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Nagy visszhangot váltott ki Komáromban a húsvét vasárnapját megzavaró tömegverekedés
az első lakótelepi, egykor munkásszállóként funkcionáló lakótömb előtt, amelyet most roma
családok laknak. Az esettel lapunk is foglalkozott, és bár a rendőrségnek sikerült megfékez-
nie az indulatokat, a történet tovább folytatódott, folytatódik. Most ugyan nem a tömegve-
rekedés kapcsán, de az eset további problémákra hívta fel a figyelmet, amely mindenképpen
gyors megoldást igényel. Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 19. oldalon

Soós Tibor
lemondott
edzői posztjáról

Komárom: Évadzáró
a Jókai Színházban

Várat magára
az új bevásárló-
központ

Áprilisban foglalkoztunk a volt Hydro-
stav területén elvégzett tisztítási és fakivá-
gási munkálatokkal, melyet a pozsonyi
Alfa Development Kft. kezdett el, hogy
egy újabb bevásárlóközpontot építsenek . A
befektető cég szóvivője akkor lapunknak
úgy nyilatkozott, hogy remélhetőleg június
30-ig lezárulhat a Retail Park projektje.
Megkerestük tehát ismét PhDr. Peter Mi-
chalovičot, aki a következőket mondta el:
„A bérlőkkel előkészített szerződések ne-
hézségekbe ütköztek, így a végleges szer-
ződések szeptemberben lesznek aláírva.
Cégünk jelenleg készíti a szükséges doku-
mentációkat, és jövő héten szeretnénk be-
adni az építkezési engedélyeket."

Tehát újabb fejlemények majd csak szep-
temberben várhatók. -ga-

Magyar feliratot követelő matricák Komáromban
Újabb magyarlakta városokban
tűntek fel magyar feliratokat kö-
vetelő matricák. Hol a magyar
felirat? - áll a levonókon, melyek
Komárom és Dunaszerdahely ut-
cáin jelentek meg a múlt héten.

A kétnyelvű matricákat olyan
üzletek kirakataira, útjelző táb-
lákra, cég- és reklámtáblákra ra-
gasztották ki ismeretlenek, me-
lyeken csak szlovák feliratok vol-
tak láthatóak. "Hol a magyar fel-
irat? Tiszteld a város nyelvi több-
ségét!" - áll a matricákon
magyarul, majd alatta szlovákul a

következő mondat: „Nápisy aj po
maďarsky! (Feliratokat magyarul
is!)".

Az utóbbi időben más eszkö-
zökkel, de több civil szervezet is fi-
gyelmeztetett már a magyar fel-
iratok hiányára. Az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Kezdeménye-
zés ugyancsak a kétnyelvűséget
tűzte zászlajára, nemrégiben si-
keresen tiltakoztak a komáromi
kórház üdvözlőtáblájának "elszlo-
vákosodása" ellen. A komáromi
civil szervezetnek további tervei is
vannak. (b)

Szülőföldön magyarul avagy
miért nem adott pecsétet
az óvoda igazgatónője ?

Az elmúlt héten Komárom-
füssről kaptunk levelet, mely-
ben az egyik helyi lakos, Csi-
csai Zsanett felháborodásáról
és panaszáról olvashattunk.
Természetesen utánajártunk
az ügynek, annál is inkább, mi-
vel sok dolog nem volt világos
számunkra.

Folytatás az 5. oldalon

Dolgoznak
a megoldáson

Falunapi mulatságok:
Bajcs, Ekel, Gellér,
Ímely, Komáromfüss,
Ógyalla

Részletek a 9-12. oldalon
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A képviselő-testület 6. ülé-
sén a város polgármestere
Zemkó Margit ismertette a
város befejezett projektjeit,
majd következtek az inter-
pellációk.

Štefan Tomaščin képviselő
az új projektekkel kapcsolat-
ban elmondta, keresik a meg-
oldást a műjégpálya felújítá-
sára, kérte, hogy dolgozzanak
ki ajánlatot a Konkoly utcá-
ban lévő egykori szolgáltatá-
sok háza nyílászáróinak ki-
cserélésére, a járdák felújítá-
sára Vék városrészben és a
zöldállási temetőben. Kérte,
hogy legyen irányjelző tábla
kitéve a véki letérőnél, felújí-
tani vagy folytatni kéne a pro-
jektet a többfunkciós ház fel-
újítására a Konkoly-Thege té-
ren. Ján Štefánik képviselő tá-
jékoztatta a képviselő-testüle-
tet a Tatán megrendezésre
került Pons Danubii ülésről,
ahol előtérbe került a műjég-
pálya felújításának lehetősége
is. Figyelmeztette az érintet-
teket, hogy a Munkás utcában
lévő unimoház környéke el-
hanyagolt, pedig közterület-
nek számít. Mikuláš Kašík
képviselő a Bíróság utca jár-
műforgalmának megoldását
kérte. Karol Lovász a roma
polgártársak hangos viselke-
dését kifogásolta a város köz-
pontjában. Hegyi Zoltán
kérte, hogy legyen kidolgozva
a szelektív hulladékgyűjtésre
harmonogram.

Az interpellációkra a város
polgármestere reagált. El-
mondta, a szolgáltatások há-
zának ablakcseréjével már
foglalkoztak, az anyagi lehe-
tőségekhez mérten fogják
megoldani. Elkészült az ár-

ajánlat a járdákra és az irány-
jelző táblákra. A város főteré-
nek felújítása megoldódni
látszott, hiszen megvolt rá a
pénz, csak felelőtlen hozzáál-
lás miatt nem sikerült meg-
valósítani. Sajnos, egyre na-
gyobb gondot okoznak a vá-
rosban élő roma polgárok, mi-
vel szinte napi bejelentés ér-
kezik az összeférhetetlen,
hangoskodó roma szomszé-
dokra. Nemcsak éjszaka, de
napközben is zavarják a kör-
nyéken lakókat. A rendőrök
sem tehetnek mást, csak fi-
gyelmeztetik őket. Amíg nem
történik érdemi jogszabály-
változás, addig igen szűk az
önkormányzatok mozgástere.
A sikeres projektek befejezé-
sére a kérvényt csak abban az
esetben lehetséges beadni, ha
az utolsó faktúra is ki van fi-
zetve, mivel a városnak nincs
erre pénze, kénytelen 119 176
euró kontokorens kölcsönt
felvenni e célra.

Az ülés további részében a
Városi Sportklub kérése került
megvitatásra. A pénzügyi bi-
zottság javaslata alapján 2011
végéig kölcsönt kap a sport-
klub 8 546,72 euró értékben a
sportpályán lévő szociális he-
lyiségek fűtésének kiegyenlí-
tésére. Jóváhagyták a napkol-

lektorok üzemeletetésére szol-
gáló szerződést, valamint a
gyakorló sportpálya területé-
nek bérbeadását sport- és tár-
sadalmi tevékenységek ki-
használására. A képviselők jó-
váhagyták a Bagotán lévő egy-
kori szlovák tannyelvű alapis-
kola lebontását. Ugyanúgy
áldásukat adták az Artcent-
rum Polgári Társulás kéré-
sére, s 1000 euróval támogat-
ják a városról készülő könyv
kiadását. Rábólintottak a bap-
tista gyülekezet kérésére is,
ennek értelmében 1 euróért 5
évre bérbe vehetnek a műjég-
pályán található helyiségből
egyet, amelyben ifjúsági klu-
bot kívánnak létrehozni.

A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Városi Vízművek és
Csatornahálózat Kft. könyve-
lési zárszámadását, ennek ér-
telmében a 12 719 euróból 5
százalék a város tartalékalap-
jába, 10 százalék a szociális
alapba kerül, 12 százalék az
ügyvezető jutalma, 73 száza-
lék pedig a nem kiosztott rész
marad. Majd a Városi Egész-
ségügyi Központ igazgatónője
ismertette az elmúlt három
év sikeres projektjeinek meg-
valósítását és a központ pénz-
ügyi helyzetét.

Miriák Ferenc

Elfogadták a Városi Vízművek és
Csatornahálózat Kft. zárszámadását

Ógyalla

Atervek szerint júliustól megkezdi
próbagyártását a komáromi ipari
parkba nemrég betelepült Mylan

társaság. A cég egyike a világ vezető generi-
kus és speciális gyógyszergyártó vállalatai-
nak és több, mint 140 országban és régióban
van jelen termékeivel. A társaság az egyik
legnagyobb gyógyszeripari alapanyag-gyártó
a piacon. Elsősorban légzési, allergiás és
pszichiátriai terápiához alkalmas terméke-
ket állít elő. Komáromban jelenleg egy
10.000 m2-es csomagolóüzem kezdi meg
működését. A tervek szerint a telephely
szeptemberben új raktárhelyiséggel bővül
majd. rg

Apénzügyminisztéri-
um benyújtotta ter-
vezetét a bor és a sör

jövedéki adójának emelé-
sére. Január elsejétől fél li-
ter 10 százalék alkoholtar-
talmú sörért 5 centtel fizet-
hetünk többet, a bor lite-
renként 0,40 euróval drá-
gulhat. A jövedéki adó emelésének
köszönhetően 45,5 millió euró többletbevé-
telre számít a pénzügyminisztérium. Azoknak
a háztáji borászoknak, akiknek az évi termelése
nem haladja meg az 1000 litert, a pénzügymi-
nisztérium tervei szerint nem kell jövedéki
adót fizetniük. A kisebb sörfőzdékre is vonat-
kozna ez az engedmény. -ga-

Másodjára elfogadták
a kisebbségi nyelvtörvényt

Másodszor is megszavazta a szlovák parlament a kisebbségi
nyelvhasználati törvényt. Ezúttal komolyabb zökkenők nélkül.
A törvény így Ivan Gašparovič elnöki vétója ellenére is életbe
lép. A törvényt eredetileg Ivan Gašparovič államfő megvé-
tózta, így ismét változatlan formában fogadták azt el. A má-
sodik körben 77 képviselő szavazott a javaslat mellett, a vá-
rakozásoknak megfelelően ismét sikerült elfogadni a szabá-
lyozást.

Így többek között bizonyos feltételek mellett, az egymást kö-
vető népszámlálások adatai által megerősítve húszról tizenöt
százalékra csökkenhet a nyelvhasználati küszöb, A hivatalok
meghatározott órákban foglalkozhatnak a kisebbségi nyelven
ügyüket intéző polgárokkal. A kétnyelvű községek 2012 júni-
usa után mindkét nyelven kiadják majd az anyakönyvi és ha-
lotti kivonatokat. A kisebbségek képviselőinek joga lesz anya-
nyelvükön kommunikálni a hivatallal. Feltüntethetővé válik
a községek kisebbségi nyelven való elnevezése, de elsőként
mindig a szlovák nevet kell feltüntetni, s az nem is lehet ki-
sebb betűkkel írva, mint kisebbségi verziója. Ilyen módon le-
het jelölni egyébként minden nyilvános feliratot is. A ki-
sebbségi nyelvhasználati törvényben is megjelentek az öt-
ventől 2500 euróig terjedő büntetések, a kormányhivatal dön-
tése alpaján szabják ki ezeket. Az intézkedés a magyar, cseh,
bolgár, horvát, német, lengyel, roma, ruszin és ukrán nyelve-
ket érinti. (b)

Próbagyártáson
a Mylan

Drágább lehet
a bor és a sör

Dél-Komárom
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Folytatás az 1. oldalról
A szomszédos lakótöm-

bökben lakó polgárok egy
csoportja kereste meg szer-
kesztőségünket, segítségün-
ket kérve a probléma megol-
dásában. A tömegverekedés
ugyanis csak a jéghegy csú-
csa volt, az igazi problémával
a közelben lakóknak naponta
kell szembesülniük. Elmon-
dásuk szerint, a nap 24 órájá-
ban stresszben, félelemben
élnek. Legtöbben nem kis
költségek árán felújították la-
kásaikat, amelyekben nem
tudják kipihenni a nap fára-
dalmait, gyermekeiket csak
felügyelettel engedhetik ki az
egyébként csendesnek tűnő,
nagyon szépen rendezett te-
rületre játszani. Az összefér-
hetetlen és fegyelmezhetet-
len roma családok senkire és
semmire nincsenek tekintet-
tel. Éjjel-nappal bömböltetik
rádiójukat, minden kommu-
nális hulladékot nemes egy-
szerűséggel kihajítanak az ab-
lakon, de az éj leple alatt „ösz-
szegyűjtött” vashulladékot is
azonnal feldolgozzák a reg-
geli leadásra, ami szintén

kellő zajjal jár. A pincében
moslékot tárolnak, amelyet
eléggé rendszertelenül szállí-
tanak el küldetési helyére,
így a gyorsan szaporodó pat-
kányok is kellő élelemre ta-
lálnak. Ami a legnagyobb ri-
adalmat kelti a lakótelepen,
az a temérdek kutya, a kerék-
párral közlekedőknek taná-
csos ezen a területen át-
menni gyalogosba, ha nem

akarják nadrágjukat átsza-
batni. Sőt, az egyik ott lakó,
harci kutyájával tartja sakk-
ban a környéket. Egyszóval,
az évekig elhanyagolt, de a

felújítások nyomán már-már
régi arcát visszanyerő város-
részben újabb „gettó” van ki-
alakulóban, amennyiben
nem történik gyors intézke-
dés a lakókat egyre jobban
bosszantó ügyben.

Mivel a lakótömb sem vá-
rosi, sem szövetkezeti keze-
lés alatt nem áll, így megpró-
báltuk megkeresni annak tu-
lajdonosát, a magyarországi
illetőségű vállalkozót. Vele
ugyan nem, de képviselőjé-
vel sikerült felvennünk a kap-
csolatot. Amikor elmondtuk
a lakók panaszát, a képviselő
gyors intézkedést ígért. El-
mondta, hogy azonnal ugyan
nem tudják megváltoztatni a
lakótömbben lévő lakások
bérlőinek összetételét, de a
legszükségesebb intézkedé-
seket a rend helyreállításá-
nak érdekében gyorsan meg-
teszik. Néhány nap múlva a
képviselő arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a pincelejára-
tot rácsokkal látták el, így ele-

jét vették az ételmaradékok
gyűjtésének. Közben kitaka-
ríttatták velük a lakótömb
környékét is, s kellő szigorral
felhívták az ott lakók figyel-

mét az együttélés szabályai-
nak szigorú betartására is.
Tudjuk, ez magában még
nem garancia a teljes nyuga-
lom biztosítására, de mivel
megtörténtek az első kéz-
zelfogható intézkedések,
úgy gondoltuk, megadjuk
a kellő időt a hiányossá-
gok eltávolítására, mert-
hogy a békés, gyors, min-
denki számára megelége-
dést jelentő ügyintézést fon-
tosabbnak tartjuk egy bíráló
újságcikknél.

Múlt szerdán ismét elláto-
gattunk a helyszínre, ahol
kellemes meglepetésként ta-
pasztaltuk, hogy az említett
lakótömb körül tisztaság és
rend honolt, semmilyen za-
varó körülményt nem ta-
pasztaltunk. Telefonon meg-
kerestük az egyik szomszédos
házban lakót, aki lapunknak
elmondta, hogy ami a takarí-
tást illeti, azt ő szervezte meg
egy nappal korábban három
ott lakó roma fiatalemberrel,
akik hajlandóságot mutattak
az együttműködésre. Ismét
megkerestük a tulajdonos
képviselőjét, akit arra kér-
tünk, tájékoztasson bennün-
ket az utóbbi két hét intézke-
déseiről. „Naponta foglalko-
zunk a problémával, és na-
ponta érünk is el eredmé-
nyeket. Eddig öt családnak
mondtunk fel azok közül,
akik képtelenek betartani az
együttélés alapvető szabá-
lyait. Köztük a harci kutya tu-
lajdonosának is. Ők már el is
költöztek a lakótömbből. Szá-
munkra is fontos a jó szom-
szédság megtartása, és ennek
érdekében mindent el is kí-
vánunk követni. Kétségtelen,
elsősorban minőségi bérlő-

cserére van szükség, ezt azon-
ban nem tudjuk egyik nap-
ról a másikra biztosítani. Ezen
a héten tárgyalunk a városve-
zetéssel, keresve az említett la-
kások szociális lakásokká való
átminősítésének lehetőségét.
A tárgyalások eredményéről
természetesen tájékoztatni
fogjuk önöket. Ami a szom-
szédos lakótömbök lakóinak
azon panaszát illeti, hogy a ro-
mák által lakott lakótömb kör-
nyékén túlszaporodtak a csó-
tányok, ezt a kérdést is gyor-
san megoldjuk. Még ezen a
héten fertőtlenítjük a terüle-
tet. A teljes megelégedettséget
szolgáló megoldáson dolgo-
zunk, addig is a kedves szom-
szédok türelmét kérem” –
mondta el lapunknak a tulaj-
donos képviselője.

A történéseket természete-
sen követni fogjuk, és a kö-
zeljövőben ismét visszaté-
rünk a témához. Bízunk
benne, hogy nagyobb léptékű
előrehaladásról tudunk majd
beszámolni.

Böröczky József
A szerző felvételei

Dolgoznak a megoldáson

... erre is ráférne már

A szomszédos lakótömböt már felújították...

Számos helyen elkezdődtek a kisebb–na-
gyobb tervezett beruházások Gúta városában.
Aki naponta utazik Gútára, az több változást
észlelhetett . Egyes helyeken komoly munkála-
tok folynak, több helyen szemmel láthatóan át-
építésekre kerül sor.

Néhány hónappal ezelőtt Horváth Árpád pol-
gármester tájékoztatott bennünket a nyár folya-
mán végbemenő felújításokról, tervezett átépíté-
sekről. Nos, ismételten meglátogattuk őt, hogy ér-
deklődjünk, mi valósult meg a tervezett elképze-
lésekből, vagy mi várható a közeljövőben. „Váro-
sunk a nyár elején nagy beruházásra készül“ –
mondta a bevezetőjében Horváth Árpád. „Első-
ként említeném meg, hogy rövidesen a városköz-
pont új arculatot kap, erre közel 1 millió eurót
nyert a város Európai Uniós pályázatokból. Ennek
szerves része az autóbusz-pályaudvar teljes re-

konstrukciója lesz. Itt említeném meg, hogy a
munkálatok ideje alatt, a buszpályaudvart kb. 50
méterre kitoljuk, tehát ideiglenesen áthelyezzük a
Malom elé, s addig fog így szolgálni, míg az új fel
nem épül. Most júliusban szeretnénk megkez-
deni a munkálatokat. A következő átépítés a Mes-
ter utca teljes rekonstrukciója, mely széltében-
hosszában megújul. Árkok, vízelvezetők és új jár-
dák kiépítése is tervben van. Egyre sürgetőbb a
szlovák iskola felújítása is. Ez az átépítés a tervezett
időponthoz képest kb. egy évvel csúszik, többek
között azért, mivel az eredeti kivitelező a Sibamac
vállalat időközben csődöt jelentett, így új kivite-
lező, után kellett néznünk. Közbeszerzési pályá-
zatot írtunk ki, melyet a galántai Juko vállalat
nyert meg, így értelemszerűen ők kezdhetik el az
iskola felújítását. Terveink szerint július 7-én át-
adjuk az építkezési területet a kivitelezőnek. Meg-
említeném még a Hideg oldalon lévő Tájházat is,

melynek tetőszerkezete réges-régen megérett a cserére,
javításra. A napokban készült el az I. világháborús em-
lékmű felújítása is, melyhez Nyitra megye 1000 euróval,
az önkormányzat pedig további 1250 euróval járult
hozzá“ – mondta végezetül Gúta polgármestere.

-pint-

Felújítások Gúta városában
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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

A színház múlt héten tar-
totta évadzáró társulati ülé-
sét, melyen Tóth Tibor igaz-
gató elmondta, a nehézsé-
gek ellenére az intézmény
erején felül teljesített. A mű-
vészi-minőségi-mennyiségi
teljesítményt egyaránt di-
csérte, de kihangsúlyozta, a
színház művészeire s a többi
alkalmazottra a közeljövő-
ben is sok munka, plusz fel-
adat hárul majd.

A 2010/11-es évadban nőtt
az előadások száma. Összesen
192 előadásra került sor, eb-
ből 95 alkalommal hazai és
magyarországi tájelőadáso-
kon járt a társulat. A dara-
bokra csaknem 63 ezer néző
váltott jegyet.

Tóth Tibor nem titkolta, a
színház anyagi nehézségekkel
küzd, hiszen körülbelül 167
ezer euróval kevesebb norma-
tív támogatást kapott az in-
tézmény, mint tavaly. Az elő-

adások nagy száma éppen ezt
a bevételkiesést próbálta meg
pótolni, melynek köszönhe-
tően a jegyekből idén 305 ezer
euró folyt be, ez a tavalyi év-
hez képest 85 ezerrel több. A
színház számára hatalmas se-
gítséget jelentett a dél-komá-
romi önkormányzattól nem-
régiben kapott hatmillió fo-
rintos támogatás.

Tóth Tibor az évadzárón
megjegyezte, jövőre el kell
kezdeni a 60. jubileumi évad
előkészítését, mely során szín-
házi fesztiválra, díszelőadásra,
színháztörténeti kiállításra is
sor kerül majd.

A társulatra nyáron még
négy előadás vár, augusztus
27-én a dél-komáromi polgár-
mesteri hivatal előtti téren fel-
állított színpadon a Szomorú
vasárnapot adják elő.

A következő évadtól Hajdú
László és Ollé Erik már nem
lesz tagja a társulatnak. A
gyermekgondozási szabad-

ságról visszatérő Szabó
Szvrcsek Anitát ismét láthatja
a közönség, új tagként pedig
Szabó Viktor érkezik. Mivel
Holocsy Katalin anyai örö-
mök elé néz, ezért a jövő
évadban nem látható a szín-
padon, Varsányi Mari pedig
2012 januárjától nyugdíjazta-
tását kérte. A szervezési osz-
tálytól Bárány János válik
meg.

Az évadzárón adták át a Fe-
renczy Anna-díjat, melynek
odaítéléséről a művészegyüt-
tes tagjai titkos szavazással
döntöttek. Az évad legkiemel-
kedőbb alakításaiért járó díjat
Bandor Éva vehette át, s hozzá
került Az évad legjobb színészi
alakítása díj is, mellyel a Cse-
resznyéskertben, Az ördög
nem alszik és A hentessegéd
című előadásokban nyújtott

teljesítményét díjazták. A szí-
nésznő nemrégiben a kisvár-
dai fesztiválon részesült a Vár-
színház és Művészetek Háza
egyéni elismerésében.

A következő évadban a
Whisky-esővízzel, a Sári bíró,
a Caligula helytartója, A revi-
zor című darabokat tűzi mű-
sorára a színház. A Békés Me-
gyei Jókai Színház vendégjá-
tékaként a Színházkomédia
című alkotás látható majd, a
legkisebbeket pedig Lázár Er-
vin Szegény Dzsoni és Árnika
című mesejátékával várják.

A Vasmacska Stúdiószínpa-
don szerzői esteket terveznek,
melyek során Pilinszky, Pe-
tőfi, Kosztolányi, Örkény,
Arany műveit hallhatja majd
a nagyérdemű.

A színházigazgató végül kö-
szönetet mondott a közön-
ségnek és a támogatóknak
egyaránt, hogy kitartanak a
színház mellett.

Kép és szöveg: (földes)

Pontosan 50 évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor is a Marianum épü-
letében 1961-ben elindult a ma-

gyar nyelvű oktatás, az akkori teme-
tősori iskolában, majd később ez a
név Kikötő utcaira, Hetes lakótelepire
még később pedig Steiner Gábor
Alapiskolára, ezután Fučík-utcai isko-
lára, majd 1993-ban Eötvös Utcai Alap-
iskolára változott. Igy hívják az intéz-
ményt a mai napig. A fél évszázad
alatt 5 igazgatója volt az iskolának. A
kezdetkor Bódi Béla, majd Varga Fe-
renc, később Egyházi Ottó, utána pe-
dig Szitás Márk és jelenleg Csintalan
Zsuzsanna irányítja a népszerű isko-
lát. Napjainkban az intézménynek
450 tanulója van, de volt olyan idő-
szak, mikor közel 1000 diák tanult az
iskola falain belül. Kedden az Eötvös

utcai iskola ünnepelt, méltón hírne-
véhez. A VMK épülete az ünnepi mű-
sorra zsúfolásig megtelt, sőt a fiatalok
közül egyesek még a lépcsőn is ültek.
A program ünnepélyes hangulatát
Vadkerti Imre két szívbemarkolóan
igaz számával indították el. Utána
Csintalan Zsuzsanna, az iskola igaz-
gatónője köszönőleveleket és emlék-
érmeket adott át az iskolában tanító
nyugalmazott pedagógusoknak. Az Is-
kolánkért, Gyermekeinkért Alapít-
vány kuratóriuma Siposs Jenőnek, a
legjobb pedagógusnak az Iskolánkért
díjat adományozta, arany hűséggyűrű
formájában. Az ünnepi műsor további
részeiben az iskola tehetséges tanulói
mutatták be produkcióikat, amely
énekben, táncban, prózában is meg-
nyilvánult. Többször csattant fel a vas-

taps a nézők részéről az egyes progra-
mok láttán. Ilyen volt az iskola mellett
működő Tarisznyás csoport lengyel
polonéz tánca, valamint a búcsúzó ki-
lencedikesek palotása, de ne men-
jünk el szótlanul A dzsungel könyve
táncos betétei mellett sem, amely úgy
zeneileg, mint koreográfiailag nagyon
is a helyén volt. A fél évszázad meg-

ünneplése mély nyomot hagyott úgy
a szülőkben és a diákokban egyaránt.
Kedden este egy iskola ünnepelt, egy
iskola a négy magyar nyelvű intéz-
mény közül, amely a kívülállók szá-
mára egy összetartó nagy család be-
nyomását keltette ebben a rohanó vi-
lágban.

Kép és szöveg: -pint-

Fél évszázados az Eötvös Utcai Alapiskola

Évadzáró a Komáromi Jókai Színházban

Nagyon érdekes projekt megvalósításáról
számolt be múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján
Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója.
A Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás határon át-
nyúló média-projektet valósít meg 2011 és 2013
között, amelyben nyolc helyi televízió vesz
részt. A két komáromi TV mellett Tata, Kisbér,
Gúta, Ógyalla, Érsekújvár és Szőgyén tévései
kapcsolódtak be a projektbe, amely a régió
nevezetességeinek, történelmi épületeinek,
idegenforgalmi látványosságainak, de neves
személyiségeinek bemutatására is hivatott.
„Örömmel mondom, hogy uniós pályázatunk
a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében a nyertes
pályázatok között kategóriájában az első volt.
A projekt összköltsége 300 ezer €, melynek
önrésze 5 százalék. Egyébként, két további pro-
jektünk még várólistán van, tehát nagy lép-

tekkel haladunk előre munkánkban. A győztes
projekt keretén belül saját TV stábbal is ren-
delkezni fogunk, amelyet egy szlovák és egy
magyar szerkesztő, valamint egy műszaki kol-
léga fognak alkotni ” – mondta el Bara Zoltán.

Ami a győztes projektet illeti, annak lényege
a következő: A nyolc helyi TV egyike – mindig
más - naponta készít egy anyagot a fentiek sze-
rint, és ezeket azonnal a többi TV rendelkezé-
sére bocsátja. Az anyagok nyilvántartását a Pons
Danubii EGTC végzi majd. „Reális igény volt
erre az információcserére, hiszen elképzelhe-
tetlen, hogy 20-25 kilométeres körzetben nem
tudunk egymásról, egymás programjairól, hí-
rességeiről, idegenforgalmi látványosságairól”
– mondta el a Pons Danubii EGTC igazgatója.

A projekt folyamatáról és egyéb aktuális kér-
désekről a www.ponsdanubii.eu honlapon le-
het beszerezni bővebb információkat.

-böröczky-

Kerüljünk közelebb egymáshoz
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Állásajánlatok járásunkból
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Adminisztrátor/könyvelő, SR
PATRESORT s.r.o. Patince 1 0903 444 834

Tele-marketinges asszisztens, SR, COMPUTE SLO-
VENSKO s.r.o. Komárno, Európske nádvorie 20,
Český dom.

6
0948 200 684, Fényképes

életrajzzal lehet személyesen
jelentkezni a cég székhelyén!

Pincér/nő, SR
HOFFER-FRANTIŠEK HOFFER Komárno 1

Kérvény és életrajz a tere-
zia@hoffer.sk és a hoffer@hoffer.sk

e-mail címekre
Pincér/nő, SR Ján Prágay – SISTAG, KN 1 035/7702 604
Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Életrajz a holka@koop.sk

e-mail címre

Grafikus, SR, PNEULINE spol. s.r.o. Komárno, Rok-
kantnyugdíjasok részére is! 1 0903 888 061

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

1 035/7846715

Minőségellenőr, SR VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy 1 035/7902 840
Szakács/nő, SR
Reštaurácia KLAPKA Komárno 1 0902 297 175

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

Összeszerelő munkás, SR, KS-KOMFORT Komárno 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Kiszolgáló munkaerő (autómosó), SR
HOFFER s.r.o. Komárno 2

035/7720595, Kérvény és
életrajz a terezia@hoffer.sk és
a hoffer@hoffer.sk címekre

Gyártósori operátor, SR
VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy 1 zpavleova@vicentetorns.com

Termeléstervező (CTC termékek), SR
VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy
Pályakezdők részére is !

035/7902 840. Életrajz a
zpavleova@vicentetorns.com

e-mail címre.
Segédmunkaerő, SR KORNÉLIA n.o. Bátorove
Kosihy. Csak 40% feletti rokkantnyugdíjasok részére! 4 0905 691 264

Értékesítő, SR, KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Személygépjármű-értékesítő, SR
HOFFER s.r.o. Komárno 1

035/7720595, Kérvény és életrajz
a terezia@hoffer.sk és a hof-

fer@hoffer.sk címekre

Gépjármű-értékesítő,SR,EUROTRADETRUCKs.r.o.KN 1 0918/187823
Raktáros, SR
KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az

info@ks-komfort.sk e-mailre
Varrónő (nem kitanult is - betanítási lehetőség)
KOM-POLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž 50 035/7852043

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

Minőségspecialista, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o.
Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 3 035/784 6715

Speditőr, SR, FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1 Életrajz a fhtmsped.fin@
gmail.com e-mail címre

Technikus, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o. Ko-
lárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 10 035/7846 715

Traktorista, SR, Mária Jávorková, Svätý Peter 1 0905 401 455
Traktorista- mezőgazdaságigép-javító, SR
Ondrej Židek, Marcelová 1 0905 621 286

Üzletvezető, SR KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Szervizvezető – szerviz-technikus, SR, EUROTRADE
TRUCK s.r.o. Komárno 1 0918 187 823

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

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., Hurbanovo 1 0908243920
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, Jozef Má-
riási-MAJO TRANS, Komárno-Nová Stráž 2 0905908954,

035/7782381
Nevelő/nő, SR, DETSKÝ DOMOV KN 1 035/243 3012

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. KN 3 Kérvény és életrajz postán:
Komárno, Mederčská 39.

Egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV KN 1 035/2433012

Szülőföldön magyarul avagy miért nem
adott pecsétet az óvoda igazgatónője?
Folytatás az 1. oldalról

Első utunk a családhoz ve-
zetett, ahol az anyuka és az ép-
pen otthon tartózkodó apuka
is kitálalt. Csicsai Zsanett töb-
bek között ezt mondta: „Soha
ilyen dolog nem történt még
velünk, mint amit a komá-
romfüssi óvoda igazgatónője
csinált. Nyíltan a szemembe
mondta, hogy semmilyen kö-
rülmények között nem írja alá
a Bethlen Gábor Alapnál kiírt
Szülőföldön magyarul elneve-
zésű pályázathoz kitöltött kér-
vényünket, és ezzel diszkrimi-
nálta a 6-éves kislányunkat,
személyes okok miatt. Bár ő
ezt nem vállalja, és azzal érvel,
hogy keveset járt lányunk óvo-
dába, mivel sokat volt beteg -
erről mi szülők nem tehetünk.
Én vállalom, hogy ez valóban
így volt. Volt egy műtétem,
ami miatt öt hétig

kény-
szerültem betegszabadságra

és ez alatt az idő alatt nem volt,
aki elvigye lányunkat oviba,
mivel az apuka is dolgozik. Én
ezt be is jelentettem az óvo-
dába, tehát tudtak róla. Erre
mit kaptam válaszként az igaz-
gatónőtől? Összepakolta lá-
nyom dolgait azzal a „magya-
rázattal“, hogy kijelentette őt
az óvodából. Hogy tehette?
Nem tudom, de lehet, hogy va-
laki egyszer majd megmagya-
rázza, mint ahogy azt is, hogy
miért nem kerülhetett fel ő
egyedül a ballagó ovisok tab-
lójára. Bizonyára lesznek olya-
nok, akik nem fognak egyetér-
teni velem, de aki szülő és szív-
ből szereti a gyermekét, az át
fogja érezni sérelmemet. Mert
mi tartozunk felelősséggel
irántuk, hogy lelkük ne ilyen
fiatalon sérüljön“ – mondta
felháborodva a fiatal anyuka.

Ezek után felkerestük Kom-
játi Ilonát, a helyi óvoda igaz-
gatónőjét, hogy nyilatkozzon
az ügyben. Ő mindjárt a lé-
nyegre tért, és így kezdte: „ A
Szülőföldön magyarul ösztön-
díj-pályázati felhívás útmuta-
tója szerint, csak olyan óvodás
részesülhet a pályázati jutta-
tásban, aki eleget tesz a pályá-
zati feltételeknek, vagyis: “óvo-
dába jár, és magyar nyelvű ne-
velésben, illetve oktatásban ré-
szesül”. Ezért az óvodalátoga-
tásról szóló igazolást csak
olyan gyermek kaphatja meg,
aki óvodába jár. Valószínűleg
azért használja a pályázati út-
mutató a jelen időt (jár), mert
fontos számukra, hogy tényle-

ges óvodalátogató legyen a
gyermek, mivel a pályázati ösz-
szeg nevelési, oktatási támo-
gatás, és taneszközök vásárlá-
sára fordítandó. Itt jegyezném
meg, hogy Szlovákiában nem
kötelező az óvodalátogatás az
iskolalátogatás megkezdése
előtt sem“ – mondta, majd rá-
tért a statisztikai adatokra. „A
2010/11-es iskolai évben Csi-
csai Vivien 34 félnapot (azaz
csak délelőtt) járt óvodába, és
legutoljára január 27-én jelent
meg az óvodában (5 hónapja).
A szülő az óvoda igazgatónő-
jének nem jelentette sem írás-
ban, sem szóban a gyermek tá-
volmaradásának okát. A 2010.
augusztus 31-én tartott szülői
értekezleten minden jelenlevő
szülő kézhez kapta a törvényes
képviselők kötelességeit tar-
talmazó do-

kumentumot, és a fo-
lyosó faliújságján azóta is hoz-
záférhető, mely tartalmazza a
következő pontot: „Kérjük ér-
tesítsék az óvoda igazgatóságát
a gyermek tervezett távollété-
ről és a 30 napon túli folyama-
tos hiányzásáról.” Az említett
kislányon kívül még 3 gyer-
mek járt rövid ideig óvodába,
akiknek szintén nem adtam
igazolást az óvodalátogatásról,
igaz, azoknak a szülei ezt nem
is kérelmezték. Hogy biztosra
menjek, két alkalommal fel-
hívtam a SZMPSZ ügyintézőit,
akik megerősítettek abban,
hogy csak azoknak adhatok
igazolást, akik járnak óvodába.
Nekem mindehhez szintén
volna néhány kérdésem. Ha
aláírtam volna az igazolást, ak-
kor az nem minősülne csalás-
nak? Vagy akkor azzal kerül-
tem volna be az újságba, hogy
a komáromfüssi óvoda igazga-
tónője akárkinek ad igazolást?
Mi a garancia, hogy a többi fa-
lubeli szülő, akinek óvodás-
korú gyermeke van, de nem
járatta gyermekét óvodába,
szintén nem követelte volna
rajtam az igazolást?“ – tette fel
a kérdést Komjáti Ilona.

Mivel az elmérgesedett ügy-
ben a falu polgármestere is
érintett, így neki is lehetőséget
adtunk a megnyilvánulásra. Ő
készségesen állt rendelkezé-
sünkre. „Valóban felhívott az
anyuka azzal a panasszal, hogy
az óvoda igazgatónője megta-
gadta a kislánya részére igé-
nyelt óvodalátogatási igazolás
kiadását, amit a Szülőföldön
magyarul ösztöndíj-pályázat
benyújtásához kért, és ezért el-

fogultsággal vádolta az igazga-
tónőt. Akkor én megígértem,
hogy kivizsgálom a panaszát,
és válaszolok neki mihama-
rabb, ami meg is történt.

Megállapítottam, hogy a
kislánya mindössze 34 félna-
pot járt óvodába az egész isko-
lai évben. A pályázati felhívás
első pontja világosan ki-
mondja, hogy támogatásban
az az óvodás részesülhet, aki
Szlovákiában működő óvodá-
ban magyar nyelvű képzésben
vesz részt. Ezt a feltételt az ő
kislánya nem teljesítette, mi-
vel nem járt óvodába. Szerin-
tem az igazgatónő joggal ta-
gadta meg az óvodalátogatási
igazolás kiadását. Ha kiadta
volna az igazolást, igaz elfo-
gultsággal nem vá-

dolhatnák, de
csalással annál inkább“ – ösz-
szegzett tömören Kardos Emil.

Ezek után felkerestük még a
Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségét, akik így tájé-
koztattak bennünket: Az eset-
ről konkrétan nem tudnak, de
elmondták, hogy nem is kell
tudniuk róla, ugyanis ők egy
lebonyolító szervezet, ami azt
jelenti, hogy az ide beküldött
ösztöndíjpályázatokat tovább
küldik a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. –nek, aki elbírálja
vagy felülbírálja a beérkezett
pályázatokat. Amit viszont ki-
emeltek, és szerintünk sum-
mája az egész ügynek: A pá-
lyázat indításához feltétlenül
szükséges az adott óvoda pe-
csétje és aláírása. E nélkül
tárgytalan az ügy.

Igen, úgy érezzük, megfo-
galmazódott a lényeg. Adott
egy Szülőföldön magyarul ösz-
töndíj-pályázati felhívás, mely-
lyel pályázható nevelési, okta-
tási támogatás 22 400 forint,
azaz 85 euró értékben. Ebben
az esetben nyilvánvaló, hogy
az előírások és a pályázati sza-
bályzat szerint nem jogosult a
kislány a támogatásra, amivel
persze a szülők biztosan nem
értenek egyet, és miért is érte-
nének. Ők hajtják a maguk iga-
zát. Szerintük jár ez az összeg,
és az igazgatónő önkényesen
járt el, amikor, ahogy ők fogal-
maznak: „diszkriminálta“ kis-
lányukat. Az ügy papíron lezá-
rult – a törvény nem szenve-
dett csorbát. De szerintünk en-
nek a pályázati sztorinak még
lesznek „utózengései“. Mert-
hogy a Csicsai család nem
hagyja annyiban a dolgot, ez
szinte biztos. -pint-

A kislánya mindössze 34 félnapot járt óvodába

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben. Házhoz szállítás!

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323
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Újonnan épült luxuslakások Észak-Komáromban,
közel a városközponthoz találhatók. A színvonalas
kivitelezésnek köszönhetően a rezsiköltségek ala-
csonyak.

Infó: Hraboš Doris
0911 770 563

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Dél-Komáromban (H),
csendes környezetben,
kétszintes családi villa
(241 m2). Telek 7 914 m2.

Ár: 152.445,- euró

Infó: Hraboš Doris
0911 770 563

(857)ELADÁS

(811)

Észak-Komáromban exklu-
zív üzlethelység 70 m2,
nagy kirakattal.

Ár: 700,- euró/hónap

Infó: Ing. Zsolt Szabó
035 77 02 853

Észak-Komáromban
forgalmas főút mellett
550 m2 üzlethelység.

Ár: 2.000,- euró/hónap+R

Infó: Ing. Zsolt Szabó
035 77 02 853

Észak-Komárom legújabb
lakónegyedében talál-
ható 789 m2 építkezési
telek. Levandula utca.
Ár: 45.500,- euró

Infó: Ing. Zsolt Szabó
035 77 02 853

ELADÁSHASZONBÉRLET (822)

(650)

HASZONBÉRLET (843)

ELADÁS

2011. július 8. - péntek
14.00 - hajók és autók érkezése
15.00 - zene a színpadon - DJ FADA
15.00 - gyermekprogramok egész nap:

ugrálóvárak, trambulin, arcfes-
tés, póni sétakocsikázás, bohóc,
íjászat

17.00 - 22.00 - Sétahajózás a Vág és a
Duna folyókon

17.00 - Jerry Freestyler jetski bemutatók
17.30 - Spanish Line latin táncbemutatók
18.00 - DJ Piet Norman
20.30 - karaoke show, retro disco
21.30 - KOZMIX: Lányi Lala - DJ szett a

legbulisabb slágerekkel

2011. július 9. - szombat
9.00 - zene a színpadon

- DJ Piet Norman
9.00 - JÖJJÖN KI A VÍZRE!

- vízisí, banánozás, hajózás a
nagyközönség számára az egész
nap folyamán

9.00 - gyermekprogramok egész nap:
ugrálóvárak, trambulin, arcfestés,
póni sétakocsikázás, bohóc, íjá-
szat

9.30 - autószépségverseny (minden lá-
togató szavazhat a neki legjobban
tetsző járműre)

10.00 - DB DRAG - hangnyomásmérés
10.00 - gyorsulás a vízen - hajók, jetskik

gyorsulása
11.00 - Sétahajózás a Vág és

a Duna folyókon
11.00 - Szexi autómosás minden órában
15.00 - Jerry Freestyler jetski bemutatók
16.00 - a DDT együttes koncertje
20.00 - SER ON STONE koncert
21.30 - IRIGY HÓNALJMIRIGY
22.30 - karaoke, retro disco, laser show

2011. július 10. - vasárnap
9.00 - zene a színpadon

- DJ Piet Norman
9.00 - gyermekprogramok egész nap:

ugrálóvárak, trambulin, arcfestés,
póni sétakocsikázás, bohóc, íjászat

10.00 - JÖJJÖN KI A VÍZRE!
- vízisí, banánozás, hajózás a
nagyközönség számára az egész
nap folyamán

10.00 - Sétahajózás a Vágon és a Dunán
15.00 - Jerry Freestyler jetski bemutatók
16.00 - táncbemutató a színpadon
21.00 - LGT REVIVAL BAND koncert
23.00 - karaoke, retro disco, laser show

A Konkoly-Thege Miklós Művelő-
dési Központban került sor a képvi-
selő-testület ünnepélyes ülésére. Be-
vezetőül Eva Korytiaková és Ján Ma-
luniak Astor Piazzola Libertango zon-
gora-darabját adták elő, majd a vá-
ros polgármester asszonya, Zemkó
Margit ünnepi köszöntőjét hallgat-
hatták meg a jelenlevők. Vannak
igyekvő, a város fejlesztésében, szé-
pítésében aktívan részt vevő polgá-
rok, sikeres ógyallaiak az élet min-
den területén, közülük az ünnepi
ülésen átvehették Ógyalla Polgár-
mesterének Díját azok, akik jelentős
mértékben hozzájárultak a város és
környéke egészségügyének fejleszté-
séhez, valamint a lakosság egészsége
és egészségvédelme érdekében ki-
magasló módon tevékenykedtek az
elmúlt évtizedekben.

Ógyalla Polgármesterének Díját a
következő orvosok és egészségügyi nő-
vérek vehették át:

Marianna Bóznerová fogorvos 1966-
tól 20 éven át az óvodás- és iskolás-
korú gyermekek fogászati betegség-
megelőzésével és gyógyításával fog-
lalkozott. 1996-tól magánrendelőjé-
ben gyógyítja betegeit a mai napig.
Helyreállító és esztétikai fogászati

szakterületen több tanúsítvánnyal,
certifikátummal rendelkezik.

Ladislav Matyó praxisát Nagymi-
hályban kezdte, 1969-ben szerezte meg
az első attesztációját belgyógyászati sza-
kon, majd 1981-ben általános orvosi
szakon. 1985-ben nevezték ki a Városi
Egészségügyi Központ (Poliklinika) igaz-
gatójává, mely tisztséget 1996-ig látta
el. Azóta magánrendelőjében,mint ál-
talános orvos tevékenykedik.

Bachorecz Éva rehabilitációs nővér-
ként, Anna Bartosová foglaboráns-
ként, Magdaléna Belokostolská a bőr-
gyógyászati osztályon, Helena Brenčí-
ková védőnőként, Etela Bugová a
biokémiai laboratóriumban, Rozália
Čerešníková a fogászati rendelőben,
Dikácz Mária szintén a fogászati ren-
delőben, Gyetyák Márta a bölcsődé-
ben, Herczeg Anna főnővérként, Kocs-
kovics Eszter a nőgyógyászati osztá-
lyon, Karolina Krajčíková a tüdőosz-
tályon, Viera Krajčíková szintén a tü-
dőosztályon, Helena Kucharíková a
nőgyógyászati osztályon, Kürthy Anna
szintén a nőgyógyászati osztályon, La-
jos Gizella általános védőnői, Ladis-
lava Mázsárová a biokémiai laborató-
riumban, Mészáros Judit is a bioké-
miai laboratóriumban, Misák Ida ál-
talános nővérként, Nagy Mária gyer-
mekvédőnői, Mária Nemčeková

fogtechnikusi, Soňa Ondrušeková, nő-
gyógyószati osztályon, Pavlík Margit
gyermekvédőnői, Pšenák Katalin a
belgyógyászati rendelőben, Szabó Éva
ügyintézőként, Helena Sládeková a fo-
gászati osztályon, Uzsák Klára a sze-

mészeti osztályon,Viola Valachová re-
habilitációs nővérként, Zsigó Jolana a
sebészeti osztályon végzett sokéves és
önfeláldozó munkájukért kapták az
elismerést. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Átadták a Polgármesteri Díjakat
Ógyalla

Kitüntetett nővérek és egészeségügyi dolgozók

www.aquafestkn.sk

Fesztiválozzon
idén is

Komáromban!

Vág-part,
Komárom 1,3 Fkm
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Kiadták a területi végzést a Tesco-üzlet-
lánc boltjának építéséhez, most már a
befektetőn múlik, hogy mikor kezdi el a
kivitelezés megvalósítását a városban.

Az építkezés helyszíne körüli több éves
probléma ezzel lezárulni látszik, a bolt épí-
tésének területét a városi sporttelepen már
korábban megszavazta a képviselő-testü-
let. A városi művelődési otthonban meg-
tartott tegnapi több mint hatórás plénu-
mon ezt is megtudhatták a jelenlévők Né-
veri Sándor polgármester beszámolójából,
aki azt is elmondta, hogy a cabrio típusú
autókhoz ponyvatetőket gyártó helyi We-
basto-Edscha cég ugyan az első körben
nem kapta meg a nagymegyeri ipari park-
ban felépítendő új gyártócsarnokához az ál-
lami támogatást, de a folyamatos egyezte-
tések és tárgyalások után a cég újra pályá-
zik, és minden valószínűséggel sikeres lesz
a szükséges állami támogatás elnyerésé-
ben, mely augusztus elején várható. A vá-
rosatyák a pénzügyi osztály vezetőjének
beszámolóját követően, és a főellenőr ja-
vaslatát is figyelembe véve fenntartások
nélkül elfogadták Nagymegyer 2010-es gaz-
dálkodásáról szóló zárszámadását, mely a
költségvetés egyes tételeit figyelembe véve
végül 1,73 euró többletet mutatott ki. Az
idei költségvetés az első hat hónapban ki-
egyensúlyozottan volt merítve. A plénum
elfogadta a városi lakásgazdálkodási válla-
lat, valamint a szintén önkormányzati tu-
lajdonú Nagymegyeri Városi Sportklub Kft.

2010-es évi gazdálkodásáról szóló elemzést
is. Magyarics Norbert személyében meg-
választották az utóbbi kft. másik ügyvezető
igazgatóját is, mivel az előző, Klempa Szi-
lárd munkahelyi elfoglaltsága miatt ezt a
funkciót már nem tudta ellátni.

A városi tulajdonú Termál Kft.-vel kap-
csolatos kérdéseket a polgármester javas-
latára a jövő hétfőn esedékes ülésükön vi-
tatják meg. A képviselő-testületnek az
egyes bizottságok elnökei számoltak be a
komissziók első félévi tevékenységéről, az
építészeti és az idegenforgalmi bizottsá-
gok elnökei nem voltak jelen, ezért őket a
szeptemberben esedékes plénumon hall-
gatják meg. Az új törvényi rendelkezések
szerint szavazták meg a polgármester fi-
zetésének nagyságát is, az 1800 eurós alap-
béréhez 11,35 százalékos emelést fogad-
tak el a képviselők, így a város első em-
berének havi bruttó fizetése 2005 euró lesz.

A város gazdálkodását is érintő spórolási
intézkedések gyanánt Kórósi Zalán (MKP)
képviselő azt javasolta, hogy az önkor-
mányzat szüntesse meg az együttműkö-
dést a magyarországi HírCity internetes
televízióval, mely havonta 2300 euróért
készített heti 15 perces önkormányzati hír-
adót. Beterjesztését a városatya azzal is in-
dokolta, hogy a magánkézben lévő helyi
kábeltelevízió heti magazinműsora most
már a világhálón is elérhető, s mindez in-
gyen. A testület megszavazta Kórósi Zalán
beadványát.

Kovács Zoltán

Mindenféle járművel hozták a papírt
gyerekek és felnőttek a Bartók Béla Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola udva-
rára, hogy bekapcsolódjanak a tanintéz-
mény által már hagyományosan meg-
rendezett gyűjtésbe.

A külön összekötözött újság- és kar-
tonpapírt kerékpáron, személyautóval,
traktorral, furgonnal, teherautóval, de volt
aki csak sima kétkerekű kézikocsival szál-
lította az iskola hátsó bejáratánál elhe-
lyezett konténerekhez. Itt a gyerekek se-
gédkeztek a mázsálásnal, valamint az új-
rahasznosításra gyűjtött papír konténe-
rekbe rakásánál. A nagymegyeri magyar
alapiskola már hagyományosan évente

kétszer rendez papírgyűjtést, melybe
bárki bekapcsolódhat, legyen az a város
apraja vagy nagyja. Legutóbb éppen jú-
nius 1-3-án szervezték meg akciójukat,
délutánonként hozhatták a papírt az em-
berek. A gyűjtés már annyira népszerű a
városban, hogy a kézimázsát kezelő gye-
rekek néha alig győzték a rengeteg hulla-
dékpapír mérését. A három délután alatt
összegyűjtött papír mennyisége 22 810 kg
volt, a befolyó pénzt az iskola a külön-
böző rendezvényein a tanulóknak szánt
ajándékokra, díjakra költi, és természete-
sen a legtöbb papírt összegyűjtő diáko-
kokat, osztályokat is ebből az összegből ér-
tékelik ki.

K.Z. (fotó: Kovács Zoltán)

Elfogadták Nagymegyer
2010-es zárszámadását

Nagy népszerűségnek örvend
a papírgyűjtés

Július 8-a és 10-e között ismét élettel telik meg a Vág folyó partja.
A komáromi Vág-híd mellett ugyanis ekkor szervezik meg a Tuning
és Aqua-fesztivált, amely a nagyközönség számára ingyenes.

A Tuning- és az Aquafesztivál szervezői
ezúttal úgy határoztak, hogy egyesítik erői-
ket, és Szlovákiában egyedülálló módon kö-
zös fesztivál keretében rendezik meg a
múltban már nagy sikert aratott rendezvé-
nyeket. Autók, motorkerékpárok, hajók,
jetskik, motorcsónakok egy helyen, szexi
autómosással, hangnyomásméréssel, au-
tószépségversennyel! A tervek szerint
Jerry, az akrobatikus jetski világbajnokság
előkelő helyezettje is bemutatja tudását.
És persze lesz sétahajózás, s akinek kedve
van, kipróbálhatja a vízisízést, banánozást, fán-
kozást. A látogatókat sok színes programmal várjuk – ingyenes kon-
certekkel, gyerekprogramokkal, vízi és szárazföldi bemutatókkal. Itt
lesz például Lányi Lala a Kozmix együttesból, aki két órás dj-szettet ad
elő, fellép a komáromi DDT együttes, Ser On Stone, és az LGT em-
lékzenekar, de megnézhetik a Spanish Line Táncstúdió ügyeslábú
tagjait is. A színpadon lesz karaoké, lézer-show és retrodiszkó, sztár-
vendég pedig az Irigy Hónaljmirigy! Ide csábítunk mindekit, aki élvezni
szeretné a víz és a vízpart adta lehetőségeket, a különböző attrakciókat,
az autók, a motorok és a hajók csodás látványát, illetve bemutatóját.

A vízifesztivál az egész családnak tartogat látnivalót és elfoglaltságot.
A szombati nap már délelőtt 9.00 órától a legkisebbeké! Arcfestés, ug-
rálóvár, trambulin, bohóc... A háromnapos rendezvénysorozaton a rá-
kos betegségben szenvedő gyermekeket segítő Kantha Dóra Alapít-
ványnak is adakozhatnak a jólelkű emberek. -d-

Vízifesztivál és tuning
autóstalálkozó
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Gellér

Az Amazońs tánccsoport
A nyolcvanas évek nagy di-
vatja volt a táncpalettán
mindent elsöprő dzsesszba-
lett. Szinte nem volt olyan
település, ahol ne próbál-
koztak volna meg ezzel a
táncstílussal. Akkortájt né-
hány községben elég magas
szinten művelték ezt a fajta
táncot, hogy csak a perbete-
ieket említsük, akik élen jár-
tak a környékbeli dzesszba-
lettok mezőnyében.

Aztán teltek-múltak az
évek, és egyre halványabb lett
a tánc iránti felfokozott ér-
deklődés. Ez olyannyira le-
csökkent, hogy a kilencvenes
évek végére már alig akadt
„hírmondója” ennek a kore-
ográfialiag fantáziadús tánc-
nak. Zavarban vagyunk, hisz
nem tudjuk behatárolni ezt a
fajta táncstílust, de egy biztos,
egyre több követője akad ma-
napság. A vegyes összetételű
vagy korosztályú tánccsopor-
tokról van szó. Ennek a stí-
lusnak egyik élenjáró képvi-
selője a lakszakállasi VaLakik
táncsoport. Most pedig itt van
a februárban alakult gelléri
AMAZON’S. A táncosok élet-

kora 9 és 55 év közötti. Jelen-
leg keményen készülnek az
első nyilvános fellépésükre,
melyre a gelléri falunapon ke-
rül sor. A 6 perces táncprog-
ram egy elbeszélő történetre
épül, melyben megtalálhatók
a cowboy-tánc közkedvelt ele-
mei, fellelhető néhány Zizi-la-
bor beütés, valamint a tem-
peramentumos makarena.
Kovács Adélnak a helyi Cse-
madok elnöknőjének szavai
szerint, nem könnyű egyez-

tetni a próbákat, annál is in-
kább mivel egyesek külföldön
dolgoznak, de azért így is lel-
kesen készülnek a premierre.
A Jakab Cecília, Kovács Adél,
Inczédi Júlia, Katona Andrea,
Kelemen Rozália, Vörös Mó-
nika, Kürthy Anikó, Jakab
Zsuzsa, Majer Barbara, Antal
Márta és a két legfiatalabb,
Rákócza Rebeka és Varga Vik-
tória összetételű csapat már
alig várja a bemutatkozást.

-pint-

„tisztítókúra”
a falu környékén

Egyre több falu kapcsolódik
be „A tisztább Duna men-

téért“ nevű projektbe.
Nemrégen Nagykeszin
is ilyen jellegű rendez-
vényt tartottak. A falu
polgárai két napon át
gyűjtötték az illegálisan

lerakott hulladékot.
Cseh Miklós, a Községi Hi-

vatal alkalmazottja lapunknak el-
mondta, hogy a vártnál többen, közel

kétszázan vettek részt a kétnapos akcióban. Ebbe a hasznos fel-
adatba Mgr. Szendi László hivatalvezető irányításával, az iskola,
az óvoda, a nyugdíjasklub tagjai, valamint a község polgárai is
bekapcsolódtak. A tisztító akció több részből állt. Egyesek a falu
benti területén, míg mások a Duna-parton tevékenykedtek.
Számos olyan kacat, elhasználodott papír, műanyagflakonok
és egyéb használhatalan dolgok kerültek elő. Szomorúan ál-
lapítottuk meg, hogy a Duna menti részen még sertésfejek is
voltak, ami nem volt egy étvágygerjesztő látvány.

„Minden évben tavasszal és ősszel nagyszabású falutisztí-
tást szervezünk. Ekkor a község lakosai gépeket is igényel-
hetnek a szemét elszállítására“ – mondta Cseh Miklós, majd
így folytatta: „A Reménység - Nádej alapítvány is kivette részét
a munkából. Példamutatóan végezték el feladataikat. Meg-
állapíthatom, hogy a kétnapos „tisztítókúra“ elérte célját és
sikeres volt, amihez nagyban hozzájárult a projekt általi mun-
kaeszközök biztosítása.“ - hangsúlyozta zárszóként a Községi
Hivatal alkalmazottja. -pint-

Fotó: Ferusz Renáta

Nagykeszi
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Háromnapos rendezvény ke-
retében került sor az Ógyal-
lai Amatőr Népművészeti
Fesztiválra.

A rendezvénysorozat pén-
teken már hagyományosan
Konkoly-Thege Miklós szob-
rának megkoszorúzásával kez-
dődött, majd a képviselő-tes-
tület ünnepi ülésére került
sor a Művelődési Központ

nagytermében, ahol a város
polgármestere kitüntetéseket
adott át. Ezt követte a Zsapka
Mária munkáiból készült ki-
állítás megnyitója – „Ahol az
álmok laknak“ címmel a
Feszty Galériában.

Szombat délután néptán-
cosok, népzenészek, népdal-
körök népesítették be a Kon-
koly-Thege Miklós teret. Há-
rom járásból összesen 26 pro-
dukciót láthatott a közönség.

Szinte minden korosztály
képviseltette magát. Az ün-
nepi megnyitót a Csemadok
ógyallai alapszervezetének el-
nöke, Kocskovics Gabriella
tartotta. Ezután vette kezde-
tét a tartalmas, színvonalas
műsor, amely minden bi-
zonnyal elnyerte a nézők tet-
szését. A népművészeti feszti-
vál a Bellő - Konkoly-Thege
gyermek néptánccsoport
„Magyarbődi táncok“ bemu-
tatójával zárult. A szórakozás
azonban itt nem ért végett, hi-
szen fél órán át Tücsök Niko-
lett énekes-gitáros mutatta be
tehetségét, majd „Vándorka-
baré“ címmel színházi elő-
adás és operett- gála követke-
zett. A szombati napot utcabál
zárta.

A VII. Kulturális Napok va-
sárnap délelőtt szentmisével
folytatódott, s délután a Szent
László napi búcsúval ért vé-
get. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

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

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

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

A Delta szerkesztői is
ezt fogyasztják

Drága anyósomnak

özv. Viderman Erzsébetnek

XI. Helén főzőverseny
A Helén étterem, panzió és a
polgármesteri hivatal által
megrendezett 11. főzőver-
seny a Kék Duna panzió
melletti téren került meg-
rendezésre. Az elmúlt évek-
hez viszonyítva az időjárás
is kegyes volt a rendezvény-
hez, bár elmaradt a nagy hő-
ség és hideg szél fújt, de leg-
alább eső nélkül megúszták
a résztvevők.

Idén tíz csapat mérte ösz-
sze erejét. Az ideális környe-
zetben fél tizenkettőtől pat-
togott a bográcsok alatt a tűz
és főtt az ízletesnél ízlete-
sebb étel. Így a szakmai zsű-
rinek – Almási Zsuzsa, Sim-
sik Ilona, Banai Tóth Pál pol-
gármester, egy komáromi

szakoktató és egy cseh ven-
dég – nem volt egyszerű
helyzete a pontozásnál. An-
nál is inkább, mivel hét kri-
térium alapján – megjelenés,
alapvető higiénia, az étel kül-
leme, színe, íze, konziszten-
ciája, összbenyomás – alakult
ki a végső sorrend. Első he-
lyen a dunamocsi Húsimádó
Dandár csapat végzett, akik
babgulyást főztek marhaláb-
szárral. A második helyen a
süttői Ildikóka csapata vég-
zett, ők kakaspörköltet főz-
tek, míg harmadik a buda-
pesti Rákóczi Szövetség csa-
pata lett, akik slambucot ké-
szítettek. A szervezők külön
értékelték a szakiskolákból
résztvevő csapatokat is. Első
helyen a Komáromi Szakis-

kola Csipet csapata végzett,
akik marhagulyást főztek,
második a Karvai Szakkö-
zépiskola Csiperkéi végeztek
gombás hússal, a harmadik
helyet is a Karvai Szakkö-
zépiskola Vadvirág csapata
nyerte, disznógulyással. Kü-
löndíjat pedig Attila és csa-
pata kapott marhalábszár
pörköltjéért.

A főzőverseny azonban
nem csak az evésről-ivásról
szólt. A szervezők kísérőprog-
ramokról is gondoskodtak. A
gyerekek számára volt ugráló-
vár, kocsikázás, kötélhúzás,
célbadobás, tombola. Ezután
pedig nosztalgia discóval ért
véget a főzőverseny.

Miriák Ferenc
Ifj. Banai Tóth Pál felvételei

VII. Ógyallai Kulturális Napok

Dunamocs

Ógyalla

„Hat éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog.
Hisz a napokban volt a szülinapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked ,Vanessánk.“
Július 2-án ünnepelte 6. születésnapját

Szulcsányi Vanessa
Nemesócsán.

Szívből köszöntik: anya, apa, papa,
mama, Lilla és András, Laci, Zsuzsa
és unokatestvérei.

Marcelházára 80. születésnapja
alkalmából jó egészséget
és hosszantartó boldog

életet kíván:
veje Péter.
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Falunapi forgatag, gulyásfőző- és
Komáromfüss

Minden rosszban lehet valami jó is. Az nagyon
rossz helyzet, ha a községek gazdasági helyzete
szűkös, és azt a bizonyos nadrágszíjat mindig szo-
rosabbra kell húzni. És mégis van mögötte valami,
ami talán a helyes útra terelhet bizonyos dolgokat.
Az ekeli falunap minőségében ugyan nem maradt
el az előzőektől, viszont volt egy pozitívuma,
amelyre igencsak felfigyeltek a látogatók.

A nap kulturális részét illetően, szinte kizárólag sa-
ját anyagból „főztek”, és a menü ragyogóan sikerült.
Aki „megkóstolta”, az fölöttébb elégedetten távozott.
Míg az előző években vendégsztárok hada ostromolta
a látogatók ízlését, addig múlt szombaton, hazai elő-
adók okoztak csodálatos élményt a nézőknek. Egyet-
len kivételként Varga Miklóst lehet említeni, aki esti
előadásával már csak azt a bizonyos pontot tette fel...
Hagyományos módon, kézműves foglalkozásokkal
kezdődött a falunap, ahol Czafrangó Szilvia vezette be
az érdeklődő gyermekeket a művészet és néphagyo-
mány csodálatosan szép világába. Készültek is rendre

a szebbnél-szebb agyagedények és más alkotások.
Közben, az ekeli sport egyik büszkesége, az erős em-
berek vívták viadalukat óriási érdeklődés mellett. Mi
sem természetesebb ebben a sportágban, hazai győ-
zelemmel a végén. Annak
egyik bizonyítékát, hogy a fel-
vidéki magyar kulturális élet
igenis él, a komáromi Klapka
György énekkar szolgáltatta,
gyakori tapsot kiváltva a hálás
közönségnél.

Ezt követően, Fekete Iveta
polgármester átadta a 2011-es
Faludíjat. A község legmaga-
sabb kitüntetését ebben az év-
ben Szilágyi Éva, a helyi nyu-
díjasklub elnöke vehette át, és
nem érdemtelenül. Az általa
vezetett klub aktivitása
ugyanis messze meghaladja a
szokásosat. Az ekeli nyugdíja-
sok viszonyulása falujukhoz,
így természetesen gyermeke-
ikhez és unokáikhoz is, egé-
szen figyelemreméltó. Ezt is
érezni lehetett az aktus mögött, amikor Szilágyi Éva át-
vette a díjat. A klub női énekkara, a Bazsarózsa tisz-
telgett magas szintű előadásával a kitüntetettnek.

Aztán egy fergeteges műsoráradat kezdődött a sza-
badtéri színpadon, kizárólag hazai előadók közremű-
ködésével. Ki nem ismerné Nagy Gábor szavalót, és
Kiss Lajos, Faludíjas előadót? Nos, ők indították útjára
azt a hangulatot, amely aztán sokáig lázban tartotta a
népes közönséget. A Hetényi János Alapiskola és

Óvoda növen-
dékei a lega-
próbbaktól a
„nagyokig”
olyan felejt-
h e t e t l e n t
nyújtottak,

amire nem-
csak a szülők és

nagyszülők, de az
egész község büszke

lehet. A zumba és ae-
robic bemutatók –
szintén hazai elő-

adásban – csak növelték az egyébként is remek
hangulatot. A focipályán, közben az NB III-ban
szereplő csornai és a hazai csapat már készültek
barátságos megmérettetésükre, de előtte még a

Markovics János vezette Ekeli Seisen Karate Klub leg-
fiatalabb sportolói mutatták be az eddig tanultakat
nagy sikerrel, az akkorra már megtelt nézőtér előtt. Az
est sztárvendégeként, Varga Miklós kápráztatta el az
elégedett, falujukra és falunapjukra büszke ekelieket.
Egy ilyen nap után, ez a büszkeség minden szem-
pontból jogos.

-böröczky-
A szerző felvételei

Ekel

Saját anyagból – kiválóan

Szilágyi Éva, a 2011-es év
Faludíjasa

Immár 14. alkalommal rendezték
meg a Komáromfüssi Játékokat.
Szombat délelőtt a gulyásfőző ver-
sennyel indult a szabadtéri program.
Fél tízkor már a foci megszállottjai is
kergették a bőrt a focimaratonon,
melyre több csapat is benevezett.
Ebéd előtt a kíváncsi nézők már tü-
relmetlenül várták a játékok egyik at-
trakcióját, a kutya szépségversenyt.
Igazi kuriózumként kell említenünk
ezt a bemutatót, mely megvalósításá-
val gazdagította a falunapi kínálatot.
15 eb villogtatta bájait, tetszelegve a
zsűrinek. Végül a kutyaszakértőkből
álló bizottság a szilasi Csiba Mónika
Mária Cowdy névre hallgató hosszú-
szőrű skót juhászkutyájának ítélte
oda a fődíjat. A kisebbek, a perpetum
mobilék a légváron és az óriáscsúsz-

dán élhették ki gyermeki ösztönei-
ket. Sokan kipróbálták a vízibicikliket
is. Délután egykor eredményt hirdet-
tek a gulyásfőzőversenyen is. Ezen a
hazaiak egyik gulyásspecialistája bi-
zonyult a legjobbnak. Időközben a
füssi lángosgyártok kitették az elfo-

Czafrangó Szilvia,
és egy későbbi művész?



Kellemes idő fogadta szombaton a gelléri fa-
lunap résztvevőit. Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-
díjas magyar néprajztudós és T. Erdélyi Ilona
irodalomtörténész díszpolgárrá avatása volt a
rendezvény indító programja. Délután a helyi
focipályán szinte egész nap folyamán zajlottak
az események. A kispályás focitornára sokan
voltak kíváncsiak, melyen Gellér, Medve, Ne-
mesócsa és Szilas csapatai csaptak össze egy-
mással. A focidömpingből végül a szilasi gárda
került ki győztesen. A falunapi nézők ezután a
főtérre helyezték át magukat, ahol a színpadon
kezdetét vette a nap kulturális része. A prog-
ram mindjárt egy „ősbemutatóval” indult,
ugyanis első alkalommal léptek színpadra a
gelléri és bogyai vegyes összetételű tánccso-
port az AMAZON’S. Előadásukra az összhang
és a vidámság volt jellemző. Folytatásban a
dunaradványi Tücsök Nikolett lépett a nagy-
érdemű elé, aki megzenésített verseket adott
elő, egy szál gitár kíséretében. Továbbiakban az
érsekújvári Operettkvintett parádés műsorát

tekinthették meg, akik operettrészletekkel de-
rítették mégjobb hangulatra a falunapi néző-
ket. A jókedvcsinálók felpaprikázták a közön-
séget. Őket követte a temperamentumos Ta-
más és a jampeccsajok. A falunapi rendezvény
szervezői által összeállított programok önfe-
ledt szórakozásról biztosították a falunap láto-
gatóit. Az esti tombolahúzásnál sok nyere-
mény talált gazdára az előrehozott gelléri fa-
lunapon. Kép és szöveg: -pint-
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Gellér

kutya szépségversennyel körítve

A komáromi Amfiban, július 22-én, 20 órakor lépnek fel
az X-Faktor sztárjai. Fejtse meg kérdésünket és hallgassa őket
élőben!

Ki nyerte meg az X-Faktor
tehetségkutató versenyét?

Nem kell mást tennie, mint elküldenie a helyes választ
szerkesztőségünk címére (Delta, Františkánov 22., Komárno
945 01 ), vagy e-mail címünkre (deltakn@gmail.com).

Beküldési határidő: július 14.
A nyertesek névsorát a DELTA július 18. számában olvashatják.

Nyerjen belépőjegyet!

www.massagestudio.sk

Komárom és
Dunaszerdahely 0905 729 368

Svéd, indiai,
csoki, méz, thai,

lávakő, cellulit
masszázs

Előrehozott falunap színes programokkal

gyott táblát. Ezután a
focimaraton győztesei
kerültek sorra. Idén is-
mét a tanyi csapat vég-
zett az első helyen. A
jelenlevők végig jól szó-
rakoztak a sokrétű,
mozgással tarkított fa-
lunapon, összességé-
ben kellemes napot
szerzett mindazoknak,
akik nem
voltak restek
és kilátogat-
tak Komá-
romfüssre.
Kép és szö-
veg: -pint-

Taroltak
a szilasiak

Az AMAZON’S tánccsoport

Az operett nagy sikere
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Bajcs

emissziós ellenőrzés megvárásra

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

Pénteken az alapiskola udvarában, sportnappal
vette kezdetét az idei Ímelyi Napok rendez-
vénysorozata.

A helyi tanulókon kívül a társközségek (Héreg,
Beléd, Nemesszalók HU, Pstruzi CZ) tanulói mérték
össze tehetségüket különböző sportjátékokban. Ezt
követte a tűzoltók, a rendőrség és a kutyakiképző
klub munkájának bemutatása, valamint az „In-
gyen és önkéntesen” – Tűzoltó- és Vadász Szerve-
zet, Vöröskereszt elnökeinek előadása az Európai Év
Önkéntessége alkalmából. A községi hivatalban
pedig megkezdődött a társszerződésről szóló tár-
gyalás a már említett telelpülések vezetői között. A
pénteki napot az Európai est zárta, amelyen be-
mutatásra kerültek az Európai Unió értékei.

Szombaton immár tizenkettedik alkalommal
került megrendezésre a Naszvad-Ímely barátság-
futás. Ezt követte a tűzvédelmi verseny a sport-
pályán. Délután a kultúrházban megnyitották a
Szalai Dániel és Bódi Aranka festőművészek mun-
káiból készült kiállítást. Ünnepélyesen is aláírták
a testvértelepülésről szóló szerződést, majd a mű-
sor Közép-európai kultúrdélutánnal folytatódott,
amelyen felléptek a helyi óvodások és alapisko-
lások, a naszvadi, belédi, nemesszalóki, héregi és
ímelyi hagyományőrző csoportok, a komáromi
Dunaj folklórcsoport és Csonka András.

Vasárnap a katolikus templomban ünnepi
szentmisével és a református templomban isten-
tisztelettel indult a nap, majd a helyi kisállatte-
nyésztők kiállítását tekinthették meg az érdeklő-
dők. A sportpályán ezúttal is megszervezték a ka-
kaspörkölt-főzőversenyt. A délutáni programban
bemutatkozott a helyi kutyakiképző klub, vala-
mint labdarúgó-mérkőzésekre is sor került.

(miriák)

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

Három napon át közösen ünnepeltek
Ímely

A felvételeket a községi hivatal készítette

Ismét két napon át szórakozott a község és a
hozzá tartozó tanyák lakossága a hetedik al-
kalommal megrendezett falunapi ünnepségen.

A szombati program horgászversennyel vette
kezdetét. Délután került sor a labdarúgó-mér-
kőzésekre, motorkerékpár-versenyekre. A haj-
nalig tartó utcabál sikere bizonyítja, tudnak a
bajcsiak szórakozni.

Vasárnap már hagyományosan istentiszte-
lettel folytatódott a falunapi ünnepség. Három
órakor Virág Ottó polgármester ünnepélyesen
megnyitotta a falunapot, amely kultúrműsorral
folytatódott. Felléptek a perbetei mazsorettek,
az érsekújvári Matičiarik néptánccsoport, a he-
lyi óvoda és alapiskola tanulói, a martosi nép-
tánccsoport, a helyi fiatalok, a népszerű Dupla
Kávé és a Senzus együttes.

Az időjárás ezen a hétvégén kegyeibe fogadta
a szabadtéri rendezvények résztvevőit, így Baj-
cson is nagyon sok család vett részt a két napon
át tartó falunapi ünnepségen. (miriák)

Kitűnően szórakozott
a falu lakossága
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A jövő nemzedéke – az ovisok fellépése

A horgászverseny résztvevői
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KOS
Azokat az ötleteket,
amelyeket most nem
valósítasz meg, nyugod-
tan el is vetheted, való-

színűleg soha nem lesz belőlük
semmi.

BIKA
A párkapcsolatban élők
csodálatos hetet tölthet-
nek kedvesükkel. Az
esetleg egy ideje már a

levegőben érezhető problémák
most maguktól megoldódnak.

IKREK
Igazán megérett az idő
egy kis kikapcsolódásra,
lehetőleg utazással egy-
bekötve. Minél hama-

rabb intézd el halaszthatatlan
tennivalóid és azután indulj el!
Tölts annyi időt a szabadban,
amennyit csak tudsz.

RÁK
Valósítsd meg végre
nagy terveid, ültesd át
őket a valóságba! A csil-
lagok állása azt mutatja,

hogy most bármilyen ötleted meg-
valósítása támogatásra talál. Hasz-
náld ki ezt a kedvező időszakot!

OROSZLÁN
Könnyen kötsz barátsá-
gokat és ennek a fajta
nyitottságnak most újra
hasznát veszed. Egy olyan

ember lép be ezen a héten az éle-
tedbe, aki a későbbiek során hosszú
ideig meghatározó szereplője lesz.

SZŰZ
Hallgass a szívedre és
meg fogod találni a
megfelelő időben, a
megfelelő helyen az iga-

zit. Ha már megtaláltad, akkor
most más területeken építhetsz ki
fontos, új kapcsolatokat.

MÉRLEG
Egyetlen belső konflik-
tusról szól ez a hét, még-
pedig, hogy az eszedre
vagy a szívedre hallgass.

Valójában a kettő nem zárja ki egy-
mást.

SKORPIÓ
Családod és barátaid
élete kerül most a kö-
zéppontba, kevesebb idő
jut a munkádra, karrie-

redre, de valójában ez most nem
is zavar téged.

NYILAS
Ne veszítsd el a türel-
med, és főleg ne kiabálj!
A hangerő fokozása
nem jár együtt a problé-

mák megoldódásával. Ha nem
bírod cérnával, inkább hagyd el a
színteret.

BAK
Pénzhez jutsz, vagy leg-
alábbis megtudod, hogy
hamarosan kifizetik egy
nagyobb munkádat,

úgyhogy ezzel elhárult az utazá-
sod, nyaralásod útjában álló egyet-
len akadály.

VÍZÖNTŐ
Immár nem kalandról,
egyszerű kis flörtről van
szó, hanem jóval több-
ről. Nem kétséges, hogy

„Ő“ is érzi ezt, s nem hagyja, hogy
ismét semmitmondó válaszokkal
bújj ki a feleletadás alól.

HALAK
Nagyszerű lehetőség
nyílik képességeid meg-
mutatására, sőt ha szán-
dékodban állt fejleszteni

tudásodat, akkor tanulni is most
kell elkezdened! K
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HoroszkópProgramajánló Moziajánló

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete:
A Komáromi Művészeti Alapiskola végzős növendékeinek ki-
állítása. Bhutan – Királyság a fellegekben, Szabó Zsolt fotográ-
fiái.
Zichy-palota:
Kora középkori egyházi építészet Nyitra megyében. A kiál-
lítás szeptember 3-ig látogatható.
Limes Galéria:
Preizinger Mihály: Csallóköz tájai és virágai. A kiállítás meg-
tekinthető 2011. július 15-ig.

DÉL-KOMÁROM:
Jókai Mór Városi Könyvtár:
Július 5., 17.00 Vándor Károly: „ A szovjet hadsereg és légierő
képekkel illusztrált története, titkai hazánkban”. Egykor
titkos 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 Trója, így a nézők
néhány méter közelségből valóban részesei lesznek az ütkö-
zeteknek, 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

Občanský průkaz
A “Személyi igazol-

vány" egy komédia
négy kamasz életéről,
barátairól, szerelmeiről.
Petr, Aleš, Popelka és
Míťa a ´70-es években
teszik le az érettségijü-
ket, és ez az az időszak,
amikor első személyi

igazolványukat megkapják, hogy aztán a hadseregben tegyék
le a kötelező szolgálatot. A közelgő rémálom alól azonban
megpróbálnak kibújni, és hol egyedül, hol pedig közösen vív-
ják a harcukat az éppen fennálló rezsim ellen.

Amfi szabadtéri mozi – Komárom, július 4-5, 21.30

A rítus
Egy amerikai pap Rómába

utazik, hogy részt vegyen a vati-
káni egyetemen egy kurzuson,
amely az ördögűzésről szól. A
pap nyolc ördögűzésen vesz
részt, s közben egyre több infor-
mációt szerez a jó és a rossz
közti küzdelemről. Végül meg
kell vívnia a saját harcát a sátánnal.

Slovan mozi - Nagymegyer, július 6, 20.00

Rango
A történet hőse egy kaméleon,

aki védett, egyhangú életét éli
házi kedvencként, miközben ko-
moly identitásválságban van. Vé-
gül is hogyan legyen valaki kie-
melkedő, amikor az egész életé-
nek célja a beolvadás?

Amfi szabadtéri mozi – Ko-
márom, július 6, 21.30

A negyedik
Hárman már halottak. Ő a Ne-

gyedik. A D.J. Caruso nevével fém-
jelzett akciódús thriller egy ter-
mészetfeletti képességekkel meg-
áldott fiú, John Smith történetéről
szól, aki az ő megsemmisítésére
küldött kegyetlen ellenségei elől
menekül.

Amfi szabadtéri mozi
– Komárom, július 7-8 21.30

A gyerekek jól vannak
A leszbikus pár, Nic és Ju-

les együtt nevelik két tinéd-
zser gyereküket. A srácok an-
nak idején mesterséges meg-
termékenyítéssel fogantak.
Mivel Joni éppen betöltötte a
tizennyolcat, és főiskolára ké-
szül, öccse megkéri egy nagy
szívességre: derítse ki, ki ket-
tejük biológiai apja.

Amfi , szabadtéri mozi – Komárom, július 10-11 21.30

Humor

Móricka lyukat ás a hátsó
kertben. A kíváncsi szomszéd
néni átszól a kerítésen:

- Minek ásod azt a lyukat,
Móricka?

- Megdöglött az aranyha-
lam, azt temetem el.

- No, de annak nem kéne
ekkora lyuk! - mondja a néni.

- Dehogynem kell! - feleli
Móricka. - Hiszen ott van a
maga macskájának a gyomrá-
ban.

☺☺ ☺
Az idős professzortól meg-

kérdezik, mi a hosszú élet, a jó
egészség és nagy munkabí-
rása titka?

- Végtelenül egyszerű a re-
cept - mosolyog a professzor. -
Egy kiadós pihenés minden
ebéd után.

- Mindig lefekszik aludni?
- Nem én, hanem a felesé-

gem.
☺☺ ☺

BúcS
JÚLIUS 8 - PÉNTEK

18.00 Szerzői est Gál Sándorral a községháza dísztermében
20.30 Felvidéki Rockszínház művészei, Psychozis zenekar

(szólógitárosa ifj. Sátek József) a községháza előtti téren
22.00 Diszkó – Barton Ronival

JÚLIUS 9 - SZOMBAT
15.00 „Erős emberek bemutatója” Póló János - Ekel, Mészá-

ros Zoltán - Aranyos, Bíró Gergely - Bátorkeszi, Kaszab
Péter, Tóth Dávid

17.00 Kultúrműsor, közreműködnek: óvodások, éneklőcsoport,
koszorúcska záróbál táncosai, páldi néptáncosok, ebedi
citerások, martosi néptáncosok, szőgyéni táncos lányok,
Almási Anita aerobic csoportja, mazsorettek, a párkányi
Csemadok zenekara, Ropog József „José” - rapper

20.30 Utcabál
Kísérőrendezvények: horgászverseny, ugrálóvár, kézműves
kiállítás a községháza dísztermében, lepény- és „kúcsoska-
lács” kóstoló a nyugdíjasklub szervezésében, henna tetoválás,
gyereksarok az óvó nénikkel.

Falunap
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V pondelok 4. 7. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr veľká oblačnosť s miest-
nymi prehánkami. Nočná teplota od 13 do 15 C̊,
denná teplota od 22 do 24 C̊. Slabý Z vietor do 2-
4 m/s.

V utorok 5. 7. predpokladám v našom regióne
oblačno, neskôr až veľká oblačnosť a početné
prehánky. Nočná teplota od 12 do 14 ̊C, denná
teplota od 23 do 25 ̊C. Slabý SZ, Z vietor do 2–
4 m/s.

V stredu 6. 7. predpokladám v našom regióne
polooblačno, počas dňa pribúdanie kopovitej ob-
lačnosti a miestami prehánky alebo aj búrky.
Možnosť búrok do 10%. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota od 14 do 16 C̊, cez deň od 26
do 28 C̊. Slabý Z vietor do 2–4 m/s.

Vo štvrtok 7. 7. predpokladám v našom re-
gióne jasno, neskôr pribúdanie mohutnej kopo-
vitej oblačnosti a miestami prehánky a búrky.
Možnosť búrok do 20%. Množstvo vlahy do

4 mm. Nočná teplota od 16 do 18 C̊, cez deň od
28 do 30 C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V piatok 8. 7. predpokladám v našom regióne
počas dňa veľkú oblačnosť časom až zamračené
s občasnými prehánkami alebo aj búrkami. Mož-
nosť búrok do 30%. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 17 do 19 C̊, denná teplota od
26 do 28 C̊. Slabý SZ vietor do 2–4 m/s.

V sobotu 9. 7. predpokladám v našom regióne
veľkú oblačnosť a miestami prehánky. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 14 do 16 C̊,
denná teplota od 26 do 28 C̊. Slabý SZ, Z vietor
do 2–4 m/s.

V nedeľu 10. 7. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
15 do 17 C̊, denná teplota od 27 do 29 C̊. Slabý
premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam premenlivé
letné počasie s prehánkami a búrkami.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 4. 07. - 10. 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

0911 822 501

Város
2 €non-StoP

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Érettségizőknek 30 eurós kedvezmény

Most csak

400 euró

elán aUtóISkola

Jogosítvány már
6 hét alatt

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVc a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lacno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVc a
laminátových

parkietakcia
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

že sme najlacnejší!PVc 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Komárňanský akademický
maliar Ernest Kocsis je nie-
len známym výtvarníkom,
ale v ostatnom čase aj šte-
drým darcom svojich ume-
leckých diel.

Tento bezmála 74-ročný vý-
tvarný pedagóg má za sebou
bohatú a úspešnú činnosť na
umeleckom poli. Spomeňme
aspoň, že mal vyše sto samo-
statných výstav, a to nielen
doma, ale aj v cudzine. Jeho
práce našli svoje miesto v
mnohých expozíciách po ce-
lom svete, okrem iných aj v
zbierkach umenia vo Vati-
káne. Z početných ocenení vy-
zdvihnime popredné umiest-
nenie na svetovej výstave ka-
rikatúr na Tajvane.

Ako sa vyznal pre DELTU,
od útlej mladosti veľa praco-
val, no v tomto rýchlom ži-
votnom tempe akosi mu ne-
zostal čas na speňaženie všet-
kých diel. Jedného dňa, po
strate ateliéru a skladu, zrazu
zistil, že je zavalený obrazmi a
nevie čo s nimi. Najstaršia
dcéra ho vtedy nainfikovala
myšlienkou, aby ich podaro-
val tým, ktorí by ich radi
vlastnili, no nemajú pro-
striedky, za ktoré by ich kú-
pili. Tak sa stalo, že z Ko-

márna putoval ponukový list
do detských domovov, ústa-
vov sociálnych služieb, do-
movov dôchodcov, nemocníc
a kultúrnych inštitúcií po ce-
lom Slovensku.

Záujem zo strany oslove-
ných bol veľký, ochota od
darcu rovnako spontánna.
Tak sa stalo, že Ernest Kocsis
v ostatnom čase zadarmo roz-
dal zo svojej zbierky neuveri-
teľný počet 577 výtvarných
diel zhotovených od roku
1964 po súčasnosť. Sú medzi
nimi zastúpené všetky vý-
tvarné žánre – od olejomalieb
po karikatúry, a ušlo sa z nich
zaradeniam od Košíc po Ska-
licu.

Ernest Kocsis však s darco-
vstvom nekončí. Na popud ro-
diny si v súčasnosti robí dô-
kladnú inventúru svojich diel
a podľa jej výsledkov sa roz-
hodne ako ďalej. Hoci ešte nie
je na konci, už teraz vie, že
má v súkromnom depozite
okolo 1250 prác, z ktorých
niektoré budú darované in-
štitúciám, ktoré na umenie
nemajú peniaze. Tentoraz do
zoznamu darovaných zahrnie
aj školy a školské zariadenia,
ktorým zrejme takáto pomoc
príde vhod. Štedrosť tohto
umelca ešte nejaký čas bude
sedieť za vrchstolom rodiny.

fb
Foto: Elek Papp

Ernest Kocsis podaroval už takmer šesťsto svojich obrazov

Umenie menej solventným

Ernest Kocsis so siluetou jedného svojho obrazu

„A legcsodálatosabb dolog az életben,
Ami nap mint nap, megtörténik velem,
Téged szeretni, és általad szeretve lenni.”

Június 26-án ünnepelte
30. születésnapját

Ing. Bugár Zoltán.
Boldog születésnapot kíván

feleséged Erika.
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Španielsko, krajina rôznych tvárí...
V mesiacoch máj, jún 2011
sa uskutočnil výmenný po-
byt medzi strednými ško-
lami IES Vega del Jarama,
Madrid, Španielsko a Gym-
náziom Ľudovíta Jaroslava
Šuleka, Komárno.

So študentmi zo Španielska
sme sa mohli zoznámiť v
máji, s ktorými sme v našom
meste trávili niekoľko dní
plných dobrodružstiev a spo-
mienok. Pobyt žiakov GĽJŠ v
Španielsku bol tiež bohatý. Po-
čas 10-dňového autobusového
zájazdu sme mali možnosť
navštíviť nielen hlavné mesto
Madrid, ale aj Barcelonu, či
prekrásne stredozemné kra-
jiny ako Francúzsko a Ta-
liansko. Výmenného pobytu
sa zúčastnilo 28 žiakov GĽJŠ s
pedagogickým doprovodom.
V nasledujúcej časti nás oboz-
námi so svojimi zážitkami
žiačka gymnázia.

• • •
Svetoznámy maliar Salvador

Dalí bol považovaný za tajom-
ného čudáka, ktorý nespoznal
svoj vlastný obraz v zrkadle.
Avšak svojimi obrazmi vyrážal
dych viacerým milovníkom
umenia. On a jeho obrazy boli
len jednou z množstva fasci-
nujúcich typov umenia, ktoré
sme mali možnosť lepšie spoz-
nať v Španielsku.

Takisto sme mohli aj my
predstaviť našu tradičnú kul-
túru a zvyky naším južan-
ským kamarátom Španielom.
Nechali sme ich, aby na pár
dní vypadli z rušného Mad-
ridu a užili si pokojné Ko-
márno. Prechádzky Komár-
ňanskými uličkami boli pre
nich novým, nepoznaným zá-

žitkom. Taktiež si užili plavbu
po Dunaji a návštevu Štúrova
spojenú s návštevou Ostri-
homskej baziliky.

Náš výlet do Španielska sa
niesol v duchu dobrodružnej
cesty, keď sme nikdy nevedeli
čo nás môže čakať. Naša cesta
autobusom sa začala v piatok
popoludní a trvala dva dni.
Počas týchto dní sme navští-
vili Francúzsko, konkrétne
mesto Nice. Francúzsko nás
privítalo krásnym počasím a
rozbúrenými vlnami Stredo-
zemného mora.

Po dni strávenom na Azú-
rovom pobreží sa naša cesta
pomaly blížila k svojmu vytý-
čenému cieľu. Boli sme uby-
tovaní v Madride. Čakalo nás
spoznávanie sa s novým pro-
stredím a s našim dočasným
novým domovom.

Návšteva Španielska sa ne-
mohla zaobísť bez toho, aby
sme spolu s našimi novými
španielskymi kamarátmi ne-
ochutnali pravé španielske
delikatesy, ako Gazpacho, Tor-
tilla a iné dobroty. Taktiež
sme spoznávali históriu, ale
aj súčasnosť mesta San Fer-
nando de Henares. Bližšie,
pre nás nepochopeným od-
kazom maliarov nás dostali
svetoznáme múzeá Reina So-
fia a Prado. K rozlúšteniu za-
šifrovaných obrazov nám do-
pomohla naša skvelá sprie-
vodkyňa Milena. Okrem ob-
razov spomínaného Salva-
dora Dalího sme videli slávny
obraz Pabla Picassa - El Guer-
nica.

Hlavné mesto Španielska
Madrid nás uchvátil svojou
bezprostrednosťou a veselými
milými ľuďmi. Popri prechá-

dzke Madridom sme navští-
vili prekrásny park Retiro, s
rôznymi druhmi pestrofareb-
ných kvetov a netradičných
stromov.

Za najväčší kláštor Európy
sa považuje kláštor El Escorial
postavený na počesť víťazstva
Španielska nad Francúzskom.
My sme mali taktiež možnosť

pozrieť si tento prekrásny
kláštor, ktorý nás previedol
do dôb dávnej minulosti. Aj
napriek chladnému počasiu
nás uchvátilo prekrásne oko-
lie, s ešte krajším výhľadom
na krásne pohoria.

Okrem temperamentného
Madridu sme navštívili aj ma-
lebné mestečko Toledo. Popri
prechádzkach úzkymi ulič-
kami, kde sa odvšadiaľ niesla
dobrá nálada a smiech ľudí,
sme mohli vidieť rozmanitosť
kultúry v tomto meste. Videli
sme pamiatky z arabskej, ži-

dovskej aj kresťanskej kultúry.
Po návšteve malebného To-
leda nás čakal noblesný Krá-
ľovský palác.

Z nášho nabitého prog-
ramu sme nemohli vynechať
návštevu mesta Alcalá de He-
nares, ktoré je rodné mesto
známeho spisovateľa Cervan-
tesa.

Nezabudli sme ani na na-
šich futbalových fanúšikov. V
meste Barcelona sme si mohli
pozrieť futbalový štadión FCB
Nou Camp. Neskôr sme sa
prešli po promenáde Las
Ramblas, kde sme si mohli
nakúpiť z množstva suvenírov
v malých obchodoch. Nako-
niec sme si pozreli prekrásnu
budovu La Sagrada Família a
katedrálu Gaudího, ktoré nám
poukázali na prekrásnu špa-
nielsku architektúru.

Po toľkých prechádzkach,
návštevách rôznych pamiatok

nás čakala rozlúčka so Špa-
nielskom. Na ceste domov nás
zlákalo zaslúžené leňošenie na
piesočnatej pláži v talianskom
Bibione, kde sme prežili po-
sledné nezabudnuteľné pocity
z južanského sveta.

Nakoniec by som sa chcela
v mene všetkých študentov,
ktorí sa zúčastnili našej cesty

na krásny Pyrenejský poloos-
trov poďakovať našim profe-
sorom, ktorí pre nás pripra-
vili naozaj veľmi pestrý a za-
ujímavý program. Mali sme
možnosť navštíviť viacero
krásnych miest a to za 10 dní.
Umožnili nám spoznať každú
nezabudnuteľnú tvár Špa-
nielska a jej pestrú kultúru.
Možno sa tam ešte v budúc-
nosti dostaneme, ale spo-
mienky z tohto výletu budú
mať stále jedinečné miesto v
našich srdciach.

Mária Homolová, II. A.

Nemocnica ruší oddelenie
otorinolaryngológie s dva-
nástimi lôžkami, ktoré sa
zrušia. Fungovať tu bude
jednodňová zdravotná sta-
rostlivosť.

Všeobecná nemocnica v Ko-
márne zruší oddelenie otori-
nolaryngológie (ušno-nosovo-
krčné). Nezazmluvnila ho
Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa, ktorá má rozhodujúci
podiel na trhu. Fungovať tu
bude jednodňová zdravotná
starostlivosť.

„Na oddelení bolo doteraz
12 lôžok, ktoré sa zrušia“ -
informovala hovorkyňa ne-
mocnice Andrea Beňová.
Škrty na oddeleniach robila

nemocnica už začiatkom
roka. K 1. januáru zreduko-
vala počet lôžok na oddelení
pneumológie a ftizeológie z
dvadsať na desať. Päť lôžok
presunula na ženskú časť a
päť na mužskú časť inter-
ného oddelenia.

Pacientov sa podľa hovor-
kyne zmeny nedotkli, pretože
nemocnica naďalej prevá-
dzkuje špecializovanú ambu-
lanciu pneumológie a ftizeo-
lógie, vykonáva spirometrie,
bronchoskopie a konziliárne
vyšetrenia. Nemocnica v Ko-
márne patrí Nitrianskemu sa-
mosprávnemu kraju, prevá-
dzkuje ju Agel SK, a.s.

Zdroj: sme.sk

Komárňanská nemocnica ruší
oddelenie otorinolaryngológie

Vytrhol chlapovi mobil a ušiel.

Už ho majú, hrozia mu tri roky
Sokolce
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Polícii sa v priebehu niekoľkých hodín podarilo
objasniť lúpež, ku ktorej došlo v obci Sokolce v Ko-
márňanskom okrese. Tam 39-ročný muž z Veľ-
kého Medera obral o mobilný telefón 56-ročného
muža z Maďarska.

„Telefón mu násilím vytrhol z ruky. Po skutku
ušiel páchateľ na neznáme miesto. Poškodenému
krádežou spôsobil škodu vo výške 120 eur. Občan
Maďarskej republiky našťastie neutrpel žiadne zra-
nenia“ - uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.

Policajti muža zadržali ešte v ten istý deň krátko
po čine. Komárňanský vyšetrovateľ už 39-ročného
Romana obvinil zo zločinu lúpeže.

„V prípade dokázania viny mu za tento čin hrozí
trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Obvinený
je stíhaný na slobode“ - dodala Bruchterová.



tüntetéseket, porceláno-
kat, ezüst érmeket, kris-
tályt, papír- és érme-pén-
zeket, állati szőrméket,
ezüst tárgyakat. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389
405.
• Személyszállítás 1+8,
áruszállítás 1 tonnáig, Csi-
csó – János. Tel.: 0907 490
224.
• Eladó Bálványon

részben felújított családi ház.
Tel.: 0948 306 303.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.
• Autopožičovňa. Tel.: 0905
323 291.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópult-
hoz, szódagéphez és he-
gesztőgéphez. Tel.: 0907 486
768.
• Akció! Korlátlan DSL in-
ternet 6,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-
com-é csak olcsóbb!
www.slovanet.sk, Damja-
nich 3, Komárno. Tel.: 0905
388 820.
• Predám RD na Malodu-
najskom 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: 2450 €.
Tel.: 0918 829 743.
• Eladó régebbi családi ház
Komáromban a Hold utca 3
alatt, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 268 654.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13
– Letecké pole, a Timi fodrá-
szat mellett. Tel.: 0915 470
806.
• Predám sudové víno z
vlastnej výroby: frankovka,
rizling vlašský. Minimálny
odber 10 l, cena 1 liter za 1 €.
Kontakt: 0907 740 618.
• Predám štyri plastové
nádrže na palete ,objem 1000
l, hygienicky nezávadné, cena
dohodou. Tel.: 0907 740 618.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás 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.

„A temető kapuja szélesre tárva, útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében, s van olyan is, ki bánatot szomorú szívében,
Egy éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, bár Te ezt nem látod, körülötted van szerető családod!
Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad!”

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 obchodíkom a predaj-
com momentálne voľné pre-
dajné priestory, ktoré je
možné prenajať za prijateľnú
cenu. Prevádzkovanie týchto
priestorov je možné ihneď.

Ápolóknak német nyelv-
tanfolyam indul 2011. július
18-án - Ógyalla, Komáromi
út 100, a posta épülete, 1.
em. Lektor: Vendégh Vero-
nika – tapasztalt ápoló. Tel:
0948 /262 144, e-mail: or-
biscentrum@gmail.com

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

Megemlékezés
„Ha emlegettek köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
Mert én mindig veletek vagyok.“

Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk június 26-án
Majer Zsigire (Komárom).

Halálának 5. évfordulóján köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik emlékét a szívükben őrzik.
„ Évre év jön, az idő repül tova, de mi nem feledünk el soha.”

Szüleid, az emlékező család és barátnőd Bea.

Združenie Trhovník Ko-
márno, Nám. Kossutha
bude zabezpečovať po-
stupne maliarske a na-
tieračské práce Nákup-
ného centra (Tržnica), zo
strany firiem, ktoré majú
záujem o túto prácu, žia-
dame zaslať cenovú po-
nuku. Podklady k ceno-
vej ponuke a bližšie in-
formácie získate na tel.
č. 035/7701 642, resp. v
kancelárii č. 126 Združe-
nia Trhovník (Tržnica) na
poschodí budovy.

Szívünkben mély fájdalommal emlékeztünk június 30-án,
halálának 1. évfordulóján

Cseh Józsefné szül. Kósa Katalinra
Nemesócsán.

Emlékét és szeretetét örökké őrizzük.
Gyászoló családja.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Azokat keresni, kik nincsenek közöttünk már,
Sírotokra hiába visszük a virágot,
Eltemettük veletek az egész világot.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága
gyermekeinkre

Major Norbertre, Major Beátára szül. Dikan
és a kicsi unokánkra Roderikra,

akik 2010. július 6-án tragikus körülmények között távoz-
tak az élők sorából. Akik szerették és ismerték őket, gon-
doljanak rájuk ezen a szomorú évfordulón.
Örökké gyászoló családjuk és árván maradt kisfiuk Dominik.

„Už je to rok, čo ste sa pobrali v diaľ.
Bez rozlúčky, úsmevu, zostal nám iba žiaľ.
Spomienka na Vás je stále živá.
Kiež by nikdy neprišla tá smutná chvíľa.
Tá rana osudu veľmi bolí a nikdy sa nezahojí. „

Dňa 6. 7. 2011 uplynie rok, čo nás navždy tragicky
opustili náše milované deti

Norbert Major, Beáta Majorová rod. Dikan
a náš malý vnúčik Roderik.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Vždy s láskou spomínajú rodičia a sirota Dominik.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, a barátoknak, munkatársaknak és ismerő-
söknek, akik június 2-án elkísérték utolsó útjára a baj-
csi temetőbe

ifj. Pogrányi Lászlót,
aki 53 éves korában távozott szerettei köréből. Kö-
szönjük a sok virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat.

A gyászoló Pogrányi család.

• „Easy” zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szige-
telés, szobafestés, gipszkarto-
nozás 0908 403 615.

• Predám skrinkový šijací
stroj Veritas (málo používaný),
cena dohodou. Tel.: 0907 740
618.
• Prenajmem dodávkové vo-
zidlo do 3,5 t na víkendy - sep-
tember a október. Tel.: 0907
740 618.
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon 0915 176 283.
Nyugdíjasok, Magyarországon
dolgozók, vállalkozók, Auszt-
riában vállalkozók is.
• Dám do prenájmu 260 m2
obchoných, reštauračných,
kancelárskych priestorov na
Nám. Gen Klapku v KN. Tel.:
0948 536 570.
• Eladó Lakszakállason ré-
gebbi parasztház 6 á telekkel,
ár megegyezés szerint. Tel.:
035/ 7780 250.
• Eladó régebbi hálószoba-
bútor nagyon jó állapotban,
új rózsamintás heverő, min-
den olcsón. Tel.: 035/7780
250.
• Predám – eladó 3-izbový
byt s garážou, tehlový – KN.

Tel.: 0907 753 637.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 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 rakpar-
ton. Tel.: 0907 488 084.
• Keresetkiegészítés otthon-
ról. Tel.: 0911 989 416.
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre KN. Tel.: 0903 778
790.

• Legkedvezőbb hitelek in-
gatlan-vásárlásra és felújításra!
Ha magas a törlesztőrészlete,
cserélje le kedvezőbbre. Tel.:
0907 045 996, 0907 716 283.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
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Első fotóm

Pintérová Antónia
Ógyalla

(3400/49)

Szépe Vivien
Nemesócsa
(3550/48)

Kovalík – Kapusňáková Katalin
Komárom
(3900/49)
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úJSZÜLÖTTEK:
Pintérová Antónia (Ógyalla), Szépe Vivien (Nemesócsa), Ko-
valík-Kapusňáková Katalin (Komárom), Bohušová Liana (Po-
zsony)

ELHUNYTAK:
Beke István (61) Komárom; Szeticska Ladislav (66) Komá-
rom; Győri Imrich (66) Csallóközaranyos; Veszprémi Ladislav
(55) Komárom

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Boďo Peter és Gerčiová Darina (Dulovce)

Cím:Király püspök utca 10, Révkomárom.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Dorjan
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg
és légzésfigyelők

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás

Június 27-én ünnepelte
1. születésnapját

Ďuráč Viktória Serafína
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából kívánunk
neki nagyon sok erőt, egészséget

és boldogságot: anyuci, apuci,
testvérei, körösztanyu, kö-
rösztapu, mama,
papa, Gútai mama
és Veszprémi Bog-
lárka.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Július 2-án ünnepelte
1. születésnapját

Markó Bence
Megyercsen.

Szívből gratulálnak:
anya, apa

és a nagy-
szülők.

Nyitrai Veronikának
7. születésnapja alkalmából gratulálunk.

„Kicsi Veronika!
Csillag vagy nékünk,
Hisz fénnyel ragyogod be az életünk.“
Kívánunk boldog,
egészségben gazdag
gyermekkort: szüleid,
a Nyitrai és
a Nehéz család.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“
Július 2-án ünnepelte 2. születésnapját

Pataky Márk Róbert Ekelen.
Szívből köszönt és sok puszit küld:
anyu, apu és az egész család.

• Nyári lovastábor gyerekek-
nek 7-13 éves korig, Hetény –
naponta 7.00-18.00. Tel.: 0918
621 522, 0915 248 935.
• Nyári napközi tábor: szín-
játszás, nyelvi és történelmi
témakörben. Kezdés: július 4-
én, Ógyallán a Komárňanská
100 alatt a Posta épületében,
1.emelet. E-mail: orbiscent-
rum@gmail.com. Tel: 0948
262 144.
• Predám Ford Ka, r.v.1998,
1299cm, 3,44kW (60PS), P,
M5, Benzín, 3 dv. (4-miestne),
91 300 km, červená metalíza,
klimatizácia. Auto je zacho-
valé. STK do 2013. Tel: 0905
444 596.
• Amatőr/Profi modellek (6
hónap-45 év) és duci hölgy
modellek (16-45 év) jelent-
kezését várjuk fotózásokra,
divatbemutatókra, reklám-
film szerepekre! További
info és jelentkezés:
www.mondecaste.hu (0036
70 416-63-89) Casting: Ko-
márno.
• Eladó Komárom belvárosá-
ban vállalkozásra is alkalmas
130 m2-es családi ház, külön
bejárattal + kirakat, tetőtéri
beépítés is lehetséges. Tel.:
0905 694 933.
• Eladó új digitális földi vevő
szlovák és magyar vételre, ár:
45 €. Tel.: 0918 150 197.
• Izsán a falu központjában
6,5 áras telek melléképüle-
tekkel eladó. Tel.: 0918 515
896.
• Festést, glettelést, csempé-
zést, parkettázást és kőmű-
vesmunkát vállalok. Tel.: 0944
080 121 – KN.

• Aranyos kiskutyákat aján-
dékba adok Csallóközaranyo-
son. Tel.: 0915 719 093.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásomat 3-
szobásra a környéken. Tel.:
0915 667 188.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása és festése. Tel.: 0907
561 231.
• Sikeres akarsz lenni?
www.miniparfumeria.eu.
Tel.: 0907 223 380. Rajtad mú-
lik.
• Balatoni kirándulás! Július
23. Csopak 10 €/fő 0908 695
877.
• Kirándulás! Július 16. Bu-
dapest ZOO, Vidámpark, 10
€. Tel.: 0908 695 877.
• Eladó 81 m2, 3-szobás la-
kás Nemesócsán, ár: 28.000 €.
Tel.: 0907 791 564.
• Vállalkozásom bővítéséhez
vezetőt keresek! Magas jöve-
delem! Tel.: 0915 887 466.
• Eladó színes Sony tv, hasz-
nált gyermekruhák, sportko-
csi. Tel.: 0948 006 071.
• Ajándékozok tv-készüléket,
lejátszót, használható kazet-
tákat. Tel.: 035/77033 43.
• Bátorkeszin tengeri mala-
cok eladók 1 €. Tel.: 035/7797
693.
• Eladók hízók élve 1,30
€/kg, hasítva 1,70 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó zongora – Petrof pia-
nínó. Tel.: 0903 941 032, 17 óra
után.
• Eladó gabonacsiga, beton-
keverő, szennyvíz-szivattyú.
Tel.: 0910 486 028.
• Szobafestés 25 €-tól/helyi-
ség. Parkettázás 2 €/m2. Tel.:
0903 574 191.

Bohušová Liana
Pozsony

(3400/52)
• Hľadám nebytové pries-
tory cca 100 m2, využívateľné
ako sklad. Tel.: 0944 236 211.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

• Vymením 2-izbový byt na
ul. Komenského na 3-izbový
na okolí. Tel.: 0915 667 188.

• Masszázs, hogy jól érezze
magát - Ekel. Tel.: 0907 778
001.
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Négy és fél év után végleg távozott
az ekeli zöld-fehérektől japán légió-
suk, Kensuke Yoshizawa. Múlt ked-
den Budapesten szállt repülőgépre,
majd több órás utazás után,
Moszkva érintésével szerdán dél-
előtt megérkezett szülővárosába, To-
kióba.

Egy nappal távozása előtt beszél-
gettünk az ekeli Amnesia kávézójá-
ban a rokonszenves, 26 éves kiváló
labdarúgóval. Mi sem természetesebb,
beszélgetésünk alatt végig arcán ült a
japánokra oly jellemző mosoly, amivel
barátságukat és őszinteségüket egya-
ránt kifejezik.

• Négy és fél év nem rövid idő,
elég volt?

- Az első két-három évben nagyon él-
veztem az ittlétet. Minden más volt,
mint odahaza. Tokió egy zajos nagyvá-
ros, tele autókkal, ahol az ember szinte
nem tud megpihenni. Itt örültem a
sok folyónak, erdőnek, egyáltalán a gyö-
nyörű természetnek, a nyugtató csend-
nek, a kedves embereknek. Az utóbbi
egy évben azonban egyre jobban kezd-
tem honvágyat érezni, de más okom is
volt elgondolkodni a hazatérésen. Édes-
anyám egyedül él, mivel nővérem ta-
valy férjhez ment, és most nagyon
messze lakik Tokiótól. Rengeteg ter-

mészeti csapás is megrázta hazámat, a
fővárosban is többször mozgott a föld,
és biztosan tudom, hogy édesanyám
nagyon fél egyedül. Ő ezt ugyan nem
mondta, de én érzem. Aztán van egy
másik okom is a hazatérésre, ami szin-
tén nem mellékes. Köztudott, hogy a ja-
pán társadalomban egészen más er-
kölcsi viszonyok uralkodnak, mint Eu-
rópában. A fiú 25-26 éves koráig utazik,
tanul, tapasztalatokat szerez, de legké-
sőbb ebben a korban végleg döntenie
kell további sorsáról úgy, hogy szüleiről
is gondoskodni tudjon. Én a legmesz-
szebbmenőkig tiszteletben tartom ezt a
hagyományunkat, és ez szerint is cse-
lekszem. Hazatérésem után dolgozni
fogok, gondoskodom édesanyámról, és
családot alapítok.

• Mivel fogsz foglalkozni?
- Azzal a céllal jöttem Európába,

hogy megtanuljam a magyar nyelvet,
legalább ezen a szinten. Most ennek
szeretném hasznát venni munkám so-
rán, bár még nem tudom pontosan,

mivel fogok foglalkozni. Idegenveze-
tőként is el tudom képzelni a jövő-
met, vagy valamelyik magyar érde-
keltségű cégnél, amelyből Tokióban
is akad egynéhány. Minden azonban
csak odahaza fog kiderülni.

• A foci továbbra is megmarad el-
sőszámú szórakozásnak?

- Egészen biztos, de kizárólag csak
hobbi szinten. Nálunk az nem úgy
működik, mint itt, hogy munka mel-
lett is lehet bajnokságban focizni. El
kell dönteni, hogy az illető személy a
sportból, vagy munkából akar- e meg-
élni. Mindkettő ugyanis teljes embert
igényel, az egyik nem mehet a másik
rovására. Mielőtt Európába jöttem, az
itteni V. ligának megfelelő bajnokság-
ban játszottam, de akkor más dolgom
nem volt. Most merőben más a hely-
zet, nagyobb a felelősségem.

• Mit adott számodra az itt töl-
tött négy és fél év?

- Minden udvariasság nélkül mon-
dom, nagyon sokat. Egy számomra
eddig ismeretlen kultúrát ismerhet-
tem meg közelről és meg kell mon-
danom, nagyon boldog vagyok, hogy
így történt. Csodálatos embereket is-
merhettem meg Ekelen, akiket
örökre a szívembe zártam jóságuk és
emberségük okán. Minden elismeré-
sem ezeké az egyszerű, dolgos ma-
gyar embereké. Ami a focit illeti, ösz-
sze tudtam hasonlítani az itteni és a
japán körülményeket. Meg kell
mondjam, nem volt könnyű meg-
szokni az itteni kemény focit. Eleinte
nem értettem, Grajcár edző miért
mondja mindig, hogy ne tartsam a
labdát. Aztán magam is kitapasztal-
hattam, hogy igaza volt, hiszen az
első sikeres csel után a földön talál-
tam magamat. Ez egyébként a szlo-
vák focira jobban jellemző, hiszen az
Ekel FC csapatával többször is ját-
szottunk magyar csapatok ellen, eze-
ket a mérkőzéseket kimondottan él-

veztem, hiszen mindkét oldalon a
technika dominált, egyszóval hagy-
tuk egymást focizni. Egy ittenihez ha-
sonló bajnoki mérkőzésen Japánban,
a játékvezetőnek fele annyi szabály-
talanságot nem kell megtorolnia. Bár
igaz, lassan nálunk is kezd begyű-
rűzni ez az európai stílus.

• Mintha egyfajta szorongás lát-
szana az arcodon. Utazási láz?

- Látszik a szorongás? Valóban ér-
zek ilyet, de ez nem utazási láz. Ami-
kor végleg eldöntöttem, hogy hazaté-
rek, nagyon örültem, hiszen minden
hazatérés öröm az ember számára. Az-
tán ahogy fogyni kezdett az idő, egyre
jobban kezdtem érezni ezt a szoron-
gást. Az itt töltött idő mély nyomot ha-
gyott bennem, amit most kezdek tu-
datosítani. Napok óta megannyi meg-
hívásnak teszek eleget ekeli családok-
nál, amelyek személyesen is el akar-
nak tőlem búcsúzni. Mindez annak a
bizonyítéka is egyben, hogy nagyon
megszerettük egymást, kölcsönös az
egymás iránti tisztelet. A klubtól na-
gyon szép ajándékokat kaptam, ame-
lyek előkelő helyet fognak elfoglalni
lakásomban, és mindig emlékeztetni
fognak ezekre a csodálatos évekre és
emberekre.

• Visszatérsz még valaha Ekelre?
- Minden igyekezetemmel azon le-

szek, hogy egyszer még akár turista-
ként is eljöhessek ezek közé a fan-
tasztikus emberek közé. Ezeket az éve-
ket nem lehet, de nem is akarnám ki-
törölni az életemből. Tanulságos volt
számomra ez az európai kiruccanás,
amelyből életem végéig meríthetek.
Nagyon köszönöm az ekeli emberek-
nek a sok szeretetet, amellyel az évek
alatt elhalmoztak, de külön szeretném
megköszönni Csepi Nándor klubel-
nöknek és családjának a gondosko-
dást, Grajcár Antal edzőnek a fejlődé-
semet foci dolgában, Fekete Iveta pol-
gármesternek és az önkormányzatnak
a kiváló feltételek biztosítását, de min-
den barátomnak és ismerősömnek az
őszinte barátságot. Róluk, és erről a
rokonszenves településről mindig
nagy szeretettel fogok mesélni hazai
barátaimnak. A csapatnak további
szép sikereket kívánok az új idényben,
természetesen figyelemmel fogom kí-
sérni eredményeiket.

Hát, akkor kísérjen szerencse to-
vábbi utadon, reméljük, egyszer még
találkozunk Ekelen, kedves Kensuke.

Sayonara! Viszontlátásra!
Böröczky József

A szerző felvételei

Sayonara! Viszontlátásra Kensuke!
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Egészen kiváló a két héttel ezelőtt megren-
dezett III. Kék Duna Futóverseny megíté-
lése. Úgy a versenyzők, mint a szervezők, de
a támogatók is a legnagyobb elismeréssel
nyilatkoztak a maga nemében egyedülálló
rendezvényről.

Végre, már nemcsak városokban, de kisebb
településeken is egyre jobban felfedezik a spor-
tolás fontosságát. Kele Géza főszervező, aki
dunamocsi színekben már régebben beirat-
kozott a maratoni futók „százas klubjába”,
most sem tagadta meg önmagát, tiszta és
őszinte sportszeretetét. Ugyanez elmondható
a szomszédos Karva település polgármesteré-
ről, Duka Gáborról, hiszen neki köszönhetően,
a Duna menti kisközségben már évek óta egy-
másnak adják a kilincset az olimpiai és világ-
bajnokok, de a hasonló rendezvények támo-

gatásában is jeleskedik. Persze, ez a most már
hagyományos futóverseny nem jöhetett volna
létre, ha nincsenek a lelkes támogatók, hiszen
egy ilyen rendezvény nem kis kiadásokkal jár.
Különösen a dunamocsi Kék Duna Panzió tu-
lajdonosai, a Simsík házaspár vette ki részét a
rendezvény támogatásából. Ezzel a nemes
cselekedetükkel nemcsak magát a sportot tá-
mogatták, de községük jó hírnevét is elküldték
Magyarországra, Ukrajnába, de Szlovákia
szinte valamennyi régiójába is. „Nélkülük el-
képzelni nem tudnám az ilyen rangos ren-
dezvény megszervezését” – mondta el la-
punknak Kele Géza, és ez a megállapítás ma-
gáért beszél.

Most néhány fotóval visszatekintünk a III.
Kék Duna Futóversenyre, amely végleg kezdi
magát belopni a futók szívébe. Várjuk a ne-
gyedik évfolyamot.

Két nagyszabású ver-
senyen is érdekeltek vol-
tak régiónk versenyzői
az utóbbi két hétben.
Előbb Cegléden léptek
szőnyegre a madari és
gútai tehetségek, majd a
Csallóköz Nagydíjon áll-
ták meg tisztességgel a
helyüket Kohút Milán,
madari vezetőedző vé-
dencei.

A ceglédi Balla István
Emlékversenyen a ma-
dari birkózótehetségek
mellett ott voltak gútai
sportbarátaik is, mind-
két egyesület versenyzői
szép eredményekkel di-
csekedhetnek ezen a
szabadfogású megmé-
rettetésen.

Eredmények:

Diák I.
26 kg: 3. Sluka Ádám (Madar)
35 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)
48 kg: 2. Pupák Simon (Madar)

Diák II.
29 kg: 4. Kajtár Sándor (Madar)
46 kg: 3. Tóth Gergely (Madar)
Kadettek
48 kg. 4. Bazsó Zoltán (Gúta)

A sportközvélemény nagy
meglepetéssel vette tudo-
másul, hogy a világhírű ko-
máromi kajaknégyes edzője
már nem az ismert szakem-
ber, Soós Tibor. A négyes
tagjai között ugyanis az
utóbbi, belgrádi Eb sikerte-
lensége után szakmai szó-
váltás keletkezett, amikor is
a versenyzőtársak azt ne-
hezményezték Erik Vlčekkel
szemben, hogy sok energiá-
ját elvett a Gelle Péterrel al-
kotott párosverseny, amely-
nek 500 méteres távján
ezüstérmet szereztek.

Mivel Erik Vlček bejelen-
tette, hogy a szegedi vb-n is-
mét szeretne Gelle Péterrel
hajóba ülni az 1000 méteres
távon, a csapatban feszült-
ség keletkezett. Bár Erik szen-
tül állítja, hogy marad ele-
gendő ereje a négyesek ver-
senyére is, a feszültséget ez
nem oldja. Mindenki

ugyanis tisztában van azzal,
hogy a szegedi vb az utolsó
lehetőség a jövő évi londoni
olimpián való részvétel ki-
harcolásához.

A hajón belüli konfliktus
miatt Soós Tibor úgy döntött,
a továbbiakban nem kívánja
ellátni az edzői teendőket.
Persze, a négyes mellett to-
vábbra is ott lesz, de most
már „csak“ a menedzseri te-
endőket fogja ellátni. Az egy-
ség edzéseit a továbbiakban
Likér Péter vezeti majd.

Sportolók közt nem ritka-
ság, hogy az eredményesség
érdekében, néha hangosab-
ban is összeszólalkoznak. Ez
sokszor meghozta már a gyü-
mölcsét, de sok esetben ép-
pen az ellenkező hatást vál-
totta ki. Mivel a kajaknégyes
kivétel nélkül intelligens,
eredménycentrikus sporto-
lókból áll, bízzunk a legjob-
bakban. Egyébként, a szegedi
vb sok megválaszolatlan kér-
désre ad majd választ ebben
a vitában is.

Hetényi győzelem
a hagyományteremtő tornán

Nagyon nemes cselekedettel kötötték össze a hagyo-
mányteremtést a Marcelházi FK klubvezetői. Minden
idők leghíresebb marcelházi labdarúgójának, Rohácsek

Jánosnak emlékét szeretnék megőrizni, egy minden évben
megrendezett, nevével fémjelzett emléktornával. A fiatalabb
korosztály már nem nagyon emlékszik a kiváló focistára, aki
egykor Csehszlovákia egyik patinás klubjában, a Sklounion
Teplice csapatában kergette a labdát. Néhány mérkőzés után,
amelyen János pályára lépett, hirtelen duplájára nőtt az akkor
egyébként sem alacsony nézőszám. Teplice és környéke kizá-
rólag Rohácsek János játékát akarta látni. A legnevesebb
csehszlovákiai klubok bármit megadtak volna aláírásáért az át-
igazolási kártyán, de őt olyan erős szálak kötötték Marcelhá-
zához, hogy feladta a nagy karrier lehetőségét. Mindezek elle-
nére, élvonalbeli szereplésével örökre beírta nevét a csehszlo-
vák labdarúgás aranykönyvébe.

Az I. Rohácsek János Emléktorna eredményei:
Páterdomb (Zalaegerszeg) – Marcelháza 3:1 (2:1)
Hetény – Dunaradvány 9:1 (4:0)
A 3. helyért:
Marcelháza – Dunaradvány 4:2 (2:1)
Döntő:
Hetény – Páterdomb 3:0 (0:0)
A torna legjobb játékosának Marikovec Gábort hirdették ki

a szervezők.

Atlétika

BirkózásKajak - Kenu

Labdarúgás

•••
Dunaszedahelyen a kötöttfogású birkózók adtak egymás-

nak randevút a Csallóköz Nagydíjon, amelyet a bősi egyesület
már fél évszázada rendez meg. A verseny igazi nagyságát mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy 11 ország 200 versenyzője lé-
pett szőnyegre ezen a viadalon. Természetesen a madariak
sem hiányozhattak.

Eredmények:
Diák I.
31 kg: 3. Paradi József (Madar)

Idősebb diákok
73 kg: 3. Papp Lajos (Madar)

Hat érem két versenyen

A madari érmesek Cegléden, az ér-
mek átadójával, Lőrincz Viktor Eu-
rópa-bajnokkal

Visszapillantó

A legfiatalabb dunamocsi atléták balról jobbra:
Molnár Ákos, Hollósi Csaba és Farkas Zsófia

Anatolij Leszkiv (Ukrajna), a verseny abszolút
győztese, Hollósi Sándor, Hollósi Csaba, a ver-
seny legfiatalabb résztvevője, valamint Simsík
Ilona fő támogató

Soós tibor lemondott
edzői posztjáról
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