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Nagyon lassan csökken a munkanélküliek száma régiónkban. Bár az országosan ja-
vuló adatok adhatnának némi okot az optimizmusra, mi ebben a régióban élünk, ne-
künk az itt felmerülő problémák okoznak fejfájást. Míg az országos statisztika 12,84
százalékos munkanélküliséget mutat, addig a komáromi régió már-már félelmetesnek
tűnő 16,36 százalékkal „büszkélkedhet”. Számszerűen ez 9209 nyilvántartott mun-
kanélkülit jelent. Ez a szám a nyilvántartott munkanélküliekre vonatkozik, a nem nyil-
vántartottakról nincs semmilyen statisztikai adat.

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 9-12. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Komárom

Bátorkeszi:
A képviselők nem szavazták
meg a Rét utcai óvoda bezárását

Falunapi mulatságok:
Csallóközaranyos, Hetény, Lakszakállas,
Megyercs, Perbete, Szentpéter

Komárom városa hosszas huzavona
után bevezette az elektronikus úton
történő közbeszerzést, melyet a na-
pokban már élesben is működtettek. A
nyilvános aukció tárgyát a Munka utcai
alapiskola felújítása, modernizálása va-
lamint két multimediális terem be-
rendezése képezte.

Folytatás a 2. oldalon

Az első sikeres
elektronikus
aukció

A szünidő alatt tartalmas programot nyújtanak a táborok

A vakáció közeledtével a szülőkben felvetődik a kérdés,
hogy mi legyen az otthon maradó iskolás gyerekekkel.
Leginkább a kisebb gyereket nevelők törik a fejüket, bár a na-
gyobbak esetében sem feltétlenül megoldott a tartalmas
időtöltés. Jó esetben a család legalább egy-két hetet együtt
tölt, de a szabadnapok száma is véges. Ahol a nagyszülők
nyugdíjasok, ott pár hétre megoldódik a helyzet, de akik ez-
zel a lehetőséggel sem tudnak élni, azok számára maradnak
a különböző nyári táborok, rosszabbik esetben pedig, hogy
a gyerek egyedül marad otthon.

A táborok időpontjai
gyakran fedik egymást

Részletek a 5. oldalon

A munka nem
jön házhoz,
elébe kell
menni

A munka nem
jön házhoz,
elébe kell
menni Nagy pusztítást

végzett a csütörtök
esti égindulás

A munka nem
jön házhoz,
elébe kell
menni

A sötét és sűrű felhőkből pillanatok
alatt csapott le a vihar Nagymegyerre
június 23-án az esti órákban. A jégeső-
vel kísért nagy erejű vihar jelentős ká-
rokat okozott a város területén. Az or-
kán erejű szél fákat csavart ki, tetőket
tépett le. A nagymegyeri termálfürdő
területén lévő Tarzánia kötélmászó-pá-
lya több olyan fája is kidőlt, amelyek-
hez a mászáshoz szükséges drótkötele-
ket is rögzítették.

Folytatás a 2. oldalon
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Bátorkeszi

Folytatás az 1. oldalról
Az első aukción olyan cégek

vettek részt, melyek biztosí-
tani tudják a multimediális te-
rem berendezését, azaz szá-
mítógépek, interaktív tábla,
TV és projektor eladásával fog-
lalkoznak. Ebbe az aukcióba
hat vállalat kapcsolódott be,
egy céget kizártak, így az 1
órás aukción 5 cég tett 27 aján-
latot. Végül Ing. Ladislav Barci
– Barci (Dunaszerdahely) vál-
lalata nyert 11 700 eurós aján-
lattal. Az írásban érkezett ár-
ajánlatok közül a legmagasabb
ár 18 494 euró volt, míg a le-
galacsonyabb 14 588 euró - a
város ezzel a közbeszerzéssel
2 888 eurót takarított meg.

A második aukción az alap-
iskola teljes rekonstrukciójá-
nak elvégzésére lehetett lici-
tálni, tehát a nyertes cég fel-
újítja a főépületet, elvégzi a szi-
getelést, az ablakcseréket, fel-
újítja a fűtés rendszert és a
szociális helyiségeket, a két kü-
lönálló pavilonon is felújítja a
tetőt, az ablakokat, akadály-
mentesíti az épületet és a
komplett szigetelést is el kell
végeznie. A versenybe 21 cég
kapcsolódott be, és az 1 órás li-
cit-idő alatt 99 ajánlat érkezett,

melyet a pozsonyi székhelyű
Dom-Arch Kft. nyert meg. Az
írásban érkezett árajánlatok
közül a legmagasabb 1 147 200
euró, míg a legalacsonyabb
598 849,74 euró, ezzel szem-
ben a nyertes vállalat ajánlata
440 ezer euró volt. Komárom
tehát itt is spórolt összesen 158
849,74 eurót.

A harmadik aukción azok
a vállalatok licitáltak, amelyek
vállalták a multimediális te-
rem berendezését padokkal
és székekkel. Az aukcióba 7
vállalat nevezett be, melyet
Ing. Viera Riljaková – INTER-
IÉRY vállalata nyert meg. En-
nél a közbeszerzésnél is a le-
galacsonyabb árral nyertek,
melynek értéke 26 677 euró
volt. Az írásban beérkezett ár-

ajánlatokhoz képest (legma-
gasabb ár: 66 681,58 euró, le-
galacsonyabb ár: 37 011,60
euró), ezzel a város 10 334,60
eurót takarít meg.

Elmondhatjuk tehát, hogy
a városnak mindenképp elő-
nyére válik az elektronikus
közbeszerzés, mivel ennél a
projektnél összesen 172
072,34 eurót sikerül megtaka-
rítani. Az eljárás az aukciók
befejeztével az, hogy a város
kiértékeli az eredményeket,
majd ezt elküldik a felelős mi-
nisztériumba, ahol 21 nap áll
rendelkezésre, hogy a minisz-
térium elbírálja azt formai
szempontból. Majd ezután ke-
rül sor a szerződések aláírá-
sára és remélhetőleg a mun-
kák megkezdésére. ssy

Az első sikeres elektronikus aukció

A képviselők nem szavazták
meg a Rét utcai óvoda bezárását

Aképviselő-testület legutóbbi ülésének
egyik pontjában szerepelt az iskolai és óvo-
dai intézmények működtetésének gazda-

sági helyzete. Barczi Tibor hivatalvezető beter-
jesztésében utalt arra, hogy míg 2009-ben a köz-
ségben a születések alapján 30, 2010-ben 23, 2011-
ben pedig 18 óvodás korú gyerek van. A kisebb
gyereklétszám, a magas üzemeltetési költségek
csökkentése és a község anyagi helyzetének ja-
vítása érdekében olyan elképzelés született, hogy
a Rét utcai óvodát teljes egészében áthelyezik a
Kis utcai óvodába, onnan a szlovák osztályt pe-
dig a szlovák tannyelvű alapiskolába.

A kiadásokat elemezve a 2010-es évben a
Kis utcai óvoda évi kiadása 70 180 euró volt, 51
gyermek volt beíratva. A Rét utcai óvodában
az évi kiadás 54 734 euró, 35 beíratott gyerekre.
A két óvodában az üzemeltetési költségek (20
százalék) 22 748 eurót, a személyi költségek pe-
dig (80 százalék) 93 810 eurót tesznek ki. Ezután
következett a Rét utcai óvoda bezárásának in-
doklása és kizárása az iskolai hálózatból.

A vitában elsőként Dolník Tibor kért szót, aki
elmondta a Rét utcai óvoda bezárását az eset-
tanulmány hiányossága miatt nem tudja tá-
mogatni. A közeljövőben átadásra kerül két bér-
ház, abban fiatalok fognak lakni, akik minden
bizonnyal gyermeket is vállalnak, nem kerülhet
a község abba a helyzetbe, hogy a dolgozó anyák
nem fogják tudni elhelyezni gyermeküket az
óvodában, mert kevés az óvodai kapacitás.

Cséplő Zoltán képviselő szerint más megol-

dást kell keresni a község anyagi helyzetének
javítása érdekében. Át kell ellenőrizni a beru-
házásokat.

Brúder Tibor képviselő felhívta a jelenlévők
figyelmét arra, hogy törvény készül a romák is-
koláztatásáról. Ennek értelmében kötelező óvo-
dalátogatás (ingyenes lenne, beleértve az ét-
keztetést is) szerepel a romaügyi kormánybiztos
hivatalának akciótervében. A jövőben számolni
kell ezzel is.

Bachorecz János szerint a javaslat nincs kel-
lőképpen kidolgozva, nincs alátámasztva konk-
rét intézkedésekkel. Hiányolta azt is, hogy a
szlovák tannyelvű alapiskola igazgatónője nem
volt jelen, és az iskolatanács sem tárgyalta meg
a bezárást és a szlovák óvoda áthelyezését.

Szó esett arról is, hogy inkább a kultúrházat
kéne bezárni az óvoda helyett.

A vitát követően került sor a szavazásra. A je-
len lévő nyolc képviselő mindegyike nemmel
szavazott. Tehát a Rét utcai óvoda bezárására
(egyelőre) nem kerül sor. Miriák Ferenc

Nagy pusztítást végzett
a csütörtök esti égindulás

Folytatás az 1. oldalról
A Thermal Corvinus hévízfürdő ügyvezető igazgatója, Mi-

kóczy Dénes elmondta, hogy a kötélmászó-pályát a helyreál-
lítási munkálatok idejére lezárták, de júliusban már újra
megnyitják a sportolni vágyók előtt. A fürdő hátsó részénél
lévő parkolóban autóra dőlt egy fa, a gépjármű az ott dolgozó
vállalkozóé volt, aki elmondta, hogy a két évvel ezelőtti vi-
harban lényegében ugyanitt ugyanezen az autóján már lan-
dolt egy akkor kidőlt fa. Most sokkal tetemesebb a kára. A ter-
málfürdőhöz közeli, egyik panzió tetőszerkezetét teljesen le-
tépte a viharos szél, az éppen átadás előtt lévő épületben ke-
letkezett károkat az esővíz is tetézte. A jégeső a kerteket sem
kímélte, a város széli benzinkút tetőszerkezetének meg a
műanyag borítását tette teljesen tönkre. A város parkjaiban,
utcáiban található fák közül is több kidőlt, szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt. A vihar miatt a nagymegyeri tűz-
oltók folyamatosan a terepen voltak, hiszen nemcsak Nagy-
megyerre, de a környező településekre is riasztották őket.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Sok mindent lopnak manapság az emberek, rezet, alumí-
niumot, pénzt, autót. Újabban a tolvajok repertoárja tu-
jákkal is bővült. Múlt pénteken Szilason eltűntek a két hó-

napja kiültetett smaragd tuják. Az összes közül csak három ma-
radt hírmondónak. Hogy azt a kettőt miért hagyták ott, talán
soha nem tudjuk meg. De egyet igen, méghozzá azt, amit Tóth
Péter polgármester elmondott, hogy sajnálatos dolog, ha valaki
örömét leli abban, hogy tönkretegye több ember munkáját, akik
a falu szépítésén dolgoznak. „Június 23-án éjjel a falunkat is
érintette az orkánerejű szél és eső, amit mások arra használtak
ki, hogy a község parkjából ellopják a tujákat. Sajnos itt nem
annyira anyagi, mint inkabb erkölcsi kárról van szó“ – mondta
felháborodva Szilas polgármestere. -pint-

Lopás a vihar leple alatt

Szilas

A jégeső a töltőállomást
sem kímélte
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Folytatás az 1. oldalról
A gazdasági válság kitörése előtt,

2008-ban „mindössze” 7,2 százalékos
volt régiónkban a munkanélküliség,
majd annak következtében 2009-ben
13,54, illetve 2010-ben már 16,12 száza-
lékra növekedett. 2011 februárjában ez
a szám már elérte a 17,17 százalékot, de
aztán beállt a mai 16,36 százalékra. A
helyzet tehát eléggé kilátástalannak tű-
nik, de mégsem egészen az. Az új le-
hetőségekről, de az emberek gondol-

kodásának bizonyos fokú megváltoz-
tatásáról is beszélgettünk Mgr. Nagy
Gabriellával, a komáromi Munka -,
Szociális és Családügyi Hivatal igazga-
tónőjével. Először annak tisztázására
tértünk ki, vajon mi okozta a február
óta beállt, kishíján egy százalékos javu-
lást? „Ez elsősorban a városokkal és fal-
vakkal való együttműködésnek kö-
szönhető. Közismert az a kormány-
döntés, miszerint a települések árvíz-
mentesítési és megelőzési munkákra,
féléves futamidőre alkalmazhatnak
munkanélkülieket

úgy, hogy
a teljes bérköltségeknek 95 szá-

zalékát a Munka-, Szociális és Család-
ügyi Hivatal téríti. Erre az időre a mun-
kanélkülit kivesszük a nyilvántartásból.
Ha ez alatt az idő alatt nem kap más
munkaajánlatot, ismét nyilvántartásba
vesszük, és három hónap után újból
besorolhatjuk ebbe a programba. Ezzel
a megoldással jól járnak a települések,
hiszen ezek az emberek temérdek mun-
kát végeznek el a köz javára, de a beso-
rolt dolgozók is. Ugyanez érvényes a ki-
lenc hónapos futamidejű regionális fog-
lakoztatásra is, itt a bérköltségek 90 szá-
zalékát pótoljuk a településeknek, ez
azonban három havonként 10 száza-
lékkal csökken. Tudom, hosszútávon
ez sem ideális megoldás, de a progra-
mokba besorolt emberek így vissza-

nyerik önbizalmukat, újra teljes értékű
polgároknak érezhetik magukat, akik
saját erejükből tudják biztosítani saját
és családjuk megélhetését. Ez nagyon
fontos tényező. Arról nem is beszélve,
hogy helyben dolgozhatnak, tehát uta-
zási költségek sem terhelik őket. Azt si-
került elérnünk, hogy központunk po-
zitívan reagált a programok támogatá-
sának növelésére irányuló igyekeze-
tünkre, hiszen országos szinten is a hat-
hónapos programban a legtöbb embert

éppen mi foglalkoztatjuk” – mondta el
az igazgatóasszony.

Milyen egyéb lehetőségek állnak
azok rendelkezésére, akik mindenkép-
pen munkához szeretnének jutni? –
kérdezzük az igazgatónőt. „Előbb-utóbb
meg kell tanulnunk két dolgot. Az
egyik, hogy a munka nem jön házhoz,
elébe kell menni. A másik – és minden
jelenlegi és későbbi intézkedés ebben
az irányban tendál –, hogy mindenki-
nek teljes felelős-

séget kell
vállalnia saját és családja sorsá-

ért. Hosszútávon nem lehet a külön-
böző segélyekre támaszkodni - persze,
ilyen esetek önhibán kívül mindig lesz-
nek. A munkahivatalok nem tudnak
munkahelyeket teremteni, ez mások
feladata. Mi inkább a tűzoltó szerepet
töltjük be, igyekszünk enyhíteni a
munka nélkül maradt emberek sorsát,
egyrészt szociális segély formájában,
másrészt munkalehetőségek felkínálá-
sával, bár ebből jelenleg régiónkban
nem sok mutatkozik. Amit én látok,
mindig abba a problémába ütközünk,
hogy az egyes ügynökségek kiválogat-
ják a képzett szakembereket, ami a
munkáltatók számára is előnyös, mivel
a munkaviszonyuk nem annyira kötött,
mint ahogy arra a munkatörvénykönyv
kötelezné őket. Én mindig azzal érvelek,
hogy az ügynökségekkel szemben, mi

biztosítani tudjuk a munkanélküliek
átképzését. A szakemberek sora is vé-
ges, tehát egyszer elfogynak a listáról, az
ügynökségek viszont ezt pótolni nem
tudják. Arról nem beszélve, hogy az
ügynökségek által elhelyezett dolgozók
bére is alacsonyabb, hiszen maguk az
ügynökségek nem jótékonysági alapo-
kon működnek. Ellenkezőleg, mi egy-
részt biztosítjuk a munkanélküliek át-
képzését, másrészt magunk tárgyalunk
a munkáltatókkal, ami a dolgozónak
egy centjébe sem kerül. Nagy erővel
készítjük elő az ősszel induló átképzé-
seket több vonalon is. Lehet jelentkezni
hegesztő, virágkötő, gondozó, varrónő,
számítógép-alapok, nyelvi és egyéb át-
képzésekre, de további javaslatokat is
várunk ügyfeleinktől. Különösen a
nyelvi átképzéseket ajánlom, hiszen
már nemcsak a külföldön munkát vál-
lalni akaró, de a hazai kínálat egyhar-
madánál is követelmény az angol, il-
letve a német nyelv alapismerete. Ezek
mind nagyon drága átképzések, de a
nyilvántartásunkban lévő munkanél-
külieknek teljesen ingyenesek, sőt, még
az érdeklődő útiköltségét is mi térítjük.
Hivatalba lépésem után átszerveztük
az EURES elnevezésű szerviz-szolgálta-
tásunkat, amely nem teljes egészében
látta el feladatát. Az uniós munkalehe-
tőségi adatbázison kívül, magunk is ke-
ressük a külföldi munkalehetőségeket,
és már elértük első sikereinket is. Fel-
vettük a kapcsolatot néhány külföldi
vállalattal, és kellemes meglepeté-
sünkre érkeznek az első kínálatok is.
Ezekben az esetekben mi vállaljuk fel az
elintézendő dolgok nagy részét, és
állandó kapcso-

latban va-
gyunk a munkáltatóval. Nemrég

szakácsokat kértek tőlünk, és mivel a
kapcsolat jól működik, újabb kínálatok
érkeznek. Most jelenleg két szakácsot,
hajóépítőket, asztalosokat és ácsokat
keresnek jó feltételek mellett. Mi min-
den részletet leegyeztetünk, és várjuk a
kint dolgozók visszajelzéseit, hogy bár-
milyen félreértés esetén azonnal intéz-
kedni tudjunk. Mielőtt az érdeklődő ki-
utazna, pontosan tudja, mennyit fog
dolgozni, keresni, hol fog lakni és ét-
kezni. Természetesen, mindezt térítés-
mentesen intézzük. Ez az út vezet a
megoldások felé, az ügynökségek gyak-
ran hagyják cserben a dolgozókat úgy,
hogy azok még fizetnek is érte. Persze,
ezekben az esetekben alapkövetelmény
legalább az angol vagy német nyelv
alapjainak ismerete. Ezért is kérek min-
den középiskolást, hogy vegye komo-
lyan a nyelvek tanulását, hiszen ez az
első nagy lépés a munkahely felé. Mint

mondtam, nyelvi képzéseket is indí-
tunk, tehát mindenki előtt nyitva áll
az ajtó. Tanácsadó irodánk is működik
a Megyeház utcai épületben a 209-es
számú irodában, ahol az érdeklődőket
mindenfajta információval ellátják
munkatársaim. Az EURES által kínált
munkalehetőségek megtekinthetőek a
www.eures.sk oldalon, ahol a komá-
romi kirendeltségnek saját oldala is
van” – mondta el az igazgatónő, majd
így folytatja: „Jó hírrel tudok szolgálni
azoknak is, akik csak otthonukhoz kö-
zel tudnak munkát vállalni. Mint is-
meretes, a győri AUDI gyár a közeljö-
vőben 2000 dolgozó felvételét tervezi.
Éppen ma délután (múlt szerdán) tár-
gyalok a cég képviselőivel, akiktől elő-
zetesen ígéretet kaptam, hogy ügynök-
ségek bevonása nélkül, közösen bo-
nyolítjuk majd le a válogatást. Autófé-
nyezőket, CNC hegesztőket és gyártó-
sori szerelőket keresnek a kibővített
vállalatba. Bízom benne, hogy tárgyalá-
saink sikeresek lesznek, amiről termé-
szetesen tájékoztatni fogom a közvéle-
ményt” – mondta el örömmel Nagy
Gabriella.

Egy kérdésünk azonban még min-
dig maradt. Egy nem régi interjúban
azt mondta, hogy dolgoznak a hivatal
munkakörülményeinek javításán, kü-
lönös tekintettel az ügyfelek jelenleg
méltatlan fogadására. „Igen, továbbra
is intenzíven keressük az optimális
megoldás lehetőségét. Ami jó jel, hogy
elképzeléseimre a központ nem mon-
dott kategorikusan nemet, igaz, még rá
sem bólintott. Szeretném minél hama-
rább egy helyen tudni a három részre
szakadt hivatalt, ahol az ügyfeleket is
méltó körülmények között tudjuk fo-
gadni. Jelenleg nemcsak az ő helyze-
tük méltatlan, de sok munkatársamé
is. Míg a munkanélküliek száma a dup-
lájára nőtt, addig a hivatalban tíz szá-
zalékos létszámcsökkentést írtak elő.
Így nem csoda, hogy nemcsak az ügyfe-
lek érzik magukat frusztráltnak, de több
kollégám is. Egyrészt a rájuk szakadó
sok munka, másrészt a bizonytalanság
érzése, vajon mikor kerülnek ők is a
pult másik oldalára a készülő törvény-
változások függvényében. Remélem,
nemsokára korszerű körülmények kö-
zött tudjuk fogadni ügyfeleinket, őszin-
tén mondom, nagyon dolgozunk e cé-
lunk eléréséért” – mondta el zárszó-
ként az igazgatónő. Böröczky József

A szerző felvétele

Nagy erővel készítjük elő

az ősszel induló átképzéseket

A munka nem jön házhoz,
elébe kell menni
A munka nem jön házhoz,
elébe kell menni
A munka nem jön házhoz,
elébe kell menni
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... 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

www. HORMI .sk

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

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

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI
dňa 20. 07. 2011 o 9,00 hod.

Nehnuteľnosť na LV č. 827, k. ú. Patince
Rekreačná chata, spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vyvolávacia cena: 274.000,- €
(Dražobná zábezpeka: 137.000,- €)

Obhliadka nehnuteľnosti: dňa 19.07.2011 o 12,45 hod

Miesto konania dražby:
Exekútorský úrad v Žiline

JUDr. Jozef Kaduch, Dolný val 30, 010 01 Žilina

Kontakt: 041/ 5640 863, 5640 864, sekretariat@kaduch.sk

Jelentkezni lehet június 27-ig a Községi Hivatalban.

Biztosítunk tűzifát, 1 kakast,
amely átvehető 13.00-tól a helyszínen.

A csapatnak hozni kell mindent, ami a főzéshez szükséges.
Zenéről, frissítőről és a jó hangulatról gondoskodunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Nevezési díj
7,- €.

VI. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLVI. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁL

13.00 kakasok átvétele, helyszín elfoglalása,
verseny kezdete, gyerekek részére, horgászat, légvár, 18.00
verseny kiértékelése, 20.00 tábortűz, utcabál

Bővebb információ a Községi Hivatalban
vagy a +42135 779 2166-os telefonszámon.

Keszegfalván a tisztítóállomás előtti
parkban a következő programmal:

2011. július 2-án 13.00 órától

Történelmi időutazás
Az iskolaév vége megfelelő alkalom arra, hogy a tanulók

bemutassák munkájuk eredményeit, tudásukat. Bár a törté-
nelem nem tartozik a fő tantárgyak közé az ógyallai Május
1. utcai Szakközépiskolában, a felépítményi tagozat I. A osz-
tályos tanulói mégis gazdag ismeretanyag birtokosai. Az év-
végi zárómunkájuk készítése során az esztétikai és technikai
követelményekre is nagy súlyt fektettek. A kiállított munkák
ezekben a napokban az iskola folyosóján láthatók.

Az iskola után a munka következik
Ünnepélyes keretek között búcsúztatták a leérettségizett di-

ákokat az ógyallai Május 1. utcai Szakközépiskolában. A fel-
építményi tagozaton 32 fiatal gépész és közlekedési szak-
ember végzett. A rövid bevezetőt az igazgató beszéde kö-
vette, majd a legsikeresebb diákok kitüntetésére került sor.
Az esemény ünnepélyességét emelte a szimbolikus, utolsó
kalapácsütés az erre a célra készített, zöld szalaggal díszített
arany színű szerszámmal. ga

Édes Zsófia, a Komáromi Sakk Club tagja meg-
nyerte a Trencsénben június 5-11. között meg-
rendezett junior lányok országos sakkbajnoksá-

gát. A zárt versenyben 10 résztvevő közül bizonyult
legjobbnak, fél ponttal előzte meg a Čadca-i Bries-
tenská Andreát. Kilenc ellenfele közül hetet győzött
le, egy vereséget is megengedhetett magának, míg
utolsó ellenfelével már a végső győzelem biztos tu-
datában adta döntetlenre játszmáját. Ezzel a győze-
lemmel Zsófi már nyolcszoros egyéni országos bajnok
lett. A dél-szlovákiai sakkozók teljes sikeréhez hoz-
zájárult a dunaszerdahelyi Petényi Tamás, aki a junior
fiúk között szerezte meg az első helyet. Így Szlovákiát
Édes Zsófia és Petényi Tamás képviselik augusztus-
ban az indiai Chennaiban megrendezésre kerülő ju-
nior világbajnokságon. -d-

Boris Baráth: Gymnázium Ľudovíta Jaros-
lava Šuleka, a német nyelvi országos olimpiá-
szon első helyet ért el.

Martina Dinušová: Gymnázium Ľudovíta
Jaroslava Šuleka, a Trencsénben megtartott or-
szágos úszóversenyen első helyet ért el a női
100 méteres mellúszásban.

Farsang István: a Selye János Gimnázium
harmadikos diákja, aki nemrég az Európai
Uniós Fiatal Tudósok Versenyének szlovákiai
döntőjén végzett a 10 díjazott között.

Balla Mátyás, a komáromi Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanulója a
Kassán megrendezett Szép magyar beszéd ver-
senyének országos döntőjében a szakközépis-
kolások közül vitte el a pálmát.

Dékány Nikolett: a Selye János Gimnázium
tanulója a Kaszás Attila Versmondó Fesztivá-
lon aranysávos minősítést kapott, a Tompa

Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verse-
nyen a vers kategóriában első, míg prózában
második helyezést ért el.

Matusek Attila: az Ipari Szakközépiskola ta-
nulója a Kaszás Attila Versmondó Fesztiválon
különdíjat kapott, míg a Tompa Mihály Vers-
és Prózamondó Versenyen a próza kategóriá-
ban első helyet ért el.

Pálinkás Viktor: az ógyallai Építészeti Szak-
középiskola végzős tanulója, a Stavbár Nitra at-
létája ebben az évben is több sikeres eredményt
ért el. Februárban Pozsonyban 400 m síkfutás-
ban második lett, a 4x400 m váltót megnyerték.
Májusban a csehországi Třinecben győzött a
400 m síkfutásban, júniusban Prágában új or-
szágos csúccsal győzött. (miriák)

Az elmúlt tanév legsikeresebb
középiskolásai

Egy iskola, két hír

Édes Zsófia országos bajnok

Nyitrán került sor a 2010/2011-es tanév leg-
sikeresebb középiskolás tanulóinak kiérté-
kelésére. Milan Belica megyei elnök a kerü-
let 52 legeredményesebb tanulóját fogadta,
akik sikereket értek el a tanulmányi olimpi-
ákon, szakmai tevékenységben, szakmai,
művészeti és sportversenyeken. A Nyitra Me-
gyei Önkormányzat és az iskola sikeres kép-
viseletéért járásunkból a következő tanulók
kaptak oklevelet.

A sport kategaóriában Pálinkás Viktor, a kép
közepén, balról édesapja, jobbról Ladislav
Kimle iskolaigazgató az Építészeti Szakközép-
iskola végzős tanulója kapott elismerést
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Folytatás az 1. oldalról
Összeállításunkban a tábo-

rok adta lehetőségeket jártuk
körbe, melyek kínálatából
akad bőven. Napjainkban a
napközis táborok mellett
egyre változatosabb, külön-
böző tematikájú tanfolyamok,
bentlakásos táborok – többek
közt kézműves-, nyelvi, szín-
játszó-, sporttábor – közül le-
het válogatni. Hogy melyikre
van igény, persze függ a gye-
rek érdeklődési körétől, habi-
tusától s nem utolsó sorban a
szülő pénztárcájától. Az egyik
megkérdezett szülő például
arra hívta fel a figyelmet, hogy
a különböző táborok idő-
pontjai gyakran fedik egy-
mást, így előfordul, hogy a ki-
szemelt táborok egyikéről le-
marad a gyerek.

Napjainkban felkapottak a
különböző nyelvi táborok és
tanfolyamok, napközis és
bentlakásos típusúakból egya-
ránt van választék. A Lingua-
center nyelviskola oktatóját,
Csöbönyei Lászlót arról kér-
deztük, van-e igény a nyári
bentlakásos nyelvtáborok
iránt, akad-e olyan nebuló, aki
a vakáció alatt is nyelvtanozni
szeretne, s hogyan zajlanak a
foglalkozások.

Csöbönyei László úgy véli,
van érdeklődés az ilyen jellegű
táborok iránt, hiszen a gyere-
kek szívesen mennek tábo-
rozni, s az idegen nyelvi foglal-
kozást sem úgy kell elképzelni,
mint ahogyan általában a tan-
termi körülmények közt zajlik.
„A mi idei egyhetes, nyári an-
gol nyelvtanfolyammal egybe-
kötött táborunk helyszíne Do-
bogókő lesz, ahol különböző
szervezett programokkal szí-
nesítjük a hetet. Az erdei túrá-
zás, a kalandtúra, a fürdőzés, a

különböző sportolási lehetősé-
gek mindenképpen a napjaink
részét képezik majd. Mivel a
gyerekek nagyon kedvelik,
utolsó éjszaka bátorságpróbára
is sor kerül.

A programban meghirdete-
tett 45 perces órákat igyek-
szünk kint a szabadban meg-
szervezni. A foglalkozások ter-
mészetesen játékosak, lazáb-

bak, mint az iskolában. Tulaj-
donképpen rendszerezzük a
tanultakat, megbeszéljük azt,
ami nem megy. Az egész lé-
nyege a kommunikáció, vagy-
is hogy az elsajátított elméleti
tudást aktívvá tegyük. A lé-
nyeg, hogy kiszakadva a meg-
szokott tantermi közegből,
más szemszögből láttassuk a
dolgokat. Egész nap arra tö-
rekszünk majd, hogy foglalko-
zásaink során észrevétlenül
csempésszük be a tábor nyelvi
jellegét”.

A nyelvtanár azonban a szer-
vezési nehézségeket sem tit-
kolja. Ilyen jellegű táborok ese-
tében gondot jelent az adott
gyereklétszámhoz megfelelő
szállást biztosítani. Esetükben
például a meghirdetett bako-
nyi helyszín változott Dobogó-
kőre, ám az időponton és a tá-

bor időtartamán nem kellett
változtatni.

A mai gazdasági helyzetben
pedig az anyagiakat úgy kell
összehangolni, hogy a szülők
számára vállalhatóak legyenek
a költségek. Csöbönyei László
úgy látja, a jelenlegi helyzet-
ben a szülők maximum 150-
170 eurót tudnak áldozni ilyen
programokra. A szervezőknek

pedig ezért az összegért szín-
vonalas szállást, napi három-
szori étkezést és megfelelő
programokat kell biztosíta-
niuk.

A komáromi szabadidőköz-
pont nappali tábora reggel
6:30-tól 16:00-ig áll nyitva a gye-
rekek előtt. Varga Márta igaz-
gatónő azt mondja, ha a szü-
lők nem tudják elhelyezni
gyermekeiket a szünidő alatt,
akkor ezt a táboroztatási for-
mát választják. Nem kötelező
naponta jönni, hanem ahogy
igény van rá. A tábor nem in-
gyenes, napi 1,50-et kell kifi-
zetni, s az étkezésről is a szü-
lőnek kell gondoskodnia. Dél-
előttönként kézműves foglal-
kozásokat tartanak, a gyerekek
társasjátékot játszhatnak, ké-
sőbb pedig az időjárásnak
megfelelően a szigetbe vagy a

Holt-Vágra mennek ki. Ebéd
után a pihenésé a főszerep,
esetleg filmet nézhetnek, a
délutánt pedig az udvaron töl-
tik, sportolnak. Az igazgatónő
tapasztalatai szerint ezt a for-
mát leginkább az első osztály-
tól kezdődően a hatodik osz-
tályig használják ki, de min-
dig akadnak persze nagyob-
bak, s jönnek baráti csoportok
is. Júliusban akad olyan nap,
hogy 30 gyerek jön össze, au-
gusztusban aztán kissé meg-
csappan a számuk.

A központ csaknem tíz éve
hagyományosan tengerparti
táborokat is meghirdet. Ez in-
kább a 17-18 éveseket érdekli,
de akadnak kísérettel érkező
fiatalabb érdeklődők is. Egy-
egy útra húszan is jelentkez-
nek, természetesen ezt más
központokkal együtt szervezik.

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének vers-
és prózamondó tábora idén
nyolcadszor, képzőművészeti
alkotótábora pedig első ízben
kerül megrendezésre. Amint

azt Jókai Tibor irodavezetőtől
megtudtuk, mindkét tábor
ideje alatt komoly munka fo-
lyik majd, s a foglalkozások
célja tulajdonképpen a tehet-
séges gyerekek felkarolása, fel-
készítése. A tapasztalat azt mu-
tatja, van igény az ilyen jellegű
táborok iránt, a gyerekek szíve-
sen válsztják ezt a nyári elfog-
laltságot.

A képzőművészeti alkotótá-
borba a hazai és nemzetközi
képzőművészeti pályázatokon
már részt vevő alapiskolásokat
várják, s a szigorú jelentkezési
kritériumok ellenére nagy az
érdeklődés. A programok közt
magyarországi tanulmányút,
múzeumlátogatás is szerepel.
Mindkét tábor esetében lehe-
tőség nyílik bentlakásos és
nappali képzésre egyaránt,
mindkettő költségtérítéses.

Ógyallán (posta épülete) is
nyílik nyári napközi tábor, 8:00-
tól 16:00-ig várják a gyerme-
keket, akik színjátszó, nyelvi és
történelmi foglalkozásokon ve-
hetnek részt. (földes)

A szünidő alatt tartalmas programot nyújtanak a táborok

A táborok időpontjai
gyakran fedik egymást

Az ön gyermeke holt tölti a vakációt?
Százvai Szilvia: Mivel férjem pedagógus, ezért nem jelent

olyan nagy gondot a gyerekek elhelyezése, azonban naponta
tartalmas programot kitalálni így sem egyszerű. Lányunk
harmadik alkalommal lesz az aranyosi egyhetes kézműves-
tábor lakója. Mindez 60 euróba kerül, a többi tábor költsé-
geihez képest ez aránylag megfelelő összeg. Valószínűleg egy-
egy napra a szabadidőközpont által szervezett nappali tá-
borba is elmegy majd. Lényeg, hogy társaságban legyen.
Nagyfiunk idén a Tátrában fog edzőtáborozni, mivel támo-
gatott programról van szó, ezért a tábor költsége 50 euró.

Patus Éva: Nagyobbik fiunk már 15 éves, nem akar tábo-
rozni. A kisebbik fiunk a református egyházközség által szer-
vezett napközis táborba megy, ahol kézműveskednek, s a gú-
tai malomhoz is ellátogatnak. Azt tapasztalom, hogy a leg-
több tábort azonos időpontban – például július második he-
tében – szervezik meg. Emiatt fiunk idén az egyik lovas tá-
borról marad le. A szünidő többi napjain felváltva leszünk a
gyerekekkel, szerencsére a nagyszülők is besegítenek.

Szerdán 35 fokos melegben 5 percre lefa-
gyott a Klapka tér. Délután két órakor fia-

talok egy csoportja szószerint lemerevedett,
mintha megállt volna az élet filmkockája. Öt tel-
jes percre megállt az élet a Klapka téren. Voltak,
akik épp üdítőt kortyolgattak, beszélgettek, vagy
a találkozás örömét nyilvánították ki. De a leg-
ötletesebbnek a hídat jelképező hölgy bizonyult,
aki nagy erőfeszítések közepette teljesítette
az 5 percet. A szervezők ezzel szerették volna je-
lezni, hogy 10 hónap kemény tanulás, iskola
után jár az öt perc mozdulatlan nyugalom. Ez
nem az első ilyen fajta megnyilvánulás a Selye
János Gimnázium részéről. -pint-

Lefagyott a Klapka tér
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A mai gyors ütemben változó, némileg hektikus
világunkban, az emberi tevékenység egyre fon-
tosabb szerephez jut. A szaktudás mellett kie-
melkedő jelentőséggel bír a teljesítmény-orien-
táltság, a minőség és a megbízhatóság.

Az észak-komáromi székhelyű INVESTCON-
SULT Kft. – Építészmérnöki és Ingatlanközvetítő
Társaság azon nem túl sok vállalkozás közé tar-
tozik, melyek már több mint 14 éve változatlan
székhellyel és fő tevékenységi irányultsággal ren-
delkeznek, a folyamatos eredményeket biztosító
és a szakmai fejlődést fontosnak tartó feltételek-
kel.

Az INVESTCONSULT Kft. meghatározó ügyin-
tézői és egyben tulajdonosai a két testvérpár, Szabó
Tibor és Szabó Zsolt mérnökök. Szakmai felké-
szültségük bizonyítéka járásunkban és azon kívül
is számos ingatlan: gyáregység, bérházak, admi-
nisztratív és üzleti célú építkezések realizálása.

Az INVESTCONSULT Kft. olyan szervezési struk-
tútával rendelkezik, amely ügyfeleinknek, akár
jogi, akár fizikai személyek, teljeskörű szolgáltatást
tud biztosítani.

Tevékenységünk fő irányzatai:
- mindennemű ingatlan szakmai értékbecslése
- ingatlanok eladásának, bérbeadásának
közvetítése

- komplett tervdokumentációk kidolgozása
- építkezési engedélyek biztosítása
- az építkezések kivitelezésének megszervezése,
szükséges építkezési felügyelet mellett

- a kész építkezések átadása, kollaudációja
- vázrajzok készítése

Kiemelkedő eredményeket ért el tevékenysé-
gük folyamán a társaság úgyszintén az ingatlanok
eladása, valamint bérbeadása területén, termé-
szetesen teljes jogi szolgáltatást biztosítva ügyfe-
leinek. Ez a tevékenység is nagy körültekintést,
szakmai tapasztalatot és bizalmat igényel. Ezen a
területen is, akárcsak sok más helyen társadal-
munkban, egyre felkészültebb és igényesebb hoz-
záállásra van szükség, mivel érzékenyen kell rea-
gálni a kereslet és kínálat gyakori változásaira is. Az
ingatlanvásárlók igényei is nagyon eltérőek, akár az
ingatlan minőségét, technikai paramétereit, árát
tekintve, akár a környezetet illetően ahol az ingat-
lan található.

Az INVESTCONSULT Kft. immáron 11 éve aktív
tagja a Szlovákiai Ingatlanirodák Nemzeti Szövet-
ségének (NARKS), ami még jobban elősegíti a ma-
gas színvonalú szolgáltatások biztosítását.Végeze-
tül elmondható, hogy hosszú távon csak az a vál-

lalkozás ér el megfelelő eredményeket, ahol meg-
bízható, jó minőségű, az ügyfelek elismerését ki-
váltó és fejlődőképes tevékenység folyik.

Az INVESTCONSULT Kft. felelős vezetői ennek
tudatában, minden nehézség ellenére is optimis-
tán tekintenek a jövőbe, bízva a tudásorientált tár-
sadalom kihívásainak és jövőbeni feladatainak si-
keres teljesítésében.

Az INVESTCONSULT Kft. eddigi főbb referen-
ciái, aktuális ingatlankínálatai megtalálhatók a
cég honlapján.

Elérhetőség:
INVESTCONSULT Kft.
ul. Záhradnícka 16/3 (Piramis épület)
Észak-Komárom (Komárno)
www.investconsult.sk
Tel: 035/7702 853

Ahol az eredményeket a munka és a tehetség biztosítja

Az INVESTCONSULT Kft székhelye a Piramis épü-
letében

Szabó Tibor és Szabó Zsolt mérnökök, az INVEST-
CONSULT Kft. tulajdonosai.

Megállapodtak Brüsszelben a tagál-
lami kormányokat tömörítő Európai
Tanács soros magyar elnökségének
tárgyalói az Európai Parlament és az
Európai Bizottság képviselőivel az
élelmiszercímkézés reformjáról.

Az új szabályok szerint valamennyi
élelmiszer csomagolásán meg kell je-
leníteni az energia-, a só-, a cukor-, a fe-
hérje-, a szénhidrát- és a zsírtartalomra,
valamint a telített zsírsav tartalomra
vonatkozó adatokat. Kötelező lesz fel-
tüntetni a származási országot a ser-
tés-, marha-, bárány- és kecskehús, va-
lamint a baromfi esetében is. A reform
az unióban egyre nagyobb problémát
okozó túlsúlyosság elleni küzdelem ré-
sze. Célja, hogy a vásárlók minél in-
kább megalapozott döntést hozhassa-
nak.

Az új rendszer azt követően léphet
életbe, hogy a megállapodást hivatalo-
san elfogadják a kormányok és az Eu-
rópai Parlament.

Az Európai Unió Tanácsa a héten jó-
váhagyta azt a kapcsolódó jogszabály-
tervezetet, amely az élelmiszereken az
eddigieknél jóval egyértelműbb, olvas-
hatóbb címkéket helyezne el, a jelen-
leginél több információval szolgálva a
fogyasztók számára.

Miért olyan fontos ez?
- Szlovákia is Európában a szív- és

érrendszeri betegségek által leginkább

sújtott országok közé tartozik, ezért
fontos, hogy minden lehetséges esz-
közzel igyekezzünk csökkenteni a be-
tegség okozta terheket. A Nemzeti Szív-
alapítvány hangsúlyozza, hogy a vilá-
gos és könnyen megérthető tápanyag-
jelölés alapvető fontosságú az étrend-
del is összefüggő olyan egészségi prob-
lémák visszaszorításában, mint a szív-
és érrendszeri betegségek.

- A vásárlók könnyeben dönthetnek
majd egy adott termék megvásárlása
mellett. Több elvégzett felmérés is azt
mutatja, hogy a vásárlók többségének
fontos, hogy az élelmiszer ténylegesen
hazai legyen. Szintén jó hír egyes fo-
gyasztók számára, hogy a hústermék-
nek tartalmaznia kell információt arra
vonatkozólag, hogy az állatot kábítás
nélkül vágták-e le.

A vásárlók ezáltal több információ-
hoz jutnak, így legalább azok tudatosan
vásárolhatnak, akik ezt fontosnak tart-
ják. Miriák Ferenc

Élelmiszerek címkézése
Már megszoktuk, hogy az ÉS?! Szín-
ház mindig hozza a formáját. Érde-
kes jelenség, hogy ez a csoport „ki-
harcolta” magának azt, amit csak ke-
vesen tudnak, hogy a néző igenis él-
vezetes, magával ragadó, felhőtlen
produkciót lásson, igényes szerep-
osztással.

Aki a megnyitó után átballagott a
VMK épületébe, az kapott valamit, va-
lamit, amit csak ők tudnak, olyan ÉS-
esen. Mivel ez a darab kamarajelleggel
készült, így a VMK színpadára került.
Még el sem kezdődőtt az előadás, már
többen „padlóra” kerültek. Történt
ugyanis, hogy 120 széket préseltek be
a színpadra. Ennyi fért be. Mivel ennél
jóval többen szándékoztak részesei
lenni az ÉS?! sikerének, a nézők egy ré-
sze, főleg a fiatalok padlón ülve élvez-
hették az előadást. Nem beszélve arról,
hogy vagy 30-an állva nézték végig a
kétrészes bohózatot. Ezek voltak az
előzmények.

De nézzük csak sorjában az esemé-
nyeket! A csoport magas hőfokon in-
dított. Panyi Zoltán (Cukor Jenő, föld-
hivatali előadó) végig sziporkázott. A
szó szoros értelmében „belebújt a sze-
repbe“. De ugyanez mondható el Ba-
horec Ágotáról is, aki Claudia bejáró-
nőt játszotta. Végig érezni lehetett,
hogy ők felöltötték a megformált egyé-
nek ruháját. Panyi Béla (Koncz, állam-
titkár) szintén hozta a formáját, a tőle

megszokott arcmimikával. Nagy Lász-
lónak és Mészáros Györgynek több
szerep is jutott. Először ők voltak a
magyar gengszterek, majd a hulla-
szállítók és végül a változatosság ked-
véért újra gengszterek, ezúttal kína-
iak. Várady Nelli (Elvíra, az elvált fele-
ség) játéka igazi élmény volt. Úgy néz
ki, Szabó Csilla rendező, amihez hoz-
zányúl, az tuti siker.

De van egy dolog, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül. Ez pedig az
előadásban elhangzott obszcén szavak
használata. Csak úgy röpködtek a p, f,
és b-betűvel kezdődő szavak. A néző-
téren fiatal anyukák is helyet foglaltak
gyermekeikkel. Az előadás után egy-
páran nehezteltek: hogy jön ez ide?
Hát igen, erre a produkcióra ki lehetett
volna tenni a 16-os karikát. Néhány
magyar színházban már sajnos pol-
gárjogot nyert az ilyen trágár szavak
használata, de ők legalább felhívják
erre a figyelmet a műsorfüzetükben:
Vigyázat, az előadás egyes részeiben
obszcén, szeméremsértő szavak is el-
hangzanak. Figyelmeztetés ez, hogy
aki erre az előadásra jegyet vált, az
mire számíthat. Nos, ezt kellett volna
eszközölni az ÉS?! produkciója felve-
zetésében is.

Amúgy ha ezt a kis „malőrt” leszá-
mítjuk, rutinos, jó előadást láthattak a
nézők. Kár, hogy erkölcsi szempontból
egy kicsit el lett rontva. -pint-

Haláli jó a Halni jó, de...
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A nagymegyeri gyerekek nagy
örömére az utóbbi időben a vá-
ros több játszótere is megújult,
kicsinosult. Volt ahol csak átfes-
tették, kijavították az egyes játé-
kokat, mászókákat, padokat, fő-
leg a lakótelepeken találhatóa-
kat, de akadt olyan játszótér is,
ahol új eszközökkel bővült a kí-
nálat.

A lakosok kezdeményezésére és
az önkormányzat segítségével tel-
jesen megújult a Štúr utca és a
Fecske utca kereszteződésében ta-
lálható játszótér, a különböző já-
tékok javítása mellett az emberek
társadalmi munkában saját pénz-
eszközökből új hintákat, mászó-
kákat, csúszdákat is építettek a
gyerekeknek, az önkormányzat
pedig a tér körbekerítését vállalta
magára. A terület felügyeletét az
utcák lakói látják el. Tavaly már
egy másik játszóteret is felújítot-
tak Fitos László, Pongrácz Kálmán
és Erős Ferenc helyi lakosok kez-
deményezésére, köszönhetően
egy nagymegyeri vállalkozásnak,
valamint az önkormányzat segít-
ségének is. Az utóbbi ígéretet tett

arra, hogy az így rekonstruált ját-
szóterek megvilágítását is felújítja
még ebben az évben. Hogy a to-
vábbi nagymegyeri játszóterekkel
kapcsolatban követendő példára
találnak-e ezek a kezdeményezé-
sek, azt legjobban a gyerekek re-
mélik. Kép és szöveg:

Kovács Zoltán

Megújuló játszóterek

A jeles napon díszbe öl-
tözött az iskola, annak taná-
rai, alkalmazottai és tanu-
lói. A nagyszabású ese-
ményre több vendég volt hi-
vatalos. Az elmúlt időszak
igazgatói és igazgatóhelyet-
tesei, alkalmazottai, akik e
falak közt évtizedeket töl-
töttek el. Képviseltette ma-
gát Gúta város önkormány-
zata, a helyi oktatási intéz-
mények, a kerületi tanügyi
hivatal, a móri testvériskola
és a kisbéri testvérváros. El-
fogadta a meghívást Szigeti

László volt oktatásügyi mi-
niszter, aki öt évvel ezelőtt
nyújtotta át az okiratot, mi-
szerint az iskola felveheti a
Corvin Mátyás nevet. A
meghívottakat a Corvin-te-
remben fogadták. Itt a je-
lenlévők megtekinthették
az iskola volt diákjainak
munkáiból összeállított tár-
latot: Kürti Endre fotóit,
Kürti Szabolcs Computer
alatt című képeit és Kürti
Zsolt grafikáit és fotóit.

A megnyitó az iskola ud-
varán zajlott, majd az ün-

nepség gálaműsorral folyta-
tódott a kultúrházban. A gá-
laműsor gazdagságát és sok-
színűségét bizonyítja, hogy
nemcsak a mostani diákok
adták elő műsorukat, ha-
nem csatlakoztak hozzájuk
jelenlegi tanárok, sőt volt di-
ákok is. Utóbbiak közül Csiz-
madia Angelika csembaló-
játékával, Kandik Réka és
Rigó Orsolya furulyajátéká-
val szórakoztatta a közönsé-
get. Fellépett továbbá Kiss
György és Angyal Réka, akik
népi táncot jártak. Kiss Il-
dikó szavalatával, Tóth
László énekével ragadta
meg a nézőket. Legvégül
Vadkerti Imre egész teret be-
töltő énekével teremtett
meghitt, ünnepi hangulatot.

Az intézmény vezetősége
e nap alkalmából több aján-
dékkal is gazdagodott. A ke-
rületi tanügyi hivatal em-
léklapot, a gútai önkor-
mányzat és a polgármester
emlékplakettet, a város ma-
gán szakközépiskolája az is-
kola címerét nyújtotta át az
igazgatónőnek, Csütörtöki
Erzsébetnek. Az iskola
könyvtára két Corvin Má-
tyásról szóló könyvvel gya-
rapodott.

-la-

A Corvin fél évszázada
Jelentős esemény zajlott a gútai Corvin Mátyás Alap-
iskolában. Az intézmény megalakulásának 50. évfor-
dulójára emlékezett, s szervezett ez alkalomból ün-
nepséget. Az évforduló tiszteletére emlékplakett ké-
szült, valamint évkönyv, mely az elmúlt öt év esemé-
nyeit foglalja magába.

Gúta

Nagymegyer

Nagymegyer

A Štúr és Fecske utca találkozásá-
nál lévő játszóteret örömmel vet-
ték birtokukba az apróságok

A múlt hónap végén a cseh főváros-
ban, a száztornyú Prágában jártak a nagy-
megyeri Bartók Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola kilencedikes diákjai.
Az év végi kirándulást már nagy izga-
lommal várták a tanulók, az élményekkel
teli utazásról a következőképpen számolt
be Kulacs Dominika, a IX. A osztály di-
ákja: „A Bartók Béla Alapiskola kilence-
dikes diákjai Domonkos Judit, Néveri Il-
dikó és Váradi Ildikó tanító nénik, vala-
mint Soóky Marián tanító bácsi kíséreté-
ben vettek részt az év végi osztálykirán-
duláson. Három napot töltöttünk el
Prágában, ebben a csodaszép városban. A

hosszú út után betekintést nyerhettünk a
város történelmébe, s több nevezetességet
is megnéztünk: az Orlojt, a prágai várat,
ahol az őrségváltást is láthattuk, a régi
zsidónegyedet, a Vencel teret, a Károly hi-
dat, a Közlekedési Múzeumot. A kilenc év
alatt összeszokott csapat fantasztikus ki-
rándulást tudhat maga mögött, de sajnos
egyben az utolsót is - így együtt, min-
denki. Pár nap múlva sajnos búcsút mon-
dunk nemcsak az iskolának, hanem egy-
másnak is“ – számolt be röviden a végzős
alapiskolások Prágában szerzett élmé-
nyeiről Dominika. -kz-

fotó: Kulacs Dominika archívumából

Az utolsó közös
kirándulás
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Horváth László, aki a komá-
romi Pihegő gyermek néptán-
csoportban táncolt és érzelmi
szálak fűzik a faluhoz, gondolt
egy merészet, néptánccsoportot
alakított, mivel ehhez ért a leg-
jobban. Az elgondolását tett kö-
vette: és április elején felkereste a
polgármestert, aki egyből zöld
utat adott a csoport ténykedésé-
nek, és támogatásáról biztosí-
totta az agilis fiatalembert. De a

továbbiakban történt eseménye-
ket mondja el a fiatal néptáncos.

„Először is szeretném megkö-
szönni a polgármester úrnak a
bizalmat és a lehetőséget, hogy
első hallásra ilyen pozitívan állt a
kezdeményezéshez“ – kezdte a
csoport vezetője. „A következő lé-
pés a tagok toborzása volt. Meg
kell jegyeznem először egy ve-
gyes összetételű csapatban gon-
dolkodtam, de a jelentkezések-

nél kiderült: csak lányok érdek-
lődnek a tánc iránt. Megemlíte-
ném, hogy a falu történetében
még soha nem volt ilyen jellegű
csoport. A válogatásnál nagy se-
gítségemre volt Bergendi R. Zita
tanárnő. Rajta keresztül sikerült
„megfertőzni” a lányokat a nép-
tánc szeretetével. Az első alka-
lommal 14-en jöttek el a helyi
kultúrházba. Később ez a szám
nyolcra zsugorodott. Mivel csak-
is lányokból álló csoport volt, így
olyan táncban kellett gondol-
kodnom, amely lányokra íródott.
Így jutottam el a nagyon igényes
Somogyi üvegeshez. Ezt a három
és fél perces táncot rekordidő
alatt tanulták be a lányok. Az
első nyilvános fellépés a faluna-
pon történt, és a vártnál sokkal
jobban sikerült“ – tette hozzá a
néptáncos fiatalember.

A néptánc vezetője jelenleg a
Tóth Júlia Anna, Czédli Kinga,
Győri Anita Enikő, Juhász Kitti,
Végh Virág és László Fanni ösz-
szetételű csoporttal dolgozik. A
következő tánc a Karikázó lesz.
Úgy látszik, a siker megnyitja az
érdeklődés kapuit, hisz a napok-
ban újabb két lány jelentkezett,
hogy szeretnének a csoporthoz
tartozni, és elkezdeni a munkát.

Kép és szöveg: -pint-

Az apák megünneplését az Egyesült Államokban kez-
deményezte a múlt század elején a nyugat-virginiai Mrs.
John B. Dodd, lánykori néven Sonora Smart, akinek apja
megözvegyülve is becsülettel gondoskodott hat gyer-
mekéről.

Egyre több országban ünneplik az Apák napját. Ógyal-
lán a Napsugár Óvoda pedagógusai a helyi Szabadidő-
központ parkjában hatalmas kerti partit szerveztek.
Zemkó Margit polgármesternek és Kádek Gabriellának,
az óvoda igazgatónőjének ünnepi köszöntője után a gye-
rekek kapták a főszerepet. Az édesapák segítségével na-
gyon sok ügyességi versenybe, játékba kapcsolódtak be.

A játék mellett volt rendőrségi bemutató, kábítószer-
kutatás kutyával, a gyerekek kocsikázhattak is, de nem hi-
ányozhatott a hastánc- és a közkedvelt zumba-bemutató
sem. (miriák) Mária Hamranová felvétele

Szilfácska – leány néptánccsoport Apák napja
Ógyalla

Az Apák napjáról ma már szinte világszerte megemlé-
keznek a 20. század eleje óta. Bár nálunk még ritkán
hallani róla, június harmadik vasárnapján (2011. június
19-én) az apaság, az apai szerep előtt tisztelgünk.

Örömmel adunk hírt arról, ha egy új csoport, szervezet vagy
együttes alakul régiónkban. Nemrégen egy olyan tánccsoport
jött létre a közel 500 lelket számláló kisközségben Szilason, ami-
lyenre a falu történetében még nem volt példa.

Szilas
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Falunapi vigadalom sok tánccal és focival

Az elmúlt hétvégén „Borban
az igazság!“ címmel folytató-
dott a programsorozat. A
Duna-korzón ezúttal a magyar
nóta és az operett virágkorát
mutatták be a szervezők.

A látogatók a programok
előtt megtekinthették az Ifi
klubban a Borban az igazság!
című kiállítást. A bemutatón
a borászatban használt kellé-
kek mellett rendkívül gazdag

és színvonalas tájékoztatót
kaphattak az érdeklődők a
szőlőtermesztésről és a bor-
készítésről.

A műsor zumba-partival
kezdődött, majd Vörös Bog-
lárka mondott verset. Ezt kö-
vette a szőgyéni Iglice nép-
téncegyüttes, Gáspár Enikő
előadóművész szavalata,
majd a párkányi Kisbojtár
néptáncegyüttes fellépése. Az
operett és magyar nóta felvi-
déki kiválóságai, Dóka Zsuzsa

és Bősi Szabó László elsőként
operettrészletekkel, majd ma-
gyar nótákkal szórakoztatták
a közönséget. Az előadások
mellett bemutatkoztak a ré-
gió borászai is. A sátraknál he-
lyi gasztronómiai specialitá-
sokat lehetett fogyasztani. Is-
mét jelen volt a fotószínház,
amely korabeli vásári fotózást
kínált és Dudó bohóc ugráló-
várai, így a legkisebbek is jól
szórakoztak.

A második alkalommal
megrendezett Duna-korzó
programsorozat népmulat-
sággal ért véget. Egyre többen
látogatják a község új helyszí-
nén a rendezvényt, akik kel-
lemes környezetben, vidám
és nosztalgikus hangulatban
töltik el a hétvégét.

A 20. század legendás kor-
szakait felelevenítő program-
sorozat július 30-án folytató-
dik, „Valami Amerika!” cím-
mel a jazz és swing jegyében.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Mulatós hétvége a Duna-korzón

A diabetikusok komáromi alapszervezete,
a DiaKom június 4-én rendezte meg I. Dia-dél-
utánját tagjaik és családtagjaik részére.

Szabó Mária pedagógusnő rende-
zésében ebben az iskolaévben a Ko-
váts József Alapiskola színjátszó cso-
portja az eredeti forgatókönyv sze-
rint újra feldolgozta a mesét. A be-
mutatóra június elején került sor a
helyi kultúrházban. Az előadásban 33
tanuló vett részt. A főszereplők az 1.
és a 2. osztály tanulói voltak. A felső
tagozatos tanulók kisebb szerepeket
kaptak, a díszletek cseréjénél segéd-

keztek és a kisebbeket öltöztették. Felnőttek segítségét nem vet-
ték igénybe.

Ismerkedjünk meg a szereplőkkel. Mesemondó: Noszkai
Ágnes, Rablómama: Tanka Réka, Hókirálynő: Mikeš Viktória
Amanda, Gerda: Zsidek Anna, Rénszarvas: Kovács Fanni, Kay:
Nátek Panna, Tanácsnok: Cséplő Orsolya, Nagymama: Kovács
Kitti, Elza: Domonkos Beáta, Holló Károly: Kaszab Barbara,
Holló Klára: Marcsa Krisztina, Klaus: Czinke Csenge, Rablóle-
ány: Édes Réka, Rabló I. Őszi Kevin, Rabló II: Kardos Beatrix,
Őrök: Bitter Veronika, Brúder Kitti, Király: Kovács Edina. To-
vábbi szereplők: Krupa V., Miriák N., Novák B., Kardos J., Barti
N., Palló M., Góth L., Bohos K., Czirok M., Haulitusz V., Vörös
E., Vörös M., Vörös P., Vörös J.

Aki látta az előadást, annak remélhetőleg maradandó él-
ményt nyújtott. (miriák)

A Hókirálynő
bemutatójaKarva

Hetény
Megyercs

Bátorkeszi

Harminc évvel eze-
lőtt a magyar tanny-
elvű alapiskola tanu-
lói már bemutatták a
híres dán költő és
meseíró, Hans Chris-
tian Andersen -egyik
legsikeresebb művét,
a Hókirálynőt.

Dia-délután
a lovas tanyán

A Dia-délután színhelye Hetény volt, Kocsis
Bandi bácsi lovas tanyája. Az ötlet gazdái Rigó Pi-
roska, a DiaKom elnöknője és Rancsó Melinda
voltak. Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék fel-
hívni a figyelmet a cukorbetegség veszélyeire és a
mozgás szerepére. Mivel egyre több a túlsúlyos cu-
korbeteg a mozgásnak is nagy szerepe van a szö-
vődmények megelőzésében. A lovas tanyán min-
denkinek volt alkalma nyeregbe pattanni, igaz vol-
tak, akik csak simogatták a lovakat vagy sétáltak a
friss levegőn. Az érdeklődők betekintést nyerhet-
tek a lovas gyógyterápiába és a hypoterápiába is. A
friss levegő, a mozgás és a lovaglás megtette a ha-
tását, mindenkinek nagyon jó volt a vércukorér-
téke ezen a napon.

(miriák)
Rancsó Melinda felvétele

A falunapi délelőtt a legkisebbekről szólt. A szervezők
nekik kedveskedtek, és sokan éltek is a lehetőséggel. A
nyugdíjasok kezemunkáját dicsérte a falunapi pala-
csinta, mely évről évre egyre népszerűbb a látogatók
körében. Délután kettőtől a focira terelődött a figyelem.
Először a Vérteskethellyel majd a rédei öregfiúkkal csap-
tak össze a hazai labdarúgók. Hat órakor kezdődött a fa-
lunap kultúrműsora, melyet először a helyi óvodások
nyitottak meg. Szenvedélyes cigánytáncukkal a legki-
sebbek levették a lábukról a nézőket. Őket követte az
alapiskolások western illetve népitánca. Majd újra egy
helyi jellegű tánccsoport lépett a közönség elé. Este kü-
lönböző meglepetések, tombola várta a szórakozni vá-
gyó megyercsieket. Kép és szöveg: -pint-
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Csallóközaranyos

Ünneplőbe öltöztették szívüket-lelküket
A szombati program már kora reggel

sportdélelőttel indult, majd a piactéren
megnyitották a babgulyásfőző-versenyt, az
egykori római katolikus iskolában pedig
egy nagyszerűen kivitelezett néprajzi kiál-
lítással kezdődött.

A délutáni program ökumenikus is-
tentisztelettel és koszorúzással indult. Az
ünnepi felvonulást követően a falu pol-
gármestere Kósa József megnyitotta a fa-
lunapot. Kiértékelték a délelőtti sport- és
főzőversenyt. A babgulyásfőző-verseny
győztesei a helyi vadászok voltak. A kul-
túrházban bemutatásra került a Dzsun-
gel könyve, zenés mesejáték. A Szürke
Farkas íjászcsoport íjászbemutatója után
kezdetét vette a kultúrműsor a szabadtéri
színpadon, amelyben felléptek a helyi

Perbete

A főzőverseny győztese a helyi vadászok
( Zeller Tibor, Zeller Györy és Lacza Zoltán)

Készül a falu kemencéjében sült kolbász

Térzenét a közkedvelt nyugdíjasklub zenekara biztosította

A kilencedik alkalommal megrendezett falunapi ünnepség pén-
teken Soós Csilla, ólomüveg tűzzománc, Ivan Jozef fotó, a per-
betei kézimunkakör munkáinak és az Ógyallai Művészeti Alap-
iskola tanulóinak munkáiból készült kiállítás megnyitójával kez-
dődött.

A helyi borosgazdák kínálták boraikat

óvodások és alapiskolások, a Napraforgó Gyer-
mek Néptánccsoport, Árvalányhaj Népdalkör,
Margaret Táncklub és az Ógyallai Művészeti
Alapiskola növendékei. A falunapi ünnepség a
kassai Thália színház művészeinek előadásá-
val, utcabállal, közben a Desperado együttes
koncertjével ért véget. Kép és szöveg: miriák

Tartalmas programokkal várták
a falunapra látogatókat az ara-
nyosiak. Volt itt minden: evés-
ivás, jókedv, móka és kacagás. A
rendezvény fő helyszíne a lab-
darúgópálya melletti terület
volt, ahol a helyenkénti nyári zá-
por ellenére szépszámú nézőse-
reg gyűlt össze. A programok
igazi kavalkádja várta a jelenle-
vőket.

A délelőtt a gulyásfőzés jegyében
zajlott. Miközben figyelemre méltó
bemutatót tartottak a helyi íjászok.
A délutáni szórakoztató műsort a
helyi óvodások nyitották meg. A
program alatt zsúfolásig megtelt a
nézőtér. Folytatásban pedig a ha-
zai pom-pom lányok mutatták be
műsorukat, majd a lukanényi cite-
razenekar egyórás vidám nótázása
következett. Közben a focipályán
nagy iramban folytak a mérkőzé-
sek. Az aranyosi falunapot a hirte-
len jött eső ugyan megpróbálta el-
mosni, de a kilátogatók jó kedvét az
időjárás sem ronthatta el. Persze a
legifjabbak sem maradtak program
nélkül, a gyerekek nagy örömére
bohóc és más szórakoztató műso-

Falunapi vigasság:
evés-ivás, jókedv

rok színesítették a délutánt.
Elmondhatjuk, hogy az ara-
nyosi falunap sikeres volt, ér-
dekes programokkal.

Kép és szöveg: -pint-
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Keszegfalva

Lakszakállas

Pénteken első alkalommal került megren-
dezésre a keszegfalvai futballpályán a „Moz-
gással az egészségért’’ nevű sportnap. A sport-
nap a helyi Lőrincz Gyula Alapiskola, a szlo-
vák tannyelvű alapiskola és a helyi önkor-
mányzat támogatásával jött létre. Támogatók
voltak még a helyi Seishin Karate Klub kép-
viseletében Markovics János, a futballklub
nevében pedig Tureček Milan. A rendezvényt
Lehocký Milan mérnök, Keszegfalva polgár-
mestere nyitotta meg, és ő adta át a díjakat is.
Összesen 46-an neveztek be a különböző ka-
tegóriákba.

A versenykategóriák a következők voltak:
krikettlabda-dobás, rövidtávfutás – 50 m, csó-
nakfutás, helyből távolugrás.

„Mozgással
az egészségért“

Alakiak ismét színvona-
las műsorral várták a
szórakozni vágyókat.

Délelőtt a helyi focipályán
kölyökkupa zajlott, ahol az
ifjú futballisták harcoltak a
gólokért. Kora délután öku-
menikus istentiszteletet tartottak a
református templomban. Az idei fa-
lunapot rendhagyó módon esküvői
hangulat lengte körül. Volt lányké-
rés a Molnár házban, esküvői fel-
vonulás és ceremónia a parkban fel-
állított boldogságkapu alatt, majd a
kultúrházban divatbemutató. Késő

délután a szabadtéri színpadon vál-
tották egymást a tánc- és hagyomány-
őrzőcsoportok: először a helyi ovi-
sok és alapiskolások, majd a nép-
dalkör tagjai, ezt követték a lako-
dalmi játékok, kán-kánnal egybe-
kötve, a Zalaerdődi vendégek
produkciója és a csicsói Musiköl-

kök előadása. És persze nem ma-
radhatott ki a lakszakállasi VaLA-
Kik tánccsoport showja sem. Este
Márió, a harmonikás adott koncer-
tet, és a Rytmic Band közreműkö-
désével a szokásos utcabál kötötte
le a pihenni nem szándékozókat.

Kép és szöveg: -só-

Esküvői fesztivál a falunapon
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„Négyéves kislány vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“

Június 29-én ünnepli
5. születésnapját

Baják Zsófika Ekelen.
E szép nap alkalmából sok

erőt boldogságot, erőt,
egészséget és sok puszit
küld szerető családod:
anyu, apu, kistestvéred
Balázs, unokatestvé-
reid: Veronika és
Ronaldka, ke-
resztszüleid és
nagyszüleid.

Jubileumi falunap

Falunap az összetartozás
jegyében

Szeretettel köszöntik őt:
anyu, apu, mama, testvére Edina.

Június 18-án ünnepelte
4. születésnapját

Plauter Dianka
Lakszakállason.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a tizenhatodik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb, amit adhatunk: a szeretet.“

Július 3-án ünnepli
16. születésnapját

Plauter Gergő Lakszakállason.
Szívből köszöntik őt: anyu, apu, test-
véred Arnold, Rózsi mama, ócsai ma-
máék.

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

A falunapi rendezvény pénteken a Lilla Ga-
lériában, a Magyarországon élő Szűcs László
pasztellképeinek kiállítás megnyitójával kez-
dődött.

Szombaton a kora reggeli zenés ébresztő el-
sősorban a kerékpározóknak szólt, akik MUDr.
Sebők Zoltán vezetésével kerékpártúrán ve-
hettek részt.

A délutáni műsor a sportpályán folyta-
tódott, elsőként az óvodások és a Tarczy La-
jos Alapiskola tanulóinak műsorával mu-
tatták be műsorukat, majd Lucza Sára pol-
gármester ünnepélyesen is megnyitotta a
rendezvényt. Ezt követte a „Tiszteletbeli
Polgár“ cím átadása. Kitüntetésben része-
sült Kőrösfő polgármestere Antal János és
alpolgármestere Péntek László, valamint
Pátka polgármestere Fűri Béla és alpolgár-
mestere Buda József. A kitüntetések át-
adása után a kőrösfői néptáncosok jóvol-

tából kalotaszegi táncokban gyönyörködhet-
tek a jelenlévők. Az alapiskola színjátszócso-
portjának bemutatója csak fokozta a műsor
színvonalát. Közben sportvetélkedőket is szer-
veztek a résztvevőknek. A Jókai Színház mű-
vészeinek előadása Határtalan vigasság cím-
mel pedig a kultúrműsor csúcsa volt. A falu-
napi ünnepség táncmulatsággal ért véget.

(miriák), a szerző felvételei

A katolikus templom-
ban ökumenikus isten-
tisztelettel kezdődött a XV.
Szentpéteri falunap. A dél-
utáni ünnepség a sportpályán
folytatódott, ahol Jobbágy József
polgármester ünnepélyesen is
megnyitotta a rendezvényt, majd
Hernád testvértelepülés képvise-
letében Zsírosné Parlaga Mária
polgármester is üdvözölte a néző-
ket. Ezt követte a legjobb sporto-
lók és a legeredményesebb tanu-
lók megjutalmazása.

A kultúrműsort a szlovák tany-
nyelvű alapiskola és óvoda tanu-
lóinak műsorával indult, majd fel-

lépett a Konvalinka énekegyüttes, a hernádi
Búzavirág Népdalkör és a TNT STK színjátszó
kör, a Kossányi József Alapiskola és Óvoda ta-
nulói, az Őszirózsa Népdalkör. A sportrendez-
vények keretében különböző korosztályú fut-
ballmérkőzésekre került sor. Ezt követte a Wa-
sabi-karate bemutató, a felsőkirályfai Kraľo-
vanky együttes, a magyarországi Komár László

és a Szlovák Nemzeti Színház
szólistájának Ivan Ožvát

fellépése. A rendez-
vény diszkóval

ért véget.

(miriák)
A szerző

felvételei
Szentpéter

Hetény

Kitüntetésben részesültek a szlovák és magyar
tannyelvű alapiskola legeredményesebb tanulói

A jelenlévők közül többen felkészültek a helyi záporra

A község „Tiszteletbeli Polgár“ cím kitüntettjei
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KOS
A hét az utazásnak, a ba-
rátságnak, a szerelem-
nek kedvez. A boldog-
ságtól szinte szárnyakat

növesztesz, élvezd hát minden pil-
lanatát.

BIKA
Letargikus hangulatot
és egészségügyi problé-
mát jeleznek a csillagok.
Idős barátodnál talál-

hatsz gyógyírt a problémádra,
ezért ha korábban nem is, estén-
ként keresd fel.

IKREK
Valaki szerelmes érzése-
ket táplál irántad, ha fel-
nagyítod ennek a szere-
pét, akkor saját magadat

vezeted félre. Először tisztázd ön-
magadban a dolgokat, és csak
utána reagálj.

RÁK
Minden olyan élmény,
amelyet most kudarc-
nak élsz meg, hosszú tá-
von előnyösnek vagy

legalább hasznos tapasztalatnak
bizonyul majd. Ne felejtsd el, hogy
minden lépcsőfok megtételéhez
szükségünk van bizonyos tapasz-
talatokra.

OROSZLÁN
Egy váratlan utazás vá-
ratlan kalandot hoz ma-
gával, amelybe végre
testestől-lelkestől bele-

vetheted magad. Ez a fajta inten-
zitás szükséges ahhoz most, hogy
kiszakítson a megszokott gondo-
lataidból.

SZűZ
Ezen a héten tölts több
időt kedveseddel. Bár-
milyen romantikus kö-
zös programot élvezni

fogtok és még közelebb kerülhet-
tek általa egymáshoz.

MÉRLEG
Állandóan azon kapod
magad, hogy falakat épí-
tesz magad körül, ame-
lyek megvédhetnek má-

soktól. Meg kell tanulnod kapcso-
latban lenni az emberekkel.

SKORpIÓ
Nagyon jó megérzéseid
lesznek saját életeddel
kapcsolatosan. Munka-
helyeden és magánéle-

tedben egyaránt segíteni fogsz
megoldani mások problémáit.

NyILAS
Mostanában sokat fog-
lalkoztat az utazás gon-
dolata, mely munkád-
dal kapcsolatosan válhat

realitássá. Mindenképp figyelmed
középpontjába kerül a külföld.

BAK
Változás állhat be csa-
ládi körülményeidben,
melynek következmé-
nye szét- vagy összeköl-

tözés lehet. Persze ezek sohasem
mennek simán.

VíZöNTő
A hét legelső napját még
használd ki, ha meg
akarsz beszélni valakivel
valamit, mert utána már

nem lesz olyan könnyű. Te is, má-
sok is kicsit le fognak lassulni.

HALAK
Egy biztos, unatkozni
nem fogsz! Most min-
denkit le fogsz nyűgözni
eredetiségeddel, köny-

nyedségeddel, szellemességeddel,
legyen az illető férfi, vagy akár nő. K
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zí
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HoroszkópProgramajánló

Új csúszdapark Párkányban
Fantasztikus kilá-
tással az eszter-
gomi Bazilikára,
átadásra került
Szlovákia legú-
jabb csúszda-
parkja a párkányi
Vadas fürdőben.

Az új csúszda-
park 5 csúszdából
áll, és összesen
majdnem 300 mé-
ternyi csúszófelületet kínál, az elemek 9 méter magasból in-
dulnak. A gyerekek kedvéért az egyes csúszdák játékos nevet
kaptak, formájuknak és fajtájuknak megfelelően. A gyerkő-
cök választhatnak, a tekergős „Anakondán”, a villámgyors „Cá-
pán”, a trükkös „Krokodilon”, a lomhább púpos „Tevén” vagy
a tarkabarka, szivárványszínű „Vízesés” hátán szeretnének-e
lecsúszni. Az „Anakonda” és a „Teve” használatához matracra
is szükség lesz. A park minden nap 10-től 19.30 óráig látogat-
ható, a napijegy ára 4 euró. -ga-

Falunapok

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete: A Komáromi
Művészeti Alapiskola végzős növendékeinek kiállítása. Bhu-
tan – Királyság a fellegekben, Szabó Zsolt fotográfiái.
Zichy-palota: Kora középkori egyházi építészet Nyitra me-
gyében. A kiállítás szeptember 3-ig látogatható.
Nádor utca 16. szám alatt ( a Robel cipőbolt melletti udvar):
Bolhapiac 2011. július 2-án, 9.00 órától. Egyedi tárgyak, köny-
vek, díszek. Akit érdekel a kincskeresés, az értékes és gyönyörű
kincsekre bukkanhat.
Limes Galéria: Preizinger Mihály: Csallóköz tájai és virágai.
A kiállítás megtekinthető 2011. július 15-ig.
Csemadok Galéria:
Varga Norbert fotóiból készült kiállítás Ég és föld között cím-
mel, melyeket repülőgépről készített a Duna két partján elte-
rülő Észak- és Dél-Komáromról, június végéig látogatható.

NAGyMEGyER:
VMK esztrádtermében: 2011. június 30-án 18.00 órakor Nyug-
díjas juniális a Nagymegyeri Nyugdíjasklub szervezésében.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd:
Június 30-án A szovjet katonai időszak Komáromban és a
Monostori erődben, kiállítás - megnyitó.
Július 2., 11.00 Ix. Országos Pékfesztivál az időutazás je-
gyében, Kenyér- és étkezési kultúra Erdélyben a xVIII. szá-
zadtól napjainkig - időszaki kiállítás a Kenyérmúzeumban -
Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából.
Jókai Mór Városi Könyvtár:
Július 5., 17.00 Vándor Károly: „A szovjet hadsereg és légierő
képekkel illusztrált története, titkai hazánkban”. Egykor tit-
kos képekkel illusztrált interaktív előadás és beszélgetés.
www.jmvk.hu.
Jókai mozi:
Július 15., Komáromi és Komáromból elszármazott előadó-
művészek, zenészek estje - A Jókai mozi megnyitója.
Fedeles lovarda:
Július 16., 19.00 Trója – rockopera, jegyár: 6.000 illetve 7.000 Ft.
Idén a Lovas Színház épületébe költözik a Trója, így a nézők né-
hány méter közelségből valóban részesei lesznek az ütköze-
teknek, melyben több mint negyven lovas, ezen felül lovas
harci szekerek (bigák), kaszkadőrök, harcművészek, valamint
statiszták és tánccsoportok látványos tömegjelenetei idézik
vissza Trója ostromát.
Komáromi gyógyfürdő:
Július 16., 21.00-24.00 Éjszakai fürdőzés

KOMÁROMfüSS

XIV. Komáromfüssi Játékok
JúLIUS 1

18.00 Emlékhelyek megkoszorúzása
18.30 Kocsis Ernő festőművész kiállításának megnyitója

a kultúrházban
JúLIUS 2 – SPORTPáLyA

09.00 Gulyásfőző verseny, szabadtéri programok gyerekeknek
09.30 Kispályás labdarúgó kupa
10.00 Felfújhatós csúszda, légvár, vizibicikli gyerekeknek
11.00 Kutya szépségverseny
13.00 Gulyásfőző verseny kiértékelése
15.00A kispályás labdarúgó kupa eredményhirdetése
16.00 Süteménysütő verseny a kultúrházban
20.00 A lakszakállasi VaLAKik csoport fellépése a kultúrház előtt
20.30 Utcabál a kultúrház előtt, 24.00 Tombolasorsolás

GELLÉR - júLIUS 2
10.00 Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-díjas magyar néprajztudós,

valamint T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész díszpolgárrá
avatása, Istentisztelet, Díszoklevél átadása

14.00 – Sportpálya – kispályás öregfiú labdarúgó mérkőzések:
Gellér, Medve, Nemesócsa, Szilas csapatai között

Gyermekeknek ingyenes óriáscsúszda, légvár, rodeóbika
17.00 Eredményhirdetés, díjak átadása
17.30 Főtér – Kultúrműsor

- Amazons – gelléri és bogyai tánccsoport bemutatója
- Tücsök Nikolett énekes-gitáros előadó fellépése
- Érsekújvári Operettkvintett táncos, zenés előadása
- Tamás és a jampeccsajok

Rock and Roll parti Mészáros Tamással
19.00 Tombolahúzás, értékes díjak
19.30 Utcabál az Atlantic zenekarral

EKEL - júLIUS 2.
Helyszín: Sportközpont
11.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
12.00 Erős emberek versenye
13.00 A Komáromi Nyugdíjasklub fellépése
14.00 Nagy Gábor versmondó, Kiss Lajos fellépése
14.30 Ünnepélyes megnyitó, Faludíj átadása

Versenyek kiértékelése
15.00 A Hetényi János Alapiskola és Óvoda,

Bazsarózsa népdalkör fellépése, Zumba, Aerobic
16.30 Karate bemutató
17.00 Labdarúgó mérkőzés Csorna csapatával
19.30 Tombola 20.00 Utcabál, 21.30 Varga Miklós fellépése

Hupikék lett egy andalúz falu
Az egyébként hagyomány-

szeretetéről híres An-
dalúzia egyik apró te-
lepülése, Júzcar lakói
úgy döntöttek:
domboldalba épült
vakító hófehér falu-
jukat alapjaiban át-
alakítják, és minden
házat kékre mázolnak
a Hupikék törpikék tisz-
teletére. Tizenkét helyi festő
4 ezer liter kék festékkel két hét
alatt kékítette ki az egész falut – beleértve a középkorban épült
templomot is. Az egész település így pontosan olyan lett,
mintha a hupikék törpikék otthona volna. A fantasztikus át-
alakulás mellett a falut több mint ezer törpfigura árasztotta el,
és rengeteg „törpös” esemény is kezdetét vette, hogy így ün-
nepeljék a Hupikék törpikék élőszereplős/animációs nagyjá-
tékfilmes verzióját. A Hupikék törpikék 3D-t (The Smurfs) a né-
zők augusztus 25-től láthatják a mozikban.
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V pondelok 27. 6. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malá kopovitá oblačnosť a
bez zrážok. Nočná teplota od 11 do 13 C̊, denná
teplota od 25 do 27 C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4
m/s.

V utorok 28. 6. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od 14 do 16 C̊, denná teplota od 26 do 28
C̊. Slabý SV, neskôr JV vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 29. 6. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, k večeru pribúdanie oblač-
nosti ale bez zrážok. Nočná teplota od 14 do 16
°C, cez deň od 29 do 31 C̊. Slabý premenlivý vie-
tor do 2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 30. 6. predpokladám v našom re-
gióne jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a mies-
tami prehánky a búrky. Možnosť búrok do 20%.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 15
do 17 C̊, cez deň od 29 do 31 C̊. Slabý SZ, Z vie-

tor do 2 – 4 m/s. pri búrkach prechodne zosilnie.
V piatok 1. 7. predpokladám v našom regióne

polojasno, počas dňa veľkú oblačnosť časom až
zamračené s občasnými prehánkami alebo aj
búrkami. Možnosť búrok do 30%. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota od 14 do 16 C̊,
denná teplota od 22 do 24 C̊. Slabý, časom
mierny SZ vietor do 4 – 8 m/s.

V sobotu 2. 7. predpokladám v našom regióne
zrána ešte oblačno, neskôr polooblačno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 14 do 16 C̊, denná teplota
od 26 do 28 C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 3. 7. predpokladám v našom regióne
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od 15
do 17 C̊, denná teplota od 27 do 29 C̊. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam letné poča-
sie s vysokými dennými teplotami.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 27. 06. - 3. 07.

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

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

+ 4 2 1 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

pre maturantov zľava �0 eur

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B

AuTOšKOLA ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

400400 eur s DPH

Teraz len

Na slávnostnom otvorení
športového dňa boli prítomní:
primátorka mesta JUDr. Mar-
gita Zemková, poslanci MsZ,
riaditeľ ÚS SČK v Komárne
Mgr. Karol Németh a pred-
seda MS SČK Hurbanovo Šte-
fan Hajlík. V úvode sa k špor-
tovcom prihovorila primátorka
mesta. Do tradičného futbalo-
vého turnaja sa nominovalo 6
mužstiev. Záujemcovia mohli
vidieť kvalitné výkony futba-
listov, kde nechýbali pekné
prihrávky, ani góly v bránke sú-
pera. Po odohraní všetkých zá-
pasov sa určilo poradie najlep-
ších mužstiev:

1. miesto – Altrax
2. miesto – Štrekár
3. miesto – Pohoďáci
Kultúrny program začal

vystúpením mažoretiek a Hip
Hop krúžku CVČ Hurbanovo,
mažoretiek Margaret z Pribety
a brušným tanečniciam Jaz-
mína. Počas popoludnia si
mnohí záujemcovia mohli
prezrieť vystavené historické
vozidlá, ktoré sa hrdo vynímali
na ploche športového ihriska.
Nechýbalo jazdenie na ko-
ňoch, ukážka výcviku psov v
podaní hurbanovských kyno-
lógov, ukážka zásahu členov
Dobrovoľného hasičského
zboru Hurbanovo, ako aj pre-
lety a vyhliadkové lety nad

mestom, ktoré zabezpečovali
lietadlá z letiska Nové Zámky.
Nechýbala ani tradičná súťaž
vo varení najlepšieho guláša.
Ako najchutnejší sa ukázal
srnčí guláš družstva z Nových
Zámkov, v tesnom závese za
nimi skončili členovia družstva
Most – Híd s hovädzím gulá-
šom a na treťom mieste sa
umiestnili hurbanovskí hasiči
taktiež s hovädzím gulášom.
Počas popoludnia bolo možné
navštíviť aj improvizovaný koz-
metický salón, kaderníctvo, ale
aj masáž, meranie tlaku a zdra-
votné poradenstvo. Pre
deti bol pripra-
vený skákací
hrad a ob-
r o v s k á
šmýkaľka.
Večernú zá-
bavu otvorili
t a n e č n i c e
zumby pod ve-

dením Annamárie Vinceovej,
ktoré nielen roztlieskali, ale aj
roztancovali mnohých prizera-
júcich sa. Po nich nasledovalo
vystúpenie rockovej skupiny
DDT z Komárna, ktorá sa pre-
zentovala pesničkami slávnej
maďarskej skupiny Omega.
Ich striedali mladí rockeri zo
skupiny Gilotin z Imeľa, ktorí
predstavili pesničky z vlastnej
tvorby. Program spestril svojim
rozprávaním István Habodász
známy z programu Slovensko
má talent. Večer patril disko-
téke v prevedení DJ Binga.

Ceny pre víťazov odo-
vzdávali primátorka

mesta a predseda
MS SČK. Tento
rok nechýbala
ani tombola,
kde sa vďaka
sponzorom po-

darilo zabezpečiť
23 hodnotných

cien. Vďaka patrí
všetkým dobrovoľným

členom MS SČK Hurbanovo za
kvalitnú prípravu tohto podu-
jatia. Športový deň prebehol v
skutočnom športovom duchu
Tak dovidenia na VII. ročníku
športového dňa Červeného
kríža v Hurbanove.

Text a foto:
M. Hamranová

Športový deň MS SČK
Miestny spolok SČK v Hurbanove už po šiestykrát organizoval športovo zábavné popolud-
nie pod názvom Športom ku zdraviu. Členovia červeného kríža pripravil na tohtoročný špor-
tový deň množstvo podujatí, kde si mohli vybrať všetky vekové kategórie.

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

Hurbanovo
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Prvé miesta z CK Biologickej olympiády
aj „Sočky“ putujú do Komárna

V uplynulom školskom
roku vyhral krajské aj celo-
štátne kolo Stredoškolskej od-
bornej činnosti už po druhý
raz a po piatykrát mu udelili
aj cenu dekana Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Ko-
menského. Vďaka tomuto
výsledku má možnosť zúčast-
niť sa celosvetového finále sú-
ťaže projektov Expo Science
International. Pred rokom
reprezentoval mladých ved-
cov Slovenska na Internatio-
nal Wildlife Research Week
2010 vo Švajčiarsku, ktoré oce-
nenie získal na celoštátnom
kole súťaže Európskej komi-
sie pre mladých vedcov –
EUCYS. So svojim projektom
zameraným na oblasť mine-
ralógie vyhral aj celoslo-

venské kolo Biologickej olym-
piády (kat. A – projektová
časť). Svoj ďalší významný ús-
pech dosiahol na Festivale

vedy a techniky, ktorý sa ko-
nal na pôde PriF UK v Bratis-
lave, na ktorom získal cenu za
najlepší prírodovedecký pro-
jekt prezentovaný v kategórii
starší žiaci a tiež špeciálne
ocenenie, ktorým bola repre-
zentácia Slovenska na XII. roč-
níku prehliadky vedeckých
projektov Exporecerca Jove v
Barcelone, v Španielsku. Svoj
projekt prezentoval formou
vedeckého posteru v anglic-
kom jazyku, pričom akcie sa
zúčastnili aj študenti z ďalších
krajín, ako napr. Brazílie, Ka-
zachstanu alebo Belgicka. Z
troch ocenení udelených v ka-
tegórii zahraničných projek-
tov, si jedno odniesol práve
Štefan.

Vďaka výsledkom z rôznych
olympiád bol Štefan už v roku
2008, ako študent prvého roč-
níka gymnázia, prijatý na Prí-
rodovedeckú fakultu Univer-
zity Komenského a tento rok
aj na Karlovu univerzitu v
Prahe. Nášmu študentovi pra-
jeme veľa ďalších úspechov aj
na pôde univerzity.

sg

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb július 8-ig. 
A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A borítékra
írja rá: Keresztrejtvény!

- Pajtikám, nagyon sokat ittál. Azt ajánlom,
hagyd itt a kocsit, és menj haza villamossal.

(A választ lásd a rejtvényben!)

... OVO
(ELEVE, LA-

TINUL)
LÓCSE-
MEGE

RÓMAI
KÚT

SÚLYT 
MEGÁLLAPÍT

BECÉZETT
NŐI NÉV

A MESTER
ÉS ... 

(BULGAKOV)

LE-
STOPPOL

ÜRES TÉR!

ERŐSZAKOS
ELHALLGAT-

TATÁS
A NŐSTÉNY

PÁRJA

TONNA
A KÖZE-

LEBBI

HULLÁM-
TÖRŐ 
GÁT

ANGOL 
VILÁGOS

SÖR

VOLT 
MAGYAR

SZÍNÉSZNŐ

BECÉZETT
ZOLTÁN

RÉGI ISKO-
LATÍPUS

BEKANYA-
RODIK

CUPIDO

JÓD, 
FOSZFOR

TALÁL
HOLLAN-

DIA 
AUTÓJELE

NEUTRON

RITKA 
FÉRFINÉV
DÉLSZLÁV

NÉP

FRANCIA SZÍ-
NÉSZ (JEAN)
VOLT ÉNE-

KES (GÁBOR)

LITER
POLINÉZIAI

SZIGET-
CSOPORT

CSAPADÉ-
KOS 

AZ IDŐ

ALKALMAZ
(ID. KIF.)
NERVUS

CSAK
RÉSZBEN!

IGE, 
ANGOLUL

ÜRES
MEZŐ!

DALLAM,
FRANCIÁUL

VOLT AKCIÓ-
SZÍNÉSZ
(BRUCE)

ITT, 
NÉPIESEN

ZÁRT
GÖRBE

VANÁDIUM,
AMERÍCIUM
OMLADÉK

A 
MAGASBA

KOLDUS

TOLLBA
MOND

GALLIUM

SAN ...
(OLASZ 
VÁROS)

ÁLLÓVÍZ

ÜNNEP
JELZŐJE
LEHET

DEHOGY

2

1

FORGáCS 
PÉTER

REJTVÉNyE

Štefan Farsang, študent štvrtého ročníka gymnázia Hansa
Selyeho skúma neovulkanity Cerovej vrchoviny už roky. Za-
oberá sa predovšetkým s ich mineralogickou charakteristi-
kou, pričom svoj výskum realizuje na pôde niekoľkých in  šti-
túcií, ako napr. Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave alebo na Geologickom ústave Slovenskej
akadémie vied v Banskej Bystrici. Svoje výsledky prezen-
tuje na rôznych súťažiach a konferenciách, na ktorých do-
sahuje mimoriadne úspechy.
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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

Olcs
ón 

és
 gy

orsa
nAján

dék
 

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcstech-
nológiával, KN, NZ, DS. Tel.:

0908 796 813.

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

„áldja meg az Isten a sírhalom minden porszemét,
Amely takarja gyermekünk áldott jó szívét.
Oda a remény, oda a szeretet, ki a sírban fekszik feledni nem lehet.
Ha majd egyszer kiszárad érted síró szemünk,
Hozzád megyünk megpihenni, drága gyermekünk.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk június 30-án, halálának 2. évfordulóján 

Vankóné Bedecs Melindára 
Nemesócsán.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk: 
örökké gyászoló családja.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, ahogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy nyári napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájó szívvel emlékezünk június 28-án, halálának 
1. évfordulóján

Kósa Miklósra Csicsón.
Emlékét örkké őrzi: felesége és gyermekei családjaikkal.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk június 26-án, 
halálának 6. évfordulóján 

drága halottunkra,

Hájik Lászlóra 
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja.

Fájó szívvel emlékezünk 
július 2-án, halálának 

2. évfordulóján

Farkas Ilonára 
szül. Kovacsik.

Szívünkben örökké megőrizzük
szeretetét: 

férje, lánya, fia, veje és unokái.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben véget ért.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk július 3-án, halálának 10. évfordulóján

Németh Józsefre Komáromban.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma pillanatot
emlékének. Hálás köszönet illeti a komáromi Kisállattenyész-
tők Szervezetének tagjait, akik az évente megrendezett „In me-
moriam” kiállítással tisztelik meg emlékét. Szerető családja.

Ponuka voľných priestorov
Nákupné centrum Komárno
(Tržnica), Nám. Kossutha,
945 01 Komárno. Tel. kon-
takt: 035/7701 642,
www.nck.sk Dávame do po-
zornosti podnikateľom, bu-
dúcim obchodníkom a pre-
dajcom momentálne voľné
predajné priestory, ktoré je
možné prenajať za prijateľnú
cenu. Prevádzkovanie týchto
priestorov je možné ihneď.

Ápolóknak német nyelvtan-
folyam indul 2011. július 18-
án. Ógyalla, Komáromi út
100, a posta épülete, 1. em.
Lektor: Vendégh Veronika –
tapasztalt ápoló. Tel: 0948
/262 144, e-mail: orbiscent-
rum@gmail.com

• „Easy” zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 szemé-
lyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartonozást
vállalok, KN és környéke. Tel.:
0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szigetelés,
szobafestés, gipszkartonozás
0908 403 615.
• Legkedvezőbb hitelek ingatlan
vásárlásra és felújításra! Ha ma-
gas a törlesztőrészlete, cserélje le
kedvezőbbre. Tel.: 0907 045 996,
0907 716 283.
• Utolsó lakások eladók – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakóház-
ban, zárt udvarral Ógyallán. 2-szo-
bás 19.079 €, 3-szobás balkonnal
és pincével (75,6 m2) 37.558 €-tól
+ garázs 3.348 €-tól. Félkész lakás
is kapható! 1-szobás lakás vállal-
kozás céljára is 17.405 €-tól. Tel.:
0905 663 408. www.rekunst.sk.

• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, továbbá
veszünk katonai kitüntetése-
ket, porcelánokat, ezüst érme-
ket, kristályt, papír- és érme-
pénzeket, állati szőrméket,
ezüst tárgyakat. Zálogház, Eöt-
vös u. 17. Komárno. Info: 0915
389 405.
• Személyszállítás 1+8, áruszál-
lítás 1 tonnáig, Csicsó – János.
Tel.: 0907 490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant to-
jójércék, ára: 2,95 €/db (4 szín).
Tel.: 0903 130 168, 0908 840 931.
• Szezon előtti akció! Cserép-
kályhák, kandalló típusú cserép-
kályhák, népi bútorok. Csapágy
értékesítés, felvásárlás. www.cse-
repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu Tel.: 003620/ 3979102

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

• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.:
0948 306 303.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.
• Nyaraljon Badacsonyban.
Tel.: 0036 30 378 954.
• Peniaze zadarmo Vám ne-
dáme, ale za najlepších
možných podmienok požiči-
ame. Tel.: 0905 283 602.  Som
viazaný finančný agent spo-
ločnosti Proficredit.

• Autopožičovňa. Tel.: 0905
323 291.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztőgép-
hez. Tel.: 0907 486 768.
• Akció! Korlátlan DSL internet
6,90 €-tól. Az internet ugyan-
olyan jó, mint a T-com-é csak
olcsóbb! www.slovanet.sk,
Damjanich 3, Komárno. Tel.:
0905 388 820.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0917 878 663, 0911 793 746.
• Eladó strapabíró gyerekágy, ár:
40 €. Tel.: 0944 316 422.
• Pincérnőt keresek a lakszakál-
lasi vendéglőbe. Tel.: 0908 675
488.
• Eladó Škoda Fabia kitűnő álla-
potban, olcsón. Tel.: 0918 913 218.
• Felveszünk sofőröket nemzet-
közi fuvarozásra, „E“ kat. jogosít-
vány és gyakorlat szükséges. Tel.:
0036 30 475 1702.
• Eladók Yorkshire terrier kisku-
tyák. Tel.: 0915 715 879.
• Predám harlekýny a iné zošité
romány. Tel.: 0908 720 750.
• Eladó garzonlakás a Belső kör-
úton. Tel.: 0905 982 428.
• Eladó garázs a Gen. Klapku ut-
cán. Tel.: 0905 980 428.
• Predám RD na Malodunaj-
skom nábreží v Komárne, 4 izby,
2 kuchyne, 2 kúpeľne + garáž, a
vedľajšie budovy. Tel.: 0905 260
120.
• Eladó Audi A3, 1.6, 3-ajtós, 97-
es év, benzin, ár: 2 450 €. Tel.:
0918 829 743.
• Eladó régebbi családi ház Ko-
máromban a Hold utca 3 alatt, ár
megegyezés szerint. Tel.: 0905
268 654.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13 – Le-
tecké pole a Timi fodrászat mel-
lett. Tel.: 0915 470 806.
• Kiadó igényesen felújított és
berendezett szoba-konyhás lakás,
KN a Duna rakparton. Tel.: 0907
488 084.
• Predám sudové víno z vlastnej
výroby: frankovka, rizling vlašský.
Minimálny odber 10 l, cena 1 li-
ter za 1 €. Kontakt: 0907 740 618.
• Predám štyri plastové nádrže
na palete, objem 1000 l, hygie-
nicky nezávadné, cena dohodou.
Tel.: 0907 740 618.
• Predám skrinkový šijací stroj
Veritas (málo používaný), cena
dohodou. Tel.: 0907 740 618.

• Prenajmem dodávkové vozidlo
do 3,5 t na víkendy - september a
október. Tel.: 0907 740 618.
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon 0915 176 283. Nyug-
díjasok, Magyarországon dolgo-
zók, vállalkozók, Ausztriában vál-
lalkozók is.
• Dám do prenájmu 260 m2 ob-
chodných, reštauračných, kance-
lárskych priestorov na Nám. Gen.
Klapku v KN. Tel.: 0948 536 570.
• Eladó Lakszakállason régebbi
parasztház 6 á telekkel, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 035/ 7780
250.
• Eladó régebbi hálószobabútor
nagyon jó állapotban, új rózsa-
mintás heverő, minden olcsón.
Tel.: 035/7780 250.
• Eladó Ford Fiesta 1.8, diesel,
gy.év:1999, 1500 €. Eladó Nissan
Sunny 2.0, diesel, gy.év: 1995, 750
€. Tel.: 0908 411 584 .
• Predám – eladó 3-izbový byt s
garážou, tehlový – KN. Tel.: 0907
753 637.
• Predám elabo dám do prenájmu
1-izbový byt. Tel.: 0903 124 552.
• Vizsga-felkészítés szlovák
nyelvből. Egész nyáron! Tel.:
0908 607 653.
• Doučovanie slovenského
jazyka, príprava na skúšky. Tel.:
0908 607 653.

• Eladó Keszegfalván két szoba-
konyhás családi ház. Tel.: 0908
663 624.
• Kiadó igényesen felújított és
berendezett szoba-konyhás lakás
KN-ben a Duna rakparton. Tel.:
0907 488 084.
• Keresetkiegészítés otthonról.
Tel.: 0911 989 416.
• Nyári lovastábor gyerekeknek
7-13 éves korig, Hetény – na-
ponta 7.00-18.00. Tel.: 0918 621
522, 0915 248 935.
• Nyári napközi tábor: színját-
szás, nyelvi és történelmi téma-

körben. Kezdés: július 4-én,
Ógyallán a Komárňanská 100
alatt a Posta épületében, 1. eme-
let.  E-mail: orbiscentrum
@gmail.com. Tel: 0948 262 144.
• Predám Ford Ka, r. v. 1998,
1299 cm3, 3,44kW (60PS), P, M5,
Benzín, 3 dv. (4-miestne), 91 300
km, červená metalíza, klimatizá-
cia.  Auto je zachovalé. STK do
2013. Tel: 0905 444 596.
• Amatőr/Profi modellek (6
hónap-45 év) és duci hölgy mo-
dellek (16-45 év) jelentkezését
várjuk fotózásokra, divatbemu-
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Első fotóm

Csuport Alex Márk
Csúz

(3500/52)

William Maglodský
Naszvad 

(3700/50)

Kürthy Dóra
Gellér

(3900/55)

Krascsenics Karina
Nagymegyer

(3200/49)
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újSZüLöTTEK:
Farkaš Sebastián (Bátorke-
szi); Lakatos Eduard (Ko-
márom); Csuport Alex
Márk (Csúz); Krascsenics
Karina (Nagymegyer); Kürty
Dóra (Gellér); Lakatošová
Viktória (Ógyalla); Fél Bog-
lárka és Fél Tímea (Csicsó);
Palóová Gabriella (Madar) 

ELHUNyTAK:
Hegedűsová Etela (81) Kava;
Pécsiová Anna (67) Marcel-
háza

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Rehák Roderik és Beseová
Kinga (Komárom); Hatina
Marián és Bartalová Žaneta
(Komárom)

Június 23-án ünnepelte 
6. születésnapját 

Špák Zoé Martoson.
E szép ünnep alkalmá-

ból köszönti: apa,
anya, nagyszülei,
dédszülei, nagy-
bátyja és az
egész rokonság.

„Elmúltak az évek, 82 éves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szeretetet,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Június 22-én ünnepelte 82. születésnapját

Szeretettel köszöntjük 
70. születésnapján június 26-án

özv. Csepi Erzsébetet
Gelléren.

Kívánunk neki nagyon sok
erőt, egészséget,, hogy jósága
és szeretete még sokáig kí-
sérjen bennünket.
Lánya, veje, unokái Zoli 
Nárcisszal, Attila Kriszti-
nával és a kis déd-
unoka Zolika.

„Három éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog.
Hisz ma van a Te születésnapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked Sebastián.”

Június 19-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Nagy Sebastián Bálványon.
Boldog születésnapot kíván: anya, apa, nagy-
szüleid, keresztszüleid, Bátyáék, unokatest-
véreid: Bianka, Virág, Emese és a rokonság.

Viderman Mária
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál,
jó egészséget és hosszú, boldog életet kí-
ván: két lánya, fia, veje, menye, unokái és
a két dédunoka.

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

Június 25-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Pastorek Klaudia 
Megyercsen.

E szép ünnep alkalmából szívből gratu-
lál: anya, apa, kishugod Lilien, ke-

resztszüleid, nagyszüleid, dédszüleid
és mindazok, akit szeretnek Téged.

Június 29-én ünnepli 
1. születésnapját 

Petőcz Zsombor 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik szülei, 

keresztszülei, nagyszülei, 
a dédszülők.

Ezúton szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni a ko-
máromi kórház Aro osztály, a belgyógyászati intenzív osz-
tály valamennyi orvosának, nővérének, az ápolóknak, hogy
május 29-én áldozatkész munkájukkal megmentették
életem. Külön köszönöm Dr. Gergely Mónikának a gyors és
szakszerű hozzáállást az életem megmentéséhez.

Hálás tisztelettel: 
özv. Nagy Jolán.

tatókra, reklámfilm szerepekre!
További info és jelentkezés:
www.mondecaste.hu (0036 70
416-63-89) Casting: Komárno.
• Lakás-, házfelújítást, minden-
féle tetőjavítást vállalok. Tel.:
0905 640 957.
• Aranyos kiskutyákat aján-
dékba adok Csallóközaranyoson.
Tel.: 0915 719 093.
• Festést, glettelést, csempézést,
parkettázást és kőművesmunkát
vállalok. Tel.: 0944 080 121 – KN.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásomat 3-szo-
básra a környéken. Tel.: 0915 667
188.
• Eladók magyar vizsla kutyák,
beoltva, féregtelenítve Perbetén.
Tel.: 0905 875 008.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Sikeres akarsz lenni? www.mi-
niparfumeria.eu. Tel.: 0907 223
380. Rajtad múlik.
• Kiadó 260 m2 üzlet – étterem –
irodahelyiség a Klapka téren.
Tel.: 0948 536 570.
• 6-fiókos jó minőségű íróasztal
eladó. Tel.: 0948 501 466 + sms.
• Jó állapotú ülőgarnitúra eladó
3+1+1, ár: 50 €. Tel.: 0948 501 466
+ sms. 

• Banki hitelek 20.000 €-ig, kezes
nélkül. Tel.: 0905 254 372.
• Eladó szoba-konyhás lakás tel-
jesen felújítva. 21.000 €. Tel.: 0905
230 373.
• Kiadó átépített garzonlakás a
Gazda utcán. Tel.: 0905 230 373.
• CNC esztergályos, marós mun-
kahelyet keresek. Tel.: 0902 841
761.

• Szakképzett hegesztőket felve-
szünk Gútára. Tel.: 0905 375 287.
• Eladó: járóka, etetőszék, babako-
csi, babahordozó. Tel.: 0918 637 510.
• Vennék traktor papírokat, Ma-
jor 3011. Tel.: 0905 248 430.
• Vásárlói kedvezménykártya
most ingyen. Tel.: 0911 989 416.
• Kimagasló kereseti lehetőség.
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó vállalkozásra is alkalmas
családi ház. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó zongora – Petrof pia-
nínó. Tel.: 0903 941 032, 17 óra
után.
• Eladó családi ház Ímelyen, ol-
csón + telek. Tel.: 0907 753 637.
• Térkő és téglamintás betonke-
rítés, fűhézagos betonkockák el-
adók. Tel.: 0908 042 655.
• Eladók vadászgörények. Tel.:
0907 415 824, babiklaly@hot-
mail.com.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905 918
388.
• Predám 2 x použitý gum. čln s
hliníkovou podlahou a s moto-
rom. Tel.: 035/7782 205.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk. Tel.:
0907 534 233.
• Eladó felújított, hőszigetelt 3-
szobás téglalakás a városköz-
pontban, KN. Tel.: 0918  497 016.
• Eladó 1203-as. Tel.: 0915 062
266, 035/7795 154.
• Eladó 81 m2-es, 3-szobás lakás
Nemesócsán, ár: 2800 €. Tel.:
0907 791 564.
• Eladó RS-09-es után rotorvátor.
Tel.: 0905 248 430.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcában, I. em, Komá-
rom. Tel.: 035/3810674.
• Eladó Škoda Felícia kitűnő ál-
lapotban. Tel.: 0907 577 029.
• Mangalica malacok eladók.
Tel.: 0905 832 940.
• Rendelésre festmények (arcké-
pek, tájképek) készítése. Tel.:
0944 370 662.
Eladó autóba gyermekülés 20 € .
gyermekbicikli 30 € + pótkerék
0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal, egyedi
darab, faragott. 70 €. 0907 561
032.
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Birkózás

Egy héttel ezelőtt lezajlott a bajnokavató ün-
nepség a komáromi stadionban, a csapat já-
tékosai és szurkolói közösen ünnepelték a
több éves „fociböjt” utáni bajnoki címet. A
gejzírként kirobbanó örömmámor lassan csi-
tulni látszik, és vezetőket, csapatot és szur-
kolókat egyaránt a „hogyan tovább” kezdi
foglalkoztatni.  Mert bár  az egyik bajnoki
idény befejeződött, de a másik már kopogtat
az ajtón. Mert a foci örök. 

Megkerestük Nagy Tamást, a bajnok KFC
elnökét, akitől természetszerűen mi is a klub
jövője felől érdeklődtünk elsősorban. 

• Véget ért az ünneplés, folytatódik a
munka. Gondoljuk, ebben az idényben sem
lesz könnyű dolga a klubvezetésnek.

- Nem egészen ért még véget az ünneplés,
hiszen ma (múlt pénteken) a csapatra még
vár egy idényzáró buli a komáromi strandon,
ahol Kneizel Richárd, a strand gasztronómiáját
biztosító vállalkozó látja vendégül a csapatot.
Ez már viszont csak utózöngéje a nagy ün-
nepléseknek. Való igaz azonban, hogy nagyon
kemény munka vár ránk, hiszen további tá-
mogatókat kell keresnünk a jó szereplés érde-
kében, de közben a csapat körüli teendőket is
tisztességgel kell ellátnunk.  

• Felröppent a hír, miszerint már nem a
városi önkormányzat lesz a klub fő támoga-
tója.  Ez igaz?

- Folynak tárgyalások ez ügyben is, de egye-
lőre marad minden a régiben. Mi most folya-
matosan tárgyalunk a lehetséges támogatók-
kal, hiszen a felsőbb osztályban való szereplés
nem lesz „olcsó mulatság”. Mindenképpen
meg kell alapoznunk a közelgő új idény anyagi

hátterét. Igaz, most kissé más pozícióból tár-
gyalhatunk, hiszen eredményeket is tudunk
felmutatni, ami a támogatóknál alapvető kö-
vetelmény. Bízom benne, hogy sokan lesznek.
A csapat fő támogatója tehát továbbra is a vá-
rosi önkormányzat marad, amelynek ezúton is
köszönöm a tavalyi támogatást.  

• Mikor kezdik az alapozást az új idényre? 
- Ezen a hétvégén kezdünk, szombaton Bán-

keszin veszünk részt egy négyes tornán, ame-
lyen a hazai csapat mellett Palárikovo és Érsek-
újvár csapatai is pályára lépnek. Nem sok
időnk van, hiszen augusztus 7-én rajtol az új
bajnoki idény.

• A csapatban milyen változások várha-
tóak?

- Amit ma tudok, hogy Balogh nagy valószí-
nűséggel távozik, helyette másik kapust kere-
sünk, ezen a héten ez a probléma megoldódik.
Örömmel mondom viszont, hogy Goran An-
tunovič, a komáromi közönség egyik nagy ked-
vence visszatér a csapatba. Természetesen, ez-
zel még nem zárul le a csapatépítés, de ne
menjünk a dolgok elébe, hiszen az átigazolási
időszak még csak most kezdődik.

• Az utóbbi két hazai mérkőzésen Anton
Dragúň, neves edzőt véltük felfedezni a le-
látón. Ez a véletlen műve?

- Az, hogy felfedezték, lehet akár a véletlen
műve is, de egyébként nem. A mester évtize-
dek óta nagy barátja a komáromi focinak, hi-
szen nagyon szép emlékek fűzik őt a KFC-hez.
Látogatását több tárgyalás is megelőzte, nem
tagadom, szeretnénk őt újra a komáromi csa-
pat mellett látni. Ez jelenleg még várat magára,
de a tárgyalások folytatódnak. A csapat felké-
szülését jelenleg Peter Lérant vezeti, aki na-
gyon lelkiismeretesen és szakszerűen végezte
eddig is a dolgát. És azt se feledjük, hogy ép-
pen ő vezérelte bajnoki címhez a KFC csapatát.  

Marek Střeštík
„átigazolt” 
Szombaton, június 18-án, 12.30 órakor egy Brünnhöz közeli
ranchon Marek  Střeštík, az 1. FC Brno válogatott játékosa,
a KFC neveltje, házasságot kötött Janka Musilovával, amivel
egy hosszantartó kapcsolatot szentesítettek.

Az esküvőn a házaspár szülein kívül több neves cseh spor-
toló és művész is részt vett, akikkel Marek kiváló kapcsolatokat
ápol. Ami nem kerülhette el a vendégek figyelmét, az a há-
zasságkötés helyszínének díszítése volt. Egyértelműen a lila és
fehér színek domináltak. A focikedvelő vendégek közül többen
meg is jegyezték, hogy Marek most sem tagadta meg szülővá-
rosát, Komáromot. Valóban nem, hiszen a kiváló focista nagy
napja szinte egybeesett a KFC nagy napjával, amikor hosszú
évek után ismét bajnoki címet ünnepelhetett. Már az is ki-
tüntető, hogy a vendégek közül sokan tudták, Komárom és a
lila-fehér színek elválaszthatatlanok. 

A KFC népes családja, klubvezetők, edzők, játékosok és
szurkolók, de szerkesztőségünk is sok boldogságot kíván az
ifjú párnak a remélhetőleg hosszú közös úton!

Villáminterjú Nagy Tamással, a KFC elnökével 

Egyelőre változások nélkül

Goran Antunovič visszatér

Szombaton, július 2-án a helyi sportpályán megrendezi kis-
pályás labdarúgótornáját a Hetényi FC.  

Részvételi feltételek: 1. Nevezési díj: 5 €/fő – a nevezési díj
fejében étkezést is biztosítanak a szervezők, 2. Az egyes csapa-
tokba maximálisan 10 játékost lehet benevezni, 3. A csapatok
4+1 felállásban játszanak, cserélni mérkőzés közben bármikor
lehet, 4. A torna lebonyolítási rendszerét a csapatok létszámá-
tól függően határozzák meg a szervezők, 5. A mérkőzések kö-
zött 11-es rúgó versenyt is beiktatnak. 

A tornára a sportpályán lévő „11-es Büfében”, vagy a torna le-
bonyolításának napján a helyszínen lehet nevezni. A szervezők
kérik a résztvevő csapatokat, hogy a torna napján legkésőbb
8.30 óráig megjelenni szíveskedjenek. Az egész napos rendez-
vényre a szervezők nem szednek belépti díjat.   

R-MAX – kispályás labdarúgótorna 

Tíz évfolyam –
tíz részvétel

Dunaszerdahelyen ti-
zedik alkalommal ren-
dezték meg a Hodosi
Zoltán Emlékversenyt
szabadfogású birkózás-
ban. A jubileumi verse-
nyen a madariak is ün-
nepelhettek, hiszen ed-
dig valamennyi évfolya-
mon szőnyegre léptek az
egykori neves birkózó
emlékére. Mi több, ha-
gyományosan most is
emelt fővel hagyhatták
el a verseny helyszínét.
A cseh, a magyar és a
szlovák versenyzők tár-
saságában kitűnően tel-
jesítő négy madari fiú
közül különösen Tóth Dávid teljesítménye emelkedett ki, aki
sorozatos tusgyőzelmeivel hódította el a kupát. 

A madariak eredményei:
Ifjabb diákok:
25 kg: 1. Tóth Dávid
30 kg: 4. Kajtár Sándor 

Tóth Dávid kimagaslóan 
teljesített 

Idősebb diákok:
50 kg: 4. Tánczos Tamás
69 kg: 3. Csicsó Zoltán 

A boldog házaspár szüleikkel
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A Területi Bajnokságban is véget ér-
tek a 2010/2011-es idény küzdelmei.
Nem gyakran fordul elő, hogy egy
település klubja, amely három csa-
patot indít a bajnokságokban, két
bajnoki címet és egy ezüstérmet sze-
rezzen. Szentpéter azonban besora-
kozott a kevés kivételek közé. A fel-
nőttek utcahosszal nyerték a baj-
nokságot, míg a diákok a döntő két
drámai mérkőzésén vívták ki a baj-
noki címet az Ekel „B”/Lakszakállas
csapata előtt.  

Az ifjúsági korosztályban törté-
nelme folyamán először lett bajnok a
Csicsó, amely szintén nagy előnnyel
nyerte meg a bajnokságot. És milyen
érdekes helyzeteket tud teremteni a
sors. Aki a csicsói labdarúgást elindí-
totta sikeres útján, a nemrég elhunyt
Ferčík Pali bácsi, egy nappal a bajnok -
avató előtt, tehát múlt szombaton lett
volna 80 éves. Nem csoda tehát, hogy
a csicsói ificsapat az ő emlékének aján-
lotta fel a megérdemelt, kemény mun-
kával kiharcolt bajnoki címet. A má-
sodik helyen a szentpéteri ifjúságiak
végeztek, ezzel is megkoronázva a he-
lyi labdarúgás minden idők legsike-
resebb évét. Olyan hírek is szárnyra
keltek, miszerint a csicsói klub pénz-
ügyi okokra hivatkozva nem tudja fel-
vállalni az V. ligában való szereplést,
így a második helyen végzett szentpé-
teriek léphetnek magasabb osztályba.
Ezt a hírt a csicsói klubvezetés la-
punknak megerősíteni egyelőre nem
tudta, hiszen ezt a kérdést még nem
vitatták meg a helyi önkormányzat-
tal. Nos, kényes kérdés előtt áll a csi-

csói önkormányzat, hiszen egy nem-
leges döntés akár több évre is vissza-
vetheti valamennyi csapat lendületét,
önbizalmát. A fiúk, akik kiharcolták
ezt a ragyogó sikert, megérdemelnék,
hogy tovább vihessék a község labda-
rúgásának jó hírnevét. Egészen biztos,
hogy Ferčík Pali bácsi is ezért kardos-
kodna.   

TERüLETI BAjNOKSÁG
Szentpéter – Pat 1:1 (0:0), Urbánek –

Rozsnyó
Csallóközaranyos – Dulovce 1:1

(0:0), Szabó Attila – Otyepka 
Šrobárová – Nemesócsa 4:1 (1:1),

Gažo J., Gere L., Cabada, Mečár – Csiz-
madia 

Lakszakállas – Madar 4:1 (1:0), Fü-
redi 2, Halász Gábor, Halász Zsolt –
Csicsó 

Perbete – Keszegfalva 5:0 (1:0), Vö-
rös, Trnka, Sebestyényi, Kovács, Uzsák 

Vágfüzes/Kava – Búcs 1:3 (0:1),
Sýkora (11 m) - Bódis, Kovács, Sánta  

Ógyalla „B”/Bajcs – Izsa 1:1 (1:0),
Pšenák - Smolka

Bátorkeszi – Őrsújfalu 7:2 (3:0),
Czéplő Z., Cséplő T. és Barton 2-2, Szá-
raz - Illés, Molnár  

TERüLETI BAjNOKSÁG – IfjúSÁGIAK 

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Szentpéter 30 22 2 6 84:46 68
2. Lakszakállas 30 18 2 10 73:52 56
3. Perbete 30 17 3 10 82:35 54
4. Šrobárová 30 16 6 8 64:42 54
5. Bátorkeszi 30 15 3 12 76:57 48
6. Nemesócsa 30 14 5 11 54:47 47
7. Dulovce 30 14 4 12 60:42 46
8. Izsa 30 14 4 12 66:56 46
9. Keszegfalva 30 13 6 11 53:45 45

10. Cs.-aranyos 30 14 3 13 55:52 45
11. Búcs 30 12 6 12 72:54 42
12. Vágfüzes/Kava 30 12 6 12 43:59 42
13. Madar 30 8 6 16 38:60 30
14. Pat 30 7 9 14 51:75 30
15. Ógyalla „B“/Bajcs 30 6 5 19 28:99 23
16. Őrsújfalu 30 3 0 27 23:101 9

TERüLETI BAjNOKSÁG - IfjúSÁGIAK
1. Csicsó 12 11 0 1 59:14 33
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 12 1 1 10 17:56 4

Szentpéter vitt mindent

Atlétika
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III. Kék Duna Futóverseny Dunamocson 
Harmadik évfolyamán is túl van neves
maratoni futónk, a dunamocsi Kele
Géza által megálmodott, és évről-évre
nagyobb népszerűségnek örvendő
Duna menti futóverseny, amelynek a
lelkes főszervező a Kék Duna nevet
adta. A múlt szombaton megrende-
zett verseny újabb részvételi csúcsot
döntött, hiszen míg az előző két évfo-
lyam a kezdetlegesség nyomait hor-
dozta magában, addig az idei már 87
versenyzőt csábított a rajtvonalhoz.

A verseny után Kele Géza főszerve-
zőt kértük meg a rendezvény rövid ér-
tékelésére. „Nagy örömömre szolgál,
hogy 40 iskolás korú gyermek és 47
felnőtt nevezett be a versenybe, há-
rom országot képviselve. Azt azonban
sajnálatosnak tartom, hogy a 40 alap-
iskolás közül mindössze négyen vol-
tak a környező települések iskoláiból,
ami nem vet jó fényt a sportra való ne-
velés jelenlegi helyzetére. A Legspor-
tosabb Iskola díjat így a dunamocsi
alapiskolának adhattuk át, amelynek
igazgatónője, Maricsek Ilona szemé-
lyes példával járt el, hiszen aktívan
vett részt a versenyben. Egyébként arra
a megállapításra jutottam, hogy régi-

ónkban igencsak döcögve halad az if-
júsági és a tömegsport, ahol ez mű-
ködik, ott egynéhány lelkes tornata-
nárnak kell köszönetet mondani. Jó
példaként talán a madari birkózást,
az ekeli labdarúgást, a csallóközara-
nyosi kézilabdázást lehetne említeni.
Ha ebben a korban nem neveljük
sportszeretetre a gyerkőcöket, akkor
már soha. Az is kissé fájó számomra,
hogy a dunamocsi focicsapatból egye-
dül Gula Dávid nevezett be a ver-
senybe. Ami viszont újabb erőt adott a
további évfolyamok megszervezésé-
hez, hogy a versenyzők igencsak di-
csérően nyilatkoztak a szervezés kap-
csán, kollégáim remekül helytálltak
nemcsak az útvonal biztosításánál, de
a frissítő-állomásoknál is. Külön kö-
szönetet szeretnék mondani csalá-
domnak, amely végig támogatott a
szervezésben, de Szabó Istvánnak is,
aki nélkül egyszerűen nem tudtam
volna megrendezni ezt az egyre nép-
szerűbb versenyt. Már most örülök a
negyedik évfolyamnak” – mondta el
lapunknak Kele Géza.

Eredmények:
400 m – lányok:

1. Farkas Zsófia (Dunamocs)
2. Csontos Veronika (Dunamocs)
3. Rácz Gabriella (Dunamocs)
400 m – fiúk:
1. Németh András (Komárom)
2. Hollósi Csaba (Dunamocs)
3. Molnár Ákos (Dunamocs)
1200 m – lányok:
1. Dobai Kinga (Dunamocs)
2. Stefanik Vivien (Dunamocs)
3. Egyed Emese (Dunamocs)
1200 m - fiúk:
1. Antal Ferenc (Dunamocs)
2. Németh Ambrus (Komárom)
3. Banai Tóth István (Dunamocs)
5000 m – férfiak:
1. Zakar György (Győr)
2. Hollósi Sándor (Dunamocs)
3. Antal Ferenc (Dunamocs)
5000 m – nők:
1. Alexandra Rozbrojová (Komárom)
2. MUDr. Németh Gabriella (Őrsújfalu)
3. Gál Ilona (Marcelháza)
15 km – férfiak
18-39 éves korosztály:
1. Mácsodi Gábor (Szenc) – abszolút 2. hely
2. Bíró Károly Róbert (Győr) – 
abszolút 3. hely
3. Ibos Csaba (Komárom)

40-49 éves korosztály:
1. Marian Bohák (Komárom)
2. Zsélyi Zoltán (Gúta)
3. Puha Zoltán (Komárom)
50-59 éves korosztály:
1. Anatolij Leszkiv (Ukrajna) – 
abszolút győztes
2. Galgóczi Imre (Bátorkeszi)
3. Molnár László (Nagymegyer)
60 év feletti korosztály:
1. Sipos László (Tatabánya)
2. Béres lajos (Lekér)
3. Forró István (Pat)
15 kilométer – nők
18-39 éves korosztály:
1. Tóth Melinda (Győr)
2. Sőregi Ágnes (Győr)
3. Szabó Tímea (Búcs)
40-49 éves korosztály:
1. Zuzana Bogárová (Párkány)
2. Morvai Katalin (Szímő)
3. Nagy Etelka (Úny) 
Legjobb dunamocsi futó: Hollósi

Sándor

Karva Község különdíját az abszo-
lút győztes ukrán Anatolij Leszkiv
kapta, aki elsőként érkezett meg a te-
lepülésre, rajt-cél győzelmet aratva.

Labdarúgás

A 2010/2011-es idény járási bajnoka

Járásunk ifjúsági bajnoka: Csicsó 
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