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Részletek a 9. oldalon

Ösztöndíjat kaptak
a leendő elsősök

Polgármesterek
találkozója

Részletek a 4. oldalon

Nyílt nap a Selye János
Egyetem Tanárképző Karán

Részletek a 4. oldalon
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Nagyon érdekes leveleket is kapunk néha szerkesztőségünkbe, bár nem mindig
tudjuk igazán, mit is kezdjünk ezekkel. Megértjük, ha néha a levél írója nem meri
felvállalni a nevét. Egyrészt, sajnos vannak olyan „vállalkozók”, akiknek igencsak
„messzire nyúlik a kezük”, másrészt, a panaszos magát is jogi bonyodalmakba ke-
verhetné, hiszen akarva-akaratlanul, ő is törvényt sértett.

Részletek a 11. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,
és nyerje meg a 10 díj egyikét!

Tanároktól válik
meg a Selye János
Gimnázium
Június után újra tanárokat kényszerül
elbocsátani a komáromi Selye János
Gimnázium. Andruskó Imre igazgató
tájékoztatása szerint ennek fő oka az,
hogy a Nyitra megyei közgyűlés 51
ezer euróval kevesebbet ítélt meg idén
a gimnáziumnak, mint amennyi járna.

Tavaly a diákok száma 630-ról 540-re
csökkent, ami már előre jelezte, hogy
ilyen jellegű gondok lehetnek.

Folytatás a 3. oldalon

Licitáljon,
mert azzal is segít
Dominikon!

Nagy Róbert árverésre
bocsátotta Tigris című
száraz-pasztell alkotását
Beke Dominik megsegí-
tésére, hogy gyógyuljon
meg és legyen olyan erős
és bátor, mint egy tigris. A
kikiáltási ár: 30 €. A licitá-
lás február 14-ig tart. Lici-
tálni a www.deltakn.sk
honlapunkon lehetséges.

Egy panasz nyomában

Rács mögött
a lövöldöző
Elfogták a komáromi lövöldözőt, aki egy zálogházat rabolt ki
a víztorony közelében. A 24 éves szentpéteri fiatalember
beismerte tettét.

A nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Božena Bruch-
terová lapunknak elmondta, a férfit őrizetbe vették és rablással,
tiltott fegyverviseléssel és fegyverkereskedelemmel gyanúsítják.

A 24 éves Erik röviddel 17 óra előtt ment be a zálogházba.
Fegyverrel fenyegette meg az eladót, és követelte az aznapi be-
vételt a kasszából. Mivel a nő ellenállt, az elkövető átugrotta a
pultot, és 45 darab különféle aranyékszert zsákmányolt.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek
a 2-3. oldalon

Ahogy múlt heti számunkban arról beszámoltunk, a komá-
romi testület második ülésén megválasztotta az egyes szak-
bizottságok tagjait. Mint az önkormányzatiság egyik alap-
pillérei, az egyes bizottságok a múlt hét folyamán munkához
is láttak.

Folytatás a 2-3. oldalon

Inkább egyszer látni,
mint százszor hallani
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Inkább egyszer
százszor hallani
Folytatatás az 1. oldalról

Bár a bizottságokat nem le-
het fontossági sorrendbe
rakni, hiszen valamennyi
együtt teremt hangsúlyt a vá-
ros életének befolyásolásá-
ban, a közvélemény mégis
egyes bizottságok munkáját
nagyobb érdeklődéssel fi-
gyeli. Ezek közé tartozik az Is-
kolaügyi, Kulturális és Sport-
bizottság, amelynek elnöké-
vel, Dr. Héder Ágnessal be-
szélgettünk első, alakuló
ülésük kapcsán.

● Milyenek az első benyo-
másai a bizottsági tagokat
illetően?

- Meg kell mondanom,
hogy nagyon jó érzés töltött
el a bizottsági ülésen és utána
is, hiszen az egyes tagokban
nagyon aktív és rokonszen-
ves embereket ismerhettem
meg, akiknek munkája min-
den bizonnyal nagyon hasz-
nos lesz a város lakosságának
számára. Véleményem sze-
rint nagyon bölcs döntés volt
a bizottságok létszámát ti-
zenkettőre növelni az előző
nyolccal szemben. Tudni kell,
hogy a mi bizottságunk négy
vonalat képvisel, mégpedig
az oktatást, a kultúrát, a
sportot és az ifjúságot. Vala-
mennyi témakörben vannak

igazi szakembereink, tehát
egyetlen vonalon sem fogunk
a „sötétben tapogatózni”.
Olyan megállapodás szüle-
tett, hogy az egyes ágazatok
problémáinak megvitatása-
kor az adott témakör szakér-
tői terjesztik be a tárgyalási
alapul szolgáló javaslataikat,
amelyeket aztán a többi bi-
zottsági tag a bölcs érvek
mentén haladva megvitat.

● Első ülésükön már tár-
gyaltak konkrét megoldási
javaslatokról?

- Igen, tárgyaltunk. Wesze-
lovszky Gábor főosztályve-

zető egy nagyon alaposan
előkészített anyagot terjesz-
tett a bizottság elé megtár-
gyalás céljából. Először az
egyes oktatási intézmények
által leadott évi értékeléseket
tekintettük át, majd megtár-
gyaltuk a 150 éves Művészeti
Alapiskolát érintő kérdése-
ket. Fontosnak tartom el-
mondani, hogy ez a
létesítmény éppen a szép ju-
bileum kapcsán egy többhó-
napos rendezvénysorozatot
indított útjára, amelyet ter-
mészetesen a legmesszebb-
menőkig támogatunk. Egy

Folytatás az 1. oldalról
Most ismét egy ilyen leve-

let kaptunk, amelynek sem
szerzője, sem pedig a sze-
mély, aki ellen a panasz irá-
nyul, nem volt megnevezve,
ennek ellenére a problémát
megértettük és megpróbál-
tuk kibogozni, mi is a teendő
ilyen esetekben. Előbb azon-
ban nézzük a levelet.

Tisztelt Szerkesztőség!
Elnézést, hogy levelemmel

zavarom Önöket. Egy esetet
szeretnék megírni, amely
már hónapok óta húzódik,
pontosabban szeptembertől
januárig. A sportcsarnokkal
kapcsolatos, azaz a mun-
kások bérének (nem) kifize-
tésével. Egy bizonyos személy
– nevezzük Imrének –, aki a
nagy hitegetések embere,

azok betartásának azonban
már nem annyira. Egy szó-
ban forgó egyéntől vártuk
(vártam) a munkaszerződést,
amely csak nem akart meg-
érkezni. Mint rendes em-
berek, hónapokon át becsü-
letesen dolgoztunk, persze
szerződés nélkül, amit na-
ponta vártunk, hátha megér-
kezik. Amikor mi munkások
egymástól érdeklődtünk afe-
lől, kinek van érvényes szer-
ződése, kiderült, hogy „Imré-
nél” ez nem divat.

Sajnos, ma már úgy néz ki,
hogy bottal üthetjük becsü-
lettel megdolgozott munkánk
jutalmának a nyomát. Ami-
kor utoljára ott jártunk, azt a
választ kaptuk egy bizonyos
egyéntől, hogy ő csakis a
munkafolyamatokért felelős.
Egyben felszólított bennün-

ket, hogy hagyjuk el a csar-
nokot, ahol nincs mit keres-
nünk, ha már nem dolgo-
zunk ott.

Most már csak az a kérdés,
a munkások által keményen
és becsületesen kitermelt
pénz, vajon kinek a zsebébe
vándorolt?

Tisztelettel:
egy elkeseredett munkás!

Az ügyben megkerestük a
komáromi Munka-, Szociális
és Családügyi Hivatal igaz-
gatónőjét, Mgr. Nagy Gabri-
ellát, aki a következőket
mondta el: „Természetesen,
az ügy kibogozható, ameny-
nyiben a panaszosok azt be-
jelentik ellenőrző osztályun-
kon. Azt azonban tudniuk
kell, hogy az ő felelősségük
semmivel sem kisebb, mint

Öt hónapja
fizetés nélkül

Dr. Héder Ágnes, a bizottság elnöke

Tájainkon nem túl ritka,
így nem is meglepő a politi-
kai pártok közti vándorlás,
különösképpen választások
idején. Többen úgy gondol-
ják, egy másik pártba való át-
ugrásukkal közelebb kerül-
hetnek a számukra valamiért
igencsak fontos pozícióhoz,
amely segítséget nyújthat po-
litikai karrierjük megalapo-
zásához. Addig nem is lenne
különösebb baj, amíg a párt-

tag egy bizonyos időszak után levonja a kellő következte-
téseket, majd meggyőződésből változtat politikai néze-
tein, és bár szemlesütve, de egy másik pártba kéri felvéte-
lét. Az igazi gond akkor kezdődik, amikor a politikus kü-
lönböző megfontolásokból két párt között kezd el lavírozni.
Itt már egyértelműen érdekpolitikusokról kell beszélni,
akiknek semmi sem drága, de a közvélemény esetlegesen
negatív véleménye sem számít. Egy Hofi Géza idézet jut
akarva-akaratlanul az ember eszébe, amely így szól: „Em-
lékszel testvér, amikor együtt lőttük a pártházat? – Párt-
házat? És mikor? Melyiket? – Hát igen, mikor-melyiket!”

Szerkesztőségünkben az egész nap folyamán működik
a TV, hiszen a mi szakmánkban alapkövetelmény, hogy a
nap minden szakaszában tájékozottak legyünk a napi tör-
ténésekről. Múlt pénteken délután, egy számunkra is fon-
tos hírre lettünk figyelmesek a Duna TV délutáni hírmű-
sorában. A Selye János Gimnáziumban történő pedagógusi
elbocsátások voltak napirenden. A médiának nyilatkozott
Andruskó Imre, az intézmény igazgatója, aki elmondta, mi
indokolja ezt a számára is nehéz lépést, de végül is, szá-
munkra nem mondott újat, hiszen ezt a kérdést a helyi
média már szinte „csontig lerágta”. Számunkra a nagy
meglepetés ezután következett. Az MKP nevében el-
mondta véleményét Fehér Csaba megyei képviselő is. De
nemcsak az MKP nevében szólt, a neve mellett is ott virí-
tott pártjának megjelölése, az MKP(!?)

- Hogyan is van ez tehát? – tesszük fel magunknak is kér-
dést. Az említett úr valóban az MKP színeiben lett megyei
képviselő, ezzel így nem is lenne különösebb probléma.
Azzal viszont már igen, hogy a helyhatósági választások-
nál, feladva az MKP-s elveket, már a Most–Híd listáján in-
dult harcba a képviselői székért, de nem járt sikerrel. En-
nek ellenére, ugyancsak a Most–Híd javaslatára tagja lett
az Iskolaügyi, Kulturális és Sportbizottságnak. Minden
kétséget kizáróan tehát, ennek a pártnak a védőszárnyai
alatt kívánja folytatni politikai pályafutását. Legalábbis, kí-
vülről ez így látszik. Akkor viszont magától adódik a kér-
dés, vajon milyen jogcímen nyilatkozik az MKP nevében?
Ismereteink szerint ugyanis az MKP Országos Tanácsá-
nak véleménye szerint, az az MKP tag, aki másik párt lis-
táján indul a választásokon pártjának jóváhagyása nélkül,
magát zárja ki a pártból! Ha ez igaz, akkor viszont a kép-
viselőt megyei mandátuma sem jogosítja fel az MKP kép-
viseletére, tehát a párt nevében nem nyilatkozhat, mivel
annak már nem tagja.

Értesüléseink szerint, nagy valószínűséggel ezen a héten
az MKP komáromi szervezete megtartja tisztújító ülését.
Ezen az ülésen minden bizonnyal terítékre kerülnek ezek
a kérdések is, hiszen több Most–Híd színekben induló
MKP tag úgy nyilatkozott a választások előtt, hogy ameny-
nyiben azokon nem járna sikerrel, úgy vissza kíván térni
az MKP tagjai közé(!?) Ez a fajta logikátlan elmélet nem kis
vitát váltott ki nemcsak politikai körökben, de a politikát
csak kívülről figyelő átlagemberek között is. Nem kellene
már végre egy erélyes pontot tenni az ilyen kedélyeket bor-
zolgató ügyek végére?

Böröczky József

Hogyan van ez?
Jegyzet
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Folytatás az 1. oldalról
Júniusban a gimnázium

már megvált öt tanártól, ak-
kor ketten nyugdíjba mentek,
egy tanárnak lejárt a szerző-
dése, két tanerőt pedig el kel-
lett bocsátani. „Szeretném
hangsúlyozni, hogy mind-
egyikükkel meg voltunk elé-
gedve” – tette hozzá Andruskó.

„Tudtuk, hogy idén 100 ezer
euróval kisebb lesz a költség-
vetésünk, azonban az a gim-
názium vezetését is meglepte,
hogy 151 ezer euróval csök-
kentették a költségvetésünket.
51 ezer eurót nem tudunk ki-
gazdálkodni” – magyarázta az
intézmény igazgatója.

Andruskó abban bízik, hogy
ha a minisztérium oldalán
megjelennek az idei évi ada-
tok, akkor a megye módosítja
az iskola költségvetését, azon-
ban igazgatóként most lépnie
kellett, mivel szigorú költség-
vetési fegyelmet kérnek. El-
mondása szerint a jelen költ-
ségvetés éppen csak a fizeté-
sekre elég.

Az iskola igyekszik a nyelvi
órákat osztott formában, ki-
sebb létszámban oktatni,
azonban ez az idegen nyelv
esetén megduplázza az amúgy
sem alacsony óraszámot. A
minisztériumi rendelet alap-
ján már két idegen nyelv ok-
tatása kötelező, ami szintén
nagyobb óraszámot eredmé-
nyez – fejtette ki Andruskó.
Pár éve a tornaórák számát is
kettőről háromra emeltük, re-
agálva arra a jelenségre, hogy
a mostani fiatalok keveset
mozognak. A bővített óraszám
viszont növeli a költségeket.

Korábban előfordultak 30-as
létszám feletti osztályok, azon-
ban a minisztérium 30-ban
maximalizálta az osztálylét-
számot. A normatív támoga-
tás miatt így itt is különbség
adódik, amit a minisztérium
nem kompenzált a fejpénz
megítélésekor.

Andruskó elmondása sze-
rint a Selye Gimnázium nem
kapja meg a normatíva 100
százalékát, mivel a megyei köz-
gyűlésnek lehetősége van át-
csoportosítani a kisebb isko-
lák javára. A törvény 85 száza-
lékot garantál, a fennmaradó
rész egy csomagba kerül, ami-
ről a megyei közgyűlés dönt,
hogy hova kerül. Normális ez a
fajta szolidaritás – teszi hozzá
Andruskó –, hiszen itt kisebb
magyar középiskolák segítésé-
ről is szó van, azonban a mos-
tani elvonás terhét már nem
bírja el a gimnázium. A mos-
tani rendhagyó helyzetben a
komáromi tanintézménynek
is szüksége volna a 100 száza-
lékos normatívára. Ha a me-
gye a kieső 51 ezer eurót is
megadja, akkor Andruskó
Imre szerint sikerül az iskola
anyagi helyzetét stabilizálni.

A mostani elbocsátások so-
rán is szigorúan betartják a fel-
tételeket. Három hónapos fel-
mondási idő után jár a taná-
roknak a három hónapos lelé-
pési díj.

Andruskó Imre szerint
mindez az oktatás színvonalá-
ban nem fog meglátszani. Je-
lenleg hatvan szakkör műkö-
dik, és a tanárok jelezték, hogy
kevesebb pénzért kétszeres
munkát is készek elvégezni,
hogy a szakkörök megmarad-
janak. Vannak, akik ingyen is
készek folytatni a szakköri
munkát.

Pár évvel ezelőtt még 14 szá-
zaléknyi volt a más járásból ér-
kező diákok aránya a komá-
romi Selye Gimnáziumban,
azonban idén ez már 28 száza-
lék. Andruskó szerint ez jelzi,
hogy szélesebb régióban bíz-
nak a gimnáziumban, és ezt a
bizalmat szeretnék megvé-
deni. A jelen helyzetet nem a
gimnázium okozta, de min-
dent megtesznek a helyzet ke-
zeléséért.

Az igazgató szerint a helyzet
máshol is hasonló. A statiszti-
kák szerint a Selyén 14,29 szá-
zalékkal csökkent a diákok
száma az elmúlt évben, míg a
szomszédos szlovák gimnázi-
umban ez a csökkenés 14,9
százalék volt. Az újvári magyar
gimnáziumban a létszám
18,26 százalékos csökkenést
mutatott, Párkányban, ahol
közös igazgatású magyar-szlo-

vák gimnázium működik, a
magyar részen 27,95 százalé-
kos ez a mutató. A komáro-
mihoz közeli nagymegyeri
gimnáziumban 17 százalékkal
csökkent a diákok száma az
elmúlt évben.

A többi iskola is lépéskény-
szerben van, és ott is be kell
tartani a munkatörvény-
könyvben előírt felmondási
időt és a lelépő kifizetését. Eb-
ből adódóan már most lépni
kellett, hogy az év végéig ren-
deződjön a helyzet – fejtette ki
Andruskó Imre.

bumm

Tanároktól válik meg a
Selye János Gimnázium

Folytatás az 1. oldalról
Ezt a pillanatot használta ki a megré-

mült 32 éves alkalmazott, és menekülni
kezdett. A bejárati ajtóhoz futott, kívül-
ről bezárta, és tartotta. Segítségére sie-
tett egy 28 éves járókelő is. A rabló azon-
ban az ajtóra lőtt, melynek üvege ennek
következtében kitört. A lövés pillanatá-
ban az alkalmazott és a segítségére siető
férfi is elugrottak, a rablónak pedig si-
került elmenekülnie, írta le a bűncse-

lekményt a rendőrszóvivő. A rendőrség
azonnal elindult a forró nyomon és ke-
resni kezdte a rablót, s még aznap este
előállítottak egy gyanús férfit. A vizsgá-
lat megállapította, hogy a szentpéteri
fiatalember volt az elkövető, aki illegá-
lisan tartotta magánál a fegyvert. A to-
vábbi vizsgálatok kiderítették, hogy Erik
nevéhez több bűncselekmény is fűzö-
dik.
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Rács mögött a lövöldöző

látni, mint

kérvényről is tárgyaltunk,
amelyet a gödöllői Török
Ignác Gimnázium nyújtott
be megtárgyalásra. Az intéz-
mény szeretne névadójának,
Török Ignácnak emlékére
egy emléktáblát elhelyezni a
Lipót kapun, ezt a törekvésü-
ket természetesen támogat-
juk. Ezzel kapcsolatban
azonban el kell mondanom,
hogy a kivitelezés valameny-
nyi költségét a gödöllői
Török Ignác Gimnázium vál-
lalta fel, mi az elfogadott
nyelvtörvény értelmében a
szlovák nyelvű fordításhoz
nyújtunk segítséget. Az em-
léktáblát március 15-én sze-
retnék elhelyezni a
gimnázium diákjai, csak
nem tudom, időben sikerül-
e beszerezni minden szüksé-
ges engedélyt. Remélem,
igen. Ezen túl, áttekintettük
az egyes oktatási intézmé-
nyek kérvényeit, amelyek-
ben a szükséges felújítások
és javítások finanszírozását
kérik. Sajnos, ezekben a kér-
désekben nem tudtunk dön-
teni, hiszen szinte órákkal az
ülés előtt tudtuk meg, hogy
mivel a városnak még nincs
elfogadott költségvetése erre
az évre, ilyen irányú javasla-
tainkat csak a legközelebbi

ülésünkön tárgyalhatjuk
meg. Egyébként a dolognak
van logikája, hiszen a „nem
tudom” nem osztható. Saj-
nos, ugyanez vonatkozik a
sportkluboknak szánt anyagi
támogatások elosztására is,
hiszen a sportolók és a köz-
vélemény nagyon várják ja-
vaslatainkat.

● Vannak hosszú távú ter-
veik is?

- Természetesen, vannak.
Elsődleges törekvéseink közé
tartozik még jobban bevonni
a város életének történéseibe
a Selye János Egyetemet, a Jó-
kai Színházat és a városban
működő sportklubokat. Ezt
mindenképpen szorgal-
mazni fogjuk, de aktívan is
részt kívánunk venni ennek
végrehajtásában. Szeretnénk
elérni a sportklubok szoro-
sabb együttműködését is, hi-
szen együtt mindig köny-
nyebb legyőzni a problémá-
kat, mint külön-külön. Min-
den egyes meghívásnak
eleget kívánunk tenni, hogy
betekinthessünk az említett
intézmények és sportklubok
életébe, tevékenységébe. Úgy
gondoljuk, jobb egyszer látni,
mint százszor hallani.

Böröczky József
A szerző felvétele

a kétes munkáltatóé.
Ugyanis ebben az esetben
úgynevezett feketemunkáról
van szó, amit a törvény szi-
gorúan tilt. Sokan talán
nem is tudják, hogy a hiva-
talunkban nyilvántartott sze-
mélyek is munkavégzési
megállapodással (dohoda o
vykonaní práce) havi 136 €
bevételre tehetnek szert tel-
jesen legálisan. Régi tapasz-
talat, hogy az a dolgozó, aki-
nek a munkafelvétel előtt
nincs a kezében munkaszer-
ződés, az általában soha
nem fogja megkapni a bérét.
Sajnos, a munkapiacon na-
gyon sok még az ilyen fele-

lőtlen, magát munkáltató-
nak nevező egyén. Ezt csak
akkor tudjuk teljesen ki-
szűrni, ha valamennyien
fogjuk akarni, tehát nem-
csak a hivatal, de azok a
munkavállalók is, akiket az
ilyen alakok megszólítanak.
Ezért is kérek mindenkit,
hogy ameddig nincs érvé-
nyes munkaszerződés a ke-
zében, addig semmiképpen
ne vegye fel a munkát, mert
túl azon, hogy törvényt sért,
annak is nagy a valószínű-
sége, hogy a bérét sem fogja
soha látni” – mondta el la-
punknak Nagy Gabriella.

-böröczky-
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Atalálkozóra rendszeresen hívnak meg határon túli csoportokat is. Így került sor arra, hogy
az ÉS?! Színház két előadással - A helység kalapácsával, illetve a Bajusszal - is szerepelt a
találkozón. A neves szakmai zsűri – Kulcsár Edit dramaturg, Dr. Sirató Ildikó színháztör-

ténész, Szűcs Katalin Ágnes színikritikus, Tóth Zsuzsanna előadóművész, Sándor L. István szí-
nikritikus – mindkét előadást a Magyar Szín - Játékos Szövetség Arany Minősítésével jutalmazta.

A Bajusz című darab az V. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó különdíját kapta – közös-
ségi és közösségteremtő színházcsinálásért. A csapat egyik tagját, Panyi Zoltánt, a zsűri a legjobb
férfialakítás díjával jutalmazta Harangláb, illetve a cigányvajda figurájának megformálásáért.

(b.n.)

ÉS?! Siker!

Kiállításaink iskolánk
„galériájában“
1988 májusában gimnáziumunk aulája adott
otthont volt diákok kiállításának. A Gimi
Galéria ma „újraéled”. A 2010/2011-es tanév
a Selye János Gimnázium életében ünnepi
tanévnek minősül, hiszen hatvan éve tárta
ki kapuit, és indult meg itt újra az oktatás.
Méltó módon emlékezünk meg az elmúlt
60 évről. Ez alatt az idő alatt majdhogynem
5000 diák érettségizett e falak között, és van
köztük számos jóhírű képzőművész, festő,
grafikus, fotóművész. Száz évvel ezelőtt lett
Harmos Károly festőművész hivatalos tanára
iskolánknak.

Az első kiállító Aranyosi Szénássy Attila kép-
zőművész volt, aki linometszeteit tárta a kö-
zönség elé. A következő tárlat kiállítói „szel-
lemi társak”: Kiss Péntek József és Kurucz Ottó.
Osztálytársak és nagyon jó barátok voltak a
gimnáziumban. Kiss Péntek grafikáinak több-
sége 1988-ból való. Ahogy mesélte, a színház-
rendezés, versírás mellett a rajzolás számára

egyfajta kikapcsolódást jelent. A téma adott. A
körülötte élő embereket, típusokat rajzolta
meg különböző helyzetekben, természetesen
az ő szemszögéből. Kurucz Ottó operatőr, fény-
képész képei sokszínűek. Élete egy-egy szaka-
szát mutatják be a Garam mellett, Prága bel-
városát, Los Angeles házait, tereit. Másik ol-
dala a divat- és reklámfotózás, melyből szintén
kaphattunk ízelítőt.

Gimnáziumunk minden évben négy-öt ki-
állítónak ad majd teret, a tervek szerint látha-
tóak lesznek Varga Tamás fényképei, illetve
Kürthy Veronika festményei iskolánk Feszty
Árpád termében. A kezdeményezés célja a
megemlékezés mellett, hogy egykori diákjaink
alkotásai bemutatásával tiszteljék meg fiata-
labb társaikat. Amellett művészeti alkotásokról
beszélgetni tanulóinkkal léleképítő. A diákok
személyiségének formálásakor elengedhetet-
len az ilyen kötetlen formában történő eszté-
tikai útmutatás.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Az őrsújfalui ÉS?! Színház 2011. január
28 – 30-án az V. Soltis Lajos Országos
Színházi Találkozón vett részt Celldö-
mölkön. A magyarországi alternatív
színtársulatok legrangosabb találkozó-
ját kétévente rendezik meg.

Nyílt nap a Selye János
Egyetem Tanárképző Karán

2011. február 24-én nyílt nappal várja az érdeklődőket a Tanárképző Kar. A rendezvényen
pontos tájékoztatást kapnak a leendő hallgatók a tanulmányi programokról, szakokról, szak-
párosításokról, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. A látogatók a bejáratnál felál-
lított információs pultnál, valamint az egyes tanszékek bemutatkozó óráin érdeklődhetnek
a karon induló szakokról. A Hallgatói Önkormányzat képviselői bemutatják, hogy a tanul-
mányok és a tudományos diámunka mellett szórakozási és sportolási lehetőségek is várnak
a hallgatókra, valamint a juttatások, ösztöndíjak és a fizetett diákmunka gyakorlata.

2011-től elindult az elektronikus jelentkezés is a Tanárképző Karon a 2011/2012-es tan-
évben meghirdetett alapszintű képzésekre. Az elektronikus jelentkezés elérhető a https://e-
prihlaska.selyeuni.sk/ais/start.do címen.

-er-

Ösztöndíjat kaptak
a leendő elsősök
A Rákóczi Szövetség és a Pro Professione Alapítvány támo-
gatásával 2004 novemberében hirdette meg felvidéki be-
iratkozási ösztöndíj programját azzal a céllal, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a
Felvidéken. Az ösztöndíjakció része annak az 1999 óta min-
den évben megszervezett Felvidéki Beiratkozási Program-
nak, amely az iskolaköteles gyermekek egyéni megszólítá-
sával és közösségi programok szervezésével segíti elő a ma-
gyarul beszélő gyermekek magyar tannyelvű iskolába tör-
ténő beíratását. A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz
a Magyar alkotmányban rögzített követelményhez kapcso-
lódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon
túli magyarok sorsa iránt és támogatni kívánja hosszú távú
megmaradásukat a szülőföldjükön.

Madar - Szentpéter

Csáky Csongor, Szász Veronika és Cseh Vilmos igazgatóhe-
lyettes segített kitölteni a nyomtatványt

85 leendő elsős kapta meg a Rákóczi Szövetség beiratkozási
ösztöndíját a Komáromi járásban. A szövetség a beíratási ösz-
töndíjprogram keretében 10 000 forinttal támogatja azokat a
szlovákiai magyar családokat, amelyek magyar iskolába íratják
gyerekeiket.

Komárom után (Marianum-Munka utca 53 leendő elsős)
Madaron az Édes Gergely Alapiskolában adták át a Madarra (6),
Bátorkeszire (6) és Heténybe (1) beiratott 13 óvodás szüleinek az
összeget tartalmazó borítékot. Az ünnepségen megjelent Halzl
József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor, a szövetség
képviselője, Édes István polgármester.

Halzl József szolidaritást kifejező ösztöndíjnak nevezte a tá-
mogatást, amellyel senkit és semmit sem szeretnének meg-
vásárolni, részükről – mint mondta – ez egy gesztus, amellyel
az összetartozást szeretnék kifejezni.

Szentpéteren 12 helyi, 3 perbetei és 4 ógyallai nagycsoportos
óvodás szülei vehették át az ösztöndíjat.

Az ösztöndíjakció tehát mindenképpen eredményesnek te-
kinthető, egyrészt mivel évente csaknem 2000 felvidéki magyar
család számára nyújt közvetlen anyagi támogatást az iskola-
kezdéssel járó többletköltségek csökkentéséhez, másrészt nagy-
mértékben hozzájárul a felvidéki magyar nyelvű oktatás elő-
segítéséhez. (miriák)

A szerző felvétele
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2,7 millió eurós útfelújítás
Közbeszerzési pályázatot írt ki Nyitra megye két harmad-
osztályú út felújítására a Komáromi járásban.

A Virt–Marcelháza–Szilasháza–Madar és a Csicsó–Komá-
romfüss szakaszok felújítását tervezik. A munkálatokat egy
éven belül szeretnék elvégeztetni. A költségvetését uniós
alapokból, a regionális programból finanszíroznák, valamint
állami támogatásból és a regionális önkormányzat kasszá-
jából. A projekt értéke 2,69 millió euró adó nélkül.

Az érdeklődőknek február 17-ig kell jelentkezniük a felté-
telekért és március 1-ig adhatják le pályázataikat a Nyitra me-
gyei hivatalban. -er-

Fellépők:
1. Tűzvirág énekkar (Ekecs)
2. Egyházi asszonykórus (Lakszakállas)
3. Jácint asszonykórus (Lakszakállas)
4. Csinibabák - mazsorett táncosok

(Lakszakállas)
5. Apáca show tánc (Lakszakállas)

6. Mamma mia tánc (Lakszakállas)
(A fellépők listája folyamatosan frissül)
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!
infó: dominikbeke.meu.zoznam.sk/magyar/

További információ:
Nagy Marika és a szilasi Vöröskereszt

Jótékonysági rendezvény Beke Dominik megsegítésére
2011. február 12. • 15:00 - 18:00, helyszín: Szilas, Kultúrház

Nem érhet minket meglepe-
tés, ha a vendéglőben vagy
étteremben az elfogyasztott
sörünkért többet kérnek, mi-
vel februártól átlagosan 5%-
kal emelkedtek az árak.

A fél literes Aranyfácán,
Kelt vagy Corgoň 2 centtel
többe kerül, ugyanis az ógyal-
lai sörgyár így reagál a meg-
növekedett költségekre. „Cé-
günk nem növelte árait az
utóbbi két évben, annak elle-
nére sem, hogy az előállítás-
hoz szükséges nyersanyagok
árai emelkedtek“ - mondta
Dorothea Jacobijne Anna

Plantenga vezérigazgató. Az
analitikusok nem csak ebben
látják a drágulás okát, hanem
abban, hogy már tavaly no-

vembertől mintegy 6%-os be-
vétel-kiesésről tájékoztatotta
őket a cég a kedvezőtlen idő-
járás, a sok esőzés miatt. -ga-

Tíz százalékkal több
érdeklődőre számítanak

A Nyitrai Aqua-therm szakvásár rendezői idén nagyobb ér-
deklődésre számítanak. A fűtéstechnikai berendezéseket
bemutató rendezvény február 8-án kezdődik, ahol 133 cég kí-
nálja majd a termékeit. A vezető cégek, pl. a Viadrus, Ivar,
Weishaupt, Immergas, Baxi, Buderus, Danfoss, Giacomini,
Vaillant, Thermona, Regulus, Stiebel Eltron, Tatramat... Az ér-
deklődők megtalálják többek közt a különféle kazánokat, fű-
tőrendszereket, kéményrendszereket, klímaberendezéseket.
A kiállítás február 11-ig tart. ga

Drogkereskedőket
fogtak el Komáromban

Tizennégy embert állított elő a rendőrség Komárom-Esz-
tergom megyében kábítószer-kereskedelemmel összefüg-
gésben. A rendőrök házkutatást tartottak egy házaspárnál,
amelyet kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A vizs-
gálat ideje alatt megérkezett a lakásba a szlovákiai drogfutár
is. A kihallgatások során kiderült, hogy a gyanúsítottaknak
köze volt a neszmélyi általános iskola számítógéptermének
kifosztásához, amellyel kétmillió forint kárt okoztak január
végén. A számítógépek 90 százalékát megtalálták, és jó esély
van arra, hogy a még hiányzó gépeket is visszaszerzik. A be-
törés kulcsfigurája egy 17 éves diák volt, aki kiadogatta a te-
rem ablakán a számítógépeket. Ezeket azért lopták el, hogy
kábítószert vásároljanak az értük kapott pénzből. bumm

A Heineken Slovakia
emelte árait

Kutyatéma
Múlt héten egyik olvasónk

panaszolta el az alábbi törté-
netet. Hazafelé igyekezett, mi-
kor a lakótelepen egy pórázon
vezetett kutya megtámadta.
Mivel az eb gazdája nem
tudta megtartani az állatot, a
középmagas és erős testfel-
építésű állat rácsimpaszko-
dott. Harapni ugyan nem ha-
rapott, de a panaszos lábszá-
rán kék foltok keletkeztek. A
kutya gazdája persze bocsá-
natot kért, nagyon sajnálko-
zott, de az emberben óhatat-
lanul is felmerül a kérdés,
hogy mi történik akkor, ha
egy 3-4 éves gyerekre ugrik rá
az állat.

Persze nem lehet általáno-
sítani, de mindenképpen
nagy az állattartók felelős-
sége. Egyrészt a biztonság
szempontjából, másrészt pe-
dig, ha már a témánál va-

gyunk, akkor az év bármely
szakában zsörtölődésre okot
adó kutyaürülék szempontjá-
ból. Városszerte úgy tűnik,
hogy egyáltalán nem „diva-
tos“ a kutyaürülék összesze-
dése. A minap egy óvodás
szülője mesélte, hogy az óvo-
dájuk melletti területen gond
nélkül végzik el nagydolgukat

az ebek, majd vígan továb-
bállnak a gazdájukkal együtt.
Nem törődve a gyerekekkel
sem, akik köztudottan min-
den zegzugot bejárnak.

A lakótelepi zöldövezetben
hiába van kihelyezve a kutya-
sétáltatást tiltó tábla, a terüle-
ten mindenütt ürülékkupa-
cok láthatóak. Tisztelet a kivé-
telnek ugyan, itt-ott előfordul
olyan gazdi is, aki zacskóval a
kezében vezeti kedvencét.

Bizony tőlük kellene tanul-
niuk azoknak, akik minderre
fittyet hánynak, s akiknek a
kutyája az ablak alatt, a fa tö-
vében és a játszótéren is hagy
nyomot. Léteznek ugyan
olyan helyek, ahol kutyaürü-
lékre szánt zacskókat helyez-
nek el, de amíg a gazdák
mentalitása nem változik, ad-
dig javulás aligha lesz.

ssy

Olvasói levél

Fokozott együttműködésben
Észak- és Dél-Komárom

Az elmúlt hetekben többször is találkoztak egymással
Észak és Dél-Komárom polgármesterei. Dr. Molnár Attila el-
mondta, a révkomáromi kollégájával, Marek Antonnal foly-
tatott informális egyeztetéseken szóba került, hogy a két vá-
ros a jövőben többek között közös pályázatok benyújtásával,
és közös munkatestületi ülések tartásával fűzze még szoro-
sabbra kapcsolatát.

Dr. Molnár Attila hozzátette, a nagy hagyománnyal ren-
delkező komáromi napokra pedig ezentúl, valóban a két vá-
ros közös rendezvényeként tekintenek majd.

kom

Forgalomba helyezték az elkerülő utat

ANemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberei az utóbbi időben
több alkalommal is tárgyaltak Dél-Komárom városvezetésével.
A megbeszéléseken szó volt többek között az új Duna-híd meg-

építéséről, valamint a Komáromot elkerülő út mihamarabbi átadá-
sáról is. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a most épülő út-
szakasz a 13-as utat köti össze az 1-es úttal, elsősorban a városi forga-
lom tehermentesítése érdekében. Az elkerülő utat forgalomba he-
lyezték február 3-án. kn
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ÉPITÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Észak-Komáromban
a Singellő lakónegyedben
felújított családi ház.
A telek 602 m2.

ár: 132.700,- euró
Info: Ing. Zsolt Szabó

0903 ��� 082

(443)ELADÁS ELADÁS (650)

Újonnan épült luxuslakások Észak-Komáromban, közel
a városközponthoz találhatók.
KÜLÖNLEGESSÉG: A lakások vételénél igénybevehető
előnyös hitel az Állami Lakásfejlesztési Alapból is. A
színvonalas kivitelezésnek közsönhetően a rezsikölt-
ségek alacsonyak.

Bővebb tájékoztatás: Hraboš Doris 0907 770 �63

(512) (714)

Kétszintes ( 2x 90 m2) üz-
let- és irodaépület Észak-
Komáromban, az Eötvös
utcán.
ár: 7�0,- euró/hónap

+rezsi
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 ��� 082

Észak-Komáromban fala-
zott raktárépület kiállító-
teremmel (525 m2), a telek
725 m2.
ár: 129.�00,- euró
Infó: Ing. Zsolt Szabó

0903 ��� 082

Tatán (Magyarország) lu-
xusigényeknek megfelelő
reprezentatív villa lovar-
dával, 2 halastóval.
A telek 11.600 m2.
Bővebb tájékoztatás:
Ing. Zsolt Szabó
0903 ��� 082

HASZONBÉRLET ELADÁS ELADÁS (729)

A tánctól rengett a föld

A közeli napokban további öt bál is
lesz a csallóközi fürdővárosban. A
szezont kihasználva szinte minden
korosztálynak rendeznek egy-egy
ilyen farsangi eseményt.

Januárban már két sportbál is zaj-
lott Nagymegyeren, előbb a helyi Vá-
rosi Sportklub bálját, majd ezt köve-
tően az izsapi városrész labdarúgó-
bálját rendezték meg az év első hó-
napjában. Február 11. és 27. között,
tizenhét nap alatt öt bál is vár még az
érdeklődőkre. A Vöröskereszt helyi
szervezete február 13-ára invitálja a
táncolni, szórakozni vágyókat, míg a

nagymegyeri nyugdíjasklub február
18-án rendezi farsangi bálját. Előtte
egy nappal, február 17-én a hagyo-
mányos Valentin-napi báljukon szó-
rakozhatnak a Kereskedelmi Akadé-
mia és Gimnázium diákjai, vendé-
gei. Az ettől fiatalabb korosztály is
farsangozhat, hiszen a Bartók Béla
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
már február 11-én megrendezi álar-
cosbálját, míg amolyan szezonzáró-
ként, első nekifutásra szervez a leg-
kisebbeknek maszkabált a Nagyme-
gyeri Manóházat működtető polgári
társulás.

Kovács Zoltán

Nagymegyer - A január 29-én meg-
tartott izsapi labdarúgóbálba érke-
zők közül többen is érezték még az
otthoni készülődésükkor a magyar-
országi földrengést, de a fürdővá-
rosban aznap este inkább a kitűnő
hangulatú táncoktól remegett a par-
kett.

Idén már negyedik alkalommal
rendezték meg az izsapi városrészben
működő klub labdarúgóbálját. A hé-
vízfürdőhöz közeli Thermál étterem-
ben este hét órától meghirdetett báli
eseményt Kosár István klubelnök nyi-
totta meg, akitől azt is megtudtuk,
hogy száznegyvennégyen jöttek el az
eseményre. Idén sem hiányozhatott
a jó hangulat, melyet a szervezők egy-
egy műsorbetéttel is igyekeztek fo-
kozni: az egyik győri táncklub képvi-
selői társastáncokkal szórakoztatták a
jelenlévőket, valamint fellépett a

nagymegyeri Matlák Barbara éne-
kesnő is, aki jelenleg a magyar főváros
egyik színi tanodájának musicalsza-
kán folytatja tanulmányait. Éjfél után
a szórakoztatásba az izsapi klub fut-
ballistái, vezetői és szimpatizánsai is
bekapcsolódtak az ún. cinegetáncuk-
kal: az énekes kismadárról szóló nóta
dallamaira egy pantomimmal kísért
táncprodukciót mutattak be, felbuz-
dulva tavalyi sikeres előadásukon.

A tombola sorsolásakor több mint
hetven értékes díj kelt el, köztük ma-
lacok, bárány, kecske, ahogy ez egy
csallóközi farsangi bálkor dukál. Nagy
derültségre adott okot a vigaszdíj, hi-
szen annak tulajdonosa csak az átvé-
telkor tudta meg, hogy tíz órát kell le-
dolgoznia társadalmi munkában az
izsapi pálya szépítésénél. Ez a remek
hangulat egészen a reggelig tartó bál
végéig kitartott. K. Z.

Nagymegyeri farsangi
bálok futószalagon

A nagymegyeri Thermál Városi Sportklub már megrendezte farsangi bálját

Pohárköszöntő

Olvasói levél

Szeretnék reagálni a január 31-i
számban Vörös Péter, a Híd komá-
romi parlamenti képviselőjének
„Hová járjon a gyerek?“ c. cikkére.

Rögtön a legelején le szeretném
szögezni, semmi kifogásom, hogy a
szülők magyar, vagy szlovák nyelvű
iskolát választanak a gyermekeiknek,
de kifogásolom Vörös Péter képvi-
selő úr véleményét, hogy az a gye-
rek, aki nem magyarul tanulja a be-
tűvetést, hátrányos helyzetben van
irodalom és történelem szintjén.
1961-ben, amikor szlovák iskolába
írattak szüleim, tőlem nem vették el
a magyar nyelvet, nem szégyenke-
zem magyarul beszélni, és a magyar
beszédem nem silányul konyha-
nyelvvé.

Továbbá nem érzem magam meg-
fosztva Tolditól, Adytól és Petőfitől,
sőt még János Vitéztől sem.

Annak ellenére, hogy szlovák is-
kolába jártam, nem érzem magam
másodrangú magyarnak, sem én
sem azok a barátaim és volt osztály-
társaim, kiket a szülei magyarként
szlovák nyelvű iskolába járattak. Mit
ad Isten, mi is leérettségiztünk, és az
érettségi találkozón nem éreztük ma-
gunkat tehetségtelen, gerinctelen

embereknek, kik támolyognak a vak-
világba!

Nem következtetek, hogy ki mi-
lyen nyelvű iskolába járt, de lehet kö-
vetkeztetni, hogy ki hogyan beszéli
Szlovákiában – mint ennek az or-
szágnak az állampolgára a szlovák
nyelvet. Sajnos akadnak olyan érett-
ségivel rendelkező fiatalok, kiknek a
szlovák nyelvtudásuk még csak a
konyhanyelvet sem közelíti meg. Az-
zal, hogy valaki szlovákul tanul meg
írni, olvasni, még nem dobja ki abla-
kon a „ a magyarságát”, sőt, sem a
szüleit és nagyszüleit, mint ahogy a
cikk írója akarja velük elhitetni…

Akit külföldre vetett a sors, az ne
adja iskolába gyermekét, mert abban
az országban nincs magyar nyelvű is-
kola? És ha mégis úgy dönt, hogy a
gyermekének nem hagyja analfabé-
taként tengetni az életét, az már veszt
a magyarságból? (Legalább Vörös Pé-
ter szerint igen…)

Meddig fogjuk egymást jó és rossz
magyarokra osztani? Kinek érdeke
ez? Valóban, kinek… Annak, aki azt
gondolja, hogy mindenkit beskatu-
lyázhat, hogy ő döntheti el, ki mi-
lyen magyar.

T. István

Tisztelt DELTA Szerkesztőség!
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Habár nagyszüleink kedves gyümöl-
cse volt, ma már sokan fel sem isme-
rik a piacon járva. Pedig a naspolya a
múlt század közepén még olyan is-
mert és népszerű volt Európa-szerte,
hogy a régi kertészeti könyvekben ős-
honosként emlegették. A Kárpát-me-
dencében az almához, körtéhez, birs-
hez hasonlóan létjogosultsága volt a
kertekben. Aztán valahogy kiment a
divatból, de mostanság egyre-másra
tűnik fel újra a piacokon.

Eleink a naspolya borízű, savanykás
gyümölcsét a hosszú téli estéken maj-
szolták. A naspolya rendkívül gazdag
vitaminokban, főként C-vitamin tar-
talma kiemelkedő, 12 mg/100 gr. Ma-
gas vastartalma miatt a vérzékenység-
ben szenvedőknek kimondottan aján-
lott, jelentős kalciumtartalma pedig
csonterősítő hatással bír. Leve alkal-
mas a szájüreg és a garat gyulladásai-
nak csökkentésére. A népi gyógyá-
szatban a kérgéből készült főzetet a
vérzés csillapítására használták, mag-
vainak főzetét pedig a vesekő elhajtá-
sára. Apró, kerek gyümölcsei vannak.

A naspolyából magas pektin tartal-
mának köszönhetően remek gyü-

mölcslekvár és zselé készíthető. Püré-
sítve főtt vagy sült húsok mellé köret-
ként adható. Ha megpároljuk, majd
mézzel ízesítjük, rendkívül finom sü-
teménytölteléket kapunk belőle. Par-
fét, krémet is készíthetünk naspolyá-
ból. Bár munkaigényes – héjától, mag-
jaitól meg kell szabadítani –, nagyon
egyszerű: a gyümölcshúst turmixban
pépesítjük, narancslikőrrel, vaníliával,
leheletnyi sóval ízesítjük, habbá vert
tejszínnel elegyítjük. Az ázsiai orszá-
gokban (Japán, Kína) és kontinensünk
mediterrán térségében igen népszerű
gyümölcs, konyhai felhasználása sok-
kal gazdagabb a miénknél.

Naspolyás-
gesztenyés
pulykasült

Hozzávalók: egy kb. 3-
3,5 kg-os konyhakész
pulyka, 40 dkg gesztenye,
20 dkg kolbász, 1 citrom, 20-25
dkg naspolya, 3 kisebb hagyma, 1
kanálnyi oportó vörösbor, csipetnyi
tárkony, 20 dkg füstölt bacon, pár szál
friss rozmaring, 1 tojás, 1 babérlevél, 1
fokhagymagerezd, 1 pohár fehérbor, 2
kanál vaj, 2 kanál olívaolaj, só, bors.

A pulykát kívülről és belülről is jól
átmossuk langyos vízzel, és bedör-
zsöljük sóval. Egy lábasba vizet ön-
tünk, majd megsózzuk, amikor felfor-
rósodott, beletesszük a héjas, bevag-
dosott gesztenyét és a babérlevelet. 40
percig főzzük. A megfőtt és megtisztí-
tott gesztenyéket osszuk két adagra, s
a felét vágjuk apróra. Keverjük össze a
felaprított gesztenyét a felszeletelt kol-
básszal, a feldarabolt, lehéjazott, mag-
jaitól megszabadított naspolyával, egy
felaprított hagymával, az apróra dara-
bolt baconnel, a kanálnyi oportóval, a

csi-
petnyi

tárkonnyal, só-
val és borssal. Ez kerül töltelékként a
pulykába, amit magas falú tepsibe te-
szünk, meglocsolva az olajjal és a po-
hár fehérborral, mellé dobva a fok-
hagymát és a rozmaringágakat. 180
Celsius fokra állított sütőben két óra
hosszat sütjük. Az első órában alufóli-
ával letakarva. Egy óra elteltével ve-
gyük ki a tepsit a sütőből, és locsol-
gassuk meg a pulykát a tepsi aljában
összegyűlt lével. Rakjuk mellé a ma-
radék gesztenyét, két kisebb hagymát
négyfelé vágva, majd alufólia nélkül
toljuk vissza a sütőbe még egy órára. A
kész pulykasültet párolt zöldségekkel
és sültburgonyával tálaljuk. Fehérbort
kínálunk hozzá.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A halászati ipar legújabb felfedezettje, a
XXI. század hala: olcsó, rendkívül jóízű, fe-
hér húsú, amely könnyen, sokféleképpen
elkészíthető. Ráadásul nincs jellegzetes
halszaga.

A tengerentúlon és Japánban már régóta
a kulinárium része, Európában csak az
utóbbi években kezd elterjedni. A pangasi-
usról vagy ahogy magyarul nevezik a cápa-
harcsáról van szó. Ezt az étkezési halat,
amely a harcsafélék családjába tartozik, ha-
talmas mennyiségben tenyésztik Vietnam-
ban, a Mekong deltájában. Létezik sárga, ró-
zsaszín és fehér húsú változata. Nálunk még
csak most kezd igazán elterjedni, de már
most megállapíthatjuk: veri a halfilék nép-
szerűségi listáját. Persze, amint megjelent
kis hazánkban, már a hallal együtt jöttek a
negatív állítások. Mérgező, toxikus anyago-
kat tartalmaz a húsa, és ehhez hasonlók.

Mielőtt azonban még pálcát törnénk fe-
lette, nézzük meg, miként vélekednek az
üzlettulajdonosok a sztárhalról. „Kérem, ha
ez a hal megjelenik a polcon, nulla perc
alatt kivásárolják. Nagyon népszerű, még
annak ellenére is, hogy euró tekintetében
egy picit erős árban „úszkál”.

De ne legyünk egyoldalúak, hallgassuk
meg a vásárló álláspontját is arról, tényleg
olyan jó minőségű hal-e a pangasius? Nos itt
már azért találtun eltérő, ellentétes hangokat

is. Az első interjúalanyunk nem valami szív-
deritőt nyilatkozott: „Nekem Vietnamból
semmi sem kellene, nem méghogy hal. Néz-
zék, tudvalevő, hogy milyen körülmények
között szaporítják, koszban, mocsokban ne-
velik. Na a higiéniáról ne is beszéljünk!“ – fe-
jezte be rövid kommentárját a fiatalember.

Érdekes, hogy egy utcával tovább már más
vélemény csengett le. A hölgy áradozott a
pangasiusról. „Mi azelőtt nagyon kevés halat
fogyasztottunk. Mondhatnám egy évben
csak egyszer – karácsonykor. De mióta ez a
hal megvetette a „lábát” nálunk is, hetente
kerül az asztalra ebből a halból. Sokfélekép-
pen elkészíthető.“ Arra a kérdésre, hogy ál-
lítólag mérgező anyagokat tartalmaz a húsa,
a következőket mondta: „Hm... kérem, kinek
mérgező? Szerintem azoknak, akik konku-
renciát látnak ebben. Mindenesetre mi to-
vábbra is fogyasztjuk, nem vesszük figye-
lembe ezeket az „álhíreket” – tette hozzá a kö-
zépkorú hölgy.

Felhasználása is igen sokféle étel elkészí-
tését teszi lehetővé például panírozva, gril-
lezve, párolva, kínai módra wok-ban vagy
akár magyarosan. Tény, hogy a pangasius az
utóbbi években az egész világon elismerést
váltott ki.

Az EU és az USA érzékenyen reagált a hal
népszerűségére, és a hal betiltása mellett
kardoskodott. Úgy néz ki, a nagyhatalmak a
kis Vietnamban potenciális ellenfelet fe-
deztek fel. Félnek az esetleges agresszív
ázsiai kereskedelmi nyomulástól. Ezért né-
met, svéd, belga és francia kutatók a hely-
színen tanulmányozták a hal életmódját, a
tenyésztés feltételeit, és arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy bár voltak „kihágások“,
de összességében nem veszélyes emberi fo-
gyasztásra. -pint-

A naspolya újra hódít

Sztárhal lett a pangasius
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Ímely
A képviselő-testület első ülésén több fontos határozatot fo-
gadtak el, valamint jóváhagyták a társadalmi szervezetek
2011-es évre vonatkozó anyagi támogatását.

A testület áldását adta az árvízvédelem megelőző védel-
mére, az iskolai ebédlő projektjének kidolgozására és az épület
gazdaságosabb energia-kihasználására. Tudomásul vették az
alpolgármester kinevezését is, Marián Tóth képviselő szemé-
lyében, valamint jóváhagyták a kábeltelevíziós illetéket havi
5,20 euró értékben. Az idei évben 25 551 eurós támogatásban
részesül a sport, 332 eurót kap a GILOTIN rockzenekar, 1660 eu-
róval támogatják a Naszvad-Ímely Szabadidőközpontot, 1200
euróval a Csemadok helyi szervezetét. A Black–Archer Lö-
vészklubot 332 euróval, ugyanennyi támogatást hagytak jóvá a
helyi vadászoknak és a Kutyakiképző Klubnak is. A Kisállatte-
nyésztők alapszervezete 498 eurós támogatást kap, míg a Nyug-
díjasklub és a Vöröskereszt alapszervezete egyaránt 500 eurót
kap. A képviselő-testület gazdasági okokból elutasította az
Itató Farm 1500 eurós kérvényének támogatását és az 1800-ban
épült Keresztelő Szent Jánosról elnevezett katolikus templom
felújítását 8500 euró értékben. (miriák)

Járásunk második legnagyobb lé-
lekszámú településén 12 év után a
nyugdíjba vonult Keszegh Bélát a
Most-Híd támogatásával indult
Varga Ervin váltotta a polgármes-
teri poszton. A tizenegy tagú tes-
tületben hét MKP-s, két Hidas és
két független képviselővel kell
együtt dolgozni a polgármester-
nek. Az alpolgármester Viderman
Róbert lett.

„A leköszönő polgármester sikeres
12 éves munkát hagyott maga mö-
gött, hiszen sikerült 5 bérlakást épí-
teni 63 család részére, átépítették a
kultúrházat, felújították az alapiskolát
és a konyhát. Kistornatermet építet-
tek, az alapiskola új pavilonjának te-
tőszerkezetét felújították, ugyanígy a
közvilágítást, a víztisztító állomást.
Rekultiválták a hulladéktelepet, be-
vezették a komáromi ivóvizet, átépí-
tették a kurtakeszi és marcelházi ha-
lottasházat. A Radványi úton útsze-
gélyt és parkolót létesítettek, az erdő
alatti utat portalanították. Felújítot-
ták a Szent Anna-szoborcsoportot, va-
lamint az Immakuláta szobrot. „A
községnek kölcsöne nincs, a pénzügyi
mérlege pozitív, tehát jó gazdasági
mérleggel vettem át a stafétabotot“ –

mondta a megválasztott polgármes-
ter.

A következő időszak legfontosabb
feladatai közé sorolta a szelektív hulla-
dékgyújtő udvar megépítését 450 ezer
euró értékben. A beruházás a Környe-
zetvédelmi Minisztérium támogatásá-
val valósul meg. A következő beruházás

a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
13,6 km hosszúságban és 8,6 millió
euró értékben. Mivel a munkálatok a
főutcát teljes egészében érintik, felkér-
ték a Szlovák Útkarbantartó Vállalatot,
hogy a tervezett Hetény–Marcelháza–
Szilos és a Marcelháza–Virt főút asz-
faltborítás felújításának elhalasztását
és csak a csatornahálózat kiépítésének
befejezését követően valósítsák meg.
A harmadik legégetőbb feladat pedig a
község árvízvédelmi árkainak megépí-
tése. A munkálatokra 25 közhasznú
munkást már felvettek, várják az idő-
járás jobbrafordulását, hogy gépekkel rá
tudjanak menni az egy méter vastag-
ságban felázott talajra.“

„A bérlakások építését egyelőre pi-
hentetjük, azok számára, akik szeret-
nének saját erőből családi házat épí-
teni az Erdő alatti úton, közművesített
telkeket tudunk biztosítani az érdek-
lődő építkezők számára. A következő
időszak tervei között szerepel még az
alapiskola központi fűtésének felújí-
tása, a mellékutak rendszeres karban-
tartása, pihenőparkok, játszóterek lét-
rehozása, szociális lakások megépí-
tése, az óvoda épületének felújítása.
Prioritást élvez az egyre nagyobb
igénnyel bíró szociális otthon létreho-
zása az idős, beteg, egyedül élő em-
berek részére. Szeretnénk egy több-
funkciós pályát is megépíteni a sport-

telepen“ – nyilatkozta továbbá a pol-
gármester.

A polgármester szem előtt tartva a
községben élők mindennapi gondjait
és azt a tényt, hogy a munkanélküli-
ség 16,45 százalék, egy kecsegtető hír-
rel is szolgált. Egy nagyszombati vál-
lalkozó érdeklődött a községben egy
szerelőcsarnok felépítése ügyében,
ahol 50-60 embernek tudna munkát
biztosítani. Az első lépést követően
várják a sikeres folytatást.

A község polgármestere az elmúlt
napokban leült a társadalmi és civil
szervezetek vezetőivel is. Új alapokra
helyezik a diákszínpad működését.
Badacsonytomaj mellett Zalaeger-
szeggel is szeretnék felújítani a test-
vértelepülési kapcsolatukat, valamint
a Szent Imre Borlovagrendnek is töb-
bet kéne vállalnia, elsősorban a bor-
turizmus fellendítése céljából.

„Választási kampányomban olyan
emberközpontú és közösséget for-
máló programot próbáltam kialakí-
tani, melynek alapja a kölcsönös bi-
zalom. Tudom, hogy mindezt saját
erőforrásainkból megvalósítani lehe-
tetlen, de rugalmasságunkkal és nyi-
tottságunkkal iparkodom az uniós
pénzalap nyújtotta lehetőségeket ki-
használni“ - tette hozzá Varga Ervin.

(miriák)
A szerző felvétele

Régiónkbeli önkormányzataink közül első-
ként a bogyaiak tudták meg, ki lesz négy
évre a polgármesterük. Már este 9 órakor
nyilvánvaló vált, hogy Bogyán új polgár-
mester irányítja majd a község ügyeit.

A többség úgy döntött, az elkövetkezendő
négy év alatt Antal Bélának szavaztak bizalmat,
és ez a bizalom a szavazatok arányában is meg-
mutatkozott.

Az elmúlt héten Bogyán jártunk, és érdek-
lődtünk az új polgármesternél. Vajon milyen
célokkal indul az idei évnek? Kérdésünkre vá-
laszolva a következőket mondta: „Tudvalevő,
hogy nehéz helyzetben vannak az önkor-
mányzatok, így Bogya is. Ezért a céljaink, a
terveink az anyagi forrásainktól függnek“ –
kezdte Antal Béla polgármester. „Ennek elle-
nére vannak olyan terveink, melyek a lakosság
segítségével megoldhatók. Gondolok itt első-
sorban a temetőkerítések befejezésére, melyet
csakis brigádmunkával lehet megvalósítani.
A következő cél lenne a közvilágítás felújítása
a falu egész területén, melyre uniós pályázatot
nyújtottunk be. Továbbá – folytatja a falu első
embere – az utak felújítása nagyon sürget ben-
nünket. Bogyán két-három utca nagyon rossz
állapotban van. Ezekkel együtt közel 1200 m
hosszú útburkolatot szeretnénk felújítani.
Azonkívül a kultúrházban is folynak munká-
latok. Itt a padló csiszolását, valamint az egyik
fűtőtest kicserélését végeztük el“ – mondta a
polgármester.

A képviselő-testületben egyre több fiatal ka-
pott bizalmat, ami arra enged következtetni,
hogy a falu lakossága szívesen látná egyes szer-
vezetek újbóli elindítását. S ezt a fiatalok moti-
vációjával szeretnék érvényesíteni. „Egy jó hír,
hogy rövidesen újraéled a helyi Csemadok, –
mondta büszkén. „Természetesen a nyári akci-
ókra is figyelni fogunk, gondolok itt a már ha-
gyományos falunapra, és a nyári rendezvényekre
is“ – tájékoztatta a DELTÁ-t a polgármester.

-pint-

Kölcsönös bizalommal az emberközpontú
és közösségformáló községért

Bogya változást akart

„A községnek kölcsöne nincs, a pénz-
ügyi mérlegünk pozitív, tehát jó gaz-
dasági mérleggel vettem át a staféta-
botot“ – mondta a megválasztott pol-
gármester Varga Ervin

Marcelháza

Antal Béla, az új polgármester

Társadalmi szervezetek
anyagi támogatása

www.massagestudio.sk

Komárom és
Dunaszerdahely

Masszázs
stúdió

0905 729 368



A projekt által megvalósul
egy római kori jellegű mú-
zeum, melyet a volt óvoda épü-
letéből alakítanak ki (új turisz-
tikai információs tanácsadói
központtal), hagyományos ke-
nyérsütő kemencék kiépítését
is tervezik. A történelmi park
kialakításával, szeretnék be-
mutatni kulturális és törté-
nelmi örökségünket, egy római
kori katonai tábort védőbás-
tyás árokkal, műhelyt, őrtor-
nyot, belépő kaput és római
kertet korhű növényzettel.

Amint azt Dittel Tibor le-
szögezte, a múzeum kialakí-
tása a község többéves igye-
kezete nyomán történik, erős
támogatást kap úgy a lakos-
ság, mint a közigazgatás ré-
széről.

Almásfüzítő és Izsa község
közösen egy olyan komplex
látványosságot és programkí-
nálatot hozhat létre, ami va-
lódi értékátadást jelent a lá-
togatók számára. A régészeti
parkok és szabadtéri múzeu-
mok sok helyen egész évi

programokat nyújtanak. A
programokat hazai és külföldi
utazási irodák is ajánlják, így a
szervezett turizmus részévé
válnak, amely nem csekély
gazdasági hasznot hoz a régi-
ónak.

A határ menti területen
levő községek hosszútávú
együttműködése növeli a le-
hetőségeket a régióban. A te-
lepülések stratégiailag megfe-
lelnek a turizmus és az ide-
genforgalom fejlesztésének,
ám eddig az adottságok nem
voltak kihasználva, éppen a
koordináció és a pénzügyi for-
rások hiánya miatt.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei
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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

Az idén először jöttek össze
az Alsó-Csallóközi régió pol-
gármesterei a szokásos talál-
kozójukra. A színhely ezúttal
Gúta városa volt.

A városi önkormányzat
adott otthont a januári talál-
kozónak, mely több okból is
rendhagyónak bizonyult, mi-
vel a tavalyi helyhatósági vá-
lasztásokon néhány települé-
sen új polgármester került a
falu élére, így ezekkel a sze-
mélyekkel is megismerked-
hettek a jelenlevők. A házi-
gazda szerepét Horváth Árpád
Gúta polgármestere töltötte
be, köszöntötte a találkozó
résztvevőit, s külön üdvözölte
az újakat.

A hagyományokhoz híven
mindegyik polgármester be-
mutatkozott. A régebben szol-
gáló polgármesterek segítsé-
gükről biztosították az újakat.
Felszólalásaikban kivétel nél-
kül mindenki hasznos dolog-
nak tartotta ezeket az össze-
jöveteleket, melyek megerősí-
tik a községek közötti kom-
munikálást. A tanácskozáson

megbeszélték az elkövetke-
zendő találkozók időpontjait
és helyszíneit. Ennek értel-
mében a legközelebb Csalló-
közaranyoson találkoznak az
Alsó-Csallóközi régió polgár-
mesterei.

Ezenkívül kitértek az egyes
szabályzatok módosítására. A
találkozón több előadás is el-
hangzott, melyeknek tartalma
nagyban érinti a települések
önkormányzatait. Ilyen volt a
szélessávú internet-hozzáfé-
résről szóló program, melyre
jónéhány község pozitívan re-

agált. Majd a Dexia Bank kép-
viselői adtak tájékoztatást a
községek piaci finanszírozását
illetően, végül pedig Nagy
Gabriella, a Munka-, Szociális
és Családügyi Hivatal komá-
romi részlegének igazgatónője
és Alžbeta Jágerská, a Szociális
Biztosító komáromi kirendelt-
ségének igazgatónője beszá-
molt a januártól életbe lépő
változásokról, az új elfogadott
törvényekről, melyek érzéke-
nyen érintik a régió települé-
seit, azok lakosait.

Kép és szöveg: -pint-

A községek közös célja a ki-
sebb méretű szemétlerakatok
eltávolítása a szennyezett ha-
tár menti területekről, vala-
mint a régió alkalmasabbá té-
tele az idelátogató turisták
számára. Ennek fényében zaj-
lottak a több részből álló elő-
adások, melyek kiemelték mi-
lyen fontos szerepet játszik ré-
giónkban ennek a projektnek
a jelentősége. Az előadók
nagy hangsúlyt fektettek az
EU által támogatott környe-
zetvédelemre, továbbá egyes
területek parkosítására, me-
lyek itt régiónkban több köz-
ségben már „meggyökerez-
tek”. A régió, és az egész Duna
mente egy csodálatos termé-
szeti adottságokkal rendel-
kező terület, melyet nagy hiba
lenne nem kihasználni. A
projekt éppen erre ad lehető-
séget.

Az egyik előadás a Duna
stratégiára hívta fel a figyel-
met, mely már 2005 óta több
helyen működik. Ki kell hasz-
nálni a régió adta lehetősége-
ket, melyeket más európai or-
szágok nélkülöznek. Nekünk

– hangsúlyozta az előadó – él-
nünk kell ezekkel a természe-
tadta adottságokkal. Ki kell
bővíteni a hajóközlekedést. A
vízisportok szerelmeseinek
meg kell teremteni a sporto-
lás feltételeit, ki kell használni
a geotermális forrásokat, to-
vábbá az őt megillető helyre
kell tenni a borturizmusun-
kat. Több helyen ki kell épí-
teni az európai szintű kerék-
párutakat. A programrészek-
ben szóba került a Turista Szö-
vetség által inditványozott, a
magyar-szlovák határon levő
települések együttműködése
a közös célok érdekében. Az
előadó megemlítette, hogy az
Unió adta kereteken belül
mernünk kell nagyot ál-
modni, hisz ha figyelembe
vesszük a Dióspatonyban
épült Szlovákia Ringet, ahol
idővel akár Forma 1-es verse-
nyeket is lehet rendezni, vagy
a közeljövőben épülő kaszi-
nóvárost, akkor lehet igazán
érezni, milyen lehetőségeket
rejt a Duna mente és a tér-
sége.

Kép és szöveg: -pint-

Polgármesterek találkozója

Sajtókonferencia
Csallóközaranyoson
Az elmúlt héten az Alsó-Csallóközi Községek Társulása jó-
voltából Csallóközaranyoson sajtókonferenciát tartottak
„Tisztább Duna mentéért, Európáért” címmel, melyre a szer-
vezők meghívták lapunkat is. A helyi Nyugdíjasok klubjában
lezajlott eseményen részt vettek a projektben szereplő ön-
kormányzatok: Szlovákia részéről 10, míg a magyar félről
6 település. Ez a projekt a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program keretén belül az EU fi-
nanszírozásával valósul meg.

Gúta

Izsa

Rómaiak nyomában
a Duna mentén
Izsa község vezető partner lett a „Rómaiak nyomában a
Duna mentén“ nevezetű projektben, melynek kivitelezése
2010 novemberétől 2012 októberéig tart, Almásfüzítő község
együttműködésével a Magyarország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül,
mely az EU finanszírozásával valósul meg. Az 1 375 865,71
eurós projekt költségeinek 65 %-át Izsa, 35 %-át pedig Al-
másfüzítő kapja, 5 %-os önrész biztosítása mellett. Ebből az
alkalomból a sajtó képviselőinek Dittel Tibor hivatalvezető
bemutatta a projektet.

A Néprajzi Múzeum látványképe
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Ógyalla

Dunamocs
Dunamocson Szeginé

Sántha Ilona és Lajos Ilona is-
mét bebizonyították, hogy
mennyire fontos számukra a
hagyományőrzés, így a főút
mellett levő hajlékban far-
sangi bábukat készítettek, a
gyermekek, felnőttek és a köz-
ségen átutazók nem kis örö-
mére. A királyfi, úrnő, bohóc
mellett a legnagyobb örömöt a
boszorka okozta, aki bogrács-
ban, kígyóból főzi a varázs-
italt.

A farsang lényege a tél te-
metése és a tavasz eljövetelé-
nek ünneplése. Az álarcok,
mint maszkok sok helyen a
gonosz, rontó szellemek elri-
asztására, megtévesztésére
szolgáltak, és a termékenysé-
get is biztosították, így Duna-
mocson is.

(miriák)
A szerző felvétele

Farsang a főút mellett
Egy hónapja tart már a farsang, a nagy téli mulatságok, bálok
és álarcosbálok ideje. Ez az időszak a húsvét előtti bőjt kezde-
téig, pontosabban hamvazószerdáig tart, a húsvét időpontjá-
tól függően rövidebb vagy hosszabb ideig. Az idén későn, áp-
rilis 24-én lesz húsvétvasárnap, így a farsang hosszú lesz.

Az álarcok sok helyen a gonosz, rontó szellemek elriasztására,
megtévesztésére szolgáltak, és a termékenységet is elősegíthették,
így Dunamocson is

Az oktatási minisztérium
márciusban tett közzé egy
pályázati felhívást, amely a
hagyományos iskolák mo-
dernizációját célozza meg.
A decemberben alakult du-
naszerdahelyi Consenzus
Polgári Társulás képviselője,
Láncos Andrea a Feszty Ár-
pád Alapiskolában és Óvo-
dában tartott projekt beve-
zető előadást. Az új pedagó-
giai módszer segítségével, az
erőszakmentes kommuniká-
ció technikáját ismertették
meg a pedagógusokkal.

Az erőszakmentes kommu-
nikáció vagy együttműködő
kommunikáció (EMK) egy
Marshall Rosenberg amerikai
pszichiáter–pszichológus által
kifejlesztett módszer, amely-
nek célja, hogy az emberek na-
gyobb együttérzéssel és vilá-
gosabban tudjanak kommu-
nikálni egymással. A lényeget
a kommunikációs szakember
két alappillérben foglalta ösz-
sze. Az egyik, hogy a tanárok
ne csak a racionalitás, hanem
az érzelmek szintjén is szót

értsenek a diákokkal, a másik
pedig, hogy a kommunikáció-
ban erőszakként definiált
módszert más technikákkal
helyettesítsék. A gyakorlati
eredményekkel kapcsolatban
az előadó elmondta: figyel-
mesebbek egymással a gyere-
kek az osztályban, csökkent a
feszültség, az érintett iskolák-
ban soha nem látott gyorsa-
sággal és alapossággal vették
át a tananyagot.

Dibusz János iskolaigazgató
a projekt bevezető előadását
követően elmondta, vissza-

térnek a projekt bevezeté-
sére,valamint a pedagógusok
képzésére, a következő tanév-
től kezdődően.

„Ha megtanítjuk a gyereke-
ket a példamutatásunkkal be-
azonosítani és szavakkal is ki-
fejezni az érzéseiket, az egy
óriási lépés lesz. Nem ele-
gendő, ha külsőleg szépül egy
iskola, belső változásra van
szükség a modern iskola meg-
valósításához” – indokolta
döntését az igazgató.

Miriák Ferenc
Deme László felvétele

Erőszakmentes kommunikáció

Láncos Andrea előadása Ógyallán

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron
6-kamrás német profil

Ezenkívül megrendelhetők:
redőnyök, reluxák, harmonikaajtók,
szúnyoghálók, markízák. á ál l
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AAkkcciióó::

Műanyag ablakok 
és ajtók

A 2011/2012-es iskolai évre való beíratásra 2011. január 29-én,
szombaton délelőtt 9:00 órától került sor. A tavalyihoz hason-
lóan megpróbáltunk olyan időpontot választani, amikor a szü-
lők is jobban ráérnek, a gyerekek is kipihentek. A gyerekek már
az előző héten ellátogattak iskolánkba az óvónőjükkel, hogy
megismerhessék az elsősöket, a tanító néniket. Január 25-én
egy közös táncházat szerveztünk az óvodásoknak és az alsó ta-
gozatos tanulóinknak. Az alsó tagozatos tanítónők fogadták a
gyerekeket, akik számára két tanteremben játékos foglalkozá-
sokat szerveztek. A gyerekeknek itt módjukban állt összeba-
rátkozni, hiszen 4 óvodából érkeztek. Játszhattak, színezhettek,
ragaszthattak, miközben a tanító nénik az iskolában való mun-
kához szükséges készségeket, képességeket figyelték meg.  23
kisgyermek választotta iskolánkat, hogy szeptembertől nálunk
kezdje meg alapiskolai tanulmányait. A tavalyi 21, tavalyelőtti
12 tanulóhoz képest számunkra ez nagy öröm, reméljük, a jö-
vőben rendszeresen sikerül elérni legalább a 20-as létszámot. 

Mgr. Krascsenics Renáta ig. helyettes

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

Erich Rosendorfsky  ismét ajándékokat hozott a  Ko-
máromi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola  tanulói-
nak. Ebben a tanévben kétszer is meglátogatta az iskolát.
Decemberben , Mikulásra csipszeket kaptak, az új eszten-
dőben, a félévi bizonyítvány osztását új tanszerekkel tette
emlékezetessé.  A komáromi speciális iskola tanulói nagy
örömmel fogadták a kedves ajándékot. -s-

Erich Rosendorfsky  a komáromi gyerekekkel

Erich Rosendorfsky ajándéka

Beiratkozás Lakszakállason 
A Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskolába 4 község –
Lakszakállas, Szilas, Bogya és Gellér – tanulói járnak. Jelen-
leg 171 diákunk van, ebből 21 az elsős.

Olvasói levél

IInnggyyeenneess  rreelluuxxáákk,,  
sszzúúnnyyoogghháállóókk,,  kkii--  ééss  bbeesszzeerreellééss  

kkoommpplleetttt  hheellyyrreeáállllííttáássssaall..
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1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére) + egyéves DELTA előfizetés
2. díj: plazma TV 107’ + egyéves DELTA előfizetés
3. díj: sarok ülőgarnitúra + egyéves DELTA előfizetés
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) + egyéves DELTA előfizetés
5. díj: videokamera + egyéves DELTA előfizetés
6. díj: ebédlőfal + egyéves DELTA előfizetés
7. díj: hosszú hétvége (1 fő részére) + egyéves DELTA előfizetés
8. díj: fényképezőgép + egyéves DELTA előfizetés
9. díj: babzsákfotel + egyéves DELTA előfizetés

10. díj: színházlátogatás Budapesten (busz, vacsora 1 fő részére) 
+ egyéves DELTA előfizetés

Mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom, vagy
- 10 héten keresztül a DELTÁBAN megjelenő kérdésekre helyesen válaszol és egyszerre beküldi azt

április 15-ig címünkre: Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno. 

Mit nyerhet velünk?

Szabályok:Szabályok:

A játék 2011. február 1-jétől április 15-ig tart.
Sorsolás: 2011. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok keretében,

Vadkerti Imre fellépésével.
A nyertesek névsorát a dElTA május 2-i számában közöljük.

Második  kérdésünk:
Hányadik  magyarországi koncertjét
adja Budapesten Santana?
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.

A szombat délután kezdődött
eseményre hat alkotást nevez-

tek be. Voltak filmek az elmúlt
évekből is, de akadtak új,
megjelenítésükben más di-
menziókat kereső versenyfil-
mek is. Ezek közé sorolható a

szolnoki Falcon Pictures pro-
dukciója, mely a Jurassic Park pa-

ródiája volt. A Csatkajaj a szociófilm
kategóriában indult. József Imre és Kovács

András filmje a roma kisebbségről, szokásairől, szórakozásáról,
vallásosságáról szólt. Az alkotók érezhetően képvadász stílus-
ban készítették a filmet, ami emelte a film szociográfiai mon-
danivalóját, kifejezőerejét. A fikciós jelleggel bemutatott Ef-
raim-tükör, c. filmet színészi vonatkozásában tartjuk érdemle-
gesnek. Egyöntetű véleményként summázhatjuk, hogy a fesz-
tivál kimagasló filmje a Tábor című thriller volt, amely
ellentétben a megszokott „amerikai” thriller koppintások után
a maga nemében egy számunkra új vonalat mutatott, egy hi-
hető, bármikor megtörténhető esetet dolgozott fel. 

Dicséret illeti a dél-komáromi Orbán Balázst, a rendezőt, aki
kellő tapasztalattal és filmes gárdával a háta mögött, egy iz-
galmas témát feldolgozva, nem kispályás fotografálással, az idei
fesztivál talán legjobb filmjével rukkolt elő. Bizonyos negatív le-
csengése volt a fesztiválnak, hogy az évek hosszú során alko-
tásaikkal jelentkező cinematőrök most (ki tudja miért) távol
maradtak a rendezvénytől. És még valami: a régiónkban tu-
domásunk szerint többen foglalkoznak amatőrfilm készítéssel,
de alkotásaik nem jutottak el a már országos szinten jelzett dél-
komáromi fesztiválra. Vajon miért ?

-pint-

A Naszvadi Kultúrközpont
zenészklubjában tartja pró-
báit a Lyukas Garas formá-
ció. Szlovákiai magyar zené-
szek alkotják a csapatot,
mely a Felvidéken még
egyedi, de a hasonló társu-
latok Európa- és világszerte
már nagy népszerűségnek
örvendenek.

A Lyukas Garast olyan ze-
nekarok tagjai ékesítik, mint
a pozsonyi Expired Passport, a
dunaszerdahelyi RAF II, a
nagymegyeri Big Man Band, a
naszvadi História, de több ki-
váló szólózenész is csatlako-
zik előadásonként a társulat-
hoz. Zenészként és zenekar-
ként már mindenki a köztu-
datban van, hiszen a Big Man
Band több csehországi, szé-
kelyföldi és magyarországi
turnésorozatot tud maga mö-
gött, míg az Expired Passport
zenés klubestjeiről híres nem-
zetközileg is. A História töb-
bek között a blues-rock feszti-
válokon és blues-pubokban je-

leskedik, a RAF II legénységét
már sok-sok éve kísérik a
hard-rock kedvelői a fellépé -
seikre. 

A Lyukas Garas előadásai-
val tiszteleg a magyar pop-
rock ikonok előtt, hiszen
olyan előadók szerzeményeit
dolgozták fel, mint az LGT,
Zorán, Máté Péter, Presser Gá-
bor, Balázs Fecó, Tankcsapda,
P-Mobil, Bródy János, Dina-
mit és a Fonográf, de saját
szerzeményeik is előadásra
kerülnek. A zenekar saját ké-

pükre formálva, egyes esetek-
ben teljesen kifordítva adja
elő a mindenki által ismert
dalokat.

Hogy a mai ifjúság és a régi
rajongók hogyan fogadják a
20-30 éves dalokat újabb ér-
telmezésben, új hangszere-
léssel, az majd  nemsokára ki-
derül, hiszen a formációt kü-
lönböző rendezvényeken,
fesztiválokon, falunapokon
láthatják-hallhatják majd.

(miriák)
Képarchívum

Új formáció 
a felvidéki zenei palettán

Naszvad

A Lyukas Garas előadásaival tiszteleg a magyar pop-rock ikonok
előtt

Amatőrfilmesek
fesztiválja

Január végén a
dél-komáromi Csokonai

Művelődési Központ kama-
ratermében jöttek össze az

amatőrfilmkészítők, hogy be-
mutassák tavalyi „termésü-

ket” Cinematőrök 5
címmel. 
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KOS
Szenvedélyednek
most nem szab gátat
semmi: ha eddig el-
nyomtad, engedj sza-

bad utat a benned rejlő besti-
ának, mutasd meg az igazi ar-
cod!

BIKa
A bőröd megsínyli a
téli vitamin- és nap-
fényhiányt, a mite-
szerekkel és pattaná-

sokkal folytatott harc a han-
gulatodra is kihat.

IKREK
Ha van párod, óvato-
san bánj a szavakkal,
mert a végén még
készpénznek veszi,

ami kicsúszott a szádon.
RáK

Olyan kapcsolatért
harcolsz, amelyet tel-
jesen ellehetetlenít a
kettőtök gyakorlatiat-

lansága, épp ezért a házasság
ötlete felettébb veszélyes és bi-
zonytalan lehet

OROSZláN
Ha a magánéletben
nem is, a hivatásod-
ban zökkenőmentes
időszak elé nézhetsz:

munkahelyi kilátásaid igen
kedvezően alakulnak.

SZűZ
Csomagolj össze, és
egy barátoddal utaz -
zatok el egy olyan
helyre, ahol megfe-

ledkezhetsz a mindennapos
problémáidról, s a párkeresés
nyűgjeiről.

MÉRlEG
Formában leszel ezen
a héten, szinte min-
denki meg fog őrülni
érted, akár a saját,

akár az ellenkező neműekről
van szó.

SKORPIÓ
Jelenleg egyszerre két
vasat tartasz a tűz-
ben, és régi kedvesed
még csak nem is

sejti, hogy vesztésre áll.
NyIlaS

A munkádra vissza-
vezethető fizikai fáj-
dalmaid rendszeres
testmozgással köny-

nyedén leküzdhetők. Hétvé-
gén szakember segítségével ál-
líts össze egy edzéstervet.

BaK
Túl durvának talál-
hatod azt a nyomu-
lást, amivel valaki
megkörnyékez. Ha

már van párod, stílusosan hó-
dolhattok a szerelem oltárán.

VíZÖNTő
Új élménnyel gazda-
godhatsz, amely által
olyan ellentmondá-
sos dolgokat tudsz

meg magadról, amikkel féltél
szembenézni.

HalaK
Egy régi sérelem,
aminek az okozója te
voltál, s amit talán
már el is felejtettél,

ezekben a hetekben könnyen
megbosszulja magát.

K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp Programajánló

ÉSZaK-KOMáROM
Duna Menti Múzeum főépülete:
K.ART.E - Komáromi Alkotóművészek Egyesületének tag-
sági kiállítása. Megtekinthető: február 18-ig.
Limes Galéria:
Február 11-én, 17 órakor Anabela Sládek Žilíková: P E RME
A B I L I T Y kiállítás. A megnyitón közreműködik Gál And-
rej – violoncello, elhangzik: György Ligeti – Sonata for vio-
loncello solo, Megtekinthető: 2011. márciuc 5-ig.
Csemadok székház:
Február 16-án 16.30 órakor MUDr. Pálházy Béla előadása.
Téma: Spirulina és az egészség védelme.
Selye János Gimnázium Feszty Árpád aulája:
Kiss Péntek József és Kurucz Ottó kiállítása. 
Sportcsarnok:
Február 8-án , 19.30 órakor Hobo Blues Band búcsúkon-
cert. Vendégek: Deák Bill, Hobo, Póka, Solti, Tátrai.
Európa Szálló:
Február 12-én, 20.00 órától 59. hagyományos Csemadok-
bál. Belépődíj: 32 €. A jó hangulatról a Dominó zenekar
gondoskodik! Plusz további meglepetések...
RÉV - Magyar Kultúra Háza:
Február 19., 18.00-21.00 Révület . Fellépnek: Ferenczi György
és a Rackajam, Gál Tamás, Lakatos Róbert.
Selye János Gimnázium:
Február 14-18. XVI. Komáromi Pedagógiai Napok. Feb-
ruár 15-én 8.00 órától Nyitott nap, 8-éves gimnázium. 14.00
órakor a nyitóelőadást Ranschburg Jenő professzor tartja
„Nyugtalan gyerekek” címmel. Február 19-én 19.30 órától
Reprezentációs bál az Európa Szállóban.  
Jókai Színház:
Február 8-án 15.00 A régi nyár, február 9-10. 15.00 Lumpok.

NEMESÓCSa:
Február 12-én Kocsonya Fesztivál
Program: 9:00-ig a csapatok érkezése, 16:00-ig a kocsonyák
leadása, Cserepes Zolika mesemondó, borkóstoló, Oucha
fúvószenekar, eredményhirdetés, Benes Ildikó és Pőthe
István, a komáromi Jókai Színház művészei.

Filmajánló

Humor
☺ ☺ ☺

- Mit mondott a kamikaze-
oktatópilóta?
- Figyeljen, mert csak egyszer
mutatom meg...

☺ ☺ ☺
- Hogy hívják a robot ci-
gányt???
- Géplakatos.

☺ ☺ ☺
- Miért nincs Romániában
metró?
- Mert összeütközne az élet-
színvonallal!

☺ ☺ ☺
- Melyek a világ legbizonyta-
lanabb állatai?
- A mitévő legyek.

☺ ☺ ☺
- Miért piros a gólya csőre?
- Mert égett a pofája, amikor
téged hozott!!!

☺ ☺ ☺
- Mit mond Kőmíves Kele-
men a fiának vacsora közben?
- Egyél fiam, anyád már fal.

☺ ☺ ☺
- Hogy kell udvarolni a kan-
csal lánynak?
- Szemeid kereszttüzében
égek.

☺ ☺ ☺
- Hogy kell udvarolni a fél-
szemű lánynak?
- Gyönyörű szemednek párja
nincs.

☺ ☺ ☺
- Mi van a pap sírkövére írva?
- Tanulmányait befejezte.

☺ ☺ ☺
- Mi az? Szem körül sok apró
ételdarabka?
- Szemrehányás!

☺ ☺ ☺
- Miben hasonlít a női mell a
Martinihez???
- Egy kevés belőle, három meg
sok.

☺ ☺ ☺
- Mit fölösleges venni az
anyósnak?
- Levegőt...

Gulliver utazásai 3D
Amerikai vígjáték, 87 perc

Szereplők: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Amanda
Peet, Billy Conolly. Rendező: Rob Letterman.

Lemuel Gulliver (Jack Black) igazi kisember. Legfőbb ellen-
sége a vekkere, a munkahelye, és irodai kollégái. Pedig egy nagy
New York-i újságnál dolgozik – igaz, csak a postázóban. Végül
valahogy mégis ráveszi elérhetetlennek tűnő szerelmét
(Amanda Peet), az utazási rovat szerkesztőjét, hogy adjon neki
egy komolyabb munkát, méghozzá hogy a Bermuda-három-
szögből tudósítsa lapját. Gulliver utazása közben hajótörést
szenved egy különös törpekirályságban, ahol a miniatűr ural-
kodónak azt hazudja, hogy ő az Egyesült Államok elnöke. Az-
tán részt vesz a helyiek háborújában és békéjében, szerelmi és
stratégiai tanácsokat ad nekik…egészen addig, míg megjelen-
nek az óriások…

Nem adom a kedvenc hetilapom Santana Budapestre jön
A mexikói-amerikai gitáros július 5-én a Papp László Buda-

pest Sportarénában játszik világkörüli turnéja keretében - kö-
zölte a koncertet szervező Live Nation.

Santana egyesítette az amerikai gitárzenét a latin és a karibi
zenei motívumokkal, de stílusában jelen van az afro-pop, az
afro-beat, a blues, a folk, a soul, a dzsessz és sok más is. Pálya-
futása során több mint 90 millió lemezt adott el, tíz Grammy-
díjat és három latin Grammy-t nyert; 1998-ban beválasztották
a rock and roll hírességek csarnokába. A nyári lesz a tizen-
egyedik magyarországi fellépése. fn.hu
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Závory Sándor korának
egyik tudós orvosa 1842-
ben született Nagykeszin.

Elemi iskoláit a szülőfalu-
jában végezte, 1852-től a pá-
pai kollégium diákja volt. Itt
ismerkedett meg, és kötött
barátságot Eötvös Károllyal

(1842-1916), a későbbi íróval – aki a komáromi Jó-
kai-család történetét is feldolgozta. 1861-ben be-
iratkozott Budapestre az orvosi egyetemre. A
diploma megszerzése után több évig külföldön
tartózkodott. Hivatását, mint fürdőorvos Haj-
dúszoboszlón kezdte. 1872-től 1899-ig a híres
osztrák fürdőhelyen, Gleichenbergben prakti-
zált. Itt ismerkedik meg jeles írónkkal, Mikszáth
Kálmánnal, akit 1890-1899 között kezelt.

1890 áprilisában hunyt el Mikszáth idősebb
fia. A szülőket a tragédia nagyon megviselte, az
író még a hangját is elveszítette. Eötvös Károly
biztatására a család 1890 nyarán elutazott Gle-
ichenbergbe.

Dr. Závory  már az 1870-es években felis-
meri, hogy a betegek hangulata befolyásolja a
gyógyulásukat. Az Emlékeim című könyvében
így ír erről: „Nagy fontosságúnak tartottam be-
tegeimnél a vidám hangulatot. Ezért legfőbb
törekvésem Mikszáth gyógyításánál oda irá-
nyult, hogy őt derült hangulatban tartsam. S
ez – mint segítő eszköz – kitűnően bevált.“ 

Ezt igazolja az író egyik levele is, amit a für-
dőben tartózkodó barátjának, Grubicky Lász-
lónak írt:

Gleichenberg, 1890. július 9.

Kedves Barátom!
Hallom, hogy Závory Sándor születése nap-

ját tartjátok ma. Nem akarom azt mondani,

hogy t. barátom rosszkor született. Inkább ma-
radok amellett, hogy én betegedtem meg
rosszkor. Érzem, hogy ott kellene lennem köz-
tetek, akik őt ünneplitek, mert én tartozom
neki a legtöbbel. Először visszaadta a hango-
mat, másodszor nyertem általa egy jó barátot,
aki visszaadta a kedélyemet. S ez a gyöngéd, jó
barát ö maga.

Tudasd hát kérlek vele, hogy szellemiekben
én is köztetek vagyok, s hogy szívből oszto-
zom a ti jó kívánataitokban. 

Éljen a doktor sokáig, és – ne engedjen ben-
nünket se meghalni!

Tisztelő barátod: Mikszáth Kálmán

Závory Sándor is foglalkozott az írással. Első
verse 1872-ben Jókai Mór élclapjában, az Üs-
tökösben jelent meg. A tréfás vers olyan sike-
res volt, hogy a lap 3. számából még 600 pél-
dányt kellett után nyomtatni. Sőt a doktor
népszerűsége is megnőtt, a vers 64 új páci-
enst szerzett neki a fürdőbe.

A fővárosi lapokban megjelent írásait ösz-
szegyűjtve, két kötetbe rendezve ki is adta.
Szülőföldjéről sem feledkezik meg, a Komá-
romi Lapok számára írta 1912-ben a Csokonai
Martoson c. történetet, annak apropóján, hogy
Csokonai Vitéz Mihály mikor 1802-ben Ko-
máromban tartózkodott, meglátogatta az or-
vos nagyapját Martoson, aki sárospataki diák-
társa volt. 

1882-ben orvosi könyvet is kiadott, tanul-
mánykötetének címe: Gleichenberg klímája,
gyógyvizei és gyógy célra szolgáló berendezései. 

A hivatását magas szinten művelő, tájéko-
zott, kultúrát kedvelő dr. Závory Sándor 1921-
ben hunyt el Budapesten.

Vendégh Piroska

Olvasói levél

90 éve hunyt el dr. Závory Sándor, járásunk szülöttje

1856. augusztus 30-án az
alsó faluvégtől a felsőig,
minden a lángok martaléka
lett. A viharos szél miatt leé-
gett a templom, az iskola, a
községháza és a paplak is.

A vidékünkön tartózkodó
I. Ferenc József császár és ki-
rály látta a szörnyű pusztítást,
magánpénztárából 8000 fo-
rintot utaltatott a károsultak-
nak. A kárt 120 ezer forintra
becsülték.

Az 1881-es tűz a felső falu-
végen keletkezett. A hatalmas
tűz messziről is látható volt,
mert a falu mindkét házsora
egyszerre égett. 

Az Ógyallán élő Feszty Ár-
pád festőművész személyesen
eljött a faluba. 1886 elején a
tűzvész borzalmas következ-
ményeit látva kezdte festeni a
Kárvallottak című festmé-
nyét, amelynek eredeti mé-
rete 260x150 cm. A Komá-
romban megrendezett jóté-

konysági kiállítást követően a
kép eljutott a budapesti Őszi
tárlatra, ahol a drámai hatású
képről a kritika a következő-
ket írta: „Meglepő a képen az,
hogy a katasztrófa nem ro-
mok, füstölgő gerendák és
más külsőségek, hanem az
alakok fájdalmas megtörtsége
által döbbent meg.“ 

A kiállítás után a kép ma-
gántulajdonba került. Egy
sajtgyáros vette meg. Őt és
családját a II. világháború
után kitelepítették. Hosszú
ideig egy pincében hevert. Va-

laki megtalálta, és elvitte a bu-
dapesti Bizományi Áruház
aukciójára és eladta. Az 1971-
ben megnyíló tűzoltó mú-
zeum munkatársai megtud-
ták, megvették és restaurál-
ták. Védetté nyilvánították. A
kép a Budapesti Országos
Tűzoltó Múzeum megbecsült,
féltett kincse. 

A csodálatos alkotás máso-
lata Zajos Ernőnek köszönhe-
tően 2002-ben került a köz-
ségi hivatal folyosójára, s itt
ma is megtekinthető.

Kép és szöveg: miriák

Látnivalók – érdekességek
Kárvallottak - Feszty Árpád festménye

Hetény

Feszty Árpád: Kárvallottak című festménye

Köszöntjük 
gyémántlakodalmuk 

alkalmából 
február 3-án 

Angyal Józsefet
és feleségét Irmát

Lakszakállason, 
akik 60 éve együtt osztoznak örömben, szeretetben és bá-
natukban támogatják egymást. Ezúton is kívánunk nekik jó
egészséget, békés mindennapokat. Az egész család.

Őrsújfalura
boldog 18. születésnapot kívánnak: 

szüleid, húgod, 
barátod Tomi és Attila.

„ Azt kívánjuk születésnapodon, sose érjen bánat,
Ezért küldjük fel a mennybe Istenhez imánkat.
A gyönyörű két szemedbe könny sose szökjön,
Náladnál boldogabb ne legyen a Földön
Utadat mindig boldogság kísérje,
Szívedet sok-sok öröm érje.
Hogy még több születésnapot megünnepelhessünk,
Egymást amíg élünk igazán szeressük.
Legyen vidám számodra az élet,
Mint élő gyöngyvirág az erdő közepén.
Te is úgy virulj születésnapod ünnepén.”

Február 6-án ünnepelte 60. születésnapját 
Vágfüzesen Csuport István.

A drága jó férjnek, édesapának és nagypapának szívből gra-
tulálnak: szerető felesége Ilike, lányai Zsanetka és Claudika,
vejei Tomi és Peti unokái Eszterke, Tomika, Petike, Vanessa,
édesanyja és anyósa.   

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Február 8-án ünnepli 60. születésnapját

Komjáti Szilveszter Csicsón.
E szép ünnep alkalmából szívből köszön-
tik őt: felesége Éva, fia Roman Marianná-

val, lánya Alexandra Pityuval, anyósa,
sógornője Gizi családjával, valamint
unokái: Nikoletta, Barbara, Viktó-
ria, Ádám és a kis Virág, akik sok-
sok puszit küldenek a papának.

Január 30-án ünnepelte 
60. születésnapját 

Kuchta Ctibor
Bátorkeszin.

További jó egészséget kíván: 
édesanyja, felesége, lányai, 

vejei és a három unoka: 
Ati, Ricsi és a kis Bettina.

Február 11-én ünnepli 50. születésnapját

Kovácsy Imre 
Nemesócsán.

Ezúton gratulálunk: 
édesanyja, húga Éva Lilivel.

Február 13-án ünnepli 5. születésnapját 

Kovácsy Ilona Lili
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából szívből köszöntjük: 
Barbi, anya, körikéék és Imiék.  

„Te is tudod, hogy ismét eltelt egy év,
És eljött a nap, amikor megszülettél!
Éveid száma már tizennyolcra emelkedett,
Anya, apa tiszta szívvel nevelgetett.”

Balázs IldikónakBalázs Ildikónak



V pondelok 7. 2. predpokla-
dám v našom regióne jasno a
bez zrážok, zrána miestami
hmlisto. Nočná teplota od - 2 do  0
̊C, denná teplota od 7 do 9  ̊C. Slabý
vietor prevažne J, JZ smerov do 2 – 4
m/s.    

V utorok 8. 2. predpokladám v
našom regióne jasno a bez zrážok,
zrána miestami hmlisto. Nočná te-
plota od - 2 do  0  ̊C, denná teplota od 5 do 
7  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. 

V stredu 9. 2. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná 
teplota od - 4 do - 2  ̊C, cez deň od 4 do 6  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  

Vo štvrtok 10. 2. predpokladám v našom re-
gióne  jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od  - 4  do - 2  ̊C, cez deň od 3 do 5  ̊C.
Slabý, neskôr až čerstvý SZ vietor do  8 - 10
m/s. 

V piatok 11. 2. predpokladám  v
našom regióne prevažne jasno a

bez zrážok, zrána miestami
hmlisto. Nočná teplota od - 4 do 

- 2  ̊C, denná  teplota od 2 do 4  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.   

V sobotu 12. 2. predpokladám v na-
šom regióne počas dňa zväčšenú ob-
lačnosť a k večeru možnosť slabých
snehových prehánok. Nemerateľné

množstvo snehu. Nočná teplota od - 5  do 
- 3  ̊C, denná teplota od 0 do 2  ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s.   

V nedeľu 13. 2. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 6 do - 4  ̊C, cez deň od - 2 do  0  ̊C. Slabý
SV vietor do 2 - 4 m/s.  

V nasledujúcom týždni očakávam  prie-
merné zimné počasie bez väčších zrážok.

S pozdravom „bude ešte aj krajšie počasie“
Dr. Meteo.
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Predpoveď počasia 7. 02. - 13. 02.

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
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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.: 03�/7720 920, 090� 316 6�1, 090� �08 323

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č.12
AuTošKolA ElÁn

www.autoskolaelan.sk

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

len 350eur 
s DPH

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

Vo februári

Výcvik vodičov na skupinu B 

VEĽKÁ  AKCIA

Zaujal vás spoločenský ta-
nec? Chcete sa venovať
tomu, čo nekonečne obdivu-
jete v televízii pri záberoch z
plesoch a bálov?  

22. januára sa v Hurbanove
uskutočnila neobyčajná pre-
mena. Zo všedných kukiel sa
vykľuli prekrásne motýle. Asi
tak by sme mohli opísať
zmenu vyše tridsiatich ôsma-
kov, žiakov ZŠ Nám. Konko-
lyho-Thege v Hurbanove,
ktorí absolvovali základný
kurz spoločenského tanca a
správania sa tanečnej školy
Viktora Vadkertiho z Nových
Zámkov. Tento večer sa konal
ich Venček, na ktorý sa pri-
pravovali počas niekoľkých
mesiacov. Niesol sa v rytme
tanca a dobrej nálady a veľká
sála MsKS Mikulása Konko-
lyho-Thegeho sa naplnila do
posledného miestečka. 

Organizovanie Venčeka už
býva  tradíciou tejto školy  a je
vyvrcholením tanečného
kurzu. Deti po náročnej prí-
prave, čas  -tých tréningoch,
konečne mohli ukázať všet-
kým prítomným svoje kvality
a krokové pasáže, ktoré sa na-
učili. A naozaj to bolo úžasné
sledovať mladých nádejných
tanečníkov, ktorí zo seba vy-
dali všetko. V spoločenskom
oblečení sme ich takmer ne-
spoznali. Keď predviedli,
koľko tancov sa naučili, boli
na nich hrdí nielen ich učite-
lia tanca, ale aj rodičia a pe-
dagógovia. Dievčatá na ta-
nečnom parkete pôsobili ako
víly a z chlapcov sa stali
slušní, distingvovaní mladí
muži. Predviedli veľa spolo-
čenských tancov, rôzne cho-

reografie,  latinsko-americké
i štandardné tance, ktoré obo-
hatili svojím zovňajškom a
slušným správaním. Veru
bolo sa na čo pozerať.  Za od-
menu pri tancovaní dievčatá
chlapcom darovali vlastno-
ručne zhotovené venčeky a
chlapci obdarovali dievčatá
náramkom. Po skončení sa
počty odovzdaných  náram-
kov i venčekov spočítali a na-
júspešnejší sa stali víťazmi.
Kráľovnou a kráľom venčeko-
vého tanca sa tento rok stali
Karin Kiripolská a Karol Rút,
ktorí získali bezplatné pokra-
čovanie kurzu spoločenského
tanca v Nových Zámkoch.
Gratulujeme!

Program večera  obohatili
už skúsení tanečníci, ktorí na-
vštevujú tanečnú školu už
viac rokov, ale aj oni začínali
na základnom kurze spolo-
čenského tanca. Pozvanie na
prvú spoločensko-tanečnú
udalosť roka prijala aj pani

riaditeľka ZŠ  Mgr. Marta Ko-
váčová, ako aj mnohí pedagó-
govia školy. Vo svojom prího-
vore pripomenula, že medzi
priority školy patrí aj výchova
mládeže k spoločenskému
správaniu, ktorému tento
kurz určite dopomohol. Deti
nezabudli ani na svojich rodi-
čov a prvý tanec patril im. Par-
ket bol plný radosti,  veselosti
a mladosti. Nálada bola vý-
borná, všetci sa zabávali do
rána bieleho. Vďaka patrí aj
rodičom, ktorí sa postarali,
aby deti mohli v pokoji a v ra-
dosti prežiť tento prvý ple-
sový večer. Vďaka patrí aj uči-
teľovi tanca Viktorovi Vadker-
timu za jeho obetavosť a
trpezlivosť. Aj on sa vyjadril,
že bol s výkonom detí nad-
mieru spokojný. Určite z nich
vyrastú  aj vďaka tejto milej
akcii slušní a príjemní mladí
ľudia. 

Mária Hamranová
Foto: Michaela Hamranová

Hurbanovo

VenčekVenček



Dňa 28. 1. 2011 v čase okolo 07.05 h. v obci Chotín na ul. Hlav-
nej došlo k dopravnej nehode medzi nákladným motorovým
vozidlom zn. Toyota , ktoré viedol vodič Peter V. a chodkyňou
Irenou L. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vo-
dič viedol motorové vozidlo v obci Chotín po ul. Hlavnej, pri-
čom ako obchádzal pri pravom okraji vozovky stojace vozidlo
s komunálnym odpadom, došlo k zrážke s chodkyňou, ktorá
kráčala od pravého k ľavému okraju vozovky v smere jazdy vo-
diča. Následkom uvedenej udalosti bola chodkyňa vymrštená
vľavo mimo vozovku do priekopy. Pri dopravnej nehode
utrpela chodkyňa zranenia s predpokladanou dobou liečenia
v trvaní 7 až 14 dní. Alkohol u vodiča zistený nebol a od chod-
kyne bola odobratá krvná vzorka, ktorá bude zaslaná ku skúške
na alkohol v krvi. Na nákladnom motorovom vozidle vznikla
materiálna škoda vo výške cca 400 eur.

• • •
Ladislav V., Ladislav B. a Alexander B. po predchádzajúcej

slovnej dohode dňa 24. 1. 2010 v obci Dulovce, odcudzili z ro-
dinného domu, ktorý bol riadne uzamknutý doposiaľ ne-
zisteným spôsobom farebný TV, osobnú váhu, elektrickú
kosačku, motorovú pílu ako aj iné, čím bola pre poškodeného
spôsobená škoda vo výške cca 1.369 eur. Za uvedené konanie
im bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže spáchaného
formou spolupáchateľstva.

Policajti Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru v Komárne dôslednou operatívno-
pátracou činnosťou dodatočne objasnili závažné prípady,
ktorých sa dopustil v tom čase nezistený páchateľ, ktorý : 

- dňa 28. 1. 2011 čase okolo 16.50 hod. v Komárne v miest-
nej záložni prepadol pod hrozbou použitia strelnej zbrane, za-
mestnankyňu a to tak, že preskočil predajný pult, pričom zo
záložne odcudzil presne nezistené množstvo papierových
sáčkov, v ktorých sa nachádzalo presne nezistené množstvo
šperkov zo žltého kovu. Následne sa poškodenej podarilo
vyjsť na ulicu pred záložňu, pričom chcela zablokovať vcho-
dové dvere záložne a začala ich zvonka tlačiť, aby páchateľ ne-
vedel ujsť, po tomto on pristúpil k vchodovým dverám a
chcel ich nasilu otvoriť a následne vytiahol zo svojich noha-
víc strelnú zbraň presne nezisteného druhu, namieril na
vchodové dvere a prestrelil sklenenú výplň vyššie uvede-
ných dverí. Po tomto predavačka odskočila od dverí a ná-
sledne sa páchateľovi podarilo z miesta činu ujsť. 

- v mesiaci október roku 2010 sa vlámal do garáže rodin-
ného domu v obci Svätý Peter a to tým, že najprv vošiel do
dvora rodinného domu cez železnú bránu, kde kľúč od nej
bol zavesený z vnútornej strany brány, následne na dverách
garážovej brány rozbil sklenenú výplň a cez takto vytvorený
otvor pomocou kľúča, ktorý bol v zámku z vnútornej strany
odomkol bránu a vošiel do miestnosti, odkiaľ z drevenej
skrine, odcudzil zbrane, ktoré mal v legálnej držbe poško-
dený, a to guľovnicu a revolver. 

- zo dňa 5. 1. 2011 na deň 6. 1. 2011 v obci Svätý Peter ná-
silne vnikol do miestnej predajne a to tým spôsobom, že ne-
zisteným predmetom rozbil sklenenú výplň okna miest-
nosti kancelárie a cez vzniknutý otvor vnikol do priestorov ce-
lej predajne, kde odcudzil integrálne motocyklové prilby,
kožené vesty, motorkárske rukavice, kožené motorkárske
bundy, čím spôsobil škodu vo výške cca 2.000 eur a poško-
dením zariadenia vo výške cca 200 eur.

Za vyššie uvedené skutky boli vznesené obvinenia Erikovi M.
Obvinený bol zadržaný, bol umiestnený do cely predbežného za-
držania a bol na neho spracovaný návrh na vzatie do väzby.
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Z policajných hlásení

Spoločnosť IKEA žiada zákazníkov, ktorí vlastnia
sklenený pohár RUND, aby ho priniesli späť do kto-
réhokoľvek obchodného domu IKEA. Tam im bude
vrátená jeho plná cena. Spoločnosť dostala celosve-
tovo dvanásť oznámení o tom, že tento pohár sa roz-
bil pri používaní. V piatich prípadoch bolo uvedené,
že spôsobil zranenie. 

Na základe oznamov o praskaní pohárov začala IKEA vyšetrovanie, ktoré zistilo odchýlky
v hrúbke skla. Z tohto dôvodu sa rozhodla preventívne stiahnuť poháre RUND z predaja na
všetkých trhoch. A zároveň sa ospravedlňuje zákazníkom za všetky nepríjemnosti, ktoré im
týmto mohla spôsobiť.

IKEA žiada zákazníkov 
o vrátenie pohárov, sú nebezpečné! Mesto iba 2 €

Zemetrasenia v zrkadle času

Zemetrasenie 29. januára pri maďarskom
mestečku Oroszlány znova upriamilo po-
zornosť ľudí na tento druh živelnej po-
hromy. Obzvlášť citlivo naň reagovali oby-
vatelia Komárna a okolia – zopár faktov z
minulosti potvrdzuje, že naše obavy nie sú
bez príčiny.

- Vedci aj kronikári sa zhodujú v tom, že
zem pod Komárnom je seizmicky najaktív-
nejšia na území dnešného Slovenska. Prvé
otrasy boli zachytené 1. októbra 1599 s epi-
centrom pod naším mestom. Padali komíny,
Dunaj sa vybrežil, ale inak sa zemetrasenie
obišlo bez väčších škôd. 

- Dňa 28. júna 1763 o štvrť na päť sa pod Ko-
márnom opäť pohla zem, no obyvatelia zaujatí
petro-pavlovským jarmočným vzrušením ot-
rasom nevenovali pozornosť. 

- V ten istý deň o piatej hodine a dvadsiatich
dvoch minútach akoby sa samotné peklo
znieslo na toto mesto. Zemetrasenie s epicen-
trom pod Komárnom trvalo len deväťdesiat
sekúnd, no jeho dôsledky boli tragické: zrútilo
sa sedem z deviatich kostolov a 279 obydlí.
Každý dom zostal poškodený, takmer všetci
Komárňania prišli o strechu nad hlavou. A čo
bolo najhoršie, v troskách zahynulo 63 ľudí a
ďalších 102 bolo zranených.

- Záchvevy ničiace Komárno bolo cítiť na ta-
kom veľkom území, ako je dnešné Maďarsko.
Zachytili ich aj v Belehrade, Drážďanoch a
Lipsku. Zahynulo aj veľa hospodárskych a
divých zvierat; dobytok, ktorý zostal nažive,
blúdil po kraji s desom v očiach.

- Dňa 22. apríla 1783, teda takmer o dvadsať
rokov neskoršie, Komárnom zalomcoval taký
otras, že o pár sekúnd už nikto nebol v posteli.
Tragédia sa prihodila na Veľkonočný ponde-
lok o pol štvrtej ráno. Bolo poškodených päťsto
domov aj vojenská pevnosť, no akoby zázra-
kom nik neprišiel o život. Komárňania sa totiž
poučili z predchádzajúcich výčinov zeme a
pred nešťastím utiekli do voľnej prírody. 

- Každý väčší otras sprevádzali menšie zách-
vevy. Napríklad do konca spomínaného roku
1763 zaznamenali šesťsto menších-väčších ot-
rasov.

- Veľký rozruch spôsobilo zemetrasenie 22.
septembra 1806, no zaobišlo sa bez škôd a zem
sa postupne upokojila. Otrasy rôznej inten-
zity a sily však vystrašili Komárňanov aj v ďal-
ších storočiach a vyskytujú sa až do našich
dní.

- Zemetrasenia nemožno predvídať, ani
predpovedať. Nie sú toho schopní ani v takej
technicky vyspelej a otrasmi bičovanej krajine
ako je Japonsko.

- Báť sa, nebáť sa? Na otázku nie je jedno -
značná odpoveď. Vedci sú opatrní, tvrdia, že
kde sa už ničivé otrasy kedysi vyskytli, a to je
aj prípad Komárna, môžu sa kedykoľvek zo-
pakovať.

- Otrasy zeme merajú u nás na viacerých se-
izmických staniciach. V našom regióne je to v
Hurbanove (tamojší seizmograf bol postavený
ešte roku 1904, no spoľahlivo funguje dote-
raz), novšie prístroje sú v stanici nad obcou
Šrobárová. 

fb

Keď sa triaslo Komárno

Erich Rosendorf-
sky  opäť obdaroval
žiakov Špeciálnej zá-
kladnej školy s vy-
učovacím jazykom
maďarským v Ko-
márne. V tomto škol-
skom roku ich na-
vštívil dokonca až
dvakrát. V decembri
doniesol  čipsy a v
novom roku daroval
školské potreby k
polročným vysvedče-
niam. Žiaci špeciál-
nej základnej školy
sa veľmi tešili milým
darčekom. -s-

Erich Rosendorfsky daroval
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FORdÍTáS 120 nYElVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

Január 30-án,
halálának 2. évfordulóján 

emlékezünk

Nagy Dezsőre
Nagymegyeren,

Öccse, húga és családja, keresztlányai.

• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás új-
építésű lakás, akár vállalkozás
céljára is. Ár: 15.602 €. Tel.:
0905 663 408.
• Bútorkészítést, összeszere-
lést, parkettázást vállalok. Tel.:
0907 124 521.
• Kedves közönség, színpadon
újra a Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Predám RD v Komárne, Prie-
myselná ulica 26. Cena doho-
dou. Tel.: 0907 381 936, 0907
071 648.
• Nagy szoba-konyhás lakás ki-
adó Komárnóban. Tel.: 0905
720 296.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, festést vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.130 €. Tel.:
0905 663 408.
• Szakképzett kőművescsopor-
tok jelentkezését várjuk. Hosz-
szabb távú munkalehetőség biz-
tosított. Tel.: 0910 379 167, 0915
912 763.
• Gyorskölcsön 3 napon be-
lül! Magyarországon, Szlová-
kiában dolgozóknak, nyugdí-
jasoknak, rokkantnyugdíja-
soknak is. Tel.: 0908 165 592.

Gyorskölcsön ingatlan-
fedezettel, kezes és fize-
tés-kimutatás nélkül. Eg-
zekúció, banki regiszter
nem akadály. 

Tel.: 0918 870 684.

„Čas uplynul, smútok zostal, rana v srdci stále bolí,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas.
Mal rád život a všetkých nás.“
Dňa 4. februára uplynul rok, keď nás
navždy opustil drahý a milovaný syn 

Ladislav Alaksa.
Kto ste ho poznali, venujte spolu s nami tichú
spomienku. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodi-
čia a brat.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 9-én, halálának 2. évfordulóján 

Marcinkó Vilmosra 
Marcelházán.

Szerető családja.

„Elmentünk tőletek, nem tudtunk búcsúzni,
Nem volt időnk, el kellett indulni.
Szívetekben hagyjuk emlékeinket örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk február 12-én és 
17-én, haláluk első évfordulóján

Németh Katalinra és Németh Józsefre
(Csicsó).

Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek egy
néma pillanatot. Emléküket őrző családjuk és a rokonok.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt 
De élete egy váratlan percben örökké véget ért.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretet-

tel emlékezünk február 2-án, halálának 
2. évfordulóján

id. Szűcs Sándorra Lakszakállason.
Emlékét szívünkben örökké őrizzük: felesége Janka, 
gyermekei, unokái, dédunokái, tesvére Károly és az egész
rokonság.

„ Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna,
Bocsássatok meg, én nem tehetek róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját figyelemmel kísérni.
Ne sírjatok, már többé nem szenvedek.”
Fájó szívvel emlékezünk 2011. február 7-én, 

halálának 7. évfordulóján. 

Veszprémi Lászlóra (Nemesócsa).

Emlékét örökké őrzi felesége Mária, 
lányai, vejei, unokái és dédunokái.

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk január 30-án, 
halálának 5. évfordulóján 

Világi Károlyra
(Komárom).

A gyászoló család.

• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, népi bútorok.
Kedvező árak! www.cserepkaly-
hak-mobilcserepkalyhak.hu.
Tel.: 0036 20 39 79 102.
• Nagy 1-szobás lakás eladó.
Tel.: 0907 161 826.
• Mellékkereseti lehetőség,
akár 300 €. Tel.: 0908 136 645.
• Eladó 22-es villany húsda-
ráló, 2 gyerekkerékpár. Tel.:
035/7741 192.
• Hízók eladók 120-130 kg. Tel.:
0904 916 450.
• Predám 3-izbový byt v Ko-
lárove. Tel.: 0915 957 516.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló 

szeretettel emlékezünk február 8-án,
halálának 1. évfordulóján

Csicsó Mihályra 
(Komárom).

Akik ismerték és szerették őt, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.

A gyászoló család.

Vykonávame výrub stro-
mov aj na ťažko do-
stupných miestach, čiste-
nie plôch, búračské práce.
Kubovics – Agro. Tel.: 0903
455 997.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csoma-
golónőket keres csalló-
közaranyosi (Zlatná na
Ostrove) raktárába. Meg-
hallgatás minden pénte-
ken 9 órától 14 óráig. 0918
956 573 – Bindics Lajos
raktárigazgató, 0918 185
810 – Rudolf Károly rak-
tárvezető.

• Predám 3-izbový kompletne
zrekonštruovaný tehlový byt.
Cena 45.000 €. Tel.: 0918 407
337.
• Eladó 3-szobás téglalakás tel-
jes felújítás után. Ár: 45.000 €.
Tel.: 0918 407 337.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Kiadó irodahelyiség a Dam-
janich utcában a Posta mel-
lett. Tel.: 0908 607 653.
• Munkalehetőség érettségivel
rendelkezőknek fő-, mellékál-
lásban és főiskolásoknak tanu-
lás mellett. Tel.: 0905 665 976.
• Eladó krumpli a legjobb
áron. Éttermekbe és magán-
címre kiszállítom.
Tel 0908 402 429.

• Ekonomická firma obsadzuje
administratívne pozície do svo-
jich kancelárií v KN a NZ. Tel.:
0948 052 025.
• Könyvelés és adóbevallások
– gyorsan és pontosan. Tel.:
0904 659 835.
• Sürgősen vásárolnék 10 ha
termőföldet. Tel.: 0902 841 761.

• Eladó Škoda Octavia 1,6 ben-
zines, 1997, 307 000 km, meg-
kímélt állapotban, 2200 €. Tel.:
0911 312 096.
• Munkatársakat keresek.
Havi jövedelem 500 - 1000 €.
Feltételek: alapfokú számító-
gépes ismeretek, jó beszéd-
készség, munkakedv. Tel.:
0907 235 125.
• Akció! Korlátlan DSL inter-
netek 6,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-COM-
é, csak olcsóbb! www.slova-
net.sk, Damjanich 3, Komá-
rom. Tel.: 0905 388 820.
• Eladó Keszegfalván két
szoba-konyhás családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• Eladók képes újságok be-
kötve: Ország-világ. Tel.:
035/7741 247, 0918 022 632 KN.
• Eladó családi ház kerttel
Nagykeszin. Tel.: 0908 305 425.
• Eladó családi ház kerttel Csi-
csón. Tel.: 0908 305 425.
• Utánfutót veszek 200 €-ig, jó
állapotban. Tel.: 0944 066 561 +
sms-re.

• Eladók 30-éves bútorok régi-
ségnek, olcsón. Tel.: 0944 066
561.
• Eladó Whirlpool ruhaszárító
6 kg, alig használt, 170 €. Tel.:
0905 725 483.
• Eladó 3-szobás lakás Nemes -
ócsán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 791 564.
• Munkát keresek: fűtő, sofőr,
karbantartó stb. Tel.: 0917 566
725.



ÚJSZülÖTTEK:
Kiss Valéria Márta (Izsa); Duna Michal (Ógyalla); Ferusz Alex
(Ógyalla); Poláková Lýdia Johanna (Komárom); Husárová La-
ura (Karva); Lakatos Jessica (Komárom); Egyházi Emma (Ki-
sizsa);  Czúth Lami Dániel (Komárom); Szalai Sofia (Csalló-
közaranyos); Vajkai Zoe Viktória (Komárom)

ElHuNyTaK:
Lavuová Gabriela  (47) Őrsújfalu; Dominová Helena (82) Ko-
márom; Ďurina Július (90) Komárom; Tücsök Sarolta (70)
Dunamocs; Bokrosová Eva (74) Komárom; Baráthová Mag-
daléna (87) Komárom; Molnár Róbert (66) Vágfüzes; Szolik
Gyula (83) Ekel; Deiszler Ladislav (90) Komárom; Gál Mária
(90) Pat  

HáZaSSáGOT KÖTÖTTEK
Jalšovský Gabriel (Marcelháza) és Szabóová Nora (Hetény)
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Első fotóm

Poláková Lýdia Johanna 
Komárom
(3100/47)

Szlovák nyelvoktatás
gyerekeknek és felnőttek-
nek -   0908 607 653.

Czúth Lami Dániel 
Komárom
(3200/48)

Vajkai Zoe Viktória
Komárom
(3200/49)

Január 28-án ünnepelte
7. születésnapját

Kollár Laura
Megyercsen.

Sokszor puszilják őt: 
deda, babka, szülei, 

keresztszülei, 
mama, papa, dédi,

Réka 
és az ekeli dédi.

Szívből köszönt Téged: édesanyád, 
édesapád, Perbetéről
nagymamád, kereszt-
szüleid és unoka-
testvéreid Andika,
Zolika és Zsófika.

„Drága sugarunk, édes tavaszunk, új virágunk, fényünk.
Szívünk örömét, kincsek özönét hoztad el Te nékünk.
Kívánjuk, hogy öröm, boldogság, szeretet kísérje egész életed.“
Február 3-án ünnepelte 1. születésnapját 

életünk legszebb ajándéka, kisfiunk

Pinke Árpád Péter Komáromban.

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját!“ 

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Január 29-én ünnepelte 

3. születésnapját

Meszlényi Róza
Izsán.

Szívből köszöntjük:
anyuka, apuka, 

nővére Réka és az
egész család.

„Gyermeked szemében csillog a jövő,
Benne titkos vágy, választ követelő...
Álmodik, olykor megsérül a szárnya,
Nyújtsd felé kezed, segítsd, hiszen várja!“

Andruskó Vivien
2011. február 8-án ünnepli 

5. születésnapját.
Kívánunk neki nagyon sok 
boldogságot, egészséget, sze-

rencsét és szeretetet. Sok-sok pu-
szit küld anyuci, apu, mamáék,
dédiék és az egész rokonság.

Január 30-án ünnepelte 
8. születésnapját

Laky Ádám
Csallóközaranyoson.

Szívből gratulálnak: szerető 
szülei, testvére Ábel, nagyi, 

papa, dédi, keresztszülei 
és unokatestvére Bianka.

Február 5-én ünnepelte 
2. születésnapját

Nagy Bianka
Szentpéteren.

E szép ünnep alkal-
mából boldog és vi-
dám gyermekkort

kívánnak: szülei, ke-
resztszülei, nagyszülei,

dédszülei, unokatestvére 
Ferenc Dávid.

• Eladó férfi irhabunda, há-
romnegyedes, majdnem új.
Tel.: 0918 022 632, KN.
• Eladó férfi szűrcsizma, 42-es
szám. Tel.: 035/7741 247 este,
0918 022 632, KN.
• Beteg kérne 10 €-ért öreg szí-
nes TV-t a köv. címre: Košická
28/56 0904 080 765.
• Kiadó nagy garzonrész ház-
ban KN-állomásnál 3 x 200
€/fő. Tel.: 0907 447 314.
• Eladók: romantikus regé-
nyek, irhabunda, 2 db Consul
írógép. Tel.: 0907 777 972.
• Dél-Komáromban a Norbi
Update üzlet, értékesítési jo-
gokkal, gépekkel, bejáratos ve-
vőkkel együtt eladó. Tel.: 0036
30 77392 89.
• Eladó 16” elektrón Opelra
4x100, ára: 210 €. Tel.: 0915 895
838, KN.
• Vásárolnék dupla garzont, a
Vág-hídnál. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó új családi ház Kabátfa-
lun. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó Citroën Saxo 1,1, gy.év:
2000, 102.000 km, kitűnő álla-
potban. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó Gútán 3-szobás családi
ház, azonnal beköltözhető. Tel.:
0918 432 592.
• Eladó Škoda Forman, gy.év:
1993, központi zár, alufelni, kis
korózió. Tel.: 0908 612 405.
• Jövedelem kiegészítés, egye-
dülállóknak és családoknak.
Tel.: 0915 887 466.
• Eladó 4-szobás, 81 m2-es la-
kás a központban, KN. Este és
hétvégén tel.: 0907 753 637.

• Eladók hízók élve 1,35 €/kg,
hasítva 1,70 €/kg. Tel.: 0908 133
315.
• Fiatal anyuka, sürgősen
munkát keres, KN. Tel.: 0902
258 511.
• Nagy aranyosi építkezésemet
eladnám, 60 000 €, vagy csere,
lakásra. Tel.: 0907 447 314.
• Elégedetlen a fizetésével?
Szeretné megduplázni? Hívjon!
Tel.: 0915 887 466.
• Yorkshire terrier kan kisku-
tya eladó, 10 hetes, KN. Tel.:
0908 421 487.

• Nagymegyeren eladó
családi ház, árban meg-
egyezünk. Tel.: 0907 534
233.
• Eladó Lakszakállason
2010-ben teljesen felújí-
tott családi ház. Tel.: 0910
210 532.
• Kimagasló kereseti le-
hetőség! Segítek!
mgyuri13@ gmail.com.
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó Bátorkeszin a
Szőlőhegyen szőlő pin-
cével. Tel.: 0915 182 427,
0915 481 616.
• Eladók: felnik 16”
Opel, VW, Ford + téligu-
mik, 15” felnik Audi A4.
Tel.: 0905 234 868.
• Sok az időd? Megve-
szem, és jól megfizetem.
Tel.: 0907 472 095.

• Akár 20% kamatozású spóro-
lások, állami támogatással. Tel.:
0915 892 449.
• Új mellékállás – nem bizto-
sítás, hívni csak 18.00 óra után.
Tel.: 0918 560 781.
• Alufelni gumival eladó
215/45/17, ára: 400 €. Tel.: 0905
245 832.
• Hitelek fizetés-kimutatás,
20.000 €-ig fedezet nélkül. Tel.:
0915 175 601.
• Eladó 2-szobás lakás, Len.
Sady, felújítva, ár: 38.000 €. Tel.:
0908 103 987.
• Takarítást, idős emberek
gondozását vállalom. Tel.: 0915
079 242.
• Oprava el. zariadení, prevý-
janie elekt. motorov, KN. Tel.:
0905 275 754.
• Expres pôžička, info: 0915
664 985.
• Ponúkam úvery. Tel.: 0911
461 644, 0917 461 644.
• Predám dámsky bycikel,
Lady 26, v zachovalom stave 50
€. Tel.: 0944 080 121.
• Predám práčku Romo v za-
chovalom stave, cena 50 €. Tel.:
0944 080 121.
• Eladók buszkáti fehér nyu-
lak. Tel.: 0918 970 451.
• Picasso festés és glettelés,
stb, kisebb kőművesmunkák.
Tel.: 0944 080 121.
• Eladók Basset Hound kö-
lyökkutyák. Tel.: 0905 451 023.
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Kosárlabda

Kézilabda

MBK Rieker – Banská Bystrica 86:69
(33:23, 17:17, 10:16, 26:13)
Támadólag lépett fel mindkét együttes, és mivel

sikeresek is voltak az ellenfél gyűrűje alatt, szépen
gyarapították pontjaik számát. A 3. percben 10:4
arányban vezettek a hazaiak, de alig haladt a mér-
kőzés további egy percet, a vendégek átvették a ve-
zetést (10:11), és bizony a szurkolóknak messze nem
az volt az érzésük, hogy itt egy sereghajtó kapasz-
kodik a tisztes eredményért. Aztán Klár vette át a fő-
szerepet, és káprázatos megoldásaival – és pontjai-
val – ismét sikerült elhúznia a hazai csapatnak
27:17-re. A gyors, és szép játékot bemutató vendégek
azonban nem adták fel, és ismét négy pontra kö-
zelítettek (27:23). Az első negyed végére aztán mégis
sikerült tíz pontra elhúzniuk a hazaiaknak. Ekkor,
már több néző is megelőlegezni látszott a 100 pon-
tot a vendégek gyűrűjében. A dolgok azonban kezd-
tek igencsak másképp kinézni. A második ne-
gyedben több mint egyenrangú ellenfelek voltak a
besztercebányai rendőrök, és ezt a játékrészt dön-
tetlenre hozták, így félidőben megint csak tíz pon-
tos volt a hazai előny. A harmadik negyed egyálta-
lán nem a hazai csapat és szurkolói elképzelései sze-
rint zajlott. Sőt, a 30. percben ismét négy pontra kö-
zelítettek a vendégek (60:56), és nagy dráma látszott
kialakulni. A hazai támadók kétszer is elveszítették
a labdát, ami egyben óriási lehetőséget nyújtott a

vendégeknek, de szerencsére a védelem a helyén
volt. Az utolsó negyedben aztán a hazaiak minden
szempontból kárpótolták szurkolóikat. A változa-
tosság kedvéért, most Laco adta meg az alaphangot.
Egy szép, hárompontos dobásával szinte megvál-
toztatta a mérkőzés eddigi menetét. Két perc alatt
nyolc pontot szereztek a hazaiak, míg a vendégek
egyet sem. Berkis, Burrows és Jones kezdtek pará-
dézni, a közönség is ráérzett a váltásra, és nagy
hangorkánnal hajtotta bele csapatát a nehezen szü-
lető, de mindenképpen megérdemelt győzelembe.
A mérkőzés utáni tapsból kijutott a rokonszenves
vendégeknek is, akik nagyon jó benyomást keltet-
tek Komáromban.

És még egy megjegyzés a komáromiak utóbbi
három mérkőzéséhez. Amikor a szurkoló megvonja
egy-egy mérkőzés mérlegét, néhány dolgot feltét-
lenül tudnia kell. Burrows, a komáromi csapat
sztárja, a Handlová elleni találkozón torokgyulla-
dással és az azzal járó lázzal is vállalta a játékot.
Ugyanezen a mérkőzésen Berkis, a csapatkapitány
inkább az órát nézte, hiszen gyermeke odahaza ma-
gas lázzal feküdt, és szinte az öltözőből rohant mér-
kőzés után gyermekével a kórházba. Burrows a már
említett mérkőzés után még Besztercebányán sem
léphetett pályára, de az utóbbi hazai mérkőzésen is
betegségétől eléggé legyengülve vállalta a játékot.
Mindezt a csapat sikerének érdekében. Ezek a dol-
gok kívülről nem látszanak ugyan, de azért jó, ha
tudjuk.       

Pontszerzők: Burrows 25, Klár 14, Berkis 12, Jones
11, Johnson 8, Laco és Jurík 7-7, Malsík 2 – Velčic és
Dorazil 13-13.

Szerdai eredmények: Inter – Svit 93:83, Prievidza
– Handlová 83:78, Nitra – Sp. N. Ves 90:71. Levice és
Žilina szabadnaposak voltak. 

Szombati eredmények: Sp. N. Ves – Inter 86:70,
Svit – Levice 65:74, B. Bystrica – Prievidza 95:87, Ži-
lina – Nitra 72:83. Az MBK Rieker és Handlová sza-
badnaposak voltak. 

A torna szervezői a Gútai
HSK-74 Kézilabda Klub és a
Naszvadi Ferplast Kézilabda
Klub, támogatói pedig a nasz-
vadi, ímelyi és gútai önkor-
mányzatok. Neves vendége-
ket is fogadnak majd a szer-
vezők, hiszen ott lesznek Be-
rényi József, az MKP országos
elnöke, Dr. Fazekas Sándor,
Vidékfejlesztési miniszter, va-
lamint Dr. Szűcs Lajos, Pest

Megye Közgyűlésének el-
nöke. A torna házigazdái Dr.
Haris József (Naszvad Község
polgármestere), Horváth Ár-
pád (Gúta Város polgármes-
tere) és Tyukos Ferenc (Ímely
Község polgármester) lesznek. 

A tornán résztvevő csapato-
kat két csoportba sorolták be:

„A” csoport:
Ferplast Naszvad/Ímely

(Szlovákia)

Ada (Szerbia – Vajdaság)
Berekfürdő – Karcag (Ma-

gyarország)
„B” csoport:
Szepsiszentgyörgy (Romá-

nia – Erdély) 
HSK-74 Gúta (Szlovákia)
Tépiószele (Magyarország)
A torna programja:
2011. február 12. – szombat:
09.00 órakor:

Naszvad/Ímely – Ada 
10.30 órakor: Ünnepélyes

megnyitó
11.15 órakor: Szepsiszent-

györgy – Gúta 
12.45 órakor: Ada – Karcag
14.15 órakor: Gúta – Tápió-

szele 
15.45 órakor: Karcag – Nasz-

vad/Ímely
17.15 órakor: Tápiószele –

Szepsiszentgyörgy 
2011. február 13. – vasárnap:   
09.00 órakor: Az 5.. – 6.

helyért (A3 – B3)
10.45 órakor: A 3. – 4. hely-

ért (A2 – B2)
12.30 órakor: Döntő (A1 –

B1)
14.00 órakor: Gálaműsor 
15.00 órakor: Ünnepélyes

eredményhirdetés 

A torna kapcsán megkeres-
tük Miškovič György mérnö-
köt, a Ferplast Naszvad/Ímely
I. ligás csapatának edzőjét, aki
a torna kapcsán a következő-
ket mondta el lapunknak:
„Nagy megtiszteltetés, de egy-
ben nagy felelősség is egy
ilyen nagyszabású tornának a
megrendezése. Tavalyelőtt a

nagykátaiak, tavaly pedig a
vajdasági adaiak magasra tet-
ték a mércét, így mi sem sze-
retnénk ezek alá menni. Sőt,
megígérhetem, hogy nem is
fogunk. Erre garancia a három
település önkormányzata,
amelyek felvállalták a torna
támogatását. Mottónk: Sport-
tal és kultúrával közelebb ke-
rülni egymáshoz! Úgy gondo-
lom, ezen a két napon, ezek
remekül ötvöződnek majd.
Sportszempontból pedig el-
képzelni sem tudok jobb fel-
készülést a két hét múlva kez-
dődő tavaszi idényre” –
mondta el Miškovič György. 

Jövő heti számunkban rész-
letes beszámolót olvashatnak
a nagyszabású tornáról.  

Nehéz, de megérdemelt győzelem

Nagyszabású nemzetközi torna Naszvadon 
A Naszvadi Vlahy Jenő Sportcsarnokban ezen a hétvégén
rendezik meg a VIII. Kárpát Meditop Kupát. A női kézilab-
dázás nagy ünnepe lesz ez járásunkban, hiszen első alka-
lommal adhat szlovákiai település otthont ennek a nagy-
szabású kézilabda-gálának. Magyarországi, vajdasági, er-
délyi és felvidéki csapatok mérik össze erejüket a tornán,
de az egyes mérkőzések szüneteiben zenével, tánccal és
énekkel is szórakoztatják majd a valószínűleg nagyszámú
közönséget.   

Nagyon fontos pontokat szerzett az MBK Rieker a bajnokság elhalasztott 21. fordulójában, amelyet
anno, a játékvezetők sztrájkja miatt volt kénytelen a szövetség elhalasztani. Mivel a múlt hét folya-
mán pénzügyi okok miatt elmaradtak a Szlovák Kupa elődöntőinek mérkőzései, az akkor elmaradt
találkozókat lehetett ezekben az időpontokban pótolni. Igaz, a komáromi csapat csak egyet pótol-
hatott, mert másik ellenfele a Pezinok, közben kilépett a bajnokságból. Az csak a véletlen műve, hogy
éppen azt a csapatot fogadta, amelynek pályáján, egy héttel korábban igencsak kínos körülmények
között szenvedett vereséget. A tét tehát a visszavágás, és a két bajnoki pont begyűjtése volt múlt szer-
dán, amikor ismét megtelt a Komáromi Városi Sportcsarnok lelátója. A szurkolók szinte biztosra vet-
ték, hogy két vereség után már csak győzelem következhet, hiszen az akkori sereghajtó volt az ellenfél.
Aztán a dolgok úgy alakultak, hogy messze nem volt ilyen egyszerű, az egyébként megérdemelt győ-
zelem.

A találkozó egyik legszebb mozzanata, Jones „zsá-
kolása”
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NApI SZINTEN - 19 óRáTóL 
- vERSENYEK Komárom új 

pókerklubjában a Black Bull-ban,
a Lehár utca 12 sz. alatt.

Információk:  0907 716 823 és 0908 305 000, 
a Facebookon, vagy az éppen alakuló 
www.blackbullpoker.sk weboldalon.

DENNE oD 19.00 HoDINY SúťAžE
v novom komárňanskom pokerovom klube 

BLAcK BuLL, na Lehárovej ul. 12

Informácie: 0907 716 823 a 0908 305 000,
na Facebooku alebo na práve vznikajúcej 
webovej stránke www.blackbullpoker.sk

A tabella állása:
1. Nitra 27 21 6 2278:2125 48 (153)
2. Sp. N. Ves 27 19 8 2129:2022 46 (107)
3. MBK Rieker 27 15 12 2241:2125 42 (116)
4. Handlová 27 15 12 2096:2051 42 (45)
5. Levice 26 13 13 2097:2049 39 (48)
6. Žilina 27 11 16 2156:2198 38 (-42)
7. B. Bystrica 27 10 17 2034:2114 37 (-80)
8. Prievidza 27 10 17 2149:2268 37 (-119)
9. Svit 26 11 15 2109:2245 37 (-136)

10. Inter 27 9 18 2080:2172 36 (-92)   
E heti program: Szerdán, február 9-én Svit

csapata látogat Komáromba, majd szomba-
ton február 12-én Pozsonyban, az Inter ellen
lép pályára a komáromi csapat. 

a II. lIGáBaN
Highlanders Komárom – STU Bratislava

42:62 (17:16, 5:17, 16:20, 4:9)
Komáromi pontszerzők: Riečičiar 17, Blaš-

kovič 7, Kasznár és Farkas 4-4, Mazúr és Su-
kola 3-3, Németh 2, Szarvas, Gyuricsek.

Az első negyedben még éltek a komáromi
remények, de aztán a pozsonyi főiskolások
vették át a mérkőzés irányítását. A tét ugyanis
nagy volt, hiszen egy esetleges győzelemmel
a lelkes komáromi fiúk a II. liga nyugati cso-
portjában bejutottak volna a legjobb négy csa-
pat közé. A mérkőzést mintegy 150 szurkoló
tekintette meg. 

Fotók: Gyuricsek Attila

A most már két csoportban zajló rájátszás-
ban sikerült megszereznie első győzelmét a
Kraliktv.com csapatának. Ez a győzelem
ugyan nem mozdította őt el az utolsó hely-
ről, de a „sportbecsület” megmentéséért ví-
vott küzdelem után, határtalan volt a TV-
sek öröme. A vesztes rendőröké annál ke-
vésbé, hiszen bizonyára meg sem fordult a
fejükben, hogy éppen ők... A bajnoki cím
annyira eldőlni látszik, hogy csupán egyet-
len kérdés marad megválaszolatlanul az
utolsó mérkőzés végéig: Pontveszteséggel,
vagy anélkül? 

A rájátszás 1. fordulójának eredményei:
Kraliktv.com – ŠKP Komárom 7:5 (2:1), Fá-

bik Zs. 2, Bakura, Csintalan I., Fábik A., Gresch-
ner, Zaťko – Riszdorfer R. 2, Cséplő J., Korim,
Pásztor A.

Mexico – Shiva 4:3 (2:0), Soldán 3, Varga –
Cséplő T., Eugen Wilson Speck, Pásztor F.

Niké – Bauring City 3:7 (1:5), Meleg 2, Nagy
Jenő – Szórád Cs. 2, Csintalan T., Markovics,
Martonoši Št., Sýkora, Méhes

SJE SE – Hajduk 4:8 (1:2), Saxon 4 – Koštia-

lik 4, Apagyi, Belej, Goda, Lehner 
A Young Boys – Slovakent és Oxigén – Anap-

last Team mérkőzéseket elhalasztották. 

A tabella állása 
1. Bauring City 12 12 0 0 110:36 36
2. Anaplast Team 11 8 1 2 82:39 25
3. Oxigén 11 8 1 2 85:46 25
4. Shiva 12 8 0 4 72:47 24
5. Mexico 12 7 1 4 81:56 22
6. Niké 12 6 2 4 61:59 20
7. Hajduk 12 4 0 8 65:93 12
8. Young Boys 11 4 0 7 52:91 12
9. ŠKP Komárom 12 3 1 8 55:83 10

10. Slovakent 11 3 0 8 69:77 9
11. SJE SE 12 3 0 9 62:90 9
12. Kraliktv.com 12 1 0 11 38:115 3

A góllövő lista élvonala: 
26 – Lucza (Anaplast Team) 24 – Méhes (Bau-
ring City), Kovács R. (Mexico) 23 – Szórád Cs.
(Bauring City) 22 – Csintalan T. (Bauring City)
20 – Nagy József (Oxigén) 19 – Belej (Hajduk)
18 – Koštialik (Hajduk) 17 – Soldán (Mexico) 16
– Csonka N. (Young Boys)

Pozsonyban léptek szőnyegre a madari birkózók, talán
már mondanunk sem kell, hogy közös csapatot alkotva a
Marcelházi Iskolaközpont tehetséges versenyzőivel. A
Dunajplavba Nagydíjára öt ország 20 csapata kapott meg-
hívást, köztük járásunk jeles képviselője is. Most, sza-
badfogásban kellett bizonyítania, de ha lehet, a versenyen
túlszárnyalt minden elvárást.

A versenyen madari anyaegyesületük színeiben szálltak
versenybe a Megály fivérek, Attila és Arnold, akik egyébként
a Somorjai Gladiátor csapatában vendégszerepelnek. A ma-
dari/marcelházi fiúk 6 éremmel térhettek haza, ami már
magában kellemes meglepetés. Amire viszont a sportág je-
lenlévő szakmai tekintélyei sem számítottak, hogy ezek a
srácok csapatversenyben maguk mögé utasítják a szlovákiai
szabadfogású birkózás nagyhatalmainak tartott Sninát, Kas-
sát és Privigyét is. A dobogó második foka csapatversenyben,
valóban országos hírű eredménynek számít.

Egyéni eredmények:
Ifjabb diákok:
24 kg: 1. Paradi Kevin
37 kg: 3. Sluka István

Idősebb diákok:
66 kg: 2. Csicsó Zoltán

Kadettok:
63 kg: 1. Megály Attila 
69 kg: 1. Bak Roderik 
100 kg: 3. Szabó Bence

Nehéz, de megérdemelt győzelem

Megszerezte első győzelmét a Kraliktv.com 

Pozsonyban okoztak 
meglepetést a madariak

Bak Roderik kötöttfogású országos bajnok, a döntőben le-
iskolázta privigyei ellenfelét, aki a szabadfogás országos
bajnoka

A hazai csapat legsikeresebb játékosa Martin Riečičiar volt (labdával), aki 17 pontot szerzett csa-
patának
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