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Részletek az 5. oldalon

Duna Arany Párlata
Fesztivál 2011

40 ezer eurós
zsákmánnyal távoztak

Az élelmiszertámogatási program nem újszerű az Európai Unióban, ahol ezt
már 1987 óta alkalmazzák. Az arra rászoruló célcsoportok lisztet és tészta-
féléket kapnak olyan mennyiségben, hogy huzamosabb időre biztosítva le-
gyen táplálkozásuk, illetve annak egy része. Ezeket a segélyeket az Euró-
pai Mezőgazdasági és Garanciális Alapból finanszírozzák. A programhoz eb-
ben az évben Szlovákia is csatlakozott, így tájainkon is rövid időn belül meg-
jelennek azok a szállítmányok, amelyekről eddig csak a hírekből hallottunk.

Pénteken a késő
esti órákban pénz-
rablás történt Ta-
nyon. Renáta Čuhá-
ková, a nyitrai kerü-
leti rendőrkapitány-
ság szóvivőjének tá-
jékoztatása szerint,
az említett napon
két álarcos rabló ha-
tolt be az egyik ház-
ba, ahol egyébként

tettük elkövetése előtt kiiktatták a védelmi célt szol-
gáló kamerarendszert, majd a házba érve a 33 éves
tulajdonost fegyverrel arra kényszerítették, hogy adja
át nekik a páncélszekrény tartalmát.

A személyleírás szerint mindkét rabló 180 cm kö-
rüli testmagassággal rendelkezett. Az egyik elkövető
sovány, a másik zömökebb testalkatú volt. A sértet-
tel mindvégig magyarul beszéltek. A rendőrség bűn-
vádi eljárást indított ismeretlen tettesek ellen va-
gyon elleni bűncselekmény alapos gyanúja miatt. A
csuklyás betörők tettük elkövetéséért akár 10-15 év
szabadságvesztéssel járó büntetést is kaphatnak. A
tettesek után nyomoz a rendőrség. -pint-

Részletek
a 3. oldalon

Mégis felújítják a műtőket
Már-már reménytelennek látszott a komáromi kórház
sebészeti osztálya műtőinek felújítása, amikor régi-
ónk szempontjából egy nagyon fontos sajtóhír látott
napvilágot. A Nyitra Megyei Önkormányzat döntésé-
nek alapján, ezen a szerdán megkezdik a műtők fel-
újítását. Köztudott, hogy amennyiben ez nem tör-
ténne meg az év végéig, úgy a megyei főorvos határo-
zatának alapján a műtőket végleg be kellene zárni,
aminek beláthatatlan következményei lennének a ré-
gió lakosságának szempontjából. A hír nyomán meg-
kerestük a komáromi kórház igazgatóját, Mgr. Viktor
Dudášt, akitől a hír hátteréről tudakozódtunk.

Folytatás a 2. oldalon

Tany

Veszélyes lehet a
méh- és darázscsípés
Sokan nem is gondolják, hogy milyen ve-
szélyes lehet egy méh vagy darázs csípése. A
méh- és darázsméreg-allergia a legritkábban
előforduló allergiás betegség, tünetei lehet-
nek enyhe, helyi panaszok, de súlyos, élet-
veszélyes állapot is kialakulhat.

A csípés pillanatában az állatok méreg-
anyagot juttatnak az ember szervezetébe,
amely a véráramba kerülve gyorsan szétterjed
a testben, és nagy mennyiségű hisztamin fel-
szabadulását eredményezi. Az így kialakult re-
akció többféle lehet: bőrpír, duzzanat, fájda-
lom jelentkezik, súlyosabb esetben hörgőgörcs
és sokk, majd légzésbénulás.

Folytatás a 4-5. oldalon

Átlagos termést
takarítottak be a gazdák

Madar:
Mi lesz az enyészetté vált
egykori katonai lőtér sorsa?

Részletek a 6. oldalon

Részletek a 8. oldalon
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Vélemény

Több önkormányzat mérle-
geli, hogy megtiltja játékau-
tomaták üzemeltetését a he-
lyi vendéglátóipari egysé-
gekben. Erre egy közelmúlt-
ban elfogadott törvénymó-
dosítás ad lehetőséget.

A szerencsejátékokról
szóló törvényt hosszas viták
után a múlt héten módosí-
totta a pozsonyi parlament.
Ennek alapján 2013 január-
jától a szlovákiai vendéglá-
tóipari egységekben már
nem lesznek játékautoma-

ták. Ezek kizárólag speciális
játéktermekben működhet-
nek, ahol viszont tilos lesz a
dohányzás és szeszesitalok
fogyasztása.

A települések önkor-
mányzata már az idén szep-
tembertől jogot nyer arra,
hogy ne engedélyezze új ka-
szinók, játéktermek meg-
nyitását, illetve különféle
szerencsejátékok űzését sa-
ját területén. Ugyanakkor a
játéktermek működtetői kö-
telesek lesznek megakadá-
lyozni a belépést a termekbe
a játékfüggő személyeknek,
ha ezt előzetesen maguk az
érintettek, illetve közeli hoz-
zátartozóik kérik. -d-

Folytatás az 1. oldalról
• Igazgató úr, mit rejt egé-

szen pontosan ez a döntés?
- Több éves problémánk ol-

dódik meg a műtők felújítá-
sával, de ami a leglényege-
sebb, elhárul azok végleges
bezárásának a veszélye. Az út
idáig nagyon nehéz volt, de
szerencsére megyei képvise-
lőink, MUDr. Anton Marek és
JUDr. Szabó Olga nem adták
fel a küzdelmet. Persze, ez egy
jó hír, de ami mögötte van, az
mindenképpen az említett
képviselők munkáját dicséri
elsősorban. Tudni kell, hogy
2010. szeptemberében, képvi-
selőink hozzáállásának kö-
szönhetően a megyei önkor-
mányzat már jóváhagyott 630
ezer €-s támogatást a műtők
felújítására. A februárban kiírt
versenytárgyalás eredményét
azonban a komáromi képvi-
selők, akik tagjai voltak a bi-
zottságnak, megtámadták. Az
önkormányzat elfogadta a ko-
máromi képviselők érveit, így
új versenytárgyalás kiírását
hagyta jóvá. Ennek győztese a
komáromi Darton Kft. lett,
amely 400 ezer €-s költségve-
tést terjesztett be a munkála-
tok elvégzésére. A dolognak
azonban volt egy hibája is, de
képviselőinknek köszönhe-
tően, ez is megoldódott. Mi-
vel a működésben lévő mű-
tőkben nem lehetett építé-
szeti felméréseket végezni, te-
hát fúrni-faragni, több tényre
nem derülhetett fény. Ami-
kor a győztes kivitelező, az
építkezés szakfelügyelője és a
tervező bejutottak a műtőbe,
akkor derült ki, hogy olyan
munkálatokat is el kell vé-
gezni, amelyek nem szerepel-
tek a versenykiírásban. Hiába
lesznek korszerű műtőink, ha
azok majd beáznak, nem
megfelelő az elektromos
rendszerük, de a többi veze-

ték is messze túl van az élet-
tartamán. Nem beszélve arról,
hogy kiiktatása esetén, új
pára-sterilizálót kell beépíte-
nünk a mai normáknak meg-
felelően. Mindezt összegezve,
80 ezer €-s többletköltség je-
lentkezett. Képviselőink ha-
tékony közbenjárására azon-
ban a megyei testület ezt is
jóváhagyta, így született meg
az 500 ezer €-s támogatás. A
belső műszaki berendezése-
ket, amelyek megközelítőleg
200 ezer €-ba fognak kerülni,
a Forlife n.sz. biztosítja. Ez-
úton is szeretnék köszönetet
mondani a megyei önkor-
mányzatnak, de különösen
Anton Marek és Szabó Olga
képviselőknek.

• Valóban jó hír ez mind-
nyájunk számára, de egy
ilyen léptékű építészeti bea-
vatkozás bizonyára más gon-
dokkal is jár. Miként fogják
megoldani a szükséges mű-
téteket?

- Igen, a munkálatok folya-
mán, amelyeket a tervek sze-
rint még ebben az évben be-
fejezünk, a páciensek is kény-
telenek lesznek elviselni bi-
zonyos terheket, és már most
kérem türelmüket és megér-
tésüket. Aggodalomra azon-
ban nincs semmi ok, min-
dent úgy szerveztünk meg,

hogy a páciensek a lehető leg-
kevesebb problémával talál-
kozzanak. Az építkezési mun-
kálatok idején, tehát már
ezen a héten üzembe helyez-
zük az egynapos beavatkozá-
sokra szakosodott osztályun-
kat, a sürgős, illetve a terve-
zett műtéteket pedig a har-
madik műtönkben fogjuk el-
végezni. A tervezett
traumatológiai beavatkozáso-
kat és műtéteket pedig az ér-
sekújvári, nyitrai, illetve a
nagytapolcsányi kórházakban
fogjuk elvégeztetni. Azt is
azonban csak olyan esetek-
ben, amikor telítve lesz vala-
mennyi műtőnk, merthogy
így is két műtő áll majd ren-
delkezésünkre. Természete-
sen van egy harmadik, tarta-
lékban lévő műtő is, ahol az
esetleges életmentő beavat-
kozásokat fogjuk elvégezni.
Az ugyanis megengedhetet-
len, hogy például egy autó-
baleset sérültjét még szállít-
gassuk egy távolabbi kór-
házba. Ilyen esetekre fel van
készülve a kerületi diszpé-
cserszolgálat is, amely ilyen
esetekben azonnal reagálni
tud, tehát a mentőorvossal
való konzultáció után eldönti,
melyik kórházba szállítsák a
sérültet. Merem remélni,
hogy nem sok ilyen esetünk
lesz, de minden eshetőségre
fel kell készülnünk. Ezekről
az esetekről azonnal tájékoz-
tatjuk az egyes egészségügyi
biztosítókat és persze, a ve-
lünk együttműködő kórháza-
kat is. Elsődleges célunk,
hogy egyetlen polgár se ke-
rüljön életveszélybe a műtők
felújításának okán, és ezért
mindent úgy szerveztünk
meg, hogy ne érjen bennün-
ket és természetesen pácien-
seinket kellemetlen meglepe-
tés.

-böröczky-

Nem szégyen…
„Nem szégyen a szegénység, csak kellemetlen” – szokta volt

mondani öreganyám, amikor éppen nem jutott hús az asztalra.
Mert bizony voltak ilyen idők is. És most újra szembe kell
nézni ennek a mondásnak igazságával. Egyre nagyobb az el-
szegényedés, egyre többen szorulnak különböző támogatá-
sokra, hiszen munka csak elvétve akad, még ha az országos sta-
tisztikák próbálják is némileg kozmetikázni a reális helyzetet.
Persze, azok sem nagyon dúskálhatnak a javakban, akiknek
megadatott a szerencse, hogy alkalmi, szerencsésebb esetben
állandó munkához jutottak. Bár, az „állandó” jelző sem bizto-
sít manapság több nyugalmat, mint az „alkalmi”. Nem lehet te-
hát „duhajkodni” a családi költségvetés beosztásánál ott sem,
ahol ezt látszólag akár átmenetileg meg is tehetnék. Merthogy
a jövő is eléggé bizonytalannak látszik.

Új hír, hogy szeptemberben régiónkban is élelmiszer-cso-
magokat fognak kiosztani az arra rászorulóknak. Nagyon sokan
vegyes érzelmekkel fogadták ezt a hírt, egyrészt kissé megalá-
zónak tartva, másrészt a kiosztásra kerülő élelmiszercsomagok
összetételét illetően. Nos, szögezzük le, a legkisebb okunk
nincs megalázottnak érezni magunkat egy ilyen csomag elfo-
gadásánál. És a szégyenérzet? Szégyenkezniük talán azoknak
kellene, akik idáig juttatták azt a társadalmat, amelyben na-
gyobb tömegek vannak rászorulva a különböző támogatásokra
ahhoz, hogy emberhez méltón élhessék le életüket és nevel-
hessék fel gyermekeiket. Egészen más a helyzet a kiosztásra ke-
rülő élelmiszereket illetően. A minap szerkesztőségünkbe te-
lefonált egy támogatásra jogosult nyugdíjas hölgy, aki azt kér-
dezte tőlünk, vajon mit kezdjen majd a 20 kilogramm sima-
liszttel és a 20 kilogramm tésztával? Nos, nem tudtunk elfo-
gadható, kimerítő választ adni a kérdésre. Mert valóban, mit is
kezd egy egyedülálló személy ennyi nyersanyaggal, amely így
együtt sem old meg étkezési szükségleteket? Nem bocsátko-
zunk elméleti számítgatásokba, vajon mennyi idő alatt tudhat
egy személy elfogyasztani ennyi lisztet és tésztát úgy, hogy
közben még megpróbálja változatosabbá is tenni étlapját. Azt
is kérdezte a hölgy, tekintettel a fentiekre, miért nem változa-
tosabb az élelmiszercsomag, ha már az unió ennyire lelkén vi-
seli sorsunkat? Ez is jó kérdésnek látszik, bár itt már lehet ta-
lálgatni is. Azt ugye tudjuk, hogy az Európai Mezőgazdasági és
Garanciális Alap finanszírozza ezeket a támogatásokat. A vég-
rehajtás azonban a Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium kezében van, tehát ő dönti el, mit is tartalmaz-
zanak ezek a csomagok. Röviden talán azt is lehetne mondani,
hogy bizonyára ezektől a termékektől duzzadnak a raktárak(!?).
Igen ám, de akkor olyan lobbira kell gyanakodnunk, amely biz-
tosítja az idei, már beharangozott jó termés raktározási lehe-
tőségeit. Egyszóval, „pénz is áll a házhoz”, meg a raktárakat is
kiürítjük. Ez ugyan jó hír a hazai termelőknek, de azért azokat
sem kellene „Palira venni”, akik egyébként is nagy bajban van-
nak. Mert ha már egy rövid időre is, de meg akarjuk oldani rá-
szoruló embertársaink étkezését, van éppen elég hazai ter-
mék, amelyekből egy szép csomagot lehetne összeállítani
ugyanebben az értékben. Mondjuk a kevesebb liszt és tészta
mellé egy kis étolaj, húskonzerv, tartósított tej, egyebek.

Persze, olyan mondást is ismerünk, miszerint „ajándék lónak
ne nézd a fogát”. No, de azért a temérdek liszt és tészta sem ér
sokkal többet, mint a fogatlan gebe. Böröczky József

Mégis felújítják
a műtőket

Értesítés
A Komáromi Területi Közegészségügyi Hivatal ezúton szeretné

felhívni a lakosság figyelmét az EPIS információs rendszer nyilvá-
nosan hozzáférhető internetes portáljára.

A portál létrehozója a Szlovák Közegészségügyi Hivatal, célja a la-
kosság egyes fertőző betegségekről - azok okairól, előfordulásáról
és megelőzéséről - való időszerű tájékoztatása. A betegségek elő-
fordulása – azok számokkal történő kifejezésén túl - térképekkel,
grafikonokkal és trendek alakulásával van kiegészítve. Az oldalon
úgyszintén megtalálhatók védőoltásokkal kapcsolatos informá-
ciók (pl. az időszerű oltási naptár), valamint külföldi utazásokkal
kapcsolatos egészséget veszélyeztető tényezőkre való figyelemfel-
hívások.

A fertőző betegségekről szóló adatok folyamatos frissítés alatt áll-
nak. Bejelentkezés esetén lehetőség nyílik kérdezésre, megjegyzé-
sek küldésére, valamint vitamfórumokba való bekapcsolódásokra.

A portál a www.epis.sk internetes oldalon érhető el.

A települések is betilthatják
a kocsmai nyerőgépeket
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Bővebb tájékoztatást: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban

Külföldi állásajánlatok - EURES

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

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

Pincér/nő, SR, Ján Prágay – SISTAG, Komárno 1 035/7702604

Épület-villanyszerelő,
BAU TECH MEISTER s.r.o. KN 5

Telefonszámmal ellátott
életrajz a bau.tech.vj

@gmail.come-mail címre.
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!

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 Életrajz a zpavleova@
vicentetorns.come-mail címre.

Szakács/nő, SR
Reštaurácia KLAPKA Komárno 1 0902 297 175

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650 440 123

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

Vasszerkezet-mázoló, SR, Štefan Tóth – KOVEX, Tôň 1 0357796564

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

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

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

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

Logisztikai munkatárs/raktáros, SR
VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy 1 zpavleova@vicentetorns.com

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! 5 035/7846 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 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., Hurbanovo 1 0908 243 920
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Jozef Máriási-MAJO TRANS, Komárno-Nová Stráž 2 0905908954,

035/7782381

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

Egészségügyi dolgozó - nővér, SR,
DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012

Hegesztő – szerelő, SR
DELTAFLEX s.r.o. Komárno 1 Életrajz a bottyan@

freemail.hu e-mail címre.

Háztartási kisegítő, Németország 3 035/2444 304

Szakács, segédszakács
Németország 2

Német nyelvű életrajz a
info@saschas-kachelofen.de vojtech.mar-

kovics@aquadanubius.sk e-mail címre

Pincérnők
Csehország

Nincs
megadva

+420 604 444 946 telefonon vagy e-mailen:
info@aclub-slavicin.cz a munkaadónál

Hegesztő, gépi fém szerelő
és karbantartó Csehország

Nincs
megadva

+420 608 822 653/658 telefonon
vagy e-mailen:

cbu@bohemia-manscraft.cz
Tehergépjármű szerelő, autovilla-
mossági szerelő, Magyarország 2 Magyar nyelvű életrajz a

hr@eurotrade.hu e-mail címre

Tehergépjárművezető
Csehország 100

+420 567 121 286 /606 773 222
telefonon vagy e-mailom na:

anna.flekova@icomtransport.cz
Buszvezető
Csehország 20

+420 602 470 669/465 500 620
telefonon vagy e-mailen:

radek.kubenka@csaduo.cz a munkaadónál
Hajóépítész, asztalos,ács
Németország 30

Német és szlovák nyelvű életrajz
rivafrackmann@gmx.de és másolatban

ida.janikova@upsvar.sk e-mail címre

Folytatás az 1. oldalról
Mivel régiónkban is egy egészen új típusú tá-

mogatási formáról van szó, mi sem természe-
tesebb, igyekeztünk a legtöbb információt be-
gyűjteni, hogy tájékoztatni tudjuk olvasóinkat
a legfontosabb tudnivalókról. A mezőgazdasági
minisztérium ugyan karitatív szervezetek be-
vonásával megszervezte az élelmiszerek kiszál-
lítását az egyes régióközpontokba, viszont nincs
sem egységes útmutató ennek végrehajtására,
sem kellő tapasztalat régiónk községeiben. Az
egyik, öt községből álló Alsó-csallóközi kisrégió
(Csallóközaranyos, Ekel, Keszegfalva, Megyercs
és Tany) polgármesterei ragadták meg a kezde-
ményezést, és nagy aktivitással láttak neki az
előkészületeknek. Az egyes célcsoportok ugyan
központilag adva vannak, viszont az élelmisze-
rek településekre való kiszállítása, a szállítmá-
nyok elraktározása, valamint a jogosult szemé-
lyek feltérképezése nem kis munkát igényel a
községi hivatalok részéről. Az említett telepü-
lések polgármestereinek nevében Varjú Éva,
Csallóközaranyos polgármestere kereste meg a
komáromi Munka-, Szociális és Családügyi Hi-
vatal igazgatónőjét, Nagy Gabriellát, keresve az
együttműködés lehetőségét. Mindezt azért,
mert az egyes célcsoportok nagyobb része ép-
pen ebben a hivatalban van nyilvántartva. Az
igazgatónő felvállalta az együttműködést, és
néhány nap múlva, már a munkahivatal tár-
gyalótermében egyeztettek régiónk polgármes-
terei.

„Elsősorban azt kellett tisztáznunk, az élel-
miszerek kiosztásával kapcsolatosan mely ten-
nivalók tartoznak hivatalunkra, melyek a szo-
ciális biztosítóra, melyek a karitatív szervezetre,
és melyek az egyes településekre. Az idő sürget,
hiszen régiónkba szeptember folyamán érkezik
meg a szállítmány, és addig rengeteg tennivaló
akad mindenki számára. Ami a mi hivatalun-
kat illeti, minden jogosult nevére, célcsopor-
tokként igazolást kell kiállítani, hogy minden
probléma nélkül hozzájussanak az élelmiszer-
csomaghoz. A szociális biztosító minden tele-
pülésnek a jogosult nyugdíjasok létszámát adja
meg, őket majd a község fogja megfelelő úton
megszólítani és nyilvántartásba venni. A leg-
nagyobb feladat azonban a mindent felügyelő
komáromi Charita nonprofit szervezetre, vala-
mint az egyes községekre hárul majd, hiszen ők
biztosítják azt, hogy minden jogosult hozzájus-
son az élelmiszer-csomagokhoz” – mondta el la-
punknak Mgr. Nagy Gabriella.

Megkerestük a komáromi Charita n.sz. igaz-
gatónőjét, Nataša Hosnédlovát is, aki a követ-
kezőket mondta el a szállítmánnyal és annak
kiosztásával kapcsolatban: „A régiónak szánt
szállítmány szeptember folyamán érkezik meg
Komáromba, addig megfelelő raktárhelyiséget
kell biztosítanunk, hiszen nagyobb mennyi-

ségről van szó. Tárgyaltam Novák Béla alpol-
gármesterrel, aki ígéretet tett, hogy segít annak
bebiztosításában. A szállítmány megérkezésé-
nél ott lesz a mezőgazdasági minisztérium
munkatársa is, majd megkezdjük az egyes te-
lepülésekre való kiszállítást. Szerencsénkre, az
egyes települések polgármesterei nagyon segí-
tőkészek, így bízom benne, hogy minden za-
vartalanul fog lezajlani. Természetesen, fel-
adatkörömnél fogva ott leszek valamennyi ki-
osztásnál csakúgy, mint a minisztérium mun-
katársa is. Mindenkit szeretnék biztosítani,
hogy az élelmiszereket csak és kizárólag az arra
jogosultak fogják megkapni. Annál is inkább ré-
sen leszünk, merthogy még nincs tapasztala-
tunk az ilyen nagyszabású akciókban. A komá-
romi központi raktárból naponta fogjuk szállí-
tani az élelmiszercsomagokat, lesznek esetek,
amikor egy nap alatt két szomszédos községbe
is eljutunk. A pontos időpontokról természete-
sen tájékoztatni fogom az egyes települések
polgármestereit” – mondta el az igazgatónő.

A kezdeményező kisrégió képviseletében
Varjú Évát, Csallóközaranyos polgármesterét
szólítottuk meg, aki így látja az élelmiszercso-
magok kiosztásának lehetőségeit: „Egy község-
ben sem okozhat gondot az élelmiszerek el-
raktározása arra a maximálisan 48 órára, amíg
azokat átadjuk valamennyi jogosultnak. Mi pél-
dául a kultúrházban fogjuk megszervezni az át-
adást, természetesen a Charita n.sz. képviselő-
jének jelenlétében. Addig feltérképezzük azokat
a nyugdíjasokat, akik jogosultak a csomagokra,
a többi jogosult feltérképezése már folyamatban
van, amiért külön köszönet jár a komáromi
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, vala-
mint a komáromi Szociális Biztosító igazgató-
nőinek. Mint a kiosztás megszervezésének
egyik kezdeményezője, tovább folytatom a tár-
gyalásokat régiónk polgármestereivel, akik to-
vábbi jó ötletekkel rukkolhatnak elő annak ér-
dekében, hogy az egész akció sikeres legyen” –
mondta el Varjú Éva.

Ha belegondolunk, ez az összefogás óriási
nehézségektől mentesíti azokat, akik jogosultak
az ilyen élelmiszercsomagok átvételére. Sem a
munkahivatalnak, sem pedig a szociális bizto-
sítónak ugyanis nem lenne kötelessége részt
vennie ebben az akcióban, hacsak a kellő iga-
zolások kiadását nem számítjuk. Ennek elle-
nére vállalták a polgármesterekkel való együtt-
működést, aminek gyümölcsét majd azok ér-
zékelhetik, akik jogosultak ezekre a csoma-
gokra. Az egyes településeken így nem kell
semmit tenniük a jogosultaknak, csak figyelni
a szórólapokon, illetve a hangosbemondókon
közölt tájékoztatásokat. A szervezési kérdések
teljes lezárása után – vélhetően 2-3 hét –, olva-
sóink az egyes községi hivatalokban kapnak
bővebb tájékoztatást. Böröczky József

Kik jogosultak a segélyre? (személyenként 20 kg liszt és 20 kg tészta)
1. A gyermekotthonokban és hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek,
2. Szociális otthonokban elhelyezett és egészségkárosult gyermekek,
3. Nyugdíjasotthonok és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézetek lakói,
4. Bíróság által nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek,
5. Azok a fizikai személyek, akik szociális segélyt kapnak (anyagi rászorultság okán - hmotná núdza)
6. Azok a fizikai személyek, akik szociális segélyt (anyagi rászorultság okán - hmotná núdza) és gyer-

mekétkeztetési hozzájárulást kapnak. Ebben az esetben a gyermekétkeztetési hozzájárulást élvező gyer-
mek is segélyben részesül,

7. Azok a gyermekek, akik alacsony jövedelmű családokban élnek, és gyermekétkeztetési hozzájárulást
kapnak. Ebben az esetben csak a gyermekek kapnak segélycsomagot,

8. Azok a nyugdíjasok, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 305 €.-t. Ebbe a kategóriába csak a nem
dolgozó öregségi, korkedvezményes és rokkantnyugdíjra jogosult személyek vannak besorolva. Az öz-
vegyi nyugdíj nem számítódik bele a 305 €-t meghaladó összegbe, tehát csak az öregségi, illetve a már
felsorolt nyugdíjak összege a meghatározó.

Élelmiszertámogatás a rászorulóknak
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Újonnan épült luxuslakások
Észak-Komáromban, közel
a városközponthoz
találhatók. A színvonalas
kivitelezésnek
köszönhetően a rezsi-
költségek alacsonyak.

Infó: Hraboš Doris
0911 770 563

Észak-Komárom
belvárosában található
160 m2 családi ház
nagy terasszal közel
a strandhoz. A telek
676 m2 nagyságú.
Vállalkozásra is
alkalmas.

Ár: 85 885,- euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 563

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Magas színvonalú üzlethe-
lyiség 70 m2, irodának is
kitűnő Észak-Komárom
központjában.

Ár: 700,- euró/hónap

Infó: Ing. Zsolt Szabó
0903 445 082

(843)

HASZONBÉRLET

(815)

Észak-Komárom
központjában
a Kossuth téri
körforgalom mellett
a Megyercsi utcán,
263 m2 építkezési telek.

Ár: 19 500,- euró
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 445 082

Észak-Komáromban
a Piramis épületben 19,40
m2 iroda a földszinten.

Ár: 190,- euró/hónap
rezsivel

Infó: Ing. Zsolt Szabó
0903 445 082

Észak-Komárom legújabb
lakónegyedében
található 789 m2

építkezési telek.

Ár: 45.500,- euró
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 445 082

ELADÁSHASZONBÉRLET (822)

(650)

ELADÁS

ÚJDONSÁG

ELADÁS

ÚJDONSÁG ELADÁS

A háromdimenziós nyomta-
tás ma az egyik leggyorsabban
fejlődő technológia. A vállalko-
zás azzal vált népszerűvé, hogy
segítségével pontos és egyben
élethű modelleket lehet gyor-
san és költséghatékonyan elő-
állítani, akár irodai környezet-
ben is. A 3D-s nyomtatók, olyan
számítógép-vezérelt berendezé-
sek, amelyek a rétegenként egy-
másra helyezett porréteget meg-
felelő kötőanyaggal rögzítve va-
lós, térbeli testet állítanak elő. A
3D-s nyomtatás a gyors prototípuské-
szítés legújabb eszköze.Ez a nyomta-
tás eddig csak az iparban, a fejleszté-
seknél és különféle kísérleteknél léte-
zett, a köznapi emberek előtt teljesen
ismeretlen volt. A technikai fejlettség
mai színvonalát ismerve az ember egy-
egy újdonság hallatán már szinte meg
sem lepődik, hanem azt mondja, hogy
„hát igen, ma már minden lehetséges“
- vagy valami hasonlót. A dolog lé-
nyege, hogy egy létező tárgyat egy szer-
kezet letapogat, majd elkészíti a pon-
tos másolatát. Ez az eljárás nagyon
hasznos az üzemekben, s a sorozat-
gyártás előtti modellezésre, és még
számtalan esetben használják. Az ilyen
„nyomtatók“ működési elve tulajdon-

képpen meg-
egyezik a lap-
nyomtatókéval.
A különbség any-
nyi, hogy egy
ilyen szerkezet
tinta helyett na-
gyon apró megol-
vasztott műanyag-
szemcséket hasz-
nál, valamint nem-

csak egy réteget
hord fel, hanem a

szükséges formának
megfelelően több réteget egymás fölé
addig, amíg a kívánt alakzat létre nem
jön. Az egymásra hordott megolvadt
műanyagszemcsék végül kihűlnek és
megkeményednek.

És amiért felhoztuk ezt az új mo-
dernkori vívmányt, az az, hogy itt Ko-
máromban is található egy ilyen 3D-s
nyomtató, méghozzá a komáromi
Ipari Szakközépiskolában. Vetter János,
az iskola igazgatója büszkén beszélt a
legújabb vivmányról és szerzemény-
ről. Elmondta, hogy ez a korszakalkotó
találmány új dimenziókat nyithat meg
az itt tanuló diákok körében, akik fe-
lettébb nagy örömmel fogadták a tech-
nikai újdonságot.

Kép és szöveg: -pint-

Az Izraelben működő Objet Geometries Ltd. high-tech vállalkozás komoly tevé-
kenységet folytat a 3D-s nyomtatók fejlesztése és gyártása terén. Ez a vállalkozás
már több mint 10 éve az egész világon forgalmazza nagypontosságú háromdi-
menziós fizikai modellek nyomtatását megvalósító modern 3D-s printereit.

Komárom

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

www.massagestudio.sk

Komárom és
Dunaszerdahely 0905 729 368

Svéd, indiai,
csoki, méz, thai,

lávakő, cellulit
masszázs

Veszélyes l

A 2012/2013-as tan-
évtől különbözőkép-
pen motiválnák a di-
ákokat, és egyben
csökkentenék a
nem tornázó, szülői
igazolást kérő gyere-
kek számát.

Eugen Jurzyca oktatás-
ügyi miniszter sajtótájékozta-
tóján kihangsúlyozta, a telje-
sítményközpontú tornaórák
helyett az élményszerű okta-
tásra és nevelésre szeretnének
hangsúlyt fektetni, így pél-
dául a zumba, a pilates vagy a
flowin dance is szerepet
kapna. A tantárgyon belül kö-
telezővé tennék az osztályzást
úgy, hogy nem az elért ered-
mény lenne a döntő.

A tervek között szerepel,
hogy jövő év szeptemberétől
háromra növelnék a tornaó-
rák számát, bár ez a plusz óra
már nem növelné tovább a je-
lenlegi óraszámot. Ez azt je-

lenti, hogy az iskolák maguk
döntheik majd el, melyik tan-
tárgy rovására vezetik be a har-
madik tornaórát.

A minisztérium további
célja, hogy a diákok a tanítási
órákon kívül is sportoljanak.
Ennek érdekében a sport-
szervezeteket és klubokat az
iskolákkal való szorosabb
együttműködésre motivál-
nák. Ennek egyik módja a
sportutalványok bevezetése
lenne, amelyet a diákok az
említett szervezeteknél is fel-
használhatnának.

-b-

Élményszerű
testnevelésórák
Az oktatási minisztérium újszerű testnevelésórákkal vetne
gátat a civilizációs betegségek, illetve a gyermekkori elhízás
terjedésének. A tárcavezető úgy véli, az élményszerű torna-
órák, a pilates, a zumba és a flowin dance becsempészése az
oktatásba változtathat a jelenlegi helyzeten.

3D-s nyomtató, mi jöhet még?

(835)

Folytatás az 1. oldalról
Nem mellékes, hogy a rovar

az ember melyik testrészét cé-
lozza meg, ugyanis a karon és
a lábon szerzett csípés kevésbé
ártalmas. A csípés következté-
ben fájdalom és viszketés lép-
het fel, melyek enyhítésére al-
kalmas lehet az ecetes, hideg
vizes borogatás, a fájdalom-
csillapító, valamint az anti-
hisztaminos kenőcs.

Sokkal nagyobb gondot
okozhat, ha a nyakat, szájat,
szemet éri támadás. Perceken
belül kiütések jelennek meg a
bőrön, az arc felpuffad, az ajkak
megdagadnak, a torok össze-
szorul, a nyelv és a száj kör-
nyéki szövetek felduzzadnak.
A beteg vérnyomása hirtelen
leesik, szívverése szaporává vá-
lik, meg-megszédül. Legsúlyo-
sabb esetben hörgőgörcs és
sokk, majd légzésbénulás és
keringésmegállás következhet
be.

Az egyszerűbb eseteket el-
látja a háziorvos, a szakorvos,
injekcióval csökkenthetik a re-
akció nagyságát. A súlyosabb
tünetek, a fulladásveszély ese-
tén kórházi ápolás szükséges.
Az allergiás reakció nemtől és
kortól függetlenül jelentkez-
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Az ógyallai Trinix Kft., Komárom vá-
rosa és a Szlovákiai Gyümölcspárlat
és Szeszfőzdék Társulásának közös
szervezésében második alkalommal
kerül sor a Duna Arany Párlata Fesz-
tivál megrendezésére.

A párlatot Ógyallán, a Sörgyár utca
11. számú háznál lehet leadni augusz-
tus 5-ig. Egy minta, 0,5 l pálinka. A ver-
senybe jelentkezhetnek kereskedelmi
főzdék, bérfőzdék és fizikai személyek
is. Nevezési díj: gyümölcspárlati főz-
dék esetében 5 euró, fizikai szemé-
lyek és termelői bérfőzdék 2 euró,
mintaként.

A szakmai kóstoló időpontja au-
gusztus 13, helyszíne Komárom – Po-
kol vendéglő. A beküldött mintákat
nemzetközi zsűri értékeli. Hat értéke-
lési kategória (technológiaia korrekt-

ség, szín, az ital fajta szerinti illat jel-
lege, íz tisztaság, harmónia, összebe-
nyomás) alapján 50 pontos rendszer-
ben bírálják a benevezett pálinkát. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre szep-
tember 17-én kerül sor Komáromban.

A pálinkaverseny keretében meg-
hirdetik a böllérversenyt is. Augusz-
tus 12-ig várják a csapatok (csapatka-
pitány + max. 5 csapattag) jelentkezé-
sét. A böllérverseny helyszíne a Tisz-
tipavilon mögötti park.

„A Duna Arany Párlata Fesztivál
célja, hogy felhívja a figyelmet a pá-
linka egyedi értékeire, valamint arra,
hogy a magyar és a szlovák kultúra ré-
sze. A pálinkafesztivál szervezőinek
eltökélt szándéka az is, hogy a fo-
gyasztásban élő tévhiteket eloszlassák,
felhívják a figyelmet a minőségi és a
kommersz italok közötti külömbségre,
és hogy elmozdítsák a mai fogyasz-
tási szokásokat a minőségi ma-
gyar/szlovák pálinka irányába.” – nyi-
latkozta Varga Edit, főszervező, a ren-
dezvény szakmai irányítója.

Bővebbinformáció és jelentkezési
lapok www.trinix.sk/zlaty-destilat-
dunaja, www.komarno.sk tel.: 0904
344 439; e-mail:trinix@trinix.sk

(miriák), illusztrációs fotó

Duna Arany Párlata
Fesztivál 2011

ehet a méh- és darázscsípés

A komáromi Amfiban, augusztus 12-én, 20 órakor lép fel a Hooligans.
Fejtse meg kérdésünket és hallgassa őket élőben!

Hányadik születésnapját ünnepli a Hooligans együttes?
Nem kell mást tennie, mint elküldenie a helyes választ szerkesztősé-

günk címére (Delta, Františkánov 22., Komárno 945 01), vagy e-mail
címünkre (deltakn@gmail.com). Beküldési határidő: augusztus 4.
A nyertesek névsorát a DELTA augusztus 8-i számában olvashatják.

Nyerjen belépőjegyet!

2011. augusztus 5-7. között a Mo-
nostori erődben kerül sor a 10. jubile-
umi nemzetközi amerikai autófeszti-
válra. A rendezvényre mintegy 1300
járművet várnak, melyek egy része
részt vesz az augusztus 6-i (szombat),
mindkét városban zajló, nagyszabású
felvonuláson is. A felvonulás ideje
alatt, előreláthatólag 13,00 és 15,00
között szünetel a forgalom az Erzsé-
bet-hídon és az Erzsébet-szigetre ve-
zető csapóhídon is.

A menet Dél-Komáromban, a Rá-
kóczi rakparton gyülekezik 12,10 órától

és az Igmándi út, Táncsics út, Szőnyi
út, Mocsai út, Puskaporosi út, Török
Ignác út, Igmándi út, Körforgalom,
Szlovákia útvonalon hajt végig.

- Észak Komáromba a járgányok kb.
13,30-kor érkeznek, és a következő út-
vonalon haladnak el: Kertész utca, Ha-
tárőr utca, Ferencesek utcája, Zámory
utca, Belső körút, Duna rakpart, Eöt-
vös utca, Kertész utca, volt határátke-
lőhely.

A rendezvénnyel kapcsolatos rész-
letes információkat a www.usacar.hu
oldalon találják meg.

10. amerikai autó-találkozó

het. Nem befolyásolja a csípések
száma, akár egyetlen is végzetes lehet.
Gyerekeknél a tünetek intenzívebben
jelentkezhetnek.

Ha valaki allergiás megbetegedésben
szenved, mindig hordja magánál az or-
vos által javasolt gyógyszereket. Az ál-
talános allergiás reakciónak az adrena-
lin a leghatékonyabb gyógyszere, ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy ha valaki
allergiás, minden esetben legyen a tás-
kájában adrenalintartalmú készítmény,
amelyet a rosszulét kezdetén a bőr alá
kell fecskendezni.

A csípést megelőzendő, ha szabadba
megyünk kerüljük az élénk színű öltö-
zéket, ne használjunk édes illatú koz-
metikumokat, érdemes zárt cipőben tú-
rázni. Tartózkodni kell a darazsak hes-
segetésétől, mivel a hadonászástól
megijednek és támadásba lendülnek.

Ha a bőrünkre száll, ne üssük agyon, ha-
nem finoman söpörjük le.

Nyáron ügyelni kell, hogy az üditős
és sörös üvegeket a szabadban ne hagy-
juk nyitva, mivel könnyen belerepül-
hetnek a darazsak, s kortyoláskor
szánkba jutva a csípést követően gége-
vizenyőt okozhatnak. Az ajkak, a nyelv,
a száj belső része és a garat 1-2 perc alatt
többszörösére duzzad és elzárhatja a le-
vegő útját.

Ilyen esetben azonnal forduljunk or-
voshoz, egyszerűbb esetben elegendő
egy injekció, azonban előfordulhat,
hogy csak a kórházi ellátás segít.

A témával kapcsolatban MUDr. Hrdý
Miklós ekeli körzeti orvos elmondta,
hogy a méhcsípést követően fellépő al-
lergiás reakció fokozatosan is kialakul-
hat, a szervezet allergizálódhat. Egyik
méhész páciensét hozta fel példának,
akinek a fokozatosan kialakuló allergia
miatt a méhészkedéssel is fel kellett
hagynia. A fent felsorolt méhcsípés ál-
tal kiváltott tünetek mellé még a sza-
pora pulzust, a verejtékezést, a hidegrá-
zást és a hányást sorolta fel. Az allergi-
ára hajlamos páciensek számára kü-
lönböző antiallergén gyógyszereket, kal-
ciumtablettát, adrenalintartalmú
injekciót javasol. Ez utóbbi a vérnyo-
mást emeli, segíti az oxigénellátást. A
megfelelő készítményekről az elvégzett
tesztek eredményei alapján az allergo-
lógus dönt. (földes)
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A július első dekádjában lévő káni-
kulát kihasználták járásunkban a
gazdák, így az elmúlt heti esőzés
nagyobb kárt már nem okozott a
gabonatáblákon.

A statisztikai hivatal június végén
tette közzé az idei aratásra vonatkozó
előzetes termésbecslését, amely sze-
rint az idei betakarítás során mind a
kalászos gabonafélékből, mind pe-
dig a repcéből országos szinten ked-
vező hozamokkal számolhatnak a
termelők. Búzából a tavalyi 3,46 ton-
nás átlaghozammal szemben az ideit
4,42 tonnára becsülik. A számítások
szerint az idei aratásban hozzávető-
legesen 1,609 millió tonna búza ke-
rülhet a raktárakba, ami a tavalyi
mennyiségnél (1 185,3 tonna) egy-
harmaddal több. Árpából a tavalyi
2,72 tonnás átlaghozamot az idén
3,82 tonnára becsülik. Ebben az év-
ben 136,3 ezer hektáron termesztet-
tek árpát. Repcéből az előrejelzések
szerint a tavalyi 1,97 tonnás országos
átlagnál már magasabb hozamok vár-
hatók. Az országos átlag 2,31 tonna
feletti értékkel számol.

A perbetei mezőgazdasági szö-
vetkezetben befejezték az aratást.

Krutek Ottó agronómus tájékoztatása
alapján búzából 520, árpából 373, rep-
céből 243 hektárról takarították be a
termést. Az igaz, hogy az elmúlt évi
termésátlagot túlszárnyalták, de az
áprilisi-májusi szárazság ismét befo-
lyásolta a termést. Ennek ellenére bú-
zából 4,91, árpából 3,54, repcéből 1,97
tonna átlagtermést értek el.

Lakszakállason Lajtos Tibor nö-
vénytermesztési ágazatvezető el-
mondta: búzából 1882, árpából 785,
repcéből 545 hektárról kellett beta-
karítani a termést. Volt már jobb is,

de így is búzából 5,1, árpából 4,0, rep-
céből 2,4 tonnás átlagot értek el.

A gútai szövetkezet elnöke, Máté
Tibor arról tájékoztatott, hogy búzá-
ból 1235, árpából 420, repcéből 175
hektárról takarították be a termést.
Az eső miatt nem tudták befejezni
az aratást, de így is hozzávetőlegesen
átlagos terméssel számolnak. Saj-
nos, az elmúlt évben, amikor a te-
rület 80 százalékát a belvíz borította,
ez annyira kilúgozta a talajt, hogy
azt még az őszi vetések is megsíny-
lették.

Magyarics Dezső, a tanyi szövet-
kezet elnöke is jó átlagos termésről
tájékoztatott. Búzát 220, árpát 90, rep-
cét 115 hektáron termesztettek. Úgy
néz ki, hogy búzából 5,4-5,5, árpából
5,33, repcéből 2,37 tonnás átlagter-
mést sikerült elérni. Sajnos, a június
23-án átvonult, jégveréssel kísért vi-
har tetemes kár tokozott 38 hektá-
ron a repcében. Nincsenek megelé-
gedve a gabona minőségével sem, jó
átlagos hozammal könyvelik el az
idei betakarítást. Elmondta azt is,
hogy nem tartja szerencsésnek, hogy
a közvélemény a kimutatások alap-
ján összeállított becslést tényként ke-
zeli. Megalapozatlannak tartja azt a
becslést, mely szerint 30-40 százalék-
kal jobb gabonatermésnek nézünk
elébe.

A mezőgazdászok abban bíznak,
hogy a gabona értékesítési ára a ta-
vaszi árszinten marad, így a jó átlagos
termés mellett 5-10 százalékos árrés-
sel számolhatnak. Ahol az esőzések
előtt sikerült betakarítani a termést,
ott a szárítási költségeket is megspó-
rolhatták, ezzel is csökkentették a ki-
adásaikat.

Miriák Ferenc
Képarchívum

A piacon sétálva egy érdekes
formájú őszibarackot fedez-
hetünk fel. Az eladó tájékoz-
tatása alapján fügebarackról
van szó, a más néven kínai
vagy japán, lapos őszibarack
(tányérbarack, laposbarack,
gyerekbarack) gyümölcsét
csészealjhoz vagy fánkhoz
hasonlítják. Nemcsak igazi
barackillata van, hanem jó-
féle, édes, klasszikus zöld-
húsú barackíze is.

Vajon miért hívják japán ba-
racknak?

A barack igazi őshazája
Kína. Gyakran jut fontos sze-
rephez a tradicionális kínai
kultúrában, s a hosszú életet

szimbolizálja. A barackvirágot
nagyon nagyra tartják a kínai
kultúrában, mivel akkor jele-
nik meg, mikor még egyetlen
levél sincs a fán, s épp ezért a
barackfának és gyümölcsének
is nagyobb vitalitást tulajdoní-
tottak, mint a többi fának.

A fügebarack ősi génforrása
Kínából ered, ezért kínai la-
posnak is nevezi a szakiroda-
lom, amely valóban olyan,
mint a diszkosz. Hivatalos faj-
taleírásában olvashatjuk, hogy
harang alakú virágai későn
nyílnak. Öntermékeny, július
végén, augusztus elején érik.
Gyümölcsei elérik a tíz dekát,
erősen lapítottak, fehér hú-
súak, magvaválóak. A gyümöl-
csök alapszíne zöldes-fehér,
napsütötte oldalán pirossal fe-
dett. Fája középerős növeke-
désű. A téli lehűlésre közepe-
sen érzékeny. A házi kertek ér-
tékes fajtája lehet. Virágzásig
rézzel permetezzünk, ezáltal a
gyümölcsszövetek erősebbek
lesznek, így kevésbé lesz repe-
désre hajlamos. Az őszibarac-
kokhoz viszonyítva magasabb
termésátlag érhető el, moní-
liás gyümölcsrothadásra ke-
vésbé érzékenyek és a hazai pi-
acokon magasabb áron értéke-
síthetők. Mint különlegesség,
még évekig magasabb lesz a
fogyasztói ára a „gömbölyű”
barackokhoz viszonyítva.

Miriák Ferenc

Ebben az évben több gyümölcstermelő pa-
naszkodott, hogy a szépen kihajtott alma-
fán rövid időn belül leszáradtak a levelek,
lekopaszodott a fa.

A betegség általánosan használt neve tűz-
elhalás. A név pontosan mutat rá a betegség
súlyosságára és terjedésének gyorsaságára. A
kórokozó rövid idő alatt (akár 1 hónap) el-
pusztíthat egy kifejlett, egészséges almafát,
de akár több hektárnyi területen is futótűz-
ként terjedhet végig.

A betegség különösen veszélyes, mert: a
kórokozó a gazdanövényekben rendkívül
gyorsan terjed, a régió éghajlati, időjárási vi-
szonyai kedvezőek a kórokozó számára, a be-
tegség a termés és a termőfelület pusztulása

mellett a termelési költségek növekedését is
fokozza.

A baktérium elsősorban az ágak fekélyes
sebeiben, ritkábban rügyekben telel át. Akti-
vizálódása tavasszal főleg a virágzás idejére te-
hető. A kórokozó szaporítóanyaggal, gyü-
mölccsel, rovarokkal (méhekkel is), vándor-
madarakkal, széllel, esővel, virágporral, em-
beri tevékenységgel (művelőeszközökkel, ön-
tözővízzel) terjed. Terjedése különösen
számottevő, ha virágzáskor magas a páratar-
talom (75%) és a hőmérséklet (18-25 °C ).

A védekezés első és legfontosabb lépése - a
megelőzésen túl - a betegség korai felisme-
rése. A tűzelhalás betegség esetében különö-
sen igaz az, hogy csak a védekezési módsze-
rek (agrotechnikai elemek, növényegészség-
ügyi rendszabályok, rezisztens és toleráns faj-
ták termesztése, vegyszeres és biológiai vé-
dekezés) összességének alkalmazása hozhat
eredményt. A beteg növényi részek visszavá-
gása az egészséges részig szükséges, azonnal
el kell távolítani őket, és el kell égetni. A vá-
góeszközt minden metszést követően fertőt-
leníteni kell 10%-os hypós oldatban. A véde-
kezés egyik módszere lehet még a túlzott táp-
anyag (főleg nitrogén)- adagolás korlátozása.

A vegyszeres védekezésnél szóba jöhető
készítmények köre világszerte szűk. Alapve-
tően réztartalmú szerek (Champion 50 WP,
Bordóilé FW, Rézoxiklorid 50 WP, Scarmag-
nan-rézgálic, Cuproxat FW stb.), esetleg olyan
egyéb hatóanyagú szerek, mint a kasugami-
cin (Kasumin 2 L) és alumínium-fosetil (Ali-
ette 80 WP), jöhetnek számításba.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Átlagos termést takarítottak be a gazdák

Csészealj a barackfán Almafák baktériumos rákja
és elhalása (tűzelhalás)

Simon Zsolt a karvai Botka Farmon az idei búzatermést ellenőrizte

Húsa rendkívül édes ízű, lé-
dús, olvadó

Kihajtás után rövid időn belül teljesen ki-
pusztult a fa
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A szemerkélő eső sem tudta kedvét
szegni az ekecsieknek. Újra megszervez-
ték a hagyományos családi pikniket,
ahol a helyi szervezetek és magánsze-
mélyek fesztivált rendeztek.

Már délelőtt nagy volt a mozgás a helyi
focipálya környékén. Sorra jöttek a fő-
zőcsapatok, hogy újra szabadtűzön bemu-
tassák „alkotásaikat”. Az esemény nem
volt versenyszerű. Itt mindenki a köz ér-
dekében főzőtt. Idén 7 csapat kedveske-
dett a főztjével a futballpályára kilátogatók
számára, a helyi kiskertészek, a Tyepi-
team, a Gubacs ifjúsági tanács, a tűzoltók
helyi szervezete, az MKP alapszervezete, a
helyi Csemadok, valamint a Bulldogok
csapata.

A főzőcske mellett a helyi sportpályán
focimeccsek zajlottak az ekecsi A illetve B
csapat, az izsapi és a magyarországi Levél
csapatai között. A közösségformáló családi
napon kézműves foglalkozásokat, arc- és
testfestést, illetve gyöngyfűzést is kipró-
bálhattak a jelenlévők. Igazi szenzációnak
bizonyult a különleges receptúrával készült
parasztlepény, mely igen kelendő volt a
résztvevők között. A helyi Vöröskereszt
alapszervezetének egészségsátra közelében
többen megfordultak, ahol cukorszintet il-
letve vérnyomást is mértek. Az ekecsiek
megmutatták, hogyan lehet saját erőből, jó
színvonalú, kellemes kikapcsolódást el-
érni. A családias piknik a mostoha időjárás
ellenére jól sikerült, s aki netán kihagyta,
annak a legközelebbire 365 napot kell vár-
nia. Kép és szöveg: -pint-

Közösségformálás faluszinten
Ekecs

Ötödik alkalommal ren-
dezett nemzetközi sze-
nior sakktornát a Nagy-
megyeri Nyugdíjasklub
karöltve a helyi hévízfür-
dőt működtető városi tu-
lajdonú Termál Kft.-vel. A
verseny védnöke Néveri
Sándor polgármester volt.

A művelődési otthon
báltermében július 23-án
lezajlott sakkeseményen
összesen 38 versenyző ült a
táblák mögé, hogy a FIDE-
szabályok szerint, svájci
rendszerben lebonyolított
hét forduló során eldönt-
sék, melyikük viheti el a
Csallóközből a győztesnek
járó díjat. Pontegyenlőség-
nél a Bucholz-, Berger-Son-
neborg- és Közép-Bucholz-
segédpontok döntöttek a
sorrendről. Egy-egy talál-
kozó játékideje 2 x 15 perc
volt. Szenior tornáról lévén
szó a nevezési korhatár az
1951. július 23. előtt szüle-
tetteknek szólt, vagyis a
verseny napján legalább
hatvanévesnek kellett
lenni a sakkozónak. Érkez-
tek Budapestről, Győrből,
Komáromból, Almásfüzi-
tőről, hogy a magyarorszá-
giakat említsük, Szlovákiá-
ból pedig olyan települé-

sekről jöttek, mint Nagy-
szombat, Nyitra, Szered,
Léva, Modranka, Rév-Ko-
márom, Dunaszerdahely,
Somorja, Nagysurány, Di-
óspatony, Felsőpatony, Bős,
Nyárasd, Alistál, Ekel,
Nagykér. A Nagymegyeri
Nyugdíjasklub öt sakkozó-
val nevezett a tornára. A
színvonalas sakkcsatákat
hozó nemzetközi szenior
tornát végül a nagyszom-

bati Jozef Veselský nyerte
6 ponttal, mögötte ugyan-
ennyi ponntal végzett a du-
naszerdahelyi Štefan
Lesný. A harmadik helyet a
győri Bende Edének sike-
rült megszereznie, aki 5,5
pontot gyűjtött. A legjobb
nagymegyeri versenyző
Both Béla lett, 3,5 pontjával
a 19. helyen végzett.

Kovács Zoltán
Fotó: -kz-

Hagyományőrző - általában
így ismerik a faluban Miha-
lek Annát. A babák szeretete

már pici gyermekkorában kialakult.
Három és félévesen kapta az első
babáját, mely mai napig gyűjtemé-
nyének egyik legszebb darabja.
Mára a játék átváltott gyűjtő szen-
vedélyé. Kedvenc hobbija a kézi-
munkázás. Kézügyességének kö-
szönhetően igyekszik megformálni,
elkészíteni a gyűjteménye számára
a tárgyak kicsinyített változatát. Gaz-
dag fantáziája már önállóan is me-
sevilágot teremt a babák köré.

Babagyűjteménye mellett nép-
viseletruha-gyüjteménnyel is büsz-
kélkedik, amelyeket egykor az íme-
lyiek viseltek. A női ruhák közül
megtaláljuk a pufándlit, gyócs in-
get, slingőt szoknyát, vasalt szok-
nyát, lipityőket, kötényeket, kü-
lönböző kendőket, szoknyákat, blú-
zokat, kötényeket, amelyekből 35
db van, továbbá belinder nagyken-
dőt, tuclit, férfi inget, péntőt, ga-
tyát, lepedőket, pólyakendőt, hím-
zett asztali terítőket, díszterítőket,
férfi bársony nadrágot, kenyérru-
hát, törülközőt, férfi bársony kabá-
tot, csizmát.

„Ruhagyűjtő szenvedélyem fel-
nőtt koromban vált kedvessé. El-
kezdtem tudatosan keresgélni a
múlt emlékeit, az ódon darabokat.
Első gyűjtéseim a családi, rokoni
hagyatékokból kerültek ki, később
a falu minden szögletébe is el-
mentem egy-egy vágyott tárgyért.
Szinte észrevétlenül sodródtam a
népviseletek gyűjtésébe. A tulipá-
nos ládák mélyéről elővarázsolt
használati tárgyakon még ott van a
nagymama, az édesanya drága ke-
zének simítása, mely az emlékek-
kel együtt őrzi a hagyományok sze-
retetét mindnyájuk lelkében az
idők végezetéig” – mondta az íme-
lyi hagyományőrző.

Vágya, hogy majd idővel a gyűj-
teményt állandó bemutatóhelyen
láthatóvá tehesse a nagyközönség
számára is. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

A tulipános ládák titkai
Ímely

Nagymegyer

Nagyszombati győztes
a nemzetközi szenior sakktornán

A TORNA ELSő TíZ HELyEZETTJE:
1. Veselský Jozef Trnava 6
2. Lesný Štefan Dun. Streda 6
3. Bende Ede Győr 5.5
4. Száraz Vojtech Šurany 5
5. Krist Milan Trnava 4.5
6. Mesáros Ján Levice 4.5
7. Kozinka Ján Modranka 4.5
8. Lukáč Dušan Veľký Kýr 4.5
9. Cuibus János Budapest 4.5

10. Kertész Ferenc Budapest 4.5



Csehszlovákiába a Varsói Szer-
ződés öt másik tagállamának
katonai egységeivel együtt
1968 forró nyarán vonult be a
szovjet katonaság, hogy véget
vessen a "prágai tavaszként"
számon tartott reformkísér-
letnek. A Csehszlovákiában
állomásozó szovjet hadsereg
komoly katonai potenciált
képvisel. Húsz éve vonultak
ki a szovjet csapatok Kelet-
Európából, hátrahagyva a
szálláshelyeket, gyakorlótere-
ket, tiszti szállásokat és a lő-
tereket.

A nehéztüzérségi gyakorla-
tok megvalósítására sajátította
ki a sereg a madari gazdakö-
zösség 52 hektáros parcelláját
is, melynek akkori értékét 55
millió koronára (1 millió 833
333 euró) becsülték. Húsz év
után kíváncsiak voltunk, ho-
gyan is néz ki ma a madari ka-
tonai lőtér.

Ma már sima ügy volt be-
jutni az egykori lőtérre. Fény-
képezés közben megérkezett
Csikesz Zoltán vállalkozó, aki
2007-től bérli a lőteret. Kísérőm
bemutatta az enyészetté vált
lőtér maradványait, de beszélt
a jelenlegi és távlati terveiről
is. Az elénk táruló látvány meg-
rendítő. A felsorolás teljessé-
gének igénye nélkül, az alábbi
épületeket döntötték romba a
lövölde területén: a laktanya-
és őrzőpavilont, a legénységi
és tiszti étkezdét, a kilenc tan-
termes, emeletes iskolázási
épületet, az öt lőtornyot, a harc-
kocsi-javítóműhelyt, az irányí-
tótornyot, a teljes elektromos
kábelrendszert, a lövölde sín-
hálózatát, a lőbábukat mozgató
teljes drótkötélrendszert, a
transzformátort, s részben az
útpaneleket.

A szovjet csapatok kivonulá-
sát követően kezdetben szlovák
katonák őrizték a lőteret. Majd
őrizetlen maradt a terület, il-
letve állítólag napi egy alka-
lommal Komáromból egy au-
tós őrjárat szemrevételezi azt,
ami még megmaradt az ingat-
lanokból. A jelek szerint tehát a
hadügyminisztérium már nem
tartott igényt az objektumra, a
vagyonkezelő pénzügyminisz-
térium pedig nem volt képes
megőriztetni a területet.

A kezelhető állapotban lévő
épületegyüttest a község több-
hasznú tevékenységre szerette
volna felhasználni. Egyrészt a
pavilonok magukat kínálták az
iskolára vagy természeti isko-
lára való kihasználást, de jutott
volna hely szabadidőközpont,
sportközpont és szociális in-

tézmény létesítésére is. Az öt-
venkét hektárnyi gyönyörű
környezetet nemcsak tönkre-
tették, de szennyezték is. Ma-
daron senkinek nincs tudo-
mása arról, hogy a lövölde te-
rületén környezetvédelmi vizs-
gálatok folytak volna. A hely-
bélieket nyilván érdekelné a
vizsgálat eredménye, hogy a
parcella talaja, s a lőirányban
található vadaskert milyen
mértékben károsodott. A vél-
hető szennyeződés egyik for-
rása a harckocsijavító műhely,
ahol megfeledkeztek a fáradt-
olajat összegyűjtő tartályok
megépítéséről. A másik vél-
hető szennyezési forrás maga a
kilőtt lőszer, amelyből ezen a
területen szerény számítások
szerint is mintegy három-négy-
ezer tonna hever szanaszét.

Csikesz Zoltán négy éve
munkálkodik azon, hogy az
egykori katonai lövöldéből
akár turistaparadicsom legyen.
A kacsafarm melletti tóba ha-
lat telepített, birkák és kecskék

„nyírják“ a füvet, mangalicát
nevel. Az elképzeléseiről any-
nyit még elárult, szeretné kör-
bekeríteni a területet és vadas-
parkot létesíteni benne. Az ál-
latokból nyert húst és más ter-
mékeket pedig helyben sze-
retné értékesíteni. Megvédeni
a környezetet, hiszen több száz
négyzetméteren nyílik az ibo-
lya és a gyöngyvirág. Felkínálta
a romos épületmaradványok
megvásárlását a községnek is.

A történet azonban itt nem
ér véget. A községnek 2002. jú-
nius 4-i dátummal hivatalos
adásvételi szerződése van a
hadügyminisztériummal, en-
nek értelmében 45 ezer koro-
náért (1500 euró) megvásarolta
a területen lévő épületeket

(maradványokat) és a beton-
kockákkal lerakott úthálózatot.
A terület kb. 170 madari lakos
tulajdonában van.

Csikesz Zoltán azonban
2007-ben bérleti szerződést kö-
tött a községgel egy évre a te-
rület használatáért azzal a fel-
tétellel, hogy évente 20 ezer ko-
ronát fizet. Eddig nem fizette
ki a tartozását, viszont új bérleti
szerződést kötött a gazdakö-
zösséggel. Közben értékesítte
a területen lévő fákat. Ma már
ott tart, hogy szeretné lekerí-
teni is az egykori lőteret.

A madari emberek pedig el-
kezdtek suttogni, főleg azok,
akiknek tulajdonrésze is van a
lőtér területéből. Egyre többen
adnak hangot nemtetszésük-
nek.

Megkerestük Édes István
polgármestert is, aki az üggyel
kapcsolatban egyelőre nem
nyilatkozott, annyit viszont el-
árult, hogy az önkormányzattal
együtt mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy megvéd-

jék a tulajdonosok és a község
vagyonát.

Minden bizonnyal a törté-
net ezzel még nem ért véget,
figyelemmel kísérjük a folyta-
tást is. A csodálatos termé-
szeti környezet és a szomszéd-
ságában található vadaskert
az, ami valaki(k) számára von-
zóvá teszi ezt a parcellát. Per-
sze, jó lett volna, ha időben,
bürokratikus ellenszegülések
nélkül a község hozzájuthatott
volna a még használható épü-
letekhez, kreatív üzemelteté-
sük hosszú időre biztosíthatta
volna a hátrányos helyzetű te-
lepülés felemelkedését, mű-
ködését.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei
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Madar

Ógyalla - Bagota

Készül az új bejárat

Az egykori ebédlő

Mi lesz az enyészetté vált
egykori katonai lőtér sorsa?

Kerti pavilonok
a bágeros környékén

Április 22-
én lezárult az
a Heineken
Slovensko ál-
tal támoga-
tott, a Nyitrai
K ö z ö s s é g i
Alapítvány ál-
tal meghirde-
tett pályázati
l e h e t ő s é g ,
mely már harmadszor adott lehetőséget azoknak, akik hozzá kí-
vánnak járulni a város fejlesztéséhez, szépítéséhez annak ér-
dekében, hogy a lehető legtöbben érezhessék, hogy Ógyallán
valóban otthon vannak. A bizottságnak ezúttal 27 projekt (82
280,99 euró értékben) közül kellett kiválasztania azokat, ame-
lyek majd megvalósításra is kerülhetnek.

A szakmai zsűri a 2011-es évben 12 projektet támogat, ösz-
szesen 28 250 euró értékben.

Az elmúlt hétvégén a Bagota városrészben található báge-
rosnál ünnepélyes keretek között adták át a „Pihenés és fel-
üdülés a víz mellett“ c. projekt kivitelezői – Mária Hamranová,
Vígh György és Balogh Lajos – a 3 000 euró értékben elkészített
öt kerti pavilont. Kép és szöveg: miriák

Augusztus 2-án ünneplik születésnapjukat

menyünk Modrócky Katalin (30)

és fiunk Modrócky Zoltán (35).
E szép ünnep alkalmából köszöntjük őket:

Böbe mama és Feri papa.

FALUNAP - BOGyARÉT
10:00 Gyermekprogramok az iskola udvarán,

kézműves foglalkozás, ügyességi versenyek
13:30 Kézimunka-kiállítás ünnepélyes megnyitása a

kultúrházban, pogácsasütő-verseny kóstolója
15:00 Kultúrműsorok az iskola udvarán: Lakszakállasi

népdalkör, Vadvirág hagyományőrző csoport,
Csicsói Musikölkök

17:00 Ifjúsági kispályás futballmérkőzés,
Öregfiúk-futballmérkőzés a sportpályán

20:00 Utcabál a Fortuna zenekarral, pogácsasütő-
verseny és futballmérkőzések eredményhirdetése

23:00 Tombolasorsolás,
Mindenkit szeretettel várunk!

A városban és a hozzá tartozó városrészekben nagy sikerrel
valósították meg a Nyitrai Közösségi Alapítvány által meg-
hirdetett és a Heineken Slovensko Rt. által támogatott „Itt
otthon vagyunk” támogatási program két évfolyamát.

„Szülinapotokra kívánjuk Nektek,
Szerencse kísérje végig életetek.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsotok útja legyen mindig egyenes,
Ti pedig legyetek boldogok és mindig nevessetek!”

Augusztus 1-jén ünnepli
70. születésnapját

Veszprémi Mária
Nemesócsán.

Szívből köszöntik őt: lányai,
vejei, unokái és dédunokái.

„Elmúltak az évek, hetvenéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Nagyon jó anya vagy, nagymama és dédi,
Nekünk ez nagy kincs, nagyon jó megélni.
Te vagy a kincsünk, vigyázunk Reád,
Ahogy Te tetted, most mi tesszük, édesanyánk.“



„Az a lényeges, hogy az em-
berek és a szervezetek megta-
nuljanak együtt dolgozni és
kölcsönös kompromisszumok
keretében tudják megosztani
az emberi, technikai és anyagi
eszközöket. Ebben a pályázati
körben az Alsó-csallóközi Tár-
sulás öt községtől - Bogyarét,
Szilas, Ifjúságfalva, Kolozs-
néma és Kamocsa - fogadott el
kérvényt. Amennyiben min-
den nyilvántartási feltétel tel-
jesítve lesz az Alsó-csallóközi
Társulás háromszögében – Ko-
márom–Érsekújvár–Nagy-
megyer –, önkéntesek segítsé-
gével öt községben nyílik lehe-
tőség a közterületek felújítá-
sára. Összesen 5 kerti pavilon,

25 db pad, 2 pad asztallal,
2 gyermekpad, 14 szemétkosár,
16 virágláda, 260 négyzetmé-
ter járólap, 38 köbméter beton
az in-line pályára, 75 négyzet-
méter járólap a padok és a tűz-
helyek felújítására, kerítés,
2 kapu a futballpályára, 1 ját-
szóhíd, 1 csúszda, 1 szabadtéri
tűzhely, 1 körhinta, 1 lámpatest
a fa megvilágítására fogja az
óvodások, a lakosság és a köz-
ségekbe látogatók kényelmét
szolgálni a különböző sport- és
kulturális rendezvények alkal-
mából“ – nyilatkozta Szalay Ro-
zália, Kolozsnéma polgármes-
tere és az akciócsoport elnöke.

Az Alsó-csallóközi Társulás
Helyi Akciócsoport az elmúlt
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Kolozsnéma

0911 822 501

Város
2 €non-stoP

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmIsnÉ Kontroly nA PočKAnIE

EmIsszIós EllEnőrzÉs mEgvárásrA

Autošport KISS

Öt község pályázata
a közterületek felújítására
A Komáromi járás első, és mindmáig egyetlen Leader kö-
zössége, az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoport eb-
ben az évben harmadik alkalommal nyert a Leader program
keretében a Nyitra megye településfelújítási pályázatán.

időszakban 35 ezer eurót
nyert Nyitra megye település-
felújítási pályázatán informá-
ciós táblák elhelyezésére.
Négy-négy táblát állítottak fel
Csallóközaranyoson, Csicsón,
Kolozsnémán, Nagykeszin, va-
lamint Szímőn, és elsősorban
a helyi természeti kincsekre,
műemlékekre, közösségi in-
tézményekre, szolgáltatásokra
hívják fel a régióba látogató
turisták figyelmét.

Az Alsó-csallóközi Társulás
Helyi Akciócsoportot 17 köz-
ség és egy város önkormány-
zati, civil és magánszerveze-
tei hozták létre 2007-ben. Az
érintett települések: Csicsó,
Komáromfüss, Kolozsnéma,
Tany, Gellér, Nagykeszi, Csal-
lóközaranyos, Ekel, Nemesó-
csa, Bogya, Lakszakállas, Szi-
las, Bogyarét, Megyercs, Ke-
szegfalva, Ifjúságfalva, Kamo-
csa, Szímő, valamint Gúta.

(miriák)

Aztán néhány hónappal ez-
előtt munkagépek jelentek
meg a térségben, és nagy
munkálatok vették kezdetü-
ket. Mindezt úgy, hogy köz-
ben ne álljon meg az élet a
község legfrekventáltabb ré-
szében, hiszen a községi bér-
lakásokhoz, a postához és a
bevásárlóközponthoz min-
denképpen be kellett jutniuk
a lakosoknak. A kivitelező
azonban ezt is remekül meg-
oldotta, és szakaszosan építi a
járdákat, a parkolókat és
egyéb részeit a szépen alakuló
főtérnek. A polgárok zöme
mindezt megértően veszi tu-
domásul, hiszen mindenki
számára világos, hogy a szé-
pen fejlődő község egy újabb
értékkel gazdagodik.

Fekete Iveta polgármester-
nél érdeklődtünk, milyen le-

hetőségek mentén sikerült
megoldaniuk ezt a községben
több éve rezonáló kérdést?
„Uniós pályázatot nyertünk a
Településközpontok Felújí-
tása program keretében, így
megvalósulni látszik régi ál-
munk. Maga a program négy
prioritást foglal magába. Az

Tulajdonképpen eddig senki nem nagyon tudta, hol is van
Ekel Község főtere. Térnek inkább az egykori Csorba kúria,
a mai községi hivatal előtti térséget lehetett nevezni, amely
egykor valóban a település központja volt. Aztán néhány év-
tizeddel ezelőtt egy új térség kezdett kialakulni, amikor fel-
épült a kultúrház, majd később az óvoda, felújították az is-
kolát és új sporttelep is került az intézmény mellé. Közben,
a már központtá átalakult területen 58 bérlakás is helyet ka-
pott. Bevásárlóközpont, egy korszerű vendéglátóipari egység
és a posta alakította ki a tér végső arculatát, így ide helye-
ződött át a község pezsgő életének nagy része.

útjavítást és járdákat, egy új
buszmegálló megépítését,
parkolók és egyéb kiegészí-
tők, tehát kerékpártartók és
padok kihelyezését, valamint
korszerű közvilágítás felsze-
relését. Minden hiedelem-
mel ellentétben szeretném le-
szögezni, hogy az autóbusz-
megálló eddigi helye nem
változik, erre utal a már lát-
ható körforgalom is, ahol az
egyes járatok gond nélkül
meg tudnak majd fordulni.
Maga a váróhelyiség eredeti
falusi stílusban, fából fog
megépülni. A tér átadása
után, fokozatosan visszahe-
lyezzük a játszóteret is eredeti
helyére” – mondta el a pol-
gármester, majd kérdésünkre
válaszolva így folytatta: „A fel-
vonulási területet április 11-

Ekel

én adtuk át a kivitelezőnek,
azaz a komáromi Darton Kft.-
nek, melynek tulajdonosa és
igazgatója Peter Šimon mér-
nök. Meg kell mondjam,
hogy eddig nagyon elégedet-
tek vagyunk a munkálatok
ütemével és a kivitelező
együttműködési hajlandósá-
gával. Minden jel arra vall,
hogy tartani fogja a megálla-
pított befejezési időpontot.
Márpedig ha így lesz – és mi-
ért ne lenne így –, akkor már
az új főterünkön fogjuk meg-
tartani hagyományos faluka-
rácsonyunkat, amelyet kará-
csonyi vásárral kívánunk egy-
bekötni. Erre a rendezvényre
már most kezdünk készülni,
hiszen nem mindennapi ese-
ménynek leszünk részesei

községünk szempontjából.
Ami a munkálatok költség-
vetését illeti, nos ez 462.135
€-t tesz ki, ennek 80 százalé-
kát az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és 15 százalékát
az állami költségvetés fedezi.
Az önköltség mindössze 5
százaléka az építkezés költ-
ségvetésének. A munkálatok
tehát szépen haladnak, de a
teljes befejezésig még nagyon
sok a tennivaló. Addig is ké-
rem polgáraink türelmét,
merthogy a bevásárlási köz-
pont, a posta és egyes lakások
megközelítésénél némileg
akadályoztatva lehetnek. De
higgyék el, megéri!” –
mondta el Fekete Iveta.

-böröczky-
A szerző felvétele

Tovább gyarapodik
a községi vagyon
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Csallóközaranyos
Keszegfalva

ugyancsak népmese motívu-
mokkal rendelkező Furfan-
gos barátokat adta elő. A vé-
gére maradt Szabó Csilla na-
gyobb gyerekekből álló cso-
portja, akik Petőfi Sándor Bo-
lond Istókját vitték
színpadra. Várady Kornélia,
a gyermek színjátszó tábor
vezetője elmondta, hogy örül
annak, hogy évről évre nő az
amatőr színészpalánták
száma, és nem kevesen van-
nak azok, akik rendszeres
visszajárói a tábornak. Élet-
reszóló barátságok köttetnek
és visszajelzések szerint egye-
sek már merészebb célokat
is kitűztek maguknak.

A szinjátszó tábort meg-
előző héten pedig ugyanitt
Kuckó néven kézműves fog-
lalkozás folyt. Az esemény
megvalósításában nagy részt
vállaltak az iskola illetve az
óvoda alkalmazottai, vala-
mint Bukor Zsuzsanna
gyöngyfűző, Kuczman Mária
és Balasko Edit, akik a kéz-
műves technikák elsajátítá-
sát adták át a gyermekeknek.

Kép és szöveg:
-pint-

Árgyélus gyermek színjátszó tábor
Régiónkban több olyan nyugdíjasklub létezik, melyek jó-

szomszédi, baráti kapcsolatokat tartanak fenn magyaror-
szági vagy más országbeli nyugdíjas közösségekkel. A ke-
szegfalvai szervezet a legújabb ezek között.

Nyugdíjasklub barátság

Ugyanis július közepén a testvérfalu, Réde nyugdíjasait in-
vitálták meg a helyi kultúrházba, egy baráti látogatásra, mely-
nek célja az volt, hogy hivatalosan is megpecsételjék a két falu
nyugdíjasainak az együttműködését. A szépkorúak jól érezték
magukat a gulyáspartival egybekötött találkozón. Szeretnék, ha
ez a kapcsolat hosszútávon gyümölcsöző lenne és tovább foly-
tatódna, ugyanis több közös rendezvény eseménye is szóba ke-
rült ezen a eseményen, ahol jelen volt Lehocký Milan, a falu
polgármestere és kedves neje is. Végezetül szeretettel és ba-
rátsággal váltak el egymástól, abban a reményben, hogy a ha-
táron innen és túl élő magyarok közt továbbra is testvéri sze-
retet erősíti a barátság elszakíthatatlan szálait. -pint-

Már ötödik alkalommal szervezték meg a csallóközaranyosi
Kóczán Mór Alapiskolában az országban is népszerű gyermek
színjátszó tábort. Idén 26 színészpalánta vett részt az egy-
hetes táborban, ahol az amatőr színjátszáson kívül még Ma-
tusek Attila vezetésével mozgásórákat, illetve Panyi Zoltán
közreműködésével naponta egy óra néptáncismeretet is kap-
tak. Mindezek, mint új dolgok jelentek meg a táboron belül.

A gyermekek három cso-
portra lettek elosztva. Így
mindegyik csoport egy rövid
színdarabot tanult be a szá-
mukra előirányzott öt nap
alatt, hogy aztán pénteken

közönség előtt is bemutas-
sák az itt töltött idők termé-
sét. Bahorec Ágota csoportja
egy magyar népmesét dol-
gozott fel Csodakard cím-
mel, míg Várady Kornélia az
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Lakszakállas

Nemrég mutatták be a mozikban a
Sárgabarack sziget című szlovák fil-
met, melynek egész filmbeli törté-
nete Dél-Szlovákiában játszódik. Saj-
nos a film több helyen elmaraszta-
lólag jeleníti meg az itt élő magyar
kisebbség mindennapi életét, kap-
csolatait.

A játékfilm egyes jeleneteit Ifjúság-
falván, a helyi sportpályán forgatták.
Az ominózus bemutató kapcsán ke-
restük fel Kamenicky Gábort, aki mint
statiszta is szerepelt a filmben. Emel-
lett számtalan fényképet készített a
forgatásról. „Több helyszín közül az if-
júságfalvai tetszett meg a legjobban
az alkotóknak - mondja Gábor bácsi.
Ugyanis a Bogyaréten felvett lagzis je-
lenethez ez a terület illett legjobban
képileg. Akkortájt kb. 50-en vettek
részt a forgatáson. Hát azon a forgatási
napon, mely reggeltől estélig tartott,
igazi kánikula volt“ - emlékszik vissza
a falu fényképésze.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen
nehéz munka a filmforgatás. Sokszor
kellett felvenni egyes jeleneteket. Újra

meg újra elpróbálták. Közben azért
nem feledkeztek el a frissítőkről sem.
Kaptunk gulyást is. No meg persze a
statisztabért is kifizették. Akkor egye-
sek 200 szlovák koronát kaptak, de
voltak olyanok is, akik 500 koronával
lettek "gazdagabbak" a nap végén, at-
tól függően milyen statisztaszerepük
volt. Az egész falu kint volt az esemé-
nyen. Igazi szenzáció volt akkor ez If-
júságfalván. Aztán a filmesek elmen-
tek, és az élet visszatért a régi kerék-
vágásba. És mi vártunk, mikor fogják
bemutatni a filmet, mert kíváncsiak
voltunk, hogyan sikerültek a felvéte-
lek. De csak telt-múlt az idő. És közel
4 évvel később, most áprilisban kap-
tuk a hírt, hogy bemutatják a mozik-
ban. Nagy izgalommal készültünk a
film bemutatójára, mely Érsekújvár-
ban volt, de azt kell hogy mondjam:
nagyot csalódtam. Az egésznapos for-
gatásból a filmbe csak néhány perc ju-
tott. Meg őszintén a film hangulata,
mondanivalója sem ejtett rabul, sőt,
de erről inkább nem beszélnék“ -
mondja keserű szájízzel Gabi bácsi.

Ifjúságfalván a régi időkben sorra
gyártották a különböző „szocialista vív-
mány“-filmeket, de játékfilmet most
forgattak először. Ki tudja, talán egy
filmes stáb egyszer majd ismét elláto-
gat Ifjúságfalvára, hogy filmet forgas-
son. Azt viszont nagyon reméljük,
hogy az a filmvásznon egy picit to-
vább fog tartani! -pint-

Kamenicky Gábor felvétele

Ifjúságfalva
Filmforgatás a focipályán

Már jó ideje létezik egy vegyes összetételű csoport Lakszakállason, akik
nemcsak a falujukban közismertek, hanem régiónk több települése is meg-
jegyezte a nevüket. ők a VaLAKik tánccsoport.

Csinibabák –
a laki reménységek

Úgy három éve már „trónkövete-
lőik” is akadtak – ezek a Csinibabák.
Ez a kis csoport az eltelt 3 év alatt ren-
geteget fejlődött. Több rendezvényen
is fellépett. Elsősorban odahaza, de
akadtak „külföldi” meghívások is. A lá-
nyok pedig határtalan örömmel telje-
sítik a felkéréseket. Domonkos Zsu-
zsanna, a tánccsoport vezetője el-
mondta, hogy egy nagyon energikus
csapatról van szó, akik fegyelmezet-
tek, szeretik egymást, fiatal koruk el-
lenére következetesek, és mindig ma-
ximális felkészültségről tesznek tanú-
bizonyságot. Hetente egy alkalommal
próbálnak, de amikor fellépések van-
nak, ez a szám megkétszereződik. A
falu népművelőjének nem titkolt

szándéka, hogy a tánccsoport néhány
tagja egy idő után lehetőséget kapna a
felnőtt csoportban való résztvételre.

Legutóbb egy nehéz kivitelezésű ír
sztepp táncot adtak elő, nem kis si-
kerrel. A csoport a Győri Anita Enikő,
Kucsora Réka, Keszegh Karin, Boka
Mária, Benedek Viktória Mária, Bar-
thalos Daniela, Czédli Kinga, Öllös
Alexandra, Lančin Barbara összetétel-
ben készül a további produkciókra,
melyeket újabban a már említett nép-
művelőn kívül Domonkos Emese és
Nagy Edina segítségével is szeretné-
nek megvalósítani. A cél az ír sztepp-
tánc továbbfejlesztése egy kerek törté-
net elmesélésével, közbeiktatásával.

-pint-

„Olyan körként működünk, amely
alternatív módszerekkel, értéket
közvetítve fejleszt egyéneket, közös-
ségeket és szervezeteket, hogy azok
önértékelésükben és tudatos, fele-
lősségteljes emberi mivoltukban
megerősödjenek” – nyilatkozta Ra-
bec István szervező.

A TANDEM nonprofit szervezet,
2009 őszén alakult Pozsonyban azzal a
céllal, hogy egyéneket, közösségeket és
szervezeteket fejlesszen. „A név nem a
páros biciklire utal, hanem azokra az
értékekre, amelyeket képviselünk, és
amelyekben hiszünk. Vagyis: T mint
tudatos, A mint alternatív, N mint nem-
formális, D mint dinamikus, E mint
emberközpontú és M mint megerősítő

– összeolvasva TANDEM. Repertoárjá-
ban vannak csapatépítő és kommuni-
kációs tréningek, foglalkoznak egyebek
között szervezet- és iskolafejlesztéssel,
de vezetnek önismereti csoportokat, és
kínálnak egyéni coachingot is.

A karvai képzésen ifjúsággal fog-
lalkozó, gyakorló és leendő tanárok,
nevelők, hitoktatók, önkéntesekkel
foglalkozó civilek, közösségszervezők,
civil szervezetek vezetői és önkéntesei,
és mindazok vettek részt, akiket érde-
kel a nem hagyományos képzések, tré-
ningek világa. A képzés tartalmazta
az önismeretet, a csoportműködés
alapjait, játékvezetési és képzés-terve-
zési módszereket, sok-sok játékot.

Miriák Ferenc

Játék, élmény, közösség
Karva
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Az íjászcsapat három tagja,
Bogár Valéria, Bogár Péter, Mol-
nár Róbert, valamint a kísérő-
ként csatlakozott Kužela Erzsé-
bet június 26-án keltek útra. A
Qinghai Ledu Traditional Ar-
chery Competition nevű ren-
dezvényt idén harmadszor ren-
dezték meg, mely Kína egyik
legnépszerűbb íjászversenye.
15 ország (Szlovákia, Magyar-
ország, Lengyelország, Romá-
nia, Malajzia, Nagy-Britannia,
Svédország, Franciaország, Hol-
landia, Tanzánia, Peru, Bolívia,
Kanada, Németország, Dél-Kó-
rea) és 25 kínai tartomány csa-
patai versengtek egymással.
Összesen 300 versenyző vett
részt a versenyen, a külföldi
résztvevők számát 40 főben
maximálták.

Június 28-án délelőtt került
sor a megnyitó rendezvényre.
Az összes résztvevő országot és
tartományt bemutatták a meg-
nyitó ünnepség keretén belül.

A megnyitó ünnepség után,
délután kezdődtek meg az
egyes országok íjászbemuta-
tói.

Másnap kezdődött
maga az íjászverseny. A
versenyzők először 3 al-
kalommal 4 vesszőt lő-
hettek ki a 60 m távol-
ságban lévő, 120 cm át-
mérőjű FITA célra, 1-10
pontozással, majd még
ugyanezen a napon 2 al-
kalommal 4 vesszőt a 40
méterre lévő célra. A ver-

A Fekete Sólymok
Kínába repültek
A marcelházi székhelyű, Fekete Sólyom Történelmi íjász-
klub, nagy népszerűségnek örvend országos viszonylatban
és külföldön egyaránt. Az elmúlt években már két alkalom-
mal jártak Dél-Koreában a Tradicionális íjász Világbajnok-
ságon. Június utolsó hetében pedig a kínai íjász szövetség
szervezőbizottságának meghívására a Qinghai (Csinghaj)
Ledu Tradicionális Nemzetközi íjászversenyen vettek részt.
Két csapatvezetőjük, a fiatal házaspár, Bogár Valéria és Péter
marcelházi otthonukban osztották meg élményeiket, ta-
pasztalataikat, eredményeiket olvasóinkkal.

Marcelháza

hirdettek, majd utána ünne-
pélyesen átadták a díjakat. A
Szlovákiát képviselő Fekete
Sólymok csapatát elsőként hir-
dették ki és átvehették a leg-
jobban szervezett csapat és be-
mutató díját, a második és har-
madik helyen kínai csapatok
végeztek.

A csapat tagjai nagy meg-
tiszteltetésnek vették a kínai
íjász szövetség meghívását. Na-
gyon jól érezték magukat, hi-
hetetlenül sok élménnyel gaz-
dagodtak.

A verseny befejezése után a
csapat tagjai még 3 napot töl-
töttek Kína fővárosában, Pe-
kingben. A három nap alatt jár-
tak a kínai Nagy Falnál (Bada-
ling), az Unlike Changling –
Dingling Ming Tombs emlék-
műnél, selyemgyárban, kínai
teázóban, a „fecskefészek“
olimpiai stadionnál (Bird Nest).
Sétáltak a Tiananmen téren, a
Tiltott Városban (Forbidden
City) a Beihai parkban, melyek
telis-tele vannak szebbnél
szebb palotákkal. Végigjárták
Wangfujing sétálóutcáját, ami

Peking egyik legismertebb be-
vásárló utcája. Külön élményt
jelentettek a kínai ételek, me-
lyeket az egész ott-tartózkodá-
suk alatt fogyasztottak, megle-
pően finomak voltak, de telje-
sen eltérőek az általunk meg-
szokottól.

A csapat július 4-én érkezett
haza, majd kétnapos pihenő
után az egész csapattal részt
vettek a Visegrádi Palotajáté-
kokon, immár hetedik alka-
lommal. A vasárnapi záró ün-
nepségen hivatalos átadás kö-
zepette oklevéllel köszönték
meg a csapat kitartó munkáját.

Ebben az évben találkozha-
tunk a Fekete Sólymok csapa-
tával még több rendezvényen
itthon (Csicsó, Léva, Ipoly-
szalka, Felsőpatony) és külföl-
dön is. Terveik közt szerepel
ősszel egy tradicionális íjász-
verseny megszervezése, mely
várhatóan teljesen új élmé-
nyekkel gazdagítja majd az íjá-
szokat.

Miriák Ferenc
Kužela Erzsébet, Bogár Valéria

és Péter felvételei

seny lebonyolítását kínai ver-
senybírók végezték, akik szigo-
rúan betartatták a szabályokat.
Az egyéni íjászversenyen a kül-
földiek a legjobb eredményt
Bogár Péter érte el, aki az él-
mezőnyben végzett, az első há-
rom helyet az egyéniben kínai
versenyzők szerezték meg.

Következő nap délután a
záró ünnepség lebonyolítása a
sportcsarnokban történt meg,
ahol hivatalosan eredményt

Ünnepélyes megnyitón a Fekete Sólymok

„A rétes egyike azon ételeknek,
amelyek jellemzően meghatározzák a
magyar gasztronómiát. Jellegzetesen
magyar tészta, készítése munkaigé-
nyes, egyre kevesebben tudnak rétest
húzni, hiszen türelem és kézügyesség
kell a művelethez. A hajszálvékonyra
nyújtott tésztát azután mindenféle fi-
nomsággal megtöltve küldik a sütőbe.
A végeredmény: forró, ropogós és illa-
tos finomság. A töltelék csupa friss és
ízletes alapanyagból készül, ezzel töl-
tik meg gazdagon a ropogós rétestész-
tát. Így készül a tradicionális magyar
rétes, mely méltán lehet koronája még
a legünnepibb étkezésnek is. A jól ki-
nyújtott rétestészta olyan vékony,
hogy alatta el lehet olvasni a napi új-
ságot. Aki már kóstolta ezt a gasztro-
nómiai különlegességet, az aligha tud
válaszolni arra a kérdésre, hogy me-
lyik a jobb. A házi túró lágysága, a
meggyes fanyar íze, az édes-sós ká-
poszta különlegessége száll versenybe
a mákos-szilvalekváros rétes pikáns

ízével“ – mesélte munka közben a ré-
tessütők szóvivője, Trenka Zsuzsanna.

A dunaradványi sportnapon a ré-
teskészítők bebizonyították, hogy a ha-
gyományokat tiszteletben tartva vál-
tozatos és kifinomult ízeket képesek a

vendégek asztalára varázsolni. Az idei
rendezvényen 2000 darab rétes fogyott
el. Felhasználtak: 150 db tojást, 30 kg
lisztet, 40 kg túrót, 6 kg mákot, 10 kg
lekvárt, 6 kg darát, 25 kg kiristálycuk-
rot, tejfölt, élesztőt, házi pálinkát, disz-
nózsírt, sót, meggybefőttet.

De most lássuk a rétestászta elké-
szítéséhez a hozzávalókat: ½ kg ré-

tesliszt, 2 tojás, 1 kiskanál só, 6 dcl
langyos víz, 2 evőkanál zsír, ½ deci
házi pálinka.

Elkészítés: Az olajat, sót keverjük
bele a vízbe és langyosítsuk meg. A ki-
mért liszttel és tojással gyúrjuk össze
és addig dagasszuk, amíg egybefüggő
tésztát nem kapunk. Ha a tészta el-
érte a kívánt állagot, letakarjuk, és leg-
alább fél órát pihenni hagyjuk. Ez idő
alatt elkészíthetjük a töltelékeket. Ha
megpihent a tészta, terítsük le a kony-
haasztalt egy használaton kívüli lepe-
dővel, vagy sima fehér abrosszal. Az
abroszt jól be kell hinteni liszttel, majd
a közepére kell helyezni a tésztát egy
csepp olajjal a közepén. Óvatos és
ügyes kézmozdulatokkal kezdjük
nyújtani először belülről kifelé. Evő-
kanálba csurgassunk olajat és véko-
nyan locsoljuk be mindenhol a ki-
nyújtott tésztát. Végül rakjuk rá a töl-
teléket. Az abrosz segítségével csavar-
juk össze a rétest, amíg a töltelék tart.
Kiolajozott tepsiben legalább ¾ óráig
sütjük.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Trenka Zsuzsanna, Tücsök Irén, Fekete Ágnes, Janík Mária a meggyes darás ré-
test tekerik

A dunaradványi rétes sikerének titka
Az otthon ízei

Külön élményt
jelentettek
a kínai ételek

Bogár Valéria
4 lövése 40 m-es
célpontra
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KOS
Befelé forduló han-
gulatban leszel, leg-
inkább csak nyuga-

lomra lenne szükséged. Le-
het, hogy néhány napot pi-
henned kellene!

bIKA
Talán meggondolat-
lanul beszélsz a
munkatársaiddal.

Könnyen megbánhatod a ki-
jelentéseket, melyeket nem
gondolsz át eléggé.

IKREK
Le vagy maradva a
teendőiddel. Ügyelj,
hogy ne kapkodj,
mert akkor sok hiba

lehet a munkádban!
RÁK

A napokban több
pénz állhat a ház-
hoz, ami jó lehet

arra, hogy régóta dédelgetett
álmaidat megvalósíthasd.

OROSZLÁN
Figyelj jobban a mun-
katársaidra, hallgasd
meg a problémáikat!

Magánéletedben sem árthat
egy kis érzékenység!

SZűZ
Ha nem azt kapod
másoktól, amit sze-
retnél, jó lenne meg-

vizsgálni, te vajon mit adtál
ahhoz, hogy érzelmeidet vi-
szonozzák.

MÉRLEG
Kellemes, nyugodt
napok várhatóak,
bár megtörténhet,

hogy összevesztek kedvesed-
del. Ne menj bele értelmet-
len hatalmi harcokba!

SKORpIÓ
Problémád adódhat,
ha nem fejezed be,
amit elkezdtél. Emi-

att szemrehányás érhet, amit
eléggé rosszul tűrsz.

NyILAS
Kreatív hangulatban
vagy a munkahelye-
den, és ez segít ab-

ban, hogy jó ötletek jussanak
eszedbe.

bAK
Érzékennyé válsz, de
szerencsére most
kedvesed jól rezonál

erre. Megadja neked azt az
érzelmi biztonságot, amire
szükséged van,

VíZöNTő
Azt kapod vissza má-
soktól, amit te magad
is adsz. Vedd lazáb-

ban a dolgokat, mert a túlzott
stressz negatívan befolyásol.

HALAK
Ne tervezz előre sem-
mit, úgyis minden
borulni fog. Ma ki-

számíthatatlan, furcsa dolgok
történhetnek veled, de aggo-
dalomra nincs semmi okod. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

HoroszkópProgramajánló Moziajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:

Limes Galéria: A szlovákiai származású, jelenleg Németor-
szágban élő festőművész, Berecz Antal Válogatás műveiből
1954–2010 című kiállításának megnyitója 2011. július 29-én
volt. A kiállítás megtekinthető 2011. augusztus 21-ig.
Csemadok Galéria: Aranyosi Szénássy Attila 100 zebra in
memoriam Vasarely című kiállítása augusztus végéig te-
kinthető meg.

IZSA – AUGUSZTUS 6. (SZOMbAT)
A Kelementia Lovas Klub és a Western Team VJ szervezésében
kerül sor az amatőr lovasok versenyére a Duna parton.
9,00 – Lovasok bejegyzése, 10,00- Ünnepélyes felvonulás, 10,30
–Pole Bending, 13,00 – Barel Race versenyek, 15,30- Rancs a
rancsok ellen, 18,00 – Country bál és disco

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd: Augusztus 5-7. X. jubileumi „Giga” Nem-
zetközi Amerikai Autó Fesztivál., www.usacar.hu

CSESZNEK:
„Kőbánya” Szabadtéri Színpad:
Augusztus 6-án Cseszneki VÁRJÁTÉKOK: Lovagok napja:
Időutazás a Lovagkorba Egész napos családi program! 10.00-tól
programfolyam kb. 16.00 óráig.

Utazás

Zeneajánló

Kölyök strand Győrben
2011. augusztus 18-ig

szórakoztató és ismeret-
terjesztő programokkal
várja a gyermekeket a Mi-
nimax Kölyök strand a
győri Rába Quelle fürdő-
ben. A nyári szünetre kí-
nál vidám kikapcsolódást
a gyermekfesztivál Győr-
ben, a Rába strandon, ahol minden nap más és más akció sze-
repel a programban. Legyen jó vagy rossz idő, számtalan játék
várja a közönséget. Fényképezkedés Walterral, a strandosza-
urusszal, közös játék Picicicával, Macikutyával, Minivel és Max-
szal, és persze pancsolás a medencékben. A Minimax Kölyök
strand minden nap 10.00-tól 18.00-ig várja vendégeit.

KISBÉR
A kisbéri tó partján többek között olyan híres építmények ma-

kettjeit tekinthetik meg a látogatók, mint az egri vár, a soproni
tűztorony, a tihanyi apátság, a szegedi dóm vagy a hortobágyi ki-
lenclyukú híd. Az ország emblematikus építményeinek kicsi-
nyített másait egy egerszegi cég készítette el.

Elhajlási engedély
A házas férfi kalandba kevere-

dik egy nővel, de ez nem csak egy-
szeri botlás, az affér még tart.

A játékba a férfi barátja is csat-
lakozik, aki szintén házas. Az irá-
nyítás akkor csúszik ki a kezeik
közül, amikor mindkét feleség tu-
domást szerez férjük házasságon
kívüli kapcsolatáról.

Slovan mozi - Nagymegyer, augusztus 3, 20.00

London Boulevard
Mitchell épp most szabadul a

fegyházból, ahol az utóbbi három
évet töltötte, a bejáratnál régi jó-
barátja és bűntársa, Billy fogadja.
London legrettegettebb ember-
ének tiszteletére rendezett partira
a keleti rész összes bűnözője meg-
hívást kapott..

Amfi szabadtéri mozi – Komárom, augusztus 2-3, 21.00

Újabb parajelenségek
Egy fiatal középosztálybeli pár új ott-

honába költözik. Hétköznapjaikat azon-
ban egyre inkább feldúlja valami - talán
egy démon. És akkor jön, amikor alsza-
nak. Vagy próbálnának.

Amfi szabadtéri mozi – Komárom,
augusztus 7-8, 21.00

„XXL” címmel megje-
lent a Felvidéken már jól
ismert Micro Tenors le-
gújabb albuma.

A KR KRiSA, GYURMA
BG, DOLLÁR SUDLI és
PEPE felállású csapat a
szókimondó, zeneileg
néhol talán leginkább a
dirtysouth beütésű vo-

nalat képviseli. A 12 változatos és melodikus rap számot tar-
talmazó albumon egy „külsős” is szerepel, a szintén felvidéki
Rapartoar-ból ismert csodás hangú Anny. Az album ingyenesen
letölthető és elérhető a www.facebook.com/MicroTenors ol-
dalon! -ga-

A sirályok is szeretik a fagyit

„XXL-es a ruhánk,
de annál nagyobb a dumánk“

Mini-Magyarország makettpark

Nevessünk
- Miért nem lehet az anyós-

sal bújócskázni?
- Mert ki az a hülye, aki

megkeresi?
☺☺☺

- Mit csinál az internetező
rab a börtönben?

- Letölti a büntetését...

☺☺☺
Egy csavargó bámulja a ju-

hászt amint az jóízűen sza-
lonnázik.

- Na, kérsz egy harapást? -
kérdezi a juhász.

- Igen.
- Bodri, Csibész, kapjátok el!
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V pondelok 1. 8. predpokladám
v našom regióne oblačno, časom až
veľkú oblačnosť a možnosť prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota
od 13 do 15 ̊C, denná teplota od 23 do
25 ̊C. Slabý, neskôr mierny Z, SZ vietor
do 4 – 6 m/s.

V utorok 2. 8. predpokladám v na-
šom regióne oblačno, neskôr s malou mož-
nosťou slabých prehánok. Množstvo vlahy do 1
mm. Nočná teplota od 13 do 15 C̊, denná teplota
od 24 do 26 C̊. Slabý SZ, Z vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 3. 8. predpokladám v našom regióne
polooblačno, popoludní s malou možnosťou
prehánok. Nemerateľné množstvo vlahy. Nočná
teplota od 15 do 17 ̊C, cez deň od 26 do 28 ̊C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 4. 8. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
16 do 18 ̊C, cez deň od 27 do 29 ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V piatok 5. 8. predpokladám
v našom regióne veľkú oblač-

nosť až zamračené s dažďom,
miestami aj búrkami. Možnosť búrok do

30%. Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná
teplota od 17 do 19 ̊C, denná teplota
od 27 do 29 ̊C. Slabý J, JV vietor do
2 – 4 m/s.

V sobotu 6. 8. predpokladám v na-
šom regióne jasno, neskôr pribúdanie kopovitej
oblačnosti a miestami prehánky, prípadne aj
búrky. Možnosť búrok do 20%. Množstvo vlahy
do 5 mm. Nočná teplota od 16 do 18 ̊C, denná
teplota od 28 do 30 ̊C. Slabý premenlivý vietor
do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 7. 8. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno s možnosťou pre-
hánok alebo búrok. Možnosť búrok 20%. Množ-
stvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od 16 do
18 ̊C, denná teplota od 28 do 30 ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 – 4 m/s. „Dr. Meteo“

Predpoveď počasia 1. 08. - 7. 08.

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

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

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

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

Komárom, béke utca, az AUTOpARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

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

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

vonóhorgoK - szAKszErű szErElÉs
UtánfUtóK - szErvIz És KölCsönzÉs

Tel.: 035/7720 076, mobil: 0907 730 043
Holt-Vág 5, 945 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00

V pondelok 11.7. ožila kniž-
nica detským džavotom. 25
detí prišlo do Letného čita-
teľského tábora, ktorý kniž-
nica organizovala už tretie
leto.

Program bol náučno–zá-
bavný. Prvý deň sme venovali
vzájomnému spoznávaniu,
kde sme nepredstavovali len
seba, ale i naše obľúbené
knižky, z ktorých sme si čítali
krátke úryvky. Potom sme sa
zahrali na ilustrátorov. Deň
sme ukončili v detskom
parku so zmrzlinou v
ruke.

V utorok sme boli
na výlete v Hurba-
nove, kde nám pán
Babin poukazoval ta-
jomstvá meteorolo-
gickej stanice . Samo-
zrejme sme neobišli
ani známu hvezdáreň.
Krásu nočnej oblohy
nám priblížila pani Dra-
huška Výbochová.

Na tretí deň sa deti zahrali
na malých archeológov. Pý-
tate sa, kde sme boli? Pani
Mgr. Helenka Lehotská nás
zobrala na výstavu Planéta na

ktorej
žijeme, do Podunajského mú-
zea. V popoludňajších hodi-
nách sme sa pustili do tvori-
vého písania.

Na štvrtok sme sa tešili naj-
viac, deťom sme sľúbili výlet

do Čičova. Celý deň sme
strávili u pani Krajmero-
vej na jej malej farme.
Deti si pobehali medzi
domácimi zvieratkami,
pohrali sa s medvedí-
kom čistotným, zasúťa-

žili so somárikom a ne-
zľakli sa ani obrovských

pštrosov. Väčšinu času deti
pre horúčavu strávili v prí-
jemnom tieni pri spoločen-
ských hrách a na hojdačkách.
Poriadne sme sa zapotili pri
opekačke.

V piatok sme sa venovali
tvorivej činnosti v našich tvo-
rivých dielňach. Ukázali sme
deťom ako sa dá využiť odpa-
dový materiál. Zahrali sme sa
na malých sochárov a z hliny
vytvarovali rôzne postavičky.
Poobede sme sa ešte trocha
spolu zahrali, vyhodnotili čin-
nosť počas celého týždňa, roz-
dali darčeky a rozlúčili. Týždeň
rýchlo ubehol a deťom sa ani
veľmi nechcelo ísť domov. Sľú-
bili sme im, že na budúci rok
sa stretneme znova.

Ďakujeme mestu Komárno
za finančný príspevok na 3.
ročník Letného čitateľského
tábora. Mgr. Renáta Filková

Letný čitateľský tábor v Knižnici
J. Szinnyeiho v Komárne



Využiť potenciál spolupráce miest Komárno
a Komárom (Maďarsko) v oblasti cestovného
ruchu je cieľom projektu Leto bez hraníc. S
finančnou podporou Európskej únie ho rea-
lizuje Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
(RZ VDI) v spolupráci s mestom Komárno.
Celkové náklady na projekt sú 16.200 eur.

„Jeho zmysel spočíva v tom, že sa obe mestá
budú snažiť spoločne využiť svoj potenciál na
to, aby vedeli vytvoriť pre návštevníkov zmy-
sluplný program v priebehu celého leta. Obe
mestá majú zaujímavé okolie, majú termálne
kúpaliská a organizujú rôzne kultúrne poduja-
tia. Vďaka projektu svoje sily spoja a ponúknu
turistom naozaj bohatú ponuku akcií a zážit-
kov", uviedol riaditeľ RZ VDI Daniel Balko.

Projekt sa začal v priebehu júla a jeho rôzne
aktivity budú trvať až do konca novembra. K
väčším podujatiam bude patriť napríklad Fil-
mový festival. V rámci neho sa v oboch mes-
tách budú premietať rôzne staršie filmy a
filmy pre pamätníkov zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Maďarska.

„Súčasťou tohto projektu sa tento rok stalo
aj hudobné podujatie Lehárovo Komárno, či
veľmi zaujímavý Festival dychových hudieb,
ktoré ponúkajú rôzne spracovanie nielen ľu-
dovej hudby, ale napríklad aj skladieb od Bea-
tles, či iných skupín“, informoval Balko.

Ďalšou aktivitou projektu bude aj Vínne
korzo, ktoré už má v Komárne svoju tradíciu a
zúčastňuje sa na ňom v priemere 10.000 ná-
vštevníkov. Tento rok sa k nemu po prvýkrát
pripojí aj Festival pálenky. "Na budúci rok sa
podujatie možno rozšíri aj o Festival medu a
medoviny, aby sme podporili vnímanie Nit-
rianskeho kraja ako regiónu bohatého na
rôzne tradičné poľnohospodárske výrobky a
špeciality“, dodal Balko. Zdroj: sme.sk
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Súd poslal za mreže motorkára
Policajti špeciálneho dopravného oddelenia chytili v piatok

(15.07.) motorkára, ktorý šiel viac ako dvojnásobkom najvyš-
šej povolenej rýchlosti. Okrem toho jazdil napriek tomu, že
mu to súd zakázal. Dnes ho ten istý súd poslal rovno do vä-
zenia. Znovu.

Vodič motocyklu Honda, 30-čný Anton K. z Komárna, šiel
v piatok podvečer po ceste I. triedy od Šurian do Nových
Zámkov. Predbehol policajné auto, ktoré mu nameralo pre-
kročenie rýchlosti o 101 km/h. Keď ho policajti zastavili, vy-
zvali ho, aby im predložil platné doklady. Povedal im, že ich
nemá. Vytiahol však osvedčenie o evidencii od motocykla s
tvrdením, že on je držiteľ aj vlastník motocykla.

Policajti sa rozhodli overiť si totožnosť motorkára. Eskor-
tovali ho na políciu v Nových Zámkoch. Privolali si na pomoc
dvoch kolegov na motorkách a spoločne ho odprevadili na
policajnú stanicu. Tam zistili, že meno držiteľa a vlastníka
motocykla nie je totožné s menom predvedeného.

„Predvedený vodič motocykla uviedol, že nakoľko mu bol
uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, prihlásil mo-
tocykel na meno svojho známeho. Zároveň uviedol, že z dô-
vodu že má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vo-
zidlá, predkladá policajtom pri kontrole dokladov iba osved-
čenie od vozidla, čo sa mu doposiaľ úspešne a bez sankcie da-
rilo, prípadne hliadkam bez zastavenia aj unikol“, uviedol Mi-
lan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície na Slovensku.

Anton z Komárna stál ešte v roku 2008 pred súdom v Ko-
márne. Zodpovedal sa vtedy zo štvornásobného prečinu ma-
renia výkonu úradného rozhodnutia. Odsedel si za to 11 me-
siacov, pričom mu súd zakázal šoférovať motorové vozidlá na
3 roky.

Keďže opakovane ignoroval súdny zákaz, v roku 2009 a
2010 ho súd poslal do väzenia a opakovane zakazoval šofé-
rovať. Anton z Komárna sa nepoučil.

Aj jazda, pri ktorej mu namerali 191 km/h, sa udiala v čase,
keď šoférovať nesmel. Súd v Komárne ho teda znovu poslal
do väzenia.

Z policajných hlásení

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
pVC a laminát. parkietpalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PvC a
laminátových

parkietAkcia
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

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

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

Komárno a Komárom pripravili
pre turistov spoločnú ponuku

... 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

Hoci projektant lodí Ing.
Zdenek Jedlička z Komárna
sa už blíži k osemdesiatke, z
jeho tvorivej dielne stále od-
chádzajú návrhy na stavbu
menších či väčších plavidiel.

Ing. Jedlička sa kedysi rea-
lizoval ako hlavný projektant
riečnych remorkérov a ná-
kladných lodí stavaných sé-
riovo v Slovenských lodeni-
ciach. Teraz zhotovil a budú-
cemu investorovi odovzdal
projekt plávajúceho pohos-
tinského zariadenia – môže
to byť reštaurácia, krčmička,
či cukráreň – s pracovným ná-
zvom Daniel.

Plavidlo bude štrnásť met-
rov dlhé, šesť a pol metra ši-
roké, s 52-centimetrovým po-
norom a môže na ňom popí-
jať či zabávať sa štyridsať
osôb, teda toľko ľudí, koľko
dovezie jeden zájazdový auto-
bus. Nebude plne kryté, ale
každý stôl zatieni slnečník.
Na oboch koncoch umiestnia
móla na pristávanie menších
člnov a jácht. Súčasťou paluby

sa stane prístrešok na prí-
pravu nápojov, jedál, zmrzliny
a podobného reštauračného
tovaru. Plavidlo pevne vy-
viažu desať metrov od brehu,
prístup k nemu bude po
lávke.

Aj keď ide o menšie pla-
vidlo, kvôli jeho nepotopiteľ-
nosti tvorcovia musia splniť
prísne požiadavky. Ako
DELTE povedal autor pro-
jektu, obzvlášť prísne pre-
behnú zaťažkávajúce skúšky.
Napríklad cestujúci budú mu-
sieť simulovať situáciu, keď

sa všetci štyridsiati nahrnú na
jednu stranu plavidla. Takýto
moment môže nastať pove-
dzme keď sa objaví vzácna
ryba a každý zo zvedavých ces-
tujúcich ju chce aspoň na
chvíľu vidieť. Plavidlo sa síce
môže vtedy jemne rozhojdať,
ale jeho celková stabilita musí
byť zachovaná. Plávajúcu reš-
tauráciu, alias krčmičku, už
začal stavať istý odvážny pod-
nikateľ zo Šale. Otvorí ju na
Váhu začiatkom budúcoroč-
nej letnej turistickej sezóny.

fb, Snímka: autor

Pracovný názov: Daniel
Hojdavá krčmička na Váhu
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

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

Olcs
ón

és
gy

orsa
nAján

dék

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség

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

0908 796 813.

ingyenes
apróhirdetési szelvény

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

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

�

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

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél,
Soha nem felejtünk, mert minket szerettél.”

Szomorú szívvel, mély fájdalommal
emlékeztünk július 31-én szerettünkre

Csintalan Andrásra
Hetényen,

aki 10 évvel ezelőtt 58 évesen
váratlanul távozott szerettei köréből.

A gyászoló család.

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.

Megemlékezés
„A temető csendje ad Neked nyugalmat,

A mi szívünk fájdalma míg élünk megmarad.”

Fájó szívvel emlékeztünk július 24-én,
halálának első évfordulóján

Markovics Jánosra
Őrsújfalun.

Emlékét örökké őrző családja.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja,
Van aki virágot visz kezében,
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Nyolc éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

augusztus 4-én Öllős Károlyra
Lakszakállason halálának 8. évfordulóján.

Szerető felesége Ilonka, lánya Mónika, veje Imi, fia Károly,
menye Andrea, unokái Mónika, Dávid, Karcsika, testvére
Zsuzsa és családja.

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled.”

Fájó szívvel emlékeztünk július 26-án,
halálának 1. évfordulóján

Barthalos Imrére
Lakszakállason.

Emlékét örökké őrzi szerető felesége
és három lánya családjukkal.

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-

lalkozás céljára is 17.405
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásár-
lás a legjobb napi árfo-
lyammal, továbbá ve-
szünk katonai kitünte-
téseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kris-
tályt, papír- és érme-
pénzeket, állati szőr-
méket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17.
Komárno. Info: 0915
389 405.
• Személyszál l í tás
1+8, áruszállítás 1 ton-
náig, Csicsó – János.
Tel.: 0907 490 224.
• Szobafestés , mázo-
lás, parkettázás, bútorsze-
relés, minőség kedvező
áron. Tel.: 0908 666 351.
• Eladó 15 kilós CO
palack, használható
csapolópulthoz, szóda-
géphez 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 u. 3, Ko-
márno. Tel.: 0905 388 820.
• 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.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• 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.
• Predám sedaciu súpravu,
dvojlôžková úprava, cena 120
€ + dohoda. Tel.: 0918 420 977.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Predám pravý 2-generačný
126 m2 byt. Tel.: 0907 231 199.
• Eladók 10-hetes Dominant
tojójércék, 3.20 €/db. Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Szoba-konyhás lakást bé-
relnék hosszútávra KN-ban,
szeptember 1-től. Tel.: 0944
367 318.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
•Predám Kia Rio 1.3i, červe-
nej farby, r.v: 2002. Tel.: 0905
323 291.
• Bérelnék éttermet, sörözőt,
presszót, a KN járásban. Tel.:
0915 952 365.
• Szobafestést, kisebb kő-
művesmunkát vállalok. Tel.:
0904 367 318.

• Olcsón eladó gyerekszoba
bútor. Tel.: 0908 758 467.
• Eladó Wartburg 353 Stk
2013 és Babetta 207-es, ára:
305 €, ill. 100 €. Tel.: 0904 223
521.
• Eladó keveset használt 120
l-es hűtőszekrény. Tel.: 0915
459 030.
• Eladó 3-szobás lakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0908 715
607.

Obchodné miesto:
APLICO SERVICE
- predaj a oprava počítačov
Damjanichova 3, Komárno
V budove T-COM 1. poschodie
Tel.: 0905 388 820, 0911 388 820
e-mail: aplico@slovanet.sk

Novootvorená prevádzka
(bývalá kaviareň Park)

PADRE´S coffee & pub
Výborné české čapované
pivo STAROPRAMEN 12°
Fľaškové pivo Zlatý bažant
a Staropramen všetky
druhy, čapovaná kofola
Káva: presso, cappuccino,
frappé, horúca čokoláda
Nanuky a ovocné drene
od firmy: PRIMA
MARIMA s.r.o.
tel. 0905 445 902

• Cserélje le elavult-öreg gáz-
bojlerét 80 l-es víztárolóra.
0905 641 475.
• Lakás-, házfelújítást min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Szoba kiadó diákoknak a
belvárosban olcsón Komá-
romban. Tel.: 0904 228 891.
• Magyarok országos gyűlése,
Bösztörpuszta augusztus 13-án,
14 €. Jelentkezni lehet a 0905
248 430-as telefonszámon.
• Eladó vágott rozmaring la-
kodalmi kitűzőre Naszvadon.
Tel.: 0908 307 624.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcában, 1. emelet.
Tel.: 035/381 0674.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna, vetőgép, hárító, foga-
sok. Tel.: 0905 234 868.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Szeretne lefogyni, vagy csak
tartani a súlyát? Segítek. Tel.:
0907 056 575.
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Első fotóm

Komár Ádám
Perbete

(3800/51)

Szénásy Kristóf
Keszegfalva
(3200/50)

Liana Kováčová
Bánov

(3200/47)

Bödők Janka Emese
Ekecs

(3350/30)
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ÚjSZÜLöTTEK
Zsigó Ádám (Szentpéter), Mészáros Flóra (Gúta), Deák Róbert
(Farkasd), Bödök Izabella (Dunaradvány), Ambrus Bence (Ga-
ramkövesd), Sebők Márton (Komárom), Bódiš Richard (Ko-
márom), Beke Kristián (Nyárasd), Čerňanský Leonard (Far-
kasd), Szabó Sandra (Gellér), Szénásy Kristóf (Keszegfalva), Bö-
dők Janka Emese (Ekecs), Komár Ádám (Perbete), Kováčová
Liana (Bánov), Molnár Filip (Komárom), Čápová Amanda
(Bátorkeszi), Majerová Žaneta (Komárom)

ELHUNyTAK
Obonya Magdolna (76) Gúta, Psenák Ľudovít (63) Marcel-
háza, Macek Michal (83) Komárom, Švarc Juraj (61) Bohatá,
Varga Juraj (61) Komárom, Miškolcziová Helena (74) Komá-
rom, Hamová Agáta (76) Komárom, Szépe Géza (88) Gúta, Ja-
ník Norbert (19) Dunaradvány, Hevőová Lídia (89) Búcs,
MVDr. Varga Peter (75) Komárom, Baran József (70) Komá-
rom, Ďurina Alexander (2 hónap) Dulovce, Mészáros Géza
(80) Komárom, Dobosi Ferenc (63) Naszvad,

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK
Moravcsik Ladislav (Komárom-Kava) és Brandová Silvia (Ko-
márom), Vörös Csaba és Zsákovics Réka (Komárom), Egri
Zsolt és Baráthová Eva (Komárom), Eduardo Guerra Pérez és
Brandová Monika (Komárom), Vyšehradský Attila és Ke-
menský Angela (Komárom-Őrsújfalu)

Augusztus 3-án ünnepli 10. születésnapját

Hencz Krisztina Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából nagyon sok

szeretettel köszöntik: anyu,
apu és az egész rokonság.

Augusztus 2-án ünnepli
10. születésnapját

Jóba Regina
Marcelházán.

Szívből köszöntik:
anya,

Varga nagyszülők,
Nóri, Peti, Kati,
Mari, Tibi, Réka

és Kriszti.

„Kicsi Kincsem, Te vagy a mindenem,
Minden öröm, minden gond, minden félelem,
Minden mi szép, Te vagy a mindenség,
Az élet maga vagy, az én életem is Te vagy.“

Július 28-án ünnepelte 1. születésnapját
Varga Barbara Gútán.

Szívből gratulálunk,
sok erőt, egészséget és

boldogságot kíván:
anya, apa, a nagyszülők

és a keresztszülők.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Július 28-án ünnepelte 1. születésnapját

Vörös Léna
Csallóközaranyoson.

Sok szeretettel köszönti:
anya, apa, Edi, Dominika
és az egész rokonság.

„Becsöppentél hozzánk édes kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Te vagy a napfény a szürke kietlen világban.
Életed, gyermekkorod legyen vidám és hibátlan.”
Augusztus 4-én ünnepli 1. születésnapját

Žilák Tomika
Szentpéteren.

E szép ünnep alkalmából
köszönti őt: anya, apa,
nagyszülei, keresztszülei
és unokatestvérkéje Bo-
gika.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Augusztus 2-án ünnepli
50. születésnapját

Molnár István Szebasztián
július 30-án ünnepelte 2. születésnapját.

Sok szeretettel köszönt Téged:
anya, apa, kamocsai nagyszüleid

és keresztszüleid.
Nagyon szeretünk Téged.

• Díjnyertes minőségi borok
eladók. Tel.: 0918 869 700.
• Eladó gyermekbicikli, 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
•Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Eladó alig használt motoros
permetező (Stihl). Tel.: 0902
159 022.
• Eladó gabonadaráló. Ár
megegyezés szerint . Tel.: 0911
997 231.
• Elajándékozom kéthóna-
pos keverék kiskutyámat
(Nagymegyeren). Tel. 0904
969 839.
• Dám do prenájmu od 1. 8.
2011 1-izbový, zariadený byt
pri Isteri. Tel.: 0907 594 351,
0908 682 834.
• Bérbe adok 1-szobás beren-
dezett lakást az Isternél. Tel.:
0907 594 351, 0908 682 834.
• Kiadó berendezett szoba-
konyhás lakás a Meštianskán.
Tel.: 0904 594 535.
• Hitelek, adósságrendezés,
ingatlanok adásvétele. Tel.:
0910 328 502.
• Eladó keveset használt gáz-
fűtésű 80 l-es melegvíztároló.
Tel.: 0905 641 475
• Predám garáž na sídl I. a
príves za osobné auto. Tel.:
035 771 0750.
• Eladó széna-lucerna, nős-
tény kiskecskék, csomagtartó
autóra. Tel.: 0905 234 868.
• Eladó alacsony ebédlőbútor
és nyúlszőrbunda. Árban meg-
egyezünk. Tel.: 0918 402 034.
• Szoba-konyhás lakás kiadó
+ balkon, augusztus 1-től Ko-

Hordozható csapolópult,
családi rendezvényekre
vagy falunapokra eladó.
Tel.: 0905 254 420.

Belucz Júlia Gyulamajoron.
E szép ünnep alkalmából szívből gratu-
lál: szerető férje Peti, fiai Pepe és barát-
nője Panda, Andris, édesanyja, nővére
és családja. Millió puszit küld Szilike,
Nuri és Tami.

máromban. Tel.: 0904 876 230.
• Szobakiadó diákok részére
Komáromban. Tel.: 0904 873
230.
• Eladó Calex Samsung fa-
gyasztó. 7-fiókos, 300 l-es, alig
használt.Tel.: 0903 773 022.
• Eladó régi családi ház Ko-
máromban a Hold utca 3 alatt
+ telekkel a Nap utcán. Tel.:
0905 268 654.
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Hétvégi focimenü

Barátságos mérkőzésekkel emlékeztek
meg egykori klubelnökükről a csallóközi
településen. A július 23-án megrendezett
Kocsis János Emléktornán körmérkőzéses
rendszerben játszottak a csapatok. A házi-
gazda ekecsiek A és B együttesén kívül itt
volt a magyarországi Levél település gár-
dája, valamint a nagymegyeri városrész,
Izsap csapata is. A futballtorna győzteséről
mindössze egyetlen gól döntött a 2 x 25
perces találkozók végén. A dunaszerdahe-
lyi Területi Bajnokság II. osztályában sze-
replő izsapiak jobb gólkülönbségüknek kö-
szönhetően vehették át az első helyért járó
kupát, egy góllal rúgtak többet az V. ligában
szereplő ekecs-apácaszakállasiak első csa-
patánál. Egyébként kettejük összecsapása
gólnélküli döntetlennel zárult. A futball-
tornán a legtöbb gólt az izsapi Szabó Tibor
szerezte, aki négyszer talált be a levéliek
hálójába.

Mérkőzések:

Ekecs-Szakállas A – Levél 3:0
Ekecs-Szakállas B – Izsap 1:3
Ekecs-Szakállas B – Levél 0:2
Ekecs-Szakállas A – Izsap 0:0
Izsap – Levél 6:0
Ekecs-Szakállas A – Ekecs-Szakállas B 5:1

Végső sorrend:

1. Izsap 2 1 0 9:1 7
2. Ekecs-Szakállas A 2 1 0 8:1 7
3. Levél 1 0 2 2:9 3
4. Ekecs-Szakállas B 0 0 3 2:10 0

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Egy gól döntött az izsapiak
tornagyőzelméről

Labdarúgás

Jól sikerült torna
Nagyszigeten
A közigazgatásilag Gútához tartozó Nagyszigeten
első alkalommal rendeztek falunapot, ami remek
alkalom volt egy focitorna megrendezésére is. A
Területi Bajnokság II. osztályában szereplő haza-
iak „kemény fába vágták fejszéjüket” a meghívott
csapatok minőségét illetően, de aztán nagyon
kellemesen meglepték szurkolóikat.

Eredmények:
Nagysziget – Kamocsa 2:2 (büntetőkkel 4:3)
Deáki – Királyrév 3:0
III. helyért:
Királyrév – Kamocsa 2:2 (büntetőkkel 3:2)
Döntő:
Nagysziget – Deáki 3:1
A torna legjobb játékosának a hazai Králik Ta-

mást hirdették ki a szervezők.
A döntő mérkőzés előtt 11-es rúgó versenyt is be-

iktattak, amelynek győztese a kamocsai Horváth Jó-

zsef lett. A díjakat Tóth Péter, a nagyszigeti klub el-
nöke adta át, a győztes csapat Horváth Árpád, Gúta
Város polgármesterének kezéből vehette át a szép
serleget.

VII. Nemesócsai
Öregfiúk Kupa
Nagyon színvonalas találkozókat hozott a hetedik
alkalommal megrendezett kupanap, amelyre na-
gyon sokan látogattak ki a nemesócsai pályára. A
végső győzelmet a marcelháziak harcolták ki, akik
valamennyi mérkőzésüket megnyerték. A mér-
kőzések időtartama 2x20 perc volt.

Eredmények:
Nemesócsa – Bátorkeszi 3:2
Marcelháza – Balony 3:1
Nemesócsa – Balony 0:0
Marcelháza – Bátorkeszi 6:3
Marcelháza – Nemesócsa 1:0
Bátorkeszi – Balony 3:1

Legjobb kapus: Bachorecz Zoltán (Bátorkeszi)
Gólkirály: Viderman Zoltán (Marcelháza)
Legjobb mezőnyjátékos: Csiba Imre (Balony)
Legszimpatikusabb csapat: Nemesócsa.

Gútai Tizenegyes
hetedszer

A gútai Gőgh Kálmán stadionban immár hetedik
alkalommal rendezik meg a hagyományos 11-es
rúgó versenyt, mindezt a Gútai Vásár keretén belül.
Az eseményre mindazon sport- és focikedvelő sze-
mélyeket várják, akik szeretnének belekóstolni en-
nek az utánozhatatlan eseménynek a hangulatába.
A verseny győztese túl a város polgármestere által
felajánlott vándorserlegen még 111 €-s készpénzzel
is gazdagodik. Ezenkívül további tárgyi nyeremé-
nyek is gazdára várnak.

Ízletes gulyásról és üdítőitalokról a rendezők gon-
doskodnak.

További információk: Balogh Árpád – főszervező,
tel.: 0905 661 206.

FELNőTTEK
2011. augusztus 6. (szombat) 17 órakor: Nagymegyer –

Nagysurány (IV. liga), Ógyalla – Hetény (V. liga - Keleti cso-
port). 2011. augusztus 7. (vasárnap) 17 órakor: Marcel-
háza – Hontfüzsegyarmat, Ímely – Szentpéter (V. liga - Ke-
leti csoport), Ekecs – Vásárút (V. liga-Déli csoport).

Ligásaink idegenben: J. Bohunice – KFC (Régióbajnok-
ság), Vága – Ekel, Újlót – Gúta (IV. liga), Cseke – Naszvad
(V. liga - Keleti csoport).

Nincs változás
ATerületi Labdarúgó Szövetségen mégsem

sorsolták újra az ifjúságiak Területi Baj-
nokságának őszi menetrendjét. Mivel a

klubok ragaszkodtak az ifjúságiak és diákok mér-
kőzéseinek párosításához az időpontokat ille-
tően, a sporttechnikai bizottság helyet adott a
klubok kérésének. Így néhány fordulóban ugyan egyszerre há-
rom csapatnak is szabadnapja lesz, viszont ezzel lényegesen
csökkennek a klubok utaztatási költségei. Mindezek ellenére,
az eredeti sorsolás úgy lett összeállítva, hogy a bajnokság során
valamennyi ifjúsági csapatunk 24 bajnoki mérkőzést játszik, a
tavalyi 12-vel szemben.

A kupagyőztes nagyszigeti csapat



19DELTA • 2011. augusztus 1. SpORT - HIRDETÉS

A
z

ol
da

la
ka

tö
ss

ze
ál

lít
ot

ta
:B

ör
öc

zk
y

Jó
zs

ef

Hagyományosan szép számban voltak jelen
a Komáromi Kajak – Kenu Klub versenyzői
ezen az országos megmérettetésen, és hagyo-
mányosan szép teljesítményeket is nyújtottak.
Úgy a felnőtteknél, mint az ifjúsági kategóri-
ákban szinte nem volt versenyszám, amely-
ben ne állt volna komáromi versenyző a do-
bogón. A 13 aranyérem magáért beszél.
Eredmények:
200 méteres táv
K4 - kadett fiúk:
4. Szokol - Rebro - Ričány - Gavora
K1 – junior fiúk: 1. Demin , 5. Lőrincz ,

6. Pálmay , 9. Dobosi
K1 – junior lányok: 1. Horváthová ,

2. Pelantová
K2 – junior fiúk: 1. Demin – Janča,

5. Lőrincz – Malík
K2 – junior lányok: 1. Horváthová - Pelantová
K1 – felnőttek: 8. Viszlay B.
K2 – férfiak: 2. Tarr – Jankovec M. 3.

Vlček – Gelle , 8. Tóth F. – Tóth A.
K4 – férfiak: 2. Tarr – Vlček – Jakubík – Kraj-
čovič, 4. Kráľ – Petruš – Vajda – Danko
1000 méteres táv
K1 – kadett fiúk: 5. Szokol
K1 – junior fiúk: 2. Demin, 5. Pálmay,

7. Dobosi
K1 – junior lányok: 1. Pelantová,

2. Horváthová
K1 – férfiak: 2. Vlček, 5. Tarr
K2 – kadett fiúk: 4. Szokol – Rebro
K2 – junior fiúk: 1. Demin – Janča, 4. Dobosi
– Gacsal, 4. Lőrincz – Malík
K2 – junior lányok: 1. Pelantová - Horváthová
K2 – férfiak: 1. Vlček – Gelle, 3. Tarr – Michá-
lek, 5. Kráľ – Petruš, 6. Tóth A. – Tóth F.

K4 – kadett fiúk: 4. Szokol – Rebro – Ričány –
Gavora
K4 – junior fiúk: 1. Pálmay – Vass – Višváder
– Myšák, 2. Demin – Janča – Ždársky –
Šamko, 3. Dobosi – Malík – Lőrincz – Spru-
šanský
K4 – férfiak: 1. Tarr – Vlček – Jakubík – Kraj-
čovič, 3. Kráľ – Petruš – Vajda – Danko
500 méteres táv
K2 – 13-14 éves fiúk: 1. Botek – Szabó,

5. Farkas – Keszan, 9. Števko – Németh
C2 – 13-14 éves fiúk: 3. Koczkás – Kara
K2 – 13-14 éves lányok: 3. Szépe – Tollaová,

4. Szabó – Krkošková
K1 – 13 éves fiúk: 2. Keszan
K1 – 14 éves fiúk: 1. Botek, 6. Szabó,

7. Števko, 9. Farkas

C1 – 13 éves fiúk: 1. Koczkás (11 éves!!!),
3. Kara

K1 – 13 éves lányok: 3. Krkošková

Az Amatőr Kupa
10. futamán

Budapesten rendezték meg az Amatőr Kupa idei 10. futa-
mát, amelyen a 156 versenyző között, most csak egy brin-
gás képviselte régiónkat, Ancsin Marek személyében. A 9

kilométeres egyéni időfutamon a komáromi MaMa-Trek egye-
sület versenyzője 11:29-es idővel a dobogó második fokára áll-
hatott fel, ami több mint szép teljesítmény ebben a népes me-
zőnyben.

A rendezők is rendesen kitettek magukért, hiszen az Erste
Tour Budapest időfutam pályája, amely az Árpád-hídnál kez-
dődött, majd elhaladt a Parlament előtt, teljes biztonságot
nyújtott a versenyzőknek, mivel a pesti alsó rakpartot teljesen
lezárták a forgalom elől, ezzel is profi körülményeket biztosítva
a résztvevőknek.

Lacko Tibor
Eb ezüstérmes

Acsehországi Liberecben rendezték meg a veterán asztali-
teniszezők Európa-bajnokságát. A 70 év felettiek kate-
góriájában a komáromi Lacko Tibor ezüstérmet szerzett.

A döntőben német ellenfelétől szenvedett vereséget 3:2 arány-
ban. Csak megjegyezzük, hogy a jelenleg nemesócsai színekben
még aktívan szereplő sportolónak ez a második Eb érme, hi-
szen párosban már szerzett aranyérmet Eb-n.

Ancsin Marek, a dobogó második fokán

Kerékpározás

AsztaliteniszKajak - Kenu

Komáromi éremáradat Pőstyénben
A Vág pőstyéni szakaszán rendezték meg a síkvízi kajak-kenu országos bajnokságot 200, 500
és 1000 méteres távokon. Az időjárás nem nagyon kedvezett a versenyzőknek, a magas víz-
szint és az erős sodrás több változtatást is kikényszerített a szervezőktől, így a kiadott mű-
sortól eltérően némely rajtot el kellett halasztaniuk, sőt, volt olyan versenyszám is, amelyet
levettek a műsorról.

A C1 országos bajnoka, a mindössze 11 éves
Koczkás Dávid (balra), jobbra Kara Mátyás

Az izsapiak vihették haza a kupát

Gólkirályi címet ugyan nem hirdettek, de négy
találatával az izsapi Szabó Tibor (fehérben)
volt a legeredményesebb játékos A kékben futballozó hazaiak első csapata a második

helyre szorult
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