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0,40 €

Múlt héten hétfőn a választási ciklus 11. ülésére jöttek össze Komárom városatyái, hogy
folytassák az előző csütörtökön félbeszakadt, érdemben szinte semmit meg nem oldó ülé-
süket. Ha a komáromi választópolgár azt gondolta, hogy előbb-utóbb vége szakad a poli-
tikai csatározásoknak, és csak és kizárólag a város ügyes-bajos dolgaival fognak a képvi-
selők foglalkozni, nos, csalódást kell nekik okoznunk. Az ülés másnapján, tehát kedden,
a város polgármestere MUDr. Anton Marek sajtótájékoztatót tartott, amelyen ő és köz-
vetlen munkatársai eléggé éles hangon bírálták a testület munkáját. Mivel mindkét ese-
ményen ott voltunk, most összefoglaljuk azok történéseit.

Részletek a 8. oldalon

Pat: A XV. Hídverő Napok
ünnepsége

Emlékművet állítottak
Basternák Lászlónak

Dr. Lányi István 99 éves

Részletek a 2. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Részletek
a 3. oldalon

Komáromba
nem kellenek
beruházások?

Komáromba
nem kellenek
beruházások?

Jövő heti mellékletünk
labdarúgó bajnokságaink

őszi menetrendje!

Hosszabb próbabidő,
kevesebb pénz a túlórákért
Elfogadta a parlament az új munkatörvénykönyvet. A jogszabályt 144 képviselő részvételével,
74 igen és 70 nem szavazat mellett szavazták meg. Az új törvénycsomag megváltoztatja a a
próbaidő, a felmondási idő, valamint a szabadságolás szabályait, mindez szeptembertől lép-
het hatályba, ha a köztársasági elnök aláírja azt. Folytatás a 2. oldalon

Múlt szerdán délután lángra kapott egy bú-
zatábla Komárom és Gadóc között. A tüzet
sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

Információink szerint körülbelül délután
fél 2-kor csaptak fel a lángok a vasúti sínek tő-
szomszédságában található mezőgazdasági
területen. A tűzoltóság csak néhány száz mé-
terre van, s a tűzoltók azonnal a helyszínre si-
ettek, így rövid időn belül sikerült is megfé-
kezni a tüzet. A gyors reagálás ellenére vi-
szonylag nagy területen pusztítottak a lán-
gok.

A tűz keletkezésének okait majd vizsgálat
derítheti ki, a keletkezett kár nagyságát egye-
lőre nem tudták megbecsülni. (b)

Leégett egy
búzatábla

Gadóc - Komárom

Madar

Tizenkét óra keresés
után találtak rá a kisfiúra

Nem mindennapi dráma játszódott le szerda
estétől csütörtök délelőttig a községben. Csi-
csó Zoltán befogta 11 hónapos csikóját, hogy
meglátogassa Dunamocson élő bátyját. A
kocsiba ültette 5 éves fiát, Máriót is. A talál-
kozás örömére a felnőttek elfogyasztottak
másfél liter bort fejenként és a Dunamocsot
Madarral összekötő földúton visszaindult
apa és fia a szekérrel. A nagy meleg minden
bizonnyal a lovat is megviselte, nem beszélve
a gazdájáról, akire az elfogyasztott alkohol
mennyisége is „hatással volt“.

Folytatás az 5. oldalon

Komáromba
nem kellenek
beruházások?
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komáromban gyártották
a volgán elsüllyedt hajót
A Volgán elsüllyedt Bulgaria elnevezésű hajót több mint fél
évszázaddal ezelőtt (1955-ben) a komáromi hajógyárban
gyártották. Akkoriban a világ legjobb hajói közé tartozott.

„Az 50-es években hajógyárunk összesen 36 olyan típusú ha-
jót gyártott, mint amilyen elsüllyedt. Az összes a Szovjetunió
számára készült, s biztonságosak voltak“ - nyilatkozta Tibor
Kmeťo, a komáromi hajógyár főkonstruktőre.

Az orosz hatóságok bejelentették, a baleset egyik oka a hajó
túlterheltsége volt. A járművön összesen 120-an utazhattak
volna, ám a rendelkezésre álló adatok szerint 208-an tartóz-
kodtak rajta. A pontos adatok még nem ismertek, de több
mint százan veszthették életüket. (b)

Stredná odborná škola
– Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

zverejňuje zámer prenajať:

1. časť nebytových priestorov o výmere 4 m2 na
umiestnenie predajných automatov pri vchode vo ves-
tibule budovy viacúčelového objektu, ktorý sa nachádza
v areáli školy na Ulici 1. mája 1 v Hurbanove, súpisné
číslo 2787, na parcele č. 2537/14.

2. časť nebytových priestorov, kancelárie č. 14, 16,
17, 18, 19 v budove na Komárňanskej ulici č. 177 v Hur-
banove, súpisné číslo 88, na parcele číslo 2441/2, spolu
o výmere 106,35 m2, vhodné na zriadenie kancelárií.

3. časť nebytových priestorov, miestnosti: hala,
chodba, rozvodňa, sklad, umyvárky, WC, šatne, o cel-
kovej výmere 411,04 m2, v budove, ktorá sa nachádza v
areáli školy na Ul. 1. mája 1 v Hurbanove, súpisné číslo
2786, na parcele číslo 2537/10 a k tomu priľahlé plochy:
146,40 m2 z parc. č. 2537/1 (medzi parc. č. 2537/10 a
parc. čč. 2598 a 2595/1), plocha 562 m2 z parc. č. 2591,
plocha 460 m2 z parc. č. 2594, na účely zriadenia ser-
visného strediska poľnohospodárskej techniky.

Bližšie informácie a prehliadku objektov možno do-
hodnúť na telefónnom čísle 0357602204, ktoré je prí-
stupné v pracovných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte v za-
lepenej obálke s označením „automaty“, „kancelárie“,
alebo „servisné stredisko“ podľa predmetu záujmu na ad-
resu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ul. 1. mája
1, P.O.BOX 51, 947 01 Hurbanovo. Ponuky je potrebné do-
ručiť poštou, alebo osobne na sekretariát školy najneskôr
3. augusta 2011 do 12.00 hod.

Ing. Benjamín Papp
riaditeľ SOŠ-Szki Hurbanovo

A Basternák László Polgári
Társulás kezdeményezésére
emléknapot tartottak a vá-
ros egykori polgármesteré-
nek, Nyitra megyei képvise-
lőnek, a város főellenőrének
tiszteletére halálának első
évfordulója alkalmából.

A délelőtti program a Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda
sportpályáján került sor, ahol
hagyományteremtő futball-,
tenisz- és asztalitenisz-tornát
szerveztek a Basternák László
Vándorserlegért.

A délutáni megemlékezés
a tragédia helyszínén, a Zöld
utcában folytatódott, ahol Pa-
tus János szavalatát követően
Keszegh Gabriella köszöntötte
a jelenlévőket.

Az emlékművet, melynek
márványtábláján „Az igazság-
nak nem a fölfedezése a ne-
héz, hanem a kimondása; a
fölfedése tehát“ Illyés Gyula-
idézet olvasható, Elek László
esperes szentelte fel, majd mi-
sét celebrált a helyi Szent
László templomban az el-
hunyt tiszteletére.

Kép és szöveg: miriák

Emlékművet állítottak
Basternák Lászlónak

Folytatás az 1. oldalról
A próbaidő az esetek többségében három

hónapos marad. Kivételt csak a vezető mun-
katársak képeznek, akik legfeljebb hathóna-
pos próbaidőt kaphatnak. Lesz még egy új-
donság – melyet az érdekegyeztető tanács nem
támogatott egyöntetűen –, nevezetesen az,
hogy a kollektív szerződésben lehetőség lesz
további három hónappal meghosszabbítani a
próbaidőt.

A munkatörvénykönyvben szerepelni fog
az eddig nem definiált konkurencia-záradék
intézménye is. A cég aláírathat az alkalmazot-
takkal egy olyan záradékot, mely szerint mun-
kaviszonya megszűnése után legalább egy évig
nem végezhet hasonló munkát más munkál-
tatónál. Az ilyen munkavállaló kompenzációja
előző fizetésének minimum 50 százaléka kell
legyen.

Új szabályok érvényesek a szabadságolás te-
rületén is. Ha a munkavállaló eléri a 33 éves
kort, automatikusan évi 5 hét szabadság jár
neki.

Máshogy néz majd ki a felmondási idő is.
Ha a munkavállaló legfeljebb egy évet dolgo-
zott a vállalatnál, egy hónapos felmondási
ideje lehet. Ha 1-5 évet dolgozott, 2 hónapra,
ha ötnél több évet, akkor 3 hónapra nő a fel-
mondási idő. Az alkalmazott ezenkívül el-
döntheti, hogy végkielégítést kér, felmondási
határidőt, vagy ezek kombinációját.

Újdonságnak számítanak a családsegítő in-

tézkedések is. Ilyen például az osztott mun-
kahely intézménye, egy pozíciót többen is be-
tölthetnek rövidebb munkaidőben.

Rugalmasabbak lesznek a szabályok az éj-
szakai műszakok és a túlórák terén is. A mun-
kavállaló szeptembertől több mint két egy-
mást követő hetet is ledolgozhat éjszakai mű-
szakban. Az alkalmazottak legfeljebb 400 túl-
órát vállalhatnak egy évben, a vezető munka-
társak 550-et is. Eddig a munkáltató a bér 1,5
szazalékát volt köteles kifizetni a túlórákért,
szeptembertől már csak 1,25 százalékát.

Változást jelent az is, hogy a határozott időre
szóló munkaszerződéseket három alkalom-
mal lehet meghosszabbítani három éven be-
lül. (b)

Hosszabb próbaidő,
kevesebb pénz a túlórákért

Sokan érezték, hogy jelen kell lenniük a megemlékezésen

A tragédia helyszínén állították fel az emlékművet

Ógyalla

Takarékoskodás helyett
költekezés folyik
Bastrnák Tibor pénteki sajtótájékoztatóján az őt ért vádakra
reagált, mivel elmondása szerint tűrhetetlen, hogy a jelen-
legi városvezetés még mindig őt bírálja, pedig már fél év el-
telt, amióta Anton Marek a polgármester.

„Már többször elmondtam: a várost kiegyenlített költségve-
téssel adtam át utódomnak, ezt a főellenőr és a független
könyvvizsgáló is megerősítette. Valamint dokumentumokkal
tudom igazolni azt, hogy március végével a város számláján 796
744,36 euró, április végével pedig 839 546,54 euró volt. Véle-
ményem szerint a jelenlegi vezetés ígéreteihez képest nem
előre halad, nem fejlődik, hanem visszatértek a 90-es évekhez.
Semmilyen új ötlet, projekt vagy beruházás nem látott egyelőre
napvilágot. A jelenlegi vezetésnek nincs koncepciója, és azon
dolgozik, hogy a Viator Kft.-t is csődbe vigye.

Határozottan visszautasítom azokat a vádakat is, hogy a köl-
csönt azért kell felvenni, hogy az előző vezetés által hátrahagyott
számlákat ki tudják fizetni. Mi nem hagytunk magunk után ki-
fizetetlen számlákat“ - mondta el lapunknak Bastrnák Tibor.

Végezetül hozzátette: a városban takarékoskodás helyett köl-
tekezés folyik, és ezt még kölcsön felvételével is tetézik. ssy

Komárom



nek túllépése esetén kényszerfel-
ügyelet alá kerülhet), és a város el-
adósodottsága elérné a kritikus szin-
tet. Kifogásoltuk, hogy a beterjesz-
tett javaslat az előző választási idő-
szak sikeres projektjein kívül nem
tartalmaz új projekteket (EU-s vagy
más külső források elnyerésére), sem
olyan projekteket, amelyek megta-
karítást, illetve a beruházások meg-
térülését biztosítanának. A városve-
zetés új beruházásokat kizárólag köl-
csönből igyekszik megvalósítani, pe-
dig sikeres projektek esetén 10 %-os
önrésszel számolva, a város 10-szer
annyi értékű beruházást valósít-
hatna meg. A Híd képviselői támo-
gatták a sikeres projektek társfinan-
szírozására szolgáló hiteleket. A to-
vábbi hiteleket jelenleg azért nem
támogattuk, mert nem ismertek az
első félév gazdálkodási eredményei
és a város valós pénzügyi helyzete, il-
letve azért, hogy a városvezetés aktí-
vabb legyen a külső források kere-
sése és biztosítása során. A képvise-

lők elfogadták a városvezetés
javaslatát a városi autóbusz-
közlekedés járatainak a nyári
szünetre szóló csökkentését.
Nem hagyták azonban jóvá a
menetjegyek árának emelését
és az autóbusz-közlekedéssel
kapcsolatos terjesztést, mivel

nem értettek egyet a javasolt pályá-
zati feltételekkel. A kérdésről a tes-
tület következő ülésén tárgyalhat. A
városvezetés a polgármester és a hi-
vatal javaslatait, mint kizárólagosan
jó, a város érdekeit szolgáló javasla-
tot, más javaslatot vagy véleményt,
mint a város érdekeivel ellentétes ja-
vaslatot prezentál és értelmez, min-
den elutasított vagy el nem fogadott
javaslatáért a HÍD képviselőit hibáz-
tatja és obstrukciót emleget. A 25
tagú képviselő-testületben a HÍD-
nak csupán 11 képviselője van, to-
vábbi 14 képviselő független illetve
MKP-s, a polgármester munkáját se-
gíti a két általa választott alpolgár-
mester (1 független, 1 MKP-s) A tes-
tület döntéseket a HÍD képviselői-
nek támogatása nélkül, vagy annak
ellenére is hozhat. Indokolatlan te-
hát, hogy a polgármester HÍD képvi-
selőire próbálja hárítani a felelősséget
a nem teljesített feladatok és a saját
megszegett ígéretei miatt, illetve ha
nem sikerült megszerezni a további
14 képviselő részéről a szükséges sza-
vazatokat” – mondta el Hortai Éva.

Akár így, akár úgy van, ebből a
többé-kevésbé jogi vitából már nem-
csak a polgárok nem értenek sem-
mit, de talán a képviselők zöme
sem. Persze, elhangzottak egyik vagy
másik oldalról olyan állítások is,
amelyek azonnal újabb kérdéseket
generálnak. Valahol talán Novák
Béla alpolgármesterrel lehet egyet-
érteni abban, hogy a gazdasági vál-
ságot még valahogy lehet kezelni Ko-
máromban, de a politikait annál ne-
hezebben. Böröczky József
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Folytatás az 1. oldalról
A hétfői ülésen 17 képviselő (10

Most-Híd, 2 MKP és 5 független) je-
lent meg, nyolcan igazoltan marad-
tak távol. Nagy Jenő, a pénzügyi osz-
tály vezetője részletesen tájékoztatta
a képviselőket a tervezett 3,3 millió
eurós beruházási hitel részleteiről,
amely tartalmazza a sportcsarnok
befejezéséhez szükséges összeget
(305 ezer €), a Kossuth tér felújítási
költségeinek önrészét, a Munka ut-
cai Alapiskola felújítási költségeinek
önrészét, de több olyan beruházást
is, amely könnyíteni hivatott a la-
kosság életét, tehát utak javítását,
parkolók kiépítését és egyebeket. Ek-
kor Hortai Éva, a Most-Híd frakció-
vezetője kért szót, és kifogást emelt
a csütörtöki ülés folytatása ellen. Vé-
leménye szerint ezt a törvény nem
engedi, tehát a polgármesternek új
ülést kell összehívnia mindennel,
amivel az jár. A polgármester viszont
ezt azzal cáfolta, hogy csütörtökön
ebben állapodtak meg a képviselők,
tehát semmi akadálya annak, hogy a
testület folytassa munkáját. And-
ruskó Imre képviselő felszólalásában
közölte, hogy számukra (értsd.
Most-Híd frakció) a 3,3 millió
€-s hitelfelvétel elfogadhatatlan,
mivel megengedhetetlen, hogy
a városvezetés a hitelkeret felső
határáig menjen el. Elmondta,
hogy a javaslatban van több
olyan pont, amelyet támogatni
tudnak, példaként a Kossuth tér fel-
újítási költségeinek önrészét hozta
fel. Sőt, a pénzügyi bizottság által ja-
vasolt 1,8 millió €-s hitelt is soknak
tartják, amelyet egyébként jóvá-
hagytak a bizottság tagjai, köztük a
Most-Híd frakcióhoz tartozó tagok
is. Novák Béla alpolgármester a kép-
viselőnek válaszolva elmondta, hogy
a városvezetés egy javaslatcsomagot
tett a testület elé, amiből nekik kell
„kimazsolázniuk” azokat a tételeket,
amelyeket fontosnak tartanak. Azt
is hozzátette, hogy a képviselők leg-
alább 15 nappal korábban megkap-
ták a döntéshez szükséges adatokat,
a képviselő pedig most frakcióra hi-
vatkozva újabb és újabb érvekkel áll
elő. A beruházási hiteleket illetően,
nagy vita keletkezett az öregvárban
kialakult vészhelyzetről. A főépület
tetőszerkezetének állaga ugyanis
azonnali felújítást követel, de magát
az épületet is az összeomlás veszélye
fenyegeti. Több képviselő is „harcba
szállt” a történelmi épület megmen-
téséért. „Ha most elszalasztjuk a vár-
ban való felújításokat, látogatókat az
ugyan fogadni tud, de kizárjuk kü-
lönböző rendezvények megtartásá-
nak lehetőségét. Arról nem is be-
szélve, hogy a városnak nem kis pén-
zébe került a vár városi vagyonba
való megszerzése” – mondta el
Mácza Mihály képviselő. Gráfel La-
jos tájékoztatta a testületet, hogy a
felújításhoz szükséges építkezési en-
gedélyek már rendelkezésre állnak.
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...a gazdasági válságot még valahogy

lehet kezelni Komáromban, de a politikait

annál nehezebben.

A Most-Híd frakciója ezután félórás
szünetet kért, hogy a kérdéshez meg
tudja tartani frakcióülését. A negy-
ven percre elhúzódó ülést követően,
Dubány Imre ismertette annak ered-
ményét. Ekkor újabb vita keletke-
zett, mivel a polgármester a szünet
előtt berekesztette a témához való
vitát, a frakció viszont azt folytatni
szerette volna. A hosszúra nyúlt, he-
lyenként személyeskedő és egyér-
telműen pártoskodó vita végén a
testület három kérdésben hozta meg
döntését. A beruházási hitelt ille-
tően 440 ezer €-s hitelkeretet hagyott
jóvá a testület, viszont nem hagyta
jóvá a strand műszaki állapotának
megoldásához szükséges 130 ezer €-
s támogatást a Comorra Servis ja-
vára. Az ülésen megjelent Dobai Ka-
talin, a Viator Kft. ügyvezető igazga-
tója is, aki felszólalásában nehez-
ményezte, hogy minden igyekezete
ellenére, a városvezetés nem tette
számára lehetővé a kialakult hely-
zet indoklását, miközben hivatko-
zott arra a levélre is, amelyet előtte

már eljuttatott valamennyi képvise-
lőhöz. Ebben megmagyarázza a cég-
ben kialakult csődhelyzet előzmé-
nyeit.

A polgármester által összehívott
sajtótájékoztatón nagyon kemény
szavak hangzottak el a testület egy
részének, mondjuk ki, a Most-Híd
frakciójának tevékenységét illetően.
Novák Béla alpolgármester kifejezte
azon véleményét, miszerint a testü-
leten belül tudatos obstrukció folyik
a Most-Híd frakciójának köszönhe-
tően. Az egyes klubok közti előtár-
gyalások eredményeit, az azokon
született megállapodásokat a testü-
leti ülésen már nem tartják be, szán-
dékosan gátolják a polgármester vá-
lasztási programjának legalább rész-
beni teljesítését. „Úgy gondoltuk, a
választások után befejeződnek a po-
litikai csatározások, csak és kizárólag
a város és annak polgárai érdekeit
fogjuk szem előtt tartani. Mi azt
mondtuk, nekünk is van progra-
munk, a pártoknak is van prog-
ramja, keressük a konszenzust úgy,
hogy a ciklus végén mindenki elé-
gedett lehessen, elsősorban a polgá-
rok. A Most-Híd frakciója azonban
teljesen leragadt a politizálás mel-
lett, aminek most a polgárok látják a
kárát” – mondta el az alpolgármes-
ter. Az állítólag teljesen indokolt 1,5
millió €-s beruházási hitel felvételé-
ben is előre megállapodtak a klu-
bok, most 440 ezret hagytak jóvá,
ami csak az előző ciklusban elindí-
tott projektek, illetve a szintén előző

városvezetés által hátrahagyott adós-
ságok rendezését engedi finanszí-
rozni. Tehát szó sem lehet egyéb fej-
lesztésekről, utak javításáról, a pol-
gárokat szolgáló egyéb beruházá-
sokról. „A városi tömegközlekedés
újjászervezését illetően is fura hoz-
záállást tanúsított a Most-Híd frak-
ció” – hangzott el a sajtótájékozta-
tón. „Előbb a testület külön elfo-
gadta az öt évre szóló, beruházáshoz
kötött elektronikus közbeszerzést,
majd nem fogadta el a jegyárak 10
százalékos emelését, a végén azon-
ban elutasította magát az egész ja-
vaslatcsomagot azzal együtt, amit
egyszer már elfogadott” – tudtuk
meg Novák Bélától. A strandot ille-
tően egyértelműen kinyilvánította
a városvezetés, hogy az azt üzemel-
tető Viator Kft. a kereskedelmi tör-
vény értelmében menthetetlen, te-
hát a strandot mindenképpen át kel-
lett adni egy járulékos szervezetnek,
ez esetben a Comorra Servisnek. A
műszaki megoldások elvégzéséhez

feltétlenül szükséges pénzösszeget
azonban a testület nem hagyta jóvá,
így a strand üzemeltetője ott áll egy
megnyitott stranddal, de az üzemel-
tetéshez nélkülözhetetlen pénz nél-
kül.

Természetesen megkerestük a
Most-Híd frakcióvezetőjét, Hortai
Évát is, aki az egyes vádakra reagálva
a következőket mondta el lapunk-
nak: „Az önkormányzati törvény
pontosan meghatározza, milyen kér-
dések tartoznak a képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe, és mely
kérdésekben jogosult a polgármes-
ter eljárni. A képviselők, amennyi-
ben fontos, a várost és polgárait
érintő kérdésben kell döntést hoz-
niuk, joggal várják el a hivataltól és
a polgármestertől, hogy ehhez biz-
tosítsanak megfelelően elkészített
javaslatot, és adják meg a szükséges
információkat. Az elmúlt időszak-
ban legtöbbször azt kifogásoltuk, ha
a polgármester nem a törvényes ke-
retek között, vagy nem a törvénnyel
összhangban kívánt eljárni (pl. a
COM-MÉDIA ügyvezetőjének kine-
vezése, vagy a közterületek fenntar-
tására ill. a szemétszállításra meg-
hirdetett közbeszerzések ügyében),
vagy ha nem megfelelően elkészí-
tett javaslat került a testület elé. A
városvezetés javaslatában több mint
3 millió euró beruházási kölcsön fel-
vételét szorgalmazta, mellyel a vá-
ros (az új választási ciklus első évé-
ben) elérné a törvény szerint meg-
engedett hitelkeret felső határát (en-

Komáromba nem kellenek beruházások?
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A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége és további
társszervező intézmények ál-
tal megrendezett nyári egye-
tem ünnepélyes megnyitójára
hétfőn a Tiszti pavilon dísz-
termében került sor, melyen
felavatták a szövetség zászlaját
is. A szövetség emblémájával
díszített zászlóra a szervezet
13 területi választmányának
képviselője és Szantner Vik-
tor, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériuma Oktatási Állam-
titkárságának illetékese egy-
egy szalagot tűzött fel, így
szimbolizálva az összetarto-
zást. Ez alkalomból Pék
László, a pedagógusszövetség
elnöke díszokleveleket adott
át a területi választmányok
képviselőinek. Nyitóbeszédé-
ben az elnök utalt arra, hogy a
zászlóavatáson túl a komá-
romi nyári egyetem mostan-
tól Jókai Mór nevét, a Rima-
szombatban megrendezésre
kerülő nyári szabadegyetem
pedig II. Rákóczi Ferenc nevét
viseli.

Az ünnepségen megjelen-
tek az egyházak képviselői,
Gál László református segéd-
lelkész és Elek László esperes-
plébános. Megáldották a
résztvevőket, az esperes-plé-

Volt Prior áruházi
dolgozók találkozója

Olvasói levél

A komáromi Prior áruház
1968 januárjában nyílt meg és
1992-ig üzemelt. Ma is sokan
emlegetik az árukészlete és ki-
szolgálása színvonaláért. Azok
a turisták, akik átutaztak Ko-
máromon, okvetlenül betér-
tek az áruházba. 2006-ban jött
az ötlet, hogy megpróbálok ta-
lálkozót szervezni a volt al-
kalmazottakkal, ezt akkor a
Panoráma szálló éttermében
sikerült is megrendezni, het-
ven volt munkatárs részvéte-
lével.

2010 májusában létrejött a
második találkozó, idén júni-
usban pedig már a harmadik

is. Ezeket a találkozókat a
Klapka Vígadóban rendeztük
meg. A résztvevők beszámol-
tak az elmúlt évek eseményei-
ről, és arról, hogyan telnek a
napjaik.

A találkozók megszervezé-
sében oroszlánrészük volt és
szeretném megköszönni a sok
segítséget Fekete Esztikének,
Rišková Helenkának, Košacká
Nórikának, Jancso Ilonának és
Rimovská Beátának.

Jövőre pedig ha volna meg-
felelő létszámú érdeklődő, újra
eltölthetnénk egy kellemes es-
tét, egymás társaságában.

Burgel Lajos

Sokrétű szakmai képzések és gazdag
kulturális programok a nyári egyetemen

Komárom
Szombaton fejeződött be a XX. Jókai Mór Nyári Egyetem,
melynek képzéseire az ország minden szegletéből érkeztek
magyar pedagógusok, de a vajdasági és romániai testvér-
szervezetek is képviseltették magukat.

bános pedig megszentelte a
zászlót.

A vendégek közül Szantner
Viktor szólalt fel először. Be-
szédében a nyári egyetem
múltját elevenítette fel, s a
rendezvény létrejöttéért kö-
szönetet mondott a szövetség
vezetőségének, tagjainak, s az
előadóknak egyaránt.

Ezt követően Vörös Péter, a
Híd parlamenti képviselője és
Szigeti László, az MKP kultu-
rális és oktatásügyért felelős
alelnöke szólt az egybegyűl-
tekhez. „A szeretet pedagógi-
ája“ című nyitóelőadás Jókai
Anna Kossuth-díjas írónő köz-
vetlen szavaival kezdődött el.

Az idei jubileumi évben a
nyolc szakcsoport foglalkozá-
saira közel 250 pedagógus je-
lentkezett, s vett részt a 30
órás szakmai képzésen. A
szakcsoportokon belül zene-
oktatással, drámapedagógiá-
val, a matematikai oktatás so-
rán alkalmazható didaktikai
játékok lehetőségeivel, vala-
mint az iskolai feladatlapok
készítésének módszertanával
foglalkoztak. Újdonságként
beiktatták a nálunk még gye-
rekcipőben járó múzeumpe-
dagógiai képzést is. A képzés
célja, hogy a múzeumpedagó-

gia témakörén keresztül meg-
közelítsék a tananyag és az is-
meretszerzés új lehetőségeit,
melyben a vizuális kultúra
eszközül szolgál az ismeretek
széleskörű feldolgozására. A
képzésen résztvevő pedagó-
gusok fél-fél napot a múze-
umban is eltöltöttek.

A szakmai munka mellett
természetesen kiegészítő
programokra is sort kerítet-
tek, többek közt az egynapos
balatonfüredi tanulmányút is
a programok részét képezte.

A szombati zárónapon a
csoportok kiértékelték a he-
tet, összefoglalták a tapaszta-
latokat, illetve kiállítás nyílt
az egyik szakcsoport résztve-
vőinek munkáiból.

A nyári egyetemet először
1992-ben szervezték meg, így
a Kárpát-medence hasonló
eseményei között rangidős
helyet foglal el. „Komáromba
idén közel 250 résztvevőt vár-

tunk, a rimaszombati szabad-
egyetemünkre pedig csak-
nem százan jelentkeztek. Ha-
sonló nagyságú nyári szakmai
találkozót csupán az erdélyi
kollégák szerveznek" – tájé-
koztatta a Deltát Jókai Tibor
irodavezető.

Jókai Tibor elmondta, a
rendezvény többek közt a MK
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
uma támogatásával, és más
egyéb pályázatok útján való-
sul meg. Az irodavezető ne-
hezményezte, hogy idén a ki-
sebbségi kulturális támogatá-
sokból egy fillér sem jutott a
nyári egyetem kulturális-ki-
egészítő programjaira. Nem
támogatták továbbá az
SZMPSZ által szervezett két,
a tehetséges diákok számára
szervezett prózamondó és
képzőművészeti tábort sem,
hollott ez utóbbiak nagysze-
rűen sikerültek.

(földes)Szantner Viktor

Ponúkame rek-
reačné jazde-
nie na koni,
vychádzky do
prírody aj
výuku jazde-

nia pre deti aj dospelých vo
Veľkom Léli pri Zlatnej na
Ostrove.
Okrem toho ponúkame pas-
tevné ustajnenie vašich
koní a pripúšťanie licenco-
vaným plemenným hu-
culským žrebcom. Viac in-
formácií na www.zlatyhu-
cul.sk. V prípade záujmu vo-
lajte na číslo 0948 133 513.

Senkár Imre (Marcelháza)
Balogh Enikő (Marcelháza)
Spitznágel Gyula
Kocsis Szimona (Hetény)
Horváth Adrianna (Komárom)
Pirsel Katalin

Gerencséri Adrianna
Kovácsová Patrícia
Darázs Sylvia
Kucsera Noémi (Gúta)
Szikonya Kinga
Édes Rózsa (Madar)

Tóth Melinda (Kava)
Kiss Ilona (Komárom)
Farkas Zsuzsanna (Komárom)
Vida Anita (Szentpéter)

X-faktor – A döntősök estjére 1 db belépőjegyet nyertek:

Júniusi keresztrejtvényünk nyertese Kósa Mónika Ekelről.
Nyereménye féléves DELTA előfizetés.

Gratulálunk!

keresztrejtvényünk nyertese

Nyereményüket a szerkesztőségünkben vehetik át
július 22-ig naponta 8.30-15.30 óra között. Gratulálunk!
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Bővebb tájékoztatást: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

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

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

6
0948 200 684, Fényképes

életrajzzal lehet személyesen
jelentkezni a cég székhelyén!

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,
Rokkantnyugdíjasok részére is! 1 0903 888 061

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

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

Vasszerkezet-mázoló, Štefan Tóth - KOVEX, Tôň 1 035/7796 564

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

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

e-mail címre.

Segédmunkaerő, 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

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.
Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 10 035/7846 715

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

Néhány nappal ezelőtt, la-
punk egyik olvasója hívta fel
figyelmünket Komárom
egyik nagy személyiségére
annak apropóján, hogy ő jó
egészségnek örvendve va-
sárnap, július 24-én tölti be
99. életévét. Azonnal elláto-
gattunk az Ispotály utcai
nyugdíjasotthon panzió
részlegébe, ahol a jubiláns
barátságosan fogadott ben-
nünket, majd sokáig kelle-
mesen elbeszélgettünk.

Dr. Lányi Istvánt, merthogy
róla szól a történet, nagyon
sokan ismerik Komáromban.
Mintegy hatvan évig dolgo-
zott ügyvédként, megszám-
lálhatatlan bírósági ügyből
jött ki győztesként ügyfelével
egyetemben. A sport sem állt
tőle távol, hiszen hosszú éve-
kig a komáromi Spartak
Sportegylet tenisz szakosz-
tályának volt az oszlopos
tagja. Ezekről és egyebekről
kérdeztük a tekintélyes kor-
ban lévő, de még mindig fia-
talos jubilánst.

• Hogy tetszik lenni dok-
tor úr?

- Köszönöm szépen kérdé-
süket, egyedül a látásommal
van némi probléma, egyéb-
ként minden rendben van.
Minden nap tornázom, egész-
séges életmódot folytatok
csakúgy, mint eddigi életem-
ben mindig. A tornagyakorla-
tokat úgy végzem, hogy min-
den porcikámat megmozgas-
sam. Többek közt huszonöt
térdhajlítást is csinálok. Na-
ponta kétszer félórát sétálok a
városban, heti egy alkalom-
mal pedig elmegyek a régi ba-
rátok közé egy jó kártyapar-
tira. Nagyon fontos a folyadék
bevitele is, én naponta 2,5 li-
ter vizet iszom.

• Mikor kezdte az ügyvédi
pályát?

- 1912. július 24-én Aranyos-
maróton születtem, ott is
érettségiztem a helyi gimná-
ziumban 1931-ben. Volt osz-
tálytársaim közül már sajnos,
csak egyedül maradtam. A
prágai Károly Egyetemen vé-
geztem el a jogot 1932 és 1937
között. Komáromba 1938. ja-
nuár 1-jén érkeztem, azóta itt
élek. Előbb a bíróságon dol-
goztam ügyvédbojtárként,
majd a Budapesti Ügyvédi Kú-
rián – mai nevén Ügyvédi Ka-
mara – 1943 -ban letettem az
ügyvédi vizsgát, azóta ügyvéd-
ként dolgoztam nyugdíjazá-
somig. Utána még néhány
évig a gútai szövetkezetnél
voltam jogtanácsos.

• Van valamilyen titka a
hosszú életnek?

- Nem hiszem, hogy lenné-
nek titkok. Ez egyrészt Isten-
től kapott ajándék, de ma-
gunknak is nagy részben
hozzá kell járulnunk. Az én
családomban apai nagyapám,
aki orvos volt, élt meg kishí-
ján 90 évet, mindössze három
nap hiányzott neki a kilence-
dik ikszhez. Nekem megada-
tott ez a szép kor, de szeret-
ném leszögezni, hogy 13 éves
koromtól 68 éves koromig ak-
tívan teniszeztem. Miután

megérkeztem Komáromba,
azonnal jelentkeztem a ko-
máromi Spartak tenisz szak-
osztályánál, amelynek aztán
hosszú évtizedekig voltam a
tagja. Többedmagammal sok
szép sikert könyvelhettünk el
az Anglia parki teniszpályán.
Egy szó mint száz, mindig
igyekeztem egészséges élet-
módot folytatni, és ezt tudom
ajánlani a mai fiataloknak is.
Egyetlen gyengeségem, hogy
nagyon szeretem az édessé-
get, de azért ezzel is csínján
bánok. Emberként, de
ügyvédként sem igyekeztem
soha kitűnni, csak a munká-
mat igyekeztem tisztessége-
sen elvégezni. Azt hiszem, ez
sikerült.

• Család?
- Sajnos, immár 11 éve öz-

vegy vagyok, viszont örülhe-
tek két gyermekemnek, uno-
káknak és dédunokáknak
egyaránt. Vegyészmérnök lá-
nyom 1968 óta Svájcban él, fi-
zikus fiam pedig Pozsonyban.
Ezen a héten eljönnek meglá-
togatni, végtelenül örülök a
velük való találkozásnak.

Nem tudjuk ugyan ponto-
san, de nagy a valószínűsége
annak, hogy az ország legidő-
sebb ügyvédjét tisztelhetjük
Dr. Lányi István személyében.
Azt viszont sikerült megálla-
pítanunk, hogy az ünnepelt
ügyvéd Komárom legidősebb
férfi polgára, három hölgy
„előzi meg” néhány hónap
különbséggel.

A vélhetően sok gratuláció-
hoz csatlakozik szerkesztősé-
günk is annak reményében,
hogy Lányi István ügyvéd úr-
ral egy év múlva, kerek 100.
születésnapján is elbeszélget-
hetünk. Jó egészséget, kedves
ügyvéd úr! -böröczky-

A szerző felvétele

Ötvenöt év aktív sportolásnak és
az egészséges életvitelnek köszönhetően is

Dr. Lányi István 99 éves

Folytatás az 1. oldalról
Jó hangulatban poroszkáltak haza-

felé, amikor a ló valamitől váratlanul
megvadult, megbokrosodott (az apa
szerint egy őzikétől), az apa leesett a
kocsiról, a ló pedig gyerekkel a kocsin
Dunamocs felé száguldott. Az apa el-
mondása szerint még hallotta a fia sí-
rását, de a ló nem engedelmeskedett
neki, vágtatott tovább. Rövid tájékozó-
dás után az apa visszatért a faluba és
értesítette a falu polgármesterét, Édes
Istvánt, aki bejelentette a rendőrség-
nek a történteket.

A szülők, az önkéntesek és a rend-
őrség keresése ellenére a kis Máriót éj-

szaka sem találták meg. Csütörtök reg-
gelre a ló pótkocsival együtt visszatért
gazdájához, pontosabban a volt szö-
vetkezet állattenyésztési farmjára, ám
a kisfiú nélkül. Tovább folytatták a ke-
resést, még helikoptert is bevetettek.

„A kisfiú és a rokonainak állandó
lakhelye Komáromban van, bár a köz-
ségünkben laknak. A családnak nyolc
gyermeke van, öreg házban élnek az
Európa udvarban. A fiút a fél falu ke-
reste. Bekapcsolódtak még a köz-
hasznú munkások is” – mondta el a
falu polgármestere.

Csütörtök reggel fél kilenckor a Du-
namocsra vezető határi út mentén

lévő betongyűrűben a rendőrkutya
megtalálta az ötéves Máriót. Elmon-
dása alapján, amikor meglátta a rend-
őrautókat, az őt kereső kutyákat és a
sok embert, megijedt és bebújt a gyű-
rűbe.

Délután meglátogattuk a családot,
örömmel mesélték, hogy az orvosi ki-
vizsgálás után a gyermek ezúttal
egészségesen megúszta a kocsikázást
és a rokoni látogatást. Szívósságát bi-
zonyítja, hogy tizenkét órán át folya-
dék és élelem nélkül viselte a gyűrő-
dést. Az eset így szerencsére nem vég-
ződött tragédiával.

Kép és szöveg: miriák

Tizenkét óra keresés után találtak rá a kisfiúra

Apa és fia – egy életen át
emlékezni fognak a kocsikázásra

és a rokoni látogatásra
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Dunaradvány

Tippek kerti sütögetéshez

Nyáron ügyelni kell a megfelelő
folyadékfogyasztásra

A nyári melegben foko-
zott a szervezet folya-
dékigénye, ezért a napi
ajánlott legalább két li-
ter folyadéknál jóval
többet is érdemes
ilyenkor elfogyasztani.
A legjobb szomjoltók
az ásványvizek: olyan
ásványi elemeket, só-
kat tartalmaznak,
amelyek pótolják az
izzadás következté-
ben elveszített, de a
szervezet számára
l é t f o n t o s s á g ú
anyagokat.

Az idős emberek különö-
sen hajlamosak a kiszáradásra, és ha valaki

nem iszik eleget, könnyen felborulhat a folyadékháztartása.
Hetvenéves kor felett akkor is muszáj inni, ha nem szomjas az
ember: fontos, hogy az idős embereknek mindig álljon a ren-
delkezésükre megfelelő mennyiségű folyadék. A kisgyermek-
eknél ugyancsak veszélyes lehet a kiszáradás, ezért fontos,
hogy a kicsiket a szülők az átlagosnál többször megitassák.

A napi folyadékszükséglet kielégítésére legalkalmasabb fo-
lyadék a jó minőségű csapvíz és szénsavmentes ásványvíz; cu-
kor hozzáadása nélkül készült gyümölcsökből és zöldségekből
készült ivólevek; gyümölcstea és gyógytea, valamint a tej és a
folyékony tejtermékek.

Fontos kiemelni, hogy nagy mennyiségű, rendszeres ás-
ványvízfogyasztás esetén az ásványi anyagok túlzott felhalmo-
zódásának elkerülése érdekében az alacsonyabb ásványianyag-
tartalmú vizek fogyasztása javasolt.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az alkoholok és a cuk-
rozott üdítőitalok fokozzák a szomjúságot, nem ajánlottak a fo-
lyadékszükséglet fedezésére, túlzott és rendszeres fogyasztásuk
hozzájárul a túlsúly és az elhízás kialakulásához.

A nyári hónapokban családi események, ba-
ráti összejövetelek során gyakran előkerül-
nek a szabadtéri grillsütők, a grillezni való
húsok, zöldségek és gyümölcsök. Az alábbi-
akban néhány tippet olvashat, hogy a kerti
parti valóban jól sikerüljön, s mindenki elé-
gedett legyen.

- A grillezőt mindig szélvédett helyen java-
solt felállítani.

- Hogy jó parázs legyen a sütéshez, a faszenet
sütés előtt legalább 30-40 perccel érdemes
meggyújtani.

- A sütnivalókat akkor helyezze a grillrácsra,
ha a faszén már nem lángol, hanem parázslik,
mert akkor sül át legintenzívebben az étel.

- Mélyhűtött sütnivalót ne tegyen a grill-
rácsra.

- A balesetek megelőzése végett mindig le-
gyen kéznél egy vödör víz.

A grillezéshez mindig friss húst használjon,
a nagyon inas hús nem alkalmas a sütésre.

Grillezés előtt ne sózza meg a húst, mert az
nedvességet von el. A hús- és halszeletek ne le-
gyenek túl vastagok, mert akkor nem sülnek
át. A húsokat soha ne szúrja meg villával, mert
kifolyik belőlük a húslé és kiszáradnak, hasz-
náljon inkább lapátkanalat vagy hússütő csi-
peszt, és azzal forgassa a húsokat. A pácokhoz
érdemes jó minőségű olajat és természetes
alapanyagokat felhasználni. A vörös húsok pá-

colásához karakteresebb ízek illenek, mint pl.
a fokhagyma, vöröshagyma, feketebors, fű-
szerpaprika, chili, kömény. A fehér húsok pá-
colásához a lágyabb ízek illenek, mint pl. a fe-
hérbors, gyömbér, majoránna, kakukkfű, zsá-
lya, rozmaring, a halak pácolásához pedig az
egyszerűbb ízek, mint pl. a kakukkfű, zsálya,
kapor, tárkony, édeskömény, petrezselyem és
az oregánó.

A nyári nagy hőségben mindenki keveseb-
bet tud – és kíván – enni, így a grillezett hús-
hoz hagyományos köret helyett vagy mellett
kínáljon salátát is, így minden bizonnyal min-
denkinél nagy tetszést arat. A húsok mellé
zöldséget (cukkini, padlizsán, paprika, hagy-
mafélék) és gyümölcsöt (alma, körte, banán,
szilva) egyaránt grillezhet, egy kevés olajjal be-
kenve már rakhatóak is a grillrácsra.

Talán az idősebbek még tud-
ják, hogy az ízesített fekete
teák „black currantja“ azo-
nos a gyermekkorunkban a
nagymama kertjében sokat
kóstolt fekete ribizlivel. Saj-
nálatos módon egyre keve-
sebb a kertben megtalálható
fekete ribizli, ha van ilyen,
akkor mindenképpen a gyü-
mölcsök felső tízezrébe tar-
tozik, hisz nagyon sok érté-
kes anyag van benne. A 120–
200 cm magas cserje levelei
szeldeltek, apró, zöldes-fe-
hér virágai jelentéktelenek,
április–májusban nyílnak.
Termése június végén, júli-
usban érik be. A humuszban
gazdag agyagtalajokat ked-
veli, de homokon is jól
megél.

A dunaradványi Vörös Gá-
bor 1992-től folytat családi vál-
lalkozást, 25 hektáron gazdál-
kodik. Ebből fél hektáron fe-
kete ribizlit termeszt. A fekete
ribizlit 2002 őszén telepítette.
Mivel nem látja indokoltnak,
végképp nem használ vegy-
szert a termesztésénél.

Eddig nem volt a legkere-
settebb gyümölcs, de idén
mintha változott volna a piac,
s megnőtt az igény a fekete
ribizlire. Az emberek keresik.
Vajon miért?

Nem egyszerűen jó, hanem
a fogyasztása kifejezetten
ajánlott – mondta a gazda. Az

érett bogyók dúskálnak az
egyben antioxidáns hatású,
szabadgyök-lekötő, tumorel-
lenes színanyagokban. Külö-
nösen sok antocián, flavo-
noid, polifenol van benne. A
gyümölcs 100 grammjában
csak antocián-származékok-
ból (cianidin, delfinidin, ku-
marinsav stb.) több, mint 500
mg található, a többi antioxi-
dánsról nem is beszélve. E te-
kintetben magasan veri az
összes többi piros bogyós gyü-
mölcsöt. Sok található benne
az A-vitamin provitaminjából,
a karotinból, B1-, B2- és E-vi-
taminból is és természetesen
C-vitaminból. 100 g gyü-
mölcsre 130–170 mg C-vita-
min jut. Jelentős a kalcium-
és vastartalma is, fogyasztása
ezért segít a vörösvértest-kép-

zésben, emelheti a hemoglo-
bin-mennyiséget. Gyermekek
és nők vashiányos vérsze-
génysége esetén hasznos a fo-
gyasztása. Rendszeres fo-
gyasztása mellett a vér kóro-
san magas koleszterin- és vér-
zsírszintjének csökkenését is
tapasztalták. Segíti a bélflóra
egészséges alakulását. Teáját
vese- és szívelégtelenség ese-
tén viszont nem szabad fo-
gyasztani!

A népi gyógyászatban fő-
ként a gyümölcs levét hasz-
nálják, de a fekete ribizliből
készítenek szörpöt, dzsemet,
a szárított gyümölcsből teát
is. Friss levelei szétdörzsölve
enyhítik a rovarcsípések
okozta kellemetlenségeket.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Fekete ribizli: a gyógygyümölcs

hasznos ötletek
napozáshoz
Akár itthon, akár külföldön nyaralunk, gondoskodnunk
kell bőrünk védelméről és minimálisra kell csökkente-
nünk a napsugarak káros hatásait. Összeállításunkban
pár hasznos tippet olvashat arról, hogy mire kell ügyelni
a biztonságos barnulás érdekében.
- Bőségesen kenjünk magunkra napozószert mielőtt a sza-
badba mennénk, ne csupán napozáskor, de ha kirándulni,
hajókázni, sétálni indulunk, akkor is.
- Ne a strandra érve a tűző napon kenjük be magunkat, ha-
nem legalább fél órával korábban.
- Gyakran kenjük magunkat újra, hiszen a törölközővel le-
dörzsöljük, a víz pedig lemossa a krémet rólunk.
- Hajunk is védelemre szorul, ezért viseljünk kalapot, ken-
dőt, különösen érvényes ez a gyerekekre.
- Lehetőleg ne délelőtt 11 és délután 3 óra között üljünk ki
napozni.
- Érzékeny bőrűek különösen óvatosan kezdjenek napozni,
az első napokban 10-15 perc is elegendő.
- Igyunk sok folyadékot és mártózzunk meg a vízben mi-
nél gyakrabban.
- A szem érzékeny bőrét is óvni kell. Viseljünk UV szűrős
szemüveget, vagy használjunk speciális, szemhéjra való vé-
dőkrémet.
- Bármilyen típusú is a bőrünk, mindig magas faktor-
számú fényvédővel kezdjük a napozást, és csak fokozato-
san térjünk át az alacsonyabb faktorszámra. Ne feledkez-
zünk el a napozás utáni hidratálókrémekről sem.
- A leégés fájdalmas tüneteit különböző bőrnyugtató kré-
mek, készítmények enyhíteni tudják, így például a ka-
milla- vagy a körömvirág-krém.
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Nagymegyer városa után a mai naptól
kezdődően egy újabb településsel is-
merkedhetnek meg a kedves olvasók. Ez
a falu a komáromi régió tőszomszédsá-
gában fekvő közel 4000 lakosú Ekecs-
Apácaszakállas község.

A település mindennapjairól, közérdekű
eseményeiről, rendezvényeiről részletesen
tájékoztatjuk majd olvasóinkat. Több szín-
vonalas rendezvényuk is igazolja, az eke-
csiek a kultúra területén példát statuáltak.
De erről nyilvánvalóan majd az újság ha-
sábjain bemutatott szervezetek is tanús-
kodnak.

Meglátogattuk Polák Lászlót, a község
polgármesterét, és kíváncsiskodtunk: va-
jon az év elején tervezett feladatokat sike-
rült-e megvalósítani illetve milyen horde-
rejű beruházások előtt áll a falu önkor-
mányzata. Polák László készségesen foga-
dott bennünket, és mindjárt az elején
örömmel konstatálta a hírt, hogy a község

is bekapcsolódik a Delta vérkeringésébe.
„Jelenleg a vízelvezetéssel foglalkozunk –

kezdte a tájékoztatását a falu első embere.
– Fontosnak tartjuk, hogy ezt a sürgető fel-
adatot megoldjuk. Nem szeretnénk úgy
járni, mint tavaly, amikor meglepetésszerű
vízáradat okozott nem kis fejtörést az itt la-
kóknak. Persze ilyen téren minden pénz
kérdése. Nem titok, az önkormányzat anya-
gilag nem áll a legjobban, de ezzel a prob-
lémával nem állunk egyedül a régióban.
Sajnos a részadókat nem kapjuk és így a be-
ruházások is csúsznak, vagy el sem kez-
dődnek.

A tervekről is szó esett, többek között ki-
emelte a Nagymegyer–Ekecs közötti kerék-
párutat, melyre a pályázatok már az aszta-
lon vannak és ha minden a legnagyobb
rendben megy, akkor úgy 1-2 éven belül el
is készülhet. „Szeretnénk, ha ez később
érintené Medve községet is. Szólnunk kell
a tavalyi évben elvégzett rekonstrukciónk-
ról is, melyet az Arany János Alapiskola te-
tőszerkezetén illetve nyílászáróin végez-
tünk. Emellett kijavítottuk az épület szige-
telését és a fűtését. Hosszabb távú terveink
között szerepel az ekecsi kultúrház felújí-
tása, a Községi Hivatal korszerűsítése, va-
lamint a falu nagy részén a járdák kiépítése.
Úgyhogy terv és munka van, de hogy anya-
gilag kivitelezhetők-e ezek a tervdoku-
mentációk, na, ez az, amire itt nem tudok
válaszolni. Egyébként a faluban komoly
kulturális munka folyik. Örömünkre szol-
gál, hogy sok tevékeny és termékeny szer-
vezet működik a faluban“ - fejezte be szavait
a falu polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Újabb községet
ismerhetünk meg

Ekecs

Lassan a befejezéséhez közeledik a
nagymegyeri tűzoltó- és műszaki
mentőállomás épületének felújítása.
A teljes rekonstrukció többek között
magában foglalta a nyílászárók cse-
réjét, az épület hőszigetelését, az
egyes helyiségek felújítását, valamint
új garázskapuk is készültek. „A külső
felújítás költségeinek egy részét uniós
alapokból fedezték, de a festéshez és
a villanyvezetékek cseréjéhez 40 ezer
eurós állami támogatást kaptunk.

Minden centre szükség lenne

Az épület rekonstrukciójának
befejezése szeptemberben vár-
ható. Hogy a szolgálatban lévő
tűzoltók kulturáltabb környezet-
ben végezhessék feladataikat,
még az egyes helyiségekben lévő
harmincéves padlózatot is fel kel-
lene újítani, a szobák falait pedig
másfél méter magasságig olajfes-
tékkel szeretnénk kimázolni. Az
épület Erdő utca felőli részénél jó
lenne egy parkolót is kialakítani,
de az állami költségvetésben erre
már nincsen pénz, ezért a civil
szektor támogatását is szívesen
elfogadjuk” – mondta Magyarics
János főhadnagy, körzeti pa-
rancsnok. A civil szektorból ér-
kező segítségre már volt köve-

tendő példa: Győry Károly helyi
vállalkozó a rekonstrukciós mun-
kálatok befejezéséhez 500 euró-
val járult hozzá, amit a tűzoltó-
ság kerületi igazgatósága és az
említett támogató között megkö-
tött szponzori szerződés rögzít.
Egyébként a szerződésben a tá-
mogató azt is meghatározhatja,
hogy a pénzt mire költhetik el.
„Győry úrnak azért is köszönettel
tartozunk, mert szükség esetén
ingyen bocsátja rendelkezésünkre
a tulajdonában lévő, nagyteljesít-
ményű szivattyút, amit a nagy-
megyeri tűzoltóállomás saját be-
vetési körzetében használhat"-
tudtuk meg a körzetparancsnok-
tól. Kovács Zoltán
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Nagymegyer

Izsap

Apapírforma szerint leg-
magasabban rangsorolt

Nagymegyeri Thermál Vá-
rosi Sportklub IV. ligás lab-
darúgói nyerték az első al-
kalommal kiírt futballtor-
nát. Az izsapi falunap kere-
tében július 9-én megren-
dezett sporteseményen
további két csapat is szere-
pelt a Dunaszerdahelyi já-
rásból: Ekecs-Apácaszakállas
(V. liga) és a házigazda Izsap
(területi II. osztály), valamint
a Komáromi járásból Ne-
mesócsa (területi I. osztály).
A két elődöntőt követően a
vesztes csapatok játszottak
a harmadik helyért, a győz-
tesek pedig a finálé szerep-
lői voltak. A nagymegyeriek
újdonsült szerzeménye, Sa-
int Severin Zeze Drogba az
öt találatáért kapott gólkirá-
lyi cím mellé a torna leg-
jobb játékosának kijáró elis-
merést is begyűjtötte a szer-

vezőktől, az izsapi sport-
egyesülettől. Az elődöntő-
ben előbb Izsap 4:0-ra verte
Nemesócsát, majd Nagy-
megyer 8:0-val gázolt át
Ekecs-Apácaszakállas csapa-
tán. A 3. helyért lejátszott
találkozón Ekecs-Apácasza-
kállas 5:3-ra nyert Nemesó-
csa ellen, míg a döntőben a
két osztállyal lejjebb futbal-
lozó izsapiak megizzasztot-
ták a szomszédvár csapatát,

de a nagymegyeriek ennek
ellenére is magabiztos, 6:3
arányú győzelmet arattak. A
futballtorna végeredménye:
1. Nagymegyer, 2. Izsap, 3.
Ekecs-Apácaszakállas, 4. Ne-
mesócsa. A torna egyben a
csapatok felkészülését is
szolgálta az augusztus ele-
jén kezdődő bajnoki mér-
kőzésekre.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Afrikai gólkirály
az izsapi futballtornán

Saint Severin Zeze Drogba lett a torna gólkirálya
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Az elmúlt hétvégén a szere-
tet jegyében került megren-
dezésre a XV. Hídverő Na-
pok. A Hídverő Társulás köz-
ségei zászlóinak és polgár-
mestereinek felvonulása
után Habodász István Dsida
Jenő versét szavalta – ezzel
kezdődött az ünnepség. Ezt
követően Szabó Olga, Pat
község polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket.

Tizenöt évvel ezelőtt - 1996.
június 7-én – Dunamocs, Du-
naradvány, Pat, Izsa, Virt, Mar-
celháza, Madar, Bátorkeszi,
Búcs, Csallóközaranyos, Vág-
füzes, Hetény és Neszmély
polgármestere úgy döntött,
hogy Pat és Neszmély hídfővel
megrendezi az első Hídverő
Napokat. Azóta ez már hagyo-
mánnyá vált. Ezután a részt-
vevők egyperces felállással
emlékeztek Retkes János di-
ákra (az első Hídverő Napo-
kon a Dunába fúlt), Bugris Ka-
talinra, Vágfüzes és Jobbágy
Istvánra Neszmély akkori pol-
gármesterére.

Hrubík Béla a Csemadok
OT elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket. Szabó Brigitta gyö-
nyörű dalai után Szabó József,
Magyarország pozsonyi nagy-
követségének tanácsosa üdvö-
zölte az idei Hídverő Napokat.

Az első nap a Felvidéki
Rockszínpad és a 3+2 együt-
tes fellépésével ért vé-
get. Szombaton nép-
művészeti gála-
műsorral indult a
r e n d e z v é n y ,
majd a Historia
és a Kormorán
együttes koncert-
jével folytatódott,
Hajnalig tartó utcabál
zárta a napot.

Vasárnap ün-
nepi szentmisével

indult a program, majd a Híd-
verő Társulás polgármesterei
emlékszalagot kötöttek fel a
Hídverő kopjafára a búcsi nép-
művészeti csoport közremű-
ködése mellett.

Miriák Ferenc
szerző felvételei

A Xv. hídverő napok ünnepsége
- Újra kell ültetni a barátság fáját!

Pat

Felvonulás a Hídverő Társulás településeinek zászlóival...

...és a meghívott vendégekkel

Neszmély (Janovics István) és Dunaalmás
(Czeglédi Zoltán) polgármesterei aláírá-
sukkal megerősítették a hídverő tagságukat
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A májusi önkormány-
zati ülésen Banai Tóth
Pál polgármester egy pi-
actér kialakítására és fá-
sítási programra tett ja-
vaslatot.

A választási program-
jában is megtalálható fej-
lesztés a kultúrház és a
tűzoltószertár közti, elha-
nyagolt területen való-
sulna meg. A beruházás
több szempontból is ked-
vezően befolyásolná a
község fejlődését. Egy-
részt az egyre növekvő au-
tós és kerékpáros átmenő
forgalomból – a piac meg-
állásra, vásárlásra kész-
tetné az átutazókat–, más-
részt megoldaná a
régóta esedékes terület-
rendezést a térségben.
Végül a község tulajdo-
nában lévő piactér pavi-
lonjainak bérbe adásából
a falu bevételhez jutna.

Az ülésen részt vett
Smidt Tamás építész (ő
tervezte a karvai főteret),
aki bemutatta az előzetes

építési elképzeléseket,
látványtervet. A tervezet
alapján négy faszerke-
zetű, elől nyitott pavilon
épülne meg, amelyben
gyümölcs, zöldség, virág,
fagylalt, kézműipari ter-
mékek árusítására nyílna
lehetőség. Ezenkívül fe-
dett terasszal ellátott büfé
várná a vendégeket.

A fásítási program is-
mertetésében a polgár-
mester hangsúlyozta, év-
tizedekkel ezelőtt zöldeb-
bek, barátságosabbak vol-
tak a község utcái. Az esz-

tétikai szemponton kívül
fontos megemlíteni a fák
zaj- és levegőszűrő képes-
ségét. Mindezt szem előtt
tartva az önkormányzat
fásítási program indítá-
sát határozta el. Ennek
keretében a falut átszelő
főút mellett, a sportpálya
és a temető környékén,
valamint az alapiskola
udvarában lenne igény a
faültetésre.

A testület egy bizottsá-
got jelölt ki a fásítási
program vizsgálatára.

Kép és szöveg: miriák

Piactér kiépítése
és fásítási program

Dunamocs

Komárom

A piacteret a kultúrház és a tűzoltószertár közti,
elhanyagolt területen alakítanák ki

A Comenius projekt
jóvoltából a komá-
romi Ipari Szakkö-
zépiskola néhány di-
ákja Belgiumba uta-
zott, ahol jobban
megismerkedtek az
ott élő diákok min-
dennapjaival. A pro-
jekt lehetővé teszi,
hogy országunk ta-
nulói is megismer-
kedhessenek más
kultúrájú diákokkal.

Kányai Tivadar tanár, Dékány Vik-
tor, Nagy Roland, Nagy Richárd, Ta-
kács Jaroslav, Ondic Rastislav és Vad-
kerti Dávid diákok beszéltek az ott
töltött egy hét sűrű eseményeiről.
Egy dolog mindjárt az elején szem-
betűnő volt az itthon megszokot-
takhoz képest. Jóval nyugalmasabb
életritmusuk van, mint nekünk. Pél-
dául a tévében minden film felira-
tozott, ez nálunk biztos kiverné a
biztosítékot. De hát ennek is van
előnye. Hamarabb és tökéletesebben
tanulható az angol, merthogy a fil-
mek angolul mennek. Ez érezhető
is, hisz nagyon sokan jó szinten be-

szélik az angolt. A másik szembe-
tűnő dolog a sok kerékpár. Szinte
mindenki kerékpárral közlekedik és
jár iskolába. Autóparkolók helyett
bicikliparkolók vannak az iskolák
előtt. Nem ritka az 1000 bicikli lát-
ványa sem. Iparistáink meglátogat-
ták az Európai Parlamentet, ahol ott-
jártunkkor éppen előadások folytak.
A diákok egybehangzó véleményét
summázva, Belgium egy érdekes or-
szág, nem kevésbé a benne élő em-
berek. Szeptemberben a belgák jön-
nek Komáromba. Vajon ők is talál-
nak nálunk meglepetéseket?

Kép és szöveg: -pint-

iparisták Belgiumban

A Magyar Tanítási Nyelvű Reformá-
tus Egyházi Alapiskola, az ógyallai
Társult Községek Közös Tanügyi Hi-
vatalának társszervezésével, Martos
Község Önkormányzata és a Refor-
mátus Egyházközség támogatásá-
val hatodik alkalommal került sor a
Gyermekek Kistérségi Népművé-
szeti Fesztiváljára.

A találkozó célja, hogy a kistérség
magyar tannyelvű iskolái mellett mű-
ködő népművészeti csoportok és szó-
listák lehetőséget kapjanak a bemu-
tatkozásra, megismerkedésre és ta-
pasztalatcserére.

A seregszemlét Pasztorek Cynthia
Éva, az ógyallai Feszty Árpád Alapis-
kola és Óvoda tanulója énekével nyi-
totta meg, majd Endrédi Orsolya, a
Martosi Református Egyházi Iskola ta-
nulója népmesét adott elő. A martosi
Pici Pillike óvodások pedig gyermek-

játékfüzérrel kedveskedtek a jelenlé-
vőknek.

A hivatalos megnyitót Dékány Gi-
zella, a martosi Református Alapiskola
igazgatónője tartotta. Ezt követte Gál
Tamás Nagyidai cigányok c. előadása,
majd a népművészeti és hagyomány-
őrző csoportok bemutatkozására ke-
rült sor. Felléptek: a martosi Fíkötő
gyermek néptánccsoport és mese-
mondói, az ógyallai Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda szólistái és a
Bellő-Thege gyermek néptáncsoport
kiscsoportja, az izsai Döme Károly, a
perbetei Napraforgó gyermek néptán-
csoportja, a komáromi Víz utcai Tuli-
pán Óvoda Gyerkőc néptáncsoportja.

A közös ebéd elfogyasztása után a
hetényi Tarczy Lajos Alapiskola Gó-
lyaláb színjátszó csoportja Lázár Er-
vin: Hapci király c. mesejátékát adták
elő, majd a seregszemle zárásaként a
résztvevők megtekintették a Falumú-
zeumot. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Gyermekek VI. Kistérségi
Népművészeti Fesztiválja

Martos



„Ezzel a lehetőséggel a szü-
lők nyári gyermekelhelyezési
gondjain akartunk segíteni,
lehetőséget szerettünk volna
biztosítani a gyermekeknek
arra, hogy tartalmasan töltsék
vakációjuk napjait. A napi
programok a bibliai tanítások
köré épültek, sok játékkal,
énekléssel, kézműveskedés-
sel, sporttal. A gyermekekkel
pedagógusok, szülők és ön-
kéntes fiatalok foglalkoztak.
A program címe: Vigyázz!
Kész! Rajt! Istennek célja van
az életünkkel. Figyelmesnek
kell lennünk, hogy meghall-
juk a szavát (VIGYÁZZ!), ké-
szen kell lenni a cselekvésre
(KÉSZ!), és megtenni, ami
ránk bízatott (RAJT!).

A tábor vezetői az alapis-
kola és az óvoda volt és jelen-
legi pedagógusai közül ke-
rültek ki, ill. egy közösségi
portál segítségével sikerült to-
vábbi segítőkre találnunk. A

helyi református gyülekeze-
ten túl magánválalkozók és
magánszemélyek is „meg-
ajándékozták“ a tábor lakóit“.

„Már az ötödik alkalommal
szervezzük gyermekeink ré-
szére a napközis nyári tábort.
A gyülekezet, a szülők, az ön-
kormányzat és az alapiskola

10 2011. július 18. • DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

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

A magyarság körében július 2, Sarlós Boldogasszony napja
különleges napnak számít, hiszen ő az aratás patrónusa.
Neve a régi aratást idézi, napja pedig a búza beérésének, az
aratásnak az egyik ünnepe volt.

Sarlós Boldogasszony napján a pap megáldotta az aratókat
és szerszámaikat: kaszát, gereblyét, kötözőfát, sarlót. Azután az
ünneplők kimentek a földre, vágtak egy rendet a búzatáblán,
majd hazatértek ünnepelni, s a valódi aratás másnap kezdő-
dött. A munka befejezésével aratókoszorút készítettek, amit a
gazda a mestergerendára akasztott. Aratóbállal pecsételték meg
a többnapos, néha hetekig is eltartó kemény munkát.

Dunamocson Szeginé Sántha Ilona és Lajos Ilona ezúttal az
aratás tiszteletére a kultúrház mellett felállított sátorban a régi
szerszámokból állítottak emléket az aratásnak.

Kép és szöveg: miriák

Evangéliumi napközis tábor
Július második hetében az Evangéliumi napközis gyer-
mektábor eseményei zajlottak a búcsi alapiskolában és az
Emese panzió udvarán. A tábort az alapiskolás gyerekek
számára szervezték meg. Henzel György táborvezető így nyi-
latkozott róla.

Megyercsen mindig is volt fo-
cicsapat. Persze voltak hul-
lámvölgyek, amikor egy kis
rövidzárlat állt be a klub éle-
tében, de néhány év és újra
kezdték. Amikor Molnár Zol-
tán 2006-ban megnyerte az
önkormányzati választást, és
polgármester lett, első dolga
volt, hogy az akkor 1 méter
magas fűvet, mely a focipá-
lyát széltében-hosszában bo-
rította, megtisztítsa.

Manapság a helyi csapat, az
öregfiúk és a szabadidejüket
hasznosan eltöltő fiatalok is itt
sportolnak. Mióta benevez-
tünk a bajnokságba, rendsze-
ressé vált a vasárnapi családi
délután, amikor is fiatal anyu-
kák, apukák a gyerekekkel

együtt jönnek szórakozni, be-
szélgetni, szurkolni a csapat-
nak. A megyercsieknek ez is
egy kikapcsolódás. Persze nem
megy úgy a csapatnak, mint
ahogy azt kezdetekkor egyesek
gondolták, de meg kellett ta-
pasztalnunk, itt minden újonc-
nak meg kell fizetnie a „tanu-
lópénzt”. Bár voltak súlyos ve-
reségeink, mégis azt kell, hogy
mondjam: alapjában véve
nincs okunk a panaszra. A baj-
nokságban 6 pontot szerez-
tünk. Van csapat, van mire épí-
teni, és vannak terveink. Hét-
közben és hétvégeken is több
százan szurkolnak a csapatnak.
Én válltig állítom, az eredmé-
nyek a következő szezonban
sem maradnak el. Szereztünk
tapasztalatot, ami szerinten na-
gyon fontos. Belekóstoltunk a

másodosztály színvonalába.
Minden kezdet nehéz! Ezt na-
gyon jól tudtuk. Örülök annak,
hogy néhány kihagyott év után
ismét van foci Megyercsen. Ne-
künk nicsenek vérmes álma-
ink. Mi a megyercsi közönsé-
get szeretnénk szórakoztatni.
Ez, amit művelünk, kimon-
dottan amatőr labdarúgás.
Vannak támogatóink, akik se-
gitik a helyi focit. Ebben az osz-
tályban szeretnénk szerepelni,
és ha az új szezonban csak két
ponttal szerzünk többet mint
az idén, már megérte.

Komoly beruházás folyik a
pálya környékét illetően. Most
újitottuk fel a padokat, a szoci-
ális helyiségeket. A fiatalok egy
csoportja testépítést folytat,
ugyancsak itt a sportházban.
Én részemről teljes mértékben
támogatom a csapatot. Megte-
szek mindent azért, hogy Me-
gyercsen hosszútávú labdarú-
gás legyen. Új ambiciókkal in-
dulunk neki az új idénynek.
Szeretnénk a most szerzett ta-
pasztalatokat kamatoztatni,
mert azt tartom: legjobban a
kudarcokból lehet tanulni.
Megemlíteném még, hogy a
keret tagjainak a fele megyercsi
születésű“ – mondta befejezé-
sül Molnár Zoltán, a falu pol-
gármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Búcs - Dunamocs

Dunamocs

Megyercs

Fellendült a sportélet
Közös énekléssel, dalolással indult a nap Búcson

Az aratás és az aratók
előtt tisztelegnek

támogatása mellett a tényle-
ges foglalkozásokat az ifjúság
végzi. Ebben az esztendőben
az 52 gyermeket 19 ifjú testvé-
remmel felügyeltük. Egy teljes
délutánt hagyományosan a
párkányi strandon töltöttünk.
Hisszük, hogy gyermekeink
nemcsak felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodnak, hanem
hitükben is megerősödnek és
ifjú vezetőink jó példáját látva
kedvet kapnak az önzetlen
szolgálatra” – tájékoztatta la-
punkat Dobai Sándor esperes.

(miriák)

Dunamocsi tisztelgés az aratás és az aratók előtt
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Emissziós ellenőrzés megvárásra

•Autoservis • obchod: Hradná 10, Komárno
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Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

Megyercs

A Korava – Duna menti Vidékfejlesztési és Kul-
turális Társulás 2002 óta szervez nyaranta játé-
kos hagyományőrző kézműves és képzőművé-
szeti foglalkozásokra épülő egyhetes táborokat.
A tábor iránti igényt az is jelzi, hogy ebben az év-
ben a szervezőknek több turnust kellett indíta-
niuk, igazodva ezzel a jelentkezők nagy létszá-
mához.

Csollár Petronella, minden táborlakó Nellikéje,
a tábor vezetője elmondta, hogy a gyerekek tizen-
négy szakma – drótfonás, makramé, szalmakötés,
korongozás, gyertyakészítés, batikolás, virágkötés,
szövés, csuhézás, nemezelés, kosárfonás, gyöngy-
fűzés, gipszformázás, festés – alapjait sajátíthat-
ják el. Ugyanakkor – tette hozzá – a gyerekek túl-
nyomó többsége visszajáró, ők az egyes szakmák-
ban már nem kezdők, hanem haladók, velük a
szakmai oktatók is másként foglalkoznak, tudatos
alkotómunkát végezhetnek.

Karva azoknak a ritka településeinknek egyike
– mondta a tábor vezetője –, ahol a népi mester-
ségek ismerete valamilyen titokzatos módon fenn-
maradt, s külön örömöt jelent, hogy a szakmai
oktatók túlnyomó többsége is helybéli. Mészáros

Éva makramézó, ifj. Tóth Tibor batikolás, Török Er-
zsébet gyertyakészítő, Zsoldos Krisztína nemeze-
lés, Barna József fára festés, ifj Tóth Szidónia ék-
szerkészítés gyöngyből, Chudík István ólomüveg-
festés, Zsíros Magdolna virágkötő és csuhézó, Tóth
Szidónia szövő és Csollár Petronella agyagozás
szakmai tudása és odaadó szervezőmunkája a ga-
rancia arra, hogy minden nehézség ellenére a nyári
táborozások folyamatossága Karván biztosított.

Az idei, tizedik tábor is bizonyítja, hogy a „kora-
vások” mennyire szívükön viselik a nemzeti kö-
zösség kulturális történéseit, a hagyományok őr-
zését és a magyar vidék kulturális fejlődését.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Már több éven át a megszokott, örömmel
várt programok színesítik régiónk falunap-
jait. A falunapra látogatók már szinte fejből
tudják, milyen programpontok lesznek, per-
sze most mi nem az esemény kulturális ré-
szére gondoltunk, mert az minden évben
változik.

A komáromfüssiek úgy gondolták, egy kis
kurázsit visznek az idei falunapba. Gondoltak
egy merészet, és megszerveztek egy kutya-
szépségversenyt. Gondolták, ilyen még úgy-
sem volt Füssön, úgyhogy kellő izgalommal
készülődtek a kutyamustrára.

A szervezőket kellemesen meglepte a jelent-
kezők száma, és a nem mindennapi program
iránti érdeklődés, melynek visszhangja még a
környékbeli falvakba is eljutott. Összesen 15
kutyust neveztek be a versenybe, melyek között
a csivavától egészen a pitbullig sok fajta kutya
csillogtatta, villogtatta bájait, tetszelegve a bírá-
lóbizottság előtt. Nyolcan Komáromfüssről je-
lentkeztek a versenybe, de jöttek „trónkövete-
lők” Kolozsnémáról, Szilasról és Nemesócsáról
is. A csaholó „sztárok“ egyórás kikapcsolódást,
vidám szórakozást nyújtottak a kutyakedvelők

táborának. Az ítélkező zsűri előtt vonultak fel a
szebbnél szebb kutyák, és bizony a díjak odaí-
télésénél a bizottság nem volt irigylésre méltó
helyzetben, de végül is megszületett az első fa-
lusi kutya-szépségverseny végeredménye.

A megérdemelt első helyet a szilasi Csiba
Mónika Mária Cowdy névre hallgató hosszú-
szőrű skót juhászkutyája szerezte meg, míg a
második helyen a komáromfüssi Kovács Ivana
Buci nevű tibeti masztiffja végzett, a harmadik
hely pedig a szilasi Vajda Sándor Zaboon nevű
hosszúszőrű skót juhászának jutott. Akik nem
lettek helyezettek, azok sem búslakodtak, hisz
valójában senki nem távozott üres kézzel. Szó-
val lezajlott az első falusi kutya-szépségver-
seny. Köszönet a gazdiknak, no meg a fegyel-
mezett kutyusoknak, minden simán és flottul
ment. Kép és szöveg: -pint-

Komáromfüss

Karva

Falusi kutya-
szépségverseny

Kézművestábor a Duna partján

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Újra akad látnivaló a falu főterén. Ez-
úttal a nyárt idéző Napsugárlányt ter-
vezték meg. Az ötlet, az elkészítés és
kivitelezés ugyanannak a csapatnak
a munkája, akik a Mikulást és a Nyu-
szit alkották. Az első kettő után kedvező
visszajelzéseket kaptak, ami arra ösztö-
nözte a társaságot, hogy tovább foly-
tassák a megkezdett látványosságokat.
A nyár ihlette meg őket a Napsugár
bébi „megteremtésénél”. Ősszel egy
újabb ötlettel állnak elő, de hogy mi
lesz az, legyen meglepetés megyercsi-
eknek és a kívülállóknak egyaránt.

-pint-

Itt a Napsugár bébi
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Obec Čalovec
Zastúpená starostom obce Zoltánom Molnárom

v zmysle § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č.
552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy – Óvoda, Čalovec

Predpokladaný nástup do funkcie je 01. 9. 2011

Kvalifikaćné a osobné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre prí-
slušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŚ SR č 437/2009
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pe-
dagogických zamestnancov

- znalosť príslušnej legislatívy
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- organizačné a riadiace schopnosti
- občianska bezúhonnosť
- predpoklady pre výkon riadiacej funkcie v zmysle vyhl.
MŠ SR č. 42/1996 Z. z.

Požadované doklady:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- doklad o dosiahnutom vzdelaní – osvedčená fotokópia
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov.

Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania je
29. 07. 2011 o 12.00 hodine.

Prihlášky možno doručiť osobne, alebo zaslať poštou na
adresu: OBECNÝ ÚRAD, 946 02 ČALOVEC v uzavretej
obálke s označením „ Výberové konanie “.

Tel. č.: 035/7721 135.

A Szülői Munkaközösség
vezetősége felvetett egy ötle-
tet, mégpedig azt, hogy ren-
dezzünk óvodánkban egy
CSALÁDI NAPOT. Végül jú-
nius 25-én, szombaton a ter-
vek valóra váltak. Elindult a
nagy esemény megszerve-
zése. A szülők részéről a gu-
lyásfőzéssel kapcsolatos dol-
gok, mi pedagógusok pedig a
játékok megszervezésén szor-
goskodtunk.

Végre elérkezett a várva várt
nap. Gyönyörű, verőfényes
napra ébredtünk, ami vissza-
hozta a reményünket a nap si-
keréhez. A dolgos szülői kezek
már kora délelőtt szorgoskod-
tak, hogy a játékok végére a fi-
nom gulyás is elkészüljön.

A családok már gyülekez-
tek az óvoda udvarán, így kb.
tíz óra tájékán elkezdődtek a
játékok. Játszott gyerek-gye-
rekkel, szülő-gyerekkel, de
nagy sikert és vidámságot ho-
zott az, amikor szülő-szülő
közt folyt a verseny.

Köszönjük a Szülői Munka-
közösség vezetőségének, a pe-
dagógusoknak, hogy meg-
szervezték ezt a napot, és
megköszönjük minden egyes
résztvevőnek, hogy megtisz-
teltek bennünket azzal, hogy
eljöttek erre a napra. E&E

Olvasói levél

Családi nap az óvodában
Nemesócsa

Újra kapható a komáromi Diderot
könyvesboltban Ratimorszky Gyula:
Boldogság madara merre vagy? című
novelláskötete.

A könyvben található novellák ko-
runk embereiről szólnak, akik jó szán-
dékuk mellett olyan hibákat követnek
el, amelyekkel megkeserítik saját- és
mások életét. Az emberek szeretetre és
boldogságra vágynak. Ez arra figyel-
meztet minket, hogy szándékosan sen-

kinek se okozzunk csalódást és fájdalmat. Életünk csak akkor
alakulhat széppé és tartalmassá, ha környezetünkben meg-
értőek vagyunk. Tetteinket ne csak az érzelem, hanem az ér-
telem is irányítsa.

A novellák negatív eseményei arra utalnak, hogy ha kelle-
metlen helyzetekkel kell szembenéznünk, s azokat megol-
danunk, elég gyakran másban keressük a hibák forrásait.

A történetek szereplői a szívük mélyén abban remény-
kednek, hogy részesei lehetnek a boldogságnak, amely
széppé alakítja életüket. A rohanó élet legszebb ajándéka: sze-
retetet adni és kapni. Ehhez erős akarat kell. Ha erre képesek
vagyunk, akkor találkozunk a boldogság madarával.

Minden könyvbarátnak figyelmébe ajánljuk ezt a novellás-
kötetet. -d-

Boldogság madara
merre vagy?

Könyvajánló Pro patria kupanap
A Tarczy Lajos Alapiskola Pro Patria et li-
bertate sportnapja az egyik legkedveltebb a
közösségfejlesztő tevékenységei közül, egy
olyan rendezvény, amelyen az iskola teljes
létszámban részt vett.

A rendezvény célja elsősorban a közösségé-
pítés, az élménydús, örömteli együttlét, vala-
mint a környező alapiskolákkal való kapcso-
lat ápolása, elmélyítése. A tizenötödik alka-
lommal megrendezett Kupanapon a hazaiak
mellett a szentpéteri, búcsi, madari és duna-
mocsi vendégek is részt vettek. Tizenkét csapat
és közel hatvan egyéni versenyző vágott neki
a „hétpróba” ügyességi versenynek, az egyéni
rekordok megdöntéséért, valamint a Vándor-
kupa elnyeréséért.

Az idei versenyt a Hetényi tó körül rendezték
meg hét versenyszámban. Az elért idő alapján
a lányoknál az első helyet a dunamocsi Mu-
szela Jessica szerezte meg, megelőzve a szintén
dunamocsi Csontos Kingát és a hetényi Czibor
Kingát. A fiúknál a győzelmet a hetényi Tóth
Dominik szerezte meg, második lett a búcsi Kis
Csaba, harmadik a hetényi Marcinkó Árpád.

A csapatversenyt és ezzel a Vándorkupát a du-
namocsiak (Antal Ferenc, Csontos Kinga, Kán-
tor Dávid) nyerték, másodikok lettek a heté-
nyiek (Marcinkó Árpád, Záhradník Jennifer,
Tóth Dominik), a harmadik helyen pedig a ma-
dariak végeztek (Papp Lajos, Paradi Ramóna, La-
dányi Márton).

Az okleveleket és a kupát az iskola igazga-
tónője, Czibor Angelika és a verseny főszerve-
zője, Hencz Ervin adták át a tanulóknak.

Miriák Ferenc, a szerző felvételei

Hetény
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KoS
Egész héten flörtölsz,
nem vágysz rögtön el-
köteleződésre. Annak
is örülsz, ha egy köny-

nyed, élvezetes kalandban le-
het részed.

BIKA
A szerelemben furcsa
érzések rohannak
meg, mert találkoz-
hatsz a régivel, akivel

furcsa körülmények között sza-
kítottál.

IKREK
A lehető legjobb for-
mádat hozod. Szép
vagy, és ezért szinte
semmit sem kell ten-

ned. A szerelemre is fogéko-
nyabb leszel.

RÁK
Baráti kapcsolataid
akadoznak, talán
azért, mert nem vagy
teljesen őszinte, pe-

dig korábban az voltál.
oRoSzLÁn
Pénzügyeid biztató

képet mutatnak,
ugyan lesznek kiadá-
said, de bevételeid is.

És előfordul, hogy onnan jön
most a pénz, ahonnan nem is
számítasz rá.

Szűz
Egzotikus szerelem-
mel indul a hét, külö-
nösen akkor, ha nya-
ralni mész. Az út vé-

gén felejthetetlen élményekkel
és tapasztalatokkal lehetsz gaz-
dagabb.

MÉRLEG
A munkahelyeden
furcsa dolgok történ-
nek, és te is csak meg-
lepetten állsz, amikor

valakiről kiderül valami tur-
pisság. És rájössz arra, hogy túl-
ságosan naiv vagy.

SKoRpIÓ
A hét a fantáziák, ro-
mantikus álmok je-
gyében telik. Szinte az
egész napodat álmo-

dozással töltöd, de nem találsz
senkit.

nyILAS
Sok munkával indul
a hét, a szabadságon
lévő kollégákat kell
helyettesítened. Saj-

nos nem tudsz a munkádra fi-
gyelni.

BAK
Mozgékonyabb, nyi-
tottabb hangulatban
leszel, a hét alkalmas

a kapcsolataid ápolására. Szer-
vezz találkozókat a barátaiddal,
vagy flörtölj önfeledten.

VízönTő
Nehéz hónapod lesz,
rengeteg a tennivalód
a munkahelyeden.

Nem működik olajozottan a
napirended, valami mindig ke-
resztülhúzza a számításaidat.

HALAK
A munkában átütő si-
kerekre számíthatsz,
igaz, hogy nem lesz
annyi pénzed, mint

amennyit dolgozol, de ne bús-
lakodj, mert most az a fontos,
hogy valahová betedd a lábad. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

HoroszkópProgramajánló Moziajánló

ÉSzAK-KoMÁRoM:
Limes Galéria:
A szlovákiai származású, jelenleg Németországban élő festő-
művész, Berecz Antal kiállításának megnyitója 2011. július
29-én, 18 órakor: Válogatás műveiből 1954–2010. A kiállítás
védnöke: Boncsekné Rákos Katalin. A kiállítást megnyitja:
Feledy Balázs, művészeti író és Mgr. Kacz Mária. Közreműkö-
dik a budapesti Ad Libitum Kamaraegyüttes: Hernádi Helga
- zongora, Kazán Péter - klarinét, Nagy Mónika - fuvola, Szakács
Ildikó - ének, mely a megnyitó után koncertet ad. A kiállítás
kurátora: Farkas Veronika művészettörténész. A kiállítás meg-
tekinthető 2011. augusztus 21-ig.
Madách Art Café (Európa udvar):
Július 21., 20.00 Táncház, azaz egy újabb este népzenével
Mindenkit sok szeretettel vár az Art Café Folk Band: Horsa Ist-
ván – hegedű, Alt István – hegedű, Hanusz Zoltán – kontra,
Szitkai Zsolt – kontra, Lelkes Tibor – tangóharmonika, Farkas
Róbert – nagybőgő. A belépés díjtalan!
Csemadok Galéria:
Július 21-én 17.00-kor Aranyosi Szénássy Attila kiállításának
megnyítója.

CSICSÓ:
Július 24-én 9.00 órától A Keresztény Magyar Szövetség és Csi-
csói Nagy Géza fafaragóművész közös szervezésében kerül
megrendezésre a VIII. Csicsói Hagyományőrző Napok és
Népművészeti Fesztivál. Vázlatos program: hagyományos
aratás, kismalacfogás, hagyományőrző csoportok bemutatói,
Vadkerti Imre fellépése, majd utcabál a ZSEB zenekarral. 14.00-
kor a Keresztény Magyar Szövetség zászlajának megszentelése
és megáldása.

DÉL-KoMÁRoM:
Klapka György Múzeum, Kelemen L. u. 22.:
Július 20., 16.00 - aug. 31. 20 ÉV BRIGETIÓBAN. Régészeti kiál-
lítás megnyitója, a Klapka György Múzeum és az ELTE BTK
Ókori Régészeti Tanszéke együttműködésének 20. évfordulójára.

Utazás

Humor
Rendőrök a gyorsétterem-

ben:
- Kérek két hamburgert.
- Elfogyott, pechetek van.
- Jó, akkor kérek két peche-

teket.
☺☺☺

- Betartotta a tanácsot, és
csak tíz szál cigit szív naponta?

- Igen, doktor úr.
- Akkor nem értem, miért

nem javul az álapota?
- Talán azért, mert azelőtt

nem dohányoztam.
☺☺☺

Kovács úr és a felesége ki-
rándulni megy. Kovács úr
megkérdezi a vámostól:

- Aranyat lehet átvinni?
- Lehet.
- Akár 120 kilót is?
- Annyit nem.
Ekkor odafordul a feleségé-

hez:
- Hallod aranyom? Te itthon

maradsz!
☺☺☺

Anyósa temetéséről érkezik
haza a vő, amikor hatalmas
vihar támad. Dörög, villámlik
és a szél egy darab zsindelyt is
fejére sodor a ház tetejéről. A
vő felnéz, jól megszemléli a
sötét, viharos égboltot és így
szól:

- Na, úgy látszik, felért!

Honnan tudod?
A szerelem bonyolult. Van úgy,

hogy egy nő beleszeret egy férfiba,
azután esetleg egy másikba, azután
újra az egyikbe. De honnan tudja,
ha rátalált az igazira? Lisa (Reese
Witherspoon) élete tele van bonyo-
dalmakkal és egy kis szünetre, ki-
kapcsolódásra lenne szüksége.
Amfi, szabadtéri mozi
– Komárom, július 20-21 21.30

Rodinka
Cseh vígjáték

Slovan mozi - Nagymegyer,
július 20, 20.00

Biutiful
Olasz-mexikói film

Uxbal egy alvilági figura, aki
érzi a halál közeledtét. Amint
megérzi hogy saját halála is
közeleg, mindent megtesz
azért, hogy közelebb kerüljön
szeretteihez. A célja, közelebb
kerülni az apjához, és hogy biztosítani gyermekei jövőjét.

Slovan mozi - Nagymegyer, július 27, 19.00

Éjszakai séta Vöröskő várában
A Kis-Kárpátok impozáns vá-

rának legnépszerűbb nyári prog-
ramjai közé tartoznak a hétvégi
éjszakai várséták. A program este
fél héttől kezdődik, kosztümös
játékkal. Az idei műsor központi
alakja a vár állítólagos alapítója,
Konstancia királynő. Vöröskő

vára 1240 előtt keletkezett, a kora középkor óta vannak róla írá-
sos feljegyzések. Nevét vélhetően a sziklaszirt vörös színű kő-
zetanyagáról kapta. Nyáron a vár pincéiben kellemesen hűvös
van, borozója a Kis-Kárpátok borvidékének kiváló borait kí-
nálja, parkjában szabadon sétáló csodálatos pávákkal lehet ta-
lálkozni. A gyerekek számára kialakított kísérő programok so-
rában kedvelt a póni-lovaglás, lovaskocsizás, és a ragadozó ma-
darak kiállítása. A vármúzeum hétfőtől vasárnapig tart nyitva
reggel kilenc órától délután öt óráig. A belépő szlovák nyelvű
idegenvezetéssel a felnőttek részére 6 euró, idegen nyelvű is-
mertetéssel 7 euró. A Postabank ügyfeleinek 20 százalékos ked-
vezmény jár, s amennyiben EURO 26, ISIC, ITIC kártyával ren-
delkeznek, féláron jutnak a belépőhöz.

Hollandia véget vet a drogturizmusnak
Hamarosan tilos lesz vásárolni marihuánát a holland coffee

shopokból. A tiltás egyelőre a turistákra vonatkozik, de foko-
zatosan kiterjesztik a holland állampolgárokra is, pedig az or-
szág egyik fő csáberejét coffee shopoknak becézett kannabisz-
üzletek képezik. Egyes tisztviselők ellenzik az intézkedést
mondván ez lökést ad majd az illegális könnyűdrog-kereske-
delemnek. Csak Amszterdamban, ahol mintegy 220 coffee
shop működik - már megkezdték a város piros lámpás negye-
dében a kannabisz-üzletek bezárását, és korlátozzák a mari-
huána eladását külföldieknek több holland határ menti vá-
rosban is. MTI

Teljesítem három kívánságod, csak engedj el!
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V pondelok 18. 7. predpokladám v
našom regióne oblačno, neskôr pri-
búdanie oblačnosti s miestnymi prehán-
kami a búrkami. Možnosť búrok do 20%.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná te-
plota od 15 do 17 C̊, denná teplota od
28 do 30 C̊. Slabý J vietor do 2 – 4 m/s.

V utorok 19. 7. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a pre-
hánky aj búrky. Možnosť búrok do 30%. Množ-
stvo vlahy až do 10 mm. Nočná teplota od 14
do 16 C̊, denná teplota od 20 do 22 C̊. Mierny
SZ, Z vietor do 5 – 7 m/s.

V stredu 20. 7. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, počas dňa pribúdanie kopovi-
tej oblačnosti a miestami ešte prehánky. Množ-
stvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 13 do
15 C̊, cez deň od 21 do 23 C̊. Slabý SZ vietor do
2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 21. 7. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 13 do 15 C̊, cez deň od 23 do 25 C̊. Slabý,

neskôr mierny SZ vietor do 4 – 6
m/s.

V piatok 22. 7. predpokladám v na-
šom regióne oblačno, neskôr možnosť
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 13 do 15 C̊, denná te-

plota od 24 do 26 C̊. Slabý JV vietor do 2 –
4 m/s.

V sobotu 23. 7. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr veľká oblačnosť a mies-
tami prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od 14 do 16 C̊, denná teplota od
28 do 30 C̊. Slabý JZ, Z vietor do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 24. 7. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, popoludní pribúdanie oblač-
nosti s možnosťou prehánok alebo búrok.
Možnosť búrok 10%. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 15 do 17 C̊, denná teplota od
23 do 25 C̊. Slabý Z vietor do 2 – 4 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam premen-
livé letné počasie s prehánkami a búrkami.

Dr. Meteo.

Predpoveď počasia 18. 07. - 24. 07.

w w w . v a t t i g e o . s k
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www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Nyári akció

370 euró

ELáN AUTóISKOLA

Jogosítvány már
6 hét alatt

Nyári akció

370 euró

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 � mm �,�� €/200 Sk/m2

plav. podlahy KAInDL � mm �,9� €/209 Sk/m2

VONóhOrgOK - SZAKSZErű SZErELéS
UTáNfUTóK - SZErVIZ éS KöLCSöNZéS

Tel.: 0��/��20 0��, mobil: 090� ��0 0��
Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno

nyitva: hé-pé. �.�0 - 12.00 ebédszü. 12.�0 - 1�.00

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: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

Tel.: 0��/��20 920, 090� �1� ��1, 090� �08 �2�

Obyvatelia Hurbanova, všetci nadšenci koní,
westernu a country a možno aj niekoľkí ne-
prajníci nedočkavo očakávali 25. jún, na
kedy pútavé plagáty rozvešané po celom
meste a jeho okolí oznamovali organizáciu
už 7. westernových pretekov „O bohatskú
podkovu“.

Dátum ani počasie organizátorom škrt cez
rozpočet nespravili a tieto nevšedné preteky sa
mohli po krátkej prestávke opäť organizovať
síce v nových, ale vlastnoručne vytvorených
priestoroch na Mácsik farme v Bohatej. Všetci
priaznivci jazdenia na koňoch vďaka členom
OZ Priatelia koní a westernu Hurbanovo–Bo-
hatá, ktorí dostali do bezplatného prenájmu
areál Mácsik farmy, sa dočkali westernových
pretekov aj v tomto priestore. Vďaka nadšen-
com tohto občianskeho združenia na zelenej
lúke počas niekoľkých dní vyrástol krásny
areál vhodný na organizáciu takýchto prete-
kov. Členovia združenia dokázali, že v jednote
je sila, a priebeh pretekov bol skutočne bri-
lantný. Novovybudovaná aréna predurčovala
vynikajúce preteky s kvalitnými časmi, pri-
pravené stajne mohli jazdci využiť na ustaj-
nenie koní, ďalšie priestory sa mohli využiť na
vozenie detí, prípadne na organizovanie sprie-
vodných podujatí. A veru aj tí najväčší skeptici
a neprajníci boli prekvapení obrovským záuj-
mom a návštevnosťou divákov. Do westerno-
vých pretekov sa nominovalo 43 jazdcov z Hur-
banova, Imeľa, Nesvád, Tvrdošoviec, Nových
Zámkov, Briežkov–Chotín, Iže, či z Nitry, Bra-
tislavy, Horných Salíb, Veľkej Doliny, ktorí
okrem účasti na pretekoch zbierali aj cenné

body do celkového hodnotenia putovného po-
hára. Pretek mal v Hurbanove už svoju tretiu za-
stávku, po absolvovaní pretekov v Dolných Sa-
libách a na Zsigó farme v Bohatej. Na začiatok
pretekov jazdci absolvovali čestné kolo po aréne,
boli predstavení divákom a koč priviezol pri-
mátorku mesta JUDr. Margitu Zemkovú, ktorá
sa s nadšením prihovorila prítomným. Nechý-
bala ani ozajstná rozhodcovská trojka, ktorú
tvorili Vilo Dudáš z DD Ranču Nitra, Peter Lach
z Národnej jazdiarne Topoľčianky a Ľuboš Pú-
chovský, starosta obce Radvaň nad Dunajom.

Prvou súťažnou westernovou disciplínou
bol Poole Banding.

„O bohatskú podkovu 2011“ a 2.
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Kde výsledky garantuje práca a schopnosť

ročník putovného pohára vo westernových pretekoch

Po vytiahnutí ďalších 10 cien tom-
boly, vystúpili aj jazdci. Luky Gubáň z
DD ranču Nitra predviedol ozajstnú
džigitovku, ukážku artistického jazde-
nia na koni, ako to robili Indiáni alebo
kozáci a Peťo Ferenczy predviedol vý-
cvik poslušnosti svojho koňa Mohy-
kána. Diváci ich umenie odmenili veľ-
kým potleskom.

V súťaži ranč proti ranču si zástup-
kyne Mácsikf farmy, Mimi, Mišel a
Barbi, právom odniesli palmu víťaz-
stva. Za najlepších jazdcov organizá-
tori vyhlásili Mimi Baloghovú a Ladi-
slava Mészárosa, ktorí od sponzorov zí-
skali prekrásny drevený lavicový set
na posedenie do záhrady. Po rozdaní
všetkých pohárov, diplomov, šerp ako
aj symbolických zlatých podkov a po-
travinových doplnkov pre kone sa di-
váci presunuli do ďalšieho priestoru
ranču. Veď v programe bola aj súťaž na
ródeo býkovi pre dospelých. Prihlá-

sení súťažiaci to veru v sedle býka ne-
mali jednoduché. Niektorí vypadli po
prvých otáčkach, iní sa udržali aj vyše
minúty, ďalší sa do sedla odvážili len
s partnerom. Veru o dobrú zábavu
bolo postarané. Hudba, tanec a dobrá
nálada kovbojov neopustila do ne-
skorej noci. Veď hudobná produkcia
DJ Zoliho bola vynikajúca po celý deň.
Akcia takéhoto formátu si zaslúži ob-
rovský obdiv a poďakovanie všetkým,
ktorí sa na nej podieľali organizačne a
prispeli finančne. Vďaka patrí Mestu
Hurbanovo, sponzorom, ale hlavne
členom OZ Priatelia koní a westernu
Hurbanovo–Bohatá, ktorí prispeli k
zdarnému priebehu podujatia. Obe-
tujúc svoj voľný čas, energiu i vlastné
financie prichystali pre obyvateľov
Hurbanova a jeho širokého okolia po-
dujatie, ktoré môžu závidieť aj profe-
sionálni organizátori podobných pre-
tekov. Text a foto: M.H.

V kategórii junior sa s najlepším časom umiestnili:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Mimi Baloghová Stormy Diabolo Mácsik farm Bohatá 22,90
Ráchel Hussman Tayeb B Itató farm Imeľ 24,14

Múcska Gergő Laskas Mabro Western Mucska 24,66

V kategórii open sa umiestnili najlepšie:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Barbi Fazekašová Omar Mácsik farm Bohatá 22,44

Robert Ivanics Tajeb B Itató farm Imeľ 23,02
Mészáros Ladislav Csibész Piritov Nové Zámky 23,63

Nechýbala ani kategória profi open, kde sa najlepšie umiestnili:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Ján Vajda Fredy Gruger Western Team VJ Iža 21,48

Fehér István Hercegnő Rodeo ranč Okoč 23,20
Kotra Peter Dag Fayer Kotra ranč 23,31

Prestávka medzi ďalšou disciplínou patrila losovaniu tomboly, kde si v prvom
kole ťahania mohli prevziať ceny až deviati diváci. Nechýbalo ani vozenie na
koči, maľovanie na tvár, jazda na elektrickom ródeo býkovi, či možnosť pre-
hliadky vystavených poľnohospodárskych strojov, strojov do domácnosti či zá-
hrady, ako aj stánok s minerálnymi výživovými doplnkami pre kone a oble-
čením pre jazdcov.

Po prestávke a úprave trate nasledovala ďalšia disciplína - Barel Race. Ani
tu nechýbali krásne jazdy, ešte lepšie časy a ozajstná „podívaná“ pre všetkých
divákov.

V kategórii junior sa s najlepšími časmi umiestnili:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Mimi Baloghová Stormy Diabolo Mácsik farm Bohatá 17,42
Mišel Túrocziová Orfeus Mácsik farm Bohatá 17,48

Sonička Púchovská Carmen M-klub Briežky 17,76

V kategórii open na stupienok víťazov vystúpili:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Mészáros Ladislav Csibész Piritov Nové Zámky 16,88

Boros Gabriel Jack PG Team Tvrdošovce 17,54
Urbanová Jarka Sleepin Beauty M-klub Briežky 17,57

V kategórii open profi sa najlepšie umiestnili:

meno jazdca kôň ranch naj. čas
Ján Vajda Fredy Gruger Western Team VJ Iža 16,71

Peter Ferenczy Mohykán Mácsik farm Bohatá 17,51
Fehér István Hercegnő Rodeo ranč Okoč 17,83

V dnešnom rýchlo sa meniacom a do určitej
miery aj hektickom svete, ľudský činiteľ má ne-
zastupiteľný význam. Popri odborných schop-
nostiach sú nenahraditeľné vlastnosti: orien-
tácia na výsledky, kvalita práce a spoľahlivosť.

INVESTCONSULT, s.r.o. – Inžiniersko-stavebná a
realitná spoločnosť so sídlom v Komárne, patrí me-
dzi tie spoločnosti, ktoré už vyše 14 rokov so stabil-
ným sídlom a so zachovaním, a zároveň rozvíjaním
podstatnej časti svojej hlavnej činnosti a podnika-
teľských aktivít, dosahuje pozoruhodné výsledky.

Konateľmi spoločnosti INVESTCONSULT, s.r.o.
od založenia sú bratia Ing.Tibor Szabó a Ing.Zsolt
Szabó. Pod ich odborným vedením spolupracovníci
a spolupracujúci obchodní partneri, dosahujú v
okresnom a mimookresnom merítku dobré vý-
sledky. Jedná sa najmä o realizáciu závodu na vý-
robu čalúneného nábytku v Komárne – Nová Stráž
počnúc získaním investora a končiac uvedením fa-
briky do prevádzky, inžiniersko-stavebné zabezpe-
čenie nájomných bytov, polyfunkčných budov, ad-
ministratívnych a obchodných priestorov.

Spoločnosť INVESTCONSULT, s.r.o. disponuje s
takou organizačnou štruktúrou, ktorá svojim zá-
kazníkom, či sú to právnické subjekty alebo fyzické
osoby, dokáže zabezpečiť kompletné služby v roz-
sahu nasledovných hlavných oblastiach:
- súdnoznalecké ocenenie všetkých druhov ne-
hnuteľností

- zabezpečenie predaja, resp. prenájmu nehnuteľ-
ností vč. právneho servisu

- vypracovanie kompletných stavebných projektov
vč. zabezpečenia stavebného povolenia

- organizovanie a dozorovanie výstavby všetkých

druhov stavieb, ich odovzdanie do prevádzky, ko-
laudácia

- zabezpečenie geometrických plánov
- poskytovanie konzultácií a odbornej rady v roz-
sahu celej činnosti spoločnosti.
Významné výsledky boli dosiahnuté počas čin-

nosti spoločnosti aj v oblasti predaja a prenájmu
nehnuteľnosti, samozrejme s kompletným práv-
nym servisom pre klientov. Aj táto činnosť si vy-
žaduje značnú obozretnosť, odbornú pripravenosť,
skúsenosť a dôveru klientov. Aj v realitnej čin-
nosti, podobne ako aj v iných oblastiach spoloč-
nosti, treba mať vysoké odborné znalosti, pripra-
venosť vedieť vyhovieť čoraz náročnejším požia-
davkám kupujúcich, stále sa meniacim podmien-
kam ponuky a dopytu na trhu. Nároky kupujúcich
sú značne odlišné, či sa to týka kvality, technických
parametrov, ceny, alebo lokality kde sa daná ne-
hnuteľnosť nachádza.

INVESTCONSULT, s.r.o. je už vyše desať rokov

aktívnym členom Slovenskej komory stavebných
inžinierov (SKSI) a Národnej asociácie realitných
kancelárií na Slovensku (NARKS), čo taktiež pozi-
tívne vplýva na kvalitu poskytovaných služieb. Na-
pokon možno konštatovať, že dlhodobo iba také
podnikanie dokáže dosahovať žiadúce výsledky,
kde spoľahlivosť, odbornosť a rozvoj činnosti sú
spojené so spoľahlivosťou všetkých zúčastnených
obchodných partnerov a klientov.

Zodpovedné vedenie spoločnosti vo vedomí tý-
chto zásad, aj napriek súčasným ťažkostiam v pod-
nikateľskej činnosti, optimisticky pristupuje k
zvládnutiu nových náročných úloh, ktoré vedo-
mostná spoločnosť prináša.

Doterajšie hlavné referencie spoločnosti
INVESTCONSULT, s.r.o. a aktuálne ponuky nehnuteľ-

ností môžete nájsť na webovej strane spoločnosti.

Kontakt: INVESTCONSULT s.r.o.
ul. Záhradnícka 16/3, 945 01 Komárno (Pyramída)

www.investconsult.sk, Tel.: 035/770 28 53

Ing. Tibor Szabó a Ing. Zsolt Szabó, majitelia spo-
ločnosti INVESTCONSULT, s.r.o.

Sídlo spoločnosti INVESTCONSULT
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

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

Olcs
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dék

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcs-

technológiával, KN, NZ, DS.
Tel.: 0908 796 813.

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

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.

NNeeššttááttnnee  zzddrraavvoottnníícckkee
zzaarriiaaddeenniiee  

vv  KKoommáárrnnee  pprriijjmmee  
ddoo  zzaammeessttnnaanniiaa
PPrrAACCooVVNNííččKKUU  

PPrree  PPeerrSSooNNááLLNNUU  AA
MMzzDDooVVúú  AAggeeNNDDUU..  

Požiadavky:
ÚSO vzdelanie, 

prax minimálne 5 rokov 
v odbore, 

znalosť MRP WINDOWS. 
Platové podmienky podľa

dohody. 
Nástup od 01. 08. 2011.

Informácie na tel. čísle
035/7701 075 alebo na
mobile č. 0915 981 450.

Pénzre van szüksége? Vállalko-
zók, dolgozók, nyugdíjasok és
Magyarországon dolgozók is ke-
zes nélkül. Hívja: 0908 417 840. 

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi raktá-
rába, meghallgatás minden
pénteken 9-től 11-ig. Bindics
Lajos 0918 956 573, Rudolf
Károly 0918 185 810.

„Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz mint a csillagok.
Drága jó szivét, két dolgos kezét
Megáldottad jó Atyám
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.“

Fájó szívvel emlékezünk július 21-én, 
halálának 5. évfordulóján 

Czibor Valériára szül. Bednár
Marcelházán.

Szívünkben örökké megőrizzük szeretetét. 
Szerető családja. 

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
de élete egy váratlan percben véget ért.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
harmadik évfordulóján

Samu Miklósra Nagykeszin.
Emlékét örökké őrző családja.

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha de soha, senki nem vehet el.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálunk élni nélküled.“

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, ismerő-
söknek, a volt osztálytársaknak, a dialízis nővérkéknek és mindazoknak,
akik 2011. július 2-án elkísérték utolsó útjára a tanyi temetőbe

Szabó szül. Keszegh Mártát.
Köszönjük a sok virágot, a részvétnyilvánítást, mellyel igyekez-

tek enyhíteni mély fájdalmunkat. A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 

2. évfordulóján 

Madarász Lászlóra 
(Kava).

Emlékét örökké őrző családja.

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

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján

Kecskés Péterre Ógyallán.

Emlékét örökké őrző családja.

„Miért sírtok? Hisz Isten arca volt,
Mely simogatón, hívón rám hajolt.
És én mentem... S most fényözönben élek,
És nem vagyok más, csupán tisztuló lélek“
Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfor-
dulóján a szeretett édesapára, fiúra, testvérre,
rokonra, barátra és kollégára

Škabla Józsefre Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk ezen  a
szomorú első évfordulón.

Kisfia Dodi és felesége Angi.

... 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

• „Easy” zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral Ógyal-
lán. 2-szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével (75,6
m2) 37.558 €-tól + garázs 3.348
€-tól. Félkész lakás is kapható!
1-szobás lakás vállalkozás cél-
jára is 17.405 €-tól. Tel.: 0905
663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati

szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.: 0908
666 351.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• Akció! Korlátlan DSL in-
ternet 6,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-com-
é csak olcsóbb! www.slova-
net.sk, Damjanich 3, Ko-
márno. Tel.: 0905 388 820.
• Családi házak és segéd-
épületek tervezése, előnyös
áron. Tel.: 0908 861 641.
• Predám – eladó 3-izbový

byt s garážou, tehlový – KN.
Tel.: 0907 753 637.
• Vizsga-felkészítés szlovák
nyelvből. Egész nyáron! Tel.:
0908 607 653.
• Doučovanie slovenského
jazyka, príprava na skúšky.
Tel.: 0908 607 653.
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre KN. Tel.: 0903 778
790.
• Izsán a falu központjában
6,5 áras telek melléképületek-
kel eladó. Tel.: 0918 515 896.
• Magyarországon, Balaton-
földváron 762 m2-es belterü-
leti építkezési telek eladó.
Tel.: 003684 540 0910.
• Dél-Komáromban családi
ház eladó. Tel.: 003620 379
8948.
• Gyógytorna csontritku-
lásra. Tel.: 0908 397 147.
• 1-szobás lakás, 2-szobás ház
bérelhető. Tel.: 0907 636 113.
• Eladó családi ház Duna-
radványon. Tel.: 0918 857 259.
• Ha sok a szabadidőd és sze-
retnél pénz keresni, hívj fel:
0915 748 037.
• Gyorskölcsönök mindenki
számára. Tel.: 0910 944 678.
• Gyorskölcsönök mindenki-
nek. Tel.: 0917 637 302.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Újépítésű családi ház, 120
m2, igényesen kialakított, gyö-
nyörű udvar, dupla garázzsal
eladó. Tel.: 0036 30 929 3380,
0036 30 962 4284.
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Első fotóm

Fülöp Patrik
Gúta

(4050/53)

Töröková Jenifer Milena
Gúta

(3010/50)

Boura Kevin Edison 
Komárom
(2900/48) 
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ÚjSzÜLöTTEK:
Stojka Viktor (Érsekújvár); Csonka Kevin (Szentpéter); Csóka Olivér
(Őrs újfalu); Téglás Renáta (Szentpéter); Kosztolányi Andor Zsolt (Ko-
márom); Škulibová Cintia (Komárom); Gažo Sebastián (Komárom);
Lakatošová Samantha (Ógyalla); Boura Kevin Edison (Komárom); Tö-
röková Jenifer Milena (Gúta); Mihács Zoltán (Komáromfüss); Fülöp Pat-
rik (Gúta); Jóbová Noémi (Szentpéter); Kun Alex (Tany); Benkó Axel (Ko-
márom); Andrejo Luboš (Bátorkeszi); Staňo Natália (Marcelháza); Nagy
Adorján (Komárom); Mihalek Péter (Csicsó); Hamová Miriam (Komá-
romfüss); Jalšovsky Oliver (Marcelháza); Porubský Samuel (Bátorkeszi)

ELHUnyTAK:
Belicza Mihály (74) Őrsújfalu - Szentpál; Kertész János (76) Komárom;
Molnár László (61) Komárom; Borka László (50) Komárom; Dombi Er-
zsébet (94) Komárom; Dudáš Ondrej (45) Gyulamajor; Markaczová
Margita (83) Hetény; Illés Ladislav (68) Gúta; Pilinszki Pavel (76) Ekel
– Štúrová; Marosi Štefan (75) Gúta; Hegedűsová Terézia (90) Kava; Ga-
rai Július (62) Komárom; Mgr. Konkolovská Helena (74) Komárom; Od-
robináková Eva (69) Komárom; Hüttinger Július (81) Komárom; Šu-
chová Helena (90) Őrsújfalu; Vasi Ján (74) Keszegfalva; Obonya Ale-
xander (80) Gúta; Zácsiková Ella (70) Marcelháza; Kocsis Eugen (67) Ko-
márom; Bartha Vilmos (81) Komárom

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK
JUDr. Puskás Tamás (Dunaszerdahely) és Mgr. PhD. Keszegh Tünde
(Komárom)

„Megint egy nappal öregebb lettél,
A mosásban kicsit összementél,
De ne búsulj jön még télre tavasz,
40 éves is csak 1 évig maradsz!“

Július 18-án ünnepli 40. születésnapját

Tóth gabriella
Csicsón.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik munkatársai.

21. júla oslávia 3. narodeniny 

Bianka červená a Dominik Novotný.
Prajeme Vám k sviatku zo srdiečka,

nech vás stále niekto hýčka.

• Eladó autóutánfutó, AN-
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Beteggondozást, gyermek-
felügyeletet, takarítást válla-
lok. Tel.: 0908 718 169.
•Pincért és szakácsot kere-
sünk a tanyi Motorestbe.
Tel.: 0908 688 895.
• Banki jelzáloghitelek. Ka-
mat 1,89%-tól. Futamidő
max. 40 év. Gyors ügyinté-
zés. Tel.: 0907 235 125. 
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon 0915 176 283.
Nyugdíjasok, vállalkozók, Ma-
gyarországon dolgozók is.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Jó állapotban lévő unimó-
bódét vennék. Tel.: 0908 790
768.
• Pick-up-pal fuvarozást vál-
lalok. Tel.: 0907 577 029.
• Eladó szürke Bambínó baba-
kocsi, 50 €. Tel.: 0908 498 704.
• Olcsón eladó villanybicikli,
villanykenyérsütő, gyógy-
masszázs párna. Tel.: 0904 911
773.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó Škoda 120, fehér, jó
állapotban, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 501 683.
• Eladó mahagón ebédlőfal,
megkímélt állapotban, 350
cm – 120 €. Tel.: 0910 594 251.
• Szórólapok kihordását válla-
lom Búcson. Tel.: 0907 261 131.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna, vetőgép, hárító, foga-
sok. Tel.: 0905 234 868.
• Vennék komplett szódagé-
pet, KN-Gúta környéke, jó
árért. Tel.: 0915 389 865.
• Elajándékozok 2-hónapos
kiscicákat. Tel.: 0905 695 010,
0918 092 215.
• Mangalicák eladók. Tel.:
0905 832 940.
• Malacsütést vállalok. Tel.:
0948 599 665.
• Környezetvédelmi projekt,
mellyel saját cége lehet! Hív-
jon: 0915 887 466.
• Kiadó szoba-konyhás beren-
dezett lakás KN-ban a Meš-
tianskán. Tel.: 0904 594 535.
• Eladó zongora - Petrof pia-
nínó. Tel.: 0903 941 032.
• Alufelni eladó Peugeot
406-ra, 215/45/7, ára: 300 €.
Tel.: 0905 245 832.
• Satupad nagy satuval eladó,
ára: 120 €. Tel.: 0905 245 832.
• Kiadó garzonlakás szep-
tember 1-től, vagy eladó. Tel.:
0915 702 328.

„Olyan legyen életed, mint friss virág, 
Boldogság kísérjen egy életen át! 
Légy az, ami szeretnél lenni, 
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni! 
Boldog születésnapot!“
Július 15-én ünnepelte 4. születésnapját

Kozma Dávid.
E szép ünnep alkalmából
szívből gratulál: anya,
apa, mamáék, körikéék,
dédikéék, bagotai mama
és az egész család.

Rodičia

Gratulációt és köszönetet kíván 
a pati Piros tulipán énekcsoport 

a Pati Önkormányzatnak, 
JUDr. Szabó olgának 

a 15. Hídverő Napok alkalmából.

Forró István.

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

Július 20-án ünnepli 24. születésnapját 

Varga erik 
Komáromban.

Szívből gratulálunk: anya, Dodi és kishugod Sandika.

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

Július 14-én ünnepli 
4. születésnapját 

Julien Péter Bunda 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntjük:
anyu, tato és az egész család. 

• Kirándulás! Július 16. Bu-
dapest, ZOO, Vidámpark, 10
€/fő. Tel.: 0908 695 877.
• Kirándulás! Balaton-Cso-
pak, júl. 23, 10 €/fő. Tel.: 0908
695 877.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Eladó gabonacsiga, beton-
keverő, szennyvíz-szivattyú.
Tel.: 0910 486 028.
• Eladó 81 m2, 3-szobás lakás
Nemesócsán, ár: 28.000 €. Tel.:
0907 791 564.
• Szoba kiadó diáknak a bel-
városban Komáromban. Tel.:
0904 228 891.
• Eladó Wartburg 353 Stk
2013 és Babetta  20 m, 350 €
ill. 120 €. Tel.: 0904 223 521.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcában - KN,
1.emelet. Tel.: 035/381 0674.
• Eladó alig használt 50 l-es
kis hűtő. Tel.: 0904 570 156.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása és festése. Tel.: 0907
561 231.
• Ápoló, gondozó munkát
keresek, tanfolyamom és gya-
korlatom van! Tel.: 0949 274
976.
• Dôchodca VŠ hľadá prácu:
vrátnik, strážnik večer. Tel.:
035/7740 122.
• Díjnyertes minőségi borok
eladók. Tel.: 0918 869 700.
• Eladó autóba gyermekülés
20 € . gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
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A klub székházában Nagy
Tamás klubelnökkel és
MUDr. Ipóth Szilárd alelnök-
kel pillantottunk vissza a kö-
zelmúlt történéseire, majd a
múlt hibáit elemezve, okulva
azokból, megpróbáltuk felraj-
zolni a klub jövőképét. „Lé-
rant Péter és Zdenko Kršte-
ňanský edzőknek köszönhe-
tően jó rajtot vett csapatunk a
bajnokságban, de igazából
csak az ipolysági találkozó
után (7. forduló) mondtuk ki
végleg, hogy belevágunk,
megpróbáljuk elhódítani a
bajnoki címet” - kezdte be-
szélgetésünket Nagy Tamás.

A téli átigazolási időszakban
aztán Kóša, Balogh, Szórád és
Mlynár érkeztek, közülük két-
ségkívül Szórád mutatkozott
a legtapasztaltabb játékosnak,
amit később játékával igazolt
is, de Mlynár fontos góljai is
nagyban hozzájárultak a si-
kerhez. „Ami Kóša Tomi játé-
kát illeti, nos, ebben az eset-
ben eléggé fura dolgot ta-
pasztalhattunk ki” – mondta
el a klubelnök, majd így foly-
tatta: „A téli felkészülési mér-
kőzéseken remekül játszott,
sorra lőtte szebbnél szebb gól-
jait, de amikor elkezdtük a ta-

vaszi idényt, mintha átok ült
volna erre a rokonszenves fi-
úra. A legjobb helyzeteit sem
tudta gólra váltani, így több-
ször is a kispadról nézte a
mérkőzést. Az utolsó, min-
dent eldöntő mérkőzésen az-
tán nagyot focizott, és gólok-
kal is hozzájárult nagyarányú
győzelmünkhöz. Nem taga-
dom, már-már azt fontolgat-
tuk, hogy Tominak mennie
kell, de azon az ominózus
mérkőzésen arról győzött
meg bennünket, hogy to-
vábbra is számítanunk kell
vele. Az ő esete is bizonyí-
totta, hogy egy-egy játékos be-

illeszkedése a csapatba el-
tarthat akár fél évig is” –
mondta el Nagy Tamás. A
bajnoki tabellán kialakult te-
temes előnyre való tekintet-
tel, a szurkolók már-már ma-
gasabb osztályban látták a li-
lákat, amikor bekövetkezett
egy törés, és bizony izgulni
kellett a végső sikerért. „A ta-
vaszi idényben nagy hajrába
kezdtek a lévaiak is, ami fe-
szültséget szült csapatunknál,
és ezt a nyomást több játéko-
sunk is nehezen viselte. Az
illésháziak és negyediek el-
leni találkozók is ezt bizonyí-

tották, de végül aztán min-
den a helyére billent” –
mondta el Ipóth Szilárd.

Sajnos, a sérülések sem ke-
rülték el a csapatot, ami per-
sze ebben a sportágban nem
annyira különös. Az viszont
igen, ha kétszer is ugyanaz a
meghatározó játékos szen-
vedi el ezeket. Uzola István
bizonyára nem szívesen fog
visszaemlékezni az elmúlt
idényre, legalábbis ami a sé-
rüléseket illeti. Előbb Nagy-
megyeren szenvedett súlyos
kéztörést a 15. fordulóban, de
a hazai, negyediek elleni ta-
lálkozót sem játszhatta végig

egy kellemetlen ínhúzódás
miatt. Kitartása és fociszere-
tete azonban nem engedte
csüggedni, és bár még az
utóbbi sérülésének vannak
fájdalmas nyomai, ő már az
új idényre készül. 

A lilák persze nemcsak fel-
nőtt csapatukkal képviseltet-
ték magukat a bajnokságok-
ban, hiszen közismert, hogy a
KFC egyfajta „focinevelde” is
egyben. Két ifjúsági és két di-
ákcsapata mellett, több kor-
osztályos előkészítőt is fog-
lalkoztat. „Feltétlenül köszö-
netet kell mondanom ifjú-

sági csapataink játékosainak
és edzőinek, a diákoknál és
előkészítőknél külön hang-
súllyal a szülőknek is, akik
nem kis áldozatok árán segí-
tik nemcsak gyermekeik fej-
lődését ebben a sportágban,
de a klubot is” – mondta el
Nagy Tamás.

A foci egyik elengedhetet-
len „kelléke” a pénz. A KFC
ezekben a javakban sem bő-
velkedett. „Az előző idényben
a városi önkormányzat volt a
klub fő támogatója, de ott
sem volt rózsás a helyzet, így
az idei első támogatást április
29-én kaptuk meg, holott a
bajnokság már március óta
zajlott. Így nem maradt más
lehetőségünk, mint hogy né-
hányan a vezetők közül ösz-
szeadtuk a legszükségesebb
kiadásokra szükséges össze-
get. A helyzetünk aztán kon-
szolidálódott, és ezért is kö-
szönettel tartozunk a város
polgármesterének és a képvi-
selő-testületnek. Ugyanúgy
köszönjük többi támogatónk-
nak is a segítséget, ők vala-
mennyien részesei az annyira
áhított sikernek. Ugyanez el-
mondható remek szurkoló-
inkról is, akik közül sokan ott
voltak valamennyi mérkőzé-
sünkön, akár idegenben, akár
hazai környezetben léptünk
pályára. Az ellenfelek is így
láthatták, hogy nem vagyunk
magunkra hagyva Komárom-
ban” – véli Ipóth Szilárd.

Ami a jövőt illeti, nos, né-
hány változás elkerülhetet-
len, hiszen magasabb osz-
tályban a követelmények  is
magasabbra nőttek. „Először
is, a keretben végre kellett
hajtanunk néhány változást.
Vígh, Balogh és Csintalan tá-
voztak a csapatból, de ősszel
Skok is elhagy bennünket,
mivel Brünnben folytatja ta-
nulmányait. Jelenleg ami biz-
tos, az a győri Rom Henrich
érkezése Gyirmót csapatából,
Goran Antunovič visszatérése

Somorjáról, és Mészáros
Ádám visszatérése az ifiből.
Dolgozunk Medgyes József
esetleges vendégjátékán a
DAC-ból, és a komáromi Ma-
jer Iván visszatérésén, aki a
nyitraiak játékosa volt, de je-
lenleg már szabad játékos-
ként tér vissza Magyarország-
ról. Ezen kívül, még két gyir-
móti és egy nyitrai játékost
próbál Medgyes Péter edző,
aki ezen a héten hozza meg
döntését az egyes játékosok
maradásáról, illetve távozásá-
ról. Mivel az átigazolási idő-
szak december végéig tart, így
még menet közben is lehet-
nek apró változások” –
mondta el Nagy Tamás klub-
elnök.

Az edzői kérdést illetően,
Medgyes Péter, a komáromi
származású, de most Buda-
pesten élő egykori kiváló lab-
darúgó lett július 11-től a KFC
szakmai igazgatója, a pálya-
edzői teendőket a tavalyi si-
kerkovács, Lérant Péter fogja
ellátni. „Több edző is volt a
látókörünkben, de végül
Medgyes Péter mellett tettük
le voksunkat. Lérant Péter ér-
demei ugyan elévülhetetle-
nek, de mivel jelenleg is foly-
tatja tanulmányait edzői vo-
nalon, a bajnokságnak meg-
felelő licenccel rendelkező
edzőt kellett találnunk.  Vele
természetesen számolunk a
jövőben is, hiszen tapaszta-
lataira mindenképpen szük-
sége van a klubnak. Ez a vál-
tás ugyan némi idegességet
idézett elő a csapatban, de a
kedélyek lenyugodni látsza-
nak, és most már ismét a fo-
cié lett a főszerep. Szüksé-
günk van a nyugalomra, hi-
szen mindenképpen szeret-
nénk a Régióbajnokság fel-
sőházában mozogni. Persze,
ehhez szükségünk lesz a
szurkolók és támogatók se-
gítségére is” – mondta el
mintegy zárszóként a klubel-
nök.

Vissza- és előrepillantó
Labdarúgás

A tavalyi idény kétségkívül legjobban górcső alá vett csapata régiónkban a komá-
romi KFC volt. Hosszú évek után ugyanis nagy esély mutatkozott arra, hogy a 111
éves múltra visszatekintő lilák ismét bajnokságot nyerjenek. Nyertek is, de a baj-
noki címhez vezető út messze nem volt annyira egyenletes, mint ahogy az egy kí-
vülállónak tűnhetett.  

Ipóth Szilárd és Nagy Tamás múlt hétfőn mutatta be a klub új szakmai igazgatóját Medgyes Pé-
tert, mellette a pályaedző Lérant Péter

TÁMoGATÓK
Komárom Város, Winery Corp, ComKlima, C-Motors,

SK-Remont, Agroservis John Deere, Panachem, SaM,
ComTherm, Real K, Real N, Cosma Cafe, Agref, Relax
2000, TecTum Novum, Rieker, Slovakent, Darton, Army
Shop, Tonex, Aegon, Kleopatra, Hotel Peklo, Litovel
Pub, Autosklo, NecArte, Strasser László, Benkóczky Ti-
bor, Krajči László. 

Médiatámogató: 
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Labdarúgás

Ökölvívás Kerékpározás

Harmadik mérkőzésüket is simán nyerték a komáromi cápák a Bo-
xingOne nemzetközi bajnokságban. Most a Győri Gladiátor ott-
honába látogattak el, hogy igazolják eddigi remek szereplésüket eb-

ben a neves versengésben. A vendéglátók tekintettel a ragyogó időjá-
rásra, a városháza előtti téren állították fel a szorítót, ami remek húzásnak
bizonyult, hiszen óriási tömeg látogatott ki az összecsapásra. A komáromiak
mesterének, Győrfi Györgynek, ismét örömöt szereztek a fiúk, hiszen a
szép győzelmen túl, újra elvitték mindkét segédpontot is, merthogy sem
Káté Gyula, sem Szellő Imre nem hagytak kellő mozgásteret ellenfelüknek.

Győri Gladiátor – Komáromi Cápák 2:14
Eredmények:
56 kg: Könnyű Róbert – Nagy Krisztián 0:2
60 kg: Rácz Sándor – Varga Miklós 0:2
64 kg: Nyéki George – Káté Gyula 0:3
69 kg: Zámbó Dániel – Zöld Tamás 2:0
75 kg: Szabó László – Harcsa Norbert 0:2 
81 kg: Portéka Tibor – Szellő Imre 0:3
91 kg: Bognár Gábor – Darmos József 0:2

Őrsújfalu, Keszegfalva, Csallóköz-
aranyos és a magyarországi Bábolna
csapatai részvételével labdarúgótornát
rendeztek Őrsújfalun. A minden év-
ben lebonyolításra kerülő torna egy-
ben emléket is állít a tragikus hirte-
lenséggel elhunyt kiváló kapus Pataki
Tibor emlékének. A tornagyőzelmet
az aranyosi gárda szerezte meg, akik a
döntőben Keszegfalva csapatát győz-
ték le, így veretlenül hódították el a
kupát. Az eredményhirdetésnél Pataki
Tibor serleget is átadtak a torna leg-
jobb játékosának, ezt Győri Jenő, az
aranyosiak hálóőre érdemelte ki.

Eredmények:
Csallóközaranyos – Őrsújfalu 5:2
Gólok: Berecz 4, Horváth L  -  Döme,

Lőrincz L
Keszegfalva – Bábolna SE  4:1
Gólok: Budai 2, Hozman, Csoma –

Fekete
A 3.helyért:
Őrsújfalu – Bábolna 5:1
Gólok: Boros T 2, Boros. G, Döme,

Kovács – Fekete
Döntő:
Csallóközaranyos – Keszegfalva

4:1
Gólok: Álló 2, Berecz, Horváth L –

Oláh
Kép és szöveg: -pint-

Aranyosi és búcsi kupagyőzelmek

Nagyszabású tornát rendeztek Du-
namocson, amelynek fővédnöke, egy-
ben sztárvendége is Erős Gábor FIFA-
játékvezető volt. A szurkolók látványos
mérkőzéseket láthattak, amelyeken a
játékosok teljes szívvel „odatették ma-
gukat”. Egy mérkőzés kivételével ,gó-
lokban sem volt hiány, így a szurkolók
kiélvezhették a foci valamennyi örö-
mét. A díjakat, mi sem természete-
sebb, Erős Gábor adta át az arra érde-
mes labdarúgóknak, majd élménybe-
számolót is tartott, amelyre érthetően
sokan voltak kíváncsiak. 

A torna eredményei:
Búcs – Pat 5:1
Dunamocs – Dunaradvány 4:1

Dunaradvány – Pat 1:0
Dunamocs – Búcs 2:5
A végső győzelmet a búcsiak sze-

rezték meg, megelőzve a hazai, illetve
a dunaradványi és pati alakulatokat. 

A torna után a klubvezetők kiérté-
kelték a 2010/2011-es idény legsikere-
sebb hazai játékosait. Pálik Mihály
gólkirály és Püsky János, mint a csa-
pat leghasznosabb játékosa névre
szóló kupát vehettek át Jókai László
klubelnök kezéből. 

Az egyes mérkőzések között tizen-
egyes-rúgó versenyt is beiktattak a
szervezők, amelynek győztese a hazai
Lajos Tamás lett. A legtöbb büntetőt
kivédő kapusok versenyében Tóth
László vitte el a győzelmi pálmát. 

Erős Gábor élménybeszámolója közben

Két fronton is komáromi sikerekIsmét haraptak a Komáromi Cápák 

Káté Gyula 
(pirosban) ismét 
remekelt, aminek
most Nyéki 
George látta kárát

Az elmúlt héten úgy az országúti kerékpározóknak, mint a hegyi bringásoknak Ma-
gyarországon rendeztek versenyeket, amelyekről nem hiányozhattak a komáromi
résztvevők sem. A hegyi kerékpározók a visegrádi MTB Maratonon, míg az orszá-
gúti versenyek szerelmesei a Tatabányán megrendezett Amatőr Kupasorozat ki-
lencedik futamán adtak egymásnak randevút.

Ancsin Marek kategóriájában bronzérmet szerzett

A visegrádi hegyi mara-
ton már évek óta nagy nép-
szerűségnek örvend, a most
megrendezett 12. évfolya-
mon is 10 ország 1200 ver-
senyzője vágott neki a 32,
illetve a 68 kilométeres táv-
nak. Régiónkat a komáromi
Piko S.E. két versenyzője,
Kurdi István (68 km) és Ko-
vács Kamill (32 km) képvi-
selte. Mindketten a 10. he-
lyen fejezték be a versenyt
saját kategóriájukban.

A tatabányai Amatőr
Kupa kilencedik, Turul
Kupa futamán 109 ver-
senyző küzdött a 83 kilo-
méteres távval és a nagy hő-
séggel. Régiónkat három
versenyző képviselte, An-
csin Marek és Ancsin Ró-
bert a MaMa-Trek S.E. kép-
viseletében, míg Semsei
László, Ógyalla Város ke-
rékpározásának jó hírét
vitte el Tatabányára. 

Eredmények:
Ancsin Marek – kategóriájában 3., összetettben 17.
Ancsin Róbert – kategóriájában 10., összetettben 47.
Semsei László – kategóriájában 20., összetettben 50.

Őrsújfalu

Dunamocs
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