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Részletek az 5. oldalon

Interjú Stubendek Lászlóval

A HÍD képviselői klubjának
nyilatkozata

Részletek a 2. oldalon
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Részletek
a 3. oldalon

Részletek a 20. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,
és nyerje meg a 10 díj egyikét!

Vagy három évtizeddel ezelőtt, ha élő hattyút akartunk
látni, a bajmóci állatkertbe kellett ellátogatnunk. Aztán
a 80-as évek elején, a komáromi Holt-Vágon megjelent
az első hattyú, és nemcsak Komárom, de a közeli tele-
pülések lakói is tömegesen kezdtek csodájára járni a
madárvilág egyik gyönyörű képviselőjének.

„A jelenlegi állapot teljesen normális,
szó sincs túlszaporodásról”

Már az ülés megnyitása előtt egyfajta fe-
szültség volt érezhető a zsúfolásig megtelt ta-
nácsteremben. Az egyik helyi lap, ugyanis
nem tudni milyen értesülésekre építve állítá-
sát, „fejek hullását” harangozta be, ezen az
egyébként tavaly szeptember óta első rendes
ülésen. Amint az később kiderült, egy fej hull-
hatott volna, az is csak abban az esetben, ha
maga az ülés létrejön. De nem jött létre!

Anton Marek polgármester változást eszkö-
zölt az ülésprogramban, mely szerint személyi
kérdések megvitatását is beékelte egyik prog-
rampontként. Konkrétan, a Városi Televíziót
és a Komáromi Lapokat kiadó, Com-Média Kft.
ügyvezetőjének, Pék Zoltánnak menesztését
indítványozta. Helyébe Stubendek Lászlót, az
MKP polgármesterjelöltjét javasolta kinevezni.

Folytatás a 2. oldalon

Obstrukcióval vetett véget
az önkormányzati ülésnek a Most-Híd

Elmaradt a komáromi
testület rendes ülése

Nem lesz leépítés a Nokiánál
Simai Anna a Nokia Magyarország kommunikációs veze-

tőjének közleménye szerint a komáromi Nokia gyárban nem
lesz létszámleépítés. Yrjö Eskola, a komáromi gyárigazgató el-
mondta, hogy az új nemzetközi célkitűzések közvetlenül
nem érintik a gyártási stratégiát. A komáromi gyárban a ter-
melés továbbra is ugyanúgy folytatódik, mint eddig - tette
hozzá. -ga-
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Folytatás az 1. oldalról
Ez a programpont azonban a

Híd-frakció képviselőinél „ki-
verte a biztosítékot”. Andruskó
Imre azonnal jelezte, hogy
amennyiben a polgármester
ezt a pontot nem veszi ki az
üléstervezetből, úgy a Híd obst-
rukciót fog alkalmazni. És meg
is tette! Az első prezentációnál
21 képviselő jelezte részvételét,
hiszen Sebő Zsolt és Alžbeta
Jágerská képviselők igazoltan
maradtak távol, míg Juraj Bača
távolmaradásának okairól
nem tudtak semmit. Ipóth Szi-
lárd képviselő jelezte, hogy
csak később tud megjelenni az
ülésen. Amikor a polgármes-
ter szavazásra bocsátotta a
program elfogadását, mind-
össze 12 képviselő prezentálta
jelenlétét, ami egyértelműen a
testület határozatképtelenségét
jelentette. A jelenlévő 8 Híd-
frakcióhoz tartozó képviselő,
valamint a független Keszegh
Béla nyilvánították ki egyet
nem értésüket a polgármesteri
javaslattal. Andruskó Imre is-
mételten felszólította Anton
Marek polgármestert, iktassa
ki a programból Pék Zoltán
visszahívására tett javaslatát,
ebben az esetben a Híd-frakció
képviselői hajlandóak lesznek
a beterjesztett programpontok
megvitatására. A polgármester
10 perces szünetet rendelt el,
de ez mit sem változtatott az
azt megelőző helyzeten. A szü-

net utáni prezentációnál pon-
tosan ugyanaz ismétlődött
meg, ami a szünet előtt. A tíz
képviselő ismét kivette kártyá-
ját a szavazógépből, ami újra
határozatképtelenséget, és ter-
mészetszerűen a testületi ülés

végérvényes berekesztését je-
lentette.

Anton Marek azonnal beje-
lentette a média jelenlévő kép-
viselőinek, hogy rögtönzött saj-
tótájékoztatót tart, amelyen
magyarázatot kíván adni a tör-
téntekre. A sajtótájékoztatón
még megjelentek Novák Béla
és Szabó Béla alpolgármeste-
rek, valamint Pásztor István, a
hivatal megbízott elöljárója. A
polgármester bevezetőjében el-
mondta, hogy a következő tes-
tületi ülést két hét múlva hívja
össze tekintettel arra, hogy
ezen a héten tavaszi szünet van
az iskolákban, és nem szeretné
megzavarni a gyermekes kép-

viselők és pedagógusok nyu-
galmát. „Szeptember óta ez lett
volna az első rendes ülés, az
eddigi rendkívüli üléseken a
testület működőképességéhez
nélkülözhetetlen kérdéseket
oldottuk meg. Nagyon sok, a

város szempontjából végtele-
nül fontos kérdést kellett volna
ma megoldanunk, de a polgá-
rok által mandátumhoz jutta-
tott képviselők egy csoportja
ezt leblokkolta” – mondta el a
polgármester, majd így foly-
tatta: „Közismert, hogy Pék
Zoltán december 15-től a Pátria
rádió főszerkesztője lett, s nem
gondolom, hogy a Com-Média
Kft.-t „távúton” lehetne irányí-
tani. Ezért abban egyeztünk
meg az ügyvezetővel, hogy le-
ülünk a személyét illető kér-
dések megvitatására. Az ügyve-
zető szavát adta, hogy két hé-
ten belül létrejön ez a talál-
kozó, de öt hét után én

kerestem őt újra azzal, hogy
pontot kell tenni az ügy végére.
Ez volt az oka annak, hogy
kénytelen voltam új program-
pontként beiktatni Pék Zoltán
visszahívását, holott szakmai
hozzáértését soha nem von-
tam kétségbe” – hangsúlyozta
Anton Marek. Novák Béla al-
polgármester elmondta, hogy
nagyra értékelik Pék Zoltán
szakmai hozzáértését, viszont a
polgármester által már emlí-
tett okok miatt volt szükség
visszahívására. „A Híd képvi-
selői megszámolták kezeiket
és arra a következtetésre jutot-
tak, hogy obstrukcióval elérhe-
tik céljukat és azt, hogy a tes-
tület ne tudja megvitatni a to-
vábbi fontos kérdéseket sem” –
mondta el Novák Béla. Szabó
Béla alpolgármester kijelen-
tette, hogy az ülés ilyetén meg-
bénításával nemcsak gátolva
van a város működése, de
anyagi károk is keletkeztek.

Mivel a Híd-frakció képvise-
lőihez csatlakozott Keszegh
Béla független képviselő is, az-
zal a kérdéssel kerestük meg,
mi vezérelte abban a döntésé-
ben, hogy kivegye részét az
obstrukcióból? „Nem vonom
kétségbe a polgármester azon
jogát, hogy személycserét kez-
deményezzen a Com-Média
Kft. élén. Azzal viszont nem tu-
dok azonosulni, ha hatalmi
erővel saját emberét kívánja a
megüresedett helyre betusz-

kolni. Éppen az ilyen módsze-
reknek kellene egyszer s min-
denkorra véget vetni. Az meg
teljesen elfogadhatatlan szá-
momra, hogy az egyik párt el-
nöke kerüljön a városi média
élére. Afelől ugyanis senkinek
ne legyenek kételyei, hogy
négy év múlva ki is kampá-
nyolna a komáromi adófizetők
pénzén” – mondta el Keszegh
Béla.

Így vagy úgy, a testületi ülés
meghiúsult. Nem kétséges, az
alakuló ülés után annyit han-
goztatott nagy képviselői „ösz-
szeborulás” a város érdekében
már a múlté. Ismét a politikai
pártoké lett a főszerep, hiszen
az egyes listákon induló, poli-
tikai pártok által támogatott
képviselőknek mintha már
nem is lenne saját vélemé-
nyük, csak a párt alapelveinek
megfelelően szavazhatnak. Hi-
ányoznak a bölcs érvek, hiány-
zik az érdemi vita. És hogy a
választások előtt valami mást
ígértek választóiknak? A testü-
let egyik fele érdemben is ké-
szen állt tárgyalni, míg a másik
leragadt egy személyi cserénél,
ezzel megbénítva a város ké-
nyes ügyeinek intézését. And-
ruskó Imrének igaza volt ak-
kor, amikor „szokásjogról” be-
szélt a személycsere megvita-
tásának kapcsán. Az ugyanis
évekig „szokás” volt, ami ellen
most oly hevesen tiltakozott.

Böröczky József

Elmaradt a komáromi testület rendes ülése
Obstrukcióval vetett véget az önkormányzati ülésnek a Most-Híd

A 2010-es önkormányzati választások eredménye-
ként a komáromi városi képviselő-testületben saját-
ságos helyzet alakult ki. A 25 tagú képviselő-testület-
ben a HÍD pártnak 11, az MKP-nak 6 képviselője és 8
független képviselő van. Mivel egyik csoportnak sincs
önálló döntéshez szükséges többsége, csak akkor szü-
lethet döntés, ha megtalálják a konszenzust. A HÍD az
együttműködés pártja, ezt bizonyítja, hogy az elmúlt
közel két hónap folyamán kezdeményezésünkre egyez-
tetések történtek a testületben megtárgyalandó kér-
désekről. Ennek eredményeként sikerült létrehozni a
képviselő-testület tanácsadó szerveit a városi tanácsot
és a szakbizottságokat.

A Komáromi Lapok és a Komáromi Városi TV fon-
tos szerepet tölt be a lakosság tájékoztatásában, a Ko-
máromi Lapok városi közlönyként kéthetes periodici-
tással ingyen jutnak el a város minden háztartásába és
a komáromi TV adása a kábel TV-n keresztül a ház-
tartásokba. Nem tartottuk ezért indokoltnak, előzetes
megbeszélés és a cég pénzügyi illetve tartalmi beszá-
molójának megtárgyalása nélkül, a képviselő testült
2010. februára 17-i csütörtöki ülésén a polgármester ja-
vaslatára utólagosan napirendre venni a Komáromi La-
pok és városi TV-t üzemeltető COM MÉDIA kft. je-
lenlegi igazgatójának leváltását és új igazgató kineve-
zését.

A testületi ülést megelőző hétfői politikai egyezte-
tésen sem Szabó Béla, sem Novák Tamás alpolgár-
mester nem jelezte a változás szándékát vagy szüksé-

gességét. Novák Tamás kijelentette, hogy egyéb sürgő-
sebb kérdések miatt a cégvezetők kérdését nem kí-
vánják megnyitni. A testület előtti napokban azonban
már egy regionális lap leközölte, hogy változás vár-
ható.

Jeleztük a pont megtárgyalását nem támogatjuk,
annak visszavonása esetén az eredeti program meg-
tárgyalását igen, Marek Anton polgármester mégis ra-
gaszkodott a javaslat beterjesztéséhez. Nem vonjuk
kétségbe, hogy a polgármesternek joga van javasolni
a program bővítését, a képviselőknek pedig joguk van
eldönteni, hogy miről fog tárgyalni. Javaslatot tenni a
városi kft. ügyvezetőjének leváltására, illetve kineve-
zésére, a törvény értelmében azonban nem tartozik a
polgármester hatáskörébe.

Míg a város költségvetésének beterjesztése várat
magára ehhez a javaslathoz a polgármester a testületi
ülés elhalasztásának árán is ragaszkodott. Bár a városi
ügyekben nem, úgy látszik, hogy a személyi kérdé-
sekben, a városházán történt személycserékhez ha-
sonlóan, folytatódik a választási ígéretek teljesítése.

Ami a beterjesztett javaslat érdemi részét illeti a
média apolitikus jellegének megőrzése szempontjából,
aggályosnak tartjuk, hogy Stubendek László, a helyi
MKP elnökeként töltse be ezt a posztot, aki mellett
szakmai érvek sem szólnak. A politikai pártok véle-
ményének esetleg a felügyelőtanács összeállításánál le-
het teret adni.

Ez a beterjesztés azért is elfogadhatatlan, mert féle-

lem légkörét terjeszti – hogy így bárki bármikor le-
váltható.

Az eredeti programba szereplő anyagokat úgy a ta-
nács, mint a bizottságok már megtárgyalták javasoltuk
a polgármesternek, hogy a 3 napos határidő betartá-
sával (a testületi ülés programját legkevesebb 3 nappal
előre meg kell hirdetni) hívjon össze rendkívüli testü-
leti ülést, hogy mihamarabb döntés születhessen a ha-
lasztást nem tűrő kérdésekben. A polgármester ezt el-
vetette és Dr. Novák Béla alpolgármester is megerősí-
tette, hogy véleményük szerint nincs olyan sürgős
kérdés, amely indokolná a rendkívüli testületi ülés ha-
ladéktalan összehívását.

Nem érthetünk egyet a véleménnyel, hogy nem in-
dokolt a testület mielőbbi összehívása. A városnak
nincs jóváhagyott költségvetése, költségvetési pro-
vizórium alapján a elmúlt év valóságának mértéké-
ben költekezhet. A városnak a 2011-es évben várha-
tóan mintegy 900 000 euróval lesz kevesebb bevétele
az előző évhez képest, komoly veszéllyel jár ameny-
nyiben a város a valós bevételek figyelembe vétele
nélkül túlköltekezik. Ezért is tartjuk aggasztónak,
hogy a költségvetés tervezetét a polgármester úr
mindmáig nem tűzte napirendre. Ennek függvénye
többek között az első városi támogatások megítélése
a sportklubok számára. Ha ez a közeljövőben nem tör-
ténik meg, egyes klubok léte fenntarthatósága kerül
veszélybe.

A HÍD képviselői klubja

A HÍD képviselői klubjának nyilatkozata
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Komáromba látogatott az amerikai nagykövet
Theodore Sedgwick, az Egyesült Ál-
lamok nagykövete dél-szlovákiai
körútja során múlt hét szerdán Ko-
máromba is ellátogatott. A terve-
zett látogatás célja az volt, hogy
jobban megismerje ezt a vidéket. A
rövid, ám tartalmas programot kö-
vetően az esti sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy szívesen visszatérne
még Komáromba.

A nagykövet Anton Marek polgár-
mesterrel a térséget érintő gazda-
sági-társadalmi kérdésekről beszél-
getett.

A Selye János Egyetemen találko-
zott az intézmény vezetőségével, az

oktatókkal, és a hallgatókkal is. A
diákokat a nagykövetség által szer-
vezett tanulmányi programról tájé-
koztatta, melynek keretében a szlo-
vákiai fiatalok amerikai tanulmányi
útra jelentkezhetnek.

A nap során megtekintette a hajó-
gyárat, a belvárost, az Európa udvart.
Megismerkedett a város gazdag tör-
ténelmével, s azt mondta, hogy
igyekszik minél több amerikai turis-
tát a városba csalogatni, mivel Ko-
márom jelentős turisztikai központ.

A körút következő állomásaiként a
nagykövet Párkányt és Érsekújvárt
tekintette meg.

földes

Folytatás az 1. oldalról
Az alapiskolák diákjai egyenesen a

természetben tanulmányozták a
hattyúk viselkedését, és mivel a gyer-
kőcök, de a felnőttek is előszeretettel
gondoltak a hattyúk etetésére, nagy
barátság szövődött az ember és az új
jövevények között. Azóta sokat vál-
tozott a világ, a természetben szá-
munkra furcsa folyamatok kezdőd-
tek, változni látszanak az éghajlati
viszonyok, és bizony ma már nem
sok mindenen lepődünk meg. Tu-
lajdonképpen azon sem, hogy szem-
mel látható a hattyúk túlszaporo-
dása.

Járásunk több településének köze-
lében, főleg a lápos, vízzel borított
területeken, óriási csapatokba ve-
rődve telelnek a védett faj képviselői.
Bár látványnak nagyon szép a több
száz hófehér, büszke tartású madár,
a mezőgazdászoknak mégis újabb
ráncokat varázsolnak a homlokukra.
A madarak kedvenc áttelelő helyei
ugyanis azokon a repceföldeken ta-
lálhatók, amelyeken – különösen
ezen a télen – a belvizek szinte ten-
gerszem nagyságú,
ideiglenes tavakat
alakítottak ki. Ezen
helyek többsége
valaha nádas, lápos terület volt, a
korszerű mezőgazdaságnak köszön-
hetően azonban sok évvel ezelőtt ter-
mőföldekké alakították át, azaz re-
kultiválták őket. A belvizek megjele-
nésével azonban mintha egyes ré-
szei kezdenének visszaalakulni
eredeti állapotukba. Újra nőni kez-
dett a nád, mintegy visszakövetelve
az ősi állapotokat.

Csallóközaranyos határában fe-

deztünk fel egy több száz tagú haty-
tyúrajt, amint kényelmesen élte
mindennapi életét, egy nagyobb rep-
cetábla kellős közepén. A helyi szö-
vetkezet elnökét, Nagy László mér-
nököt kérdeztük, vajon okoznak e
kárt a veteményben? „Természetesen
igen, hiszen egyrészt lefekszik a ki-
bújt repcét, másrészt nagyon sokat
tövestől kiszednek táplálék gyanánt.
A vetemény nagyobb része tavasszal
visszaéled ugyan, de így is tetemes
károk keletkeznek ottlétükkel. Mivel
védett állatról van szó, semmit nem
tudunk tenni saját védelmünk érde-
kében. Az általuk okozott kár még
csak nem is minősül biztosítási ese-
ménynek, így a károkat kénytelenek
vagyunk elviselni, ami nem kis költ-
ségeket jelent, főleg a mezőgazdaság
mai helyzetét tekintve” – mondta el
gondterhelten a szövetkezet elnöke.

Mi sem természetesebb, megkér-
deztük a természetvédelmi hatóság
illetékesét, dr. Jozef Lengyelt is, aki
eléggé rácsodálkozott kérdésünkre:
vajon nincs-e már-már határokat

súroló túlszaporodás
a hattyúknál? „A jelenlegi állapot tel-
jesen normális, szó sincs túlszapo-
rodásról. Az önök által is észlelt haty-
tyúk nagy része Magyarországról,
Lengyelországból és több balti or-
szágból vándorolt tájainkra. Igen
nagy részük gyűrűzve van, így pon-
tosan tudjuk követni útvonalaikat.
A vizes, lápos területeket keresik, fő-
leg repceföldeken, illetve azok köze-
lében. Tény, hogy okoznak károkat a

mezőgazdaságnak, bár április-május
tájékán, amikor beindul a vegetációs
időszak, a növényzet nagy része visz-
szakerül eredeti állapotába. A kör-
nyezetvédelmi minisztériumnak van
egy olyan hirdetménye, amelyben

megtalálhatóak azok a védett
állatok, amelyek után az

általuk okozott károkért
a tárca kártérí-

tést fizet. És bár a
hattyú nem található ebben a hir-
detményben, nem hiszem, hogy a
környezetvédelmi és mezőgazdasági
tárca ne tudna megegyezni a jegy-
zékbe való felvételén, amennyiben
ezt a mezőgazdászok kezdeményezni
fogják” – mondta el Jozef Lengyel,
majd így folytatta” „A természetnek
megvannak az ősi folyamatai, a haty-
tyúk ilyen megjelenése is ezek közé
tartozik. Amikor beindul a már em-
lített vegetációs időszak, a repceföl-

deken tanyázó hattyúk szétszéled-
nek megszokott helyeikre, tehát a ta-
vakra és kavicsbányákra. Első fázis-
ban a felnőtt egyedek távoznak,
majd követik őket a fiatalok, ebbe a
kategóriába kétéves korig soroljuk
őket. A tél folyamán ezeknek meg-
közelítőleg egyharmada elpusztul,
viszont szeretném előrebocsátani,
hogy ennek ellenére, nem kell sem-
milyen járványtól tartanunk. A ter-
mészet ezt is megoldja, hiszen az el-
hullott egyedek táplálékul szolgál-
nak a rókáknak és egyéb húsevő ál-
latoknak. Fontosnak tartom még
elmondani, hogy a hattyúk nemzeti
jelleggel bíró védett állatok, tehát
nemcsak bántalmazni, de zavarni
sem szabad őket” – mondta el a ter-
mészetvédelmi hatóság munka-
társa.

Böröczky József
A szerző felvételei

„A jelenlegi állapot teljesen normális, szó sincs túlszaporodásról”

A vizes, lápos területeket keresik,

főleg repceföldeket
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Ez a gyülekezet jellemzően egyetemistákból tevődik össze,
akik mindannyian a Dong An Presbiteriánus Egyházközség tag-
jai. Rendszeresen járják Közép-Európa térségét, főleg Csehor-
szágban és Szlovákiában végeznek szolgálatot. Idén már 9. al-
kalommal látogattak el országunkba. A csoportot 8 fiatal és 1
lelkipásztor alkotja. Missziójuk 3 részre oszlik: 1. a kóreai egy-
háztörténet és kultúra ismertetése, 2. szegények, rászorulók se-
gítése, 3. evangélium hirdetése.

Idei, reformátusokat érintő programjuk a következőképpen
alakult: részt vettek Jókán a FIRESZ tematikus hétvégén, január
29-én az udvardi roma missziós találkozó vendégei voltak, s
ugyanezen a napon látogatták meg a gútai idősek otthonának
lakóit. Január 30-án ökumenikus istentiszteleten vettek részt
Gútán a református gyülekezet imaházában, este pedig a ko-
máromi református gyülekezet esti istentiszteletére látogattak
el. Január 31-én a Selye János Egyetem könyvtárába voltak hi-
vatalosak, délután pedig félnapos kirándulást tettek a kelen-
földi református gyülekezetnél. Utolsó állomásuk Érsekújvárott
volt, ahol rövid evangelizációt tartottak.

Simon Ilona, a gútai református gyülekezet lelkipásztora el-
mondta, hogy nagyon kellemes élmény volt a fiatalokkal való
találkozás, nemcsak az igyekezetük, az énekük, az igehirdeté-
sük, hanem a lelkesedésük és a rácsodálkozásuk is a legegy-
szerűbb dolgokra. csr

A Speciális Alapiskolában
egyelőre 2 kisdiákot várnak
A Nyitra megyei fenntartású komáromi Magyar Tannyelvű
Speciális Alapiskola - melyet értelmileg akadályozott gyer-
mekek látogatnak – az egyedüli a Komáromi járásban,
amely autizmussal élő tanulókkal is foglalkozik. Az idén
két új elsőst várnak ebbe az osztályba.

Az intézménynek 114 tanulója van. Az első évfolyamot 18
gyermek látogatja, s ez a létszám három osztály megnyitását
indokolná, ám helyszűke miatt csak két osztályt tudnak
működtetni. „Iskolánkban nincs hagyományos beiratkozás,
viszont a tanköteles gyermekeknek részt kell venniük vala-
melyik alapiskolában a beiratkozáson, s ha a pszichológiai ki-
vizsgálás legalább enyhe értelmi fogyatékosságot állapít meg,
akkor már a tavasz folyamán lehet jelentkezni, egészen szep-
tember 15-ig. Az alapiskolából átsorolt diákokat folyamato-
san vesszük át“ - nyilatkozta Nagy Beáta igazgató.

Az iskola jó műszaki felszereltségű, egyebek mellett in-
teraktív tábla és informatikai terem is a tanulók rendelke-
zésére áll. Az intézmény növendékei számos sport- és kul-
turális rendezvényen, szavaló- és rajzversenyeken vesznek
részt: legutóbb például a negyedik helyen végeztek a speci-
ális iskolák számára megrendezett sportolimpián, mindezt
úgy, hogy az iskolának nincs is saját tornaterme. Az itt vég-
zett diákok számára egyébként a továbbtanulás is biztosított:
a speciális középiskolákban akár szakmunkásvizsgát is te-
hetnek. Forrás: pátria

Kóreai missziósok
üdvözítő üzenete
Idén újra ellátogattak az AMMI (Én népem) gyülekezet tag-
jai Gútára. Míg tavaly a gyermekotthonban végeztek misz-
sziós szolgálatot, ezúttal a nyugdíjasotthon és panzió lakó-
ival osztották meg az üdvözítői üzenetet.

Gúta

Szép magyar beszéd

A komáromi Selye János
Egyetem megalakulásával
egy időben létrejött az in-
tézmény könyvtára is, mely-
nek egyik fő feladata, hogy
olvasóit színvonalas szak- és
szépirodalommal lássa el.

A mára kb. 300 ezerre duz-
zadó könyvállomány jelentős
része – pénz hiányában – tu-
datosan szervezett és irányí-
tott közadakozásnak kö-
szönhető. S bár a köny-
vek ilyetén gyűjtése
már befejező-
dött, mégis
szép szám-
mal akad-
nak napja-
inkban is
olyan ma-
gánszemé-
lyek, szervezetek,
alapítványok, akik

szívesen tudják féltve őrzött
könyveiket, esetleg büszke-
ségre okot adó kiadványaikat
a szlovákiai magyarság egyik
legmodernebb könyvtárának
polcain.

Az önzetlen segítőkészség-
nek ékes példája az a művé-
szeti albumokból álló könyv-
csomag is, amelyet február
elején kapott az egyetemi

könyvtár a budapesti T-Art
Alapítványtól. A csomagba
Csíkszentmihályi József, Gaál
József, M. Novák András,
Szentgyörgyi József, Gáll
Ádám, Lóránt János Demeter,
Kárpáti Tamás és Kovács Ta-
más műveit bemutató, szép
kivitelezésű, értékes kiadvá-
nyok kerültek. Köszönet érte.

Dr. Héder Ágnes,
az egyetemi

könyvtár igazgatója

Február 14-én, hétfőn - sok éves hagyo-
mányt követve - a komáromi Jókai Mór
Alapiskola adott otthont a Szép magyar
beszéd verseny I. és II. kategóriája kör-
zeti fordulójának.

Az iskolai tanulmányi versenyek között
sajnos indokolatlanul lebecsült versengés
igazi erőpróba elé állította a kicsiket és a ki-
csivel nagyobbakat. A negyedikes, ill. a
felső tagozatos gyerekek ismét bebizonyí-
tották, hogy egymástól lényegesen eltérő
feladatokat is meg tudnak színvonalasan
oldani.

A verseny idén is három, egymástól jól
elkülöníthető részből állt. Először a gye-
rekek az otthonról hozott, előadói szem-
pontból igényes szöveget, majd rövid fel-
készülés után a nem könnyű kötelező
szöveget olvasták fel, befejezésül szöveg-
alkotási képességüket kellett bizonyíta-
niuk.

Ez a verseny valóban
a magyar szó ünnepe lehet

Gondoljon csak bele, kedves Olvasó, va-
jon Ön szívesen állna ismeretlen emberek
elé felolvasást tartani, esetleg egy meg-
adott témával kapcsolatban beszédet mon-
dani? Néhány éve, egyetemi tanárként,
kommunikáció gyakorlaton akaratlanul is
komoly gondot okoztam a végzős tanárje-
lölteknek, amikor kilátásba helyeztem,
hogy rögtönzött monológjukról hangfel-
vételt készítek… Pedig ők sokkal idősebbek
és tapasztaltabbak voltak, mint a mi kis
versenyzőink, akiket az anyanyelv szere-
tete, a gondos pedagógiai felkészítés, a
megfelelő szülői biztatás és a bizonyítani
akarás nagy teljesítményekre ösztönöz.

Idén (immár sokadszor) abba a szeren-
csés helyzetbe kerültem, hogy közelről, a
bírálóbizottság elnökeként nézhetem vé-
gig a versenyt. Ismét meg kell állapíta-
nom, hogy a versenyzők valóban felké-
szültek, komolyan veszik a megmérette-
tést, szabatosan, helyesen, magyarosan fe-
jezik ki magukat. A versenynek
köszönhetően megfelelő magabiztosságot
is szereznek. Helyesen használják az anya-
nyelvüket, amelynek segítségével köny-
nyebben sajátítanak majd el más nyelve-
ket is. Mindenképpen köszönet illeti a fel-
készítő pedagógusokat, akik időt és ener-
giát nem sajnálva megszerettetik a
gyerekekkel az anyanyelvüket, megtanít-
ják annak helyes alkalmazását, rámutat-
nak a benne rejlő lehetőségekre, a gondo-
latok helyes kifejezésének, megformálá-
sának gyönyörűségére. És köszönet illeti a
versenynek otthont adó iskolát, amely év-
ről évre komoly odafigyeléssel, féltő gon-
doskodással teremti meg azokat a feltéte-
leket, amelyek között ez a verseny való-
ban a magyar szó ünnepe lehet. Engedjék
meg, hogy befejezésül minden anyanyel-
vét szerető és azzal foglalkozó versenyző-
nek, felkészítő tanárnak és szervezőnek
jó egészséget, és további sok sikert kíván-
jak.

Az idei Szép magyar beszéd verseny leg-
jobbjai a következők voltak:

Az első kategóriában: a hetényi Gál
Réka, a perbetei Pinke Andrea, ill. a ko-
máromi Čermák Eszter (Jókai Mór AI), a
második kategóriában: a komáromi Ara-
nyosi Zsolt (Jókai Mór AI), a szentpéteri
Dóczé Bálint Jonatán és a komáromi Ta-
polcsányi Viktória (Eötvös utcai AI). Ők
képviselik körzetünket a következő fordu-
lóban. Sok sikert hozzá!

Dr. Héder Ágnes

Újabb képzőművészeti albumokkal
gazdagodott az egyetemi könyvtár



• Mi idézte elő, hogy az
MKP megújulásáról kell ma
beszélni?

- Egy idő után minden szer-
vezet megújításra szorul.
Nemkülönben így van ez a
politikai pártok esetében is,
hiszen a napjainkban fel-
gyorsult élet kihívásaira első-
sorban a politikának kell
(ene) megfelelően válaszol-
nia. Bár az MKP egy konzer-
vatív párt, ma már nyílt titok,
hogy ezt a pártot is sokan sa-
ját gazdasági és egyéb szemé-
lyes érdekeik megerősítésére
használták ki.

A komáromi alapszervezet
az utóbbi másfél évben szinte
vezetés nélkül maradt, hiszen
az elnökség több mint a fele
távozott a pártból (és itt kö-
szönöm meg a megmaradt
volt elnökségi tagok kitartó
munkáját!). A tagság is hű
maradt az eredeti eszméhez,
tehát a szlovákiai magyar
nemzetközösség méltó képvi-
seletéhez. A mindenkori ve-
zetésnek azonban tudatosíta-
nia kell, hogy az MKP már fel-
nőtt korba lépett, ahol a tag-
ság részt kíván venni a párt
mindennapi munkájában,
stratégiájának kialakításában,
a választókkal való párbe-
szédben.

• Miért csak most vette
tudomásul a tagság, a más
pártok listáján induló tagok
saját maguk általi kizárását?

- Az Alapszabály értelmé-
ben néhány volt tagtársunk
maguk általi kizárása a párt-
ból a nyilvánosságra kerülé-
sük napján már tényszerűvé
vált. A negyedévenként ülé-
sező alapszervezetünk a tiszt-
újítás mellett most tartotta év-

záró közgyűlését is. Mi sem
természetesebb tehát, mint-
hogy az elmúlt évet értékelve
most került bejelentésre ez a
tény is.

• Úgy tudjuk, az MKP Or-
szágos Tanácsa komolyan
mérlegelte a komáromi szer-
vezet feloszlatását. Mekkora
volt ennek a valószínűsége,
és mivel járt volna?

- A párt alapszervezeti há-
lózatának kiépítése annak
idején óriási munka volt. Egy
tollvonással való megszünte-
tésük azonban komoly erköl-
csi veszteséggel járt volna. Bár
valóban voltak hangok egyes
alapszervezetek, így a komá-
romi alapszervezet feloszlatá-
sáról, sőt, tudomásom szerint
még a legfelsőbb országos
szervek is foglalkoztak vele,
úgy gondolom, az MKP Or-
szágos Tanácsa jól döntött,
mikor élt az Alapszabály adta
lehetőséggel és a tisztújító
közgyűlések hatáskörébe
utalta át a megújulás lehető-
ségét.

• Információink szerint
nehezen született meg a

döntés az elnökségi tagok
megválasztását illetően. Ez
egyszerűen a demokrácia
gyakorlása, vagy netán rossz
ómen a jövőt illetően?

- A közgyűlés 19 pontja ma-
gába foglalta még a helyi, já-
rási, kerületi és az országos
szervek választásának és jelö-
lésének megtárgyalását is. A
fiatalok mellett több idősebb
tagtársunk van, akik már ne-
hezebben viselték volna az így
is késő éjszakába húzódó tag-
sági gyűlést. Célszerű volt te-
hát a február 11-i közgyűlést
berekeszteni, majd 17-én foly-
tatni. Így most már minden
választásra és jelölésre sor ke-
rült.

• Miben tudjuk majd fel-
mérni az MKP helyi szerve-
zetének megújulását? Csak
személyi változásokban?

- Fontos üzenetet hordoz-
nak a személyi változások is,
hiszen sok fiatal bekerült az
vezetésbe. Az MKP programja
ismert. Ezt kell időszerűvé
tenni. Elsősorban a kommu-
nikáció és a közéletben való
részvételünk mutatja majd,
hogy egy megújuló és befo-
gadó párt leszünk.

• A jövőben hogyan kí-
vánnak kommunikálni a vá-
lasztókkal, hogy visszasze-
rezzék azok bizalmát?

- A teljes lakosságot kíván-
juk megszólítani progra-
munkkal, a városért tett mun-
kánkkal. Szeretnénk, ha Ko-
márom ismét a szlovákiai ma-
gyarok fővárosa büszke címet
viselné, ezt viszont olyan po-
litikai kommunikációval sze-
retnénk elérni, hogy Komá-
rom magyar és szlovák lakos-
sága egyaránt komoly és meg-
határozó közösségnek érezze
a Magyar Koalíció Pártja Ko-
máromi Alapszervezetét.

-böröczky-
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Áprilistól kevesebb vasutas
A Szlovák Vasúttársaság (ŽSR) 200 alkalmazottjától kíván

megválni. Az első hullámban mintegy 100 adminisztratív
munkaerőt bocsájanak el, később további száznak mondanak
fel a műszaki részlegről. Az elbocsátásokra azért van szükség,
mert a vasút idén 5 százalékkal kevesebb pénzt kap a mű-
ködésre. A vasúti dolgozók szakszervezete erről már tárgyalt
a közlekedési tárcával. Napjainkban megközelítőleg 5000
ember dolgozik a vasúti személyszállításban.

A vasúti teherfuvarozó cég már korábban megerősítette,
hogy áprilisig több adminisztratív munkatársától is megvá-
lik. Számuk 400-1500 között mozog. A szakszervezetek júni-
usig 700, októberben további 200 ember elbocsátását tartják
reálisnak. Végleges számokat csak azután tudnak mondani,
hogy a kormány elfogadja a vasút revitalizációs tervezetét. A
Cargo alkalmazottjainak száma eléri a 9300-at. A cég kar-
csúsításával 25 millió eurót akarnak megtakarítani.

A vasúti infrastruktúrát fenntartó Szlovák Vasúttársaság is
takarékoskodik. A vezérigazgatóság és a területi igazgatósá-
gok 2,5 millió euróval költenének kevesebbet. A cég alkal-
mazottjainak száma jelenleg 16 800. forrás: SITA

Drágább lesz a Milka csoki
Áremelésre készül a Milka és a Toblerone csokoládét for-

galmazó amerikai Kraft Foods a nyersanyagok drágulása
miatt. Többek között a Milka és a Toblerone csokoládét és a
Jacobs kávét forgalmazó amerikai világcég már legtöbb ter-
mékének az árát megemelte Európában. A cég közlése sze-
rint azonban az újabb áremelés csak az év második felében
"érik be" a nyersanyagok - például a kávé, a tej, a kakaó, a
búza - drágulásának ellensúlyozásaként.

A társaság profitfigyelmeztetést is kiadott az idei évre,
mert arra számít, hogy az áremelés az olcsóbb termékek
felé tereli majd a spórolósabb fogyasztókat. bumm

Nyilvános az adóslista
Rendszeresen, havonta megjelenteti adósai listáját a Szo-

ciális Biztosító. A dokumentumra azoknak a nevei kerülnek
fel, akik legalább 3,32 euróval tartoznak az intézménynek.

A Szociális Biztosító új gyakorlata lényegesen szigorúbb a
réginél. Korábban csak negyedévente közölték a listát, és
azok az adósok kerültek rá, akik legalább 4979 euróval tar-
toztak. Az adóslistához a www.socpoist.sk oldalon lehet hoz-
záférni. bA komáromiakat nem

érdeklik az előadások
Bátran állíthatjuk: a komáromi lakosságot hidegen hagyják a Csemadok székházában zajló

havi rendszerességgel megtartott előadások, melyek témáikat tekintve időszerűek és ta-
nulságosak. Általában kevesen jelennek meg, az utóbbi időben pedig már sajnos csak

gyér látogatottság mellett folynak a programok. Az érdektelenség szembetűnő. Nem tudjuk
a választ, hogy lehet az, hogy a több mint 35 ezer lakosú városban csak 5-en, 6-an kíváncsiak
az előadásokra. Még azt sem mondhatjuk, hogy unalmasak, hisz az ismert pszichiáter fel-
készültsége, interaktív előadásmódja magával ragadó. Talán a közömbösség az, ami dominál.
Már rég nem arról szól az életünk, hogy egészségesebben éljünk. Ezért talán nem is meglepő,
hogy bár érdekes, tanulságos dolgokat lehet hallani, a többséget ez hidegen hagyja. Pedig a
múlt heti előadás igazán figyelemre méltó volt. Márciusban újabb programot szerveznek. Félő,
hogy elérkezünk majd ahhoz a ponthoz, amikor az előadón kívül már senki sem lesz a te-
remben. (Az eddigi tapasztalataink ezt látszanak igazolni.) Ne így legyen... -pint-

Nem emeli a béreket a Volkswagen
A Volkswagen Slovakia vezetősége és a szakszervezet nem

tudott megállapodni a béremelésről, a tárgyalások ugyan-
akkor folytatódnak. 2011 végéig köthetik meg a kollektív
szerződést. „A jelenleg is érvényes szerződés március köze-
péig érvényes" - jelentette ki a VW Slovakia szóvivője, Vla-
dimír Machalík. A bérek nagyságáról szóló tárgyalások miatt
a szakszervezet tavaly sztrájkkészültségbe is lépett, állításaik
szerint a munkások 90-100 százaléka támogatta követelése-
iket. A gyakorlatban mégsem volt példa a munkabeszünte-
tésre, a dolgozók tiltakozó matricák viselésével tüntettek. Az
ideiglenes megállapodás értelmében a bérek végül három
százalékkal emelkedtek, a munkások egyszeri 215 euróhoz is
jutottak. (bumm)

Interjú Stubendek Lászlóval, az MKP komáromi szervezetének elnökével

Nemrég újult erővel látott neki az MKP komáromi szervezete
sorainak rendezéséhez. A szervezet elnökéül Stubendek
Lászlót választotta meg a tagság, akinek néhány kérdést
tettünk fel megválasztása után.

Fontos üzenetet hordoznak
a személyi változások
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Keresik a legjobb munkaadót
A munka-, szociális és családügyi minisztérium tizedik alkalommal hirdeti

meg „A családbarát munkaadó“ versenyt. A verseny célja, hogy arra ösztö-
nözzék a munkaadókat, hogy olyan munkahelyi körülményeket teremtsenek,
amelyek közt az alkalmazott érzi, családi gondjai iránt érzékenyek, figyelnek
a munkahelyi és a családi élet összehangolására, és betartják a férfiak és a nők
közti egyenlőség elvét. Elég kitölteni a jelentkezőlapot valamint a kérdőívet,
ez utóbbi arra irányul, flexibilis-e a munka, tekintettel vannak-e a főnökök az
alkalmazott családjának szükségleteire, hogyan viselkednek a beosztottakkal
a vezetők. A versenyben fizikai és jogi személyek is részt vehetnek, akik/ame-
lyek Szlovákiában vannak bejegyezve és legalább egy alkalmazottjuk van. s

Új nyomtatványok
Az új születési-, elhalálozási- és házassági anyakönyvi kivonatokat nehezebb

hamisítani vagy megváltoztatni, mint a korábbi, 2005. márciusától érvényben
lévő nyomtatványokat – tájékoztatott Alena Koišová, a belügyminisztérium
sajtóosztályának munkatársa. Február elsejétől a belügyminisztérium martini
nyomdájában készülnek az új nyomtatványok. A vízjellel és egyéb biztonsági
elemekkel ellátott papírból készült nyomtatványok színe és betűtípusa is
változik. A fejlécen hologram látható. Új biztonsági elem, hogy az anyakönyvi
kivonatokat UV fényben látható sorszámmal látják el. st

A helyszín: Salgótarján, városi sport-
csarnok, 2011. április 14-16. Jelentke-
zési határidő: 2011. február 28. Most
egy határon átnyúló pályázatnak hála
megpróbálják összehozni Palócföld
termelő cégeit. Nyerges Andrea a
NKIK munkatársa kérdésünkre el-
mondta: a pályázati anyagban a ka-
marák harminc magyar és harminc
szlovák vállalkozás bemutatását vál-
lalták. A jelentkezés, akárcsak a kiállí-

táson való megjelenés térítésmentes,
csupán a szállásért kell fizetniük a ki-
állítóknak. További információk: Nóg-
rád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, Salgótarján, Alkotmány út 9/a.
Tel: 0036-32-520 868 Nyerges Andrea
projekt koordinátor

Projekt az EU-s finanszírozásával, a
Magyar- Szlovák Határon Átnyúló-
Együttműködés 2007-2013 Program
keretében valósul meg. (miriák)

Eladták a Dexia bankot
A Dexia banka Slovensko 1993 óta volt jelen a szlovák piacon, eredeti neve

Első Kommunális Bank (Prvá komunálna banka) volt. A Dexia csoport a
bank fő részvényesévé 2000-ben vált, a legtöbb részvény (88,71%) az osztrák
Dexia Kommunalkredit Bank tulajdona, a fennmamaradó rész szlovákiai vár-
sok, községek és magánbefektetők felügyelete alá tartozott. Dexia Group
azonban eladta 88,71 százalékos részesedését Penta Investments befektetési
csoportnak. 2008-ban ugyanis a Dexia csoport 6,4 milliárd eurós állami se-
gélyre szorult, s akkor született döntés, hogy a kölcsön visszafizetése érde-
kében egyes divízióit eladja. Stefaan Depaepe a Penta vezérigazgatójának vi-
lágos elképzelései vannak a pénzintézet stratégiájáról. Miszerint továbbra is
csúcsminőségű szolgáltatásokat nyújtanak majd, s elsősorban a kommunális
szférára fokuszálnak. -ga-

„Palócföldön 2011” címen rendez magyar-szlovák kiállítást és vásárt a Nóg-
rád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (NKIK) határon túli szomszédjával
közösen. A díjmentes eseményre a határ két oldalán tevékeny termelő és
szolgáltató kkv-k jelentkezését várják.

Magyar-szlovák kiállítás és vásár

A nyílt nap programja:
10:00 - Találkozó az épület G210-es termében
10:10 - 11:10 A Gazdaságtudományi Kar prezentációja, ta-

lálkozás a kar vezetőségével, jelenlegi és végzett hallgatóinkkal
11:10 - 12:00 Az egyetem infrastruktúrájának megtekintése (szemináriumi-

és előadótermek, könyvtár, jegyzetbolt, menza, tornaterem)
12:10 - 12:30 Miképp is zajlik az oktatás karunkon? Előadáslátogatás.
Amennyiben részt kíván venni nyílt napunkon - egyénileg vagy csopor-

tosan - , jelezze részvételi szándékát Antalík Imre dékáni Hivatalvezetőnél
a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: antaliki@selyeuni.sk, tel.:
00421-(0)35-3260-685.

Fiatal kutatók napja a
sje Gazdaságtudományi Karán

2011. február 24-én (csütörtök) és március 1-jén (kedd) a Se-
lye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara nyílt napot
tart. A nyílt nap célja, hogy a karunkon tanulni szándéko-
zók betekintést nyerhessenek folyamatainkba.

Nyílt nap a Gazdaságtudományi Karon

Február 3-án „FIATAL KUTATÓK
NAPJA” megnevezésű rendezvény
zajlott a Selye János Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán.

A rendezvény ötletének megalko-
tói prof. Dr. Sikos T. Tamás, DSc., a kar
dékánja, tanulmányi programjaink ga-
ransai prof. Dr. Balaton Károly, DSc.,
prof. Dr. Poór József, CSc., valamint
karunk oktatója doc. Dr. Bencsik And-
rea, CSc. voltak.

A rendezvény célja egyrészt a ka-
runkon jelenleg PhD. titulus nélkül
foglalkoztatott tanársegéd kollégák
kutatómunkájának feltérképezése,

másrészt a fiatal kutatók számára be-
mutatkozási lehetőség biztosítása,
harmadrészt közös kapcsolódási pon-
tok felkutatása a kollégák munkate-
rületei, kutatási témái közt, negyed-
részt pedig egy segítő-jobbító szán-
dékú, építő jellegű munka számára
olyan fórum teremtése, ahol profesz-
szoroktól kaphatnak visszajelzést
munkájuk állásáról. A nap nem tit-
kolt célja az egyetem számára fontos
tudományos fokozatszerzési folya-
matban (PhD. fokozatszerzés, rigoró-
zus doktori képzés) való előrehaladás
felmérése, ütemezésének egyeztetése
is volt a fiatal kollégáknál. sje



�DELTA • 2011. február 21. RÉGIÓ - HIRDEtÉS

Remek évet zárt
a horgászszervezet

A jogi végzettséggel ren-
delkező, jelenleg anyasági
szabadságon lévő Marcibál
Varga Katalin elmondta,
hogy már hosszabb ideje
próbálták őt meggyőzni, ál-
lítsa ki fotóit, melyeken leg-

inkább az emberek életét
szereti megörökíteni. Egya-
ránt kedveli a fekete-fehér
és a színes technikával ké-
szített képeket.

A másik kiállító a mind-
össze tizennyolc éves Katona

Réka, aki a nagymegyeri ma-
gyar gimnázium harmadi-
kos tanulója. A fotózást je-
lenleg hobbi szinten űző kö-
zépiskolás komolyan gon-
dolja a fényírást, tervei
szerint egy budapesti főis-
kola fotográfus szakán sze-
retné folytatni tanulmá-
nyait. Elmondása alapján fő-
leg a portrékban szereti kife-
jezni önmagát, megmutatni
az emberi örömöt, bánatot.
Egyik életfilozófiája, hogy
mindenképpen fel szeretné
hívni az emberek figyelmét
a szegénységre. A február 4-
i tárlatnyitón Fábik Erzsébet
képzőművész méltatta a ké-
peket, kiemelve azt, nem
elég, ha a fényképezőgép
bármilyen technikai adott-
ságokkal is rendelkezik, a ka-
mera mögött a legfontosabb
a szubjektív, maga az alkotó
szíve, lelke. Egyébként a fo-
tókiállítás február 25-ig te-
kinthető meg a művelődési
otthon emeleti termében.

Kovács Zoltán

„Egy év sem múlhat el
anélkül, hogy ne emlé-
keznénk meg hagyomá-
nyainkról, s ilyen a far-
sang is“ – mondta Csémi
Erika, a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola igazgatónője
az általuk rendezett Szülői
bál köszöntő beszédében.

A mulatságon több mint
százhúszan vettek részt,
ami nagyarányú részvétel-
nek mondható ahhoz ké-
pest, hogy nem sokkal a
szülői bált megelőzően ren-
dezték az iskola diákjai szá-
mára a Koszorúcskát. Az is-
kola ezt diákbálnak is ne-
vezi, amit kétévente szeret-
nének megrendezni a
nyolcadikosok és kilence-
dikesek számára- mondta
Lengyel Katalin az iskola
Szülői Szövetségének el-
nöke. 13 pár mutatta be az
eddig tanultakat, amely
táncismereteket Kartai
Adéltól sajátították el.

Ugyancsak az elmúlt hét
folyamán rendezett Szülői
bált az Egyházi Alapiskola
és Gimnázium. Ezen a bá-
lon is több mint százhar-
mincan vettek részt, a talp-
alávalót a Gold zenekar
szolgáltatta. Nagy megle-
petésre az egyik család ven-
dége volt a magyarországi
Klausmann Viktor – a „Sze-
rencsekerék” c. játék mű-

sorvezetője, így a rendezők
rögtön ki is használták az
alkalmat, és az első tombo-
ladíj kihúzását rá bízták.

A Magyar Asszonyok Li-
gája is nemrégiben tartotta
19. jótékonysági bálját. Ez a
rendezvény nagyon nép-
szerű, mégis ezúttal nehe-
zen jöttek össze az asztal-

társaságok, noha nem
mintha nem jelentkeztek
volna, hanem a nagyarányú
megbetegedés miatt. Idén
is lehetőség nyílt egy jó cél
érdekében licitálni bizo-
nyos műtárgyakra és kiosz-
tásra került a MAL díj is,
melyet ezen az éven Dombi
Istvánnak ítéltek oda egész
évi szorgalmáért.

A hagyományos Pepita
bál is az elmúlt szombaton
került megrendezésre a Le-
onor Szállóban. Sokan jel-
mezben érkeztek, de egyál-
talán nem volt kötelező az
álarc viselése. Idén is finom
borokkal és ízletes vacsorá-
val kedveskedtek a vendé-

geknek. Az est fénypontja
Csonka András műsora volt,
aki musical- és operettrész-
letekkel, slágerekkel kápráz-
tatta el a jelenlévőket.

A helyi nyugdíjasotthon
és panzió vezetősége is új-
donságként most nem far-
sangi teadélutánt tartott la-
kói számára, hanem ők is

mulatságot szerveztek. A
zenéről Kulich László igaz-
gató gondoskodott, de so-
kak örömére előkerült Far-
kas Jani bácsi hegedűje is,
aki elhúzta sokak nótáját.

A Szlovák Kultúra Bará-
tainak Köre is bálozott. Ők
hagyományos farsangi mu-
latságukat a Városi Műve-
lődési Központ körtermé-
ben tartották. Ahogy min-
den évben, most is sok
szlovákiai településről ér-
keztek vendégek, valamint
a magyarországi testvérvá-
rosokból is. Az egybegyűl-
teket Alžbeta Mršková, a
szervezet elnöknője kö-
szöntötte. csóka

Szól a nóta, áll a bál…

Két hölgy első kiállítása

„Ennyi halat még soha nem si-
került telepítenünk, mint 2010-
ben” – hangzott el a nagyme-
gyeri horgászszervezet elnöké-
nek, Berecz Györgynek az évér-
tékelő felszólalásában.

A mintegy 650 tagot számláló
csallóközi szervezet évzáró gyűlé-
sére 86 tag jött el a városi műve-
lődési központba. Az eseményen
jelen volt a Szlovák Horgászszö-
vetség elnöke, Magdaléna Janou-
šová is. Meghívott vendégként
Nagy Dezső a dunaszerdahelyi
horgászszervezet elnöke, valamint
Nagymegyer polgármestere, Né-
veri Sándor is részt vett az össze-
jövetelen. Cseh László pénzügyi
beszámolójából kiderült, hogy a
helyi horgászok 13 334 euróval a
számlájukon vágtak neki a 2010-es
esztendőnek, az év folyamán 48
169 euró volt a kiadásuk, emellett
pedig 46 223 eurót tettek ki bevé-
teleik. „A szervezet munkáját jó-
nak lehet nevezni, évről évre ja-

vul“– mondta Kórósi Géza, az el-
lenőrző bizottság elnöke. A két-
órás gyűlés során Méhes Roland
halászgazda számolt be a tavaly
telepített halak mennyiségéről:
összesen 75 mázsa K-3-as ponty,
10 mázsa dévér, 1 mázsa compó és
1200 darab csuka került a szerve-
zet által felügyelt vizekbe. A tag-
ság leadott zsákmánypapírjai
alapján többek között az is kide-
rül, hogy pontyból 4198 darabot
(9720,6 kg-ot) fogtak ki, dévérből
1450 darabot (395 kg), kárászból
3162 darab (1103,3 kg), csukából
139 darab (357,2 kg), míg harcsá-
ból 12 darab (56,5 kg) akadt ho-
rogvégre. Döntöttek arról is, hogy
a tagok számára kötelező öt bri-
gádóra ledolgozása marad, vi-
szont tízről 20 euróra emelték azt
a befizetendő összeget, az ún. bri-
gádpénzt, amit a horgásztagnak
akkor kell befizetnie a szervezet
kasszájába, ha nem dolgozza le az
említett óraszámot.

K. Z.

Nagymegyer

Gúta

Marcibál Varga Katalinnak (balról) és Katona Rékának
(jobbról) is ez az első tárlata

A nagymegyeri művelődési otthon nem csak a hivatá-
sos képzőművészeknek ad rendszeresen teret, de gyak-
ran nyújt kiállítási lehetőséget az éppen kezdő vagy
szárnyaikat bontogató alkotóknak is. Ennek jegyében
nyílt meg február elején az a fotókiállítás is, melyen két
fiatal helyi hölgy mutatta be fotográfiáin az élet általuk
ellesett pillanatait.

Nagymegyer
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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

Mesto iba 2 €

Bizonyítja ezt, hogy négyen
indultak a polgármesteri szé-
kért, a kilenc képviselői helyre
pedig huszonkilencen pályáz-
tak. Eddig ez szokatlan volt a
községben. Most valódi kam-
pány volt, s egy felkészült csa-
pat állt a polgármesterrel
szemben. Bár az addigi pol-
gármester, Szigeti János lett a
győztes, de a három ellenjelölt
együttesen több szavazatot ka-
pott, mint ő, vagyis a választók
többsége változást akart. Azóta
a lakosok élénk érdeklődése
mellett zajlanak a képviselő-
testületi ülések a községben.
Az indulatokat Búcson a dec-
emberi alakuló ülés azon ha-
tározata váltotta ki, amellyel a
képviselők döntöttek a pol-
gármester fizetéséről. Elsősor-
ban a független képviselők (3)
találták furcsának azt, hogy a
titkos szavazást megelőzően
eléjük raktak egy kimutatást
arról, mennyit keresett az
előző választási időszakban a
polgármester. (Alapfizetés, 25
százalékos emelési plusz és 45

% jutalom). A szavazólapra fel
kellett írniuk, hogy az alapbér-
hez képest hány százalékos
emelést javasolnak, illetve
hogy kapjon-e jutalmat a pol-
gármester. A javaslatokat átla-
golták és így jött ki, hogy az
alapbért 49,3 százalékkal meg-
emelték, amelyhez további 32
százalékos jutalom társult. Így
a polgármesternek 3228 euró
bruttó fizetése lett. Ugyanazon
a gyűlésen 10 százalékos in-
gatlanadó- és 40 százalékos
hulladékdíj-emelésről is sza-
vaztak a képviselők. Kifogá-

solták ezt a független képvise-
lők, mivel ha a törvény által
megszabott alapfizetést kapná
a polgármester (1636 euró),
erre nem lett volna szükség.

A január 21-i ülésre (már a la-
kosság széleskörű érdeklődése
mellett zajlott) a független kép-
viselők módosító javaslatot
nyújtottak be, de nem került a
napirendi pontok közé. Ismét
téma lett a kultúrház eladásá-
nak ügye. Ezzel a témával már
többször foglalkoztunk hetila-
punkban is az elmúlt években.
Az önkormányzat még 2009
őszén a község romló gazdasági
helyzetére utalva az ingatlan el-
adását hirdette meg. Az elmúlt
évi népszavazás érvénytelen
volt, viszont a régi testület a fiók
aljára tette az eladási dossziét.
Két helyi vállalkozó jelezte,
hogy egy euróval magasabb
áron kibérelnék az épületet. A
független képviselők szerették
volna, hogy a testület vonja visz-
sza az előző határozatot, de a
szavazást csak ők maguk támo-
gatták.

A községben azonban más
problémák is adódnak: nincs
megoldva a gyermekorvos, a
közvilágítás, a szemétszállítás,
az iskola felújítása. Míg a
szomszédos falvakban nagy-
méretű felújítási munkák,
építkezések, beruházások foly-
nak, addig Búcson mintha
megállt volna az idő.

A község régi-új polgármes-

A Csipkerózsika-álomnak vége
Úgy látszik, a polgármester által oly sokszor hangoztatott
szlogennek - „ Búcs a csúcs“- vége, nincs tovább aktualitása.
Ezt igazolja az a tény is, hogy még az elmúlt választási idő-
szakban a községben nagy vihart kavart a kultúrház eladá-
sának és a Csemadok helyi szervezete megújulásának té-
mája. A pontot mindezekre a novemberi helyhatósági vá-
lasztások eredménye tette rá, hiszen hárman is megtámad-
ták az Alkotmánybíróságon. A változások igénye tehát már
a választások előtt is érezhető volt.

Búcs

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

eelléérrhheettőősséégg::  
00990033  772233--991100..

MMaarrcceellhháázzáánn  
aa  zzddrraavvoottnníícckkaa  110077

aallaatttt,,  kköözzvveettlleenn  
aa  ffőőúútt  ééss  aazz  éélleellmmiisszzeerr--

üüzzlleett  mmeelllleetttt
kiadó hároM 25-30

M2-es helyiség 
vállalkozási célra,

kkeeddvveezzőő  ffeellttéétteelleekk  
mmeelllleetttt..  

Naszvad

Amatőr képzőművészek járási versenye

Második alkalommal
adott otthont 2011. február
11-én a Helyi Művelődési
Központ Naszvadon a Ko-
máromi Regionális Művelő-
dési Központ által meghir-
detett amatőr képzőművé-
szek járási versenyének, a
Spektrum 2011-nek. 

A 48. évfolyamban járá-
sunkból 29 alkotó 116 mun-
káját volt hivatott értékelni a
3 tagú zsűri, Darázs Rozália
szobrászművész, Kopócs Ti-
bor és Szilva József képzőmű-
vészek személyében. A 116 al-
kotásból a zsűri 78-at tartott
érdemesnek arra, hogy a kiál-
lítás megnyitóján szerepelje-
nek, illetve továbbjussanak a
Nyitrán megrendezésre ke-
rülő kerületi versenyre. Az ün-
nepélyes megnyitón Holop
Ferenc a művelődési köz-
pont igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd Mgr.
Vlasta Amanová, a Regioná-

lis Művelődési Központ igaz-
gatónője méltatta a verseny
jelentőségét. Mindezek után
Kopócs Tibor képzőművész
szakmailag is értékelte a ki-
állított alkotásokat.

Öt kategóriában indulhat-
tak a versenyzők: korosztályok
szerint, képzőművészeti vég-
zettség nélkül, illetve képző-
művészeti végzettséggel. A dí-
jazottak közt szerepelt többek
között, Jana Mačicová, Renáta
Vlčková, Andrea Madleňá-
ková, Farkas Alfréd, Draho-
míra Pontyosová, Kiss Tibor
Komáromból, Vitai Attila, Ju-

raj Svitek Ógyalláról, Mgr. Ár-
gyusi Ildikó Gútáról, MUDr.
Keller László Izsáról, Balogh
Rebeka Ekelről. A 48. alka-
lommal megrendezett járási
Képzőművészeti Kavalkád el-
nevezésű képzőművészeti ver-
seny megnyitó ünnepségén
közel 110-en vettek részt.
A kiállítás megnyitója előtt

az érdeklődőknek alkalmuk
volt részt venni egy szakmai
szemináriumon, ahol a ver-
senyzőknek lehetőségük volt
bővebb tájékoztatást kapni a
szakmai zsűri tagjaitól.

(miriák)

A megnyitó ünnepségen közel 110-en vettek részt

Spektrum 2011
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Megyercstere, Szigeti János az utóbbi
időszak eseményeivel kapcso-
latban elmondta: „Két részre
szakadt a falu: egy része őt tá-
mogatja, a másik úgy érzi, vál-
toztatásra van szükség. Való-
ban a három jelőlt  összesen
több szavazatot kapott mint
én, viszont, ha 10 jelölt indul,
biztos, hogy több szavazatot
kap a 10, mint az az egy, aki
megnyeri. Ez esetben is logi-
kus, hogy a három többet kap,
mint a győztes. Jómagam is ir-
reálisan magasnak tartottam
a képviselők által javasolt szá-

zalékokat
és jeleztem, hogy bizonyos ré-
széről lemondok, amit meg is
tettem. Önként ajánlottam fel
a fizetésem egy részét, le-
mondtam a jutalomról és az
alapbér emelését is 3o száza-
lékra mérsékeltem, ezzel a
bruttó fizetésem 2129 euró lett.
A háztartási hulladékdíj eme-
lése elkerülhetetlen volt, 9,29
euró (280,- Sk) volt a szemétdíj.
A környező falvak többségé-
ben jóval magasabb volt már
évek óta. 13,- euróra emeltük,
ami személyenként naponta
3,5 eurocentet tesz ki. A kul-
túrház eladásáról annyit, hogy
a jelenlegi bérlő év végéig sze-
retné meghosszabbítani a szer-

ződését, annak lejártával lesz
aktuális a kérdés. Amennyi-
ben a jelenlegi bérlő nem tart
rá igényt, az épület megvásár-
lására négy  érdeklődőből egy
komoly vevő jelentkezett, aki
hospiccá szerette volna átépí-
teni, és ezáltal tíz-tizenöt sze-
mélynek lett volna munkahe-
lye (jelenleg öt helyi lakosnak
nyújt munkalehetőséget). Ez
komolyabb horderejű kérdés.
Ez ügyben nem lehet azonnali
és átgondolatlan döntést ki-
csikarni. Természetesen visz-

szatérhetünk a javaslathoz,
nyugodt körülmények között
átgondoltabban tudunk dön-
teni. A gyermekorvos kérdése
rövid időn belül megoldódik.
A közvilágítás meg van oldva,
a község újtelepi részén fel is
van újítva. A szemétszállítást
2002-től az A.S.A. szolgáltató
végzi. Bevezettük a szelektált
hulladékgyűjtést. A lakosság
részéről egyetlen panasz sem
érkezett a szolgáltatással kap-
csolatban, éveken keresztül
megbízható szolgáltatást nyúj-
tottak. Pályáztunk a közvilágí-
tás felújítására, valamint a
központi tér felújítására is, de
sajnos sikertelenül. Az iskola
épületének felújítására nem

A Csipkerózsika-álomnak vége – megérett az idő a változásra

A jótékonysági program magáért beszélt,
melynek lebonyolítását Nagy Marika és a helyi
Vöröskereszt koordinálta.  Minden fellépő, sze-
replő láthatóan a legjobbat akarta nyújtani. A
közvetlen műsorvezető a bevezetőjében üdvö-
zölte Dominik nagyszüleit, mivel a szülők a ren-
dezvény napján Essenben voltak a kisgyermek-
kel. Utána ismertette Dominik eddigi életének
nehezebb „állomásait”. A több mint kétórás mű-

sort az ekecsi Tűzvirág énekkar indította, majd
őket követte a lakszakállasi egyházi asszonykó-
rus, amely modern hangzású megzenésített val-
lásos énekeket adott elő. A folytatásban az
ugyancsak lakszakállasi Jácint asszonykórus
régi, közkedvelt népdalokból, nótákból szedett
csokorral kedveskedett. Őket követte a táncha-
gyományokat őrző lakszakállasi legkisebb csa-
pat, a Csinibabák. Ha már táncról van szó, min-
denképpen említsük meg a nagymegyeri City
Dance Club modern tánccsoportot, akik egy
nagyon profi táncbetétet mutattak be, valamint
a szintén nagymegyeri Janiga József Művészeti
Zeneiskola növendékeinek előadását. Ezek a
programok még magasabb szintre emelték a
rendezvény színvonalát. Befejezésként a nép-
szerű lakszakállasi Apáca-show, és az utána kö-
vetkező Mamma-mia tette fel az I-betűre a pon-
tot. A közönség érezhetően  jól szórakozott, s
nem fukarkodott a tapssal. De ami még na-
gyobb örömmel töltötte el a résztvevőket: je-
lenlétükkel segíthettek megvalósítani egy ne-
mes célt. Kép és szöveg: -pint- 

Ha segíteni kell az emberek mindig megmozdulnak. Ennek bizonyítéka volt szombat dél-
után a teltházas szilasi kultúrház. Egy emberként próbálnak segíteni a szilasiak, de nemcsak
ők, sokan jöttek a szomszédos Lakszakállasról is. De láttunk autókat, amelyeknek száma
meghaladta az 50-et, más járásokból is. A közeli park mindkét oldalán kocsisorok, és a ren-
dezvény megkezdése előtt már színültig megtelt a kultúrház, sőt még a karzaton is ültek.
Ezek voltak az előzmények. 

Szilas

A Tűzvirág Ekecsről

Az egyes projektek által megvalósított célok Megyercsen is
beértek. A céltudatos munka, a tervezés és az újszerű gon-
dolkodás meghozta gyümölcsét. Újabban több helyen kiala-
kított pihenőzónákkal gyarapodtak. A közhasznú munkások
a falu munkásaival egyetemben, Zuber Miklós vezetésével ko-
moly munkát vittek véghez. A szemre is tetszetős Boschán-
kastély környékén  pihenőzónát helyeztek „üzembe”. A tele-
pülés  padokkal, és a kastély történetét feldolgozó információs
táblával lett gazdagabb. A kastély bejárata előtt az esztétikus
kivitelezésű, apró, vágottkővel leszórt rész szépen beleillik az
idilli környezetbe. A másik pihenőzónát a falu főterén alakí-
tották ki, ahol egy, a község történelmét magyarázó informá-
ciós tábla, néhány pad és hirdetőtábla jelzi, ezeken keresztül
bepillantást nyerhetünk a közel 1300 lakost számláló község
mindennapi életébe. -pint-

Pihenőzóna a Boschán-kastélynál

Jótékonysági rendezvény Szilason

pályázhattunk, mivel kevés az
iskola tanulóinak létszáma –
sőt, ez a jövő tanévtől tovább
csökken. Sajnos az épület
fenntartási költségei pedig év-
ről évre emelkednek. A tavalyi
évhez képest annyival csök-
ken a tanulók létszáma, hogy
a jövő évben  36.904 euróval
kevesebb bevétellel gazdál-
kodhat az iskola, mint az
előző évben. Mivel a község a
saját költségvetéséből nem
tud nagyobb mértékű beruhá-
zást, felújítást megoldani, pá-

lyázataink sem voltak sikere-
sek, ezért lemaradtunk a
szomszédos községtől, ahol ők
nagyobb szerencsével jártak.
Nem tudnak egyesek bele-
nyugodni, hogy ismét én let-
tem a polgármester és meg-
kérdőjelezték a választások
eredményét és törvényessé-
gét. Egyesek személyemben
látják a falu fejlődésének gát-
ját, mivel az ötödik polgár-
mesteri időszakomat kezdtem
a község élén.“

Az alkotmánybíróságnak
március közepéig kell dönte-
nie arról, hogy történt-e tör-
vénysértés a választások so-
rán, valamint lesznek-e új vá-
lasztások a községben.

Miriák Ferenc

Pihenőzónák

két részre szakadt a falu

Egyre jobban csinosodik Megyercs község. Az utóbbi idők-
ben komoly arculati változásokon ment át az egész tele-
pülés. Elég, ha csupán a község főterét említjük, vagy ré-
giónk egyik büszkeségét, a Boschán-kastélyt. 

www.massagestudio.sk

Komárom és 
Dunaszerdahely

Masszázs
stúdió

0905 729 368
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Csicsó

A kultúrház nagyter-
mében tábort vert ját-
szóházban a jelenlevők
kedvükre légvárazhat-
tak, a legkisebbek ki-
próbálhatták az önjáró
autókat, a nagyobbak
boldogan tesztelhették
a trampolinokat. Köz-
ben a szorgoskezű asz-
szonyok a „titkok mű-
helyében” gyártották a
finom farsangi fánkot.

A fánkkóstolás  nagy tetszést aratott úgy a gyerekek, mint a fel-
nőttek körében.  Ha a gyereksereg elfáradt,  kipróbálhatta a kéz-
műves tudományát is, mivel a kultúrház előterében a szerve-
zők egy kézműves-sarkot hoztak létre, ahol az ügyesebbek meg-
csillanthatták kreativitásukat. Kihasználhatták a szalvéta-tech-
nika adta lehetőséget, melynek lényege, hogy egy kőre szalvetta
és lak segítségével mintát helyeztek, melyet a csicsóiak „Ba-
rátság kövének” neveztek el. 

Igazi farsangi hangulat uralkodott, gyerekzsivaj és sok-sok
mosolygós arc, így lehetne összefoglalni a csicsói péntek dél-
utánt. A téli időszak kevés mozgási lehetőséget  kínál, ezért is
volt szívderítő a csicsói ötlet, hogy egy kis aktivitásra serkent-
sék a falu legkisebbjeit. Úgy látszik az ötlet bevált, erre talán leg-
jobb bizonyíték az energikus, boldog csicsói gyerekek önfeledt
látványa volt. Kép és szöveg: -pint-

Farsangi játszóház
Farsang  idején járásunk községeiben is sok érdekes ese-
ményre, rendezvényre kerül sor. A zajos mulatozások, bálok,
álarcos felvonulások időszaka ez. Ebből az alkalomból a he-
lyi községi hivatal kedveskedett a csicsói gyerekeknek, egy
nagyszabású farsangi játszóházzal.

Valentin napi zumba party
Marcelháza

Marcelházát is elérte a
zumba őrület, ami Dél-
Amerikából, nevezetesen
Kolumbiából származik,
megalkotója Beto Perez. A
jó hangulatú pörgős zenék
a napi feszültségek leveze-
tésére is kiválóan alkalma-
sak.

„Lendületes zene, folya-
matos aerob mozgás tánclé-
pésekkel megspékelve, ez a
zumba, a jövő sportja. A kul-
túrházban megtartott Va-
lentin napi zumba partyn a
80 érdeklődő hihetetlen lel-
kesedéssel csinálta végig az
edzést. Akinek gondja van a
rendszeres mozgással, bár-
milyen edzésnek már a gon-
dolatára is kiveri a víz, és el
sem tudja képzelni magá-
ról, hogy valaha is akár csak
hetente egy alkalommal
rendszeresen sportolni fog –
nos, csak részt kell vennie
egy zumba-órán, és többé
nincs menekvés. Akik zum-
báztak már, általában a vál-
lukat vonogatják: nem tud-

ják miért, de menniük kell,
mert ez valahogy más, mint
a többi edzésforma. Nem is
edzés: egy hatalmas buli az
egész. Nem csoda hát, hogy
a zumba jött, látott és győ-
zött: ahol csak felcsendül-
tek a latin dallamok, vil-
lámgyorsan beteltek a cso-
portok, akik közül szinte
soha senki nem morzsoló-
dott le. A zumba pedig fu-
tótűzként terjedt a világban,
és szerencsére mára már
hozzánk is elért” - mondta
Varga Tímea zumba-inst-
ruktor, akinek munkáját

Kiss André, Luka Noémi és
lánya Andrea segítették.

A zumba party résztvevői
szívecskés kívánság-lámpást
kaptak, amelyeket az akció vé-
gén elengedtek, hogy benne a
jókívánságokkal éppen Va-
lentin napra teljesüljenek.

Minden zumba edzés egy
nagy buli, ha nem is vesz-
szük észre, akkor is tulaj-
donképpen dolgozunk és
veszítünk súlyunkból. A
zumba már több mint 40 or-
szágban van jelen, és ez a
szám minden nappal egyre
növekszik. Miriák Ferenc
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kOSáRLABDAKERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb
március 4-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést
sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

TUDOMÁ-
NYOS

DOLGO-
ZAT

KALAND-
VÁGY

DUNA-
SZERDA-

HELY 
AUTÓJELE

NAPSZAK ADÓT
MEGSZAB

PUHATESTŰ
ÁLLAT

NŐI NÉV
NEUTRON EUROCITY

FRANCIA
ÍRÓNŐ

ÖSSZEVISZ-
SZA RAK!

NAGY 
NÖVÉSŰ IGEKÉPZŐ

TÉLI
SPORTOT

ŰZ

KIS-ÁZSIAI
MAGAS-
ALFÖLD

OLASZ 
ZENE-

SZERZŐ

HORVÁTOR-
SZÁG (ID.KIF.)
VALLÁSILAG

EL NEM 
ISMERT

PÁROS
ATOM!

RÓMAI 
HÁRMAS-

FOGAT

CSELEKEDET

ARGENTINA
SPORTJELE

KEZEMBE
NYÚJTÓ

KIEJTETT
BETŰ

SÁRGÁS 
TALAJFAJTA

ESZIK, 
ANGOLUL

KONGÓI
KÉRŐDZŐ
HELYRAG

HUMORISTA
(MIKLÓS)

AKTÍNIUM

GYOMAI
NYOMDÁSZ

(IZIDOR)

BALTI NÉP

A 3. 
SZEMÉLY

BAB-
TÁMASZ

ARRA A
HELYRA

POTTYANÓ
KELET, 

ANGOLUL

TRÍCIUM
HISZÉ-
KENY

HAZAI 
TELEPÜLÉS

VESE, 
LATINUL

ÓN, 
OXIGÉN
RÉSZBEN

PESTI

SZITA 
KÖZEPE!

PAPAGÁJ-
FAJTA

AZONOS
HANGZÓK

SZILVÁT
SZÁRÍT
ERBIUM

DÍSZ ELNÖK,
ANGOLUL

KELVIN

RÓMAI 2
TONNA2

1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

- Látod azt a két nőt?  A barna a feleségem, a
szőke pedig a szeretőm.

(A választ lásd a rejtvényben!)



DELTA •   2011. február 21. 11RÉGIÓ - HIRDEtÉS

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

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

l lA A
n nd d

ó ó  
A Ak k

c cI I
ó ók k

! !

AAkkcciióó::

Műanyag ablakok 
és ajtók

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

kkoommpplleetttt  hheellyyrreeáállllííttáássssaall..

Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház, adresa Petőfiho 1., 945 01  Ko-
márno  zverejňuje zámer prenajať časť  priestorov v budove divadla  s výmerou 50 m2,
vhodné na prevádzkovanie bufetu. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte  na ad-
resu: Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház, Petőfiho 1., 945 01  Komárno
do 21. 2. 2011 v označenej obálke: “NÁJOM“.

Bližšie inf. na tel. č. : 035/7908122 alebo 0907770517.

A Komáromi Jókai Színház bérbe adja helyiségét (50 m2) belső büfé szolgáltatásra. Ér-
deklődés esetén az árajánlatot kérjük a következő címre eljuttatni: Jókaiho divadlo v Ko-
márne – Komáromi Jókai Színház, Petőfiho 1., 945 01 Komárno. Beküldési határidő: 2011.
2. 21. A borítékra írják rá: „Bérlés“.

Közelebbi információkat a 035/790-81-22, illetve a 0907/770-517 telefonszámokon
nyújtunk.

Közel 80 személy részvéte-
lével indították a másnap reg-
gelig tartó vigadalmat. Az ese-
mény nyitóprogramja a Pom-
Pom csapat volt, akik Jandás
Hajnalka vezetésével megad-
ták a báli hangulat kezdetét. A

jelmezekbe bújt személyek
kreatívitásáról, és ötletességé-
ről a teremben felvonuló jel-
mezek tanúskodtak. Többek
között egyesek hippi ruhákba
bújtak, mások megmutatták
milyenek a 21.század boszor-

kányai. Néhány vámpír is tisz-
teletét tette ezen az estén,
mint ahogy volt itt koldus,
munkabalesetet szenvedett
munkás, melynek fejéből egy
200-as szeg állt ki, vagy meg-
említhetnénk a Zámbó
Jimmy hasonmást. A jelmez-
bál tiszteletbeli látogatója Hó-
fehérke volt. Igazi látványos-
ságnak bizonyultak az apácák
és a négy muskétás. A jó han-
gulatról a zenei berkekben is
jártas Aranyosi Gábor és
Kondé Péter zene és jókedv-
felelősők gondoskodtak. A jel-
mezbáli hangulat mellett a
szerencse-muffinoknak volt
nagy keletjük, melyek mind-
egyikébe egy papír jókívánság
is került. A tombolán nyer-
hető értékes díjak még job-
ban fokozták a báli hangula-
tot, melynek fődíja egy Hifi-
torony volt. A reggelig tartó
báli hangulat megfelelő színt-
jéért Jenei Dávid koktéljai vol-
tak a felelősek. Többek véle-
ménye szerint a koktélkészí-
tés nagy mestere nem okozott
csalódást, sőt... -pint-

Ilyen volt a február elején a szilasi kultúrházban meg-
rendezett retró-karnevál. Mivel a harmincas-negyvenes-
ötvenes korosztálynak igénye van az effajta rendezvé-
nyekre, az önkormányzat úgy döntött, hogy a farsang ke-
retén belül egy kis nosztalgiás retróbulit szerveznek. Az el-
határozást tettek követték, és hogy jól gondolták, arról a
csaknem 200 személy felfokozódott hangulata tett bi-
zonyságot. A retró talpalávalóját Kacz Attila és a Unity cso-
port szolgáltatta. Összeállításukban a 70-es és a 80-as
évek zenéjét célozták meg. A teltházas rendezvényen óri-
ási sikere volt az Est álarca versenynek, melyet egy Na-
póleon jelmezt viselő fiatalember nyert meg.

-pint-

Szilasi retró karneválFelnőttek jelmezbálja Szilasi retró karnevál
Február közepén Csallóközaranyost is elérte a farsang, és az
ezzel szorosan kapcsolodó jelmezbál. Így a Községi Hivatal
alkalmazottjai szervezésében a kultúrházban is megren-
dezték a felnőttek jelmezbálját. 

Csallóközaranyos

A lapunkban meghirdetett nagy tavaszi nye-
reményjáték szerencsés nyertesei egy-egy, a
Sitno bútorüzlet által felajánlott termékkel le-
hetnek gazdagabbak. Csehi Sándor, a bútor-
üzlet tulajdonosa elmondta, hogy az 1991-
ben alapított cég családi vállalkozásként mű-
ködik. Kezdetben ülőgarnitúrákkal foglal-
koztak, majd fokozatosan bővült a kínálatuk.

Ebédlőfalak, háló- és gyermekszoba bútorok,
konyhabútorok, irodai bútorok és természete-
sen a kiegészítő lakberendezési tárgyak széles
választéka egyaránt megtalálható a kínálatban.

2004-ben  átépítették az üzletet, s azóta a vá-
sárlók a berendezett helyiségekben tekinthetik
meg az adott terméket, s ezáltal a kiszemelt
árut könnyebben el tudják képzelni saját ott-
honukban.

A bútorüzletben a vásárló igénye szerint le-
hetőség van a méretre szabottan összeállítható
konyhabútor megrendelésére is. 

Szlovák, lengyel, cseh és magyar gyártók ter-
mékeit árusítják. A bútorok házhoz szállítása a
járás területén ingyenes.

Az üzletben lehetőség nyílik a részletfize-

tésre, hiszen a Ce-
telem, a Home
Credit és a
Quatro társasá-
gokkal működ-
nek együtt, a szer-
ződések megkö-
tése pedig az üz-
letben történik.

Negyedévente
200-250 akciós
terméket kínál-
nak eladásra, egyes darabok akár 15-50 száza-
lékkal olcsóbban is megvásárolhatóak.

„Igyekszünk minden igényt kielégíteni, már-
cius végéig pedig további akciókkal kedveske-
dünk. 100 eurós vásárlás felett 5 százalékos,
300 eurós vásárlás felett pedig 7 százalékos ked-
vezményt nyújtunk.
Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 9.00-18.00
szombat 9.00-12.00  
Elérhetőségek: Jókai utca 18, 

035/7704272, sitnokn@stonline.sk
fk

Vásárlóinknak számos akciós
terméket kínálunk

Ing. Rácz Georgína

Eladás és
házhozszállítás

infó: 0903 591 545, 0918 816 461

• Termesztett ggoommbbáákk
- mindig frissen

laska, barna csiperke, 
fehér csiperke, shi-ta-ke
• Házi  tejtermékek:
- Tehénsajtok, vaj, jogurtok
- Juhsajtok - Bryndza - Kecskesajtok

Régiónkban másodvirágzását éli a különböző retró ren-
dezvények egész sora. Ma már szinte elképzelhetetlen,
hogy egyes településeken ne legyen egy évben legalább
egy retró-rendezvény. És általában ezek a programok va-
lamilyen eseményhez szorosan kapcsolódnak.



12 2011. február 21.   •   DELTASzÓRAkOzáS - HIRDEtÉS

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľ
spoločnosti: Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József.
Munkatársak - Spolupracovníci: Csóka Regina, Földes V. Katalin, Lantódy Andrea, Miriák Ferenc, Pint Sándor  Grafikus -
Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a

príjem in zercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. Fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk
A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané
príspevky nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. 

kOS
Kezded megszokni az
egyedüllétet, lassacs-
kán feldolgozod a té-
ves döntésed követ-
keztében elszenvedett

csalódásokat.
BIkA

Ezen a héten hajlamos
lehetsz a türelmetlen-
ségre, vitatkozásra.
Úgy érezheted, nem

tudsz várni, mindent azonnal
akarsz.

IkREk
Előfordulhat, hogy tit-
kon ábrándokat szö-
vögetsz egy régi szerel-
mesedről, akiről kide-

rülhet ezen a héten, hogy ez
nem csak álom, hanem nagyon
is megvalósulásra váró lehető-
ség.

Rák
Mintha kicsit vissza-
húzódóbb és feszül-
tebb lennél a szokott-
nál. Az anyagi dolgaid-

ban nem ártana kissé rendet
rakni.

OROSzLáN
Új terveket szövögetsz,
ábrándozgatsz. Fontos
lesz az anyagiak kér-
dése, a biztonság, ezért

nem ártana mostanában keve-
sebbet költeni.

Szűz
Búskomor és kiábrán-
dult vagy, kerülöd a tár-
saságot. Totális a káosz
benned, szeretnél el-

tűnni a világ szeme elől. Ez a szám-
vetés és a múlt lezárásának ideje,
ami egyáltalán nem kellemes.

mÉRLEG
Szerencsés, kiegyensú-
lyozott időszakot élsz,
ennek ellenére ez a hét
tartogathat olyan kel-

lemetlen eseményeket is, me-
lyek otthoni konfliktusokból
adódnak.

SkORpIÓ
Ideje, hogy a régi meg-
oldatlan ügyeidet le-
zárd. Ha bármilyen jel-
legű tartozásod van,

akkor készülj fel arra, hogy ezt
most ki kell egyenlítened.

NYILAS
Ezen a héten jöhetnek
szerencsés lehetősé-
gek, de nehézségek is.
Fontos lesz a munka

és szívesen tanulsz. Előtérbe ke-
rül a párkapcsolatod, ideje meg-
beszélni a problémákat.

BAk
Feszült napokra számít-
hatsz, főleg a kommu-
nikáció terén. Nehezen
sikerül megértetned

magad másokkal, egyre türelmet-
lenebb, ingerültebb, ugyanakkor
visszahúzódóbb leszel.

VÍzöNtő
Légy őszinte magad-
dal és pároddal, mert
csak ettől kaphat
szárnyra a szerelme-

tek. Vizsgáld felül eddigi meg-
győződéseidet.

HALAk
Lesznek harcaid ezen
a héten is, de ne ag-
gódj, mindig is reme-
kül tudtál alkalmaz-

kodni másokhoz – ha az érde-
ked úgy kívánta –, és ez most
sem lesz másként.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp Programajánló

ÉSzAk-kOmáROm
Limes Galéria:
Anabela Sládek Žilíková:
Permeability kiállítása.
Selye János Gimnázium
Feszty Árpád aulája:
Kiss Péntek József és Ku-
rucz Ottó kiállítása. Március
1-jén 17.00 órakor   nyílik
Varga Tamás és barátai fo-
tókiállítása. 
Jókai Színház:
Február 25-én, Vaszary Gá-
bor – Fényes Szabolcs - Sze-
nes Iván: Az ördög nem al-
szik, zenés bohózat. Ren-
dező: Görög László m. v. 

Anglia-park:
Február 22., 18.00 órakor az
V. László-szobornál megem-
lékezés A Szent Korona Ko-
máromba érkezésének 571.
évfordulója alkalmából.
Városi Művelődési Köz-
pont:
Február 28-án, 18.00 órakor
„A gondolat ereje. Használd
fel egészséged javára“ - Nagy
Erika előadása szlovák nyel-
ven. Belépődíj: 2 €. Március
7-én, 18.00 órakor „Tenyér-
jóslás“ - alapinformációk -
Kimle Éva előadása magyar
nyelven. Belépődíj: 1,50 €.

Humor

- Uram, szeretném feleségül
venni a lányát!

- Beszélt már a feleségem-
mel?

- Igen, de mégis inkább a
lányánál maradnék.

• • •
A rendőr felesége bejelenti

a férjének:
- Mackókám, én..., én gye-

reket várok.
- Az jó, és hányra jön?

• • •
- Képzeld, vettem egy gö-

rényt. Nagyon szelíd, éjjel a
lábamnál alszik.

- És nem büdös?
- Büdösnek büdös, de majd

megszokja.

SHoWDer kLUb - DUmASzÍNHáz
2011. február 28., 20.00, Komáromi VMK

Közreműködnek: KISS ÁDÁM, FELMÉRI PÉTER
Belépődíj elővételben: 11,- euró, a helyszínen: 13,- euró

Infó: VMK Komárno, Vár út 1. 
035/7713550, 0905/892579

A Csemadok Komáromi Városi Szervezete február 25-én,
pénteken 17 órai kezdettel a Csemadok Kossuth téri szék-
házában tartja évzáró taggyűlését, melyre szeretettel meg-
hívunk minden tagot és érdeklődőt. A vezetőség

„Bár a 35. életéved nem kerek, én mégis megleplek:
Fogadd a jókívánságokat attól, ki jóban-rosszban kitart melletted!
Kísérjen további utadon szerencsecsillagod,
S ha mégis elhagy, ne feledd: én legalább itt vagyok Neked!“

Február  22-én ünnepli 
születésnapját 

Szoboszlai marián.
Ezúton kíván sok boldogságot

barátnőd: Szilvia.

Református templom:
Február 27-én, 18.00 óra-
kor „Kitaszítva“ - a kite-
lepítések és deportálá-
sok VI. emlékestje. Kö-
szöntőt mond Fazekas
László református püs-
pök. Program: Eperjes
Károly Széchenyi, az
egyetemes c. előadása.
Vendégek: Dr. Semjén
Zsolt és Berényi József.
Közreműködnek: a VMK
és a Jókai Mór Alapiskola
Gaudium vegyeskara
Stirber Lajos vezetésével,
Less Károly és Boldoghy
Olivér. Belépődíj: 3,50 €.

„Felsírtál, s könnycsepp hullt a mennyből a földre,
A hónapok csendjét kis lényed megtörte,
Mamád ki méhében Néked otthont adott,
Az élettől egy csodaszép kislányt kapott.”

Február 22-én ünnepli 
15. születésnapját

Csicsay Nikolett 
Komáromban.

Szívből köszönti őt: 
papi és mami.

Február 17-én volt 2 éves

Csölle tamara.
Boldog szülinapot kíván: 

anyuka, 
apuka, mama és 

az egész rokonság.
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Kézilabda

CSALLÓközARANYOS

Rosszabb gólarányuknak
köszönhetően, a tabella ne-
gyedik helyén teleltek a csal-
lóközi lányok. A klubvezetés
lényegében elégedett ezzel a
helyezéssel, hiszen igencsak
szűk játékoskerettel rendel-
keznek. A bajnokság kezdete
előtt távozott a csapat egyes
számú játékosa, Varga Éva,
majd az első forduló után ki-
vált a kiváló szélső, Szalay is,
aki anyai kötelességeire hi-
vatkozva szüneteltette szerep-
lését. Ezután a nagyon tehet-
séges dunaszerdahelyi Sem-
sey is távozott a csapatból.
Ľudmila Boltenkova edző ke-
retét folyamatosan töltötték
fel olyan játékosok, akik ilyen-
olyan okoknál fogva több hó-
napja nem léptek pályára.
Mindezek ellenére kiváló tel-
jesítményt nyújtottak, mint
például Takács-Susík Éva.

A szerény körülmények el-
lenére a csapat nem csügged,
és mindenképpen a táblázat
előkelőbb helyeiért kíván küz-
deni, azaz a dobogóra áhít. Az
őszi idény folyamán megle-
petésként hatott a szenciek el-
leni vereség, de legfőképpen a

pozsonyi Inter elleni hazai ve-
reség, a többi találkozón min-
den a papírforma szerint zaj-
lott. Az őszi idény legsikere-
sebb góllövője Eva Pažúrová
volt 69 góljával, őt Olajos Mi-
lada és Olajos Viktória követik
63, illetve 43 góllal. A csapat
első idei bajnoki találkozóját
szombaton hazai csarnokban
játssza Nyitra ellen. A szurko-
lók tekintettel csapatuk ere-
jére, mindenképpen győzel-
met várnak.

NASzVAD/ÍmELY     

„Bajnokság előtti célkitűzé-
sünket teljesítettük, hiszen az
elsősorban jó szereplésről
szólt” – mondta el az őszi
idény után Juraj Miškovič
edző. Való igaz, több éves „ver-
gődés” után, a naszvadi/íme-
lyi lányok a bajnokság megle-
petéscsapata voltak az őszi
idényben. Sőt, a hatodik for-
duló után vezették is a baj-
nokságot. A tapasztalt csapat
ugyan konszolidálta sorait, de
a jó szereplésnek nemcsak
sporttal összefüggő feltételei
vannak. Eléggé sok problémát
okoz a több műszakban dol-
gozó lányok részvétele az ed-

zéseken, de gyakorta a bajnoki
mérkőzéseken is. Ilyenkor az
edzőnek igencsak improvizál-
nia kell a felállást illetően. 

Az őszi idényben csak a lis-
tavezető Senica tudta bevenni
a Vlahy Jenő Sportcsarnokot,
a többi ellenfél lógó orral volt
kénytelen távozni. Az „első
felvonás” után Haris Edina ve-
zeti a házi góllövő listát 66 gól-
lal, őt Szabó követi 41. és Mol-
nár A. 31 góllal. A klubvezetés
és a szurkolók az első ötbe vár-
ják csapatukat a bajnokság vé-
geztével, és ezek a célkitűzé-
sek nagyon reálisnak is lát-
szanak. Idénynyitó mérkőzé-
sükre a čadcai csarnokban
kerül sor. 

GútA   

A II. ligás tabella ötödik
helyéről várják a folytatást a
gútai lányok. „Az aránylag jó
feltételek ellenére, a kellő
mennyiségű edzés hiánya
okozza a legnagyobb problé-
mát” – mondta el Miroslav
Zolnay edző. A keret felét di-
áklányok alkotják, de hason-
lóan a csallóközaranyosi illetve
naszvadi helyzethez, több játé-
kosuk is műszakozik, így na-
gyon nehéz megtalálni az össz-
hangot edzések dolgában. A
csapat felkészülésének – az
előbbieket leszámítva – nem
voltak különösebb akadályai,
hiszen a tél folyamán rendel-

kezésükre állt a csarnok. Fel-
készülésüket – csakúgy mint a
naszvadiak – egy nagyszabású
tornával fejezték be, a Kárpát
Meditop Kupán a naszvadi
Vlahy Jenő Sportcsarnokban,
amelynek társrendezői is vol-
tak egyben. Míg a naszvadiak
a döntőig jutottak, addig a gú-
taiak a végső ötödik helyet sze-
rezték meg. Ezzel a helyezéssel
elégedettek lennének a II. li-
gában is, azaz, ezt célul is tűz-
ték ki. A csapat őszi gólkirálya
Vass lett 45 góllal, akit Lakatos
és Kürti követnek 28, illetve 25
góllal. Tavaszi szereplésüket a
listavezető Sereď/Nitra pályá-
ján kezdik a gútai lányok. 

Dušan Melicherčík   

Már csak két forduló van hátra a Városi Kispályás
Bajnokságból, de már most kijelenthető, hogy a
Bauring City játékosai emelhetik majd fejük fölé
a bajnokcsapatnak kijáró szép serleget. Megtehe-
tik ezt azon a kiértékelési gálán, amelyet február
26-án rendeznek meg a Selye János Egyetem ét-
termében. A kiértékelési gála hagyományosan
bállal folytatódik, amikor már a táncparketten
mutathatják meg az egyes csapatok játékosai, ho-
gyan is állnak erőnlét dolgában.  

A 14. forduló eredményei:
SJE SE – ŠKP Komárom 8:8 (4:4), Végh 3, Po-

rubszky 2, Kunyik, Bak, Szolga – Káplóczky 4, Kras-
lan 2, Pásztor, Vitek

Kraliktv.com – Young Boys 4:8 (1:5), Csintalan I.,
Esztergályos, Fábik, Zaťko – Dékány és Tokár 3-3,
Cong 2

Mexico – Anaplast Team 5:10 (4:2), Varga 5 –
Lucza 5, Szabó és Šátek 2-2, Bucsai

Slovakent – Hajduk 7:7 (3:3), Hajósy 4, Židek 2,
Takács – Koštialik 4, Hronec, Lehner, Tóth 

Bauring City – Shiva 8:4 (2:1), Méhes és Szórád
Cs. 3-3, Csintalan T. 2 – Cséplő T., Csoma, E. Wilson
Speck, Pásztor F.

Oxigén – Niké 5:4 (2:3), Lérant és Szabó Z. 2-2, Tot
– Sklenár 2, Földes, Nagy Jenő 

A tabella állása: 
1. Bauring City 14 13 1 0 121:43 40
2. Oxigén 14 11 1 2 105:58 34
3. Anaplast Team 14 9 2 3 99:56 29
4. Shiva 14 9 0 5 84:58 27

5. Mexico 14 7 1 6 90:72 22
6. Niké 14 6 2 6 68:72 20
7. Slovakent 14 5 1 8 104:88 16
8. Young Boys 14 5 0 9 68:113 15
9. ŠKP Komárom 14 4 2 8 71:95 14

10. Hajduk 14 4 1 9 73:106 13
11. SJE SE 14 3 1 10 70:116 10
12. Kraliktv.com 14 2 0 12 48:124 6

A góllövő lista élvonalának állása: 
33 – Lucza (Anaplast Team) 27 – Méhes (Bauring

City) 26 – Szórád Cs. (Bauring City), Židek M. (Slo-
vakent) 25 – Csintalan T. (Bauring City, Káplóczky
(ŠKP) 24 – Kovács R. (Mexico) 23 – Nagy József (Oxi-
gén) 22 – Koštialik (Hajduk), Belej (Hajduk), Csonka
N. (Young Boys) 18 – Soldán (Mexico) 17 - Gonzáles
(Slovakent) 16 – Pásztor F. (Shiva) 15 – Lérant és
Vígh (Oxigén), Hajósy (Slovakent), Kunyik (SJE SE).

-böröczky-

A hétvégén folytatódik 
a bajnokság
Kishíján három hónapos szünet után ezen a hétvégén foly-
tatódnak a női kézilabda bajnokságok. Járásunk aránylag si-
keres csapatai –Csallóközaranyos és Naszvad/Ímely (I.liga),
valamint Gúta (II.liga) – már szombaton pályára lépnek so-
ros ellenfeleik ellen. Valamennyiük elsődleges célja: a leg-
jobb eredményekkel képviselni településeiket, örömöt sze-
rezni szurkolóiknak. Röviden tekintsük át őszi eredménye-
iket, és a téli alapozás mikéntjét.  

Futsal

Vége felé közeledik 

A naszvadi lányok remekül szerepeltek a Kárpát Meditop Kupán. A döntő után megköszön-
ték a szurkolást lelkes közönségüknek.  Fotó: bör
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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 �,�3 €/200 Sk/m2

plav. podlahy kAINDL � mm 3,�3 €/20� Sk/m2

komárom, Béke utca, az AutOpARkING területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

tel.: 03�/��20 �20, 0�0� 31� ��1, 0�0� �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 � týždňov

Vo februári

Výcvik vodičov na skupinu B 

VEĽKÁ  AKCIA

Jedenásteho februára cesty
mnohých výtvarníkov-ama-
térov z rôznych kútov okresu
viedli do Miestneho kultúr-
neho strediska v Nesvadoch,
kde sa uskutočnila vernisáž
výstavy z diel týchto milov-
níkov farieb a odtieňov.

František Holop, riaditeľ
nesvadského kultúrneho stre-
diska na úvod privítal všet-
kých neprofesionálnych vý-
tvarných umelcov, ktorí sa za-
pojili do celoštátneho zápole-
nia Výtvarné spektrum 2011.
Do okresného kola 29 výtvar-
níkov dovedna poslalo 119
prác rôzneho žánrového a te-
matického zamerania, z kto-
rých trojčlenná porota profe-
sionálnych majstrov štetca vy-
brala na nesvadskú výstavu a
súčasne na krajské kolo 79
diel. 

Ako zvýraznil predseda po-
roty a kurátor výstavy akade-
mický maliar Tibor Kopócs,
všetky práce boli prekvapu-

júco dobré a obohatili nielen
ducha a myseľ tvorcov, ale
každého, kto si ich pozrel.
Úroveň neprofesionálnej vý-
tvarnej tvorby v našom okrese
sa citeľne zlepšuje, podčiarkol
kurátor. 

Za možnosť prezentácie
prác a konfrontácie autorov s
renomovanými odborníkmi i
navzájom treba sa v prvom
rade poďakovať kolektívu pra-
covníkov Regionálneho osve-
tového strediska v Komárne
pod vedením riaditeľky
Vlasty Amanovej. Rovnako
uznanie patrí aj samospráve a
kultúrnemu stredisku v Ne-
svadoch, kde podobnú vý-
stavu zorganizovali už druhý
rok. 

Najlepšie diela poslané do
okresného kola možno si po-
zrieť do 24. februára denne
okrem nedele.

V rámci vernisáže ocenili aj
najlepších výtvarníkov-ama-
térov. V kategórii 15- až 25-roč-
ných autorov bez výtvarného

vzdelania 1. miesto porota pri-
súdila Ildikó Árgyusiovej,
druhé Andrei Madleňákovej.
V kategórii 15- až 25-ročných
autorov s výtvarným vzdela-
ním boli udelené dve druhé
miesta – Rebeke Baloghovej a
Attilovi Vitaiovi. V kategórii
autorov nad 25 rokov bez vý-
tvarného vzdelania 1. miesto
porota prisúdila Jane Mačico-
vej, druhé miesta Alfrédovi
Farkasovi a Renáte Vlčkovej,
tretie miesta Ladislavovi Kel-
lerovi a Drahomíre Pontyoso-
vej, čestné uznanie dostali De-
zider Pecena a Katarína Far-
kasová. V kategórii autorov
nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním 1. miesto získal Ju-
raj Svitek, čestné uznanie ude-
lili Kataríne Bodzsárovej a
Márii Zsapkovej. V kategórii
insitnej tvorby porota tretiu
cenu prisúdila Tiborovi Kis-
sovi. Cenu udelil aj riaditeľ
Miestneho kultúrneho stre-
diska v Nesvadoch – získal ju
Juraj Svitek. fb

Členovia tohto občian-
skeho združenia sa riadia zá-
sadou každý mesiac zorga-
nizovať aspoň jedno podu-
jatie, takže od roku 2000,
keď spolok vznikol, bolo ich
už vyše 250. Z vlaňajších
spomeňme aspoň besedu s
vedeckým pracovníkom Mi-
roslavom Michelom o dô-
sledkoch druhej svetovej
vojny a stretnutie s histori-
kom Pavlom Dvořákom. Ke-
ďže paleta podujatí je roz-
manitá, spolok má už 147

členov a stále pribúdajú
ďalší.

V živote spolku nastala vý-
razná zmena v marci minu-
lého roku, keď sa presťaho-
val do priestorov mesta v ad-
ministratívnej budove na
Kostolnom námestí. Do-
vtedy sídlil v miestnostiach
evanjelickej fary, no keďže
táto cirkev pýtala neprime-
rane vysoké nájomné, mu-
sel sa premiestniť. Nové prie-
story vedenie mesta posky-
tuje spolku zadarmo a ono

platí za ne aj režijné náklady.
Nie je div, že na výročnom
snemovaní predsedníčka
spolku Alžbeta Mršková
mohla zvýrazniť: „Vysoko si
ceníme pomoc vedenia
mesta, ktoré nás podporuje
aj finančne.“

Z tohtoročných aktivít
spolku zahodno spomenúť
aspoň v poradí 10. reprezen-
tačný ples, besedu o fašian-
gových zvykoch, opekačku
pri mlyne, vychádzku do
chatovej oblasti Čergov a
predvianočné stretnutie
troch generácií. Zlatým klin-
com aj tohto roku budú
oslavy sv. Cyrila a Metoda
spojené s Dňom slovenskej
kultúry. Funkcionári spolku

Mesačne aspoň jedno podujatie
Tradičnou trojkráľovou kapustnicou a neskoršie výročnou
členskou schôdzou odštartoval ďalší rok svojej činnosti
Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove, ktorý má
za úlohu pestovať národné povedomie Slovákov v duchu
tolerancie.

Národne, tolerantne, pútavo

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov v Nesvadoch



V pondelok 21. 2. predpok-
ladám v našom regióne polo-
oblačno a bez zrážok. Nočná tep-
lota od - 5 do - 3  �°C, denná teplota
od 2 do 4  �°C. Slabý SZ vietor do 2
– 4 m/s.    

V utorok 22. 2. predpokladám v
našom regióne polooblačno, k večeru zvä-
čšená oblačnosť a možnosť slabého sne-
ženia. Nočná teplota od  6 do - 4  °�C,
denná teplota od  1 do 3  �C. Slabý V vie-
tor do 2 – 4 m/s. 

V stredu 23. 2. predpokladám v našom
regióne veľkú oblačnosť a miestami sne-
hové prehánky alebo slabé sneženie.
Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota
od - 7 do - 5  �°C, cez deň od 1 do 3  �°C.
Slabý SV, V vietor do 2 - 4 m/s.  

Vo štvrtok 24. 2. predpokladám v na-
šom regióne  oblačno a bez zrážok. Nočná
teplota od - 7  do - 5  °�C, cez deň od 1 do
3  �°C. Slabý JV vietor do  2 - 4 m/s. 

V piatok 25. 2. predpokladám  v na-

šom regióne prevažne veľkú
oblačnosť až zamračené s ob-

časným snežením. Množstvo
snehu do 3 cm.  Nočná teplota od 
- 4 do - 2  °�C, denná  teplota od 0 do
2  �C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.  

V sobotu 26. 2. predpokladám v
našom regióne veľkú oblačnosť až za mra-
čené s občasným snežením, možnosť aj
dažďa so snehom. Množstvo snehu do 3
cm. Nočná teplota od - 4  do - 2  °�C, denná
teplota od 1 do 3  �°C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.   

V nedeľu 27. 2. predpokladám v na-
šom regióne veľkú oblačnosť až zamra-
čené so snežením, prípadne aj dážď so
snehom. Množstvo snehu do 3 cm.
Nočná teplota od - 3 do - 1  �°C, cez deň od
2 do 4  °�C. Slabý, neskôr až čerstvý SZ 
vietor do 8 - 10 m/s.  

S pozdravom „bude ešte aj krajšie 
počasie - Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 21. 02. - 27. 02.
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Dňa 6. 2. 2011 v čase okolo18.10 h. Šte-
fan L. viedol osobné motorové vozidlo
zn. Škoda v obci Pribeta po ul. Komár-
ňanskej smerom od obce Dulovce na
centrum obce, pričom ako prechádzal ľa-
votočivou zákrutou v smere svojej jazdy,
pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť
jazdy svojim schopnostiam, dostal do
šmyku, vozidlo prešlo do protismernej
časti vozovky a vľavo mimo vozovku, kde
v priekope narazilo do pevnej prekážky -
mostíka rodinného domu. Spolujazd-
kyňa vodiča utrpela zranenia, ktoré si vy-
žiadajú dobu liečenia cca 4 týždne. Vodič
bol podrobený dychovej skúške na ziste-
nie alkoholu v dychu s negatívnym vý-
sledkom. Na motorovom vozidle vznikla
materiálna škoda vo výške cca. 200 eur.

• • •
Dňa 7. 2. 2011 v čase okolo 13.30 h v

meste Komárno na ul. Jókaiho došlo k
dopravnej nehode medzi chodcom Fran-
tiškom H. a motocyklom zn. Suzuki,
ktorý viedol Roland N. K dopravnej ne-
hode došlo tak, že vodič obchádzal vo-
zidlo stojace pri pravom okraji vozovky,
tak mu z jeho pravej strany náhle spoza
tohto vozidla vstúpil do jazdnej dráhy
chodec. Pri dopravnej nehode došlo k
zraneniu chodca, ktorý utrpel zranenia s
dobou liečenia nad 6 týždňov a vodič
motocykla utrpel zranenia s predpokla-
danou dobou liečenia cca 4 týždne. U vo-
diča bola vykonaná dychová skúška na
zistenie alkoholu v dychu s negatívnym
výsledkom. Vznikla materiálna škoda
na motocykli vo výške cca 500 eur.

• • •
Dňa 8. 2. 2011 v čase okolo 08.30 h v

obci Čalovec na križovatke ulíc Hlavná a
Staničná došlo k dopravnej nehode me-
dzi bicyklom, ktorý viedla Margita M. a
motorovým vozidlom zn. Hyundai, ktoré
viedol vodič Zoltán F. K dopravnej ne-
hode došlo tak, že vodič viedol vozidlo
po Hlavnej ul. v obci Čalovec smerom od
osady Violín na Kameničnú, pričom v
predmetnej križovatke mienil odbočiť
doľava v smere jazdy na Staničnú ul,
kedy počas odbočovania doľava, za do-
posiaľ neobjasnených okolností, došlo k

zrážke s cyklistkou. Pri dopravnej ne-
hode došlo k zraneniu cyklistky s pred-
pokladanou dobou liečenia cca. 7-10 dní.
Alkohol u účastníkov nehody zistený
nebol.

• • •
Dňa 8. 2. 2011v čase okolo 11.45 h na

ul. J. Tubu došlo k dopravnej nehode
medzi osobným motorovým vozidlom
zn. Škoda, ktoré viedol vodič Vojtech K.
a pevnou prekážkou, betónovým oplo-
tením. K dopravnej havárii došlo tak, že
vodič viedol motorové vozidlo po ul. Slo-
body, pričom po odbočení doľava na ul.
J. Tubu a za doposiaľ nezistených okol-
ností narazil do betónového oplotenia
rodinných domov. Pri dopravnej nehode
k zraneniu osôb nedošlo. Vznikla mate-
riálna škoda na motorovom vozidle vo
výške cca 500 eur a na betónovom oplo-
tení rodinných domov 850 eur.

OSTATNÉ UDALOSTI
František B. dňa 8. 2. 2011 okolo 22.00

h v Kolárove preskočil oplotenie rodin-
ného domu, rozbil výplň okna a dostal sa
do domu, kde prehľadal skrine, avšak nič
nenašiel a v dome prespal. Ďalej dňa
11.2.2011 opätovne sa vrátil do uvedeného
domu, kde neoprávnene zotrval, čím pre
poškodenú spôsobil škodu rozbitím okna
vo výške 20 eur. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie pre prečin krá-
deže a porušovania domovej slobody.

Dňa 12. 2. 2011 v čase medzi 14.50 h
a 15.10 h v Kolárove na parkovisku mest-
ského cintorína neznámy páchateľ vy-
páčil a následne rozbil okno na dverách
osobného motorového vozidla zn. Peu-
geot, odkiaľ následne odcudzil kabelku s
peňaženkou s finančnou hotovosťou vo
výške 120 eur ako aj osobné doklady po-
škodenej a bankomatovú kartu. Z uve-
denej bankomatovej karty bol následne
uskutočnený neoprávnený výber z ban-
komatu. Týmto konaním nezistený pá-
chateľ spôsobil poškodenej škodu vo vý-
ške okolo 900 eur. Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Komárne týmto upo-
zorňuje občanov, aby si pri bankomato-
vých kartách nenosili zapísaný kód PIN.

Z policajných hlásení

Národne, tolerantne, pútavo

Ešte 21. decembra 2009 zo-
mrel Doc. Ing. Pavol Cibák,
CSc, ktorý sa narodil 17.
apríla 1932 v Michaľa-
noch, okres Trebišov. Po
skončení šúdií pracoval
v Československej
plavbe dunajskej, okrem
iného bol technickým ná-
mestníkom a od polovice
osemdesiatych rokov jej ge-
nerálnym riaditeľom. Významne
sa zaslúžil o modernizáciu lod-
ného parku a o rozvoj bratislav-
ského a komárňanského prístavu.
Od roku 1989 až do odchodu do
dôchodku roku 2003 zastával
funkciu delegáta nášho štátu v
Dunajskej komisii v Budapešti.

Dňa 22. marca 2010 odišiel spo-
medzi živých Ing. Ladislav Vod -
rážka, rodák zo Skýcova v okrese
Zlaté Moravce (narodil sa 14. sep-
tembra 1932). Po vysokoškolských
štúdiách vo vtedajšom Soviet-
skom zväze nastúpil za hlavného
projektanta plavidiel v komár-
ňanských lodeniaciach. S jeho
menom je spojená tvorba 102 ku-
sov rátajúcej série motorových ná-
kladných lodí s nosnosťou dveti-
síc ton nákladu, ako aj ich modi-
fikácia na prepravu chladeného a
zmrazeného tovaru. Od roku 1970
do roku 1974 zastával post podni-
kového riaditeľa Slovenských lo-

deníc Komárno,
neskoršie odi-

šiel do Mar-
tina na vý-
z n a m n é
funkcie v
rámci vte-
dajšej vý-

robno-hospo-
dárskej jed-

notky Závody ťaž-
kého strojárstva a jej

podniku zahraničného obchodu
Martimex. Roku 1989 krátky čas
pôsobil ako podpredseda čes-
koslovenskej vlády a federálny mi-
nister hutníctva, strojárstva a elek-
trotechniky. Od roku 1990 až do
odchodu do dôchodku bol pra-
covníkom nášho obchodného za-
stupiteľstva v Belehrade. 

Dňa 26. novembra 2010 náhle
zomrel Doc. Ing. Peter Patek, CSc,
ktorý po celý svoj život pôsobil
ako lodiarsky odborník na brati-
slavskej Slovenskej technickej uni-
verzite. Narodil sa 24. júla 1950 v
Ružomberku a aktívne spolupra-
coval s komárňanskými lodeni-
cami najmä pri zavádzaní výpoč-
tovej techniky do stavby lodí. Ako
vysokoškolský učiteľ napísal osem
učebných textov a zaslúžil sa o vý-
chovu technicky vzdelaných kád -
rov pre celý lodiarsky a lodnícky
odbor. fb

Smutný rok 
lodiarskych osobností
Občianske združenie Majstri cechu lodiarskeho, ktoré spája eru-
dovaných odborníkov z oblasti plavby a stavby lodí, zaznamenalo
v uplynulom čase úmrtie niekoľkých svojich členov – v nedávnej
minulosti známych predstaviteľov tohto odboru. Z pohľadu nášho
regiónu je významné, že všetci aktívne pomáhali pri rozvoji ko-
márňanských lodeníc a prístavu. O smutných udalostiach DELTU
informoval cechmajster Ing. Miroslav Snítka, donedávna hlavný
projektant plavidiel v Slovenských lodeniciach Komárno.

ovenčia pamätníky 15. marca, v
deň boja národov Uhorska za slo-
bodu. Spolok Slovákov svojím po-
dielom prispieva k tolerantnému
ovzdušiu, ktoré vládne v Kolárove

a stáva sa jedným zo základných
pilierov spokojnosti občanov. 

fb
Foto: Mária Menďanová, 

Kolárovo

Časť účastníkov výročnej členskej schôdze Spolku priateľov slovenskej
kultúry v Kolárove



1� 2011. február 21.   •   DELTAtáRSADALmI ROVAt - HIRDEtÉS

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

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

Tel.: 0918 870 684.

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. csomago-
lónőket keres csallóközara-
nyosi (Zlatná na Ostrove)
raktárába. Meghallgatás
minden pénteken 9 órától
14 óráig. 0918 956 573 –
Bindics Lajos raktárigaz-
gató, 0918 185 810 – Rudolf
Károly raktárvezető.

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

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

Pénzre van szüksége? Hívja a 0908 417 840-et. Hitelét elbíráljuk
akár 30 perc alatt. Pénzhez juthat akár 24 órán belül. Bármilyen
célra igényelheti, kezes nélkül. Munkaviszonyban lévők, Ma-
gyarországon dolgozók is. Nyugdíjasok, mozgássérültek, vállal-
kozók, havi törlesztésre, a hitel befagyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafizetésre. Biztosítjuk az anyagi nyugalmat!

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Soha el nem múló fájdalommal emlékeztünk halálának első
évfordulóján, február 14-én a drága édesapára és nagyapára

bottyán károlyra Bátorkeszin, 
aki 68 éves korában váratlanul távozott szerettei köréből. 

Hiánya pótolhatatlan és fáj. Szerette az életet, szerette az embereket. Jó-
szívű volt és segítőkész. Köszönjük a virágokat, a vigasztaló szavakat, a
részvétnyilvánításokat, amellyel próbálták enyhíteni nagy fájdalmunkat.
Emlékét örökké őrzi leánya Gabriella, veje Zoltán, unokái Árpika, Zolika
barátnőjével Katikával és az egész rokonság.

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna,
Bocsássatok  meg, én nem tehettem róla.
Szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját kísérni.
Ne sírjatok már, többé nem szenvedek.“

bottyán károlynét 
szül. broskovics máriát Bátorkeszin

a halál 44 évesen ragadta ki szerettei köréből. Fájó szívvel,
soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá, halálának
20. évfordulóján.
Szerető leánya Gabriella, veje Zoltán, unokái Árpika, Zo-
lika barátnőjével Katikával és az egész rokonság.

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

Fájó szívvel emlékezünk halálának  
17. évfordulóján,

bottyán róbertre Bátorkeszin,
akit 25 éves korában ragadott ki a halál 

szerettei köréből. 
Szerető testvére Gabriella.

Fájó szívvel emlékeztünk február 19-én 
halálának első évfordulóján

id. Hegedűs endrére Kolozsnémán.

Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük:
felesége, gyermekei és az egész család.

„Emlék maradok.
Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“

Fájó szívvel emlékezünk február 22-én, halálának 

4. évfordulóján Chren istvánra Marcelházán.

Szerető felesége és családja.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékeztünk február 19-én,
halálának harmadik évfordulóján 

Szűcs mihálynéra 
(szül. Paulík erzsébet)

Komáromban.

Emlékét őrző
bánatos férje Mihály, családja és a rokonság.

Megemlékezés
„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“
Fájó szívvel emlékezünk február 23-án, halálának 

1. évfordulóján Virágh Attilára,
aki 42 évesen távozott tőlünk.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szo-
morú évfordulón. A gyászoló család.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.“

Február 22-én 1 éve, hogy örökre eltá-
vozott szerettei köréből a drága jó édes-
anya, anyós, nagymama és dédnagymama

mihalik brigitta
Marcelházáról.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma pil-
lanatot ezen a szomorú évfordulón emlékének.

A gyászoló család és az egész rokonság.

Február 22.-én 1 éve, hogy örökre távozott 
szerettei köréből a drága jó édesanya, anyós, 
nagymama és dédnagymama

 Mihalik Brigitta
       Marcelházáról
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma pillanatot ezen 
a szomorú évfordulón emlékének.

 
       

 

 
       

 

 
       

 

„Gondoljatok rám,
Kiket úgy szerettem, míg éltem,
A családomért mindent megtettem.
Egy éve már, hogy elcsitult
A szív, mely értünk dobogott, megpihen
A kéz, mely értünk dolgozott.“

• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás új-
építésű lakás, akár vállalkozás
céljára is. Ár: 15.733 €. Tel.:
0905 663 408.
• Kedves közönség, színpadon
újra a Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.535 €. Tel.:
0905 663 408.
• Gyorskölcsön 3 napon be-
lül! Magyarországon, Szlová-
kiában dolgozóknak, nyugdí-
jasoknak, rokkantnyugdíja-
soknak is. Tel.: 0908 165 592.

• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Eladó krumpli a legjobb
áron. Éttermekbe és magán-
címre kiszállítom.
Tel.: 0908 40 24 29.
• Könyvelés és adóbevallások
– gyorsan és pontosan. Tel.:
0904 659 835.
• Sürgősen vásárolnék 10 ha
termőföldet. Tel.: 0902 841 761.
• 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 u. 3, Komá-
rom. Tel.: 0905 388 820.
• Eladó Keszegfalván két
szoba-konyhás családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• Eladó Felícia Kombi 1,3
GLXi, zöld metál, gy.év: 1995,

érvényes STK+EK. Tel.: 0907 486
768.
• Eladó Martoson felújított tó-
parti ház. Tel.: 0905 473 926.
• Eladó borospince Abán. Tel.:
0905 473 926.
• Üzemképes motorbiciklit ve-
szek Simsont, papírokkal. Tel.:
0907 472 095.
• A nemesócsai fagylaltozóba
elárusítónőket keresünk. Tel.:
0915 401 254.
• Vállalkozásomhoz szorgal-
mas, céltudatos munkatársakat
keresek, uniós jövedelem. Tel.:
0905 478 273.
• Ha van érettségid és szeret-
nél sokat keresni, hívj fel, én
segítek. Tel.: 0915 748 037.

Vysokorýchlostný optický
internet bez viazanosti už
od 12 € - Komárno. Info:
0908 132 362.

• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, népi bútorok.
Kedvező árak! www.cserepkaly-
hak-mobilcserepkalyhak.hu.
Tel.: 0036 20 39 79 102.
• 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 Kolá-
rove. Tel.: 0915 957 516.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.
• Predám 3-izbový kompletne
zrekonštruovaný tehlový byt.
Cena 45.000 €. Tel.: 0918 407
337.

• Szakképzett térkövező (zám-
ková dlažba) és kőműves cso-
portok jelentkezését várjuk.
Hosszabb távú munkalehetőség
biztosított. Tel.: 0910 379 167,
0915 912 763.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, minőség kedvező áron.
Tel.: 0908 666 351.
• Dolgozik, nyugdíjas vagy vál-
lalkozik? Gyorskölcsön, ami ki-
segít, ha gond adódik. Tel.: 0910
328 502.
• Vízszerelő – kanalizációs du-
gulás elhárítás csúcstechnoló-
giával, KN, NZ, DS. Tel.: 0908
796 813.



úJSzüLöttEk
Banda Márió (Dulovce); Rafael Sebastián (Gúta); Néveri Zoé
(Rimaszombat); Ferenczy Dominik (Komárom); Rafael Va-
nessa (Komárom); Kraslanová Hanah (Ógyalla); Kiss Nicolett
(Komárom); Novák Imre Nicolas (Búcs); Sánta Áron (Duna-
mocs); Lakatos Krisztina (Ógyalla); Sipos Amarylis (Gúta);
Rovács Tibor (Izsa); Lévai Andreas (Csallóközaranyos)

ELHuNYtAk:
Buzás Imrich (52) Keszegfalva; Csiba Zoltán (63) Ekel; Ró-
zsová Júlia (84) Komárom; Biskupič Jozef (69) Lándor; Pálin-
kás František (72) Komárom; Komáromi László (64) Duna-
mocs; Gacsalová Gabriela (58) Violín; Krizsan Béla (59) Bá-
torkeszi
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Első fotóm

Sipos Amarylis
Gúta

(3400/52)

Ferenczy Dominik
Komárom
(3650/53)

Sánta Áron
Dunamocs 
(3800/51)

Február 21-én ünnepli 1. születésnapjátbernáth Albert Flórián Bátorkeszin.E szép ünnep alkalmából szívbőlköszönti anya, apa és az egész rokonság.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hiszen ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, ahogy mi szeretünk Téged!“

Ma ünnepli 18. születésnapját

Cséplő Veronika
Bátorkeszin

Szívből köszöntik őt: 
édesanyja és Zsolti, öccse Bence, 
barátja Bélus és Kovács mama.

Február 10-én ünnepelte 
7. születésnapját 

CCzziittaa  FFaannnnyy  
Nagykeszin. 

Sok boldogságot kíván: 
anyu, apu és 

az egész rokonság.

21. februára oslavuje meniny, 
22. februára oslavuje 80. narodeniny

Sikorčinová eleonóra 
z Komárna.

Február 21-én 1 éves 

Vravko Dorian
Bálványon.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik: 
szülei, nagyszülei, 

keresztszülei.

Farkas Antalt
és feleségét erzsébetet 

Komáromban,
30. házassági évfordulójuk alkalmával

ezúton is kívánunk nekik jó egészséget,
békés mindennapokat. Szívből gratulál-

nak: gyermekeik és családjaik.

Köszöntjük 

Blahoželáme a pra-
jeme veľa zdravia a

šťastia do ďalších ro-
kov strávených

medzi nami: dcéra s
rodinou a syn.

• Egyszerű munkalehetőség.
Tel.: 0911 989 416.
• Gépkezelőt és nyomdászt ke-
resünk a dél-komáromi Flexo
nyomdába. Feltétel: középisko-
lai végzettség. Tel.: 0036/34 348
578.
• Predám Fiat Punto 1,2,
r.v.:2006, el. okná, 2 x airbag, pa.
počítač, servo, servo city, cent-
rálne zám., fólie, 4 x letné, 4 x
zimné pneu, naj. km 90.000, 1.
majiteľ, modrá metalíza. Cena:
4.300 €. Tel.: 0918 816 830.
• Kiadó március 1-től szoba-
konyhás lakás + balkon a Bis-
kupa Királya utcában, 220 €/hó-
nap. Tel.: 0904 301 602, vagy
este 035/760 2138.

rolás, állami támogatással. Tel.:
0917 816 312.
• Hitelek fizetéskimutatás,
20.000 €-ig fedezet nélkül is.
Tel.: 0917 816 312.
• Masszázs, hogy jól érezze ma-
gát, Ekelen. Tel.: 0907 778 001.
• Eladó alufelni Peugeot 406-
ra 215 x 45 x 17, ára: 350 €. Tel.:
0905 245 832.
• Elcserélném nagy, épülő há-
zam Aranyoson kisebbre KN-
ban vagy lakásra. Tel.: 0907 447
314.
• Eladó 3-szobás lakás a Rá-
kóczi utcán, ára: 31.000 €. Tel.:
0905 230 373.

• Darujem ročníky 2009, 2010
Delta, Dunatáj, Komárňanské
L. Tel.: 035/7703 343.
• Predám známky 102 série
ryby sveta a iné vzácne, 2000
kusov. Tel.: 035/7703 343.
• Eladó Trabant, STK 2012. 06-
ig 64.000 km. Tel.: 035/7703
343.
• Picasso festés és glettelés,
stb, kisebb kőművesmunkák.
Tel.: 0944 080 121.
• Alig használt hintaszék el-
adó, 20 €. Tel.: 0948 501 466.
• Eladó 3-szobás lakás, Ko-
menský utca, 83 m2. Tel.: 0948
501 466.
• Eladó 1 db kos továbbte-
nyésztésre vagy levágásra, Me-
rino. Tel.: 0905 875 008.
• • Dél-Komárom belvárosa
szívében, a gyógyfürdőtől 5
percre, újonnan épített családi
ház kis kerttel, és a szomszédos
felújításra szoruló ház kis kert-
tel, összenyithatóan is, együtt
eladók (630 m2) elköltözés mi-
att. +3620/9437-424.
• Társra vágyik? Forduljon a
csallóközi POLLUX-Club társ-
kereső és rendezvényszervező
irodához. Társközvetítés és  ren-
dezvények minden korosztály
számára. Jelentkezés:  www.
polluxclub.eu, Tel: 0905/ 648
579.

Gélové nechty, zselés mű-
köröm 12 €. Tel.: 0915 113
209.

Egyórás férj! Javítok és
szerelek, pl. vízcsapot, bú-
tort, panelfúrás stb… Tel.:
0915 897 065.

• Vásárolnék 2-szobás lakást a
VII.-es lakótelepen. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó megkímélt 24-es
Dema kerékpár. Tel.: 0911 989
416.
• Eladó 2 db női kerékpár, zöld
metál. Tel.: 0907 130 972.
• Eladó 4-szobás saját fűtésű
téglalakás, alatta garázs. Tel.:
0905 869 837.

• Tapétázást, festést, glettelést,
átépítést, kőművesmunkát, hő-
szigetelést, gipszkartonozást és
gipszkarton díszeket vállalunk.
Tel.:0915 731 112.
• Dám dlhodobo do prenájmu
1-izbový byt v KN. Tel.: 0918 531
850.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.
• Eladók hízók, selejt anya.
Tel.: 0905 226 212, csak komoly
érdeklődőknek.
• Térkő és téglamintás beton-
kerítés eladó. Tel.: 0908 042 655.
• Eladók horgolt terítők. Pre-
dám háčkované dečky. Tel.:
035/7693 539.
• Lehet saját üzlethálózatod
kis befektetéssel. Tel.: 0036/20
400 7015.
• Felújított 2-szobás lakás el-
adó - Len. sady, ár: 38.000 €. Tel.:
0908 103 987.
• Eladó 150 l-es akvárium, áll-
vánnyal és tartozékokkal
együtt. Tel.: 0918 382 790.
• Eladó színes Sony TV 55 cm,
külső bejárati ajtó. Tel.: 0948
006 071.
• Eladó konzerváló gép, házi
használatra Gútán. Tel.: 0908
547 153.
• Eladók törpe kakasok és fe-
hér japán kacsa hím + 3 tojó.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladók Basset Hound kö-
lyökkutyák. Tel.: 0905 451 023.
• Akár 20 % kamatozású spó-

Február 16-án ünnepelte 
1. születésnapját

bozsaky evelin Vivien
Megyercsen.

Köszöntik őt: anya, apa, 
a nagyszülők, keresztszülők 

és az egész család.

„A Nap ma csak Neked ragyog,
Hiszen eljött a születésnapod.
Kívánunk sok boldogságot, egészséget,
Örömteli gyermekkort bőven,
Hogy vágyaid és álmaid teljesüljenek az életben!“
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A jótékonysági focimérkőzés
házigazdájának a neves szlo-
vák humoristát Jozef  Pročkot
sikerült megnyerniük a szer-
vezőknek, aki tulajdonképpen
az egész este kiváló humorá-
val és közvetlenségével szóra-
koztatta a közönséget. A mér-
kőzések hagyományos be-
mondóját, Michal Pekaríkot is
elvétve engedte csak szóhoz
jutni, amin remekül szórako-
zott a közönség, de maga a be-
mondó is. A mérkőzés alatt és
annak szünetében temérdek
ajándékot osztott ki a nézőté-
ren helyet foglaló gyermekek-
nek, amelyeket rögtönzött kví-
zekkel és játékokkal kellett ki-
érdemelni. A kispadon helyet
foglaló sportolók is „megkap-
ták a magukét”, hiszen állandó

élcelődésnek voltak kitéve.
Egyszóval, Jozef Pročko nem
hazudtolta meg önmagát, azt
nyújtotta, amit a nézők általá-
ban elvárnak tőle.

A találkozó szünetében – Jo-
zef Pročko állandó beszólásai
közepette – igencsak látványos
dolgok történtek. Fellépett a
Komáromi Művészeti Alapis-
kola mellett működő Co-
morra tánccsoport,
amely a Show Dance
stílust képviseli. A
Hodek Andrea által
vezetett csoport, a
tavalyi, Kaposvárott
megrendezett Eb-n
aranyérmet szer-
zett kategóriájában.
Ugyancsak élmény-
számba ment a H2F

Break - tánccsoport bemuta-
tója, amely már-már a legna-
gyobb sportteljesítményekkel
is vetekszik. Talán a legna-
gyobb tapsot mégis, egy 18
éves dunaszerdahelyi fiatal-
ember érdemelte ki mutatvá-
nyával. Szipőcs József, aki Szlo-
vákiát képviseli az idei, Abu
Dabí-ban megrendezésre ke-
rülő Street Football világbaj-
nokság döntőjében, kétperces
bemutatót tartott, amellyel tel-
jesen elkápráztatta a
közönséget. A

legru-
t i n o -

sabb lab-
dazsonglő-

rök is megcsodál-
ták volna, amit ez a fiú
bemutatott. És még valami.
Azért volt kénytelen kétper-
cesre szűkíteni bemutatóját,
mert 40 fokos lázzal érkezett
Komáromba, de semmikép-
pen nem akart csalódást
okozni a szervezőknek és né-
zőknek. És egy ilyen srácnak
kell támogatókat keresnie,
hogy sikeres lehessen a Vb-n(!?)
Nagyon fogunk neki szurkolni,
hiszen aki látta mit tud, az a
szívébe zárta ezt a mosolygós,
de nagyon szerény sportolót.

Ami magát a mérkőzést il-
leti, nos látványban ott sem
volt hiány. A kajakosok már az
első támadásukból vezetést
szereztek és úgy nézett ki, hogy
megfizetni készülnek tavalyi,
4:6-os vereségükért. A zsaruk
azonban beerősítettek és végig
kiegyenlített maradt a talál-
kozó. A rendőrök kapujába né-
hány percre beállt Gergely Ist-
ván is, amit a közönség kitörő
örömmel fogadott. Csapatuk-

ban különösen Miloš
Kraslan volt

elemében, ahogy megtudtuk,
nagyon komoly oka volt ek-
kora örömmel száguldozni a
pályán. Múlt hétfőn ugyanis
felesége Katka, a komáromi
kórházban megszülte Hanah
nevű kislányukat. 

Amikor Peter Šimon játék-

vezető véget vetett a találkozó-
nak, szűnni nem akaró taps fo-
gadta az asszisztensnők által
behozott csekket, amelyre
2.374 € volt ráírva. A két csa-
patkapitány közösen adta át a
gyermekosztály főorvosának,
MUDr. Mário Kochannak, aki
meghatódva köszönte meg a
sportolóknak, szervezőknek és
nézőknek a nemes célt szol-
gáló estét. Ő is hozott ajándé-
kot, mégpedig mindkét csa-
patkapitány, egy-egy csodaszép
rajzot vehetett át a főorvos ke-
zéből, amelyeket az osztály kis
páciensei készítettek. 

Sportolóink és rendőreink te-
hát ismét nagy emberi tettnek
adták tanúbizonyságát. De azok
a nézők is, akik a legjobb szán-
déktól vezérelve eljöttek, hogy
egyrészt jól szórakozzanak, más-
részt, hogy ezzel is segítsenek az
arra rászoruló gyermekeknek.
Részvételükkel nemcsak ma-
guknak, de másoknak is egy fe-
lejthetetlen estét szereztek. 

Kajakosok – Rendőrök 9:9 (6:5)
Kajakosok: Magyarics Fe-

renc, Szabó A., Szabó Z., Risz-
dorfer Mihály, Riszdorfer Ri-
chárd, Krajčí Ladislav, Bu-
kovský Tibor, Hodúr Tomáš,
Tarr György, Ďurčo Marek,
Broczky László, Hluško Marek.

Rendőrök: Demáček, Tóth,
Kmeť, Fekete, Lipták, Podlucký,
Pásztor, Cséplő, Káplócky, Ma-
cek, Kraslan. Edző: Horváth Ti-
bor, asszisztens: Bényi Zoltán,
csapatorvos: Július Pavlík.  

Játékvezető: Peter Šimon

Közel hatszáz néző jött el a Kajakosok – Rendőrök jótékonysági focimérkőzésre

A pályán döntetlen, emberségből viszont győzelem
Ötödik alkalommal rendezték meg az egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő Kajakosok – Rendőrök jótékonysági fo-
cimérkőzést a Komáromi Városi Sportcsarnokban. A két csa-
pat játékosai már hagyományosan, a komáromi kórház gyer-
mekosztályának ajánlják fel a mérkőzés teljes bevételét. Eb-
ben az évben a jótékonysági találkozó megdöntött minden
eddigi csúcsot. A nézőtéren mintegy 600 néző foglalt helyet
a tavalyi 400 nézővel szemben, míg a tavalyi 1.871 € helyett,
most 2.374 €-s csekket vehetett át a sportolóktól MUDr. Má-
rio Kochan, a gyermekosztály főorvosa. A vendégek között
ott volt kpt. Mgr. Dionýz Holocsy, komáromi rendőrkapitány,
valamint Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok vízilab-
dázó is. 

A mérkőzés résztvevői, középen guggol MUDr. Mário Kochan főorvos

Egy szívbéli kajakos szurkoló

A szigorú
rendőrkapi-

tányt is meg lehet 
mosolyogtatni

Támogatók: Wilex s.r.o., Komáromi Városi Hivatal, Bo-
nita s.r.o., Predajňa Artemis, Danubius Center, Michal Pe-
karík, Bala Élelmiszerbolt, C.B.C.G. Pékség, Subaru Ko-
márno, Nec Arte Nyomda, SSM Slovakia s.r.o., Méhes Pne-
uservis, Litovel Pub, Winery CORP s.r.o., Škoda Real N,
Drink-Car s.r.o., Acacia Team, S+K Pékség, AEGON Biztosító.

Médiatámogatók: COM-MÉDIA s.r.o., Komáromi Városi
Televízió, Komáromi Lapok, DELTA Hetilap, Grátis. 

Főszervezők: Ladislav Demáček, Cséplő Gyula, Magyarics
Ferenc, Marek Hluško.

Szipőcs József bűvöli nagy magabiztos-
sággal a labdát

A kajakosok első támadásukból gólt szereztek Riszdorfer Ri-
chárd révén
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Kosárlabda
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Szerdán
MBK Rieker – Léva 58:65 (24:18,

16:16, 8:15, 10:16)
A találkozó előtt kisebb házi ün-

nepség zajlott a hazai kispadnál. A
csapat játékosai 70. születésnapja al-
kalmából üdvözölték Paulík Józsefet,
a klub sportigazgatóját, a komáromi
kosárlabdázás minden idők kétségkí-
vül legnagyobb egyéniségét. Az ün-
nepi hangulat és a papírforma egya-
ránt arra engedtek következtetni,
hogy a nagy riválisok találkozóján a
komáromi csapat saját közönsége
előtt hozza a győzelmet. A papírfor-
mát maga a táblázat is alátámasztotta,
hiszen eléggé biztosnak látszott a ko-
máromiak dobogós helyezése az alap-
szakasz eddigi részében. Egymásnak
is feszültek a csapatok eléggé rende-
sen, és a találkozó 4. percében már
10:10 volt az eredmény. Aztán Bur-
rows vette fel elsőként a kellő fordu-
latszámokat, amihez a csapatkapitány
Berkis is csatlakozott egy hárompon-
tos dobás formájában, és rögtön jobb
lett a hangulat a komáromi csarnok-
ban, merthogy két perccel az első ne-
gyed előtt, 20:12 világított az ered-
ményjelzőn. A negyed végéig csak
kozmetikázni tudtak a vendégek, de a
hatpontos hazai előny ellenére, va-
lami rosszat kezdtek sejteni a szurko-
lók. Mindezt annak ellenére, hogy a
második negyed elején Laco három
pontot érő dobása után, már tízpon-
tos volt a hazai előny (28:18). A félidő
végéig ugyan tartották nem nagy elő-

nyüket a hazaiak, de játékukkal me-
sze nem győzték meg lelkes szurko-
lóikat. A vendégek nagyszerűen vé-
dekeztek, a hazai sztereotípia is az ő
malmukra kezdte hajtani a vizet. A
második félidő aztán maga a volt po-
kol hazai szempontból. Most lehetne
hazaiakat sújtó nagy játékvezetői hi-
bákról és egyebekről beszélni, ami lé-
nyegében igaz is, de a játék szem-
pontjából ez sem igazolná a hazai csa-
patot. Zűrzavaros cserék, fejetlen tá-
madások, önbizalmukat vesztett
hazai játékosok – ez vált jellemzővé a
találkozón. A második félidő elején
zsinórban szereztek 9 pontot a ven-
dégek, és bár Berkis hármasa még fel-
csillantotta reményt, sőt, 4 perccel a
vége előtt 51:49 volt – ide, de egy perc-
cel később már 51:54 volt az ered-
mény. Ezt a lévaiak már nem enged-
ték ki a kezükből, és szurkolóik öröm-
mámorban törtek ki, amikor  véget
ért a találkozó. Talán ők sem gondol-
ták mérkőzés előtt, hogy Komárom-
ban akár győzhetnek is....

Pontszerzők: Burrows 22, Berkis 14,
Johnson és Laco 6-6, Jones és Klár 5-5
– English 14, Bernard 13.

További eredmények: Prievidza –
Inter 86:83, Sp. N. Ves – Handlová
81:62, Žilina – B. Bystrica 85:81. Nitra
és Svit – szabadnaposak voltak. 

Szombaton
MBK Rieker – Sp. N. Ves 82:70

(22:18, 20:20, 22:18, 18:14)
Új edző, új lendület, új célok! Ezt le-

hetett érezni szombaton a komáromi
csarnokban, amikor a csapatok kifu-
tottak a pályára. Bár eddig is mindig
óriási hangorkán fogadta a hazai csa-
patot, ilyen mint ezen a találkozón,
még Komáromban soha azelőtt nem
volt. És nemcsak az elején, de az
egész mérkőzés folyamán. Már az is
jó előjel volt, hogy az iglói szurkolók
köszöntötték a komáromit, amely vi-
szonozta az üdvözlést, és megkez-
dődhetett a nagy kosárlabda-dráma.
A hazai csapat remekül védekezett,
de a támadásokkal sem volt különö-
sebb probléma. Igaz, a 15. percig meg-
szerzett 14 pontos vezetés (38:24) után
a hazai csapat átmenetileg veszített
lendületéből, és a vendégeknek sike-
rült tíz pontot ledolgozniuk, de en-
nek voltak egyéb okai is. A familiári-
san Krunonak becézett Krajnovič ed-
zőnek ugyanis nem volt lehetősége
mérkőzésen látni a jelenlegi komá-
romi csapatot, így minden játékos-
nak megadta a bizonyítási lehetősé-
get. A sok csere kizökkentette a csa-
patot addigi ritmusából, de némi tá-
jékozódás után aztán visszaállt a

rend. Azt sem feledjük ennek kap-
csán, hogy a bajnokság egyik legjobb,
– ha nem a legjobb – csapatát látták
a komáromiak vendégül, tehát akár
komáromi segédlet nélkül is szoron-
gathattak volna. Később ezt meg is
tették, hiszen 5 perccel a találkozó
vége előtt 66:66 volt az eredmény,
amikor a vendégek érezhették ma-
gukat „lovon” és igen nagy dráma
volt kialakulóban. Ezután viszont jött
a találkozó utolsó öt perce, amelyet a
hazai csapat 16:4 arányban megnyert!
A közönség tombolt, és hosszú per-
cekig felállva tapsolt, éltette csapa-
tát. Mindketten fantasztikus teljesít-
mény nyújtottak, mindketten hozzá-
járultak a sikerhez!

Pontszerzők: Burrows 21, Berkis 19,
Jurík 12, Klár 11, Laco 7, Johns 5, Mi-
šinský 3, Johnson és Dubovský 2-2 –
Baldovský 19, Jefferson, Mielczarek és
Mróz 11-11.

További eredmények: Levice – Pri-
evidza 84:95, Svit – Nitra 83:82, B.
Bystrica – Handlová 80:61. Inter és Ži-
lina – szabadnaposak voltak.

A tabella állása:
1. Sp. N. Ves 31 22 9 2455:2319 53 (136)

2. Nitra 30 22 8 2497:2343 52 (154)

3. MBK Rieker 31 17 14 2559:2420 48(139)
4. Levice 31 16 15 2445:2348 47 (97)

5. Handlová 31 15 16 2346:2367 46 (21)

6. Žilina 30 13 17 2388:2434 43 (-46)

7. B. Bystrica 30 12 18 2266:2314 42 (-48)

8. Prievidza 30 12 18 2410:2543 42(-133)

9. Svit 30 13 17 2376:2524 42(-148)

10. Inter 30 10 20 2310:2440 40(-130)

E heti program: Szerdán Prievid-
zán lép pályára az MBK Rieker,
szombaton pedig szabadnapos lesz.

A szerdai vereség után, szombaton már új edző vezetésével lépett pályára az MBK Rieker

Fájó vereség és szenzációs győzelem
Gyors ritmusban zajlik a férfi extraliga, csak azok a csapatok jutnak némi
levegővételhez, amelyek a sorsolásnak köszönhetően éppen szabadna-
posak. A múlt hét igencsak változékony volt a komáromi csapat számára.
Előbb szerdán szenvedett vereséget hazai pályán nagy riválisától a Lévá-
tól, majd szombaton szenzációs győzelmet aratott, ugyancsak hazai csar-
nokban, a listavezető iglóiak felett. A szerdai találkozó után a rá nehezedő
nyomásra hivatkozva lemondott Juraj Suja edző, így a klubvezetésnek
gyorsan kellett cselekednie. Olyan gyorsan, hogy pénteken már Komá-
romban volt a 35 éves horvát Krunoslav Krajnovič, akinek vezetésével, az-
tán szombaton az MBK Rieker rendesen megtépázta az egyik bajnokjelölt
önbizalmát.

Krunoslav Krajnovič, az MBK Rieker új
edzője

Paulík József klubigazgatót köszöntötték a lévaiak elleni találkozó előtt

Burrows ismét elemében volt az iglóiak ellen



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.

negyedik  kérdésünk:
Mikor építették át a Sitno bútorüzletet? 
A választ keresse újságunkban! A 10 választ  az utoljára
megjelenő kérdésünk után (április 4.)  küldjék be.


