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Részletek a 13. oldalon

Visszakerül a magyar
felirat a Szent Rozália
templomba?
A komáromi esperes támogatja, hogy újra lát-
ható legyen a komáromi Szent Rozália temp-
lom magyar felirata, melyet a felújítási mun-
kákat végző cég munkásai lefestettek. Egy
korábbi állapotot állítanak visssza.

Folytatás az 5, oldalon

Az élet hosszútávon
igazságot szolgáltat

Ipóth Éva asszonyt talán nem kell külö-
nösebben bemutatnunk olvasóinknak. Hu-
szonkét évig állt a nyugdíjasotthon élén,
tulajdonképpen annak megalapításától a
mai napig. Aztán mint tiszta égből a vil-
lámcsapás jött a hír, miszerint a mindenki
által kedvelt és szeretett igazgató asszony
beadta felmondását az intézmény fenntar-
tójának, a Komáromi Városi Hivatalnak. En-
nek kapcsán kerestük meg irodájában, ahol
hosszasan elbeszélgettünk a szókimondó
igazgatónő eddigi munkájáról, életéről.

� 
• Önt Komáromban szinte mindenki is-

meri, nemcsak mint az intézmény igazgató-
nőjét, de mint a szlovák-magyar kapcsola-
tok, az együttélés javításának egyik
élharcosát. Hogyan és mikor került Komá-
romba?

- Pőstyénben születtem, de mivel édesapám
hivatásos katonatiszt volt, többször is új állo-
máshelyre helyezték át, így iskolai éveimet már
Privigyén töltöttem. Itt ismerkedtem meg ké-
sőbbi férjemmel, a magyar nemzetiségű Ipóth
Barnabással, akivel 1968-ban házasodtunk ösz-

sze. Ő matematika-fizika szakos tanár volt a ko-
máromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban,
később elvégezte atomfizikai tanulmányait és
a természettudományok doktora címet is meg-
szerezte, majd évekig a gimnázium igazgatója
volt. Én az Ipariban kezdtem dolgozni nevelő-
ként, mondanom sem kell, egy szót nem tud-
tam magyarul. Úgy döntöttem, hogy a magyar
nyelvű diákok csoportját fogom kérni az Ipari-
ban, akikkel azonnal baráti megállapodást kö-
töttünk. Ennek lényege az volt, hogy ők velem
csak szlovákul, míg én velük csak magyarul fo-
gok beszélni. Abban az iskolaévben a diákok lé-
nyegesen javítottak szlovák nyelvtanból, én pe-
dig már egyedül is elmehettem bevásárolni
Magyarországra. Korrekt megegyezés volt, nem?
Két gyermekünk született, amikor dönteni kel-
lett, milyen iskolába adjuk őket, a férjem jobb-
nak látta a magyar iskolákat, amelyeknek el-
mondása szerint magasabb volt a színvonala.
Ezzel nekem nem volt semmi problémám, vi-
szont a férjemnek ez többletmunkát jelentett,
mivel a tanulásnál én nem tudtam a gyerekek-
kel foglakozni. Ők tehát magyar iskolába jártak,
odahaza pedig velem szlovákul beszéltek.

Folytatás a 3. oldalon

www.deltakn.sk

Még mindig nincs vége a CoM-Média ügyének.
A városi testület utolsó ülésén a képviselők
megszavazták, hogy versenypályázatot írnak ki
e városi cég, a CoM-média vezetői posztjára.
Azonban Anton Marek polgármester múlt csü-
törtökön rendkívüli tanácsülést hívott össze,
ahol megvétózta a határozatot.

Folytatás a 2. oldalon
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Mintegy tíz rendőrségi autó
és kommandósok várták a
határon azt a kamiont, mely
hat és fél tonna anhydrid
nevű szert szállított Szlová-
kiába. A Magyarországon le-
foglalt szert konténerekben
tárolták. Az anyag heroin ké-
szítéséhez kellhetett, már
csak ópiumot kellett volna
hozzákeverni, és máris há-
rom tonna heroinhoz jutot-
tak volna a bűnözők. Ennyi
drog 150 millió eurót ért. 

A nemzetközi akció keretén
belül a szlovák rendőrség
Szervezett Bűnözés Elleni Hi-
vatala Szlovákiában egy ma-

gyar és egy szlovák, Csehor-
szágban pedig egy cseh ál-
lampolgárt tartóztatott le,
akik szoros összefüggésbe
hozhatóak az illegális szer
szállításával. 

A mostani akció egy tavalyi
sikertelen rendőrségi akció
folytatása, melynek során a
rendőrök egy cseh kamiont

követtek Törökországba,
amely illegális szert szállított.
A nemzetközi megegyezéssel
ellentétben azonban a megfi-
gyelt kamiont a célállomás
előtt feltartóztatták a török
hatóságok. A szlovák rendőr-
ség célja akkor egy törökor-
szági droglabor leleplezése
lett volna. -ga-

Múlt héten kedden lépte át a határt
az illegális szert szállító kamion

Komárom

Változások az 
egészségügyi biztosítóknál

Döntés született az egészségügyi járulékok éves elszá-
molásának ügyében. Ezentúl nem a biztosítottaknak
kell az éves elszámolást elkészíteni, hanem a biztosí-

tókra hárul ez a feladat. Ez a módszer nagyban egyszerűsíti
a munkáltatók és az egyéni vállalkozók kötelességeit, akik
eddig maguk készítették az elszámolást. A biztosítónak 2012.
március 31-e után 2 hónap áll a rendelkezésére, hogy ezt az
igazolást kiküldje a polgároknak, amit a biztosítottak leellen -
őrizhetnek, esetlegesen fellebezhetnek, ha téves kimutatást
kapnak. A másik változás, hogy a 30 év alatti főiskolai és
egyetemi hallgatók, akik még nem rendelkeznek akadé-
miai titulussal, mentesülnek az egészségbiztosítás befizetése
alól. Valamint az ingatlanok bérbeadása után sem kell fizetni
a biztosítónak – mondta el lapunknak Bastrnák Tibor, az egé-
szégügyi bizottság tagja. 

Az új Duna-híd projektjéről is tájékoztatott, mivel folyik a
tervezet előkészítése a két ország között. Április végéig az erre
kijelölt bizottság tagjainak feladata a kormány elé vinni a pa-
rafált terveket. 

ssy

Áprilistól beutaló nélkül

Folytatás az 1. oldalról
A múlt pénteki sajtótájékoz-

tatón döntését azzal indokolta,
hogy a határozat több pontjában
a város számára előnytelen és
törvényellenes dolgok szerepel-
nek. Hozzátette, úgy véli, Komá-
rom városa számára nyilvánva-
lóan előnytelen a testület
határozata a versenypályázat ki-
írásáról.

A polgármester úgy látja, nem
megfelelőek a versenypályázat
feltételei sem, mivel nem szere-
pel benne egy vállalkozói terv
benyújtásának szükségessége,
szerinte a COM-Média alapító
okirata nincs összhangban a ki-
írt feltételekkel. Azt is kifogá-
solta, hogy a szakmai bizottság
helyett a testület dönt az új igaz-
gató személyéről. Szerinte ebben
a kérdésben a szakmai tapaszta-
lat helyett a politikai nyomás fog
dönteni. 

Ugyancsak elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy a versenypályá-
zat meghirdetésére és a jelent-

kezések beadására csupán április
20-ig van lehetőség, vagyis a nyil-
vánosságnak és a jelentkezők-
nek nem lenne elég idejük a fel-
tételek alapos megismérésére. 

Így a COM-Média körül kiala-
kult helyzet egy ideig még biz-
tosan nem változik. Azonban
annyit leszögezett a polgármes-
ter, hogy rendkívüli testületi
ülést fog összehívni még húsvét
előtt, ahol beterjeszti javaslatát. 

A sajtótájékoztatón szó esett
a Kossuth téri felújítási munká-
latok megkezdéséről is. Miután
sikerült aláírni a szerződéshez
csatolt függeléket az építésügyi
minisztériumban, így a felújítás
május elején el is kezdődhet.
Anton Marek hangsúlyozta,
hogy a 19 hónapos határidőt saj-
nos nem sikerült lerövidíteni,
így a munkák 2012 júniusában
fejeződhetnek be. Mivel a finan-
szírozás eurofondokból történik,
így a kialakított parkolóhelye-
kért a város öt éven keresztül
nem szedhet majd parkolódíjat.

A polgármester bejelentette,
hogy április 27-én a városba ér-
kezik Ivan Gašparovič. Az ál-
lamfő a Šulek Gimnázium szín-
házi előadását tekinti meg,
valamint a Selye János Gimnázi-
umba is ellátogat.

A sajtótájékoztató talán legér-
zékenyebb kérdése az átszerve-
zésről szólt. Mivel megjelent az a
hír, mely szerint a rossz pénz-
ügyi helyzet miatt a Komáromi
Városi Hivatal kénytelen meg-
válni néhány alkalmazottjától, a
leépítés a nyugdíjasokat és a
meghatározott időre szóló szer-
ződéssel rendelkezőket érintené. 

A polgármester újságírói kér-
désre annyit mondott ezzel kap-
csolatban, hogy spórolás céljából
szükséges az átszervezés. Nem
erősítette meg, hogy 10 százalé-
kos lesz a leépítés, azt azonban
ismét megjegyezte, hogy a nyug-
díjas alkalmazottakat érinti
majd. A hivatal keresi a megfe-
lelő megoldást.

ssy

Április 1-jei hatállyal lépett életbe az egészség-
biztosítókról szóló törvénymódosítás, mely többek
között eltörölte a kötelező szakorvosi beutalókat. A
pácienseknek tehát a szakorvosi kivizsgálás előtt
nem kell a körzeti orvost felkeresniük, hacsak nem
látják szükségesnek. 

A körzeti orvos
továbbra is tájékoz-
tathatja specialista
kollégáját a páciens
egészségügyi álla-
potával és a szüksé-
ges eljárásokkal
kapcsolatban.

Ivan Uhliarik
egészségügyi mi-
niszter korábban ér-
telmetlen kötele-
zettségnek nevezte
a beutalókat, amellyel a betegeket terhelik. Gyakran
előfordult például, hogy a páciens órákat töltött a
körzeti, majd végül a szakorvosi rendelőben. A köte-
lező beutalókat az előző kormány vezette be még
2008-ban. A beutaló a nőgyógyászati, a fogorvosi, ké-
sőbb pedig a pszichiátriai és a szemorvosi vizsgálatok
esetében volt szükségtelen.

A változásról megkérdeztük olvasóinkat is, s a vá-
laszokból kiderül, hogy a módosítást pozitív lépésnek
tartják.

Kele Tamás (27 éves): Szerencsére nem járok sokat
orvoshoz, de mindenképpen jó dolognak tartom,
hogy nem kell rengeteg helyre elmenni, illetve nem
kell feleslegesen a körzeti orvosnál várakozni.

Németh Gizella (76 éves): Mivel mozgássérült va-
gyok, sokat jártam orvosokhoz egész életemben. A
mostani döntésnek örülök, nem kell folyton meg-
kérnem valakit, hogy vigyen el a körzeti orvoshoz a
papírért, utána meg persze a szakorvoshoz is. Ami vi-
szont rossz, hogy a szakorvoshoz is az jut be hama-
rabb, aki kifizeti a megszabott összeget. Akinek nem
telik rá, az marad a sor végén.

Haász Gizella (44 éves): Örülök a változásnak. A
körzeti orvosnál egyébként is sokat kell várakozni,
utána pedig mindez megismétlődik a szakorvosnál is.
Ugyan sok esetben a szakorvosnál időpontot kell
kérni, de beutaló nélkül talán hamarabb kivizsgál-
tathatja magát a beteg. földes 
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Folytatás az 1. oldalról
Nekem soha nem voltak elő-

ítéleteim, soha nem volt,
nincs, és biztosan nem is lesz
ilyesfajta problémám, igyek-
szem mindenkivel tisztességes
és megértő lenni, hiszen azt is
mondhatnám, hogy én már
szociális érzésekkel szívemben
jöttem a világra. 

•� Hogyan alakult későbbi
pályafutása?

- Nem igazán éreztem, hogy
teljes mértékben kielégítene a
nevelői munka, valahogy úgy
éreztem, többet is tudnék
tenni embertársaimért. 1985-
ben megtudtam, hogy igazga-
tót keresnek a kolozsnémai
nyugdíjasotthonba. Megpá-
lyáztam, és borzalmas él-
ménnyel zárult az intézetben
tett első látogatásom. Amikor a
távozó igazgató végigvezetett az
intézeten, az egyik idős bácsi
arcát meg akartam simogatni,
de ő ijedten elkapta fejét. Le-
döbbentem, mert éreztem,
hogy ez valami nagyon rossz-
nak a jele. Egy napot kaptam a
döntésre, de én már abban a
pillanatban döntöttem, amikor
az idős bácsi elkapta a fejét, és
egymás szemébe néztünk.
Tudtam, hogy itt nagyon ren-
det kell tenni, itt az emberek
félnek. Borzalmas körülmé-
nyek fogadtak, de amikor
egészségi állapotom megrom-
lását követően orvosi tanácsra
távoznom kellett, egy jól mű-
ködő, boldog emberekkel teli
otthont adtam át utódomnak.
Tény, hogy megviselt a napi
sok utazás és a rengeteg
munka, de ma is öröm-
mel gondolok az akkor ott
lakó idős emberekre, és
későbbi munkatársaimra.
Ekkor már 1989-et írtunk.

� • Ekkor megpályázta az
éppen befejezés előtt álló ko-
máromi nyugdíjasotthon
igazgatói székét.       

- Igen, ekkor már volt mö-
göttem némi tapasztalat, és
éreztem, hogy ebben a szak-
mában találtam meg életem
egyik nagy célját. Munkához is
láttunk azonnal, de a dolgok
nem egészen úgy alakultak,
ahogy elképzeltem. Az otthon
első lakói ugyanis a Komá-
romban (is) állomásozó szov-
jet csapatok tisztjei, illetve azok
családtagjai voltak. Az idősebb
komáromiak még bizonyára
emlékeznek a stadion melletti,
egyik lakótömbben történt gáz-
robbanásra. Az ott lakó csalá-
dokat azonnal el kellett he-
lyezni, és az akkori helyzetben
nem volt más megoldás, mint
az átadás előtt álló otthonban

elhelyezni a szerencsétlenül
járt embereket. 1990 májusáig
laktak nálunk. Kezdtük fo-
gadni az idős lakókat is, akkor
már elkezdődtek a ma is is-
mert problémák, a munkanél-
küliség, a lakáshiány, és egye-
bek. Eleinte idősek
otthonaként, panzióként mű-
ködtünk, ahol egészséges em-
berek találtak otthonra, de ak-
kor már éreztem, hogy
sürgősen szükség lesz bővítésre.
Az ott lakók is természetesen
öregebbek lettek, ami hatással
volt egészségi állapotukra. Tud-
tam, hogy megbetegedésük
esetén a legdurvább beavatko-
zás lenne maradék életükbe,
ha legrosszabb időszakukban
egy másik intézetbe kellene
szállítanunk őket. Egy betegel-
látó részleget kellett tehát épí-
tenünk, ami egyáltalán nem
volt egyszerű dolog. A mellet-
tünk lévő, már-már romhalmaz
zsinagógára gondoltam, és
azonnal intézkedni is kezdtem.
Egy hosszú, bírósággal végződő
folyamat volt, de megnyertük.
Végre aztán 1999-ben az akkori
polgármester, Pásztor István át-
vághatta a szalagot. Amikor vé-
get ért az ünnepség, csak ül-
tem és néztem magam elé.
Nem is akartam elhinni, hogy
én, egy jelentéktelen ember, vé-
gig tudtam harcolni ezt a szinte
végeláthatatlan küzdelmet. 

•� Ma már azonban 2011-et
írunk, és információink sze-
rint Ön benyújtotta felmon-
dását. Mi az igazi oka annak,
hogy egy erőtől duzzadó, fe-
jében további terveket

szövögető igazgató egyszer
csak ilyen elhatározásra jut?  

- Való igaz, május végén át-
adom az intézetet utódomnak,
akinek kilétét természetesen
még nem tudom. Persze, csak
abban az esetben, amennyiben
a polgármester úr a felmon-
dási időmet nem két, hanem
három hónapban szabja meg.
Ha a három mellett dönt, úgy
június végén távozom, szá-
momra ez nem probléma. Kér-
désére válaszolva azonban el
kell mondanom néhány dol-
got a további félreértések elke-
rülése végett. Köztudott, hogy
intézetünk 144 idős polgárnak
ad igazi otthont, tele ember-
séggel és szeretettel. Ezt első-
sorban tőlük kellene megkér-
dezni, nem kételkedem
válaszaikban. Sajnos azonban,
az illetékesek 2011-ben úgy ér-
zik, hogy mi a város számára

egy nagy probléma vagyunk.
Tisztázzuk tehát a tényeket. Az
intézmény finanszírozása há-
rom forrásból tevődik össze. Az
első és legnagyobb az állami
támogatás, második a bennla-
kók által befizetett illeték –
ezek a pénzek csak és kizárólag
az intézmény fenntartására
költhetőek. A harmadik forrás

a fenntartó, tehát a városi hi-
vatal által adott támogatás,
amelyet törvény ír elő. Tudni
kell, hogy a városi hivatal
semmi mást nem fedez, mint a
megemelt létszámú szociális
dolgozó, tehát 7 személy bérét,
ezt is csak 2002 óta. Sem töb-
bet, sem kevesebbet. Az egyes
bizottságok tagjai és a képvi-
selő-testület azonban abban a
tévhitben élnek, hogy az intéz-
ményt kizárólag a város tartja el
az adófizetők pénzéből. A táb-
lázat szerint 61,5 alkalmazot-
tunknak kellene lenni csak a
betegellátó részlegen, valójában
azonban 42 kolléga végzi ezt a
nehéz, emberpróbáló munkát,
tehát 18,5 személlyel kevesebb.

Minden nor-
mális embernek világos kell le-
gyen, hogy ezek az emberek
milyen nehéz munkát végez-
nek 360 €-s fizetésért. Beteg em-
bereket ápolnak a nap 24 órá-
jában, várható tehát, hogy
maguk is nemsokára ápolásra
fognak szorulni. Jött a gazda-
sági válság, és én megértően
vettem tudomásul, hogy egy-
fajta takarékossági okból,
26.233 €-val csökkentették az
egyébként járó 104.932 €-s tá-
mogatást. 2009 júniusában 15
százalékkal, négy hónappal ké-
sőbb további 2 százalékkal,
majd 2010 szeptemberében
újabb 8,22 százalékkal. Decem-
berben felhívtam kollégáimat
több megyei intézményben, és
meglepődve vettem tudomá-
sul, hogy már szinte minde-
nütt megszüntették az óvintéz-
kedéseket, csak éppen
Komáromban nem. Újra és újra

elismétlem, hogy nem emelést
kértem, csak a krízis időszak
beszüntetését, tehát az előző ál-
lapot visszaállítását. Egy fillérrel
nem akartam többet, mint
amennyire törvényből adó-
dóan jogunk van. Milyen igaz-
gató lennék, ha ismerve a tör-
vényt, nem küzdenék meg
annak érvényesítéséért? 

� • Úgy tudjuk, a pénzügyi
bizottság ülésén telt be az a
bizonyos pohár.  

- Nemcsak betelt, de talán túl
is folyt. Természetesen mint
mindig, most is felkészülve ér-
keztem, és ki tudja hányadszor,
előadtam a tényekkel alátá-
masztott érveimet a finanszí-
rozás kapcsán. A sok minősít-
hetetlen kérdés mellett
amelyeket feltettek, az egyik bi-
zottsági tag, akit nem kívánok
megnevezni, egy még minősít-
hetetlenebb megjegyzést tett.
Azt fejtegette, miért kell ne-
künk első osztályú szolgáltatá-
sokat nyújtani, merthogy a
szolgáltatások romlásával ki-
sebb lenne az igény. Majd ez-

után, amikor
szavazásra ke-
rült a sor, kites-
sékeltek a helyi-

ségből. Este kilenc órakor
megalázva, nagyon rossz érzé-
sekkel hagytam el a bizottsági
ülést. Ekkor döntöttem úgy,
hogy nem csinálom tovább, hi-
szen nemcsak megaláztak, de
durván megsértették alkotmá-
nyos jogaimat is.  Fontosnak
tartom azonban megjegyezni,
hogy senkire nem haragszom,
hiszen ezek az emberek még
este is a város érdekében dol-
goznak, talán csak fáradtságuk
idézte elő ezt az emberi mu-
lasztást. Mindezek ellenére cso-
dálkozom, hiszen a város al-
kalmazottja vagyok, az általam
vezetett intézményről szavaz-
nak, és én nem lehetek jelen.
Pedig a bizottság nem dönt,
csak szavaz csakúgy, mint a ta-
nács. A döntés a testület kezé-
ben van, annak ülései pedig
nyilvánosak. Érti ezt valaki?

•� Ön ezt elmondta a már-
cius 31-i testületi ülésen is.

- Igen, fontosnak tartottam
elmondani. Azt is, hogy sajnos
a képviselők a politizálás köz-
ben elveszítik a fonalat, ami-
ért a polgárok megválasztották
őket. Apelláltam arra is, hogy
végre tegyék félre a harcot egy-
más ellen, hiszen kit érdekel,
melyik képviselő milyen párt-
hoz tartozik, itt a városért kö-
zösen kell cselekedni. Kértem
őket, vigyázzanak egészsé-
gükre, hiszen már többen is tel-
jesítik a nyugdíjas otthonba
való vonulás feltételeit. Vitáz-
zanak, de ne veszekedjenek, ne
párthatározatokkal jöjjenek az
ülésre. Megkérdeztem, miért
nem tudnak végre felülemel-
kedni a gyűlöleten, a haragon,
az egymás elleni örökös har-
con. Kértem, ébredjenek fel
végre, és ne ilyen hangulatban
tárgyaljanak. Aztán közöltem
döntésemet távozásomról. Azt
hiszem, utolsó mondatom az
volt, hogy az élet hosszútávon
igazságot szolgáltat. Ezeken a
szavakon mindenki elgondol-
kodott, és az ezt követő szünet-
ben valamennyien megöleltek,
a hölgy képviselők arcán
könnycseppek is megjelentek. 

•� Ennyi energiával és
tenni akarással mit fog csi-
nálni szabadidejében?

- Az első két hétben teljesen
kikapcsolódom és pihenek.
Van négy gyönyörű unokám,
nekik is joguk van a nagymama
több szeretetére. Imádom a vi-
rágokat, a kertet, így lesz tenni-
valóm bőven. Télen pedig a fér-
jemmel fürdőket és kulturális
eseményeket fogunk látogatni.
De azért senki ne gondolja,
hogy ezzel minden egyebet fel-
adok. Továbbra is számíthatnak
a segítségemre úgy az otthon-
ban, mint bármilyen más terü-
leten. Rendszeresen fogok járni
a testületi ülésekre, hiszen mint
mondtam, senkire nem harag-
szom. Nem magamat akartam
én medializálni, hanem az in-
tézményt, annak problémáit,
amelyeket sok képviselő a mai
napig nem értett meg. Azt is
fontosnak tartom elmondani,
hogy semmiképpen nem örül-
nék annak, ha távozásomat a
polgármester személyével
hozná bárki is összefüggésbe.
Ismerem a komáromi helyze-
tet és sajnos tudom, hogy so-
kan ezt próbálják majd má-
sokra erőltetni véleményként.
Kijelentem, hogy neki ehhez
semmi köze nincs, továbbra is
kölcsönös a tisztelet közöttünk,
mint ahogy eddig is volt és a
jövőben is lesz. 

Böröczky József
A szerző felvételei     

Huszonkét év után távozik posztjáról Ipóth Éva, a komáromi nyugdíjasotthon igazgatónője

Az élet hosszútávon igazságot szolgáltat

Néhánnyal azok közül, akiket nagyon szeret

Nemcsak betelt a pohár, de talán túl is folyt
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Gútaiak figyelem! Közér-
dekű közlemény! Gútának
mentőszolgálata van!!! – egy
ideje már biztos, mert 3 éve
lakom a Főút mellett és jó
párszor már felriadtam a szi-
rénájára. De, hogy minek ez
a nagy felhajtás?! Jut
eszembe! Nem látott valaki
egy hordágyat?

Majd 2 hónapja reszketek a
méregtől, hogy leírjam-e vagy
ne, hát döntöttem, hogy
mégis! Hasznára válhat ez az
írás még másnak is, tehát jó
polgárként segítek, ha tudok.

Egy nap a késői órákban
percek alatt arra ocsúdtam fel,
mentőt kell hívnom. A lányo-
mat hatalmas hasi fájdal-
makkal segítették haza bará-
tai egy szülinapi buliról (a
kételyek eloszlatása érdeké-
ben előrebocsájtom, alkoholt
nem fogyasztott). Lányom,
ahogy megérkezett, azonnal
az ágyra vetette magát, egy-
folytában hányt a fájdalom-
tól, ordítozott: hívjak mentőt.
A lavór és a törölköző után te-
lefont ragadtam. Mivel a két
gyermekemmel hármasban
élünk, és a hétéves fiam már
aludt, tudtam, más megoldás
nincs, tehát máris hívtam a

155-öt. A komáromi mentő-
szolgálat azonnal értesítette a
gútaiakat, akik pár percen be-
lül ki is jöttek a címünkre. Lá-
nyom görcsösen feküdt az
ágyán és többször is elismé-
telte, nem tud felállni, de en-
nek ellenére a saját lábán kel-
lett lemennie a mentőig, ami
a lakásunk bejáratától nem
kis út ilyen fájdalmak mellett.
A lassú léptek végett tartott
vagy 20 percig az út lefelé,
közben-közben a mentős pár-
szor bevetette sajátos viccét,
felvegye-e a lányomat a há-
tára, mert ha törik, ha szakad,
gyalog kell lemenni a men-
tőig. Mindezek előtt még azt a
lehetőséget is felkínálták,
hogy esetleg nem akarom-e
saját autómmal bevinni a lá-
nyomat én a kórházba, amit a
mai napig sem értek. Az is
kérdés marad számomra, mi-
ért tart egy mentőnek 35-40
percig az út Gútától Komáro-
mig, holott szerintük ennek
így kellett lenni, mivelhogy
csúsztak az utak… Persze ak-
kor, a pánik kellős közepén,
amikor az embert hirtelen éri
a gyors cselekmények soro-
zata, ami ráadásul nem kis fe-
lelősség, az ember sokszor
utólag gondolkodik. Akkor,

Olvasói levél

Nem látott valaki egy hordágyat?

A környezetvédelemre, a környezet-
tudatos viselkedésre való nevelés
már az óvodáskorúak nevelésében
is fontos helyet foglal el. A környe-
zetünkben élő növényzet, állatvilág
megfigyelése, az emberi tevékeny-
ség romboló hatásainak – a szemét-
hegyek felhalmozásának, a lég-
szennyezésnek – a felismerése és
javítása már a legkisebbek nevelésé-
ben szerepet kaphat.

A környezetvédelmi minisztérium a
közelgő április 22-ei Föld Napja kap-
csán egy össz-szlovákiai akciót hirde-
tett meg Takarítsuk ki Szlovákiát! cím-
mel. A környezettudatos gondolkodás
és cselekvés megerősítésére szervezett
programba állami és civil intézmé-
nyek, valamint az alap- és középisko-
lák jelentkezését várják. A program
célja a szemétgyűjtés, a környezet ki-
tisztítása és más olyan tevékenység,
amely az emberek környezettudatos
viselkedését növeli.

Azoknak, akik április 13-ig csatla-
koznak és egy formanyomtatvány ki-
töltésével bejelentkeznek a programba,
a minisztérium segédeszközöket –
kesztyűt, szemeteszsákot – küld. Az
alap- és középiskolások versenybe is

szállhatnak. A díjazott osztályok szá-
mára például ingyenes belépést bizto-
sítanak a bajmóci állatkertbe, ingyenes
barlanglátogatást egy tetszőlegesen ki-
választott szlovákiai barlangba, vagy
egész napos kirándulást szerveznek
számukra a Murányi-fennsíkon, lovag-
lással és várlátogatással egybekötve.

A versenyben való részvételhez a
megtisztított területről max. 3 fényké-
pet kell elküldeni a denzeme@den-
zeme.eu címre, természetesen a tisz-
títás előtti és utáni állapotot kell
rögzíteni. Küldhetnek rövid videót is.
A nyerteseket a környezetvédelmi mi-
nisztérium bizottsága választja ki, az
eredményekről 2011. május 15-ig érte-
síti az iskolákat. 

Hogy a természetismeretre való ne-
velést már a korai szakaszban el kell
kezdeni, azt az Eötvös Utcai Óvoda
igazgatónőjének, Trenčík Katalinnak a
szavai támasztják alá. „A véleményem
az, hogy a környezettudatos nevelést
az óvodában el kell kezdeni. Termé-
szetesen nagyon fontos, hogy a kör-
nyezetvédelem fontosságával min-
denki, tehát a felnőttek is tisztában
legyenek. Már az iskola megkezdése
előtt olyan szokásrendszert kell kiala-
kítani a kicsikben, amelyre aztán az
alapiskolákban lehet építeni. 

„A szülőkkel összefogva intézmé-
nyünkben két évvel ezelőtt kézi pa-
lacknyomókat szereltünk fel. Ezek se-
gítségével a gyerekek az általuk
behozott palackokat összegyűrhetik, s
így a palackok tömörítve kerülnek a
megfelelő gyűjtőbe. Vannak kukáink
külön a PET palackokra és külön a
Tetra Pak dobozokra (például a tejes
dobozokra)”- mondja az igazgatónő.

Az óvodában nem csupán a szelek-
tív hulladékgyűjtésre helyeznek hang-
súlyt, hanem az újrafelhasználására is
akad példa.

„A nevelésnek köszönhetően való-
színűleg felnő egy olyan generáció,
akinek a környezettudatos magatar-

tás már az élete részét fogja képezni.
Hogy ezt a nevelést tovább erősítsük,
az idei oviolimpia versenyszámaiban
már megjelenik a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos versenyszám
is”- tette még hozzá az intézményve-
zető.  

S hogy a természetszeretetre való
nevelést az alapiskolában kell foly-
tatni, arra jó példa a marcelházi alap-
iskola. Az intézményben idén is meg-
emlékeznek a Föld Napjáról, igaz
ugyan, hogy ebben az évben két nap-
pal korábban, április 20-án kerítenek
rá sort. Duka Róbert igazgató lapunk-
nak elmondta, hogy az iskola terüle-
tén, kint a faluban, s terveik szerint az
erdőben is gyűjtik majd össze  a sze-
metet. A pedagógusok és a tanulók
tavaly például kint a szabadban a kö-
rülöttük élő növényekről és állatokról
beszélgettek el. Duka Róbert úgy gon-
dolja, hogy mindez segít abban, hogy
a környezetük élővilágát jobban meg-
ismerjék a gyerekek. A környezet meg-
tisztításával pedig olyan magatartás-
formát sajátíthatnak el, amelyet aztán
felnőttként is betartanak, illetve a tár-
saiktól is elvárnak majd.

földes

A környezettudatos viselkedésre már 
a legkisebbeket is rá lehet vezetni

Idén hetedik alkalommal került megren-
dezésre a KEN, melyet a Selye János Egyetem
Hallgatói Önkormányzata és a Selye János
Egyetem közösen szervezett. Színes progra-
mokkal, érdekes előadásokkal, koncertek-
kel és egyéb kultúrprogrammal vártak min-
den érdeklődőt.

Neves előadók tartottak érdekes előadáso-
kat: többek között Répás Zsuzsanna helyettes
államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának vezetője, Járai Zsigmond, a Magyar
Költségvetési Tanács elnöke, volt jegybankel-
nök, Ivan Mikloš pénzügyminiszter, illetve

Világi Oszkár, a MOL-Slovnaft vezérgigazga-
tója.

A hagyományos programok között szerepelt
a Tudományos Diákköri Konferencia, ahol az
egyetem hallgatói adtak elő. Majd kikapcso-
lódásra is volt lehetőség a sportnapon, várlá-
togatáson, illetve a Magna Cum Laude ferge-
teges koncertjén.

A zárónapon immáron ötödször rendezték
meg a Futás a jövőért elnevezésű akciót, amely
azt hivatott jelképezni, hogy Komárom Szlo-
vákia egyetlen olyan városa, ahol lehetséges az
óvodától az egyetemi képzésig anyanyelven,
magyarul tanulni. -ga-

Fotó: Finta Márk

Befejeződtek a VII. Egyetemi Napok
Komárom
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Folytatás az 1. oldalról
Az 1840 körül épült Szent

Rozália templom és a hozzá
tartozó kálváriakert felújítása
2010-ben kezdődött, elsősor-
ban vállalkozói pénzekből, il-
letve gyűjtésből. A templom-
külső, mára már kiemelkedve
eddigi szürkeségéből, szépen
felújított környezetével, esti
díszkivilágításával Komárom
egyik kiemelkedő objektu-
mává vált. 

A külső tatarozás után
most a belső munkálatok zaj-
lanak, melyeknek egy magyar
nyelvű felirat is áldozatául
esett. A kupola alatti dob kör-
befutó feliratát - amely öles
betűkkel hirdette: "+ SZENT
+ SZENT + SZENT + A + SE-
REGEK + URA + ISTENE +" -
díszítő elemekkel lefestették.
Az ornamentika ugyanakkor
a feliratnál száz évvel koráb-
ban keletkezett. 

A felirat eltüntetése szá-
mos komáromi civil szerve-
zet - a Komáromi Magyar
Gimnázium Öregdiákjainak

és Tanárainak Baráti Köre, a
Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület, a Csemadok
Városi Szervezete, az Egy Jobb
Komáromért Polgári Kezde-
ményezés, a Lélekharang Pol-
gári Társulás, a T.Ü.Kör Pol-
gári Társulás, a Komáromi
Polgári Társulások Szövet-
sége, Pázmáneum Polgári Tár-
sulás, a Teátrum Színház-, va-
lamint az MKP helyi
szervezetének tiltakozását
váltotta ki. 

Stubendek László, az MKP
komáromi szervezetének el-
nöke közölte, a Szent Rozália
templom Komárom katoli-
kus egyházközségének a tu-
lajdonában van, ezért az MKP
és a tiltakozó civil szerveze-
tek képviselői múlt hétfőn
felkeresték Elek László ko-
máromi esperes-plébánost.
Tárgyalásuk nyomán közös
állásfoglalást fogadtak el,
melyben leszögezik: „Szüksé-
gesnek tartjuk a munkálatok
ezen részének azonnali fel-
függesztését, valamint az

érintett magyar felirat mara-
déktakan visszaállítását és
restaurálását.” 

Az MKP egy nyilatkozatban
hangsúlyozta, „nem enged-
hetjük meg azt, hogy Komá-
rom városában csorbuljanak
nyelvi jogaink, kárt szenved-
jenek magyar hagyománya-
inkat jelképező értékeink“. 

Elek László esperes-plébá-
nos kérdésünkre elmondta,
támogatja, hogy újra látható
legyen a komáromi Szent Ro-

zália templom magyar fel-
irata, ugyanakkor ez a Mű-
emlékvédelmi Hivataltól is
függ. A hivatal ugyanis arra
adott engedélyt, hogy a
templomot úgy újítsák fel,
hogy visszaállítsák eredeti ál-
lapotát, amilyen megépülé-
sekor, az 1840-es években
volt.

Felhívta a figyelmet arra,
hogy eredetileg ornamentika
díszítette a templom falát,
csak jóval később, az 1940-es

évek elején, vagy 1970-ben ke-
rült a helyére a magyar fel-
irat, így az nem az eredeti ál-
lapotot tükrözi. 

Elek László szerint hama-
rosan egyeztetnek a kérdés-
ről a Műemlékvédelmi Hiva-
tallal. Mint mondta, talán az
is megoldás lehet a problé-
mára, hogy egy más helyre
kerüljön a magyar nyelvű fel-
irat.

(cs.á.)
Kép: pl

Visszakerül a magyar felirat 
a Szent Rozália templomba?

abban az idegállapotban saját neme-
met is képtelen lettem volna megálla-
pítani, ezért csak akkor futottak végig
rajtam a kérdések, mikor már elindult
a mentő. Például, hogy miért kell gör-
csös hasi fájdalmakkal szenvedő be-
tegnek a saját lábán lemenni a men-
tőig? Talán nincs a mentőben hordágy?
Vagy az is lehet, hogy amíg hordágy
volt, addig ellátás nem és megpattant a
hordággyal valami amputált lábú be-
teg? A mai bolond világban.

Újból elborult az agyam, de most
már nemcsak az aggódástól, hanem in-
kább a méregtől! Na, de száz szónak is
egy a vége! Ne akarjunk sokat. Nagyok
lettek az igények! Mentő van, hordágy
nem kell, a fele úgyis csak szimuláns! A
mentős vicces, mi kell még Gútának?
Az igazság az, hogy már bánom, hogy
még a pánik közepette is türelemmel
voltam, gondoltam, ha ők mondják,
ennek így kell zajlani, de akkor is! Már
nagyon bánom, hogy nem ugrottam
én a mentős hátára, lehet, hogy akkor
előkerült volna az a rejtett hord ágy! Te-
hát gútaiak, figyelem! Ismét közérdekű
figyelmeztetés:

- Aki mentőre vár, biztosítson magá-
nak hordágyat… STOP

- Legyen kedélyes és fürge… STOP
- Habár, ha jobban belegondolok,…

STOP
- De ki viszi majd a beteget… a saját

hordágyán… a mentőig…? STOP

U.i: Hogy a komáromi kórházban
milyen trükkökkel és morbid viccnek
álcázott valóság-show-val találtam

magam szemben, ill. a lányom, mert
hiszen itt valójában ő a szenvedő
alany, az undok, a tűzrevaló áldozat,
aki nyavalyog, mert fáj…hát mit is
mondjak! Az is megérne egy jó pi-
káns cikket, sőt, túlzás nélkül mond-
hatom, hivatalos irományt, de tudják
mit? A folytatást rábízom mindenki
fantáziájára, mert ez egy fura hely és
nem túl biztonságos. Csak hogy pár
dolgot megemlítsek: 3 nap alatt 2
műtét, persze, beöntés nélkül, té-
velygés a diagnózisok ismeretlen me-
zején, állati és türelmetlen bánásmód
és még sorolhatnám… Mulasztás a
mulasztás hátán! Egy biztos: ebben a
13 napban sok örömünk nem volt, és
a betegséget bele se számoltam. De
még, hogy a végére írjak valami vic-
ceset, nem fogják elhinni! A sebészeti
osztály egyik orvosa engem vont fe-
lelősségre, hogy mertem én a 16 éves
lányomat egyedül, szülői felügyelet
nélkül mentősökkel kórházba kül-
deni?! Nem értettem mi baja, először
azt gondoltam: ez hülye! Később,
mindent átgondolva rájöttem: igaza
van. Már mindent értek! 

Mindezen morbid kaland után
csak egyetlen reális kapaszkodó ma-
radt, aminek igazán örülni lehet: a
lányom túlélte!

A sok kellemetlen élmény ellenére
köszönet és hála a „rezkásoknak“ és a
CT-s szakiknak, igazán csodálatra-
méltó a munkájuk, a kedvességük és
a tenni vágyásuk, a végtelen türel-
mük. Ők tudják, miért vannak ott!

Amazon
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Monília
A monília a hajtásokon, a vesszőn

és a gyümölcsön jelenik meg. Elsőd-
leges fertőzési forrásai a fákon maradt
gyümölcsmúmiák, amelyeket a rezes
lemosó permetezés előtt feltétlenül
távolítsunk el, a lehullottakat pedig
forgassuk a talajba! Fertőzésveszély
esetén csak felszívódó és hűvös idő-
ben is hatékony szerektől várhatunk
megfelelő védelmet.

Ilyen gombaölő szer a CHORUS. A
többi készítménytől leginkább az kü-
lönbözeti meg, hogy hatását a moní-
liának igazán kedvező hűvös, csapa-
dékos időben is maradéktalanul
kifejti.

Fehérbimbós állapotban használjuk
a CHORUS 50 WG-t, 8-10 nappal ké-
sőbb pedig a TOPAS 100 EC-t. Ameny-
nyiben még továbbra is hűvösek a reg-
gelek, a 2. permetezést is célszerű
CHORUS-szal végezni.

Őszibaracktafrina
Az első zöld levélkék megjelenése-

kor már feltétlenül védekezni kell
olyan nagyhatékonyságú kontakt szer-
rel, mint a BRAVO 500. A BRAVO a ko-
rai fertőzések ellen kiváló védelmet
nyújt, még az ilyenkor gyakori, heves
esőzéssel járó, párás, ködös, változé-
kony időjárásban is. A BRAVO kezelést
követően folytassuk a permetezést a
SCORE 250 EC-vel.

A SCORE felszívódik a fertőzésre
igen érzékeny zöld növényi részekbe
és ott belülről véd. Az első kezelést
akkor végezzük, amikor a csúcsrügy
1-1,5 cm-re kizöldült, a másodikat 8
nappal később. Ha az időjárás a to-
vábbiakban is hűvős, csapadékos, vál-
tozékony, akkor további 1-2 SCORE-os
kezelésre is szükség lehet. A SCORE a
tafrinán kívül védelmet nyújt a virá g-
okat veszélyeztető monília, a tavasz
folyamán aktivizálódó lisztharmat és
a levéllyukacsosodást okozó gombák
ellen is.

Almatermésűek 
varasodása

A fertőzési forrásként szolgáló előző
évi fertőzött leveleket lehetőleg for-
gassuk a talajba. A rezes lemosás után
a CHORUS kiváló korai varasodás el-
leni hatása itt is megalapozza a ké-
sőbbi védekezések sikerét. A CHO-
RUS-t egérfül állapottól a virágzás
végéig 7-8 naponként, 2-4 alkalommal
használjuk.

Virágzáskor a gyógyító hatással is
rendelkező SCORE 250 EC-t használ-
juk 7-8 naponként 3-4 alkalommal. A

BRAVO markáns gombaölő hatása és
szinte lemoshatatlan esőállósága ré-
vén kitűnő védelmet nyújt varasodás
ellen is.

Fontos ismételten felhívni a figyel-
met, hogy mindhárom kórokozó el-
len elengedhetetlen fontosságú a
rügypattanás előtti rezes lemosóper-
metezés, amelyre ideális készítmény a
kiváló ár-érték aránnyal és optimális
szemcsemérettel formulázott NEO-
RAM rézoxidklorid.

Varasodás elleni további készítmé-
nyek: Baycor 25, Delan 700, Efuzin
500, Folpan 80, Mancosan 80, Mer-
pan 80, Shavit, Syllit, Mythos, Punch
10, Funguran.

A meggy monilíniás
betegsége

Egyik legkedveltebb gyümölcsfa-
junk, a meggy nevének hallatán so-
kan szinte azonnal a kellemesen za-
matos, frissítően savanykás,
mélybordó termés képére asszociál-
nak. De vajon gondolnak-e arra, hogy
ez a kedvelt csonthéjas gyümölcs sok-
szor igen nehéz feladat elé állítja a ter-
mesztőt, akinek szinte évről évre meg
kell birkóznia a hírhedt monilíniás be-
tegséggel annak érdekében, hogy el-

virágzás után ne az elszáradt hajtások
éktelenkedjenek a fákon a termés he-
lyett. 

A meggy monilíniás betegsége rég -
óta ismert, a felelős kórokozó a meggy
legveszedelmesebb ellenségei közé
tartozik. A Monilinia laxa a sokfelé
„elhíresült” virág- és hajtásszáradás
előidézője, amely egyébként a kajszit
is fertőzi. A betegség jellegzetes tüne-
tei, hogy virágzáskor a csésze- és szi-
romlevelek barnulnak, a kocsány el-
hal, a felületükön pedig apró szürke
ún. exogén sztrómák jelennek meg.
Később a kórokozó a hajtásban tovább
terjedve egész ágrészek elhalását idéz-
heti elő. A betegség jele még a met-
szetfelület barna elszíneződése, to-
vábbá a mézgacseppek megjelenése
is utalhat a fertőzésre. A beteg része-
ken rákos sebek is megfigyelhetők. Az
elhalt virágok, hajtások fokozatosan
elszáradnak, és ha ezeket metszéssel
nem távolítjuk el, a következő évek-
ben a fákon maradva komoly fertő-
zési forrást fognak képezni. A kóro-
kozó meggy, cseresznye, kajszi,
őszibarack és szilva esetében a gyü-
mölcsöt is megtámadhatja, amennyi-
ben az valamilyen okból kifolyólag sé-
rült vagy felrepedt. Gyakori eset, hogy
a Monilinia laxa a meggyet is káro-
sító cseresznyelégy sebzésének nyo-
mán telepszik meg a gyümölcsön. A
meggy felületén növekvő, barna, rot-
hadó folt jelenik meg, amely később
az egész gyümölcsöt elpusztítja. 

A Monilinia fructigena nevű kóro-
kozó csak a termést fertőzi, de meggy-
nél nem kell tartanunk fellépésétől.
Veszélyeztetett gyümölcsfajok viszont
az alma, körte, birs, cseresznye, kajszi,
őszibarack és a szilva. A tünetek ha-
sonlóak az előbb leírt gyümöcstüne-
tekhez azzal a különbséggel, hogy en-
nél a kórokozónál a sztrómák
okkersárga színűek. Mindkét beteg-
ség kórokozója megfertőzheti viszont
a cseresznye, kajszi, őszibarack és a
szilva termését, ezért ezen gyümöl-
csökön az említett tünetek akár egy-
szerre, egyazon termésen is észlelhe-
tők. 

Mielőtt a permetező géphez nyúl-
nánk, gondoljuk át, hogy mindent
megtettünk-e a betegség megelőzése,
a kórokozók terjedésének korlátozása
érdekében. Törekedjünk a kiegyenlí-

tett víz- és tápanyag-utánpótlásra,
hogy elkerüljük a gyümölcsök felre-
pedését! A cseresznyelégy károsítását
indokolt esetben a kártevő elleni, elő-
rejelzésre alapozott, időzített rovarölő
szeres kezeléssel minimalizálhatjuk. 

Meggy esetén csak a virágelhalás
megakadályozása érdekében lehet a
Monilinia laxa ellen kémiai úton ha-
tékonyan védekezni. A fertőzött ter-
més gombaölő szeres permetezéssel
már nem védhető meg a készítmé-
nyek hosszabb élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje miatt, így a gyümölcs
védelmének alapja a fent említett
megelőzési eljárások betartása. Ha
mégis megsérült a termés, akkor csak
a gyors szüret és feldolgozás jelenthet
megoldást. 

Meggyben felhasználható szerek pl.
Bordóimix DG, Cuprosan 50 WP, Cu-
proxat FW, Rézoxiklorid 50 WP stb. A
vegetációs időszakban a kezeléseket a
Monilinia laxa ellen a virágzás elején
és végén, illetve még a fővirágzás alatt
is érdemes elvégezni. E célra felhasz-
nálható készítmények pl. Systhane
Duplo, Chorus 75 WG, Topas 100 EC,
Horizon, Signum, Sporgon, Oma-
ment, Lynx. A meggy virágainak vé-
delmére ezek a készítmények mind
alkalmasak.

A védekezés tervezésekor vegyük fi-
gyelembe a virágzáskor várható időjá-
rási körülményeket is.

Szőlő
A szőlő első vegyszeres kezelése az

erinózist és akarinózist okozó atkák
ellen irányul. A permetezés főleg ott
fontos, ahol a kártevők az elmúlt ve-
getációs időszakban erősebb mérték-
ben fordultak elő. Mivel az atkák a rü-
gyekben és a kéregrepedésekben
telelnek, a növények idősebb részeit is
kezelni kell. A felsorolt készítmények
közül a Sulkát rügypattanás előtt, a
többi készítményt rügyfakadás után
alkalmazzuk. Az Ortus a vegetációs
idő alatt is használható. Készítmé-
nyek: Kumulus, Ortus, Sulokol K,
Sulka, Thivit Jet.

Szilva
Ne feledjük virágzás előtt a szilvafá-

kat azokon a helyeken permetezni,
ahol a Taphrina pruni okozta gyü-
mölcstorzulás rendszeresen előfordul.
Készítmények: Delan, Dithane, Efu-
zin, Syllit. Miriák Ferenc

Képarchívum

Növényvédelem áprilisban
Gyümölcsfáink sikeres vagy éppen sikertelen növényvédelmében a kora

tavaszi védekezések meghatározó jelentőségűek. Az áprilisi időszak a ker-
tész számára igen sok feladatot tartogat, melyek közül kiemelt jelentősége
van a legkülönbözőbb károsítók elleni védekezésre való felkészülésnek, il-
letve az alapvető növényvédelmi munkák megkezdésének is. A tavasszal kö-
rültekintően és helyesen végzett növényvédelmi kezelések jelentős hatás-
sal vannak a legtöbb gyümölcsfaj egész éves fejlődésére, kondíciójára, ezért
ezek jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az idén különösen oda
kell figyelni a lemosó permetezésre. A lemosó permetezés nem olcsó eljá-
rás, de aki gondosan elvégzi, annak tavasszal és a nyár folyamán lényege-
sen kevesebb gondja lesz a károsítókkal.

Őszibarcktafrina

Az almafa varasodása

Monília a meggyfán

Gubacsatka szőlőbogyón
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Bevetési gyakorlat lévén,
természetesen, senki sem
sérült meg, az akciót már
előre egyeztették megyei, il-

letve városi szinten. A beve-
tést irányító Čandal Tibor
alezredes elmondta: a már-
cius 30-án megtartott gya-

A független városatyák a
hivatal által beterjesztett 7
822 733 eurós kiegyensúlyo-
zott költségvetési anyagban
azt is kifogásolták, hogy 10-
20 ezer eurós összegek csak
úgy „röpködnek” különböző
projektek készítésére, tanul-
mányokra, átvilágításra, de
az emberek járdák, utcák fel-
újítását szeretnék, viszont
ebből egy métert sem látni a
büdzsé beterjesztett változa-
tában. Dobis László függet-
len képviselő azt kifogásolta,
nem lát még idén biztató
helyzetet Szlovákia gazda-
sági fellendülésében, ezért
az sem biztos, hogy az ön-
kormányzat megkapja az
összes idei járandóságát az
országos költségvetésből.
Ennek okán vonta kétségbe,
hogy bizonyos beruházáso-
kat hitelekből kellene meg-
valósítani a városnak, mi-

közben azt is megemlítette:
támogathatók a nagyobb be-
ruházások, de nem ebben
az évben, a költségvetés egy
nyitott könyv, a gazdasági
helyzettől függően évköz-
ben is lehet rajta alakítani.
Szerinte a független képvi-
selők által beterjesztett mó-
dosító javaslatok megfelel-
nek a mai helyzetnek. Egy
másik független képviselő,
Görföl Vilmos szerint azért
is álltak elő a módosítások-
kal, mert a pénzügyi bizott-
ság sem javasolta elfogadni
a hivatal által beterjesztett
költségvetési javaslatot. 

A 2011-re szóló büdzsé kér-
désében végül egyezség szü-
letett, a függetlenek által be-
terjesztett javaslaton még
annyit csiszoltak, hogy az
már elfogadható volt az
MKP-s képviselőknek is. Így
a tizenkét jelenlévő képvi-

Kilenc autóval vonultak ki 
a tűzoltók a tanintézményhez

Nagymegyer

Lefaragtak a büdzsé 
beterjesztett változatából

A Bartók Béla Alapiskola második emeletéről kötelek és
hordágy használatával mentettek ki egy embert a lánglo-
vagok, további két személyt pedig a füsttel telt helyisé-
gekből. A nagy erőkkel kivonuló tűzoltók összesen kilenc
járművel érkeztek az addigra már kiürített, háromemele-
tes épülethez, mely az említett alapiskolán kívül a keres-
kedelmi akadémiának és a gimnáziumnak is az otthona. 

korlatuk célja az volt, hogy fel-
mérjék állományuk tudá s-
ának szintjét az ilyen jellegű
mentési munkálatokban. A
nagymegyeri tűzoltó- és mű-
szaki mentőállomás 9 óra 30
perckor kapta az emelt szintű
riasztást, ilyen esetekben au-
tomatikusan a dunaszerda-
helyi állomáshelyről is kiin-
dulnak a tűzoltókocsik. A
helyszínre érkező gépjármű-
vek között két tartálykocsi, há-
rom műszaki mentéshez
használatos autó, egy kosárral
ellátott karos emelő és to-
vábbi három segédtechnikai
jármű volt. A bevetésen ösz-
szesen 35 tűzoltó vett részt, a
nagymegyeri és dunaszerda-
helyi hivatásos állományt
bősi önkéntesek is kiegészí-
tették. A gyakorlatot irányító
stáb a legvégén elégedettsé-
gét fejezte ki a felsorakozott
tűzoltóknak. K. Z. 

Kötelek és hordágy segít-
ségével eresztették le a
második emeletről

Egy tartózkodás mellett 
11 igennel hagyták jóvá a költségvetést

A beterjesztett költségvetési javaslat módosított formáját
fogadta el a nagymegyeri képviselő-testület az április 4-én
megtartott ülésén. A változtatást a független képviselők
csoportja eszközölte ki, mert soknak tartották a beruhá-
zásokra szánt másfél millió eurós hitelkeretet. 

Nagymegyer selő (9 független, 3 MKP-s) 11
igennel és egy tartózkodással
szavazta meg Nagymegyer
idei költségvetését, melynek
bevételi és kiadási oldalán a
lefaragások után egyaránt 7
233 588 euró olvasható. A költ-
ségvetésen kívül még több
téma is terítékre került: mint a
18 kamerából álló térfigyelő-
rendszer, melynek kiépítését
közbeszerzés útján már el is
nyerte egy bizonyos cég, vagy
annak a 15 ezer eurós tanul-
mánynak a kidolgozása, mely
a távhő hatékonyabb kihasz-
nálását lenne hivatott szol-
gálni. 

A polgármester azt is meg-
említette: az önkormányzat
szeretné elérni, hogy a közvi-
lágítás csak takarékos égőkkel
történjen, minden lámpatest
világítson, amikre nincs szük-
ség, azokat meg kell szüntetni.
Beszámolt arról is, hogy a kab-
riótetőket gyártó helyi Edscha-
Webasto cég fejlesztés előtt áll,
az ötszáz embert foglalkoztató
mostani két telephelye már
nem felel meg elképzelései-
nek, ezért egy zöldmezős be-
ruházásban gondolkodik, ide
költöztetnék át az egész céget,
ahol újabb háromszáz mun-
kahely létesülne a már meg-
lévők mellett. Erre a célra az
I/63-as főút mellett kialakított
ipari zóna felelne meg – emlí-
tette meg Néveri Sándor
(MKP) polgármester.

Kép és szöveg: 
Kovács Zoltán 
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Munkakör / beosztás / munkaadó Szám Elérhetőség
Tele-marketinges asszisztens, SR, COMPUTE SLOVENSKO
s.r.o. Komárno, Nádvorie Európy  20, Český dom 6 0948 200 684, Fényképes életrajzzal

lehet személyesen a cég székhelyén!
Autószerelő, SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Komárno, Feltétel: kitanult autószerelő + érettségi! 1

Kérvényt küldeni az OR PZ, Per-
sonálne oddelenie, Pohraničná 8,
Komárno címre. 

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s. 4 Életrajz a holka@koop.sk címre
Könyvelő/nő, SR, SK-CONT a.s. Komárno - Hadovce 1 035/7731406
Kövező, útburkoló, SR, MOZAIK spol. s r.o. Svätý Peter 15 0905 645 627
Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol.  s r.o. 
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650 440 123

Üzleti képviselő, SR, LOKÁTOR s.r.o., Komárno 1 0905 144 888

Üzleti képviselő, SR, JU-PER, Július Perpits, Komárno 7
Prezentáció 2011 április 15-én
10,00 órakor a munkahivatalban
Župná 15, I.emelet, 121-es ajtó

Tésztagyári dolgozó, SR, ANTONELLA s.r.o. Veľké Kosihy 1 035/7794 137

Segédmunkaerő, SR, Rodinné centrum SLUNCE n.o.
Komárno-Kava, 40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére ! 3

Válogatás 2011 május 2-án, 9,00
órakor a munkahivatal kis üléster-
mében, Župná 15, I.emelet, 121-ajtó

Eladó/nő, SR, Q8 MOBILMARKT, Keresztes Ľudovít, KN
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére! 1 0908 790 345

Pszichológus, SR, DETSKÝ DOMOV Kolárovo 1 Kérvény és életrajz a
petra.angyalova@gmail.com címre. 

Injektáló munkás, SR, URETEK SLOVENSKO s.r.o. Komárno 1 0918726754
Varrónő, SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž 20 035/7852033
Varrónő, SR, HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.
Komárno Munkavégzés helye: Veľký Meder 5 035/7731644

Varrónő, SR, EUROOBUV spol. s r.o., Komárno 10 035/7900411
Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0915069526
Tele-marketinges munkatárs, SR, MEDIFIT SLOVAKIA s.r.o., KN 5 035/7733832
Traktorista, SR, VITA-ZEL & COMPANY s.r.o. Marcelová 3 035/7905203
Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o. Komárno 1 Életrajz a hogard5@gmail.com címre.
Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905 457 501
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, EUROVIA  BT s.r.o. KN 5 0917 891 638

Tehergépjármű-vezető, SR, KOLAGREX spol. s r.o. Kolárovo 1
Életrajzot a tomata@tomata.sk, 
e-mail címre küldeni, vagy szemé-
lyesen a munkaadónál! 

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),  SR,
Takács Ladislav – T-TRANS Bátorove Kosihy 2 0908 152 278

Specializált egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV, KN 1 035/2433012
Specializált egészségügyi nővér, SR, ADOS POMOCNÁ RUKA 1 0918 188 319

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

Állásajánlatok járásunkban
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2005-től az üdülőfalutól le-
vált nyári termálstrandfürdőt
a Pat Fürdő Kft. működteti. Ez
idő alatt a medencék széles-
körű felújítására került sor. A
sport- és gyermekmedence a
legmodernebb szürőberende-
zéssel lett ellátva, valamint az
összes medence kiváló minő-
ségű fóliaborítást kapott. A 3,5
hektáron húzódó nyári ter-
málstrandfürdő területén
mindennemű építkezési és re-
konstrukciós munkálat befe-
jeződött a 2007-es évben, ami-
nek 3 új medence lett az
eredménye (úszó-, ülő/pi-
henő- és a rekreációs gyer-
mekmedence). A szakszerű te-

repmunkálatok eredménye-
képpen gondozott és bizton-
ságos területeket alakítottak
ki látogatóik számára, ahol
gondtalanul napfürdőzhet-
nek, valamint parkosított, ár-
nyékos területek is találhatók
a hűsölni vágyók számára. A
medencék környékén játszó-
terek épültek a legkisebbek ré-
szére. A nyári termálfürdő te-
rületén, de azon kívül is
számtalan lehetőség adott az
aktív pihenésre. 

A közelgő új idénnyel kap-
csolatban Boncsek Péter, a Pat
Fürdő Kft. igazgatója nyilatko-
zott hetilapunknak: „Minden
kedves DELTA-olvasót szeret-

nénk megnyugtatni, hogy a
pati strandfürdőben idén nyá-
ron is az elmúlt 4-5 év meg-
szokott színvonalán kívánunk
szolgáltatásokat nyújtani. Pat
község, valamint a Wellness-
központ menedzsmentje, a
strandfürdőnk vezetése és a
pati üdülőfalu területén vál-
lalkozó több tíz szállásadó,
vendéglátós közös erővel kí-
vánja orvosolni az üdülőfalu
hiányosságait, hogy egy való-
ban a kor elvárásainak megfe-
lelő üdülőközpont várja a ha-
zai és határon túli turistákat.
Örömömre szolgál, hogy Pat,
Izsa, Marcelháza, Dunarad-
vány és a többi környező tele-
pülés vezetése is felfedezi az
idegenforgalomban rejlő le-
hetőségeket, és ezeket priori-
tásként kezeli.

Terveink a 2011-es évre: Az
üdülőfalu bejárati részének
korszerű hasznosítása, vala-

Holop Ferenc, a Művelődési Központ igazgatója megnyitó-
ját követően Nagy Teodor ismertette a járási verseny végered-
ményét. Tizenhét alkotó 92 fényképét értékelte a szakmai
zsűri. A kiállított 57 alkotás képviseli majd járásunkat a kerü-
leti versenyen. A versenyt a szervezők három kategóriában ír-
ták ki. A fekete-fehér fényképek alkotói közül a győztes Takács
Tibor lett, második Holop Ferenc, harmadik Forró Imre. Okle-
vélben részesült Peter Prezmeczky „A tél örömei“ alkotásáért.
A helyi művelődési központ díját Bartalos Tibor „Árnyék a
mozgásban“ képéért kapta. A színes fényképek alkotói közül az
első helyen Takács Tibor, a másodikon Petra Doležalová és
Németh Miklós, a harmadik helyen Holop Ferenc és Andrea
Švecová végzett. A művelődési központ díját Krüger Viktor
„Csend“ c. alkotásáért kapta. Elismerő oklevélben részesült
Győri Andrea „Várakozás“ c. alkotásáért. 

A multimédiás alkotások közül első helyet nem adott ki a
zsűri, második helyen Andrea Svecová, a harmadik helyen Né-
meth Miklós végzett. Az AMFO 2011 fődíját Takács Tibor
„Csend élet“ c. alkotásáért kapta. 

A kerületi döntőt Léván rendezik meg június 3-án, míg az or-
szágos döntő színhelye Homonna, október 28-án. A győztes
fényképek április 16-ig naponta megtekinthetők a Művelődési
Központ előcsarnokában. (miriák)

A szerző felvétele

Amatőr fényképészek
járási versenye

Naszvad
A Művelődési Központ előcsarnokában került sor a 
39. AMFo 2011 amatőr fényképészek járási versenyének ki-
értékelésére, amelyen megjelent Vlasta Amanová, a Komá-
romi Regionális Művelődési Központ igazgatónője, Nagy Te-
odor, a zsűri elnöke, Haris József polgármester, Pavel ondera
fényképész, a versenyben résztvevő alkotók és az érdeklődők.

Az érdeklődők 57 alkotást nézhettek meg

A pati fürdő a ny   
A Pati-fürdő már 40 éve és jelenleg is a leglátogatottabb
idegenforgalmi desztináció járásunkban. Az ország leg-
délebben fekvő községe 22 hektáros beépített üdülőte-
rületen nyújt különféle szolgáltatásokat a pihenni vá-
gyóknak. A rekreációs üdülőfalu a 170 m mélységből
fakadó, 27 °C hőmérsékletü termálforrás köré épült. 

A pati strandfürdőben idén nyáron is az elmúlt 4-5 év  színvonalán kívánnak szolgáltatásokat
nyújtani

Olvasni jó!

Akönyv hónapja keretén belül egy új-
donsággal rukkolt elő a megyercsi
könyvtár. Az alapiskolát szólították

meg egy nem mindennapi kedvezménnyel.
Minden diák számára egyéves ingyenes bér-
letet biztosítottak. A bérlet mellé egy kifestő
és egy csoki is dukált. 22 tanuló kapott a le-
hetőségen és megígérte, hogy rendszeres ol-
vasója lesz a 12 ezer kötetes könyvtárnak –

tudtuk meg Kürthy Helenától, aki a helyi
könyvtár felelőse is. „Rendszeresen 20-25-en
látogatják a könyvtárat, mely hetente kétszer
„üzemel”- mondta a könyvtár felelőse. „Sze-
retnénk hagyományt teremteni ezzel a ked-
vezménnyel, hogy ezáltal is növeljük azok
számát, akiket eddig nem ejtett rabul a könyv-
olvasás. Örömteli érzés, hogy sokan ajándé-
koznak nekünk könyvet. Így legutóbb Danázs
József 500 darab könyvvel lepett meg ben-
nünket” -  mondja elismerően Kürthy He-
lena. 

-pint-

Óriásnyúl
Megint robbant a megyercsiek ötlettára. Itt

az újabb főtéri látványosság! Most egy
húsvéti nyuszi figurát állítottak fel, ugyan-

csak a falu főterén. A nyuszi „születése” egy ösz-
szeszokott team munkája. Az ötletgazda ebben az
esetben is Kürthy Helena volt. A nyuszi 6 méter
magasra sikeredett. A munka nagy részét Soldán
Csiri varrónő vállalta magára, aki a nyuszi ruha-
neműjét készítette, 15 méter anyag felhasználá-
sával. A főtéri nyúl életrekeltéséhez nagyban hoz-
zájárult az Eupack vállalat, melynek tagjai
targonca segítségével szorgoskodtak a nyuszi meg-
építésében. Igazi csapatmunka eredménye lett az
újabb főtéri látványosság. -pint-

Megyercs

Polgár u. (Meštianska) 3018, Észak-Komárom
Tel: 035/77 31 390, www.piko-bike.sk

Fektessen Ön is a minőségbe!

A legtöbb elégedett kerékpáros 
AUTHOR kerérpárt teker.

262,- € értékű ajándék
300,- € feletti vásárlásnál 
262,- € értékű ajándék
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www. HORMI .sk

AKCIA !  15 eur 
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

mint többnyelvű szolgáltatási
és információs táblarendszer
felállítása. Személyesen is jó
alternatívának tartom a par-
kolás ingyenessé tételét az
üdülőfalu kijelölt parkolóhe-
lyein és a főbejárat előtti nagy
parkolóban. Ezzel elérhetjük,
hogy a járművek nem fogják a
füves, parkos zónákat ilyen
célra igénybe venni. Az ingye-
nes parkolási rendszert több
nagy idegenforgalmi központ-
ban már az elmúlt években be-
vezették, többek között Pár-
kányban is, és a tapasztalatok
pozitívak, nőtt a látogatottság. 

A 2009-es nehéz esztendőt
követően már érzékeljük a tu-
risztikai érdeklődés növeke-
dését. Bízunk benne, hogy az
idén sikerül legalább 10 %-kal
növelni a hozzánk látogatók
számát. Nemcsak Pat község
lakosainak, hanem az üdülő-
falu területén vállalkozók szá-
mára is fontos, hogy az ön-
kormányzat konszolidált
költségvetéssel dolgozzon. Pat
község költségvetésének leg-
nagyobb adó-, közteher- és bér-
letidíj-befizetői jelenleg is az
üdülőfalu területén vállalko-
zók és ingatlantulajdonosok,
ezért fontos a megbízható
partneri viszony.

A 2011-es belépődíj- és bér-
letáraink nem változnak az el-
múlt évekhez képest. A nyári
strandfürdő garantált nyitva-
tartása júniustól szeptember

4-ig reggel fél 8-tól este 20 óráig
az idén is minimálisan 12 tel-
jes hét. Természetesen ez az
időjárás függvényében hosz-
szabbodhat.  

Kedvezmények: 50 %-os re-
gionális kedvezményt biztosí-
tunk a teljes nyári szezonra
szóló strandbérlet megvásárló-
inak. A Wellness-központ ta-
pasztalataiból kiindulva ezt ki-
terjesztettük a komáromi és
érsekújvári járás lakóira.  Ki-
dolgoztunk Pat község polgá-
rainak egy egész nyári szezonra
szóló 66,6 %-os kedvezményt
biztosító strandbérleti lehető-
séget, tehát ők a valós ár 1/3-
áért juthatnak hozzá a névre
szóló szerződéses 2011. évi
strandbérlethez. Ezen felül
minden pati lakos irodánkban
személyesen átveheti a strand-
fürdőbe érvényes kétszeri be-
lépésre jogosító ingyenes tisz-
teletjegyet.

A pati üdülőfalu szerves ré-
szét képezi a 2006-ban nyitott,
medence- és szaunavilággal el-
látott Wellness-központ, mely
az egész év folyamán hagyo-
mányos fürdői szolgáltatáso-
kat nyújt, úgy mint víziterápia,
pezsgőfürdő, ülőfürdő, finn
szauna, különböző masszázs-
technikák, ezenkívül megis-
merteti látogatóival az eddig
kevésbé alkalmazott wellness-
szolgáltatásokat, melyek ma-
gukban foglalják a gyógynövé-
nyes szaunát, gőzkabint,

Kneipp-taposót, iszappakolást
és sok egyéb mást.

Az üdülőközpont a buja nö-
vényzeten kívül parkkal és sé-
tányokkal rendelkezik, va la-
 mint természetes vízfelülettel a
szabadban történő fürdőzést
és a csónakázást kedvelők szá-
mára. A csónakázó tó kis szi-
getecskéivel 1,4 hektárnyi te-
rületen áll a vizibiciklizők ren-
delkezésére, valamint a horgá-
szok is itt hódolhatnak kedvenc
elfoglaltságuknak. A mozgás
szerelmeseinek sportpályák -
röplabda-, minigolf- és tenisz-
pálya - kerültek átépítésre, va-
lamint egy bowlingpálya a Well-
ness-központban.     

A pati üdülőfalu működő el-
szállásolási kapacitása kb. 1000
fő. Különböző érdeklődési kör-
rel bíró vendégek számára
nyújtanak szálláslehetőséget:
kezdve a családi nyaralókkal, a
panziókban, appartmanokban
történő ellátáson keresztül a 4-
csillagos szállodai szolgáltatá-
sokkal bezárólag.  

Aki ebben az évben elláto-
gat a pati fürdőbe, színvonalas
körülmények között pihenhet
vagy fürdőzhet ezen a kellemes
hangulatú helyen. Sokoldalú
szolgáltatásai révén a családok,
a fiatalok és a gyógyulni vágyó
vendégek számára egyaránt ki-
kapcsolódást biztosít.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Pat és Virt között található a gőzmeghajtású szi-
vattyúállomás, melyet ritka technikai műemlék-
nek tartanak. A műszaki emlék egyedülálló a
maga nemében. A gyakori árvizek miatt ebben a
régióban már 1897-ben építették meg ezt a szi-
vattyúzó szerkezetet. A térségben az első nagy
árvíz 1876-ban volt, majd 1888. szeptember 8-án,
1899-ben, 1926-ban, 1939-ben, 1942-ben és az em-
lékezetes 1965-ös. A szivattyútelep célja volt, hogy
fokozza a vízszállító rendszer nyomását, vagy a
mélyebben levő vizet magasabb szintre emelje. A
szivattyútelep három részből áll: a kazánház ké-
ménnyel, a gépház, valamint a gyűjtőmedence. A
belső műszaki berendezést a budapesti Nichol-
son–gépgyár gyártotta, a zsilipet a budapesti
Schlick-gépgyár. Az állomás a 19. század tipikus
műszaki épületei közé tartozik, amelyeknek fal-
sávjait vakolatlan téglából építették. A korabeli
technikai eszközök csaknem sértetlen állapot-
ban maradtak meg. 

Érdemes megemlíteni, hogy Hollandiában a
Wouda gőzszivattyútelepet a világörökség újabb
kincsei között emlegetik. A Wouda szivattyúmű
Hollandia északi részén áll, Frízföldön. Ez az
egyetlen még működő, gőzzel hajtott szivaty-
tyúmű, és ez a legnagyobb. (miriák)

A szerző felvétele

• Tetőszerkezet építése
• Tetőfedés – cserép, zsindely,

pléh
• Tető felújítás
• Kocsi beálló 
• Terasz
• Zsaluzás - tetőkoszorú, 

lépcső…
• OSB lapok felrakása
• Tatranský profil lerakása

Tel: 0908 054 022

TETŐFEDÉS &
ÁCSMUNKÁK

A pati fürdő a nyári idényre készül

Látnivalók – érdekességek

Gőzszivattyútelep
Pat - Virt

A Pat és Virt között található gőzmeghajtású
szivattyúzóállomás, melyet ritka technikai
műemléknek tartanak

„Büszke vagyok Rád, mikor apának szólítasz,
S köszönöm, hogy nap, mint nap új dolgokra tanítasz,
S ha eljön a nap , mikor már nincs mit tanulni, 
Engedd apádat csak csendesen aludni.
Bárhová is sodor  vagy taszít az élet,
Jó ha tudod, bármit teszel,
Én mindig szeretlek Téged.”
Április 5-én ünnepelte 2. születésnapját 

Németh Viktor.
Április 30-án ünnepli 30. születésnapját édesapja 

Németh Marián Marcelházán,
Köszönti őket az egész rokonság.

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

Április 5-én ünnepelte 35. születésnapját 

Olajos Milada
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából gratulálunk és sok puszit kül-
dünk neki: férjed Imi, leányod Miladka és kisfiad Imike,
kolléganőid: Móni, Sztázi, Evelyn, Rita és az egész ro-
konság.
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"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány 
már 6 hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Most csak 

370 euró

ELÁN AUTÓISKOLA

A Dunaszerdahelyen meg-
tartott XI. Vámbéry Napok
keretében került megrende-
zésre a Vámbéry Ármin Föld-
rajzverseny. 

A Csallóközi Múzeumban
megtartott versenyt Török Be-
nedek nyugalmazott tanár ve-
zette. A zsűri elnöke Lacza Ti-
hamér, a Szlovákiai Magyar
Írók Társasága Tudományos
és Ismeretterjesztő Irodalom
Szekciójának elnöke volt, tag-
jai pedig Nagy Iván etnológus
és Seres István történész tur-
kológus. A versenybe 10 alap-
iskola háromtagú csapatát  –
dunaszerdahelyi, madari,
nagytárkányi, pelsőci, alistáli,
nagyfödémesi, rozsnyói, gú-
tai, nádszegi, peredi – hívták
meg.  

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre a Budapest Kávé-
házban került sor, ahol Ho-
dossy Gyula, a Vámbéry
Polgári Társulás igazgatója
adta át a díjakat és az elis-
merő okleveleket az  alapis-
kola diákjainak és felkészítő
tanárainak, akik nagyszerű
munkát végeztek. 

Első helyen a Kukkónia ne-
vet viselő csapat, vagyis a du-
naszerdahelyi Vámbéry Ár-
min Magyar Tanítási Nyelvű

Alapiskola három diákja vég-
zett. A képzeletbeli dobogó
második fokán a madari Ma-
dárkák állhattak, név szerint:
Bósza Andrea, Juhász Anikó
és Ladányi Jenő, felkészítő pe-
dagógusuk Zahorcsek Mária,
akik színvonalas munkájuk-
kal az Édes Gergely Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola
hírnevét emelték. Harmadik
helyen a Nagytárkányi Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola Dalmácia nevet viselő
csapata végzett.

Zahorcsek Mária, a madari
Madárkák felkészítő pedagó-
gusa lapunknak elmondta:
„Vámbéry műve annyi sok

esztendő távlatából is izgal-
mas szórakozást nyújt. Vám-
béry Ármin több éves török-
országi tartózkodás után
1861-ben visszatért Pestre az-
zal a szándékkal, hogy felku-
tatja a magyarok őshazáját.
Rasid Effendi néven, szunni
dervisnek öltözve indult el
Konstantinápolyból. 1864
májusában visszaérkezett
Pestre.“ 

Még egy örömteli hírt osz-
tott meg velünk az iskola igaz-
gatónője. A Gútán megtartott
német nyelvi olimpiászon Pi-
ciny Andrea a második he-
lyen végzett. (miriák)

A szerző felvétele

Rendhagyó kulturális programra került sor
április 1-jén este 6 órától másnap reggel 6
óráig a csallóközaranyosi Kóczán Mór Alap-
iskola és Óvodában.  Az este a „Mindenki
színpadával” indult, amikor is a résztvevők
szerepelhettek egy-egy verssel, prózával, il-
letve dallal. 

Ezt követően megnézték A koppányi aga
testamentuma című filmet, amelyet játszóház
követett Bahorec Ágota vezetésével. A játszó-
házban török, illetve magyar kardot készíthet-
tek a fiúk, illetve pártát a lányok. A program ez-
után az első színes magyar film, a Liliomfi
megtekintésével folytatódott. A film vetítése
alatt filmtörténeti érdekességeket mesélt a
résztvevőknek Szabó Csilla. A „Mindenki szín-
pada” többször is visszatért az éjszaka folya-
mán: pedagógusok olvastak fel kedvenc köny-
veikből, fellépett Panyi Gergő, Matusek Atilla
és Ölveczky András. Ez utóbbi vendéggel be-
szélgetés folyt arról, mit jelentett nekik 13-14
évesen az, hogy létrehoztak egy színjátszó cso-
portot, az Álmodozókat, miért fontos tartozni
valahová, miért érdemes és kell kimozdulni a
számítógép elől. Ezután megnézték az Álmo-
dozók diákszínpad által színre vitt Kőműves

Kelemen című rock balladát. Az éjszaka hát-
ralévő részében pedig egymás után következ-
tek a jobbnál jobb magyar filmek. A program
reggel 6 órakor ért véget a tanulók azon hatá-
rozott kérésével, hogy: Ilyen lesz jövőre is,
ugye? (b.n.)

A MADÁRKÁK sikere 
a Vámbéry Ármin Földrajzversenyen

Hetény

Az iskola pedagógusai aktívan bekacsolódtak a bolondos órába
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Április elseje a bolondozás,
a tréfálkozás napja

Madar

Csallóközaranyos

A képzeletbeli dobogó második fokán a madari Madárkák áll-
hattak, név szerint: balról Zahorcsek Mária felkészítő pedagó-
gus, Juhász Anikó, Ladányi Jenő és Bósza Andrea

Rendhagyó iskolai
program 

Végre itt az április, ami a szerelem és a bolondozás hó-
napja. Ilyenkor sok minden megengedhető, és az ötletes tré-
fákon nem illik megsértődni. Persze mindennek van ha-
tára, és nem jó, ha a bolondozás durvaságba torkollik, ám a
jól irányzott poénok frissítően hatnak az emberre. 

Április elsején a Tarczy Lajos Alapiskola  tanulói egy bolon-
dos órát készítettek elő az iskola pedagógusai számára. Hét-
próbát terveztek, hisz tudják, hogy a Tarczys tanárok igazi hét-
próbások nemcsak a tudás átadásában, hanem a sportban is.
Minden tanár elfogadta a felkérést és bátran várta a megmé-
rettetést. A játékos feladatok között szerepelt akadálykerülés,
hulahoppozás, fogócska, tüdőgyakorlatok szívószállal. A diákok
becsületesen drukkoltak, ki-ki saját osztályfőnökének. A vi-
dám óra végén királyt avattak, s összegezték, hogy egy jót mu-
lattak, tanár s diák együtt. (miriák)

Megjelent a „trombitáló 
huszár“ zenélő képeslap a 
lokálpatrióták, kisgyermekes
szülők és turisták örömére.

A Klapka induló zenéje a 
városháza tornyából élethűen
szól, ha a képeslap „ajtaját”
kinyitjuk. 

A kis zenei modult két darab
gombelem táplálja, amelyeket
idővel kicserélve, sokáig hallgat-
hatjuk a híres induló dallamait. 

Nem utolsó szempont az
sem, hogy ajándékként is 
adható, s levélként 
postázható a világ 
minden részébe.

A kicsi huszár...

Beszerezhető: 
KOMAUDIT, Komáromi Könyvvizsgáló Kft. címén, 
Seress Rezső u. 12/27, a 035/7725054-es, üzenetrögzítős
fax/telefonon és az abeke@stonline.sk e-mail címen.

A kicsi huszár...

A Komáromi Napokon is megvásárolható lesz.
Keresse és kérje a könyvesboltokban is!
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A Föld órája

A Guinness rekordok könyvében is szereplő, 63 cm
magasságú bűvész és artista, Miss Merlis, polgári ne-
vén Tóth Judit Karvát is útba ejtette felvidéki turnéja
során. 

A világ legkisebb artistahölgye állandó szereplője a leg-
nevesebb cirkuszok liliputi showjának, de magánfellé-
péseket is vállal. Nem először járt hazánkban,  Fülektől
Pozsonyig több helyen is bemutatta bűvészprodukcióját
és idomított kiskutyáit. Több mint negyven éve van
már a színpadon, négygenerációs artista családból szár-
mazik. Elmondása szerint bejárta a fél világot, a liliputi
showval fellépett már az Egyesült Államokban, Pana-
mában, Costa Ricában, Atlantában és Dubaiban is. Ku-
tyaidomítással hét éve foglalkozik. Magánprodukcióját
is pozitív visszhang kíséri. A karvai nézők sem panasz-
kodhattak, hiszen többeket is bevont a játékba, felhívott
a színpadra a kedves kis hölgy.  Az idei cirkuszi turnéból
sem fog kimaradni Szlovákia, hisz a cseh Šimek Tornádo
nevű társasággal Pozsony mellett lép majd fel.  Ezzel a
társulattal már másodjára köt szerződést, mert mint el-
mondta, őszinte szeretettel hívják, és családias légkörrel
fogadják. Annak, akinek az élete a cirkusz, ez talán a leg-
fontosabb. Csákvári Ágnes

Miss Merlis Karván járt

Hetény

Ebből az alkalomból  a Tarczy
Alapiskola is csatlakozott a világ
legnagyobb önkéntes környezet-
védelmi mozgalmához. A világ
legnagyobb klímavédelmi ese-
ményén a csatlakozók vállalták,
hogy 2011. március 26-án 20.30-
tól egy órára lekapcsolják a vilá-
gítást.

„Az iskola vállalta, hogy fel-
hívja diákjai és a szülők figyel-
mét az eseményre, szórólapokat
osztottak szét, levetítették a meg-
mozdulás hivatalos reklámfilm-
jét, a honlapon propagálták az
eseményt és vállalták, hogy eb-
ben az időben teljesen áramtala-
nítják az iskola épületét. A felhí-
vás olyan jól sikerült, hogy a
diákok azonnal egy spontán kez-
deményezést indítottak el, mely-

ben egymást buzdították, hogy
ebben az időpontban az iskola
előtt találkozzanak, s gyertyát
gyújtsanak. Büszkék vagyunk rá,
hogy egyedüli magyar tanítási
nyelvű alapiskola vagyunk az ak-
ció résztvevői között, melybe
egyébként 7 iskola kapcsolódott
be“ – nyilatkozta lapunknak Ran-
csó Andrea, az iskola pedagó-
gusa.

Járásunkban a községek közül
Dunaradvány kapcsolódott be a
mozgalomba, ahol egy órára ki-
kapcsolták a faluban a közvilágí-
tást.  A szervezetek közül pedig a
Citynet Caffe internet kávézó és
a Jäger Pub szórakozóhely vett
részt az akcióban.

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

Ezúttal nemcsak a 60 perc volt a tét, hanem hogy mindannyian el-
gondolkodjunk, hogyan tudunk tudatosabban, fenntarthatóbban élni

A Föld órája egy, minden év márciusának utolsó szombatján meg-
rendezésre kerülő nemzetközi esemény, melyben arra kérik a ház-
tartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják ki lámpáikat és
elektromos berendezéseiket egy órára. A kezdeményezés 2007-
ben indult Ausztráliából, és 2008-ban vált nemzetközivé.

1. Základné podmienky:
a) Minimálna výška ponuky je 30,- EUR.
b) Uchádzači vo svojich ponukách sú po-

vinní sa preukázať platným povolením
podnikať v lesnom hospodárstve, zna-
losťou PLH na predmetné lesné pozemky.

c) Prenechaním časti pozemkov pre účely
rozvoja obce. 

d) Po odovzdaní nájomnej plochy zabezpečiť
pôvodný stav. 

e) Nájomné bude splatné v súlade s nájom-
nou zmluvou vopred a cena za vyťažené
drevo 15 dní po odvoze z lesa.

f) Priložiť LHP na celú dobu nájmu.
2. Spôsob predkladania návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú v slovenskom
jazyku v zalepenej obálke označenej heslom
„Súťaž – prenájom lesných pozemkov – Ne-
otvárať!“ na adresu vyhlasovateľa uvedenú v
záhlaví. 
3. Lehota na predkladanie návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú poštou na ad-

resu Nám. slobody č. 1199, 946 32 Marcelová,
alebo osobne do podateľne OcÚ Marcelová do
29. 04. 2011 do 12.00 hod.
Návrhy doručené po stanovenom termíne,
resp. návrhy, ktoré nespĺňajú stanovené pod-
mienky, nebudú zaradené do súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhlásené
podmienky súťaže zmeniť, súťaž zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené návrhy.
4. Kritériá vyhodnotenia súťažných 

návrhov:
Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov
bude výška nájomného za celú dobu pre-
nájmu a cena za vyťažené drevo, ktorá sa pre-
hodnotí po 3 rokoch podľa trhovej ceny. 
Termín vyhodnotenia návrhov a oznáme-
nie výsledku verejnej súťaže:
Predložené návrhy vyhlasovateľ vyhodnotí a
výsledky obchodnej verejnej súťaže oznámi
do 14. 05. 2011.
V Marcelovej dňa 07. apríla 2011 

Ervín Varga, starosta obce

oBCHoDNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
oBEC MARCELoVÁ, Nám. slobody č. 1199, 946 32 Marcelová

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej č. 30/2011 zo dňa 07. 03.
2011v súlade s § 9a, ods. 9 zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí a v súlade so zá-
konomčíslo 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a pred-
pisov ( Oddiel 3, Obchodná verejná súťaž § 281 až288 )

obchodnú verejnú súťaž
o najvýhodnejší návrh ceny prenájmu za lesné pozemky na 15 rokov, vedených na
LV 2044 obce Marcelová, p.č. 2773 o celkovej výmere 11,8571 ha v k.ú. Marcelová v
celosti v celosti za 30,- EUR /ha/rok a 10,- EUR za m3 vyťaženého dreva. 
Súťaž sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli obce dňa 07. 04. 2011.
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KOS
A szerelemben elég
kreatív vagy ezen a hé-
ten, és az ötleteid úgy

áramlanak ezen a héten, hogy
a másik félben inspirációs hul-
lámokat fejlesztenek ki.

BIKA
Ne hagyd, hogy dep-
resszióssá válj, inkább
menj el vásárolni, az

jót tesz a lelkednek, és a kör-
nyezetedtől is nagyobb figyel-
met kaphatsz, ha jókedvű vagy.

IKREK
Könnyen szerelembe
eshetsz. Ha párkap-
csolatban élsz, akkor

ne nézz máshová! A párodban
fedezd fel a vonzerőt!

RÁK
Ez a hét minden szem-
pontból neked kedvez.
Szó szerint úgy érezhe-

ted, hogy te vagy a főszereplő, és
körülötted minden pozitív.

OROSzlÁN
Sokat dolgozol, na-
gyon lelkiismeretesen
végzed a munkád. En-

nek természetesen meglesz az
eredménye, anyagilag stabili-
zálhatod az életed.

Szűz
Nem kívánatos tenni-
valód akad, inkább
fogd meg a munka vé-

gét, mert úgy hamarabb végzel
a nemszeretem tennivalókkal.

MéRlEG
Szinte körülrajongod
szerelmed, ám a ra-
gaszkodásod akár ter-
hes is lehet számára.

Figyelj, hogy egy kis friss leve-
gőt is hagyj neki.

SKORpIÓ
Az égiek kedvezhet-
nek most neked, ami
különösen a szakmai

életedhez kapcsolódóan jelent
érdekes lehetőségeket.

NYIlAS
Sajnos hajlamossá
válsz másokat provo-
kálni. Ezt nem veszed

észre, mert a jó szándék ve-
zérel, és senkinek sem szeret-
nél ártani,

BAK
A párban élők kapcso-
latai komoly renová-
lás előtt állnak, alapos

feltérképezés után újra meg-
hódíthatod azt, aki már egyéb-
ként is a tiéd.

VÍzöNtŐ
Vezesd le a benned fel-
gyülemlett feszültsé-
get. Több módszerrel

is kieresztheted a „fáradt gőzt”. 
HAlAK

Pozitívan állsz a fel-
adataidhoz, ez előreve-
títi a sikert. Vedd észre

az összefüggést, és hasznosítsd
a tapasztalataidat máskor is!
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Horoszkóp Programajánló

éSzAK-KOMÁROM
Limes Galéria:
Concordia 2010 Prága. Megtekinthető: 2011. május 1-ig.
Jókai Színház:
Április 15-16. Anton Pavlovics Csehov: Cseresznyéskert.
Rendező: Martin Huba. 
Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete:
A Bojná-i kincs. A pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum Ré-
gészeti Múzeumának kiállítása június 11-ig tekinthető meg.
Duna menti Múzeum díszterme:
Nézd, mi repül! – Gólya! című vándorkiállítás. A kassai
Kelet-Szlovákiai Múzeum természettudományi kiállítása
a fehér gólyáról, június 11-ig tekinthető meg.
Zichy palota:
orbis Coloratus, válogatás Gálik Éva festményeiből, ápri-
lis 30-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium aulája:
Április 12-én, 17.00 órakor Litomericzky Nándor mérnök
kiállítása május 12-ig tekinthető meg.
Városi Művelődési Központ:
Április 13., 9.00-13.00 Gyermekénekkarok Komáromi Já-
rási Seregszemléje. A város és a környező településeken
dolgozó több mint 18 gyermekkar (óvodástól a felső tago-
zatos korosztályig) évente lehetőséget kap a bemutatko-
zásra, megmérettetésre. Szakemberekből álló zsűri értékeli
és minősíti munkájukat.
Április 15-én, 18.00 X VoX Humana - énekkari fesztivál,
a VMK és a Jókai Mór AI Kicsinyek Kórusa fennállásának
40. és a gyermekker megalakulásának 50. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi hangverseny. .  
Felvidéki Tavaszi Hadjárat  2011. április 15 – 17.
Április 15
Bátorkeszi - 17:00 a felvidéki barantások bemutatója, helyi
óvodások és iskolások kultúrműsora, Vesztergám Miklós
tárogatós előadása, Koltay Gergely: Zúgjatok harangok -
részletek, Felvidéki Rockszínház, Korpás Réka ének, Gálya
zenekar koncertje.
Április 16.
Búcs - 11:00 Fogadás a Vintop Karkó pincészetnél + huszár
és gyalogsági bemutató
Dunamocs - 12:00 (az Aradi Vértanúk emléktáblája) + hu-
szártoborzó + huszár és gyalogsági bemutató + helyi kul-
túrcsoportok programjainak bemutatása a községháza
melletti téren és színpadon.
Dunaradvány - 16:00 Pincesori program Dunaradványon:
huszártoborzó, huszár és gyalogsági bemutató, a dunarad-
ványi Búzavirág hagyományőrző népdalkör fellépése.
Április 17.
Pat - 08:30, Izsa - 10:00 I. világháborús hősök emlékművé-
nek megkoszorúzása + ünnepi szentmise 10:30 a honvéd-
zászlóalj közös lobogójának megszentelése + ebéd 12:00
Észak – Komárom - 14:30, Dél - Komárom -  15:30. 

NAGYMEGYER:
VMK kiállítóterme:
Simon M. Veronika Munkácsy- és Jubileumi Szent István-
érmes Kunst Meister festőművész Sorozataim című kiállí-
tása április 24-ig tekinthető meg. 
VMK színházterme:
Április 14-én, 19.00 órakor Neil Simon: Furcsa pár (pre-
mier), vígjáték 2 részben – a nagymegyeri Poloska Színház
előadása., Koszorúcska - A Bartók Béla MTNYAI 9. évfo-
lyamos diákjainak tánciskolás bemutatója, 2011. április 15-
én (péntek) 17.00 órakor. 

Dél-KOMÁROM:
Csokonai Művelődési Központ:
Április 13., 20.00  Így veszett el Erdélyország 1940-1944.
Zsigmond Attila és Bajna György dokumentum filmjének
vetítése. A vetítés utáni beszélgetésen részt vesznek a film
alkotói. Április 18-án, 18.00 órakor Müller Péter est. Jegyek
elővételben a Tourinform irodában kaphatók 1900,- Ft-ért.

3. Mit vigyek magammal az első tekerésre?
Ma arról lesz szó,  mire kell odafigyelnünk az első kerékpáro-

zás előtt. Új kerékpár esetében minden szaküzletben menet-
készre beállított kerékpárt fog kézhez kapni a kedves vevő. Ilyen
esetben már különösebb műveletekre nincs szükség, neki lehet
vágni az első útnak. Bár ezeken a bringákon javarészt gyorskiol-
dós megoldások vannak, a nyereg magassága szerszám nélkül is
bármikor beállítható, mégis ajánlatos magunkkal vinni néhány
szerszámot. A végleges beállítás csak néhány letekert kilométer
után válik nyilvánvalóvá.

A kerékpárokat is be kell futtatni, a küllőknek, zsinóroknak,
egyéb alkatrészeknek is el kell ülniük, megszokniuk a terhelést.
A szakemberek ezt a befuttatási időt 1 hónap, illetve minimum
100 km lefutásában határozták meg. Ezután ajánlatos átnézetni
a kerékpárt szakemberrel. A szaküzletben, ahol vásárolta a ke-
rékpárt, ezt díjmentesen elvégzik, ami egyben feltétele is a ga-
ranciának.

Amennyiben nem új
a kerépárunk és elővesz-
szük hosszabb pihente-
tés után, az első tekerés
előtt mindenképpen el-
lenőrizzük a külső gumik
állapotát. Ha rendben
van a futófelület, nincse-
nek rajta repedések és a
mintázat is jó állapotban
van, akkor pumpáljuk fel
a gumi oldalán feltüntetett nyomásra. A felnőtt bicikliknél leg-
gyakoribb a 3,5 – 4,5-es  légkör. Ügyeljünk arra, hogy a fékek ki-
fogástalanul működjenek. Ellenőrizzük a fékgumik és a fékzsi-
nórok, bowdenek állapotát. Amennyiben a fékek nem
megbízhatóak, ne kockáztassunk, és inkább halasszuk el a teke-
rést. Ezeken kívül húzzunk be minden csavart, száraz ronggyal
tisztítsuk meg és kenjük be a láncot megfelelő láncolajjal. Ameny-
nyiben rendszeresen törődünk a biciklinkkel és évente megcsi-
náltatjuk szakemberekkel legalább a téli karbantartást, ezekre a
műveletekre nem lesz szükség. Ezért is érdemes november–feb-
ruár időszakban átnézetni a kerékpárt.

És mi az, amit okvetlenül ajánlatos mindig magunkkal vinni
minden tekeréshez? Ezek az alapszerszámok – imbuszkulcs-
készlet (praktikus, zsebkés formában és méretben kaphatók),
gumileszedők, legalább egy pót belső gumi és természetesen
egy ügyes, akár zsebre tehető pumpa. Mindezek elférnek egy kis
váztáskába, hátizsákba, vagy a bringásmez hátsó zsebeibe. Nem
jelentenek nagy terhet, viszont nagy segítséget nyújthatnak. Itt is
működnek a Murphy törvények és az egyikük azt mondja: „ a de-
fektet mindig a lakott területtől legtávolabb eső ponton kapod
meg.“ Ezért jó, ha a bringás fel van készülve arra az eshetőségre,
hogy saját magának kell megoldani ezt a problémát.

A szerszámokon kívül okvetlenül vigyünk magunkkal ele-
gendő mennyiségű vizet, vagy iontos italt. Szaküzletekben ezek
is nagy választékban kaphatók. Igyunk gyakran, kisebb adagokat,
ne várjuk meg, amíg megjelenik a szomjúságérzet. Ilyenkor már
dehidratált a szervezet, az izmok nem működnek rendesen, be-
görcsölhetnek, és hamarabb elfáradunk. Ezért nagyon fontos a fo-
lyamatos vízfogyasztás. A szénsavas italokat inkább mellőzzük, az
alkoholos italokról már nem is szólva. Hosszabb kirándulás ese-
tén az étkezésről se feledkezzünk meg, mert a tekerés eléggé ener-
giaigényes tevékenység. Vigyünk magunkkal a túra hosszától
függő mennyiségű ételt. Leggyorsabb energiapótlást az energia gé-
lek biztosítják, gyorsan felszívódnak és nem terhelik a gyomrot.
Kicsivel lassabb felszívódással az energiarudacskák rendelkez-
nek. A géleknél viszont laktatóbbak, jobban elnyomják az éh-
ségérzetet. Az ideális az, ha mindkettőt kombináljuk.

Ha mindezzel rendelkezünk, elég felcsatolni a bukósisakot, fel-
húzni a kesztyűket, és bringára fel!

Kellemes tekerést és sok defektmentes kilométert kívánok!
Kovács Kamill

www.piko-bike.sk

Bringára fel! - Jótanácsok bringásoknak
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Ünnepi beszédet Héder Ág-
nes, a  kulturális, sport- és if-
júsági bizottság elnöke mon-
dott, aki többek közt
megköszönte a sportolók pél-
dás magatartását és nagyra ér-
tékelte Komárom Város kép-
viseletét úgy a hazai, mint a
külföldi versenyeken. A díja-
kat Anton Marek polgármes-
ter, Novák Béla és Szabó Béla
alpolgármesterek, valamint
Héder Ágnes, a kulturális,
sport- és ifjúsági bizottság el-
nöke adták át a díjazott spor-
tolóknak, akik előtte beírták
nevüket a városi krónikába. 

A díjátadás után Anton Ma-
rek polgármester mondott po-
hárköszöntőt, amelyben kö-
szönete mellett kifejezte
abbéli meggyőződését is, hogy
a díjazott és a nem díjazott ko-
máromi sportolók a jövőben
is hasonló eredményekkel ör-
vendeztetik majd meg önma-
gukat, edzőiket, szüleiket, és a
sportkedvelő közvéleményt is.
„Önök is meggyőződhettek
róla, hogy az eredményesség
felé vezető út csak sok lemon-
dással és kemény munkával
járható, és ez igaz nemcsak a
sportra, de az élet valamennyi
más szakaszára is” – mondta
többek közt Anton Marek. A
pohárköszöntő után a sporto-
lókat és vendégeiket ebéddel
vendégelte meg a Tiszti pavi-
lon éttermében. 

A 2010-es év legsikeresebb
Komáromi sportolói

Demin Viktor, kajakozás –
A Komáromi Kajak-Kenu
Klub tagja

Tizenötszörös országos baj-
nok, a pőstyéni olimpiai re-
ménységek versenyén kétszer
is a negyedik helyet szerezte
meg. A moszkvai Eb-n bronz -
érmet szerzett. Viktor a ko-
máromi Selye János Gimná-
zium diákja, tanulmányi
előmenetele is dicséretes,
sporttársai között nagyon köz-
kedvelt. A díjat édesanyja
vette át, mivel Viktor Olaszor-
szágban versenyzett.

Edzője: Polhammer László

Marian Dragúň, úszás – A
Komáromi Delta Úszóklub
tagja  

A tehetséges úszó több ha-
zai és nemzetközi versenyen
vett részt a 2010-es évben. A
zsolnai nyári országos baj-

nokságon egy arany- és két
ezüstérmet szerzett. A téli or-
szágos bajnokságon két ízben
negyedikként, majd 200 mé-
teres távon elsőként ért célba.
A prágai Arena Cup verse-
nyen két arany- és egy ezüst-
éremmel gazdagította érem-
gyűjteményét. Valamennyi
kimagasló eredményét mell -
úszásban érte el. 

Edzője: Michal Knihár 

Édes Zsófia, sakk – A Ko-
máromi Sakk Klub tagja

Sikeresen szerepel a klub
második- és harmadikligás
csapataiban. A 2010-es orszá-
gos junior bajnokságon arany-
érmet szerzett, de tagja volt
az extraligában győzedelmes-
kedő női csapatnak is. Részt
vett a lengyelországi junior 
vb-n, s szép eredményt ért el a
bulgáriai Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupáján is. A díjat édes-
anyja vette át, mivel Zsófia a
válogatottal nemzetközi tor-
nán szerepelt.  

Edzője: Kukel Imre  

Jaraun Kevon Burrows, ko-
sárlabdázás – Az MBK Rieker
Kosárlabda Klub tagja

A 203 centiméter magas já-
tékos 2010 januárjától tagja a
komáromi extraligás klubnak.
A szakemberek az első mérkő-
zésektől a bajnokság legjobb
játékosai közt tartották szá-
mon, valamennyi statisztikai
mutató a TOP 10 legjobbjai
közé sorolta a bajnokság fo-
lyamán. A szurkolók szavaza-
tainak alapján beválogatták a
decemberi All Stars Game

nyugati csapatába, melynek
színeiben 30 pontot szerzett,
így ő lett a mérkőzés legered-
ményesebb játékosa. Ezen fe-
lül, megnyerte a leglátványo-
sabb kísérőrendezvényt, a
Slam Dunk Competitiont, azaz
a zsákolóbajnokságot. A szak-
emberek oly magasra értékelik
játékát, hogy a bajnokság alatt
négyszer is beválasztották az
aktuális hét legjobb három já-
tékosa közé.

Bianka Mihalíková, röp-
labdázó – a Komáromi Leány
Röplabda Klub tagja

Klubjának kétségkívül je-
lenleg legtehetségesebb játé-
kosa, neki is köszönhetően, a
Komáromi Leány Röplabda
Klub csapata szuverén módon
vezeti a kadettok bajnokságát.
A juniorok rangos nemzet-
közi versenyén – mint három
évvel fiatalabbat – a legjobb
játékosként értékelték. Figye-
lemreméltó játékának kö-
szönhetően besorolták a ka-
dettok előválogatottjába.
Szep tembertől a pozsonyi Sla-
via UK színeiben szerepel.

Edzői: Dr. Óváry András és
Milan Žibrita

Németh Zsolt, röplabdázás,
a Spartak Röplabda Klub tagja 

2003 óta hódol a röplabdá-
zásnak, játékával nagy mér-
tékben hozzájárult csapata di-
cséretes negyedik helyéhez a
kadettok országos bajnoksá-
gán. Szeptemberben csapat-
társával, Ferencz Dáviddal
együtt Észak-Írország színei-
ben játszott egy nemzetközi
tornán, ahol elnyerték Nagy-

Britannia bajnoki címét. Je-
lenleg a nyitrai csapatot erő-
síti. Tagja a szlovák kadett vá-
logatottnak.  

Edzői: Németh Ödön és
Jobbágy Lajos

Szayka Róbert, kempós –
A Komáromi Kempo Klub, il-
letve a Szlovák Kempo Szö-
vetség elnöke

A sportág szlovákiai meg-
alapítója, kétszeres világ- és
többszörös Európa-bajnok,
több magyar bajnoki cím tu-

lajdonosa. Edzőként is dolgo-
zik, növendékei kiemelkedő
eredményeket érnek el, hiszen
világ- és Európa-bajnokok
egész sorát nevelte már fel. 

Mestere: Weiszengruber Já-
nos – Tatabánya 

Andrej Sák, karatézó – a
Komáromi Cassone Karate
Klub tagja

A tavalyi idény több figye-
lemreméltó sikert hozott or-
szágos szinten a 18 éves  ver-
senyzőnek. A kumite
kategóriában a 73 kilogram-
mos juniorok között bajnoki
címet szerzett, a férfiak közt
pedig másodikként fejezte be
a versenyt. A Slovakia Open
nemzetközi versenyen is
megnyerte a juniorok verse-
nyét. Az olaszországi világ-
bajnokságon megvédte tava-
lyi elsőségét, a szeniorok
versenyében pedig bronzér-
met szerzett. Eddig négy vi-
lágbajnoki arany-, egy ezüst-
és három bronzérem tulajdo-
nosa. 

Edzője: Albert Santus 

Peter Štefanovič, vízimoto-
rozó – A Kormorán Vízimoto-
ros Klub tagja

A Malacky-i illetőségű spor-
toló 2005 óta versenyez ko-
máromi színekben. Az elmúlt
év különösen sikeres volt szá-
mára az OSY-400 kategóriá-
ban. Megnyerte a Szlovák Ku-
pát, második lett az országos
bajnokságon, egyaránt meg-
nyerte az ifjúságiak és felnőt-

tek Európa-bajnokságát. A fel-
nőttek világbajnokságán az
előkelőnek számító 15. helyet
szerezte meg. 

Edzője: Miroslav Bazinský
világ- és Európa-bajnok.

Böröczky József
A szerző felvételei

A 2010-es esztendő legsikeresebb komáromi sportolóit fogadta Anton Marek polgármester

Múlt kedden a Tiszti pavilon dísztermében Anton Ma-
rek polgármester a már hagyományos díjkiosztó gálán
fogadta Komárom Város legsikeresebb sportolóit a
2010-es évben. A rendezvényen megjelent több városi
képviselő, a sportolók edzői és szülei, valamint meg-
hívott vendégeik.

Sok lemondással és kemény munkával

... és akik a díjakat átadták. Balról jobbra: Novák Béla, Szabó
Béla, Héder Ágnes és Anton Marek polgármester

A 2010-es év legsikeresebb komáromi sportolói balról jobbra: Peter Štefanovič, Andrej Sák, Ma-
rian Dragúň, Bianka Mihalíková, Németh Zsolt, Jaraun Kevon Burrows és Szayka Róbert. A fel-
vételről hiányoznak: Édes Zsófia és Demin Viktor



V pondelok 11. 4. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná te-
plota od + 16 do + 18  ̊C. Slabý Z vietor do 
2 – 4 m/s. (od 7 – 14  km/h.)   

V utorok 12. 4. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť s malou možnosťou
miestnych prehánok. Množstvo vlahy do 
1 mm. Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C, denná
teplota od  + 18 do + 20  C̊. Slabý, časom mierny
SZ vietor do 5 – 7 m/s. (od 18 – 25  km/h.)

V stredu 13. 4. predpokladám v našom re-
gióne oblačno a miestami slabé prehánky.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od 
+ 8 do + 10  C̊, cez deň od + 14 do + 16  C̊. Slabý,
neskôr mierny Z, SZ vietor do 5 – 7 m/s. (od 18
– 25 km/h.)  

Vo štvrtok 14. 4. predpokladám v našom
regióne veľkú oblačnosť a miestami prehánky,
k večeru aj občasný dážď. Množstvo vlahy do
2 mm. Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊, cez deň
od + 14 do + 16  ̊C. Slabý, neskôr až mierny JZ
vietor do  4 – 6 m/s. (od 14 – 22 km/h.) 

V piatok 15. 4. predpokladám  v našom re-

gióne veľkú oblačnosť až za-
mračené a občasný  dážď.

Množstvo vlahy do 8 mm.
Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C,
denná  teplota od + 16 do + 18  C̊.
Slabý, časom až mierny J vietor
do 5 – 7 m/s. (od 18 – 25 km/h.)  

V sobotu 16. 4. predpokladám
v našom regióne premenlivú veľkú oblačnosť
až zamračené a miestami  občasný dážď.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od 
+ 6  do + 8  C̊, denná teplota od + 14 do + 16  C̊.
Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)  

V nedeľu 17. 4. predpokladám v našom re-
gióne oblačno s možnosťou slabých prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od 
+ 6 do + 8  ̊C, cez deň od + 17 do + 19  ̊C. Čer-
stvý, miestami až prudký J, JV vietor do 10 – 12
m/s. (od 36 – 43 km/h.) 

V nasledujúcom týždni očakávam chlad-
nejšie počasie s početnými zrážkami.

S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie“
Dr. Meteo.

Predpoveď počasia 11. 04. - 17. 04.
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0911 822 501

Város 
2 €NON-STOP

Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

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

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

Emisné kontroly na počkanieEmisné kontroly na počkanie

Emissziós ellenőrzés megvárásra

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

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

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

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

Včera vlaky, zajtra turisti na bicykloch?

Čoskoro bude tomu päť rokov, čo bola uzav-
retá a z dopravnej siete vyradená železničná
trať Komárno – Kolárovo.

Stalo sa tak 22. decembra 2006, no už nie-
koľko rokov predtým nepremávali po nej
osobné, ani nákladné vlaky. Zdá sa, že cestu-
júca verejnosť zrušenie dopravy na vicinálke
prijala ako nevyhnutnú realitu, na ktorej sa
nedá nič zmeniť a preorientovala sa na auto-
busové spoje. Nákladná doprava po lokálke
zasa ustrnula na tom, že nebolo čo voziť. A tak
24,9 kilometra dlhá dolnovážska spojnica,
ktorá robila dobré služby od 9. apríla 1914, na-
čisto osirela. Železničný zvršok zarástol vyso-
kou burinou, budovy staničiek sa rozpadávajú
a možno niekde vandali už rozobrali aj časť ko-
ľajníc. 

Čo s touto a s ďalšími železničnými traťami,
pri ktorých sa neuvažuje  s ich obnovou a s ďal-
ším zaradením do dopravnej siete? Odpoveď
na otázku nie je jednoduchá, lebo aj rozobra-
tie železničiek stojí nemalý peniaz. Likvidácia
kilometra železnice by si vyžiadala náklad až
neuveriteľných 530-tisíc eur. To znamená, že
vytrhanie koľajníc a zbúranie stavieb medzi
Komárnom a Kolárovom by Železnice SR vyšlo
na viac ako trinásť miliónov eur, čo vzhľadom
na súčasnú neutešenú situáciu dopravných
spoločností priam vyráža dych. 

Akú-takú nádej pre polomŕtvu „štreku“
predstavuje návrh odborníkov úpravou terénu
medzi koľajnicami premeniť železnicu na
cykloturistickú trasu. Takúto možnosť využili
napríklad Rakúšania a hádam by sa hodila aj
na naše pomery. „Jednou z takýchto tratí môže
byť napríklad železnica z Komárna do Kolá-
rova“ - povedal Jiří Kubáček z Ministerstva dop-
ravy SR. V prospech tohto zámeru hovorí
najmä to, že premena železnice na cyklistickú
trasu by bola až desaťkrát lacnejšia ako jej
úplná likvidácia, pričom budovy staničiek by
sa mohli prestavať na bufety, opravovne bicyk-

lov, nocľahárne pre turistov a na podobné
služby.

Skeptici hovoria, že takáto vízia je síce po-
vzbudivá najmä z hľadiska nostalgie, no málo
reálna. Ťažko si totiž predstaviť, že by niekto
venoval vyše 1,3 milióna eur na pretvorenie
našej železničky pre cyklistov. Ostatne, ktovie
či by bicyklovanie na jednotvárnej rovine pri-
lákalo do našich končín väčší počet turistov na
kolesách. Okrem toho aj o cyklotrasy sa treba
starať, čo by už železničné spoločnosti v bu-
dúcnosti sotva robili.

Tak či onak, myšlienku by nebolo vhodné
celkom zatratiť. Krajské a miestne samosprávy
by mali zvážiť, čo je v ich silách, aby zachránili
aspoň torzá železničky, ktorá takmer deväťde-
siat rokov dobre poslúžila ľuďom najmä z juž-
ných končín.

fb

Namiesto vicinálky
cyklistická trasa

VONÓhOrgOK - SzAKSzErŰ SzErELéS
UTÁNfUTÓK - SzErVIz éS KöLCSöNzéS

UTáNfUTóK már 435 €-tól adóval
tel.: 035/7720 076, mobil: 0907 730 043

Holt-Vág 5, 945 01 Komárno
Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00   ebédszü. 12.30 - 16.00

Nagy 

tavaszi 

AKció
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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 6,63 €/200 Sk/m2

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

Pobočka Štátneho archívu v
Komárne v nových priesto-
roch ponúka zaujímavé a rôz-
norodé služby pre verejnosť.
Najstarší  dokument, listina
vydaná pre mesto Komárno
pochádza z roku 1277.

Štátny archív v Nitre, jej po-
bočka v Komárne od minu-
lého roku sídli v peknej vyno-
venej budove na Hradnej ul. č.
2 v tesnej blízkosti Mestského
kultúrneho strediska. Keď
som sa v doprovode Mgr. Oľgy
Kasalovej, riaditeľky tejto
významnej inštitúcie v mi-
nulých dňoch prechádzal v
nových priestoroch archívu,
len s uznaním som mohol
konštatovať, že kolektív ar-
chívu za podpory nadria-
dených orgánov tu vytvoril
moderné prehľadné podmi-
enky nielen pre  uloženie do-
kumentov, ale aj možnosti pre
štúdium  a bádanie ar-
chívnych dokumentov. 

Bližšie informácie o čin-
nosti archívu i o jej službách a
ďalších  zaujímavostiach som
sa dozvedel od jej riaditeľky
Mgr. Oľgy Kasalovej.

- Štátny archív v Nitre i jej
pobočka Komárno je odbor-
nou inštitúciou pre náš okres.
Činnosť archívu je zameraná
na zabezpečenie správy,
úschovy, ochrany a sprístup-
ňovanie už prevzatých ar-
chívnych dokumentov. Za-
bezpečujeme predarchívnu
starostlivosť, preberanie ďal-
ších archívnych dokumentov
a vedieme ich evidenciu.
Okrem našej novej budovy v
rozlohe 1000 m2, kde sú už
ideálne podmienky pre našu
prácu, máme uložené doku-
menty ešte na viacerých mies-
tach v Komárne a v Hurba-
nove. Naša pobočka v
Komárne v súčasnosti spra-
vuje 446 archívnych fondov v
rozsahu 4,157,52 bežných me-
trov. Náš 5 členný kolektív
denne spolupracuje so štát-
nymi a a samosprávnymi i
ďalšími inštitúciami. Aj v Ko-
márne je dobrá spolupráca s
mestskou samosprávou, radi
by sme tu v budúcnosti rozší-

rili našu prednáškovú, vý-
stavnú a publikačnú činnosť. 

• Ako viem, archív je nie-
len miesto pre uloženie ar-
chívnych dokumentov, ale je
to živá inštitúcia aj pre širokú
verejnosť?

- Áno, je to presne tak, v na-
šej študovni naraz pre 12 osôb
umožňujeme bádateľskej ve-
rejnosti prístup k archívnym
dokumentom pre rôzne
formy štúdia, poskytujeme
správne informácie vyhotove-
ním odpisov, výpisov po-
tvrdení a kópií rôznych ar-
chívnych dokumentov. Zo
strany vysokoškolákov, stre-
doškolákov, ba aj základných
škôl i rôznych ďalších bádate-
ľov je veľký záujem o regio-
nálne dejiny miest a obcí. Žia-
dosti o rôzne dokumenty sa
podávajú na predpísaných tla-
čivách, ktoré sú k dispozícii
každému v našej pobočke.
Veľmi nás teší, keď občanom,
ktorí už pochodili rôzne inšti-

túcie bez výsledku, vieme za-
bezpečiť školské a sociálne do-
kumenty, ďalej  grafické plány,
konfiškačné výmery, dupli-
káty vysvedčení a mnohé iné
dokumenty. Bádateľskú čin-
nosť je možné u nás zabezpe-
čiť po konzultácii témy a ro-
zsahu bádania. Teší nás
záujem verejnosti o u nás ulo-
žené dokumenty a radi pos-
lúžime v budúcnosti aj ďalším
záujemcom o rôzne doku-
menty uložené v archíve.

• Mohla by ste spomenúť
niektoré zaujímavosti z naj-
starších zachovaných archív-
nych dokumentov?

- Najvýznamnejším fondom
archívu s veľkou kultúrno-his-
torickou hodnotou je fond
Magistrátu mesta Komárno z
rokov 1277-1922 a samozrejme
aj jej ďalšie roky. Písomnosti
obsahujú množstvo údajov o
správe mesta hospodárskych,
politických a sociálnych po-
merov. Najstaršia zachovaná
listina je od Tomáša bán z
roku 1277, bola vydaná pre
mesto Komárno, či privile-
giálna listina od palatína Ma-
túša Čáka z roku 1307 pre
mesto Komárno. Zaujímavá je
aj kniha bratstva „Utrpenia
ukrižovaného Krista“ z roku
1657 a mnohé ďalšie doku-
menty. Súčasťou archívnych
fondov je aj rozsiahly kniž-
ničný fond, ktorý obsahuje
viac ako 10.000 zväzkov kníh.
K významným fondom z hľa-
diska pramennej hodnoty je
možné zaradiť aj zbierku máp
a plánov, najstaršia mapa
mesta Komárno ktorá sa v na-
šom archíve zachovala je z
roku 1744. Zaujímavé sú ko-
rešpondencie s kráľovskou
miestodržiteľskou radou, s
Uhorskou dvorskou kancelá-
riou vo Viedni a mnohé ďalšie
dokumenty.

• Čo by ste ešte rada
uviedla na záver nášho roz-
hovoru? 

- Sme vďační nášmu zria-
ďovateľovi Ministerstvu
vnútra SR i Štátnemu archívu
v Nitre za vytvorenie skutočne
dobrých podmienok pre našu
prácu v archívnictve. Aj v bu-
dúcom období sa budeme o
to snažiť, aby sme boli každo-
dennou živou inštitúciou nie-
len pre bádateľov a študentov,
ale aj pre širokú verejnosť,
ktorá u nás nájde potrebné do-
kumenty pre každodenný ži-
vot. Každého u nás srdečne
očakávame denne od pon-
delka do štvrtka od 8,00 hod.
do 15,30 hod. 

Dr. Bende Štefan

Zaujímavé a rôznorodé 
služby pre verejnosť

Koncom marca sa v Komárne uskutočnil v poradí dvanásty
snem občianskeho združenia Majstri cechu lodiarskeho.
Vyše polstovky lodiarov, ktorí pre tento odbor už niečo v ži-
vote urobili, veselo i vážne diskutovalo o radostiach a sta-
rostiach sprevádzajúcich túto bezpochyby atraktívnu sféru
ľudskej činnosti.

Žiaľ, v ostatnom čase sa hromadia informácie o ťažkostiach
lodiarstva, lodníctva a im príbuzných   odvetví, čo sa plne od-
razilo aj na sneme. Jeho účastníci sa napríklad dozvedeli, že
výchova vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov z tohto od-
boru na domácej pôde pozvoľna končí. Ešte viac ich zarmútila
opatrne reprodukovaná správa o neutešenej situácii v komár-
ňanských lodeniciach, ktorá zrejme vyústi do prepustenia ďal-
ších ľudí z práce. Na snem bol pozvaný aj Christopher E. van
der Stelt, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slo-
venských lodeníc. Pozvanie síce prijal, no v deň snemu svoju
neúčasť pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnil.

Pri tejto príležitosti do cechu pasovali troch nových majstrov.
Stali sa nimi Doc. Ing. Koloman Vincze, CSc. a Ing. Ján Schlett
(obaja z Komárna), ako aj Ing. Tomáš Kalina, PhD, pracovník
Katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity. Súčasne cech-
majster Ing. Miroslav Snítka (mimochodom, jeho aj celý ce-
chový výbor účastníci potvrdili vo funkcii na ďalšie obdobie)
zablahoželal majstrom, ktorí dovŕšili osemdesiatku. Sú to Ing.
Félix Bohunický a Ing. Jozef Sádecký (obaja z Komárna), ako aj
Prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc. z Bratislavy.

Zahodno pripomenúť, že prijímanie tovariša za majstra ce-
chu sa deje v sprievode milého, dávne časy pripomínajúceho
obradu. Uchádzačov o členstvo musia odporučiť dvaja starší ce-
chári, potom ho na sneme ostatní zahŕňajú veselými i vážnymi
otázkami. Keď adept uspeje, položí ruku na emblém cechu,
ktorým je trojlistová lodná vrtuľa obohnaná iniciálkami názvu
združenia. Vzápätí prečíta prísahu, alias sľub vernosti a za hla-
holu lodného zvona musí štvornožky preliezť cez improvizo-
vané lodné okno. Cechmajster mu potom podá ruku, odovzdá
osvedčenie o prijatí do cechu a pohárik tvrdého alkoholu,
ktorý sa patrí vypiť na ex. Cechmajster na krk novopečeného
majstra zavesí emblém cechu a ním dekorovaný člen vypíli do
mosadzného plechu – žezla – pri svojom čísle jemný zárez,
akože svoj podpis. fb

Lodiarski majstri
po dvanásty raz

V znamení trojlistovej vrtule
a hlaholu zvona

Rok 1657 - Kniha bratstva 
„Utrpenia ukrižovaného Krista“

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

Április 12-én ünnepli 15. születésnapját

ádám Noémi.
Sok szeretettel köszönti őt: 

mama, papa és apu.

„Születésed napján azt kívánjuk Tenéked,
Teljesüljön minden vágyad, minden reménységed,
Két szemedben sose lássunk könnyet,
S ahová lépsz, ezer virág borítsa a földet.“

Április 12-én ünnepli 
18. születésnapját

Kiss Kinga Komáromban.

Sok szeretettel köszöntik: 
mama, papa, valamint 

az egész rokonság.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

Vízszerelő – kanalizá-
ciós, dugulás-elhárítás
csúcstechnológiával, KN,
NZ, DS. Tel.: 0908 796 813.

FORDÍTÁS 120 NYELVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

Olcs
ón 

és
 gy

orsa
nAján

dék
 

kupón



fordító és tolmácsügynökség

Spomienka
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
Zanechal všetkých nás čo si rád mal.
Spi sladko, snívaj svoj pokojný večný sen.
V spomienkach sme pri Tebe každučký deň.
Štvrtý rok, že dňa 14. apríla nás navždy
opustil náš drahý manžel, otecko,
dedko a pradedko

Juraj Kováč (Pribeta).

S láskou spomínajú: manželka, dcéry s rodinami.

Gyorskölcsön ingatlanfe-
dezettel kezes és fizetéski-
mutatás nélkül. Banki re-
giszter és egzekúció nem
akadály. Tel.: 0918 870 684.

Srdečne Vás pozývame do ka-
derníckeho salónu Salón
Style v Komárne, kde si mô-
žete dať  zadarmo vyšetriť
vlasy a vlasovú pokožku špe-
ciálnou mikrokamerou! Viac
info: na tel.č. 0905 598 435
www.orising.sk

Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
reklámfilm szerepekre ke-
resünk modelleket! Kezdők
és profik, valamint csinos
duci hölgyek jelentkezését
egyaránt várjuk! Feltételek,
további információk és je-
lentkezés: www. monde-
caste.hu (0036 704 166 389)

„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.“

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 

Madó Pálra (Ekel).
halálának 20. évfordulóján.

Örökké gyászoló felesége és családja.

Megemlékezés
„A temető csendje ad Neked nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma örökké megmarad.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk április 7-én, halálának 

tizedik évfordulóján 

Nagy ferencre Bálványon.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk
együtt. A gyászoló család.

„Áldjuk Istent, hogy miénk voltál,
Igazában miénk vagy.
Mert ki szerettei szívében él,
Nem halt meg, csak távol van.“

Szent Jeromos

Szomorú szívvel emlékezünk április 
11-én, halálának első évfordulóján 

a szerető férjre, édesapára és nagyapára

Havran Jánosra Szentpéteren.
Tartsátok meg jó szívvel szeretetet sugárzó emlékét.

Emlékét őrző családja.

Pénzre van szüksége? Hívja a
0908 417 840-et. Hitelét elbí-
ráljuk akár 30 perc alatt. Pénz-
hez juthat akár 24 órán belül.
Bármilyen célra igényelheti,
kezes nélkül. Munkaviszony-
ban lévők, Magyarországon
dolgozók is. Nyugdíjasok,
mozgássérültek, vállalkozók,
havi törlesztésre, a hitel befa-
gyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafize-
tésre. Biztosítjuk az anyagi
nyugalmat!

Megemlékezés
„Egy véletlen pillanat és kettétört az út,
Életed, életünk szakadt így félbe.
Gyászolnak mind-mind a csillagok,
árva vándorként indultál az égbe“.

Fájó szívvel emlékezünk április 17-én,
halálának 4. évfordulóján

Sátek ádámra (Bátorkeszi).

Emlékét örökké őrzik: szülei és az egész rokonság.

• „ Easy “ zenekar, ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása és festése. Tel.: 0907 561
231.
• Eladó Ógyallán 1-szobás
újépítésű lakás, akár vállal-
kozás céljára is. Ár: 15.733 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás
újépítésű lakás, balkon,
pince (75,6 m2). Ár: 48.535
€. Tel.: 0905 663 408.

• Eladó nagyon jó álla-
potban lévő Moped Ba-
betta. Tel.: 035/7702 474.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0905 605 902.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0908 666 351.
• Eladó 3-szobás lakás az Eöt-
vös utcában (II. emelet), vagy
kicserélném 1-szobásra + hoz-
záfizetés. Tel.: 0915 781 559.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.
• Kárpitosmunkát vállalok,
minőségi munka sokéves gya-
korlattal. Tel.: 0905 277 247.
• Sarokpadok, ülőgarnitúrák,
székek, válendák kárpitozását
vállalom Komáromban. Tel.:
0915 149 795, 035/7710770.

• Cserépkályhák és csapágyak
értékesítéséhez üzletkötőket
keresünk az ország minden
területéről. Magas jutalék! Tel:
0036204826954.
• Predám rodinný dom v Ko-
márne, Priemyselná 26, cena
dohodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.
• Eladó 3 db 15 kilós CO pa-
lack, használható csapolópult-
hoz, szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• Nagy szoba-konyhás lakás
kiadó Komáromban. Tel.:
0905 720 296.
• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 125 594.
• Eladó családi ház a Bené-
ben, felújítást igényel. Tel.:
0908 037 462.
• Vezmem do prenájmu ga-
ráž na Lúčovej ul, KN. Tel.:
0903 428 325.
• Kisvendéglő kiadó Bú-
cson, előnyös áron. Tel.:
0905 254 420.
• Kőművesmunkát, külső-
belső festést, csempézést vál-
lalok. Tel.: 0944 367 318.
• Eladó gabonadaráló, nagy-
teljesítményű motorral. Tel.:
0902 815 615.
• Kárpitozás - Ekel. Tel.: 0905
368 537.
• Predám 3-izbový byt v Kolá-
rove. Tel.: 0915 957 516. Eladó
3-szobás lakás Gútán. Tel.:
0915 957 516.
• Kiadó 1 és 2-szobás lakás Ko-
máromban. Tel.: 0907 636 113.
• Családi ház Kaván eladó.
Tel.: 0905 208 055.

• Dél-Komáromban a belvá-
ros szívében a gyógyfürdőtől 
5 percre újonnan épített igé-
nyes családi ház kis kerttel,
garázzsal és a szomszédos fel-
újításra szoruló ház kis kerttel
összenyithatóan eladó. Tel.:
0036 20 9437 424.
• Kétszobás lakás eladó a
Kassai utcában. Tel.: 0907 373
586.
• Kiadó berendezett garzon
Komáromban. Tel.: 0903 926
733.
• Kert eladó Harcsáson a Lo-
vardánál, 5-ár + téglaépület,
villany, víz. Tel.: 0908 231 047.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék, ára: 2,95 €/db (4-
szín). Tel.: 0903 130 168, 0908
840 931.
• Eladó Martoson családi ház.
Tel.: 0915 204 634.
• Eladó jó állapotban lévő
Škoda SL 105, vontatóhorog-
gal STK 2013-ig, ár 250 €. Tel.:
0904 455 393.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
teljes felújítás után az I.-es la-
kótelepen, ár : 45.000 €. Tel.:
0918 407 337.

• Predám 3-izbový tehlový byt
po celkovej rekonštrukcii na I.
sídlisku, cena: 45.000 €. Tel.:
0918 407 337.
• Garázs eladó 22 m2, Vasút
utca, KN. Tel.: 035/7725 549-
este.
• Pôžičky, hypotéky, poiste-
nie, oddlženie aj pre klientov
v registroch, pomôžem Vám
bez poplatkov. Finančný po-
radca pán Torok, okresy Ko-
márno, Nové Zámky, Du-
najská Streda a široké okolie.
Tel.: 0915 628 250, email: jo-
sef.torok@zoznam.sk.
• Lakályos családi ház eladó a
Singellőben, csak komoly ér-
deklődőknek! Tel.: 0903 572 142.
• Eladó 18 x 30 m építkezési
telek Keszegfalván. Tel.: 0915
612 318, 16-20 ó.
• Szakképzett kőművescso-

portok (5-10 fő) jelentkezését
várjuk, hosszútávú munka
biztosított. Tel.: 0910 379 167,
0915 912 763.
• Eladó Baby Design sportba-
bakocsi. Tel.: 0918 427 541.
• Pedikűr – manikűr, Úzka 13,
Letecké pole, a Timi fodrászat
mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Kárpitozást vállalok. Nová
Stráž. Tel.: 0908 301 225.
• Nyugdíjas nő munkát vál-
lal. Tel.: 035/7700 702.

• Predám 1-izbový byt, Gaz-
dovská, KN, dohoda. Tel.:
0907 753 637.
• Teniszpályák a Víz utca vé-
gén, pályafoglalás: 0905 230
373.
• Eladó 2 kombinációs lány ba-
bakocsi + hordozó! Árban meg-
egyezünk. Tel.: 0905 831 664.
• Eladó átépített garzonlakás
a Gazda utcán, ára: 16 000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó régi családi ház a Du-
nánál. Tel.: 0907 167 096.
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Első fotóm

Garai Márk
Ógyalla – Vék

(3750/52)

Molnár Karin
Gúta

(3600/51)

Molnár Ádám
Gúta

(2950/48)

Gál Dominik
Marcelháza
(2650/47)

Vígh Vivien
Kéty

(3850/53) Fo
tó

k:
Bö

rö
cz

ky
Jó

zs
ef

ÚJSzÜlöttEK:
Döme Alexander (Negyed); Bogner Áron (Ógyalla); Molnár Ka-
rin (Gúta); Vyskočil Sebastián (Ógyalla); Beke Andrea (Komá-
rom); Gál Dominik (Marcelháza); Denis Evripidis Makropoulos
(Gúta); Molnár Ádám (Gúta); Rekoš Nicolas (Komárom); Mazán
Leonard Štefan (Komárom); Lőrincz Filip (Ógyalla); Vígh Vivien
(Kéty); Garai Márk (Ógyalla); Gyulai Xénia (Bátorkeszi); Kovács
Fernanda (Komárom); Gaál Sára Eszter (Komárom)

ElHUNYtAK:
Bertók Tibor (67) Hetény; MUDr. Kanozsay Tamara (66) Ko-
márom; Mészáros László (75) Komárom; Hovorka Juliana (85)
Dunamocs; Őszi Károly (78) Komárom; Balogh Ida (74) He-
tény; Vágo Zoltán (74) Komárom; Sýkorová Vilma (62) Ko-
márom; Csicsai Vojtech (71) Ekel; Édes Ferenc (86) Komá-
rom; Hulková Gizela (86) Bajcs; Balogh Dénes (73) Nagykeszi;
Hlinka Milan (57) Őrsújfalu

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

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Dorjan 
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás

Prijmeme samostatnú
účtovníčku ovládajúcu
programy MRP. Vyžadu-
jeme aj počítačové znalosti.
Kontakt: 0918 245 820,
komtaxconsulting @azet.sk

„Szemedből könny sose guruljon,
Lágy tavaszi szellő arcodhoz símuljon.
Az igaz boldogság ne hagyjon el soha. 
Kísérje utadat angyalok mosolya!“
Április 13-án ünnepli 4. születésnapját

Patócs Dorina Nemesócsán.
Szívből gratulálunk és vidám gyer-
mekkort kívánunk: szülei, nagyszü-
lei, keresztszülei, Ancsu Petivel,
Dávid, Bálint, Lajoska,
Krisztofer és az egész ro-
konság.

„Hét éve, hogy megszülettél,
Hét éve, amikor először ránk nevettél.
Hét év, boldog és csodás élet,
Boldog szülinapot kívánunk most Néked!”

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

Április 10-én ünnepelte 
9. születésnapját

Szendi Béla Őrsújfalun.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik: szülei, testvére barát-
jával, nagyszülei, keresztszülei

és az egész rokonság.

Április 15-én ünnepli 18. születésnapját 

Kirsner Benjamin 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszönti: 

édesapja, Andrea és Bálintka, Roli,
Barbi és Noémi.

9. apríla oslávili 40. výročie sobáša 

Mária a imrich Nagy 
z Okánikova.

K tomuto sviatku všetko najlepšie 
a veľa zdravia prajú deti s rodinami.

Április 9-én ünnepelték 40. házassági
évfordulójukat drága szüleink. E szép

ünnep alkalmából kívánunk jó egész-
séget és hosszú, közös boldog éve-
ket: gyermekeik családjaikkal.

Április 6-án ünnepelte 
7. születésnapját 

Pinke Krisztián
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából köszönti őt:
apa, anya, testvére Nikoletta, a nagyma-
mák, keresztszülők és az egész rokonság.

• Elajándékozom 1 éves fehér
Spicc hím kutyám, oltva, ku-
tyakönyvvel. Tel.: 0917 647
659.
• Eladó Opel Kadett, jó álla-
potban, ár: 400 €, Tel.: 0908
573 834.
• Eladó forró gőztisztító, ár:
130 €. Tel.: 0905 878 653.
• Eladó felújtott 2-szobás la-
kás, KN, Angol-park. Tel.: 0908
103 987.
• Eladó 4-szobás saját fűtésű
téglalakás garázzsal. Tel.: 0905
869 837.
• Predám byt v Komárne na
Ul. Vodnej, 76 m2, cena doho-
dou. Tel.: 0904 664 246.
• Eladó 2-szobás téglalakás,
KN, Železničná, Lukáča, Bu-
dovateľská. Tel.: 0907  753 637.
• Predám 3-izbový byt s gará-
žou, centrum KN. Tel.: 0907
753 637.
• Eladó 2-szobás téglalakás
KN-ban a Vasút utcában. Tel.:
0905 835 003.
• Predám – prenajmem 4 á
záhradu. Tel.: 035/7741 566.

• Angoloktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 494 642.
• Eladó Peg Perego babakocsi,
gyermek, fiú ruhák, 3-6
évesre. Tel.: 035/7710 199,
• Predám zelené bedničky na
zeleninu. Tel.: 0907 797 494.
• Eladó 4 db, 13-as pléhfelni
Peugeotra vagy Citroenra. Tel.:
0905 294 627.
• Eladó ülőgarnitúra 3+2 ol-
csón, nem kinyitható. Tel.:
0915 389 865.
• Eladó 63-as színes Sony TV
és 2 db bejárati ajtó. Tel.: 0948
006 071.
• Eladó 2 db metálzöld ke-
rékpár. Tel.: 0905 869 837.
• Parkettázás 2 €/m2-től, szo-
bafestés 25 €/helyiségtől. Tel.:
0903 574 191.
• Eladók új könyvek gyere-
keknek, féláron. Népek me-
séi, stb. Tel.: 0903 574 191.

• Bátorkeszin eladók 7-hetes
bakkecskék: fehér, barna. Tel.:
035/7797 693.
• Betonkerítés, fűhézagos be-
tonkockák olcsón. Tel.: 0908
042 655.
• Takarítást és egyéb háztar-
tási munkát vállalok. Tel.:
0915 272 253.
• Eladók hízók élve 1,33 €/kg,
hasítva 1,70 €g. Tel.: 0908 133
315.
• Eladó megkímélt gyermek-
kerékpár, Ógyallán. Tel.: 0907
165 137.
• Eladó Fiat Panda, ár: 130 €,
KN járás. Tel.: 0910 795 432.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0907 501 979, 0908
463 661.
• Többféle mellékkereseti le-
hetőség. Akár napi pénz.
Hívni 18 ó. után. Tel.: 0918 560
781. 
• Eladó minőségi gyerekülés
(hátsó csomagtartóra szerel-
hető) és Babetta 210. Tel.: 0907
575 120.
• Eladó állóka, 30 € (1x1m)
és használt gyermekülés, 15
€. 0908 625 227.
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Kézilabda Hétvégi focimenü

Trencsénben rendezték meg az
idősebb diákok kötöttfogású
országos bajnokságát, ame-

lyen 16 klub 96 versenyzője lépett
szőnyegre. Természetesen, országos
bajnokság már szinte elképzelhe-
tetlen ebben a sportágban járásunk
versenyzői nélkül, merthogy már
öt klubban is nagyon komoly
munka folyik a birkózótehetségek
nevelésének terén. A komáromi
Spartacus Birkózó Klub a naszvadi-
akkal, a madariak Marcelházával
dolgoznak együtt, míg a gútaiak
önálló klubot képviselve gyűjtik
rendre az érmeket.
Régiónk versenyzői Trencsénben is

rendesen kitettek magukért, hiszen
öt éremmel, három negyedik, il-
letve két ötödik hellyel a tarso-
lyukban térhettek haza.

Eredmények:

31 kg: 2. Csicsó Boldizsár (Gúta)
35 kg: 2. Lakatos Igor (Gúta)

3. Borka Kevin (Spartacus)
42 kg: 2. Tóth Ádám (Madar)
53 kg: 3. Kelkó Viktor (Madar)
59 kg: 4. Paradi Ferenc (Madar)
66 kg: 4. Csicsó Zoltán (Madar)

5. Sallai Csaba (Spartacus)
73 kg: 4. Papp Lajos (Madar)
85 kg: 5. Érsek Róbert (Spartacus)

A kupa első futamát március 20-án Ti-
hanyban rendezték, ahol 300-an álltak
rajthoz. Ezen a versenyen csak Viszlai
Igor vett részt járásunkból, de ő remek
teljesítményt nyújtva a hetedik helyen
ért célba. A március 27-i Budapest Baj-
nokságon a junior Ancsin Marek reme-
kelt, hiszen a 42 korosztályos versenyző
között elsőként kerekezett be a célba, és
egy gyönyörű kupa lett az ajándéka. Ar-
ról nem is beszélve, hogy az összetett
versenyben értékes pontokat szerzett.

Az Amatőr Kupa harmadik futamát
Tarjánban rendezték meg, és ezen már
valamennyi versenyzőnk rajthoz állt. A
fiatal Ancsin Marek most 34 ellenféllel
küzdött meg, és ismét szép teljesítményt
nyújtva, másodikként haladt át a célvo-
nalon. A felnőttek között Viszlai Igor a 7.,
Ancsin Róbert a 11., míg Paraska István a
45. helyen ért célba.

A negyedik futamot április 17-én a Pi-
lisben szervezik meg, a verseny távja 120
kilométer lesz.

NŐK I. lIGA

Csallóközaranyos – Čadca 25:22 (15:9)

Nagy stílusban kezdtek a hazaiak, és már az 5. percben 4:0 volt az eredmény. A remény-
telenül utolsó vendégek ugyan igyekeztek méltó ellenfél lenni, de ezt csak a játék lassí-
tásával és aránylag jó védekezésükkel tudták úgy-ahogy elérni. Bár az első félidőben nagy
fölényben játszottak a hazaiak, a másodikban szinte minden felborult, és lényegesen meg-
változott a játék képe. A vendégek némileg feljavultak, a hazai lányok pedig mintha az
öltözőben felejtették volna harciasságukat, és egyáltalán játékkedvüket. Hibát hibára hal-
moztak, és a lövések is többnyire célt tévesztettek. Ebben a játékrészben Olajos Viktória
mentette a menthetőt, hiszen amikor a vendégek két gólra feljöttek, ő hét góljával igye-
kezett tisztes távolságban tartani az ellenfelet. A kötelező két pont ugyan megvan, de az
aranyosi lányok játéka még mindig messze elmarad a tőlük megszokottól. 
Góldobók: Olajos V. 10, Olajos M. 6, Pažúrová és Švec-Somogyi 3-3, Šebeňová 2, Simonek.

Szenc – Naszvad/Ímely 22:34 (8:17)

A naszvadi/ímelyi lányok eléggé nehézkesen kezdték a tavaszi idényt, de szentül állí-
tották, hogy majd Szencen megtörik ezt kedvezőtlen helyzetet. Nos, megtörték! Végre fel-
szabadultan, könnyedén játszották a kézilabdát, és jöttek a gólok is. Már a 15. percben
hétgólos volt az előnyük, és ezt okos játékkal a mérkőzés végéig csak növelték. Ha megy
a csapatnak, akkor megy Haris Edinának is, akihez remek játékkal csatlakoztak még Bí-
ziková és Szabó is. Az ilyen teljesítmény jutalma csakis egy ilyen szép győzelem lehet,
amelyet a naszvadi/ímelyi lányok teljes mértékben megérdemeltek.
Góldobók:
Haris E. 9, Bíziková 8, Szabó 5, Kelemen P. 4, Haris S és Molnár A. 3-3, Mahor Cs. 2.

-dm-    

FElNŐttEK
2011. április 16. (szombat) 16 órakor: Gúta – Újlót, Ekel – Nagy-
surány (IV. liga), Marcelháza – Nagysalló (V. liga). 2011. április 17.
(vasárnap) 10.30 órakor: Őrsújfalu – Pat (Területi bajnokság), Bo-
gyarét – Megyercs (Területi bajnokság II. osztály) 16 órakor: Ímely
– Hetény, Naszvad – Szímő (V. liga), Perbete – Šrobárová, Laksza-
kállas – Bátorkeszi, Csallóközaranyos – Ógyalla „B”, Dulovce – Vág-
füzes/Kava, Madar – Szentpéter, Nemesócsa – Keszegfalva, Izsa –
Búcs (Területi bajnokság), Csicsó – Dunamocs, Dunaradvány –
Nagykeszi, Bogya/Gellér – FK Activ, Martos – Tany. Gúta „B és Nagy-
sziget – szabadnaposak lesznek (Területi bajnokság II. osztály).
Ligásaink idegenben: Párkány – KFC, ViOn „B” – Ógyalla (IV. liga)

tERÜlEtI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2011. április 17. (vasárnap) 13.30 órakor: Madar – Szentpéter, Ne-
mesócsa – Keszegfalva. Perbete, Csicsó és Hetény – szabadnapo-
sak lesznek. 

tERÜlEtI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
2011. április 16. (szombat) 14 órakor: Őrsújfalu – Tany, Keszeg-
falva – Csallóközaranyos (Nyugati csoport), Hetény – Ógyalla
(Madaron), Perbete – Naszvad, Dulovce – Szentpéter (Keleti cso-
port). 2011. április 17. (vasárnap) 13.30 órakor: Ekel „B”/Lak-
szakállas – Csicsó (Nyugati csoport). Nemesócsa a Nyugati, illetve
Ímely a Keleti csoportban – szabadnaposak lesznek.

Kerékpározás Birkózás

Komáromiak 
az Amatőr Kupán 

Öt érem a kötöttfogású
országos bajnokságon 

A tarjáni verseny második helyezettje, Ancsin Marek (jobbra)

Hasonlóan a tavalyi idényhez, ebben az évben is részt vesznek komáromi ver-
senyzők a Magyar Kerékpáros Amatőr Kupán, amely több futamból áll, és ver-
senyeivel behálózza szinte egész Magyarországot. Régiónk tavalyi résztvevőihez,
a komáromi Viszlai Igorhoz (Piko S.E.), a szentpéteri Ancsin Róberthez (MaMa
Trek), az ugyancsak szentpéteri jun. Ancsin Marekhez (MaMa Trek) csatlakozott
a komáromi Paraska István is, így ebben az idényben ők négyen képviselik járá-
sunkat ezen a nagyszabású amatőr versenyen.

Balra Tóth Ádám (Madar), ezüstérmes a 42 kg-os súlycsoportban
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IV. lIGA
1. Komárno 20 16 1 3 54:12 49
2. FK Levice 20 14 1 5 38:17 43
3. Šurany 20 11 3 6 33:32 36
4. Neded 20 11 2 7 48:27 35
5. Nový Život 20 11 0 9 34:31 33
6. Kolárovo 20 10 1 9 35:29 31
7. Veľký Meder 20 10 1 9 30:32 31
8. Štúrovo 20 8 4 8 34:37 28
9. Veľké Lovce 20 8 2 10 34:27 26

10. ViOn „B“ 20 8 2 10 33:40 26
11. okoličná 20 7 4 9 34:37 25
12. Horná Kráľová 20 7 2 11 26:50 23
13. Sládkovičovo 20 5 5 10 26:31 20
14. Vrakúň 20 6 2 12 27:39 20
15. Hurbanovo 20 6 1 13 20:42 19
16. Šahy 20 5 3 12 18:41 18

V. lIGA
1. Tvrdošovce 19 12 2 5 49:28 38
2. Želiezovce 18 10 5 3 45:22 35
3. Imeľ 19 10 5 4 34:17 35
4. Dvory n/Ž. 19 11 2 6 37:25 35
5. Tlmače 19 10 1 8 30:26 31
6. Chotín 18 9 3 6 37:32 30
7. Kalná n/Hr. 19 6 8 5 20:17 26
8. Komjatice 19 7 5 7 30:29 26
9. Čaka 18 8 2 8 28:30 26

10. Marcelová 19 7 2 10 23:37 23
11. Tek. Lužany 19 6 4 9 26:32 22
12. Nesvady 19 6 3 10 20:34 21
13. Bešeňov 19 6 2 11 21:34 20
14. Hont. Vrbica 18 5 0 13 22:43 15
15. Zemné 18 3 4 11 19:35 13

tERÜlEtI BAJNOKSÁG
1. Szentpéter 19 15 1 3 58:28 46
2. Vágfüzes/Kava 19 10 4 5 24:20 34
3. Nemesócsa 19 10 3 6 35:23 33
4. Keszegfalva 19 9 5 5 36:24 32
5. Šrobárová 19 9 5 5 33:28 32
6. Lakszakállas 19 10 1 8 37:37 31
7. Bátorkeszi 19 9 3 7 46:30 30
8. Madar 19 8 5 6 27:25 29
9. Cs.-aranyos 19 9 1 9 29:30 28

10. Perbete 19 8 3 8 40:27 27
11. Búcs 19 6 6 7 42:39 24
12. Izsa 19 7 3 9 35:38 24
13. Dulovce 19 7 2 10 32:29 23
14. Ógyalla „B“ 19 5 3 11 19:60 18
15. Pat 19 4 5 10 29:42 17
16. Őrsújfalu 19 1 0 18 13:55 3

tERÜlEtI BAJNOKSÁG II. OSztÁlY
1. Gúta „B“ 15 13 1 1 58:12 40
2. Nagykeszi 15 11 4 0 51:15 37
3. Dunaradvány 15 9 2 4 39:19 29
4. FK Activ 14 6 3 5 28:28 21
5. Tany 13 5 2 6 33:35 17
6. Nagysziget 15 4 5 6 21:33 17
7. Csicsó 14 4 4 6 34:35 16
8. Bogyarét 14 4 4 6 25:35 16
9. Martos 14 5 1 8 28:40 16

10. Bogya/Gellér 15 4 3 8 27:32 15
11. Dunamocs 15 3 4 8 18:37 13
12. Megyercs 15 1 3 11 15:56 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFJÚSÁGIAK
1. Csicsó 7 6 0 1 37:6 18
2. Szentpéter 7 4 1 2 21:17 13
3. Nemesócsa 8 4 1 3 24:21 13
4. Hetény 8 4 0 4 31:21 12
5. Perbete 7 4 0 3 25:30 12
6. Keszegfalva 6 1 0 5 7:24 3
7. Madar 7 1 0 6 12:38 3

DIÁKOK - NYUGAtI CSOpORt
1. Ekel „B“/Laksz. 13 11 2 0 55:9 35
2. Cs.-aranyos 13 9 1 3 39:23 28
3. Keszegfalva 12 6 2 4 25:16 20
4. Nemesócsa 13 4 5 4 49:29 17
5. Őrsújfalu 13 3 1 9 19:56 10
6. Főnix Tany 13 1 5 7 16:36 8
7. Csicsó 13 1 4 8 17:51 7

DIÁKOK - KElEtI CSOpORt
1. Szentpéter 13 10 2 1 37:10 32
2. Ógyalla 12 8 1 3 48:33 25
3. Ímely 13 6 2 5 23:29 20
4. Naszvad 13 4 3 6 33:27 15
5. Perbete 13 4 3 6 24:26 15
6. Dulovce 13 3 2 8 8:24 11
7. Hetény 13 3 1 9 22:46 10

A perbeteiek játékukkal tálcán kínálták fel a győzelmet búcsi vendéglátóiknak

IV. lIGA
Ógyalla – Ekel 0:0

A nagyon erős szél ellenére színvo-
nalas találkozót vívott a két csapat.
Mindketten dolgoztak ki helyzeteket
is, bár meg kell mondani, hogy ebben
is a vendégek voltak aktívabbak. Sőt, a
vendégek illusztris játékosának, Gőgh-
nek, kétszer is a felső léc állította meg
a lövését. A sportszerű találkozón igaz-
ságos döntetlen született, ami inkább
az ógyallaiakra nézve hízelgő.  
Léva – KFC 1:0 (1:0)

A komáromi lilák a tavaszi idény-
ben először kaptak gólt, és ez egyben
első vereségüket is jelentette a nagy ri-
vális, Léva pályáján. Az első félidőben
hátszéllel játszottak a komáromiak, de
ezt nem tudták kihasználni. Ellenke-
zőleg, a hazaiak lőttek egy gólt, és ezt
az előnyüket sikerült a mérkőzés vé-
géig megtartaniuk.  
Nagysurány – Gúta 2:1 (0:0), Magyar

Két elkerülhető gólt kaptak a gúta-
iak a második félidő elején, előbb ka-
pusuk, majd a hátvédek hibáztak na-
gyot. Magyar a 80. percben lőtt egy
parádés gólt, és innen kezdve nagyon
feljöttek a vendégek. Máté Zs. És Dobi
is a kapufát találták telibe, és bizony a
hazaiaknak nagyon kellett izgulniuk
az eredményért. Ekkor jött a külső se-
gítség, a vendég Matajs érthetetlen ki-
állításának formájában. 
További eredmények: Neded – Vra-

kúň 2:1, H. Kráľová – N. Život 0:2, V.
Meder – ViOn „B“ 4:0, V. Lovce – Šahy
4:0, Sládkovičovo – Štúrovo 1:1.    

V. lIGA
Marcelháza – Zsitvabesenyő 3:1 (3:0),
Purgel 2, Pivoda

A hazaiak már az első félidőben biz-
tosították győzelmüket. Előbb a kivá-
lóan játszó Purgel lőtt kétszer a ven-
dégek hálójába, majd Pivoda állította
be a félidő eredményét. A második
félidőben a vendégek is igyekeztek ki-
használni a szél kedvező irányát, de
csak szépítésre futotta erejükből. A ha-
zaiak megérdemelt győzelmet arattak
csak kár, hogy a második félidőre az
öltözőben hagyták góllövő csukáikat. 
Hontfüzesgyarmat – Naszvad 6:1
(2:0), Lovász M.

Az utóbbi hetekben nagyon rájár a
rúd a naszvadiakra. A sérülésekkel
megtizedelt csapatban újabb játéko-
sok sérültek meg, így az eredmény
nem is annyira meglepő. Az viszont
tény, hogy a vendégek játéka bizony
hagyott némi kívánnivalót maga után.  

Szímő – Ímely 1:1 (1:0), Hübsch
Az első félidőben a vendégek ját-

szottak jobban, bár gólt a hazaiaknak
sikerült elérniük. Ennek ellenére több
vendég helyzet is kimaradt, de ami
ettől is szomorúbb, a találkozó vége
felé az indulatok is elszabadultak ha-
zai részről. Ekkor a hazai játékosok
már nemcsak rúgtak, de ütöttek is. A
játékvezetők ebből természetesen
semmit nem láttak. 
Hetény – Tolmács 4:1 (3:1), Lucza 2,
Andrusko, Blaškovič

A mérkőzésen nem alakulhatott ki
folyamatos játék, mivel az erős szél
megtette a magáét. Így, inkább küzde-
lemről lehet beszélni a mérkőzés kap-
csán. A simának látszó első félidei ered-
mény után a vendégek is rákapcsoltak,
és a második félidőben két helyzetet is
kidolgoztak. A mezőnyt azonban a ha-
zaiak uralták, és okos játékkal biztos
és megérdemelt győzelmet arattak.
További eredmények: Čaka – Kom-
jatice 1:0, Tvrdošovce – Dvory n/Ž. 5:1,
T. Lužany – Kalná n/Hr. 1:0.

tERÜlEtI BAJNOKSÁG
Búcs – Perbete 2:0 (1:0), Kovács, Bódis

Csalódást okoztak a perbeteiek Bú-
cson. Gyenge játékukkal szinte tálcán
kínálták fel a győzelmet ellenfelük-
nek. A vendégek legkisebb jelét nem
adták annak, hogy meg akarnák
nyerni ezt a meccset, így a hazaiak biz-
tosan értek célba. Persze a búcsi csapat
ezen a tavaszon remekül teljesít, így
győzelme megérdemelt. 
Pat – Izsa 1:1 (0:1), Paulík – Vörös

A szomszédok rangadóján minden
adva volt a vendég győzelemhez. Az
izsaiak előbb megszerezték a vezetést,
majd két hazai játékos idő előtt me-
hetett az öltözőbe. Az utolsó 20 perc-
ben azonban kilenc játékossal is
egyenlíteni tudtak a hazaiak. 
Keszegfalva – Őrsújfalu 2:0 (1:0), Ta-
kács, Szüllő 

Kiegyenlített mérkőzésen a vendé-
gek büntetőt hibáztak, és ezért nagy
árat fizettek. A második félidőben a
hazaiak enyhe mezőnyfölényt harcol-
tak ki, és ezt sikerült gólokra válta-
niuk. Ennek ellenére a vendégek na-
gyon jó benyomást keltettek, talán az
egyik pontot is megérdemelték volna. 
Szentpéter – Nemesócsa 2:0 (1:0), La-
katos Gy. 2

A második helyen tanyázó vendé-
gek nem tanúsítottak különösebb el-
lenállást a listavezető pályáján. Sőt,
gyengén játszottak. Aki viszont min-

dent megtett, az a vendégek 42 éves
kapusa, Beke volt. Nemcsak büntetőt
védett, de a legnehezebb pillanatok-
ban megtartotta csapatát is. 
Vágfüzes/Kava – Madar 1:1 (1:0), Ba-
gin – Csicsó R.

Jó színvonalú mérkőzésen, a haza-
iak több helyzetet is elpuskáztak, amit
a vendégek szigorúan megbüntettek.
Az utolsó negyedórát a hazai játéko-
sok már erőnlétileg sem bírták, és a
vendégek ezt használták ki nagyon
okosan. 
Ógyalla „B” – Dulovce 0:1 (0:0), Ha-
bara M.

Nagyon jól játszottak a vendégek,
akik több kecsegtető helyzetet is ki-
hagytak. Különösen a Šmída –
Otyepka páros okozott problémát a
hazaiaknak. A vendégek győzelme tel-
jesen megérdemelt, és lehetett volna
nagyobb arányú is.
Bátorkeszi – Csallóközaranyos 0:1
(0:0), Csonka N.

A barátságos hangulatban zajló mér-
kőzés ilyen jellegét még a két hazai ki-
állítás sem rontotta. Merthogy egyik
esetben a második sárga lap, majd a
kapus utolsó emberként való szabály-
talansága idézte elő a piros lapokat. A
kapus kiállítását büntető követte, de a
vendégek ezt nem tudták gólra vál-
tani. Győzelmük megérdemelt. 
Šrobárová – Lakszakállas 2:0 (0:0),
Gere (11 m), Vl. Gažo

Érthetetlen, hogy a hazai pályán
oroszlánként küzdő vendégek idegen-
ben félénk kis nyusziként viselik el az
ellenfél akaratát. Ez történt ezen a ta-
lálkozón is, amin az sem változtat, hogy
a mérkőzés vége felé lőttek egy kapufát.  

tERÜlEtI BAJNOKSÁG II. OSztÁlY 
Gúta „B” – Bogyarét 3:1 (2:0), Szlatky Zs.
(11 m), Dobi, Sladky R. – Lengyel (11 m)
Nagykeszi – Bogya/Gellér 3:1 (2:0),
Mészáros, Kovács, Szűcs – Zsidó (11 m)
Megyercs – Dunaradvány 1:2 (0:1),
Molnár – Fodor, Viderman
Dunamocs – Csicsó 3:0 (2:0), Banai-
Tóth 2, Pálik
FK Activ – Nagysziget 1:1 (1:1), Töl-
téssy – Németh 
Tany és Martos – szabadnaposak voltak 

tERÜlEtI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
Szentpéter – Nemesócsa 1:1 (1:1), Mi-
halík – Zobák 
Perbete, Hetény, Keszegfalva, Madar
és Csicsó – szabadnaposak voltak. 

tERÜlEtI BAJNOKSÁG – DIÁKOK
Nyugati csoport
Csicsó – Nemesócsa 0:3 (0:2), Hipp 3
Csallóközaranyos – Tany 4:1 (0:0),
Molnár 3, Szomolai – Filko.
Ekel „B”/Lakszakállas – Őrsújfalu 5:0
(2:0), Bugár, Németh, Győri, Fraňo, Vajlik
Keszegfalva – szabadnapos volt.  
Keleti csoport

DUlOVCE – HEtéNY 2:1 (1:0), KElKO,
RIGÓ – NAGY D.

Szentpéter – Perbete 2:0 (0:0), Sza-
kál, Bukovský
Naszvad – Ímely 4:0 (2:0), Turan 2,
Patasi, Nagy 
Ógyalla – szabadnapos volt. 

Léva állította meg a komáromi lilákat  
A IV. ligában kétségkívül a komáromiak szereplése volt a sláger legnagyobb
riválisa pályáján. És bár a lilák elbukták ezt a találkozót, továbbra is tete-
mesnek látszó az előnyük a tabella élén. A járási rangadón pontosztozko-
dás történt Ógyallán, és ez az  eredmény semmi jót nem sejtet a hazaiak
jövőjét illetően. Az V. ligában tovább menetelnek a marcelháziak, és egyre
jobban távolodnak a tabella fenekétől. A sors is üldözi a naszvadiakat, akik
nem tudnak kilábalni a sok sérülésből, így a hétvégére is akad problémá-
juk éppen elég. Az ímelyiek  kirándulása Szímőre ugyan nem végződött na-
gyon rosszul az eredmény szempontjából, viszont a hazai játékosok ne-
hezen viselték a pontveszteséget, aminek több vendég sérültje is van. A
Területi bajnokságban Szentpéterre irányult a szurkolók figyelme, hiszen
az első két csapat mérte össze erejét. Mivel ebből a hazaiak jöttek ki győz-
tesen, a legjobb úton haladnak a bajnoki cím megszerzése felé. 
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