elintézetlenül
tornyosulnak.

IKREK
Ha most estél túl
egy komolyabb mé-
regtelenítő kúrán és
látható az eredmény,

ne kövesd el azt a hibát, hogy
bepótolsz mindent, ami az el-
múlt hetekben kihagytál.

RÁK
Tűzz ki magad elé
hosszú távú célokat,
keress többféle lehe-

tőséget, melyek révén elér-
heted ezeket a célokat.

oRoSZLÁN 
Gondold át gondo-
san terveid, és az-
után valósítsd meg

őket. Ezzel komoly esélyed
lesz anyagi biztonságod nö-
velésére is.

SZűZ
Ha nincs párkapcso-
latod, akkor nézz jól
körül környezeted-

ben, mert valaki bizony só-
várog utánad.

MÉRLEG
Úgy tűnik, egy telje-
sen nyugalmas idő-
szakban is képes

vagy bajba sodorni magad!
Megint gondolkodás nélkül
mentél a saját fejed után.

SKoRpIÓ
Szíved, lelked meg-
érintette valaki. De
lehet, hogy rossz lóra

teszel! Nézz utána, hogy biz-
tos független-e kiszemelted?!

NyILAS
Ezen a héten párod
kedvessége meghat és
bizakodóvá tesz. Egyre

inkább összecsiszolódtok.
BAK

Belebonyolódhatsz
valami olyan do-
logba, ami ugyan iz-

galmasnak tűnik, de sokkal in-
kább veszélyes és kockázatos.

VíZöNTő
Hallgass a belső
hangodra, és ne
hagyd, hogy bárki

bármire rábeszéljen. Mielőtt
fontos döntést hozol, pár na-
pig gondolkodj rajta.

HALAK
Merész terveid meg-
valósíthatod az elkö-
vetkező hetekben,
könnyen szót értesz

az emberekkel, mindenkivel
megtalálod a hangot.K

és
zí
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Horoszkóp Programajánló

2011. június 17. (péntek)
17.00  Megemlékezés a I. és 

II. világháborúban elesettekről 
a helyi temetőben – koszorúzás

18.00 A felújított községi hivatal 
ünnepélyes átadása

2011. június 18. (szombat) 
helyszín: a csicsói futballpálya

7.00 Zenés ébresztő
8.00 Kispályás labdarúgótorna
9–11.00 Játékos sportvetélkedők 

gyermekeknek
11.00–14.00 Légvár, csúszda a gyermekek

részére 
(11–14 óra között ingyenes)

13.30–14.30 Gáspár Sámuel Alapiskola 
és Óvoda tanulóinak 
fellépése (Karaoke)

14.30–15.00 Kangoo bemutató
15.00–16.00 Győri Nemzeti Színház – 

Holle anyó meseszínház – 
yőr  „Kisvakond“ című előadása

16.00–17.00 Győri Nemzeti Színház 
– operett, örökzöld 
slágerek, musical  
(Csikó Teodóra, Takács Zoltán)

17.00–18.00 Kiértékelések
18.00–19.00 „Cappuccino“ (mulatós) zene
19.00–20.00 Mészáros Tamás 

– Rock and roll party 
(Hungária, Fenyő M. dalai)

20.00–20.30 Meglepetés
20.45 Király L. Norbi fellépése – X Faktor
21.30 Utcabál 

Mindenkit szeretettel várunk!!!

ÉSZAK-KoMÁRoM:
Csemadok székház:
Június 15., 18.00 órakor Történelmünk sors-
kérdései - Dr. Varga Tibor jogtörténész elő-
adás-sorozata.
RÉV Magyar Kultúra Háza:
Június 17., 20.00 órakor Komáromi Fonó tán-
cház a Révben. Zenél a Pengő és a Hárompa-
tak zenekar, táncokat tanít: Szűcs Katalin és
Korpás György, Ölveczky Árpád és Ölveczky
Mónika.
Nádor vonal –VI. Bástya:
Június 19., 9.00 órakor II. Felvidéki Baranta
bajnokság.
Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Jún. 15. – július. 30. a komáromi Művészeti
Alapiskola végzős növendékeinek kiállítása
Június 17 – október 8. BHUTAN – királyság a
fellegekben, Szabó Zsolt fotográfiái.

NAGyMEGyER:
VMK színházterme:
Június 17-én, 19.00 órakor Bánfalvy Studió Bu-
dapest - Bernard Slade: Jövőre veled ugyanitt,
romantikus vígjáték a budapesti Bánfalvy Stu-
dió előadásában. Főszerepben: Bánfalvy Ági,
Harmath Imre.
VMK nagyterme:
Június 17-18., 10.00 órakor Thermal Corvinus
ifjú tehetségei. Regionális verseny a régió fi-
atal tehetségeinek felkutatására -Ki mit tud?

SLOVAN mozi:
Június 15-én, 9.30 órakor Toy story 3: Játék-
háború filmvetítés az óvodások és alapiskolá-
sok részére.
VMK kisterme:
Június 15-én, 17.00 órakor Bors Adrián „Úton
-útfélen – stoppos kalandjaim“ című köny-
vének bemutatója. Író-olvasó találkozó Ho-
dossy Gyulával. „Keresetlen szavak“ és „Szövi
a lélek vásznát“ című könyveinek bemutatója
június 23-án 17.00 órakor. 
Holokauszt  megemlékezés a nagymegyeri
áldozatainak emléktáblájánál június 19-én
18.00 órakor.

NEMESÓcSA:
A nemesócsai OUCHA fúvószenekar és a Cse-
madok helyi szervezete immár ötödik alka-
lommal rendezik meg a Nemesócsai Nem-
zetközi Fúvós- és Mazsorett Fesztivált a helyi
szabadtéri színpadon. 
A fesztivál időpontja: 2011. június 18 (szombat)
13 órától.
A község utcáin felvonuló zenekarok és ma-
zsorettcsoportok a szabadtéri színpadhoz való
megérkezésük után, megkezdik 19 óráig tartó
fellépés-sorozatukat. Nem kétséges, ismét 
óriási élményben lesz részük azoknak, akik a
szombat délutánt Nemesócsán kívánják eltöl-
teni kiváló hazai és magyarországi fúvószene-
karok és mazsorettcsoportok társaságában.     

Komárno, Župná 10, Megye utca 10 • Kontakt: 0903 591 545, 0918 816 461

Már a tavaszi idény kezdeté-
től viharfelhők kezdtek tor-
nyosulni a csallóközaranyosi
női kézilabda felett. A csapat
teljesítménye visszaesett, és a
számára eléggé szokatlan ki-
lencedik helyen zárta a
2010/2011-es idényt az I. li-
gában. Egyrészt az önkor-
mányzati támogatás csökke-
nésére, másrészt a klubon be-
lül kialakult feszültségre le-
hetett vonatkoztatni a vissza-
esést. Aztán felröppent a hír,
miszerint Ľudmila Bolten-
kova edzőnő, az országos
szinten is elismert szakem-
ber 19 év után távozik a klub-
ból.

Három héttel ezelőtt meglá-
togattuk Hegedűs Sándor klub-
elnököt, aki a probléma gyö-
kerét Boltenkova edző ellehe-
tetlenítésében látta. Amint ak-
kor elmondta, az edzőnő a he-
lyi alapiskola alkalmazottja,
ahol képesítésének megfele-
lően testnevelést oktat. Az ott
kapott bér fejében többlet-
munkát is végez, hiszen a di-
ákcsapat mellett a női csapatot
is irányítja. Ez így működött
kishíján két évtizeden keresz-
tül, de az új iskolaévtől nagy
változás áll be ezen a téren. Az
edzőnőnek az iskola mindösz-
sze heti hat órát tud biztosí-
tani, ami viszont jelentős bér-
csökkenést is jelent számára.
Mivel a klub képtelen fizetést
biztosítani edzőjének, így a kör
bezárulni látszik. 

Mivel ezt az információt ke-
vésnek találtuk a már első hal-
lásra bonyolultnak látszó
ügyben, tovább kutakodtunk.
Úgy gondoltuk, azokat is meg
kell kérdezni, akikről tulajdon-
képpen az egész aranyosi sztori
szól, tehát magukat a kézilab-
dás lányokat. Ekkor viszont ki-
derült, hogy a probléma sokkal
összetettebb, mint ahogy azt a
klubelnök első beszélgetésünk
alkalmával elmondta. Elláto-
gattunk a lányok egyik edzé-
sére, ahol aztán több meglepe-
tés is ért bennünket. Nézzük,
mit mondott Olajos Milada,
a csapat legidősebb, egyben
legtapasztaltabb játékosa is,
akivel az edzés előtt beszélget-
tünk. Róla tudni kell, hogy
nyolcéves kora óta játszik a
klubban, tagja volt annak a csa-
patnak, amely 1997-ben meg-
nyerte a bajnokságot, de pénz-
ügyi okok miatt nem léphetett
fel a nemzetközi ligába. „Saj-
nálattal vettük tudomásul a
csapatban, hogy a klubelnök

Milyen irányt vesz 
az aranyosi női kézilabdázás?

Nová predajňa 
v centre mesta

- Pravá slovenská bryndza
- Domáce: maslo, kravské mlieko, 

kozie mlieko, smotana, 
kyslá smotana, tvaroh, jogurt, kefír

- Čerstvé: kravský, ovčí, kozí syr
- Čerstvé pestované huby

Srdečne Vás čakáme! 

Háztáji termékek boltja 
a belvárosban

- Eredeti bryndza
- Háztáji: vaj, tehéntej, kecsketej, 
tejszín, tejföl, túró, joghurt, kefír, 
tehén-, juh-, kecskesajt

- Friss termesztett gombák
Szeretettel várjuk boltunkban!
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legnagyobb problémája az
edző megélhetési problémái-
nál végződik. Talán egy hó-
napja annak, hogy Boltenkova
edző említette, hogy problémái
vannak az iskolában, mivel
csökkentik az óraszámait, ezért
fontolóra vette távozását Csal-
lóközaranyosról. Az utolsó for-
dulóban Kassán játszottunk,
amikor tájékoztatta a csapatot,
hogy végleges a döntése, távo-
zik. Sőt, azt is hozzátette, hogy
nézzünk új edző után. A diák-
lányoktól is elbúcsúzott, akik
ajándékot is vettek neki hálá-
juk kifejezése jeléül. A meccs
utáni első edzésen már mesz-
szebbre ment terveinek latol-
gatásában. Azt a tervét adta elő,
miszerint Pažúr Evelynt és Ola-
jos Vikit viszi magával Vág-
sellyére – merthogy oda készül
–, Szalay Szilvit és engem pedig
Naszvadra irányít át. Minden
előzetes megbeszélés nélkül,
tehát átlépett rajtunk, ami na-
gyon rosszul esett az egész csa-
patnak. Leültünk a lányokkal,
és arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy mindnyájan mara-
dunk itthon, itt akarunk kézi-
labdázni. Švec-Somogyi Réká-
val azonnal meglátogattuk
Varjú Éva polgármestert, aki
nagyon szívélyesen fogadott
bennünket, majd beszélgeté-
sünk során elmondta, hogy
szó sincs a kézilabda megszű-
néséről. Ellenkezőleg, az ön-
kormányzat továbbra is támo-
gatni fog bennünket, amiért
ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani. Sőt, olyan ígére-
tet is kaptunk, hogy a sport-
központban még az idén el-
végzik a legszükségesebb fel-
újításokat is. Már két edzővel is
kapcsolatba léptünk, de mivel
folynak a tárgyalások, egyelőre
nem szívesen nyilatkoznék ki-
létükről. Már az új idényre is
beneveztük két diák és egy fel-
nőtt csapatunkat, tehát me-
gyünk tovább. A diáklányok
csapatainál Rékával együtt mi
is besegítünk, tehát ha kell,
magunk oldjuk meg problé-
máinkat. Ami még Boltenkova
edzőt illeti, szükségesnek tar-
tom még elmondani, hogy ed-
digi munkájáért köszönet illeti,
mert jó edző volt, de mivel a
csapat háta mögött szervezke-
dett, elveszítette bizalmunkat.
A leépülés jele volt az is, ahogy
a tavaszi idényben szerepel-
tünk, több játékossal szemben
megalázóan viselkedett. Mi fel-
nőtt emberek vagyunk, van aki
többgyermekes anya, mi nem
pénzért, hanem szeretetből űz-

zük ezt a sportot” – mondta el
a tapasztalt játékos. Igen, de
milyen a viszonyuk Hegedűs
Sándor klubelnökkel? – faggat-
tuk tovább Olajos Miladát. „Sa-
nyi bácsinak nagyon sok hálá-
val tartozunk sokéves munká-
jáért, az eddigi sikerek az ő si-
kerei is. Ő azonban kijelen-

tette, hogy amennyiben megy
Boltenkova edző, úgy ő is távo-
zik posztjáról. Ennyire nem le-
het leszűkíteni egy klub lété-
nek vagy nem létének kérdé-
sét. Edzők jönnek és mennek,
ez egy normális folyamat a
sportban, és mivel már a csa-
pat sem akar Boltenkovával
dolgozni, a képlet egész vilá-
gos” – mondta el az egész csa-
pat véleményét összefoglaló
Olajos Milada. 

A másik meglepetés ezen az
edzésen akkor ért bennünket,
amikor eddigi kijelentései el-
lenére Boltenkova edző még-
iscsak megjelent, sőt, egy na-

gyon színvonalas edzést vezé-
nyelt le. Többen a lányok közül
meg is jegyezték, hogy ilyen
már régen nem volt ebben a
csarnokban, talán a sajtó je-
lenléte... Boltenkova edző
azonban nem kívánt nyilat-
kozni, „majd távozásom után”
– mondta el lapunknak. Ak-
kor meg már minek? – gon-
doljuk mi. 

Újra megkerestük Hegedűs
Sándor klubelnököt, akitől
egyenes választ kértünk arra a
kérdésre, vajon marad vagy
sem klubelnöki posztján? És
egyenes választ is kaptunk: „Ha
Boltenkova marad, úgy én is,
ha távozik, én is” – volt az el-
nök válasza. Véleményét azon-
ban bővebben is kifejtette. „Im-

már 19 éve állok a klub élén,
nagyon fárasztó már ez az ál-
landó pénzhajszolás a klub-
nak. A községi önkormányzat
leépíti a külső támogatókat,
eddig már hárman elmentek,
de maga a támogatás is egyre
szűkösebb. Az sem titok, hogy
a polgármester már a sport-

csarnokot is el akarta anno
adni gazdasági célokra, most
meg ki tudja milyen támoga-
tásokról beszél. Ki merem je-
lenteni, hogy két olyan profit
mint Boltenkova edző és férje
Szasa, ebben az országban ne-
hezen lehetne csak találni. Az
edző annyit megérdemelt
volna, hogy az iskola és az ön-
kormányzat megoldja a prob-
lémáját, hiszen megannyi te-
hetséges kézilabdázó lányt ne-
velt fel a község klubjának. Je-
lenleg utánpótlásunk sincs, hi-
szen nincs ificsapatunk, tehát
nincs honnan pótolni a felnőtt
csapatból esetlegesen távozó

játékosokat. Nem hiszem,
hogy lenne még egy csapat eb-
ben a bajnokságban, amely ki-
zárólag saját játékosokkal
tudná végigjátszani a bajnok-
ságot. Nálunk szó sem lehet
más megoldásról, mert nem
vagyunk abban az anyagi hely-
zetben, hogy játékosokat hoz-
zunk a színvonal emelésének
érdekében. Szurkolok a lá-
nyoknak, de szerintem nin-
csenek tisztában a valós prob-
lémákkal, amelyek várják őket
ebben a fellángolásukban” –
mondta el Hegedűs Sándor.  

Az ügyben természetesen
megkerestük Varjú Éva pol-
gármestert is, akinél egyrészt
a klubban zajló eseményekről,
másrészt a csarnok felújításá-

nak mikéntjéről érdeklődtünk.
„Elöljáróban szeretném leszö-
gezni, hogy sem én, sem a kép-
viselő-testület, soha nem avat-
koztunk bele a kézilabdaklub
életének sportot érintő dolga-
iba. Tehát az sem volt soha kér-
dés, ki legyen, illetve ne legyen
a csapat edzője. Én a lányoktól

tudtam meg, hogy Boltenkova
edző távozni készül a klubtól.
Sem ő, sem a klubelnök nem
kerestek meg személyesen eb-
ben az ügyben. Azt is tudni
kell, hogy a gyermekek csök-
kenő számával arányosan
szűnnek meg a párhuzamos
osztályok. Nem csoda tehát,
hogy a testnevelést oktató ed-
zőnőnek mindössze heti hat
órát tudnak biztosítani. Az ön-
kormányzat nem vállalhatja át
az edző bérezésének költségeit,
ezt a klubnak kell megoldania.
Mi eddig is nem kis anyagiak-
kal támogattuk a klub műkö-
dését, és ezután is ezt fogjuk

tenni, természetesen lehetősé-
geink határain belül. Ami fel-
tétlenül szükséges a bajnok-
ságban való szerepléshez, vagy-
is az utaztatás, az autóbusz ja-
vítási költségei, a bírók illetéke
és egyebek, ezután is biztosí-
tani fogjuk, tehát minden
megszűnéssel kapcsolatos ha-
mis hangot visszautasítok.
Csallóközaranyoson a kézi-
labda tovább fog élni akár a je-
lenlegi klubvezetéssel és edző-
vel, akár nélkülük. Két furcsa-
ság azonban nem kerülte el az
én figyelmemet sem. Az egyik
Boltenkova edző lavírozása a
klub és a csapatok között. El-
köszön a diákcsapattól azzal,
hogy ő már nem lesz az edző-
jük, még ajándékot is kap tő-

lük.  A másik, a klubelnök, He-
gedűs Sándor bizonytalan ki-
jelentései. Eddig két esetben
vettem részt meghívott ven-
dégként a klub évzáró taggyű-
lésén, mindkét esetben az el-
nök lemondott tisztségéről, vi-
szont a mai napig ő írja alá a
klub valamennyi dokumentu-
mát. Ez bizonytalanságot idéz-
het elő a klubban. Kötelessé-
gem egészséges mederbe te-
relni a község pénzügyi gaz-
dálkodását, és ennek része a
sportklubok támogatása is” -
mondta el Varjú Éva polgár-
mester, majd a csarnok felújí-
tása kapcsán így folytatta: „A
teljes felújítás 200-220 ezer eu-
rós beruházást igényelne. Je-
lenleg ilyen összeg nem áll ren-
delkezésünkre, viszont van el-
képzelésem a pénzügyi kérdés
megoldására, erről még fo-
gunk beszélgetni a képviselők-
kel. Elsősorban a tető javítását
kell megoldanunk, hiszen on-
nan fenyeget a legnagyobb ve-
szély. Ha a csarnok ugyanis be-
ázik, minden más munkálat
elvégzése felesleges. Az iskola
felőli kopilit-falat ablakokra
cseréljük, és amikor az fel lesz
állványozva, a világítást is fel-
újítjuk. A padlózatot illetően is
már cselekszünk, a közeljövő-
ben néhány képviselőtársam-
mal meglátogatunk néhány
működő csarnokot, ahol ta-
pasztalatot kívánunk szerezni
a megoldást illetően. A felújí-
tás tervei készülnek, az őszi
idény kezdetéig szeretnénk
olyan állapotba hozni a csar-
nokot, hogy csapataink zavar-
talanul vághassanak neki a baj-
nokságnak” - mondta el a pol-
gármester.

Úgy érezzük, az ellentétek át-
hidalhatatlanok a csallóköz-
aranyosi kézilabda kapcsán. A
csapat már nem akarja Bolten-
kova edzőt. Az elnök viszont
annak maradásához köti to-
vábbi tevékenységét a klubban.
A polgármester próbál semle-
ges maradni az ügyben és se-
gítséget ígér, de ami a legfon-
tosabb, az a lányok határozott-
sága. Ők saját falujukban sze-
retnék folytatni a kézilabdázást,
és már meg is tették az ehhez
szükséges intézkedéseket. Mi-
vel ez a történet elsősorban ró-
luk szól, az ő kitartásukról, ak-
kor viszont szurkoljunk nekik,
mert megérdemlik. Talán még
támogatók is akadnak, akik
észreveszik, hogy ilyen erős jel-
lemmel bíró csapatot érdemes
támogatni.

Böröczky József
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Az ellentétek áthidalhatatlanok
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V pondelok 13. 6. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malú oblačnosť a bez zrá-
žok. Nočná teplota od  11 do  13   ̊C, denná teplota
od  25 do  27   C̊. Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 14. 6. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
12 do  14  ̊C, denná teplota od   26 do  28   ̊C. Slabý
SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 15. 6. predpokladám v našom regióne
polooblačno, počas dňa malá možnosť slabých
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná 
teplota od  11 do  13  C̊, cez deň od  25 do  27  C̊.
Slabý Z vietor do 2 – 4 m/s.  

Vo štvrtok 16.6. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
10 do  12  C̊, cez deň od  25 do  27   C̊. Slabý pre-
menlivý  vietor do  2 – 4 m/s.  

V piatok 17. 6. predpokladám  v našom re-
gióne polojasno, k večeru pribúdanie oblačnosti
s možnosťou prehánok a búrok. Možnosť búrok

do 30%. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná te-
plota od  14 do  16  C̊, denná  teplota od  27 do  
29  C̊. Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s. pri búrkach
prechodne zosilnie. 

V sobotu 18. 6. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa pribúdanie veľkej kopovitej ob-
lačnosti početné prehánky alebo aj búrky. Mož-
nosť búrok do 30%. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od  15  do  17  ̊C, denná teplota od
23 do  25  ̊C. Slabý J, neskôr  mierny SZ vietor do
4 – 6 m/s. pri búrkach zosilnie.  

V nedeľu 19. 6. predpokladám v našom re-
gióne prevažne veľkú oblačnosť až zamračené a
početné prehánky alebo aj búrky. Možnosť búrok
do 20%. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota
od  11  do  13  C̊, denná teplota od  24 do  26  C̊.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. pri búrkach zosilnie.  
V nasledujúcom týždni očakávam priemerne
teplé počasie s občasnými prehánkami a búr-
kami. „Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia  13. 06. - 19. 06.
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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

ZZaahháájjeenniiee  
nnoovvééhhoo  
kkuurrzzuu

2244..66..  oo  1166..0000

VEĽKÁ  AKCIA

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

Netrápte sa s cvičením, začnite sa zabá-
vať – znie podtitul známej knihy Zumba
od Beta Pereza. Ale kto je vlastne tento
šarmantný muž?
Autor sa narodil 15. marca 1971 v Kolumbii.

„Odjakživa bol mojím snom zabávať os-
tatných“ – začína s rozprávaním opisom
svojho života. Ako ďalej listujem v knihe, za-
čína mi byť jasné: tento muž je omámený váš-
ňou tance. Po prečítaní knihy spoznám jeho
dlhú cestu, ako sa stal tanečníkom a hlavne
zrod zumby. Ako vznikla zumba?

Beto jedného dňa zabudol priniesť na ho-
dinu zvyčajnú hudbu aerobiku. V panike vzal
z auta všetky cédečká, ktoré mu prišli do rúk.
Bola to latinsko-americká hudba v štýle salsy
a merengue. Celý čas improvizoval, predvádzal
kroky vášnivého tanca. Malo to neuveriteľný
efekt, ľudia, čiže účastníci si hneď obľúbili
novú metódu hodiny, novú hudbu. Bolo to
pre nich osviežujúce. Odvtedy sa zumba stala
svetovou senzáciou.

Prečítanie knihy mi však nestačilo, rozhodla
som sa zoznámiť s touto formou aerobiku. Cí-
tila som túžbu poznať túto novinku. Jedného
dňa som teda vyrazila do neznámeho.

V miestnosti to vyzerá ako na nejakej párty,
okolo seba vidím iba usmiate tváre čakajúce
na hodinu. Som tu nová, srdce mi búši od

strachu, čo ma môže čakať. No zakrátko sa mi
uľaví, uvedomím si, že je to iba zábava presne
ako v tanečnom klube. Na energické tóny
hudby sa vlním na vášnivý rytmus, moje boky
sa samy od seba pohojdávajú- Je prirodzené, že
keď cvičenie (či akákoľvek iná záležitosť) nás
baví, čas letí. Hodinová zumba sa skončila a ja
– usmiata od radosti – sa vraciam do reálneho
sveta. Ide sa domov.

Zumba je vhodná pre každého, bez ohľadu
na vek či fyzické schopnosti. Dôležitý je však
dostatočný príjem tekutín, veď pri pohybe sa
poriadne zapotíte. Za to sa však nemusíte han-
biť, veď pri takejto aktívnej zábave je to aj
štýlové. Choďte a zoznámte sa aj vy s novou
formou aerobiku, s vášnivou a zábavnou zum-
bou. Stretnime sa v Komárne, v Základnej
škole na Ulici rozmarínovej!       

Kiss Barbara, žiačka Gymn. H. Selyeho

Zumba – tanečný aerobik 
na latinskú hudbu

Komárňanské etudy 3. časť

Cestovanie na železnici môže 
v lete zdražieť o 10 %

Očakávané zvýšenie cestovného na uvedenej úrovni po-
važuje za optimálne a potrebné generálny riaditeľ
sekcie železničnej dopravy a dráh na ministerstve

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jiří Kubáček. Infor-
moval o tom zástupcov médií po tlačovej besede venovanej
výsledkom hospodárenia Železničnej spoločnosti Cargo Slova-
kia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), a.s., zabezpečujúca
osobnú dopravu, navrhla úpravu cestovného na vyššej úrovni ako 10 %,
no minister dopravy Ján Figeľ (KDH) jej vrátil návrh prepracovať. Program revitalizácie že-
lezničných spoločností, ktorý vláda schválila v marci, predpokladal ročné zvyšovanie cestov-
ného do roku 2013 o 5 %. Pôvodne sa uvažovalo, že cestovné by sa mohlo zvýšiť od augusta.
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- K histórii a vzniku múzea
krátko toľko: Pred 125 rokmi,
v roku 1886, bol založený his-
torický a archeologický spo-
lok Komárňanskej župy a
mesta Komárna. Od svojho
vzniku zhromažďovali doku-
menty, rôzne archeologické a
historické pamiatky. Zbierka
tohto spolku tvorila základ
neskoršieho múzea. V roku
1900. dostal spolok nový ná-
zov: Muzeálny spolok Komár-
ňanskej župy a mesta Ko-
márna. Významným medzní-
kom v živote múzea bol rok
1911. keď bol vytvorený Jóka-
iho vzdelávací a muzeálny
spolok a následne v roku 1913
bola postavená nová účelová
budova Kultúrneho paláca,
kde je aj dnešné sídlo múzea.

- Po 2. svetovej vojne v roku
1948. bolo v tejto budove zalo-
žené Okresné múzeum, ktoré
v roku 1949 dostalo názov: Po-

dunajské múzeum, ktoré od
roku 2002 prešlo do správy Nit-
rianskeho samosprávneho
kraja a jeho názov sa zmenil
na Múzeum maďarskej kul-
túry a Podunajska v Komárne,
ktoré sa v roku 2008 znova pre-
menovalo na Podunajské mú-
zeum v Komárne. Návštevní-
kom dnes ponúka 6 stálych
expozícií  i rôzne aktuálne
výstavy.  Pri príležitosti 125.
výročia sa chceme  pokloniť
pamiatke všetkým, ktorí sa pri-
činili k rozvoju múzea a k zbi-
erke rôznych pamiatok, veď
evidujeme tu viac ako 137 000
predmetov.

• Mohli by ste krátko in-
formovať o stálych expozíci-
ách, o tematických výsta-
vách v spolupráci s inštitúci-
ami, ako aj o inej Vašej čin-
nosti?

- Naše stále expozície
máme v 5 budovách v Ko-

márne a jednu expozíciu ľu-
dovej architektúry v Martov-
ciach, 18 km od Komárna. Zo
stálych výstav by som vyzdvi-
hol  historický vývoj Komárna
a okolia do r. 1849. a národo-
pis regiónu v hlavnej budove.
Tu máme aj reprezentačnú
sálu, kde organizujeme kon-
certy a prednášky, jej steny
zdobia obrazy s historickou te-
matikou a dobové portréty. V
tejto budove máme aj novú,
stálu výstavu Karola Har-
mosa, významného komár-
ňanského maliara. V  Zichyho
paláci máme aj pamätnú
výstavu na rodákov Komárna,
Móra Jókaiho a Franza Le-
hára. V obnovenej bašte č. VI.
máme od roku 1993 Rímske
lapidárium, ktorá  expozícia
je stredoeurópska rarita.
Ročne zorganizujeme za spo-
lupráci múzeí  i rôznych inšti-
túcii v 3 budovách 15 až 20 te-
matických výstav, napr. teraz
je najväčší záujem o výstavu
„Planéta, na ktorej žijeme“ v
hlavnej budove múzea. Dobrá
je naša spolupráca s naším
zriaďovateľom Nitrianskym
samosprávnym krajom, mes-

tom Komárno a samosprá-
vami v našom okrese. Spo-
ločne organizujeme pre ne
rôzne prednášky, výstavy a
poskytujeme aj odbornú po-
moc v oblasti archeologických
výskumov napr. v pevnosti v
Komárne, či v rímskom tá-
bore Celemantia pri Iži a pod.
Rímsky tábor Celemantia pri
Iži po konzervácií fragmentov
budov pripravujeme navrh-
núť na zápis do svetového
kultúrneho dedičstva Unesco
v Paríži. V depozitoch múzea
máme v úschove vyše 137 000
kusov rôznych zbierok, najvä-
čšiu časť tvorí časť prírodove-
decká do 70 000 ks. Ďalej sú
to archeologické, historické,
etnografické a výtvarné zbi-
erky. Raritou celoštátneho
významu sú Rímske zbierky
a cechové pamiatky. Ročne sa
zúčastňujeme našimi pracov-
níkmi na 15 až 17 vedecko-
výskumných prácach rôzneho
zamerania. Naše výsledky
publikujeme v odborných ča-
sopisoch na iných fórach.

• Čo všetko pripravujete
k 125. výročiu múzea v Ko-
márne?

- Všetky naše tematické
výstavy organizujeme v zna-
mení nášho jubilea. Na no-

vember  2011 pripravujeme ju-
bilejnú výstavu od r. 1886. až
po súčasnosť. K výročiu
vydáme reprezentačnú publi-
káciu o uplynulých 125 ro-
koch v živote múzea.  S mú-
zeami Nitrianskeho kraja to
bude zaujímavá výstava pod
názvom“Secesné a architek-
tonické pamiatky z prelomu
19. a 20. storočia“ a mnohé
iné výstavy. K výročiu na 25.
nov. 2011 pripravujeme aj
slávnostnú konferenciu a aka-
démiu za účasti mnohých
hostí a pod. Celý rok v rámci
výročia ponúkame okrem za-
ujímavých výstav rôzne tvo-
rivé dielne pre školskú mlá-
dež.

• Čo by ste ešte rád do-
dali na záver nášho rozho-
voru?

- Rád by som pozval širokú
verejnosť Komárna i regiónu
a samozrejme aj zo širšieho
okolia na naše výstavy a rôzne
podujatia k 125. výročiu
vzniku múzea. Záujem o našu
prácu bude najväčším uzna-
ním našej činorodej práci  i
všetkých tých  našich pred-
kov, ktorí za uplynulých 125
rokov sa pričinili k rozvoju
múzejníctva v Komárne. 

Štefan B.

125 rokov múzea v Komárne

Zaujímavé podujatia
k výročiu
Podunajské múzeum patrí medzi významné kultúrne a ve-
decké inštitúcie v Komárne, ako aj v regióne. V tomto roku
si pripomínajú 125. výročie vzniku, preto som vyhľadal Ing.
Jozefa Csütörtökyho, CSc., riaditeľa múzea, aby som sa in-
formoval o vzniku múzea, ako aj o tom, čo všetko pripravujú
k tomuto významnému výročiu.

Spoločnosť Heineken Slo-
vensko a.s. v spolupráci
s Nitrianskou komunit-

nou nadáciou vyhlásila už 3.
ročník grantového programu
Tu sme doma pre mesto Hur-
banovo. Komisia zložená z
predstaviteľov spoločnosti
Heineken Slovensko a.s.,
NKN a Mesta Hurbanovo
podporilo 12 zaujímavých
projektov do výšky 28 250 €.
Projekty sú realizované z fi-
nančných prostriedkov na-
dačného fondu Corgoň

konto. Pri výbere úspešných
projektov sa opäť kládol dô-
raz na verejno-prospešný cha-
rakter, aktívne zapojenie dob-
rovoľníkov a dlhodobý prí-
nos pre širokú komunitu.
Nitrianska komunitná nadá-
cia obdržala 27 žiadostí o
grant. Žiadatelia, ktorých pro-
jekty najviac presvedčili gran-
tovú komisiu, získali od 
1 100 do 3 100 €. 18. mája sa
v areáli pivovaru Zlatý bažant
Hurbanovo konalo sláv-
nostné odovzdávanie certifi-

kátov úspešným predklada-
teľom projektov. Okrem
predkladateľov boli na sláv-
nosti prítomní aj:   Hana
Šimková za Heineken a.s.,
správkyňa NKN Ľubica
Ľahká, ako aj zástupca pri-
mátorky mesta Ladislav Né-
meth. 

Vďaka 3. ročníku prog-
ramu sa skrášlia prostredia
škôl, parkov a ihrísk či oddy-
chových areálov, skvalitní sa
vybavenie dobrovoľného ha-
sičského zboru a Hurbanov-

čania sa dočkajú aj publiká-
cie, v ktorej bude spracovaná
história mesta, umelecké pa-
miatky i významné osob-
nosti. O program Tu sme
doma je každý rok veľký zá-
ujem. Obyvatelia mesta Hur-
banovo sú aktívni a chcú sa
podieľať na verejnopros-
pešných aktivitách. Ide z
nich obrovská energia a je vi-
dieť, že filantropia nie je
týmto ľuďom neznáma. 

Text: M.H.
foto: nkn

Heineken podporuje aktívnych ľudí v Hurbanove
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• THERMOSHIELD - szi-
getelés, szobafestés,
gipszkartonozás 0908 403
615.
• Utolsó lakások el-
adók – önálló fűtéssel,
hőszigetelt lakóházban,
zárt udvarral Ógyallán. 2-
szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól +
garázs 3.348 €-tól. Félkész
lakás is kapható! 1-szobás
lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663
408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás
a legjobb napi árfolyam-
mal, továbbá veszünk
katonai kitüntetéseket,
porcelánokat, ezüst ér-
meket, kristályt, papír-
és érmepénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgya-
kat. Zálogház, Eötvös u.
17. Komárno. Info: 0915
389 405.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. 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.
• Szezon előtti akció! Cse-
répkályhák, kandalló típusú
cserépkályhák, népi búto-
rok. Csapágy értékesítés, fel-
vásárlás. www.cserepkaly-
hak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel.: 003620/3979102
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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.

Pénzre van szüksége? Vállal-
kozók, dolgozók, nyugdíjasok
és Magyarországon dolgozók
is kezes nélkül. Hívja: 0908
417 840. 

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna.
Bocsássatok  meg, én nem tehettem róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekem, unokáim útját figyelemmel kísérni.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“

Fájó szívvel emlékeztünk június 11-én, halálának
első évfordulóján 

Mogyorósi Kálmánra 
Dunamocson.

Emlékét őrző felesége, lánya és két unokája.

„Miért múlik el minden, ami szép volt,
Miért fáj a szívünk az elmúlt négy évért?
Miért nem tart örökké az élet?
Hisz akkor nem kéne siratni Téged!
Tragikus halálod megölte szívedet,
El kellett menned,
De hiába hullott rád a föld nehéz göröngye,
Emléked szívünkben megmarad örökre.“

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk halálának 
4. évfordulóján a drága gyermekre és unokára

Füsi Attilára (Komárom),
aki tragikus körülmények között 21 éves korában távozott sze-
rettei köréből. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot. Soha nem felejtő szülei és testvére.

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

szeretett szüleinkre

Mura Ágnesre szül. Jankó 
halálának 10. évfordulóján 

és Mura Tiborra 
halálának 5. évfordulóján Kolozsnémán.

Gyermekeik családjukkal.

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk
június 10-én, halálának 

30. évfordulóján

Szűcs Imréné 
szül. Gubien Ilonára.

Férje, lánya, fiai és az egész rokonság.

• „Easy” zenekar! Ha jó
hangulatot szeretne! Tel.:
0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.

• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.:
0948 306 303.
• Megrendelhető szabad-
földi paprika, zeller és nagy-
virágú krizantém palánta
Cserháton. Tel.: 035/7782
108, 0902 302 742, 0914 22 46
77.
• Szobafestés, mázolás,
parkettázás,  bútorszerelés,
minőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.
• 2-szobás lakás kiadó vagy
eladó Komáromban. Tel.:
0907 636 113.
• Eladó Bátorkeszin 9,5 ár
gondozott szőlő. Tel.: 0903
305 555.
• Orgonaépítés itánt érdek-
lődő és tanulni vágyó fiatalt,
általános kézügyességgel és
faipari gyakorlattal felven-
nék gyakorlatra, tanulói le-
hetőséggel. Zenei gyakorlat-
tal rendelkezők előnyben.
Tel.: +36/30 246-1344, email:
ajakregal@kabelnet.hu.
Munkahely Győrben.
• Predám alebo dám do
prenájmu 1-izbový byt v Ba-
uringoch. Tel.: 0903 124 552.
• Kabátfalun eladó 5 á kü-
lönálló bekerített telek, na-
gyobb méretű unimobódé-
val, ár: 10.000 €. Tel.: 0915
373 988.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna. Tel.: 0905 234 868.
• Csallóközaranyoson csa-
ládi ház eladó. Bővebb in-

formáció:  www.csallokoz-
aranyos.5mp.eu.
• Használt bútorok, gépek,
eszközök, régiségek olcsón
eladók. Bővebb informá-
ció: www.csaranyos.
5mp.eu.
• Eladó sport babakocsi.
Tel.: 0911 989 416.
• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 378 954.
• Peniaze zadarmo Vám ne-
dáme, ale za najlepších
možných podmienok poži -
čiame. Tel.: 0905 283 602.
Proficredit. Som viazaný fi-
nančný agent spoločnosti
Proficredit.
• Festés, glettelés és tapétá-
zás + lakások teljeskörű át-
építése. Garantált minőség
kedvező áron. Tel.: 0904 546
397.
• Eladó 50 cm3 Scooter mo-
torkerékpár sárga-fekete

színű, árban megegyezünk.
Tel.: 0915 767 673.
• Autopožičovňa. Tel.:
0905 323 291.
• Kitanult pincérnőt kere-
sek a tanyi Motorestbe. Tel.:
0908 688 895.
• Eladó 15 kilós CO pa-
lack, használható csapoló-
pulthoz, szódagéphez és
hegesztőgéphez. Tel.: 0907
486 768.
• Kiadó igényesen felújított
és berendezett szoba-kony-
hás lakás KN-ben a Duna
rakparton. Tel.: 0907 488
084.
• Szobafestést, külső fes-
tést, mázolást és kőműves-
munkát vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Garzonlakás eladó Komá-
romban, Gazda utca 1. eme-
let. Tel.: 0908 192 446.
• Vadonatúj túrabicikli 26-

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�
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Első fotóm

Samson Damián
Szentpéter 
(2800/49)

Sárköziová Vivien
Dulovce

(3300/49)

Kovács Stefánia
Ekel

(2750/48) Fo
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ELHUNyTAK:
Ján Zapletaj (62) Komárom; Nagy František (77) Őrsújfalu;
Vépi Ondrej (63) Komárom; Vázsonyi Anton (70) Komá-
rom; Mlčúch Jozef (90) Komárom

HÁZASSÁGoT KöTöTTEK:
Belaň Imrich (Léva) és Molnárová Renáta (Várad)

Június 6-án ünnepelte 4. születésnapját

Ibos Noémi.
Ezúton köszönti apa, és nagyszülei.

Június 13-án ünnepli 10. születésnapját 

Boros Gábor Őrsújfalun. 
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál:

anya, apa, öcséd Tomika, Varga nagy-
szüleid, Boros nagyszüleid, kereszt-
szüleid, nagybátyáid, dédi papád és
az egész rokonság.

Június 13-án ünnepli 2. születésnapját 

Csémi Vivien 
Komáromban. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálunk 
a drága, szeretett 
kis unokánknak.

Őszi papa, Márti, Viktória 
és az egész rokonság.

„Olyan legyen életed, mit a friss virág, 
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni, 
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni!“
Június 10-én ünnepelte 10. születésnapját

Matušek Máté 
Komáromban.

Boldog születésnapot 
kíván 
az egész család.

Június 9-én ünnepli 4.születésnapját 

Egyeg Ema Bálványon.
Nagyon sok szeretettel 

köszöntik őt: 
apa, anya, mama, 

papa, dédi, Lia 
és Merci.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

KKéésszzppéénnzzkkööllccssöönn  
úújjddoonnssáágg!!

Munkaviszonyban 
„určitá doba“ is!

Vállalkozóknak biztosító
fizetésének elmaradása
esetén is! Nyugdíjasok-

nak, invalidban lévőknek. 
Akár magasabb összeg!
Tel.: 0948 023 888.

os, 18 sebességű olcsón el-
adó. Tel.: 0905 441 119.
• Szeretne lovagolni, lovas-
kocsikázni, lovát betöret-
tetni, vagy lovat, csak nincs
megfelelő hely? Mindez
megoldható Kocsis András-
nál, Hetényen. Sport utca
354.. Tel.: 0918 624 522, 0915
248 935.
• Fürdőszobák, erkélyek,
pincék szigetelése, víz, ned-
vesség, penész, salétrom el-
len. Tel.: 0944 367 318.
• Dám do prenájmu menší,
2-izbový byt, zariadený, zre-
konštruovaný. Cena: 250 €.
Tel.: 0903 106 500.

• Eladó új, felfújható me-
dence 262 x 160 x 46, 25
€.Tel.: 0907 860 850.
• Eladó 3-szobás lakás Gú-
tán. Tel.: 0917 878 663, 0911
793 746.
• Eladó strapabíró gyere-
kágy, ár: 40 €. Tel.: 0944 316
422.
• Eladó Škoda Fabia kitűnő
állapotban, olcsón. Tel.: 0918
913 218.
• Felveszünk sofőröket
nemzetközi fuvarozásra „E„
kat. jogosítvány és gyakorlat
szükséges. Tel.: 0036 30 475
1702.
• Családi házak és mellék-
épületek tervezése előnyös
áron. Tel.: 0908 861 641.
• Eladók Yorkshire terrier
kiskutyák. Tel.: 0915 715 879.
• Predám harlekýny a iné
zošité romány. Tel.: 0908 720
750.
• Eladó garzonlakás a Belső
körúton. Tel.: 0905 982 428.
• Eladó garázs a Gen.
Klapku utcán. Tel.: 0905 980
428.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása és festése. Tel.:
0907 561 231.
• Aranyos kiskutyákat aján-
dékba adok Csallóközara-
nyoson. Tel.: 0915 719 093.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés, fűhézagos be-
tonkockák eladók. Tel.: 0908
042 655.
• Eladó olcsón két fagyasz-
tószekrény, jó állapotban.
Tel.: 0905 980 428.
• Eladók magyar vizsla ku-
tyák, beoltva, féregtelenítve
Perbetén. Tel.: 0905 875 008.
• Kiadó garzon a Gazda ut-
cán. Tel.: 0905 230 373.

MMuunnkkaalleehheettőőssééggeett
kkíínnáálluunnkk::

rréésszzéérree
rréésszzéérree

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::
003355//77770033  993388,,
00991155  998855  116677..

TTaakkaarrííttóónnőő  
KKaarrbbaannttaarrttóó  

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

• www.reflex-reality.sk in-
gatlaniroda Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó sport babakocsi,
kedvezményes áron. Tel.:
0908 715 607.
• Sikeres akarsz lenni? Hívj
0907 223 380. Nekem sike-
rült, légy te a következő!
• Festést, glettelést, csem-
pézést, parkettázást és kő-
művesmunkát vállalok. Tel.:
0944 080 121 – KN.
• Eladó kis babajáróka, ár:
30 €. Tel.: 0944 080 121 – KN.
• Duna-parti üdülőövezet-
ben régebbi családi ház el-
adó. Tel.: 0907 167 096.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásomat 3-
szobásra a környéken. Tel.:
0915 667 188.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 791 564.
• Výmena a nastavenie
trysiek, opravy vstrekovacích
čerpadiel, naft. motorov.
Tel.: 0949 291 545.
• Predám málo jazdené
letné pneumatiky 165 x 70
lacno. Tel.: 0904 577 836.
• V Novej Stráži predám tro-
j izbový dom. Tel.: 0907 561
090.
• Elcserélem Corvin Má-
tyás  lakótelepi felújított 3-
szobás lakásomat Nagyme-
gyeren. Tel.: 0907 210 072.
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Kajak - Kenu

Hétvégi focimenü

Az időjárás is kedvezett az
immár 53. alkalommal meg-
rendezett nagydíjnak, és bár
helyenként felerősödött a
szél, amitől nagyon féltek a
szervezők, az eső szeren-
csére elmaradt. Így nem
csoda, hogy már hagyomá-
nyosan nagyon sokan láto-
gattak ki a Komáromi Kajak-
Kenu Klub családias csónak-
házához, hogy egyrészt szur-
koljanak a versenyzőknek,
másrészt, hogy két kellemes
napot töltsenek el a termé-
szetben.  

Az idei nagydíjra 16 szlová-
kiai, és több magyarországi
klub nevezett be. Azok pon-
tos számát nem sikerült kide-
rítenünk, mivel Magyarország
gyűjtőnév alatt érkeztek az or-
szág több pontjáról verseny-
zők, viszont nem a magyar vá-
logatott szerepelt Komárom-
ban. A sok fiatal tehetség mel-
lett különösen a komáromi
kajaknégyes tagjainak jelen-
legi formájára voltak kíván-
csiak a nézők, hiszen egy hét
múlva Belgrádban ülnek kö-
zös hajóba azzal a céllal, hogy
ismét megverjék Európát. A
nagydíjon azonban még egy-
más ellen küzdöttek K1-ben
az 500 méteres távon. A ver-
senyből Tarr Gyurka jött ki
győztesen, megelőzve Risz-
dorfer Mihályt, Erik Vlčeket
és Riszdorfer Ricsit. Ismét ha-
jóba ültek az egykori bajno-
kok is, a veteránok. Több ver-
senyszámban bizonyították,

hogy egykori sikereik nem
voltak a véletlenek műve, és
bizony a fiatal tehetségeknek
van kire felnézniük a komá-
romi csónakházban.

A díjak átadására a szerve-
zők minden évben egy igazi
nagy sportszemélyiséget biz-
tosítanak, ami lényegesen
emeli a nagydíj értékét. Eb-
ben az évben Tatai Tibor olim-
piai és világbajnok tisztelte
meg a nagydíjat jelenlétével.
Az 1968-as mexikói Nyári
Olimpiai Játékok győztese C-1
kategóriában, valamint világ-
bajnok volt az, akinek mexi-
kói győzelme egyben azt is je-
lentette, hogy a versenyszám
világhírű legendája, Wich-
mann Tamás soha nem áll-
hatott fel az olimpiai dobogó
legmagasabb fokára. Persze,
ők ettől még nagyon jó bará-
tok, ami a sport világnagysá-
gaira egyébként is jellemző.
A nagyon rokonszenves és ba-
rátságos olimpiai bajnok igen-

csak elégedett volt a nagydíj-
jal, hiszen ahogy lapunknak
elmondta, számára mindig
öröm ennyi tehetséges, spor-
tolni vágyó lelkes fiatalt látni
versenyezni. A fiataloknak vi-
szont jó tudniuk, milyen nagy
személyiség akasztotta nya-
kukba a megérdemelt érmet. 

A komáromi versenyzők
szombati eredményei:

2000 méteres táv
K1 – 9 éves fiúk: 1. Szépe

Samuel, 3. Brandt Erik, 4.
Barna Simon, 5. Viszlai Tamás

K1 – 10 éves fiúk: 2. Pavol
Náhlik, 3. Marko Újvári, 7. Far-
kas Erik, 8. Beke Ján, 10. Mar-
tin Černák, 11. Kevin Konečný

K1 – 10 éves lányok: 4. Eva
Hunková, 6. Jozefína Brand-
tová

K1 – 11 éves fiúk: 3. Szépe
Filip, 8. Samuel Živický, 10.
Halász Viktor, 13. Dolník Dá-
vid

K1 – 12 éves fiúk: 1. Obert
Ákos, 9. František Brandt, 14.
Bastrnák Bálint, 16. Bastrnák
Ákos, 24. Adam Farkas, 26. Ja-
kub Minárik, 27, Jakub Husár 

K2 – 11-12 éves lányok: 2.
Lisa-Maria Gamsjäger – Ma-
rianna Petrušová, 4. Anita Ko-
nečná – Szabó Réka, 5. Csicsó
Jolán – Viktória Zalková

C2 – 11-12 éves fiúk: 1. Or-
bán Dávid – Koczkás Dávid, 2.
Fekete Ádám – Németh
Csaba, 3. Zilizi Richard – Chri-
stopher Peter Lérant

500 méteres táv
K2 – 13-14 éves lányok: 

3. Szép Vanesa – Alexandra
Krkošková, 5. Szabó Vanesa –
Tolla Mónika 

K1 – 13 éves fiúk: 1. Keszan
Viktor, 8. Vörös Csanád 

K1 – 14 éves fiúk: 1. Adam
Botek, 3. Szabó Michael 

C1 – 13 éves fiúk: 1. Kara
Mátyás

K2 – kadett fiúk: 8. Horváth
Ádám – Szokol Dániel 

K1 – junior fiúk: 1. Demin
Viktor, 4. Dobosi Roderik, 5.
Zdenko Malík, 7. Lőrincz Ba-
lázs

K2 – junior lányok: 1. Kata-
rína Horváthová – Roberta Pe-
lantová 

K1 – férfiak: 1. Tarr György,
2. Riszdorfer Mihály, 3. Erik
Vlček, 4. Riszdorfer Richárd

C1 – férfiak: 1. Grassl Antal
K1 – veterán férfiak: 1.

Broczky László, 2. Marek
Ďurčo, 3. Tibor Bukovský, 4.
Ódor László, 5. Dallos József

K1 – 14 éves lányok: 2.
Szépe Vanesa, 6. Szabó Va-
nesa

K2 – 13-14 éves fiúk: 1.
Adam Botek – Szabó Michael,
3. Farkas Péter – Keszan Vik-
tor, 8. Németh Dávid – Števko
Kristian 

K1 – kadett fiúk: 7. Szokol
Dániel

K1 – junior lányok: 1. Ro-
berta Pelantová, 3. Katarína
Horváthová 

K2 – junior fiúk: 1. Demin
Viktor – Márió Janča, 3. Lő-
rincz Balázs – Zdenko Malík 

K2 – férfiak: 1. Riszdorfer
Mihály – Tarr György, 5. Mi-
chal Petruš – Radim Kráľ, 6.
Tóth Alexander – Tóth Fran-
tišek  

K2 – veterán férfiak: 1.
Broczky László – Ódor László,
2. Marek Ďurčo – Tibor Bu-
kovský, 3. Dallos József –
Szabó Tibor.        

A hosszú távú versenyek
(5000 m) lapunk zárásakor
még zajlottak, így azok ered-
ményeit jövő heti számunk-
ban közöljük.

53. Komáromi Kajak-Kenu Nagydíj 

FELNőTTEK
2011. június 19. (vasárnap) 17 órakor: KFC – Nagymegyer,

Gúta – Nyékvárkony, Ekel – Illésháza (IV. liga), Dulovce – Per-
bete, Madar – Csallóközaranyos, Nemesócsa – Lakszakállas,
Őrsújfalu – Šrobárová, Izsa – Bátorkeszi, Búcs – Ógyalla
„B”/Bajcs, Pat – Vágfüzes/Kava, Keszegfalva – Szentpéter (Te-
rületi Bajnokság). 

Ligásaink idegenben: Diószeg – Ógyalla (IV. liga), Tardos-
kedd – Hetény, Tolmács – Naszvad, Nagysalló – Ímely (V. liga).
Marcelháza – szabadnapos lesz.  

Hegyen-völgyön
Immár 19. alkalommal ren-

dezték meg a Hegyen-völgyön
futóversenyt a magyarországi
Tardoson. A versenyzők rekkenő
hőségben teljesítették a Vértes
hegységben kitűzött 12 kilomé-
teres távot. Maga a pálya 4 kilo-
méteres volt ugyan, de ezt há-
romszor kellett teljesíteniük a fu-
tóknak csakúgy, mint a 420 mé-
teres szintkülönbséget. Régión-
kat ezen a versenyen Kele Géza

dunamocsi hosszútávfutó kép-
viselte, de ott volt a lekéri illető-
ségű Béres Lajos is, aki nem ke-
vésbé lelkes megszállottja a
sportágnak, mint a mi Gézánk. 

Kele Géza a harmadik helyen
fejezte be a versenyt, míg Béres
Lajos negyedikként ért célba. 

Csak megjegyezzük, hogy Kele
Géza egy hét leforgása alatt két
kupát is begyűjtött, hiszen a tar-
dosi versenyt megelőzően a He-
gyek királya háromnapos verse-
nyen is felállhatott a dobogóra.   

Gútai résztvevőkkel zajlott Magyargurabon
(Veľký Grob) a Nemzetközi Natural Kul-
turisztika és Fitness Szlovák Bajnokság 3.
Victoria Natural Cup versenye. Mi laiku-
sok még csak barátkozunk a fogalommal,
mindeközben jónéhányan már aktívan
űzik ezt a sportot.

Ez a verseny egyben válogatás is volt a jú-
niusban esedékes Eb-re, melyet idén Belgi-
umban rendeznek meg. A versenyzők ser-
dülő, junior, férfi, idősebb férfiak, fitness
nők, sportmodell, sportfiguráció kategóri-

ákban indulhattak. A sportmodellek meg-
mutatkoztak estélyi ruhában, kétrészes für-
dőruhában és négyes fordulatot kellett ten-
niük. A sportfigurációs kategória verseny-
zőit értékelték kétrészes fürdőruhában né-
gyesfordulat közben, majd fürdőruhában be-
mutatva öt alakmutató pozíciót. A gútai
Szabó Tünde fitnessmodell a 170 cm fölötti
kategóriában indult, ahol negyedik lett, Mgr.
Kiss Veronika pedig a fitnessmodell 170 cm-
ig kategóriában a 6. helyet szerezte meg.

csóka 

Atlétika

Kulturisztika és fitnessbajnokság

Tatai Tibor 
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A IV. liga soron következő, utolsó for-
dulójában már az egy pont is a baj-
noki címet jelenti a lilák számára,
mivel Felsőkirályiban sikerült a hőn
áhított győzelem. Ezzel persze bizo-
nyára nem elégednek meg a komá-
romiak, hiszen a bajnokavatót min-
den szépségével együtt akarják majd
megünnepelni. Ami szomorú, hogy
utolsó, elméleti lehetőségüket is el-
puskázták az ógyallaiak, így búcsúz-
nak a IV. ligától. Az ötödikben min-
den a komáromi régióban dőlt el, és
nagy valószínűséggel az udvardiak
örülnek majd a végén. A Területi Baj-
nokságban csúnyán elbántak a baj-
nok Szentpéterrel Perbetén, de az
izsaiak is szépen kitettek magukért a
szinte bevehetetlen szilosi pályán. 

IV. LIGA
ViOn „B” – Ekel 1:1 (0:0), Faragó
Illésháza – Gúta 3:1 (1:1), Máté Zs.
Felsőkirályi – KFC 0:2 (0:0), Mlynár,

Kökényesi
Ógyalla – Újlót 0:1 (0:1)
További eredmények: Šurany – Le-

vice 1:2, V. Meder – Sládkovičovo 2:1,
Neded – Štúrovo 3:3, Vrakúň – Šahy 6:0.

V. LIGA
Ímely – Tolmács 1:0 (1:0), Csapó
Naszvad – Komjatice 2:2 (0:2), Mol-

nár T., Lovász J.
Marcelháza – Udvard 3:3 (1:2), Pur-

gel, Kürthy, Zsidek G. (11 m)
Hetény – Zselíz 1:1 (0:0), Lucza 
További eredmények: Čaka – T. Lu-

žany 5:0, Zemné – Tvrdošovce 1:1, H.
Vrbica – Kalná n/Hr. 3:1. Bešeňov –
szabadnapos volt. 

TERüLETI BAJNoKSÁG
Perbete – Szentpéter 6:0 (4:0), La-

katos és Sebestyényi 2-2, Pajtinka,
Trnka 

Vágfüzes/Kava – Keszegfalva 2:4
(1:2), Sýkora, Varga Z. – Szüllő, Oláh,
Németh L. (öngól), Sýkora (öngól)

Ógyalla „B”/Bajcs – Pat 1:1 (1:0),
Čerešník – Paulík 

Bátorkeszi – Búcs 2:1 (1:1), Szigeti,
Barton – Kovács 

Šrobárová – Izsa 2:3 (2:1), Gere (11
m), Čepela – Vörös, Hegedűs, Rovács

Lakszakállas – Őrsújfalu 7:1 (2:1),
Komjáti 3, Füredi és Inczédi 2-2 – Ko-
vács G.

Csallóközaranyos – Nemesócsa
4:4 (1:2), Gál, Álló, Horváth, Jakab –
Kósa 2, Szkukalek, Patócs Sz.

Dulovce – Madar 3:0 (0:0), Habara
M. 2, Rigó 

A 27. fordulóból:
Pat – Bátorkeszi 1:5 (0:2), Takács –

Száraz 2, Barton, Németh, Paulík 

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSZTÁLy
Megyercs – Tany 1:9 (0:5), Ben-

kóczky – Koton 5, Wágner és Tóth 2-2
A találkozót kölcsönös megállapodás-
sal Tanyon játszották le.

Gúta „B” – Martos 6:1 (2:1), Jancsó
és Németh Kr. 2-2, Dobi, Baráth - Só-
gorka

Dunamocs – Nagysziget 6:1 (2:0),
Banai-Tóth 3, Lajos A., Lajos E., Tóth P.
- Ágh

Bogya/Gellér – Csicsó 0:2 (0:1), Ba-
ranyai, Végh

Bogyarét – Dunaradvány 3:7 (1:4),
Gáspár 3 – Viderman 2, Obložinský,
Roháček, Juhász, Kovács 

Az FK Activ és Nagykeszi – sza-
badnaposak voltak.  

TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK
Perbete – Szentpéter 1:2 (1:1), Ge-

leta D. – Krajčír, Uzsák (11 m)
Madar, Keszegfalva, Hetény, Csi-

csó és Nemesócsa – szabadnaposak
voltak. 

IV. LIGA
1. Komárno 29 22 3 4 73:21 69
2. FK Levice 29 21 3 5 56:23 66
3. Neded 29 16 6 7 69:32 54
4. Šurany 29 16 5 8 51:41 53
5. Nový Život 29 16 2 11 50:40 50
6. Kolárovo 29 14 2 13 44:39 44
7. Veľký Meder 29 13 5 11 37:41 44
8. Veľké Lovce 29 12 3 14 44:32 39
9. Štúrovo 29 11 6 12 48:57 39

10. Okoličná 29 11 5 13 50:48 38
11. Vrakúň 29 10 4 15 44:53 34
12. ViOn „B“ 29 9 5 15 47:56 32
13. Šahy 29 9 4 16 29:56 31
14. Sládkovičovo 29 6 7 16 36:58 25
15. Horná Kráľová 29 7 4 18 28:70 25
16. Hurbanovo 29 6 2 21 22:61 20

V. LIGA
1. Dvory n/Ž. 27 17 3 7 64:39 54
2. Želiezovce 27 15 7 5 74:35 52
3. Imeľ 27 15 6 6 48:27 51
4. Tvrdošovce 27 15 4 8 62:44 49
5. Tlmače 27 12 5 10 39:33 41
6. Chotín 27 12 4 11 52:48 40
7. Marcelová 28 11 6 11 49:54 39
8. Čaka 27 11 5 11 51:45 38
9. Kalná n/Hr. 27 8 10 9 33:31 34

10. Komjatice 27 8 9 10 39:41 33
11. Bešeňov 27 10 3 14 43:53 33
12. Nesvady 27 9 5 13 33:53 32
13. Hont. Vrbica 27 9 2 16 33:58 29
14. Tek. Lužany 27 7 6 14 30:51 27
15. Zemné 27 3 7 17 27:65 16

TERüLETI BAJNoKSÁG

1. Szentpéter 28 21 1 6 80:43 64
2. Perbete 28 16 3 9 76:33 51
3. Lakszakállas 28 16 2 10 67:50 50
4. Šrobárová 28 14 6 8 56:40 48
5. Nemesócsa 28 14 5 9 52:41 47
6. Bátorkeszi 28 14 3 11 69:49 45
7. Keszegfalva 28 13 6 9 51:37 45
8. Dulovce 28 13 3 12 57:40 42
9. Izsa 28 13 3 12 59:55 42
10. Cs.-aranyos 28 13 2 13 52:50 41
11. Vágfüzes/Kava 28 12 5 11 40:54 41
12. Búcs 28 10 6 12 64:53 36
13. Madar 28 8 6 14 36:54 30
14. Pat 28 7 7 14 48:72 28
15. Ógyalla „B“ 28 6 4 18 27:93 22
16. Őrsújfalu 28 3 0 25 20:90 9

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSZTÁLy

1. Gúta „B“ 22 18 3 1 89:19 57
2. Nagykeszi 22 16 4 2 79:26 52
3. Dunaradvány 22 12 2 8 58:37 38
4. Bogya/Gellér 22 10 3 9 55:44 33
5. Tany 22 10 2 10 62:48 32
6. FK Activ 22 8 5 9 39:49 29
7. Csicsó 22 7 5 10 46:55 26
8. Nagysziget 22 7 5 10 38:52 26
9. Martos 22 8 2 12 48:64 26

10. Bogyarét 22 7 4 11 44:67 25
11. Dunamocs 22 6 6 10 38:54 24
12. Megyercs 22 1 3 18 20:101 6

TERüLETI BAJNoKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Csicsó 11 10 0 1 55:12 30
2. Szentpéter 12 7 2 3 34:29 23
3. Nemesócsa 12 6 1 5 33:28 19
4. Perbete 12 6 1 5 36:39 19
5. Hetény 12 4 1 7 34:36 13
6. Keszegfalva 12 4 0 8 23:34 12
7. Madar 11 1 1 9 15:52 4

A KFC egy lépésnyire 
a bajnoki címtől

A program 14 órakor veszi kezdetét,
amikor Fekete Iveta polgármester a
községi hivatal dísztermében fogadja
a vendégeket, köztük természetesen a
11 kitüntetett játékost és kísérőiket. 17
órakor a helyi pályán aztán a „TOP
11” megmérkőzik az Ekel FC negye-
dikligás csapatával, majd 19.30 óra-
kor a kultúrházban kezdetét veszi a
„TOP 11” ünnepélyes kihirdetése, il-
letve a díjak átadása. Az ünnepségen
mintegy 60 meghívott vendég vesz
részt.

Megkerestük a rendezvény főszer-
vezőjét, Jaroslav Jambort, a Nyugat-
szlovákiai LSZ edzői tanácsának elnö-
két, akitől afelől érdeklődtünk, miért

éppen Ekel Községet választották a
nagyszabású gála helyszínéül? „Több
okunk is volt Ekel mellett dönteni. El-
ismerésre méltó, ahogy ebben a köz-
ségben már több éve foglalkoznak a
labdarúgással, különösen az ifjúság
nevelésével. Nem sok hasonló nagy-
ságú község van a kerületben, amely
hasonló sikerekkel dicsekedhetne. A
bulgáriai amatőr Eb előtt éppen itt ké-
szítettük fel a kerületi válogatottat, és
nagyon elégedettek voltunk a feltéte-
lekkel, amelyeket a klub és a község
biztosított számunkra. Az, hogy az Eb
nem úgy sikerült számunkra ahogy
azt elképzeltük, nem az ekeliek hibája.
Azt is figyelembe vettük, hogy a 2009-

es „Év Faluja” versenyben Ekel Község
a sportolási lehetőségek megterem-
tése kategóriában különdíjban része-
sült. Biztos vagyok benne, hogy min-
den vendég a legnagyobb elégedett-
séggel fog távozni ebből a szépen fej-
lődő községből” – mondta el lapunk-
nak Jaroslav Jambor. 

Az edzők szavazatai alapján ezek a
III. ligás játékosok lettek az év játé-
kosai:

1. Martin Šálka – Slovan Galánta 
2. Marek Mezovský – Spartak Bánovce n/B.
3. Miroslav Kasaj – ŠKF Sereď
4. Martin Oršula – Raven P. Bystrica
5. Adrián Čeman – Slovan Galánta 
6. Kamil Vaško – ŠKF Sereď
7. Roman Škultéty – Spartak Bánovce n/B.
8. Erik Novisedlák – Ravan P. Bystrica 
9. Dmitrij Korman – ŠKF Sereď 

10. Peter Čvirik – ŠKF Sereď 
11. Miloš Krško – OFK Metacolor Ludanice    

Focigála és díjátadás 
Ekel

A Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetség Ekelen rendezi meg ezen a szer-
dán szokásos évi kiértékelését, amelyen kihirdeti és díjazza az év 11 leg-
jobb játékosát az általa irányított bajnokságokban. A rendezvényen ott lesz
a kerületi szövetség teljes vezérkara, de a szervezők várják a Szlovák Lab-
darúgó Szövetség küldöttségét is Ján Kováčik elnökkel és Jozef Kliment fő-
titkárral az élén, de több bizottsági elnök is jelezte részvételét az esemé-
nyen. Információink szerint ott lesz Borbély László, a SZLSZ edzői bizott-
ságának elnöke is. 




