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Folytatás a 3. oldalon

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke felje-
lentést tett a főügyészségen, amiért
Dunamocson egy hétvégi házra ma-
gyar lobogót, illetve egy árpádsávos
zászlót tűztek ki, utóbbi Ján Slota sze-
rint a Jobbik zászlaja.

Ján Slota szerint a zászlók kifüggesz-
tése bűncselekményt valósíthat meg,
mégpedig az alapvető emberi jogok el-
tiprására irányuló csoportok népszerű-
sítésének bűntettét – derül ki a párt ho-
nalpján közzétett közleményből. Rámu-
tatnak, a zászlókat „nyilvánosan“ hasz-
nálták. Folytatás a 2. oldalon

Nagy vihart kavart lapunk 13. számában (2011. március 28.)
leközölt „Több együttérzés is lehetne a hivatalok részéről”
című cikkünk. Nemcsak, hogy teljesen logikátlan döntés
született az alábbi ügyben, még lapunkat is félrevezető tá-
jékoztatással, pontatlan információk közlésével vádolta meg
a Komáromi Városi Hivatal. Természetesen a hivatal reakci-
óját teljes terjedelmében közöljük, és minden meggyőző-
désünk ellenére, azt kénytelenek vagyunk helyreigazítani.
Merthogy sajnos, az érzelmekkel túlfűtött levél – összeha-
sonlítva a leközölt cikkel – messze nem fedi a valóságot.

A képviselő-testület március 31-i ülésén elfo-
gadta az elektronikus aukcióról szóló határo-
zatot, melyet április 30-ig kellene bevezetni. A
közbeszerzési hivatal honlapján azonban Ko-
márom Város meghirdetett három közbeszer-
zési pályázatot, mégpedig a szemétszállításra
– hulladékkezelésre, a város közterületeinek
tisztítására és a városi utak téli karbantartá-
sára, és mindezt hagyományos - nem elekt-
ronikus - módon. Folytatás a 2. oldalon

Komárom Város
közbeszerzési
pályázatokat írt ki

Nem ritka eset tájain-
kon, hogy a polgárok
nemtetszésüket feje-
zik ki egyes hivata-
lok ügyintézési las-
súságával. Van, ami-
kor az ügy intézése
valóban hosszabb
időt igényel, hiszen,
az egykor beígért bü-
rokráciacsökkentés
„eredményeit” naponta
érzékelhetjük, viszont még
mindig akadnak esetek, amikor csak és ki-
zárólag a hivatal hanyagsága miatt kerülnek
emberek igencsak kényelmetlen helyzetbe.

Egyik olvasónk mesélte el tapasztalatait
nyugdíjkérelmének elbírálása kapcsán. Tavaly
augusztusban beadta kérvényét a korkedvez-
ményes nyugdíjaztatására. Addigi tapasztala-
tai sem voltak túl kedvezőek, hiszen amikor
rokkantnyugdíjba vonult, elmondása szerint
akkor is kilenc hónapig várta első rokkant-
nyugdíjának megérkezését.

Folytatás a 3. oldalon

Késik a nyugdíj,
de miért?

Önérzet és nemzeti hovatartozás!?

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Csáky Pál nem mérettette meg magát az
elnökválasztáson - beszédében kijelen-
tette, bármilyen tisztséget hajlandó vi-
selni, nincsenek pártelnöki ambíciói. Be-
rényi József így egyedüliként indult és
293 szavazatból 272 voksot szerezve (a
fennmaradó 21 szavazat érvénytelen lett),
míg Bárdos Gyula még meggyőzőbb fö-
lénnyel, 286 igen szavazattal maradt az
Országos Tanács elnöke. ssy

Berényi Józsefet
újraválasztották
Az MKP tiszt-
újító kongresz-
szusát a múlt
hétvégén tartot-
ták Nagymegye-
ren. A nyitóbe-
szédek után új-
raválasztották
az elnököt.
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Érdekes módon értelmezi Anton Marek polgármester úr a vétó fogal-
mát. A törvény szerint a polgármester akkor vétózhat, ha a testület által
elfogadott határozat törvénytelen vagy a város számára előnytelen. Anton
Marek rövid polgármesterkedése alatt már kétszer is élt vétójogával, pe-
dig sem a COM-Média, sem az elektronikus közbeszerzés esetén nem áll-
tak fenn a feltételei. Sőt, a város számára lényeges előnnyel járt volna egyik
és másik esetben is a testület megvétózott döntése.

A COM-Média esetében éppen Anton Marek szeretett volna mielőbb
cserét az ügyvezetői poszton, ám amikor a testület nem választotta meg
egyik jelöltjét sem és pályázaton szerette volna kiválasztani az új ügyve-
zető igazgatót, a polgármester úr inkább vétózott. Vétóját olyan érvekkel
indokolta (pályázat határideje, feltételei – konkrétumok nélkül), amelye-
ket korábban sürgősségi okokra hivatkozva elutasított.

Az elektronikus aukció bevezetése kapcsán korábban élt vétójogával. En-
nek aktualitását most az adja, hogy miután a testület ismét elkötelezte ma-
gát az átlátható elektronikus közbeszerzés mellett, április elején a város-
vezetés kiírt három, több mint 4,2 millió euró (áfával) összértékű közbe-
szerzési pályázatot szemétszállítás, hulladékkezelés, szelektív hulladék-
gyűjtés, Komárom város közterületeinek tisztítása és Komárom város
közútjainak téli karbantartása témákban - a hagyományos módon.

Más városok tapasztalatai szerint az elektronikus aukció legalább 10 %-
kal csökkenti a kiadásokat, esetünkben ez minimum 420 000 eurót jelent,
ráadásul egyik közbeszerzés sem volt olyan sürgős, hogy ne várhatott volna
egy kicsit, hogy a testület szándékának megfelelően elektronikusan hir-
dessék meg őket.

Ha a városvezetés nem semmisíti meg a közbeszerzéseket és nem írja
ki őket újra, immár elektronikus úton, akkor előreláthatólag 420 000 eu-
róval rövidíti meg Komárom lakosait. Ez az összeg sok helyről hiányozhat,
de legalábbis kétségessé teszi, hogy szükség van-e egyáltalán hitelfelvételre,
ha más módon is meg lehetne spórolni komoly összegeket.

A HÍD képviselői klubja

Folytatás az 1. oldalról
Az SNS ezért kéri, hogy az illetékes hatóságok

indítsanak vizsgálatot, és állapítsák meg a tör-
vénysértés tényét. Az ismeretlen tettes ellen szóló
feljelentéshez két fotót is csatoltak.

A párt egyúttal közölte, hogy feljelentésüket
azért tudták megtenni, mert szimpatizánsaik és
„büszke szlovákok, akiknek fontos a Szlovák Köz-
társaság törvényeinek betartása“, felhívták az
esetre a figyelmüket.

Megkérdeztük a ház tulajdonosát, Retkes Já-
nost. A kérdéses ház nem magában a faluban, ha-
nem a Dunamocshoz tartozó üdülőövezetben
található. „A két lobogó a víkendház Duna felé
néző homlokzatára van kitűzve. Nem gondol-
tam volna, hogy ez bárkit is zavarhat, semmilyen
provokatív szándékom nem volt. Szüleim egész-
séges nemzeti öntudatra neveltek. Hangsúlyozni
szeretném, hogy egyáltalán nem vagyok szélső-
jobboldali, senkit nem akartam bántani, csupán
nemzeti érzéseimet fejeztem ki így“ – mondta a
vállalkozó. Bizonyára mások is, de családunk is,
érzelmi (s nem politikai) alapon nyilvánítja ki
hovatartozását, amelyet semmilyen politikai erő-

szakkal nem lehet befolyásolni. S ha én a ma-
gánterületemre éppen amerikai vagy netán üz-
bekisztáni zászlót teszek ki egy jogállamban, be-
leszólhat-e ebbe bárki is politikai szempontból?

Hozzátette, álmában sem gondolta volna, hogy
bárkit is zavarhat a két zászló. Hangsúlyozta, a ma-
gyar zászló mellett az Árpád-házi királyok lobo-
gójáról van szó, melynek semmilyen politikai
párthoz nincs köze, ez a motívum például Besz-
tercebánya város címérében is megtalálható, mint
ahogy a magyar címerben is.

Banai Tóth Pál, Dunamocs polgármestere ki-
jelentette, soha semmiféle panasz nem érkezett
hozzá a zászlókkal kapcsolatban. Semmilyen tör-
vénybe ütköző cselekedet nem történt. Egy ma-
gántulajdonban lévő házról van szó, se oka, se
alapja nincs arra, hogy bármi módon beavatkoz-
zon.

Az esetleges következményekkel kapcsolatban
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által mű-
ködtetett Jogsegélyszolgálat már fel is ajánlotta,
amennyiben szükség lesz rá, jogi tanácsadást
nyújt. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Önérzet és nemzeti
hovatartozás!?

Sajtónyilatkozat a polgármesteri vétókról és a közbeszerzésekről,
avagy Ön mit támogatna 420 000 euróból Komáromban?

Komárom Város közbeszerzési
pályázatokat írt ki
Folytatás az 1. oldalról

„Az említett munkák elvég-
zésére kiírt előző pályázatok
2010. december 31-ével lejártak.
Innen kezdve, havi rendszeres-
séggel kellett  a szerződéseket
meghosszabbítanunk, hiszen a
munkálatokkal leállni nem le-
hetett. A közbeszerzési hivatal
részéről viszont nem kis bün-
tetés fenyegetett bennünket,
amennyiben azonnal nem ren-
dezzük egy új pályázati kiírás-

sal ezeket a szerződéseket.
Ezért a nagy sietség, hiszen egy
esetleges büntetés a közbe-
szerzési hivataltól lényegesen
megnyirbálhatná a város költ-
ségvetését” – mondta el la-
punknak Anton Marek polgár-
mester.

A Híd képviselőinek klubja
egy sajtónyilatkozatot juttatott
el lapunknak, melyet teljes ter-
jedelmében leközlünk.

ssy

Ön mire költene több, mint 420 000 eurót Komáromban?
• Minden komáromi óvoda és iskola kaphatna 21 000  eurót, •
Minden komáromi polgár kaphatna 11 eurót - csak úgy, ajándékként
• 600 m utat és járdát lehetne felújítani • Mind a 33 komáromi
sportklub kaphatna további 12 727 eurós támogatást • Mind a 91 kul-
turális rendezvény szervezője kaphatna további 4 615 eurós támogatást
• Fel lehetett volna állítani a sörsátrat a Komáromi Napokon teljes fel-
szereléssel (hangosítással, megvilágítással, fűtéssel stb.), vagy saját
sátrat vásárolhatna a város • és még sorolhatnánk a lehetőségeket ...

Slota bocsánatkérést követel a dunamocsi polgármestertől
Újabb fejlemény a dunamocsi zászló-ügy kapcsán: Ján Slota SNS-elnök bocsánatkérést kö-
vetel a dunamocsi polgármestertől, mivel azt mondta róla, minden tette politikailag mo-
tivált, még az is, ha köpköd, és az is, ha vizel.

Banai Tóth Pál dunamocsi polgármester a JoJ televízióban a következőket nyilatkozta:
„Már megszokhattuk Slota úrtól, hogy minden, amit tesz, politikailag motivált. Akkor is,
ha köpköd, akkor is, ha vizel a balkonról.“ Az SNS elnöke felháborodott a mondaton és a
párt szóvivője levélben szólította fel Banai Tóth Pált, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot
Slotától. Amennyiben ezt nem teszi meg, a párt feljelentést tesz rágalmazás, becsületsér-
tés miatt. Banai Tóth Pál lapunknak elmondta, nincs szándékában bocsánatot kérni Ján Slo-
tától, mivel becsületsértésre nem került sor. „A becsületét csak annak lehet megsérteni, aki-
nek van becsülete” – tette hozzá Dunamocs község polgármestere.

Lapzártakor érkezett

100 napot értékelt
Komárom városának immáron 100 napja új vezetése van. Az el-
telt időszakot Bastrnák Tibor, volt polgármester sajtótájékoz-
tatón értékelte. Három szóban foglalta össze véleményét: ha-
zugság, káosz, hozzánemértés.

Hangsúlyozta, december végén teljesen rendben zajlott le az átadás
és átvétel közte és Anton Marek, új polgármester között, erről proto-
koll is készült, mely tartalmazza, hogy mindent tételesen átadtak, szó
nem volt hiányzó szerződésekről. Elismerte, nehéz év vár az önkor-
mányzatra, mivel idén még kevesebb pénzt kap Komárom is az ál-
lamtól, melyet a befolyó adók függvényében utalnak át. Ugyanakkor
tájékoztatott arról, hogy a város bankszámláin összesen 934 ezer euró
volt az átadáskor, tehát nem volt üres a kassza. Az év első négy hó-
napjában ráadásul 2,1 millió euró folyt be az államtól, így a városnak
van pénze. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a városnak nincs elfo-
gadott zárszámadása, enélkül viszont nem lehet uniós alapokra pá-
lyázni, pedig EU-s pályázatok nelkül nem lehet fejleszteni. Végül
hangsúlyozta, büszke rá, hogy jó állapotban adta át a várost. „Előre kell
tekinteni, dolgozni, az elkezdett projekteket pedig befejezni, tovább-
vinni“ – zárta mondandóját. ssy

A korábbi főellenőr, Basternák László tragikus
halála után az új főellenőri állás betöltésére
pályázatot írtak ki, amelyre tizenketten je-
lentkeztek. 

A csütörtökön megtartott képviselő-testületi
ülésen a tizenkét jelentkező közül nyolcan sze-
mélyesen is megjelentek, ahol a képviselők
meghallgatták rövid bemutatkozásukat. Karol
Lovász független képviselő a program tárgya-
lása előtt bejelentette, hogy a törvény nem tiltja,
hogy képviselőként szavazzon a jelöltekről, azon-
ban személyes érintettsége miatt lemond sza-
vazati jogáról. Valamennyi jelölt meghallgatása
után az MKP-s képviselők részéről Egyházi Zol-
tán elmondta, a szakmai önéletrajzok alapján ők
Katarína Zahoranovát tartják a legmegfelelőbb
személynek a főellenőri állás betöltésére. Hegyi
Zoltán MKP-s képviselő szerint erkölcsi szem-
pontból elfogadhatatlan jelöltnek tartja Karol
Lovászt, aki egyike volt a 2009-es európai parla-
menti választásokat megelőző kampánycsend
ideje alatt azoknak, akik az MKP-s politikusokat
lejárató röplapokat terjesztettek. Akkor bünte-
tőfeljelentést tettek az ügyben, a nyomozást ké-
sőbb leállították. 

Majd következett a szavazás, Karol Lovász 5
szavazatot kapott, míg az MKP-s képviselők nem
rá szavaztak. Mivel az első körben ezáltal egyik
jelölt sem szerezte meg valamennyi képviselő
többségének szavazatát (11 tagú testületben 6
szavazat kell), második körre volt szükség. Ebbe
már csak a két legtöbb vokssal rendelkező jelölt
került. A jogszabály szerint a második körben az
győz, aki több szavazatot kap. A szavazás előtt az
MKP-s képviselők tiltakozásul  elhagyták a ter-
met. A második fordulóban Karol Lovász ismét
öt szavazatot kapott, míg a másik jelölt egyet
sem. A főellenőr-választásról szóló határozat el-
fogadásához Ógyallán öt képviselő nem elég,
mivel hat képviselő jelenlétében határozatképes
a testület, ezért a végső szavazásban már Karol
Lovász is részt vett. 

Elképzelhető, hogy egyesekben kifogások me-
rültek fel a szavazással kapcsolatban, ezért nem
kizárt, ügyészséghez fordulnak. 

A képviselő-testület 4. ülésének jegyzőköny-
vébe egyelőre az került be, hogy a város főellen-
őre Karol Lovász. Amennyiben Karol Lovász ma-
rad a főellenőr, le kell mondania képviselői
posztjáról és helyére Fekete László (Híd) kerül.
Karol Lovász a helyi mezőgazdasági szakközép-
iskola műszaki és gazdasági osztályvezetője.  

(miriák)

Főellenőr-választás - az MKP-s képviselők
kivonultak a szavazásról

Ógyalla
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Tisztelt szerkesztőség!

Az Önök  hetilapja 2011. március 28.-
ai számában cikk jelent meg „Több
együttérzés is lehetne a hivatalok ré-
széről” címmel. A félreértések elkerü-
lése végett szeretnénk tárgyszerűen in-
formálni az olvasókat ebben az ügyben.
A hatályos szlovák  közlekedési  tör-
vény értelmében a városok mint a köz-
utak igazgatási szervei csak a közleke-
dési felügyelőség beleegyezésével en-
gedélyezhetnek kijelölt parkolót. A
cikkben tárgyalt kijelölt parkoló ügyé-
nek intézésekor is ennek a törvénynek
értelmében jár el a hivatal.   

A hivatal  kérvényét, amely az  egész-
ségkárosult kérésén alapult, a közleke-
dési felügyelőség elutasította azzal az
indokkal, hogy az úttest szélessége
ezen az útszakaszon 10 méter, ez a szé-
lesség  nem elegendő két közlekedési
sáv biztosítására  abban az esetben, ha
az út mindkét oldalán mozgáskorláto-
zottak részére kijelölt parkoló van.  Eh-
hez tudni kell, hogy a szlovák műszaki
szabvány 3,5 m széles parkolóhelyet ír
elő a mozgáskorlátozottak részére, míg
az egyéb parkolóknál csak  2,0 m szé-
leset.  A minimális  közlekedési sáv
szélessége pedig 3 méter.  E nemleges
vélemény  alapján a   hatályos törvény
értelmében a hivatal nem tudta  en-
gedélyezni  a kijelölt parkolót. A kér-
vény elutasítása tehát nem a hivatal-
nokok érzéketlenségéből fakadt  vagy
az együttérzésük kevés az egészségkor-
látozottak iránt,  csupán  annyi történt,
hogy  betartották a hatályos törvényt.

A fent említettek alapján, a labda
nem a hivatal térfelén van, ugyanis a
kért parkolóhelyet   a közlekedési fel-
ügyelőség az adott útszakaszon vissza-
utasította, tehát nem lehet kijelölni.
Valóban javaslatot adtak új parkolók
kiépítésére, amelyek megvalósítása
nem egyik napról a másikra történik,
ugyanis az a város költségvetésének  le-

hetőségeitől függ.  A kerületi rendőr-
kapitányság szóvivőjének nyilatkoza-
tát azonban nem tartjuk korrektnek,
mivel  az adott probléma megoldására
költséges beruházást javasol a mai szű-
kös  gazdasági helyzetben.

Szeretnénk megjegyezni, hogy Ko-
márom Városa az egészségkárosultak-
kal mindig is  kiemelten  foglalkozott.
Ennek jegyében vannak kedvezmé-
nyek nyújtva számukra különböző he-
lyi adók befizetésénél vagy éppen az-
zal, hogy csak számukra  biztosít  a la-
kótelepi parkolókban  kijelölt parko-
lót.

Végezetül  szeretnénk megjegyezni,
hogy a cikkben megjelent információk
nem pontosak, félrevezetők az olvasók
számára és nem is  megalapozottak.
Nem tartjuk tisztességesnek, hogy   a
cikk írója érzéketlennek   nevezi   a hi-
vatalnokot – és ezáltal minősíti az érin-
tett hivatalt is -  akkor,  amikor  az
minden jó szándéka mellett a törvényt
betartva jár el. 

Komáromi  Városi Hivatal 
Ennyi tehát a Komáromi Városi Hi-

vatal reakciója.  Vegyük tehát sorjába a
cikk igazi tartalmát, és a Komáromi
Városi Hivatal állításait. Bár nem tud-
juk, név szerint kit rejt az a  gyűjtő fo-
galom, de ennek ellenére teljes terje-
delmében közöljük a válaszlevél tar-
talmát. 

Nos, a cikk szerzője egyetlen eset-
ben sem nevezte érzéketlennek a hi-
vatalnokot, ahogy az a levélben le va-
gyon írva. A hivatalok – mint gyűjtő-
fogalom, amibe tehát beletartozik töb-
bek közt a Komáromi Városi Hivatal is
– figyelmét  hívta fel a több együtt -érzés
szükségére. Tehát személyeskedés nél-
kül. Hogy a cikkben mi félrevezető, mi
tisztességtelen és mi megalapozatlan,
azt sajnos, nem sikerült kiderítenünk,
pedig rendelkezünk kellő önkritikával.
A cikkben három személyt szólaltat-
tunk meg, először a panaszos mondta

el véleményét, majd az ügyben nyilat-
kozott a Városi Hivatal illetékese Ko-
vács Anikó mérnöknő, valamint a ke-
rületi rendőrkapitányság szóvivője, Re-
náta Čuháková. Érdekes, hogy a Városi
Hivatal illetékese éppen azt felejtette el
elmondani nyilatkozatában, amit a
rendőrségi szóvivő pontosan megne-
vezett, tehát, hogy javaslatában egy par-
koló kiépítése áll. Ezt a levél írója ne-
hezményezi, sőt a szűkös gazdasági
helyzetre hivatkozva inkorrektnek ne-
vezi(!?)

A lényegről azonban egyik intéz-
mény képviselője sem beszélt. Újra fel-
tesszük tehát a kérdést, vajon melyik
törvény változtatta meg az eddig ér-
vényben lévő közlekedési szabályokat?
Az említett útszakaszon semmilyen
közlekedési tábla nem tiltja a megállást,
így a parkolást sem. Tehát, ami nem ti-
los, azt szabad. A többi parkoló autó
között, tehát egy újabb kijelölt parkoló,
többé-kevésbé akár csak formalitás is
lehetne. Főleg akkor, amikor azon a sza-
kaszon már három ilyet engedélyeztek.
Vagy akkor más szabályok vonatkoztak
a kérvények megítélésére? Ismételten a
dolog logikai hátterét keressük, bár tud-
juk, hogy a logikus gondolkodás és el-
járás nem része semmilyen törvény-
nek.

Azt már csak mellékesként jegyez-
zük meg – bár nem is olyan mellékes
–, hogy a kérvényező megközelítőleg
négy hónap után kapott írásos választ
beadványára. Erre az sem lehet ment-
ség, hogy egyes látogatásai alkalmával
a Városi Hivatal illetékesénél szóban
tájékoztatva volt ügye állásáról. Mert
ugye, a válaszadás formáját és idejét is
törvény szabályozza, amelyről ugye
még csak említés sincs a reakcióban,
holott az említett cikkben ez is le volt
írva. A labda tehát mégis a városi hi-
vatal térfelén van.

Böröczky József,
A cikk szerzője       

Több korrektség is lehetne a hivatalok részéről 

Késik a nyugdíj, de miért? 
Folytatás az 1. oldalról

Bízott azonban abban, hogy egy em-
bernél kétszer már nem ismétlődhet
meg az ilyen eset. Megtörtént! Au-
gusztustól novemberig nem történt
előrehaladás az ügyében, majd 2010.
november 16-án kapott egy levelet a
Szociális Biztosító központjából. Érte-
sítették őt, hogy amint kiszámítják
nyugdíjának magasságát, azt azonnal
kézbesítik is. Aztán megint egy hosszú
hallgatás következett a Szociális Biz-
tosító részéről. Elmondása szerint,
amikor olvasónk érdeklődött ügyének
intézése kapcsán, a komáromi részle-
gen biztosították, hogy náluk minden
a legnagyobb rendben van, forduljon
kérdésével a pozsonyi központhoz. És
fordítva, mert onnan meg visszairá-
nyították Komáromba. Végső elkese-
redésében jutott arra az elhatározásra,
hogy lapunkhoz fordul segítségért. 

Az ügyben megkerestük Ing. Alž-
beta Jágerskát, a Szociális Biztosító ko-
máromi részlegének igazgatónőjét, aki

ígéretet tett, hogy gyorsan megvizs-
gálja a panaszos olvasó ügyét, és két
napon belül tájékoztat bennünket an-
nak intézéséről. És valóban, gyors vizs-
gálódás tanúi lehettünk, mivel a meg-
ígért időpontban az igazgatónő hívott
bennünket, és a következőket mondta
el az ügy kapcsán: „Az olvasónak 2010.
november 16-án lett kiadva a határo-
zat, amelyben a Szociális Biztosító el-
ismerte korkedvezményes nyugdíjjo-
gosultságát. A probléma azonban
nem a mi hivatalunkban, hanem a
Munka, Szociális – és Családügyi Hi-
vatalban keletkezett. Mivel az illető
hölgy az azt megelőző időszakban szo-
ciális segélyt szedett, és ez beszámító-
dik a nyugdíjba, a Szociális Biztosító
kérte a munkahivataltól a szükséges
adatokat. Mivel ez a dokumentum so-
káig nem érkezett meg, újra kérnünk
kellett a szükséges igazolás kiadását.
Sajnos, mindez a két intézményben
történő váltás időszakában zajlott, és
bár ez nem mentesíti egyik hivatalt

sem, időbeni csúszásra került sor. Köz-
ben a kért igazolás megérkezett, így
már semmi nem áll útjában annak,
hogy az olvasó rövid időn belül meg-
kapja nyugdíját visszamenőlegesen is.
A hiba tehát nem a mi hivatalunk-
ban történt, ennek ellenére az érin-
tett elnézését kérem” – mondta el la-
punknak Alžbeta Jágerská.

És valóban, az események gyorsan
felgyorsultak. Olvasónk lapzártakor
értesített bennünket, hogy a szociális
biztosító már levélben értesítette ügyé-
nek gyors intézéséről, valamint arról,
hogy a közeli napokban átutalja szá-
mára a várva-várt nyugdíjat. Nos, en-
nek nagyon örülünk, de azért to-
vábbra is fenntartjuk kérdésünket, ho-
gyan történhet meg hasonló eset ak-
kor, amikor az emberek többsége fi-
zetéstől-fizetésig, nyugdíjtól-nyugdíjig
tengeti mindennapi nehéz életét? És
egyáltalán, van az ügynek személyi
felelőse? 

-böröczky-    

Emlékezés
Dobi Gézára
Azt a küldetést, amelyet a nagy nemzeti
zenészek teljesítettek országos szinten,
azt Dobi Géza életművével a Komáromi
régióban tette meg. Életművének a mi-
nősége és erkölcsi értéke akkora volt,
hogy kihatása volt a felvidéki magyar-
ság kultúrájára. 

Dobi Géza 1937-ben született Gútán. Az
alapiskolát Csehországban végezte, majd
a pilzeni konzervatórium pedagógiai ka-
rán hegedűjátékot és kompozíciót tanult.

1959-től a komáromi Városi Zeneisko-
lában hegedűjátékot tanított 14 évig. Köz-
ben a pozsonyi Zeneművészeti Egyete-
men megszerezte a hegedűművész dip-
lomát.

Dobi Géza tanár úr felnevelt egy sor te-
hetséges gyermeket. Némelyek a zenei
pályát választották, és ma is aktívan te-
vékenykednek.

1977-ben a Művészeti Népiskola igaz-
gatói tisztségébe nevezte ki a Komáromi
Járási Hivatal. Ez alatt az idő alatt nagyot
fejlődött az iskola. A 14 évi igazgatói szol-
gálata alatt a zene szak növendékeinek
létszáma megnövekedett. Ehhez hozzá-
járult az új épület a Nyár utcán, a tanter-
mek és zenepedagógusok létszámának
megnövelése. 1989-ig működött a Dobi
kvartett, aminek a zeneiskola pedagógu-
sai voltak tagjai.

Az 1989-es bársonyos forradalom után
a társadalmi berendezkedés változásai
által 1991. június 30-a után egy borús, fel-
hős időszak következett be Dobi Géza
életében. Visszavonult az otthonába, a
múzsák világába. Továbbra is tanított, de
a hobbijának, a kertnek és horgászatnak
még több időt szentelt. 1991-től 2000-ig
tartott a visszavonulás időszaka. 

Majd megszületett a Dobi Trió, mely-
nek tagjai voltak: Dobi Géza, Fekete Éva,
a kezdeti időszakban Kalmár Zsuzsanna,
majd 2002-2007-ben Andrássy Katalin,
2008-tól újból Kalmár Zsuzsanna. A Dobi
Trió több alkalommal koncertezett a csúzi
kastélyban, Komáromban Sólyom László
köztársasági elnök fogadásán a Tiszti pa-
vilon dísztermében 2007-ben, valamint
és további reprezentatív alkalmakon. 

Dobi Géza a Zeneiskolában tanított egy
életen keresztül. 2009. június 30-án fejezte
be a tanár úr  az aktív hegedűtanári pá-
lyafutását. Kerek 50 évet hegedűjátékot
oktatott, szolgálta az iskolát, építette a vá-
ros zenekultúráját és aktívan hozzájárult a
zenekultúra hagyomány megőrzéséhez.

2011 tavaszán 3 zenészt gyászolt Ko-
márom: Polák Péter gitárost, a populáris
zene műfajának képviselőjét, Oláh Sán-
dor zongoristát, a szórakoztató zene kép-
viselőjét, most pedig Dobi Géza hegedű-
művészt, a klasszikus zene képviselőjét
gyászoljuk.

Dobi Géza életművét nevesítik a ki-
tüntetései: 2001-ben a Nyitra megyei ke-
rületi Pedagógus-díj, 2002-ben Polgár-
mesteri díj, 2007-ben Komárom város Pro
Urbe díja és 2007-ben Szt. Gorazd érem -
országos pedagógus kitüntetés.

Szívünk szeretetében hordozzuk
Dobi Géza emlékét.

Fekete Vince, a Művészeti Alapiskola
igazgatója



Bajnok István
alapiskolai és közép-
iskolai tanulmányait
szü lővárosában ,
Ipolyságon végezte,
orvosi diplomáját
pedig a prágai Károly
Egyetem Orvostudo-
mányi Karán sze-
rezte meg. Kezdő or-
vosként Rimaszom-

batba került, ahol a Fáklya irodalmi színpadnak
lett a tagja. Családjával 1976-ban költözött Ko-
máromba, ahol nemcsak gyerekekkel, hanem
felnőttekkel – alkoholisták pszichiátriai kezelé-
sével –  is foglalkozott. A gyermekpszichológiai
szakrendelő vezetője lett. Az orvostudományi
találkozókon több szakmai és ismeretterjesztő
előadást tartott, a hazai sajtóban számos szak-
mai írása, tanulmánya, nyilatkozata jelent meg.
Többek között a kétnyelvűség hatásait, a helyes
óvoda- és iskolaválasztás, az anyanyelvi oktatás
fontosságát vizsgálta.

Életének jelentős részét a CSEMADOK ber-
keiben végzett munka töltötte ki. 1990-től a ko-
máromi alapszervezetnek és a járási szervezet-
nek lett az elnöke, majd annak országos alel-
nökeként végezte fáradhatatlanul munkáját.
Nevéhez fűződik az 1977-ben először megren-
dezett nyári művelődési tábor, a honismereti
tábor, továbbá egyik kezdeményezője volt a ko-
máromi Concordia vegyes kar megalapításának,
melyben ő maga is énekelt. Több tudományos-
ismeretterjesztő előadást szervezett, ismert ma-
gyar előadókat hívott a Felvidékre.

Az Együttélés Politikai Mozgalom egyik ala-
pító tagja volt. Aktív politikai pályafutása idején
mindig is a felvidéki magyarság érdekeinek kép-
viseletét, a kisebbségi sorban élők problémáinak
megoldását tartotta a legfontosabb feladatának.
Tagja volt az Együttélés Politikai Mozgalom Or-
szágos Tanácsának, valamint parlamenti képvi-
selője is volt annak.

Komárom városa Pro Urbe-díjjal, a CSEMA-
DOK Országos Tanácsa több évtizedes eredmé-
nyes szervezői tevékenységéért 2010-ben Életmű
Díjjal tüntette ki.

A közelmúltban megjelent Diagnózisok 
(I-IV), és a Diagnózisok (V-VII) című könyvében
tanulmányai, versei, visszaemlékezési, a vele
készült interjúk olvashatók.

…”a rendkívüli teherbírás, a kiváló szervezői
képességek, a folyamatos önművelés, a ma-
gyarságot érintő társadalmi és politikai mozgá-
sokban való megbízható jártasság, és persze az
igazság mindenkori vállalásához szükséges
tiszta lelkiismeret és bátorság jellemzi”- írja róla
Batta György.

Kitüntetése kapcsán ő maga a következőket
mondja: „Cselekedeteink nagyobbik részét az
érzelmek, a lélek, a humanizmus, az együttérzés
mozgatja és irányítja. A ráció kevésbé, sőt néha
gátolja is az ilyen jellegű tevékenységünket, mert
vajon ésszerű-e szembeszállni a mindenkori ha-
talommal, hogy annak bögyében megemészt-
hetetlen kavicsként legyünk egy életen át?”

Nem tagadja, jóleső érzéssel fogadta az elis-
merést, hogy pár éves visszavonultsága után va-
laki, illetve valakik még jó szívvel gondolnak rá. 

(földes, forrás: Diagnózisok)
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Újra megjelent Ratimorszky Gyula: Komárom alatt megmozdult a
föld című izgalmas regénye, amely az 1763. június 28-i nagy földrengést
mutatja be konkrét adatok alapján. A földrengés felbecsülhetetlen
pusztítást végzett a történelmi belváros központjában. Emberek ezrei
váltak hajléktalanná, valamint emberek százai lelték halálukat a ször-
nyű elemi csapás következtében. A földrengés által keletkezett anyagi
károk emberfeletti megpróbáltatás elé állították a város életben maradt
lakóit.

Az események központjában két család sorsával ismerkedhetünk
meg. Mészáros Bertalan, tehetséges asztalosmester, megismerkedik a
városban közismert református család lányával, Padányi Nagy Borbá-
lával, s közöttük őszinte szerelem bontakozik ki. A pusztító földrengést
fiatal házasokként élik át. A két család életén keresztül elénk tárul a katolikus és református
családok akkori sorsa és küzdelme a boldogulásért.

Ezt a regényt annak ajánljuk, akik szeretik szülőföldjüket és embertársaikat.
Ratimorszky Gyula komáromi író-tanár könyve megvásárolható a komáromi Diderot köny-

vesboltban.

A komáromi Ipari Szakközépiskola rendezte meg az idén a
Nemzetközi komplex elektrotechnikai versenyt. A vetélke-
dőnek minden évben más-más helyszín ad otthont. 

Idén a házigazda komáromi intézmény mellett a budapesti
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola, a
szerbiai Ada Műszaki Iskola, valamint a marosvásárhelyi Elekt-
romaros Ipari Iskolaközpont indult 4 - 4 fős csapattal. A verse-
nyen általános elektrotechnikai kérdések, elektrotechnikai és
elektronikai feladatok, építési-mérési projekt és szövegszer-
kesztési feladatok szerepeltek. Az egyéni versenyben Pivoda At-
tila a komáromi Ipari Szakközépiskola diákja végzett az első he-
lyen. Másodikként teljesített Szilágyi Richárd, a budapesti Bo-
lyai János Műszaki Középiskolából, míg a harmadik helyet Pá-
losi Előd-Olivér szerezte meg Marosvásárhelyről. Csapatver-
senyben a budapestiek vitték el a pálmát. Az Ipari csapata
végzett a második helyen csak 1,5 pontos lemaradással. A har-
madik helyet a marosvásárhelyi diákok csapata, a negyedik he-
lyet pedig a vajdaságiak szerezték meg. A két versenynap között
a diákok és a kísérő tanárok a rendező iskola szervezésében
megtekintették Komárom nevezetességeit, többek között az
erődrendszert is. -pint- 

Könyvajánló

Komárom alatt megmozdult a föld

Nemzetközi komplex 
elektrotechnikai verseny

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért. 1990-ben mindez már vi-
lágmozgalommá vált. 

Szeretném, ha minden évben
minél többen bekapcsolódná-
nak a FÖLD NAPJA alkalmából
szervezett akciókba. Fontosnak
tartom, hogy  főleg gyermeke-
ink figyelmét felhívjuk a kör-
nyezet és a természet védelmé-
nek fontosságára és a környe-
zettudatos gondolkodás kialakí-
tására. Örülök, hogy több meg-
szólított alap- és középiskola
tanulói bekapcsolódnak ebbe a mozgalomba, és április 20-
án, szerdán a két komáromi gimnázium diákjai a Holt-Vág
környékét takarítják ki, az alapiskolások pedig saját iskoláik
környékét teszik szebbé. Ezen kívül megköszönöm a Posei-
don búvárklubnak is, hogy kitisztították a Holt-Vág medrét
és a Halász Szövetség tagjainak, akik a partjait  rendszeresen
takarítják.

A Föld napja akcióba bárki bármikor és bárhol bekapcso-
lódhat. Elég, ha Komáromban vagy környékén szervez egy
megmozdulást a közvetlen környezete védelmében, meg-
tisztítja lakókörnyezetét az eldobált csikkektől, üvegektől és
egyéb hulladéktól, fát vagy virágot ültet, autó helyett bicik-
lit használ. A lehetőségek végtelenek. Hiszen mindenki sze-
retne tisztább és egészségesebb környezetben élni. Ez csak
rajtunk múlik! Ezért kérek mindenkit, hogy legalább ezen a
napon tegyen valamit a tisztább környezetéért és a természet
védelméért, és így CSATLAKOZZON A FÖLD NAPJÁHOZ !

Dr. Varga Tamás, képviselő
a Környezetvédelmi és Közrendi Bizottság elnöke

Csatlakozz te is a Föld napjához!Magyar állami kitüntetést
kapott Bajnok István
Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Bajnok István gyermekpszichiáter a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült. Az évtizedeken át tartó, a felvidéki
magyar közösségért folytatott közéleti tevékenységének, valamint szakmai munkásságának
elismeréseként Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete adta át a kitüntetést.

Várjuk a képeslap-, szalvéta-, érem-, autó-, 
vonat- és repülőgépmodellek, és egyéb érdekes
gyűjtemények (pl. dino figurák) tulajdonosainak
jelentkezését.
A találkozón lehetőségük lesz gyűjteményük 
bemutatására és cseréjére is.

JJeelleennttkkeezzééss::
2011. május 6-ig személyesen a múzeum 
főépületének portáján (Komárom, Nádor u. 13.), 
telefonon 035/731476 (Jakab Gabriellánál vagy
Príbojszki Mártánál), vagy 
e-mailen: muzeumkomarno@gmail.com

FELHÍVÁS
A Komáromi Duna Menti Múzeum a Múzeumi Világnap 
alkalmából 2011. május 14-én /szombaton/ megrendezi

a KOMÁROMI MAGÁNGYŰJTŐK II. TALÁLKOZÓJÁT.
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Nehnuteľnosť – bývalá predajňa
potravín a pohostinstva s. č. 849 na-
chádzajúca sa v obci Zlatná n/O, ul. Te-
behátska č. 849 na pozemku  na parc. č.
1101/106 v k. ú. Zlatná n/O vedenej vo
výpise z LV č. 1433.
Predajná cena �9 000,- €�. Dohoda je
možná. Pozemok na parc. č. 1101/71  o
výmere 851 m2 je vo vlastníctve štátu
a je možnosť jeho odkúpenia. 

Kontakt: 
tel. 0�5/7905101, 0908 770 500, fax 0�5/7905102
Ponuky posielajte na adresu: COOP Jednota Komárno, SD, 
Vodná ul. �6, 9�5 01 Komárno

Ponúkame na predaj objekt 
rekreačnej chaty v areáli 
termálneho kúpaliska Pa-
tince, okres Komárno. 

Rekreačné zariadenie je jednoposchodová muro-
vaná budova s kapacitou 12 izieb (28 lôžok + 12 prí-
steliek), pričom každé dve izby majú spoločné WC,
sprchu a umývarku. V budove sa ďalej nachádzajú:
jedáleň pre 40 osôb, malá jedáleň pre 20 osôb,
spoločenská miestnosť pre 10 osôb, miestnosť na
sledovanie TV, kuchyňka pre hostí, kuchyňa a bufet. V suteréne budovy sa nachádza ba-
zén, sprchy, sauna, odpočivárne a spoločenské miestnosti. Cena �65 1��,- �€. Dohoda
je možná. Zastavaný pozemok je na predaj a je vo vlastníctve obce. 
V areáli termálneho kúpaliska sa nachádza novobudovaný krytý bazén WELLNESS s ho-
telom ako aj ďalšie vonkajšie bazény.  Viac info na www. wellnesspatince.Sk

Ahúsvéti ünnepkör nagycsütörtökkel
vagyis zöldcsütörtökkel veszi kez-
detét, ami az utolsó vacsora emlék-

napja. Érdekes népszokások vonatkoznak
erre a napra, melyeket érdemes lehet meg-
őrizni. Faluhelyen ilyenkor különleges ha-
gyományokat követtek. Ezen a napon zöld
ételeket ettek. A zöldcsütörtök elnevezés
mára egy táplálkozási hagyományt is te-
remtett, spenótot, salátát ettek, sőt az ételbe
fiatal csalánt is főztek, hogy jó termés le-
gyen. 

Mivel e napon a „harangok Rómába men-
nek” és nincs harangozás, a gyerekek fel-
adata volt, hogy a harangozást helyettesít-
sék. Ilyenkor kereplővel járták az utcákat,
kiűzve onnan a gonoszt. Ilyenkor van „ol-
tárfosztás”, amikor az oltárt lecsupaszítják,
és egy kivételével eloltják a templomi gyer-
tyákat.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sír-
ban nyugvásának emléknapja. Ekkor a temp-
lomban vagy a kálvárián keresztúti ájtatos-
ságon vesznek részt a hívek. Ezen a napon
hústilalom és szigorú böjt van. 

Nagyszombaton történik a tűz megáldása,
majd arról a húsvéti gyertya meggyújtása. A
húsvéti gyertya jelképezi a feltámadt Jézust.
Ha vannak keresztelendők, akkor itt történik
meg a keresztelés. Ez is ősi hagyomány, mi-
vel régen mindig húsvét vigíliáján keresztel-
ték meg a jelölteket. Megáldják a keresztku-

tat és a szenteltvizet. Lehet körmenetet tar-
tani a mise végén, ezzel „hirdetni a világ-
nak”, hogy feltámadt Krisztus. 

Húsvétvasárnap délelőtt ünnepi szentmi-
sét tartanak. Ehhez a naphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. A délelőtti mi-
sére letakart kosárral mentek a hívők, mely-
ben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor
volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor
Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az új-
jászületés jelképe és a családi összetartásé.

Húsvéthétfőn sok népszokás él, például a
locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A
víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel,
mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak
a locsolkodás hagyományának, eszerint a
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hí-
rét vivő, ujjongó asszonyokat igyekeztek le-
csendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. 

A nagyböjt befejeztével jöhet a húsvéti la-
koma. A húsvét magyar neve rendkívül ki-
fejező, hiszen a negyvennapos böjt után vége
a hústól való tartózkodásnak. Ezért kapnak
ilyenkor nagy jelentőséget a húsételek.

Az ünnep töltet nélkül üres. Rajtunk múlik,
mennyit merítünk, és mentünk-e az ünnep
valódi tartalmából. A húsvéti hagyományokat
is akkor élhetjük meg hitelesen, ha az ünnep
számunkra nem idegen, sőt benne megtalál-
juk önmagunkat is. Miriák Ferenc

Viszonylag ritka jelenségnek vagyunk tanúi
idén. Húsvét április 24-ére esik. A húsvét meg-
ülésének egységesítése 325-ben történt a ni-
kaiai (= nicaeai) zsinaton, ekkor mondták ki,
hogy a március 21-ét követő holdtölte utáni va-
sárnapon kell az egész keresztény világnak
megülni Krisztus feltámadásának ünnepét.
Így a húsvét március 22-ét és április 25-ét ma-
gában foglaló 35 nap bármelyikére eshet. Az
igen korai és igen késői húsvét azonban ritka.

Béküljünk ki önmagunkkal! Ilyen nincs, 
és mégis van!
Meggyőződésem volt, de most már hiszem és tudom is,
hogy mindenki visszakapja az életben a jót, a rosszat, a fáj-
dalmat, az örömöt, amit a másiknak akarva-akaratanul
okoz. Mint egy ősi törvény. Előbb-utóbb visszakapod, min-
dent – a pénzedet is.

Aznap – hogy is fejezzem ki magam, atomjaimra hullot-
tam. Próba, előadás, kisfiam új ovijának intézése, majdnem el-
ütöttem egy kutyát, éppen hogy csak elértem a benzinkúthoz
a csontszáraz tartállyal… Szóval, aznap annyit éltem meg, mint
máskor két-három hónap alatt. Délután ügyvédhez készül-
tem, ahol ki kellett fizetnem hetven eurót. A bankszámlámon
az utolsó százasom… Rohanás a bankautomatához, vadul pö-
työgtettem a kódot… Rohanás a közeli presszóba, volt még ti-
zenöt percem. Szusszantam egy pohár üdítő  mellett, s átgon-
doltam az előző öt percet. Valami nem stimmelt… Egy moz-
dulat hiányzott. Kártya be, kód beütése, kártya ki…, de a pénz…
Az a bizonyos mozdulat, hogy elveszem a pénzt, kiesett. Nem
vettem el a pénzt az automatából! Rohanás vissza, persze, nem
volt ott! Berontottam a bankba, kétségbeesve, vajon mi történt,
mutogattam a telefonomat, melyre megkaptam a visszajel-
zést, hogy kivettem száz eurót. A bank egyik alkalmazottja tü-
relmesen végighallgatott, majd közölte velem, hogy oltári nagy
szerencsém van, mert a pénzt egy hölgy behozta a bankba. Egy-
szerre sírtam és nevettem. Siettem az ügyvédhez, elintéztem,
amit kellett, majd megint leültem egy üdítőre. Eszembe jutott
egy élmény főiskolás koromból. Egy buszmegállóban találtam
egy pénztárcát. Benne három darab ezres és személyazonossági
igazolvány. Bevillant: háromezer korona - az éppen száz euró!
Akkoriban hétszáz korona zsebpénzt kaptam a szüleimtől egy
hónapra, bizony jól jött volna az a három darab ezres. De nem!
Vissza kell vinnem! Felültem a villamosra, és házhoz vittem a
tulajdonosnak a pénzt. Legalább annyira örült, mint én a mi-
nap a bankban. Hiszem, hogy valaki, ott fent, „feljegyezte” ak-
kori tettemet. És most visszakaptam. Ezúton szeretném meg-
köszönni annak az ismeretlen hölgynek. Higgye el, valakik, va-
lahol ezt is „feljegyezték”. Kívánom, hogy valami nagy öröm
érje! És ne csak pénz formájában!

Köszönettel: Molnár Xénia, 
a Komáromi Jókai Színház tagja     
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Aképviselő-testület 3. ülésének
egyik fő tárgyalási pontja volt a
Városi Lakáskezelési Vállalat és

Műjégpálya összevonása a Városi Víz-
művek és Csatornázási Művek háló-
zattal, július 1-i dátummal. Az ülésen
a pénzügyi bizottság elnöke, Karol Lo-
vász indoklásában elmondta: a Városi
Lakáskezelési Vállalat és Műjégpálya
2004 óta, egy év kivételével vesztesé-
get termelt annak ellenére, hogy a vá-
ros közvilágításának karbantartását
sem végzi. A veszteséget a város költ-
ségvetéséből kapott támogatással ta-
karta. A képviselő-testület 2008-ban
határozott arról, hogy három évre ki

kellett volna dolgoznia, további fejlő-
désének koncepcióját, amelyre a mai
napig nem került sor. 

Štefan Tomaščin képviselő szerint
az összevonás által 15 ezer eurós meg-
takarítást ér el a város. Az összevonást
végül 7 képviselő támogatta, 4 tartóz-
kodott a szavazástól. 

A képviselő-testület megbízta a köz-
gyűlést, hogy mondják fel a vállalat
ügyvezető igazgatójának Františka Je-
zsovának szerződését, aki 2005. január
1-jétől töltötte be funkcióját. A két vál-
lalat ügyvezetőjének június 30-ával
rendkívüli könyvelési és leltározási át-
tekintést kell elvégezniük. 

(miriák)

Ógyalla

A Városi Lakáskezelési Vállalatot
összevonták a Vízművekkel

Egyrészt uniós forrás illetve saját forrás igény-
bevétele által. Az uniós projekt  63 644 eurót tesz
ki - melynek 75%-a uniós forrás, 25%-a pedig ál-
lami költségvetés - lehetőséget adott több mint
másfél kilométer aszfaltút létrehozására. Ezen-
kívül még 424 méter utat ki is javítottak. A fel-

újított utak nagy része a község külső területén
található. A utak kivitelezését és készítését a Sta-

bac, s.r.o vállalta fel. A munka egy hónapot vett
igénybe. 

De nemcsak ezek az utak szépítik Bogyarét községét. Az önkormányzat a bo-
gyaréti adófizetők pénzéből egy 1050 méter hosszú, minden igényt kielégítő jár-
dát készített, mely a főúttól egészen a helyi templomig vezet. A lakosok nagyon
hálásak ezért a járdáért, hisz eddig az említett járda melletti forgalmi úton kel-
lett közlekedniük, ami nem volt mindig veszélytelen. De ez már a múlté,
ugyanis a járda gyalogos, kerékpár-, sőt „babakocsis” forgalomra is használható.
Időközben elkezdődött a járda feltöltése is, melynek egyik oldalát a tervek sze-
rint ősszel kis bokrokkal szeretnék beültetni – adta tudtunkra Aradi Mónika, Bo-
gyarét polgármesternője. Kép és szöveg: -pint-

BogyarétBogyarét egy kis
község a komáromi járás

nyugati régiójában, ahol az
önkormányzat nagyon odafigyel
az utak minőségére. Ebben a fa-
luban, amerre akár csak két ház

van, oda is vezet aszfaltút. Az
utóbbi hónapban újabbak-

kal gazdagodott 
a falu. 

Útfelújítások és javítások

Népdalverseny
I. kategória 1. helyezett Kotiers Ráhel

2. helyezett Ficza Csaba
2. helyezett Szabó Zoltán
3. helyezett Turányi Réka
3. helyezett Mohos Viktória

II. kategória 1. helyezett Harangozó Flóra
2. helyezett Gál Réka
2. helyezett Bruszi Tamara
3. helyezett Lucza Levente

III. kategória 1. helyezett Tóth Angelika
2. helyezett Tarr Noémi
3. helyezett Skopp Ildikó

Műveltségi vetélkedő
1. helyezett a Kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskola
2. helyezett a Madari Édes Gergely Alapiskola 
3. helyezett a Hetényi Tarczy Lajos Alapiskola 

A résztvevő kisdiákok mindegyike tárgyi ajándékkal tért haza, melyeket az
Édes Gergely Alapiskola igazgatónője, Szász Veronika adott át.

Az eredményhirdetés után a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés ko-
szorúit Édes Gergely emléktáblájánál, ezzel is tisztelegve emléke előtt. 

-ssy-, fotó: soóky

„Toll és hárfa”
Ezen a címen rendezték meg Madar
községben a III. Édes Gergely Em-
lékversenyt. A helyi alapiskola meg-
hívására további hét alapiskola kép-
viseltette magát, ahol a tanulók ösz-
szemérték tehetségüket és tudá -
sukat, műveltségi, illetve népdalver-
seny kategóriában.

Az emlékversenyen megjelentek a
magyarországi testvériskola képvise-
lői Kocsról és Kincsesbányáról, vala-
mint a hazai baráti iskolák közül Búcs,
Bátorkeszi, Hetény, Csallóközaranyos
és Izsa.

A műveltségi vetélkedő zsűrijének
elnöke Kovács Csomor Endre volt
Ógyalláról, akinek munkáját segítette
a párkányi Művészeti Alapiskola igaz-
gatója, Baranovics Róbert, valamint
Rancsó Andrea Hetényről.

A népdalverseny zsűrije a következő
összetételű volt: Cintuláné György Ka-
talin aki a zsűri elnöke, munkáját se-
gítették: dr. Nagy Lajos Madarról, Ba-
ranovics Andrea Párkányból, valamint
Farkas  Mónika Érsekújvárból.

A lelkes versenyzők a közös ebéd
után türelmetlenül várták a kiértéke-
lést, mely eképpen alakult: 
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Ahagyományokhoz híven, idén is ki-
tüntettek néhányat azon pedagógu-
sok közül, akik a város tanintézmé-

nyeiben tevékenykednek. A Tanítók napja
alkalmából március 25-én megtartott ün-
nepség helyszíne a városi művelődési ott-
hon színházterme volt, ahol Néveri Sándor
polgármester, Lapos Ildikó alpolgármes-
ter és Kucsera Ilona hivatalvezető kezéből
vehették át díjaikat a kitüntetett pedagó-
gusok: Beáta Estergájošová (Ján Amos Ko-
menský Alapiskola), Szinghoffer Zita (Bar-
tók Béla Alapiskola), Mocsi Éva (Bartók

Béla Alapiskola), Edita Ravaszová (Bartók
Béla téri óvoda), Buzgó Éva (Vasút utcai
óvoda), Ágota Žáčiková (Szabadidőköz-
pont), Orsovics Yvette (Janiga József Mű-
vészeti Alapiskola), Monika Vargová (Ke-
reskedelmi Akadémia), Nagy Ilona (Corvin
Mátyás Gimnázium), Eleonóra Slézová
(Speciális Alapiskola), Jaroslav Novotný
(Gyermekotthon). A gazdag és színvona-
las ünnepi műsorban győri társastánco-
sok, budapesti operaénekesek számain kí-
vül hallhatók voltak szavalatok és megze-
nésített versek is. Kovács Zoltán

Én olvasok, te olvasol, mi olvasunk

Nagymegyer szerves részét,
mondhatni tüdejét képezi a
helyi erdő, mely ugyan

magántulajdonban van (csak
egy kisebb része az államé), de
ennek ellenére a város lakosai
így tavasz tájékán rendszere-
sen bekapcsolódnak az önkor-
mányzat és a társadalmi szerve-
zetek által már hagyományosan
megszervezett erdőtisztító akciókba.
Teszik ezt tisztább környezetükért, élet-
terükért. A nagytakarítási akciókat a vá-
rosi hivatal, a helyi cserkészcsapat, a gya-
logtúrázók klubja, valamint az évekkel ez-
előtt elindított kezdeményezés ötletgaz-
dája, a környezetvédelem kitartó híve, Mar-
gita Cyprichová doktornő szervezte meg
idén. A Nagymegyeri Városi Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Ügyosztályának vezetőjétől,
László Tamástól megtudtuk, hogy március
12-én ötven önkéntes 2,58 tonna szemetet
gyűjtött össze, míg az április 9-én meg-

szerve-
zett erdőtisz-

tításkor újabb 3 tonna szemét került a kon-
ténerekbe, amit mintegy hatvanan gyűj-
töttek össze. A nagymegyeri Aranyfácán
Vadásztársaság tagjai sem tétlenkedtek, ők
a város és az ottani lövölde közti mintegy
6 km hosszú útszakasz mellett gyűjtötték
a szemetet április 2-án. A bokrok alá és az
árkokba kidobott rengeteg lomból és ka-
catból itt is megtelt egy nagy konténer.

Kép és szöveg: -kz-

Afenti elnevezéssel rendezett rajzpályázatot a Nagymegyeri Városi
Könyvtár. A gyerekeknek kiírt versenybe azt kellett képileg áb-
rázolni a részvevőknek, hogy mi jut eszükbe a könyvekről, a

mesékről, az olvasásról – tudtuk meg Fitzel Jolán könyvtárostól, aki azt
is elmondta, hogy a március 28-án lezajlott kiértékeléskor a 89 rajzból
28-at díjazott a szakmai zsűri. A rajzpályázatot három kategóriában hir-
dették meg. Óvodások: 1. Mayer Krisztián (művészeti alapiskola, Nagy-
megyer), 2. Nagy Virág (művészeti alapiskola, Nagymegyer), 3. Dóka
Krisztina (Vasút utcai óvoda, Nagymegyer), az 1-4. évfolyam tanulói: 1.
Varga László (művészeti alapiskola, Nagymegyer), 2. Kolenčíková Do-
minika (Komenský AI, Nagymegyer), 3. Nagy Imre (Egyesített Iskola,
Apácaszakállas), az 5-9. évfolyam tanulói: 1. Csík Margit Csilla (művé-
szeti alapiskola, Nagymegyer), 2. Király Roman (Egyesített Iskola, Apá-
caszakállas), 3. Hudecová Matina (Komenský AI, Nagymegyer). A
könyvtárban megtartott értékelésen Gútay László, a nagymegyeri mű-
velődési otthon igazgatója adta át a díjakat az eredményes pályázóknak.

Kozo (fotó: a könyvtár archívumából

Tanítók munkáját díjazták

Tonnaszámra gyűjtötték a szemetet

TAKTiKAi gyAKorLAT - érTeSíTéS
A Komáromi Tűzoltó- és Mentőtestület Járási Igazgatósága a Nyitrai kerületben

működő járási igazgatóságainak  2011. évi munkaterveiből kiindulva, 2011. április
21-én gyakorlatot hajt végre. A gyakorlat Komáromban a Barátság utcán (Ul. Pria-
teľstva) megy végbe - a Colorcentrum cégtől (a vasúti átjárótól az Eötvös utca irá-
nyában) egészen az útkereszteződésig. 

A gyakorlatot végző résztvevők biztonsága érdekében és a tűzoltótechnika na-
gyobb mértékű mozgatása miatt a forgalmat 9.00-tól 11.00-ig a rendőrség más
irányba fogja elterelni. 

Ing. Miroslav Tužinský alezredes 
igazgató
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Miután 2009-ben és 2010-ben itthon megszerezte az év Pékje címet, az idén Magyaror-
szágon is tarolt a komáromi Baker pékség. tatáról, a 9. Farsang Kupáról, 2 aranyérem-
mel és 2 különdíjjal tért haza Janík József tulajdonos és lelkes csapata. Harmadszor is be-
bizonyították, hogy náluk a minőség ugyanolyan fontos, mint a mennyiség.

AFarsang Kupa pék kategóriá-
jában, neves szakmai zsűri

előtt, háromféle reform-, azaz ro-
zsos, barna kenyeret kellett sütni,
majd tojással dúsított, omlós il-
letve leveles tésztából péksüte-
ményt készíteni, végül a dísz-
munkák következtek, Petrík László
remekei, melyekkel aranyérmet
szerzett. Az összetett verseny

pék kategóriájában szintén a leg-
jobb helyezést érte el, a Farsang
Kupa legjobb pékje címet is meg-
kapta. „Egyéniben és összetett-
ben is miénk lett az aranyérem,
sőt két különdíjat is kaptunk a
Stamag Ireks és a CSM cégektől“ –
emlékezett büszkén a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Tata és Környéke Régiója által

szervezett országos gasztronó-
miai versenyre Janík József tulaj-
donos, már csak azért is, mert az
eddigi 9 évfolyam alatt Szlovákiá-
ból senki sem kapott még ilyen
címet. A tulajdonos szerint odafi-
gyeléssel, felkészüléssel és profi
munkával sikerült megszerezni az
elmúlt három év értékes díjait. A
Farsang Kupán elért hatalmas

Három év, hat trófea
ISMÉT LEGJOBB A
BAKER PÉKSÉG!
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Hat fontos díjat nyert
három év alatt a komá-
romi Baker pékség. Az ott
dolgozók már hatodik éve
napi kemény munkájukkal
szolgálják meg a szakma
legrangosabb értékelését,
Kékesi Imre főpék vezeté-

sével. A legnagyobb elis-
merés mégis a vásárlók
elégedettsége, miközben
mindig friss és ízletes ter-
mékeiket fogyasztják. 

BBáárráánnyy  JJáánnooss  
fotók: Egyed Gábor

1.hely

1.hely

Petrík László, a pékség vezetője
a díjak átvétele után.

eredmény nem ma-
radt visszhang nélkül.

„Kelt tésztáinkból és ke-
nyereinkből kóstolót is tartottunk
Tatán, a verseny helyszínén, az Olim-
piai Edzőtábor 4-es csarnokában.
Rengetegen jöttek a standunkhoz,
mindenki ránk figyelt“ – mesélte a
tulajdonos. „Már több olyan vásár-
lónk volt, akik Tatán kóstolták a ter-
mékeinket, majd megkeresték ko-
máromi boltunkat. Mindennel meg
voltak elégedve“ – tette hozzá Janík
Erika, a Murgaš utca 1. szám alatt
található élelmiszerüzlet tulajdonosa.
„Csapatmunka kellett ehhez a győ-
zelemhez“ – mondta szerényen Pet-
rík László, a pékség vezetője, a Far-
sang Kupa legjobb pékje, majd így
folytatta: „A főnök irányít, mi pedig
úgy dolgozunk, ahogy kell. Ez egy
nagy család munkája. A pékek a szí-
vüket és lelküket is beleadják. A ke-
nyéren ezt észre lehet venni“ – nyi-
latkozta az aranyérmes mester. 



A könyvhónap keretén belül
szervezték meg a rendhagyó
író-olvasó találkozót Ekecs
és Lakszakállas községek
rendezésében, amelynek a
helyi könyvtár adott ott-
hont. 

A találkozó ünnepeltjei pe-
dig Nagy Erika Ekecsről és
Nagy Teréz Lakszakállasról
voltak. Az eseményt Plauter
Éva nyitotta meg, melyen kö-
zel 60-an tették tiszteletüket.
A kellemes, idillikus hangulat
megteremtéséhez hozzájárult
az ekecsi Tűzvirág együttes is.
Az egész rendezvény egy talk-
show stílusban zajlott, ahol a
közönség kérdéseire válaszol-
tak az érintettek. Rengeteg
kérdéssel bombázták a két

Nagyot, akik készségesen és
örömmel válaszoltak. A csalá-
dias hangulatú eseményen az
írónők esszéi, novellái, vala-
mint versei kerültek terítékre. 

Míg Nagy Teréz a megteste-
sült nyugalom mintaképe, a

természethez, a szülőföldhöz
kötődik verseiben, addig
Nagy Erika a maga tempera-
mentumosságában pergőbb
esszéi méltó módon tükrözik
életérzését. 

-pint-
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Lakszakállas

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!

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyez-
zük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a sze-
mes kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak
egy gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp any-
nyit, amennyit szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró
csoki is készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és kar-
bantartással. Használja bátran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor sze-
rűbb, biztonságosabb és persze sokkal jobb minőségű, mint a
hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Coffe UP Slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019, 
e-mail: coffeup@stonline.sk

Lépjen be a valódi kávék csodálatos világába 
és fo gyassza saját pörkölésű kávénkat! 

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

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

VEĽKÁ  AKCIA

Író-olvasó találkozó

A karvai  Hídverő Olimpiai Kör  vendége
volt  Wichmann Tamás, kilencszeres kenu-
világbajnok, háromszoros Európa-bajnok,
kétszeres olimpiai második, egyszer olim-
piai harmadik helyezett, 37-szeres magyar
bajnok.

A kultúrházban megtartott rendezvényen
Duka Gábor, Karva polgármestere köszöntötte
a vendégeket, köztük Jakabházyné Mező Má-
riát, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárát,
Maráczi Mártát, a neszmélyi Hídverő Olimpiai
Baráti Kör elnökét, Wichmann Tamást, Jocha
Károly újságírót, a környékbeli települések pol-
gármestereit a Duna jobb és bal oldaláról.  

A félelmetes tenyérrel és jóval száz kiló fe-
letti, magas termetű egykori kiválóság mesélt
gyermekkoráról és pályafutásáról. 1962-ben az
első kenus versenyén mindjárt győzelemmel
mutatkozott be. 1964-65-ben az ifiket ijeszt-
gette, tizenhét évesen már felnőtt magyar baj-
nok lett, 1965-ben már két felnőtt bajnoki cí-
met és egy ezüstérmet is begyűjtött. 

1967 ismét nevezetes esztendő számára, hi-
szen ekkor „térdelt össze“ Petrikovics Gyulával,
akivel párban oly sikeresek voltak. 1968-ban

Mexikóvárosban a dobogó második fokán vé-
geztek, de a vb-ezüst-, majd aranyérmet köve-
tően éppen München előtt kerültek tartósan
hullámvölgybe. Az 1973-as tamperei vb három
bronzérme közül az egyik a kettősé volt - ezzel
fejezték be közös történetüket. 1976-ban egyes-
ben meg kellett elégednie a harmadik hellyel.
Az utolsó esélyt az 1980-as moszkvai olimpia
kínálta, ahová megint toronymagas esélyes-
ként érkezett. Az előfutamban nem is volt el-
lenfele, a döntőben aztán máig megmagya-
rázhatatlanul, rejtélyesen visszaesett.

„Úgy mentem oda, hogy harminckét éve-
sen már mindent tudok. Úgy éreztem, lelkileg
is egyben vagyok, mégis elrágtam magam, leg-
alább ezerszer lepörgettem magam előtt, mi-
kor indítom meg a hajót. Elrajtoltunk, kétszáz  -
ötvennél láttam, hogy kisebb bajban vagyok.
De mintha ötvenkilós homokzsák lett volna a
hajóban, és csak nem akart felgyorsulni. Na-
ponta eszembe jutott, még az álmaimban is
visszatért, de most már szerencsére nem ver ki
a víz, ha az olimpiákra gondolok. Mert nem-
csak a moszkvai döntő jött elő éjjel, hanem az
összes többi is, mert valamennyi az elszalasz-
tott esélyek szimbóluma.  Szóval, magyaráz-
kodni lehet, de újrarajtolni ugyanazt a futamot
már nem.”

Még egy kísérletet tett arra, hogy olimpiát
nyerjen, de 1984-ben a politikai irányítás boj-
kottálta a részvételt.  

Kivételesen eredményes pályafutást mond-
hat magáénak, bár a sors néha furcsán fűsze-
rezi az ember életét az édessel és a keserűvel .
Ettől függetlenül 1965-től 1984-ig valóban húsz
idényben folyamatosan a nemzetközi élvo-
nalban húzta az evezőt. Elégedett ember, bár
fáj neki, hogy nem lett olimpiai bajnok. Pél-
dakép lett, nőbálvány, négy nyelven beszél.
Harmadik házasságban él. Hat gyermeke van
- 4 fiú és 2 leány, valamint 2 unokája. Évente
többször részt vesz a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat programjaiban. Tagja a „Min-
den idők legjobb sportolója“ nevet viselő klub-
nak, amelyhez huszonketten tartoznak.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

„Már nem ver ki a víz, 
ha az olimpiákra gondolok“

Wichmann Tamás, Duka Gábor, Jakabházyné
Mező Mária és Maráczi Márta

Karva
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Az elmúlt hétvégén immár
nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a kürti faluház-
ban a Kőtéskóstolás feszti-
válját. A hagyományosan
böjtben készülő ételt máshol
csiramálénak, biracsnak is
nevezik. Az egyedülálló étel
lelkes rajongótábornak ör-
vend nemcsak a helyiek, de a
messze vidékről érkezők kö-
rében is.

A zsúfolásig megtelt helyi-
ségben Danczi Mónika, a falu-
ház vezetője és Téglás János
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a faluház
színpadán három kürti fiatal-
asszony élőben is bemutatta,
hogyan készül a kőtés.

Nem könnyű a dolga annak,
aki kőtést készít. Valódi türe-

lemjáték ez, hiszen az alap-
anyag - a búzacsíra - öt-hat na-
pig "kel" a nedves gyolcson
vagy edényben, és mindenna-
pos törődést igényel. Először
kiválasztják a búzát, hogy
egészséges szemek legyenek,
aztán megmossák, beáztatják,
egy napig hagyják abban az
edényben, megrázogatják, s
mikor látják, hogy kipattan a
szem, akkor kiöntik nyújtó-
deszkára vagy tepsibe, aztán
minden nap kell öntözni több-
ször. Amikor összeállnak a bú-
zaszemek, az alja tiszta hófe-
hér. Aztán, amikor már kezd
egy kicsit zöldülni, akkor már
le kell darálni. Húsdarálón le-
darálják, langyos vízben ki-
mossák, leszűrik, belekeverik
a lisztet, és már lehet is sütni.
Az eredmény pedig a karamell-
barnára sült kőtés, mely gaz-

dagon tartalmaz vitaminokat
és nyom elemeket, és nem
mellesleg 33 százaléknyi ter-
mészetes cukrot. Az édesség-
ben továbbá érintetlenül meg-
marad az E-, a B1-, a B2- és a B6-
vitamin is. De vigyázat: a kő-
tésből csak módjával lehet fo-
gyasztani!

Az élő bemutatót követően
kezdetét vette a kőtéskóstoló.
Az öttagú zsűri – Póda Erzsé-
bet, Bóna Teréz, Süttő Katalin,
Tamasek Zoltán és Jászai Tibor
– és a közönség 1-10 pontig ér-
tékelte a benevezett 17 kőtést –
annak látványát, ízét, állagát,
összhatását.

Kora estére megszületett a
zsűri és a közönség értékelésé-
nek összegzése, és kiosztották
a díjakat. A 8. Kőtésfesztivál
legjobbjai:

Aranykőtés vándordíj: Sütő
Rozália - Kürt

Közönségdíj: 
Sütő Rozália – Kürt. 
Aranykőtés díj: Gulyás Ro-

zália - Kürt; Huška Ilona - Kürt;
Marosi Katalin - Fűr; Rákóczi
Andrea - Bart; Sütő Rozália –
Kürt.

A kürti faluházban - infor-
mációim szerint – a világon
egyedüliként megrendezett
kőtéskóstoló verseny évről
évre nagyobb érdeklődésnek
örvend, és egyre nagyobb sze-
repet játszik a falusi turizmus
felvirágoztatásában. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Kőtés: a hagyomány
és a hit szimbóluma

Munka közben a zsüri

Kürt

A karvaiak gondoltak egy merészet: ebben az évben meg-
elevenítik a XX. század legendás korszakait és megrendezik a
Dunakorzót. A tervezett eseményekről nyilatkozott lapunknak
Duka Gábor polgármester. 

„A Duna mindkét oldaláról várjuk azokat, akik kellemes
környezetben, vidám, nosztalgikus hangulatban szeretnék el-
tölteni a hétvégét. Öltözzön a kor divatjának megfelelően. A 
leg eredetibb viseletben korzózókat megjutalmazzuk. Korabeli
vásári fotózást kínál Kádár Ferkó hangulatos Fotószínháza. Az
első rendezvényünkre április 30-án kerül sor „Éljen május el-
seje!“ címmel. Az eseményt a rock and roll a 70-es években köré
szerveztük. A programban fellép a Jampi táncegyüttes, a Ma-
gyarock Dalszínház tagjai Made in Hungária musical részlete-
ket adnak elő, a napot retro disco zárja. Természetesen a 60-as
és 70-es évek május elsejei ünnepeire emlékezve sört és virslit
kínálunk, tehát igazi május  elsejei hangulatot szeretnénk a fő-
térre vinni“.

A Dunakorzó program június 18-án Borban az igazság! cím-
mel kerül megrendezésre, amelyen a magyarnóta és az operett
virágkorára emlékeznek. A műsorban fellép az Iglice Néptánc-
együttes, az érsekújvári operettkvintett, Bősi Szabó László,
Dóka Zsuzsa nótaénekesek. A napot népmulatság zárja. A jú-
lius 30-i program Valami Amerika! jegyében kerül megrende-
zésre a Jazz és Swing a 30-as években címmel. Fellép a Jampi
táncegyüttes, a Sound Gixer-jazz zenekar, a Hot Jazz Band. A
műsor táncmulatsággal ér véget.

Az idei negyedik szabadtéri rendezvényre augusztus 27-én ke-
rül sor a londoni olimpia jegyében. „A részvétel a fontos!“ cím-
mel. A műsor Lábatlan–Karva maratoni futással és kerékpár-
túrával kezdődik, majd a zenének adnak teret a rendezvényen. 

Ezzel a négy szabadtéri programmal szeretnék elérni, hogy
minél több érdeklődő látogasson el  Karvára a Duna bal és jobb
oldaláról. A programokat hagyományteremtő céllal valósítják
meg Presser Gábor ismert dala segítségével: „Miénk itt a tér,
mert mi nőttünk itt fel, és ha este lett, és indultunk haza, visz-
szafogadott minket ott a tér dala“.

(miriák)
A KH  felvétele

Nálunk kössön ki!
– Miénk a tér!

Dunakorzó Karván

A Duna menti községben az utóbbi években szemre is gyö-
nyörködtető beruházások valósultak meg. Felújították a kul-
túrház körüli, a Duna-parton és a katolikus templommal
szemben lévő teret. A főtérben helyet kapott egy szabadtéri
színpad, padokkal, világítással és egy függőhíddal, amely se-
gítségével összekötötték a Duna menti korzót a főtérrel. A fő-
tér részét képezi, a 2008-ban átadott Rákóczi–emlékmű, a
700 éves katolikus templom, harangláb, új szociális helyiség
és részét képezi majd a Hídverő kopjafa is. A másik részében
lévő Hrossó-kúriát is sikerült megvásárolni, amelyben 600
ezer euró értékben turisztikai-tájékoztatási központot sze-
retnének létesíteni.  

A szabadtéri színpad esti megvilágításban

Húsvét a babamúzeumban

A rendezvénnyel kapcsolat-
ban Szobiné Kerekes Eszter, a
társulás ügyvezetője lapunk-
nak elmondta: „Figyelembe
vettük a Családok Éve köz-

ponti kiírását is, ezért a csalá-
dok részére tervezzük a mű-
vészi értékek létrehozására és
megismertetésére az önszer-
veződésen nyugvó közösségi

művelődési tevékenységeket
a következő programmal: idő-
szakos kiállítás megnyitása
„Hímes tojások és népművé-
szeti különlegességek“ Dr.
Bérczi Andrásné Csenky Esz-
ter gyűjteményéből. Kézmű-
ves foglalkozások gyermekek-
nek – tojásfestés, húsvéti dí-
szítés, húsvétváró mondókák,
locsolóversek. Hidegkonyhai
bemutató felnőtteknek - hús-
véti vendégvárás“.  

A közösségi kulturális ha-
gyományokat ápoló és a kö-
zösségek közti kapcsolatok
erősítését szolgáló rendez-
vényre várják az érdeklődő
gyermekeket a községből és a
környékbeli községekből. Kü-
lön szeretettel hívják a Búcsról
elszármazott családokat, hogy
az újra egymásra találás örö-
mével üdvözölhessék egy-
mást, és közösen emlékezze-
nek a hagyományos húsvéti
szokásokra. (miriák)

A szerző felvétele

Búcs

Időszakos kiállítás megnyitása - Hímes tojások és népművészeti
különlegességek - Dr. Bérczi Andrásné Csenky Eszter gyűjte-
ményéből

Az Önkéntesség Európai Éve jegyében 2011. április 23-án
húsvét szombatján nagyszabású rendezvényt szerveznek
„Húsvét a babamúzeumban“ címmel, amelyre meghívják a
kistérség kézműveseit és az érdeklődő nagyközönséget. 
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KOS
Kicsit megsokasod-
nak a teendőid, ne
hagyd, hogy kiborít-

sanak a részletek! Koncentrálj a
lényegre és akkor hamar meg
tudod oldani a feladatokat.

BIKA
Ezen a héten fokozott
figyelmet szentelnek
neked a másik nem

képviselői, és egy kellemes
meglepetést is tartogatnak ne-
ked.

IKReK
Vess véget káros kap-
csolataidnak! Törődő
és figyelmes vagy, de

azért ne ess túlzásokba, ne
hagyd, hogy kihasználjanak.

RÁK
Utazz el ismeretlen vi-
dékre! Ahhoz, hogy is-
mét megtaláld önma-

gad, főként pedig a benned
szunnyadó gyermeket.

OROSzlÁN
Ha házas vagy, vagy
kapcsolatban élsz, egy
gyönyörű időszak kö-

vetkezik: meghittség, melegség
és szeretet fogja uralni minden
együtt töltött napotokat.

Szűz
Ez a hét az erőfeszíté-
sek ideje, de hamaro-
san, pár nap múlva

már meg is kaphatod gyümöl-
cseit.

MéRleG
Használd a jó kapcso-
lataidat a munkahe-
lyeden, szívesen segí-
tenek neked a töb-

biek! Szakértelmed mellett sze-
mélyes varázsod is dönthet.

SKORPIÓ
A hódítás számodra
valóságos művészet,
nagyon értesz hozzá.

Mi jelenthet nagyobb élvezetet,
mint kiismerni a kiszemeltet?

NYIlAS
Hallgass a megérzése-
idre! A héten többször
jelezni fog a tudatalat-

tid, vedd észre, legyen akár
munkahelyi vagy családi gond.

BAK
Sorra keresnek meg a
régi barátok, egy iga-
zán fergeteges buli re-

ményében.  Rájöhetsz, hogy hi-
ányzott már egy laza este.

VÍzöNtŐ
Eredményes heted le-
het, jó érzés, hogy ezt
csakis önmagadnak

köszönheted. Jól dolgozol, és
ezt a főnököd is észreveheti.

HAlAK
Jellemző lesz, hogy
csendes napokat él-
hetsz meg családtagja-

iddal. Talán egy laza este is be-
lefér az életedbe - kedvesed tár-
saságában.
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Horoszkóp Programajánló
éSzAK-KOMÁROM

Limes Galéria: Concordia 2010 Prága.
Megtekinthető: 2011. május 1-ig.
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 Ke-
let-Szlovákiai Múzeum természettudományi kiállítása a fehér
gólyáról, június 11-ig tekinthető meg.
Zichy palota: Orbis Coloratus, válogatás Gálik Éva festmé-
nyeiből, április 30-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium aulája: Litomericzky Nándor mér-
nök kiállítása, május 12-ig tekinthető meg.
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Április 20-án 17.00 órakor VISZTA (Vidám Iparisták Színját-
szó Társulata) mutatja be új előadását az iskola aulájában: 
A Lúdas Matyi Projekt (stílusgyakorlat)
Városi Művelődési Központ: Április 27., 19.00 Lehár Napok
- Operettgála. A város híres szülöttjének, a világhírű operett-
szerző Lehár Ferencnek állítunk emléket a minden évben
megrendezendő operettgálával, melynek időpontja a zene-
szerző születésnapjához kötődik. A gálán a magyar operett-
színpadok sztárjai lépnek fel.
Madách Art Café: Április 28., 20.00 Táncház, azaz egy újabb
este népzenével. Az este folyamán hagyományos falusi tánc-
zene szól az erdélyi  Mezőségről és Kalotaszegről. A belépés
díjtalan! Bemutatkoznak az Ördöngős Népzenetanoda diák-
jai. www.nepzenetanoda.hu 
RÉV Magyar Kultúra Háza: Április 29., 20.00 Komáromi
fonó – táncház a Révben. Zenél a Pengő és a Hárompatak ze-
nekar, táncokat tanít: Szűcs Katalin és Korpás György, Öl-
veczky Árpád és Ölveczky Mónika.
Csemadok székház: Április 29-én 16.30 órakor MUDr. Pál-
házy Béla előadása a tavaszi tiszítókúráról. 

NAGYMeGYeR:
VMK kiállítóterme: Simon M. Veronika Munkácsy- és Jubi-
leumi Szent István-érmes Kunst Meister festőművész. Soro-
zataim című kiállítása április 24-ig tekinthető meg. 
VMK színházterme: Április 29-én, 19.00 órakor A táncvilág-
napja, Ünnepi műsor modern tánc, break, latintánc, nép-
tánc együttesek közreműködésével.
Városi Tájház udvara: Április 30-án, 15.00 órakor Májusfaál-
lítás, népművészeti délután.
A sétány szabadtéri színpadán: Április 30-án, 18.00 órakor
Szamártestamentum, mulattató játék középkori francia bo-
hózatokból. A Győri Forrás Színház előadása. 

Dél-KOMÁROM:
Csokonai Művelődési Központ: Április 18-án, 18.00 órakor
Müller Péter est.
Monostori erőd - Konferenciaterem: Április 22., 16.30 A Vi-
lág, Ahogyan Én Látom – kiállítás megnyitó. Altmann Bar-
sánszki Szilvia természetfotói. A kiállítás május 8-ig láto-
gatható. Április 27., 10.00 „A nagy háború az Adria mentén
1914-1918”- Nemzetközi konferencia.
Monostori erőd - Folyosó Galéria, Duna-part 1.:
Április 28., 15.00 Észak- és Dél-Komárom madártávlatból -
kiállítás-megnyitó, Varga Norbert hobbi-légifotográfus kiállí-
tása, május 29-ig látható.
Jókai tér: Április 24., 10.00-16.00 Örökbefogadási nap. A
REX Komáromi Állatvédő Egyesület gondozásában lévő ku-
tyák, cicák várnak gazdára! www.rexkomarom.hu.
Csillag erőd melletti tér:
Április 30. IV. Komáromi tuningtalálkozó.
Vasúti híd – déli hídfő: Május 1., 14.00 Waszlavik „Gazember”
László harmonikázik és énekel. Helyszín: az 1919-es Áttörés
Emlékműve. Szervező: az Endresz csoport.

KOPPÁNYMONOStOR:
Ifjúsági tábor: Április 22-24. XIX. Nemzetközi motoros ta-
lálkozó. Belépő: 1 500 Ft. A húsvéti ünnepekre való tekintet-
tel a motoros felvonulás elmarad.

Drágább lesz Csehország 
a turistáknak
Jelentősen drágul a csehországi

műemlékek, elsősorban a vá-
rak és a kastélyok belépőinek
ára 2011-ben. A belépők átlag-
ban tíz százalékos drágulásának
legfőbb oka, hogy a kulturális
tárca az idén pénzhiányra hi-
vatkozva csökkentette a várak
és a kastélyok működtetésének
és fenntartásának állami támo-
gatását. A várak és kastélyok
üzemeltetői fokozott erőfeszíté-
seket tesznek, hogy megtartsák
látogatóikat. Különféle kedvez-
ményeket hirdettek meg, bőví-
tették a látnivalók sorát, kísérőrendezvényeket szerveznek. Több
vár és kastély pedig késő esti, éjjeli látogatásokat, programokat
készít az érdeklődők számára.

Júniusban újra nyitják 
az Arany utcácskát
Lesz reneszánszkori kocsma, de varrónői szoba, korabeli orvosi

rendelő, illetve egy jósnő szobája is megtekinthető lesz. A fel-
újítás legfőbb oka a helyi csatornarendszer tarthatatlan álla-
pota volt. Az Arany utcácska a valóságban nem szilárd talajra, ha-
nem a hosszú évtizedek folyamán a Szarvas-árok szélére kihor-
dott különféle törmelékre és szemétre épült, így geológiai szem-
pontból eléggé ingatag. A Prága leglátogatottabb műemlékei
közé tartozó Arany utcácskát évente több mint egymillió ember
keresi fel. Felújítása a nem végleges adatok szerint mintegy 40
millió koronába (több mint 400 millió forint) került. 

Eltünteti a ráncokat, 
élőben retusál a Panasonic
Sokan úgy vannak

vele, hogy fényké-
peiket nem szívesen
mutogatják, mert épp
nem volt jó a smink-
jük, nem volt tökélete-
sen fehér foguk, kari-
kás volt a szemük, és
Photoshop ismeret hi-
ányában a képeket nem tudták retusálni, így a fotók mentek a
személyes archívum legmélyére. Azonban ennek most vége: a
Panasonic egy olyan fényképezőgépet dobott piacra, ami gomb-
nyomásra megszépíti alanyunkat. A gép DMC-FP7 névre hallgat,
és 230 $-ba kerül. 4x-es zoom-al rendelkezik, 16 MP-s képeket ké-
szít, és 3,5“-os érintőkijelzője van, ráadásul nagyon vékony.
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Birkózás

Škabla Gabriella 
április 21-én ünnepli 
50. születésnapját.

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

Április 13-án ünnepli 
18. születésnapját 

Kalocsányi Csaba
Ógyallán.

Sok szeretettel köszöntik: 
papa, valamint 

az egész rokonság.

Szívből 
köszöntik őt: 
férje, lányai, 

vejei,
unokája Tomika 

és az egész család.

Nagyon gazdag hónapot tudhat maga mö-
gött járásunk birkózósportja. Mindezt régi-
ónk három kiváló klubjának – a Komáromi
Spartacus Birkózó Klubnak, a Gútai Birkózó
Klubnak és a Madari Birkózó Klubnak – kö-
szönhetően. Valamennyien magas szinten,
kiváló edzők bevonásával foglakoznak a te-
hetségek nevelésével. Mint ismeretes, a ko-
máromiak a naszvadiakkal, míg a madaraiak
a marcelháziakkal dolgoznak együtt, így az
egyes, fent említett klubok sikere a naszva-
diaké, illetve a marcelháziaké is egyaránt.

Birkózó körképünket kezdjük talán a felnőttek
Dortmundban megrendezett kontinensviada-
lával. A 74 kilogrammos súlycsoportban a ko-
máromi birkózás neveltje, Jakus Béla képvi-
selte Szlovákiát, aki az ugyancsak komáromi
Lengyel Károly szövetségi kapitány kíséreté-
ben vett részt az Eb-n. Ebben a súlycsoportban
33 versenyző mérlegelt, majd lépett később
szőnyegre. Jakus Béla előbb az olasz Scara-
muzzit, majd a svájci Bossertalt győzte le ma-
gabiztosan, így bejutott a súlycsoport negyed-
döntőjébe. Ott azonban a török Ceby bizonyult
jobbnak Bélánál, aki így a végső tizedik he-
lyen fejezte be a versenyt. Ez az eredmény is
azonban több mint figyelemreméltó, hiszen
már az előbbi két versenyző legyőzése is fel-
keltette az Eb-n résztvevő szakemberek figyel-
mét. 

• • •
A Spartacus junior versenyzői a Rimaszom-
batban megrendezett kötöttfogású országos
bajnokságon is remekeltek. A két országos baj-
noki cím mellé begyűjtöttek még egy ezüst- és
egy bronzérmet is.
Eredmények: 

66 kg: 1. Hosznédl Norbert – országos bajnok
84 kg: 1. Hencz Máté – országos bajnok
96 kg: 2. Mádr Jaromír 

120 kg: 3. Csóka Krisztián
7. Hajko Lukáš

• • •
A csehországi Olomoucban is szőnyegre léptek
a Spartacus ifjúsági versenyzői, a XIII. Jozef
Musil Emlékversenyen. A nagyszabású nem-
zetközi megmérettetésen ismét nem okoztak
csalódást a komáromi/naszvadi fiúk, akiknek
teljesítményeivel Gál János edző felettébb elé-
gedett volt.
Eredmények:
2000 – 2003 korosztály:
30 kg: 2. Keszi Bálint 
35 kg: 2. Kolárovič Kevin
1999 – 2000 korosztály:
35 kg: 3. Borka Christopher 
40 kg: 2. Molnár Péter
Kadettok:
85 kg: 2. Dikan Ádám

• • •
A Hodonín Város Nagydíján valamennyi klu-
bunk képviseltette magát, és versenyzőinek
jutalma egyfajta éremeső volt, de több pontot
érő helyezést is elértek versenyzőink. Nem
csoda tehát, hogy ilyen teljesítményekkel csa-
patainkat a legnagyobb előszeretettel hívják
meg Közép-Európa legnevesebb versenyeire.

Sikeres Eb szereplés, 
tornagyőzelmek, országos bajnokok

Eredmények:
2000 – 2001 korosztály:
26 kg: 1. Lakatos Lucian (Gúta)

2. Tóth Dávid (Madar)
28 kg: 2. Keszi Bálint (Spartacus)
30 kg: 3. Lengyel Tamás (Spartacus)
32 kg: 2. Kolárovič Kevin (Spartacus)
34 kg: 1. Hulman Nikolas (Spartacus)
40 kg: 1. Sluka István (Madar)

2002 – 2003 korosztály: 
23 kg: 2. Sluka Ádám (Madar)
36 kg: 2. Kovács Nikolas (Madar)
39 kg: 1. Gál Bence (Spartacus)
2004 – 2005 korosztály:
32 kg: 1. Domonkos Máté (Madar)

1998 – 1999 korosztály:
35 kg: 3. Borka Kevin (Spartacus)

5. Salgó Béla (Spartacus)
8. Hunka Richárd (Gúta)

37 kg: 2. Molnár Péter (Spartacus)
44 kg: 5. Takács Máté (Spartacus) 

Jakus Béla

Hosznédl Norbert

Hencz Máté

Pupák Simon (pirosban) biztos győzelmet aratott a döntőben



V pondelok 18. 4. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a bez zrážok. Nočná
teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od + 15 do
+ 17  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 19.4. predpokladám v našom regióne
jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrážok.
Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od
+ 17 do + 19  C̊. Slabý JV, J vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 20.4. predpokladám v našom regióne
jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
+ 5 do + 7  ̊C, cez deň od + 20 do + 22  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 – 4 m/s.  

Vo štvrtok 21.4. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, príjemne teplo a bez zrážok.
Nočná teplota od + 7 do + 9  ̊C, cez deň od + 21 do
+ 23  C̊. Slabý J vietor do  2 – 4 m/s. 

V piatok 22.4. predpokladám  v našom regióne
zrána malú, počas dňa veľkú kopovitú oblačnosť
a možnosť prehánok alebo aj búrok. Možnosť
búrok do 30 %. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná
teplota od + 8 do + 10  C̊, denná  teplota od + 22
do + 24  ̊C. Slabý Z, SZ vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7
– 14 km/h.)  

V sobotu 23.4. predpokladám v našom regióne
premenlivú veľkú oblačnosť až zamračené a na
mnohých miestach prehánky alebo aj búrky.
Možnosť búrok do 40%. Množstvo vlahy do 4
mm. Nočná teplota od + 9  do + 11  ̊C, denná tep-
lota od + 18 do + 20  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  

Na veľkonočnú nedeľu 24.4. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno, časom až oblačno s  pre-
hánkami. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep -
lota od + 8 do + 10  ̊C, cez deň od + 18 do + 20  ̊C.
Slabý, časom mierny JV vietor do 4 – 6 m/s. 
(od 14 – 22 km/h.) 

Na veľkonočný pondelok 25.4. predpokladám
v našom regióne oblačno s možnosťou prehá-
nok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 7 do + 9  C̊, cez deň od + 17 do + 19  C̊. Slabý J,
JV vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni očakávam premenlivé
raz teplé, raz chladnejšie počasie s občasným
dažďom.

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

Predpoveď počasia 18. 04. - 25. 04.
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• Tetőszerkezet építése
• Tetőfedés – cserép, zsindely,

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

lépcső…
• OSB lapok felrakása
• Tatranský profil lerakása

TTeell::  00990088  005544  002222

TETŐFEDÉS &
ÁCSMUNKÁK

Ladislav Lakatos - Nádvorie európy - Švajčiarsky dom č.12
AUTošKoLA ELÁn

www.autoskolaelan.sk

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370eur 
s DPH

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

Žitný ostrov je vzácnou zá-
sobárňou tejto životu dôležitej
tekutiny. Ešte pred pár rokmi
sa hovorilo o bezodnej zásobe
kvalitnej pitnej vody, ktorú prí-
roda neustále obnovuje. Člo-
vek však zasadil prírode „úder“
pod pás a obnovujúce zdroje
už nie sú takou istotou. Ak sa
rozhliadnete po našom okolí,

vidíte, koľko nečistoty a ne-
bezpečného odpadu sa pova-
ľuje všade vôkol ľudských
obydlí i v samotnej prírode.
Hlavne plasty, igelity a mikro-
tény vážne ohrozujú kolobeh
vody v prirodzenom prostredí.
Skúste sa nadýchnuť cez igelit,
či mikroténové vrecúšku!
Nejde to. Nejde to ani našej

prírode, ktorá je jediným „do-
dávateľom“ nielen pitnej vody,
ale aj prepotrebného kyslíka.
Po roku sa opäť mnohé mestá
a dediny v povodí rieky Žitava
zapojili do celoslovenskej akcie
Čistenie Žitavy, ktorú vyhla-
suje Nadácia Pontis pre
všetkých obyvateľov miest a
obcí nachádzajúcich sa pozdĺž
tejto rieky. Do skupiny dobro-
voľníkov, ktorým nie je ľaho -
-stajné, ako vyzerá ich životné
prostredie patria aj žiaci a uči-
telia ZŠ Nám. Konkolyho–
Thege č. 2 Hurbanovo. Počas
prvého aprílového víkendu
čistili breh rieky pretekajúcej
cez naše mesto. Od mostu v
Bacherovom majeri až po
Imeľský most sa im počas nie-
koľkých hodín podarilo na-
plniť niekoľko vriec smetí, čím
svojou troškou prispeli k
tomu, že brehy Žitavy  budú o
niečo čistejšie, aspoň na určité
obdobie. Bez vody niet života –
je drahocenná a pre človeka
ničím nenahraditeľná. Žiaci
ukázali dospelým, že im nie je
jedno, v akom prostredí budú
vyrastať. Text a foto:

Mária Hamranová
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Akcia platí 
len pri predložení 

tohoto kupónu

V ostatnom čase sa Nesvady stávajú miestom
častých výstav. Prvého apríla tu otvorili vý-
stavu najlepších prác regionálneho, teda
okresného kola zápolenia AMFO 2011 – po -
stupovej súťaže v neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorbe.

Do regionálneho kola sedemnásť autorov po-
slalo 92 fotografií, z nich porota na nesvadskú vý-
stavu a súčasne do krajského kola vybrala 57
prác. Ocenila pritom najúspešnejších autorov
takto: V skupine čiernobielych fotografií 
1. miesto prisúdila Tiborovi Takácsovi (Komárno),
druhé Františkovi Holopovi (Nesvady), tretie Imre
Forróovi (Kolárovo), čestné uznanie dostal Peter
Prezmeczky (KN), cenu Miestneho kultúrneho

strediska v Nesvadoch Tibor Bartalos (KN). V sku-
pine farebných fotografií je takéto poradie: 1.
cena Tibor Takács (KN), 2. cena Petra Doležová
(KN) a Mikuláš Németh (KN), 3. cena František
Holop (Nesvady) a Andrea Švecová (Hurbanovo).
Čestné uznanie dostala Andrea Győriová (KN),
cenu Miestneho kultúrneho strediska v Nesva-
doch Viktor Krűger (KN). V skupine multime-
diálnych prezentácií prvé miesto nebolo ude-
lené, druhé miesto obsadila Andrea Švecová z
Hurbanova a tretie Mikuláš Németh z Komárna.
Hlavnú cenu si odniesol najúspešnejší autor re-
gionálneho kola Tibor Takács z Komárna.

Výstavu si môžete pozrieť do 16. apríla denne
okrem nedele. fb

1 liter

Kupón 
na zľavu

Adresa: Mestská tržnica prízemie. Komárno
www.vino.weblahko.sk

Okresná žatva lovcov svetla

Čistenie Žitavy
22. marec je Svetový deň vody. A práve pri tejto príležitosti
sa týždeň od 21.  do 25. marca v ZŠ Námestie Konkolyho–
Thege č. 2 Hurbanovo niesol v znamení čistej vody. Na chod-
bách školy sa počas celého týždňa všetkým žiakom, učiteľom
a návštevníkom školy ponúkala čistá voda, na chodbách a v
triedach pribudli pútavé nástenky na tému voda.  Úlohou
svetového dňa vody je aj upriamiť pozornosť na nenahra-
diteľnú hodnotu pitnej vody, na súčasnú situáciu, keď si
tento poklad mnohí z  nás nevážime.
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3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJoBB ÁRon!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KOMplETNá REKONšTRUKcIA BYTOV A DOMOV
lAKáSOK éS házAK TEljES áTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie / 
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás 
Murárske práce / Kőműves munkák

Obkladanie / csempézés
Výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / Villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMááTTYYUUSS  RRóóBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

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

Műanyag ablakok 
és ajtók

IInnggyyeenneess  rreelluuxxáákk,,  
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kkoommpplleetttt  hheellyyrreeáállllííttáássssaall..

Dňa 10. 04. 2011 v čase cca. o 03.45 h na ceste
medzi obcami Modrany a Bátorové Kosihy do-
šlo k dopravnej havárii osobného motorového
vozidla zn. Š Fabia, ktoré viedol vodič Kristián
F. K dopravnej havárii došlo tak, že vodič vie-
dol vozidlo zn. Škoda Fabia po ceste v smere
od obce Modrany na Bátorové Kosihy, pričom
v mierne v jeho smere jazdy  ľavotočivej zá-
krute, v dôsledku  neprispôsobenia  rýchlosti
jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vo-
zidla  a  nákladu,  poveternostným podmien-
kam a iným  okolnostiam, ktoré možno pred-
vídať, podmienenej najmä nadmerným poži-
tím alkoholu pred jazdou, s vozidlom  vyšiel
mimo vozovku  vpravo  v  smere jazdy,  kde  sa
s  vozidlom   niekoľkokrát prevrátil. Pri do-
pravnej havárii došlo k zraneniu vodiča, ktoré
si vyžiadalo   jednorázové ošetrenie. Došlo k
materiálnej škode na vozidle Škoda Fabia vo
výške cca. 2.000,- eur. Vodič bol podrobený dy-
chovej skúške na alkohol výsledkom 0,64
mg/l,   alkoholu v dychu.

• • •
Peter C., Gabriel K. a M. Č. v čase okolo

23.00 h.  dňa 03. 04. 2011 v obci Bátorové Ko-
sihy spoločným konaním sa vlámali do prie-
storov  základnej školy tak, že  jeden z obvi-
nených vytlačil neuzamknuté okno  triedy
nachádzajúcej sa na prízemí budovy.

Následne cez otvorené okno všetci traja
vliezli do triedy, kde jeden z nich sekerou vy-
páčil dvere triedy, po čom vošli na chodbu,
prešli ku dverám bufetu, kde sekerou vypáčili
dvere vedúce do miestnosti, vošli dovnútra,
odkiaľ odcudzili sladkosti rôzneho druhu v
celkovej hodnote cca 162,- eur. Za uvedené ko-
nanie im bolo vznesené obvinenie za prečin
krádeže v spolupáchateľstve.  

• • •
Dňa  05. 04. 2011 počas vykonávania výko-

pových  prác vo dvore rodinného domu bola
občanom v Komárne časť Nová Stráž, nájdená
vojnová munícia. Na miesto sa dostavil  pyro-
technik, ktorý uviedol, že ide o vojnovú mu-
níciu zv. pancelšrek kal. 88 mm, nemeckej vý-
roby, ktorú prevzal  na zneškodnenie.

• • •

Dňa 08. 04. 2011 bola občanom počas poľ-
nohospodárskych prác nájdená  vojnová mu-
nícia, letecká bomba, v priemere 450 mm a v
dĺžke 1 200 mm, v katastri obce Svätý Peter v
časti zvaná Briežky. Na miesto bol zavolaný
pyrotechnik, ktorý leteckú bombu z II. svetovej
vojny ruskej výroby, na mieste zneškodnil.

• • •
Dôslednou prácou policajtov OR PZ v Ko-

márne boli objasnené prípady lúpežných pre-
padnutí v meste Komárno, ktorých sa do-
pustil v tom čase nezistený páchateľ, ktorý: 

- dňa 23. 01. 2011 o 17.45 h v Komárne na
ulici Komárňanskej  preskočením  plotu  sa
dostal  na dvor rodinného domu, kedy  ma-
jiteľka  po tom, ako začula zvuky otvorila
vchodové dvere,  pričom  v tom čase sa pá-
chateľ už  nachádzal  pred  dverami,  odsotil
poškodenú bokom a vošiel do domu, kde od
poškodenej  pýtal  najprv  50,- eur pričom po-
škodená mu  chcela  odovzdať  40,-  eur,  čo
však  páchateľ nezobral, chcel od nej viac pe-
ňazí, preto vošiel  najprv  do  obývacej izby a
následne aj do spálne,  odkiaľ  po  prehľadaní
skríň  odcudzil celkom 1.450,-  eur,  následne
z  miesta  činu  odišiel. Pri  útoku poškodená
neutrpela žiadne zranenia, 

• • •
- dňa  07. 04. 2011 o 23.25 h v Komárne ne-

oprávnene vnikol do rodinného domu na
ulici Práce tým, že rozbil sklenenú výplň
okna,  po  čom vošiel do  rodinného domu,
kde býva poškodená. Po vniknutí  ju napadol,
viackrát ju udrel päsťou do hrudníka a do
tváre a kopal ju do slabín, pričom od nej po-
žadoval vydanie finančnej hotovosti, pričom
jej  z  peňaženky  odcudzil hotovosť vo výške
50,- eur,  následkom  ktorých  útokov  po-
škodená utrpela zranenia s dobou liečenia 2
mesiace,

- dňa 09. 04. 2011 bolo za uvedené skutky
vznesené obvinenie Ladislavovi K.  pre zločin
porušovania domovej slobody v jednočinnom
súbehu so zločinom lúpeže. Obvinený bol za-
držaný a umiestnený do cely predbežného za-
držania, bol na neho spracovaný návrh na vza-
tie do väzby, ktorý sudca akceptoval.

Naša škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb
- Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Komárno, Budovateľská 32,  sa zapojila do školského
recyklačného programu Recyklohry. Program uspora-
dúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a
recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpa-
dov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných
elektrozariadení v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená
zbernou nádobou od spoločnosti ASEKOL SK na vyra-
dené drobné elektrozariadenia, ktorá je umiestnená  vo
vstupnej hale školy.

Každý žiak môže do školy priniesť drobné nepotrebné
elektrospotrebiče, napríklad starý mobilný telefón, kal-
kulačku,  elektrohračku, menšie počítačové vybavenie,
discman alebo MP3 prehrávač, respektíve varnú kan-
vicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). 

Naša škola získa za nazbierané drobné elektrozariade-
nia a splnené úlohy body, vymeniteľné za  rôzne učebné
pomôcky, hry, aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg od-
mien a ďalšie informácie o projekte sú  k dispozícii na
www.recyklohry.sk.

Triedime odpady 
v rámci Recyklohier

Z policajných hlásení

Mesto iba 2 €
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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

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

Pszichoterápiás szaktanácsa-
dást nyújtok, különféle ne-
hézségek esetén (pl. kapcso-
latbeli problémák, depresz-
sziók, alkohol, narkotikum,
harag nevelési gondok és
más nehézségek esetén). A
tanácsadás 50 percig tart és
15 €-ba kerül. Elérhetőségem:
Mátyus Zoltán, Mgr., tel.:
0911 421 058 (18.00-20.00),
email: poradenstvo.prog-
ress@gmail.com

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!

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szerettünk, nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szere-
tettel emlékezünk április 23-án, halálá-
nak 10. évfordulóján drága halottunkra,

id. Jóba Rudolfra 
Nagylélen.

Emlékét örökké őrző özvegye és gyer-
mekei családjukkal.

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

(FABIA, OpEl, hYUNDAI)

SzEMélYSzállíTáS 
(REpTEREK, üDülőKÖzpONTOK)

hYUNDAI cOMBI, 
RENAUlT KANgOO

Tel.: 0905 32 32 91

AUTóKÖlcSÖNző

„Fájdalom költözött egy éve a szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.”
Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk

április 19-én halálának 1. évfordulóján 

Jassa Tiborra Tanyon,
akinek megfáradt szíve örökre megszűnt dobogni. Szívünkben
megőrizzük jóságát, szeretetét, hálát adunk a Jóistennek, hogy ő
volt a mi édesapánk. Szeretetből és hálából felesége Marika és
gyermekei: Tibor és Szabi.

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szerettünk, nem feledünk Téged.“

Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk 2011. április 21-
én, halálának 1. évfordulóján 

Zachar Ferencre 
(Komárom).

Emlékét örökké őrző 
felesége és családja.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik elkísérték utolsó
útjára 

Borka Valériát 
2010. IV. 15-én a kavai temetőbe.
Emlékét örökké őrizzük.

A Borka család.
Megemlékezés

„Cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el, 
Keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel. 
Van, amikor ringat lágyan és van, hogy elsodor,
Az idő telhetetlen, van, hogy mindent elrabol.“

Fájó szívvel emlékeztünk IV. 10-én, halálának 
1. évfordulóján 

Borka Valériára
Kaván, akit a halál 71 éves korában ragadott ki 

szerettei köréből.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá:
szerető férje, fiai Ferenc és Tibor, menye Anna és unokái
Tünde, Csilla, Anetka, Olívia, Valika, Attika, Róbi.

„Úgy ment el, ahogyan él csendesen és szerényen.“
Nyugodjék békében

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak  a ro-
konoknak,barátoknak, ismerősöknek a madari gyüle-
kezetnek, akik

Édes Ferenc
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, rész-
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek

Szerető lányai Gizella, Mária

Predajňa Tempo 
Kondela v OD ISTER na Rá-
kocziho 31, hľadá do hlav-
ného pracovného pomeru
predavačku. Podmienky k
nástupu: min. 2 ročná prax
s predajom, práca s počíta-
čom na dobrej úraovni,
schopnosť rýchlo sa učiť,
chuť pracovať s ľuďmi, zod-
povednosť, spoľahlivosť,
samostatnosť, flexibilita.
Ponúkame: zaujímavú a
zodpovednú prácu +
zvýhodnený nákup spoloč-
nosti. Životopisy prosím za-
sielajte na l.kubosova
@tempo-kondela.sk

• „Easy“ zenekar ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás új-
építésű lakás, balkon, pince
(75,6 m2). Ár: 48.535 €. Tel.:
0905 663 408.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal. Zálog-
ház, Eötvös u. 17. Komárno.
Info: 0905 605 902.
• Szlovák nyelvoktatás gyere-
keknek és felnőtteknek. Tel.:
0908 607 653.
• 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 ke-
resünk az ország minden terü-
letéről. 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 ki-
adó Komáromban. Tel.: 0905
720 296.
• Kisvendéglő kiadó Búcson,
előnyös áron. Tel.: 0905 254 420.
• Eladó gabonadaráló, nagytel-
jesítményű motorral. Tel.: 0902
815 615.
• Kiadó berendezett garzon Ko-
máromban. Tel.: 0903 926 733.
• Kert eladó Harcsáson a lo-
vardánál, 5-ár + téglaépület, vil-
lany, víz. Tel.: 0908 231 047.
• Eladók 7-hetes Dominant to-
jójércék, 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, vontatóhoroggal,
STK 2013-ig, ár 250 €. Tel.: 0904
455 393.
• Eladó 3-szobás téglalakás, tel-
jes felújítás után az I-es lakóte-
lepen, 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.
• Akció! Korlátlan DSL inter-
net 6,90 €-tól, ugyanolyan jó,
mint a T-COM-é, csak olcsóbb.
www.slovanet.sk, Damjanich 3,
Komárom. Tel.: 0905 388 820.
• Pôžičky, hypotéky, poistenie,
oddlženie aj pre klientov v re-

gistroch, pomôžem Vám bez
poplatkov. Finančný poradca
pán Torok, okresy Komárno,
Nové Zámky, Dunajská Streda a
široké okolie. Tel.: 0915 628 250,
email: josef.torok@zoznam.sk.
• Eladó 18 x 30 m építkezési
telek Keszegfalván. Tel.: 0915
612 318, 16-20 ó.
• Szakképzett kőművescsopor-
tok jelentkezését várjuk (5-10
fő), hosszútávú munka biztosí-
tott. 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.
• Komáromban a Megyercsi ut-
cában 65 m2-es jó beosztással
rendelkező 3-szobás, világos, er-
kélyes téglalakás eladó. Irányár:
36.800 €. Tel.: 0905 945 907.
• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.
• Eladók németjuhász vizsla
kiskutyák – kanok törzsköny-
vezett, aktívan vadászó szülők-
től Perbetén. Tel.: 0907 624 275.
• Eladó nagy szoba-konyhás la-
kás a kórházhoz közel, a Me-
gyercsi utcában, lift, balkon van,
wc - fürdőszoba külön. Tel.:
035/7726 687.
• Eladó Ford KA, 1998, piros
metál + téli gumik. Tel.: 0905
444 596.
• Kávék, teák, italok, melyek vé-
dik a májat, immunerősítők, se-
gítenek a magas vérnyomás és a



17DELTA •   2011. április 18. tÁRSADAlMI ROVAt - HIRDetéS

Első fotóm

Jakub Dubran
Izsa

(3650/50)

Martin Demeš
Komárom
(2900/49)

Jakub Demeš
Komárom
(3150/51) Fo
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ÚJSzülötteK:
Guba Marián (Szentpéter); Lévai Erik (Gúta); Molnár Melissa
(Kisgyarmat - Érsekújvári járás); Varga Arijen Christián (Ko-
márom); Soós Viktória (Keszegfalva); Varga Bence András (Ko-
márom); Budai Csenge Írisz (Pat); Turza Ronald (Csallóközara-
nyos); Martin és Jakub Demeš (Komárom); Jakub Dubran (Izsa)  

elHUNYtAK:
Dénes Adam (70) Komárom; Godorová Katarína (73) Nagy-
keszi; Mátyus Jenő (61) Komárom; Janíková Helena (74) Virt;
Vrábelová Alžbeta (84) Ímely; Majer Alfréd (68) Komárom; Lő-
rincz Vojtech (71) Komárom; Rácz Benjámin (78) Komárom;
Dobi Géza (74) Komárom; Gyeraj Juraj (87) Komárom; Czi-
bulka József (77) Komárom; Jančová Mária (84) Marcelháza

Fotózásokra, Szépségverse-
nyekre, Divatbemutatókra,
Reklámfilm szerepekre kere-
sünk Modelleket! Kezdők és
profik, valamint csinos duci
hölgyek jelentkezését egyaránt
várjuk (3 év - 50 év között)! Fel-
tételek, további információk és
jelentkezés weboldalunkon:
www.mondecaste.hu

Boldog születésnapot, jó egészsé-
get, sok-sok szeretetet kívánnak:
szüleid, nagyszüleid, dédi, kereszt-
szüleid és az egész rokonság. 

„A Nap ma csak Neked ragyog,
Hiszen eljött a születésnapod.
Kívánunk sok boldogságot, egészséget,
Örömteli gyermekkort bőven,
Hogy vágyaid és álmaid teljesüljenek az életben!“
Április 16-án ünnepelte 8. születésnapját

Tok Anna Barbara 
Őrsújfalun.

Szívből köszöntik: szülei, 
nagyszülei és 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 18-án ünnepli 4. születésnapját

Kakas Kevin 
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából kö-
szöntik és sokszor csókolják

őt: apa és Krisztina, Kakas
mama és keresztanyáék Ma-

darról, Csaba és Sebastián.

„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó, a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesapánk.“

Április 13-án ünnepelte 
60. születésnapját

Deák Imre
Lakszakállason.

Kívánunk jó erőt, egészséget és még sok születésnapot
családja körében.

Szerető családja.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,

Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Április 18-án ünnepli 15. születésnapját

Szajkó Zoltán 
Ekelen.

Köszöntik őt: szülei, testvérei, keresztszülei, 
mamája, valamint mindenki nevében sok puszit

küld Ádám és a kis Máté.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“

Április 18-án ünnepli 
4. születésnapját 
Kocsis Beáta

Komáromban.

Április 9-én ünnepelte 2. születésnapját

Fercsík Hajnal
Komáromban.

Szívből köszöntik, és 
boldog születésnapot kívánnak: 
szülei és a rokonság.

„Életed: tarka pergő kép a leplen,
A főszemély is, a néző is Te vagy;
A lámpa kigyúl, a kép tovalebben,
Hogy fényben felocsúdj, vagy felriadj.“

Budai Csenge Írisz
Pat

(3450/50)

magas vércukorszint elleni küz-
delemben is. Tel.: 0910 328 502,
www.csonkakrisz.dxn.hu
• Eladó árpa, búza. Tel.: 0905
132 138.
• Erdélyi kirándulást szerve-
zünk jún. 8 – jún. 13, Csík-
somlyóra. Tel.: 0918 515 896.
• Eladó ebédlőfal 150 €, sarok
ülőgarnitúra 130 €. Tel.: 0907
636 113.
• Eladó 2-szobás lakás Komá-
rom belvárosában. Tel.: 0907
636 113.
• Eladó 1-szobás lakás KN-
Hradná, ár: 19.000 €. Tel.: 0907
753 637.
• Eladó Ógyallán 2-szobás la-
kás, 51 m2, ár: 19.000 €. Tel.:
0918 047 003.
• Külső-belső hőszigetelést és
térkövezést vállalok. Tel.: 0907
263 710.
• Eladó 2,5 m vetőgép, szimp-
latárcsa, kultivátor és alumí-
nium csónak, motor nélkül.
Tel.: 0905 234 868.
• Gyorskölcsön munkavi-
szonyban lévők, vállalkozók,
Magyarországon dolgozók,
nyugdíjasok és mozgássérül-
teknek is. Tel.: 0915 176 283.
• Választott malacok eladók,
valamint bárányok élve vagy
bontva. Tel.: 0908 598 493.
• Sürgősen eladó régebbi csa-
ládi ház, 11 ár telekkel Laksza-
kállason. Tel.: 035/7780250.
• Predáme 3 izbový byt, LV, pô-
vodný zach. stav 70 m2, Ul. Rá-
kócziho III. posch KN, 34 tis €.
Tel.: 0918 361 821, 0903 488 369.
• Gipszkartonozás, hőszigete-
lés és színhúzás, festés és glet-
telés. Tel.: 0905 223 010.
• Eladó régi családi ház a Du-
nánál. Tel.: 0907 167 096.
• Eladó gyerekülés 15 kg-ig, 20
€. Tel.: 0903 574 191.

• Eladók új könyvek: Nagy ci-
vilizációk, Világhíres festők stb.
Tel.: 0903 574 191.
• Egészítse ki jövedelmét ék-
szerek forgalmazásával. Tel.:
0915 370 771 sms.
• Eladó – bérbeadó 4 á kert.
Tel.: 035/7741 566.
• Nyugdíjas nő munkát vállal.
Tel.: 035/7700 702.
• Morzsolt kukorica eladó. Tel.:
0907 105 294.
• Eladó Gelléren családi ház,
vagy elcserélem szoba-kony-
hásra. Tel.: 0949 112 055.
• Kőművesmunkát és csempé-
zést vállalok. Tel.: 0915 752 501.
• Eladó 3-szobás lakás Neme-
sócsán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 791 564.
• Gyümölcsfák, szőlő szak-
szerű metszése. Tel.: 0902 841
761, 035/7603579.
• Vállalkozás a jobb és minő-
ségibb életre, céljaik eléréséhez.
Tel.: 0915 887 466.
• Eladó madárkalitka és férfi
hegyi kerékpár papírokkal. Tel.:
0907 167 096.
• Eladó gyerek szobabútor, két
ággyal, jó állapotban. Tel.: 0908
762 650.
• Eladó polisztirén 3 cm 1 x
2m, 40 m2 üvegvatta 16 m2,
deszkák 3m. Tel.: 0905 148 676.
• Szimbolikus áron eladó ak-
kutöltő, 3-személyes sátor. Tel.:
délben 035/7703 343.
• Eladó kislányos kombinációs
babakocsi, árban megegyezünk.
Tel.: 0905 831 664.

• Malacok eladók. Tel.: 0918
831 567.
• V Novej Stráži predám trojiz-
bový rodinný dom. Tel.: 0908
411 365.
• Eladó csörlő szántani vagy
emelni, olcsón. Tel.: 035/7713
378, 0905 190 333.
• Eladó 4-szobás saját fűtésű
téglalakás, alatta garázs. Tel.:
0905 869 837.
• Eladó 2 db zöld metál női ke-
rékpár. Tel.: 0907 130 972.
• Albérlőnek, fiatal pároknak
lakáslehetőség. Hívjon a 0905
254 372 számon. 
• Eladó Toledó kézimunka.
Tel.: 0908 200 286.
• Gútán eladó 4-áras kert, vil-
lany, víz, unimobódéval. Tel.:
0905 375 287.
• Buszkáti fehér nyulak eladók.
Tel.: 0918 970 451.
• Predám 2-izb byt tehlový,
vlastné kúrenie, KN, Ul. Lukáča.
Tel.: 0907 753 637.
• Eladó 2-szobás tégla lakás új
fürdőszoba, KN VI. lakótelep.
Tel.: 0907 753 637.
• Predám 60 m2, 3-izbový byt,
tehlový, pôvod. stav, KN – Želez.
Tel.: 0907 753 637.
• Predám – eladom 3-szobás la-
kás KN, Ul. Záhradnícka. Tel.:
0907 753 637.
• Kőművesmunkák, tetőjaví-
tás, hőszigetelés, kerítések javí-
tása. Tel.: 0902 040 372.
• Szoba kiadó egy személy ré-
szére Komáromban, olcsón.
Tel.: 0904 228 891.
• Dám do prenájmu alebo pre-
dám garáž. Tel.: 0907 373 611.
• Könyvelést vállalok, Komá-
rom és Párkány környéke. Tel.:
0905 931 468.
• Eladó jó állapotban lévő Tako
sport babakocsi, ár: 70 €. Tel.:
0905 648 805.
• Eladó minőségi gyerekülés
(hátsó csomagtartóra szerel-
hető) és Babetta 210. Tel.: 0907
575 120.



18 2011. április 18.   •   DELTASPORt

Kézilabda Hétvégi focimenü

Ifjúsági labdarúgás

Asztalitenisz

Kétségkívül legnagyobb sikerüket érték el a nemesócsai asz-
taliteniszezők klubjuk eddigi fennállása alatt. Már az ki-
sebb szenzációnak számított, amikor feljutottak a III. ligába,
de azóta is már sok minden változott. Előbb magabiztosan
nyerték ezt a bajnokságot is, majd egy évvel később a II. li-
gában is bajnoki címet szereztek. És akik féltették a nemes -
ócsaiakat az I. ligában, azoknak meg lehet nyugodniuk. A
bajnokság befejeztével éppen csak lecsúsztak a dobogóról,
de így is történelmi sikert könyvelhettek el. A negyedik
hely önmagáért beszél.  

Párhuzamosan az első csapattal, remekül teljesített a „fakó”
is, amely egyetlen vereséggel, magabiztosan nyerte a Területi
Bajnokságot, így a következő idényben már a IV. ligában sze-
repelhet. Az a bizonyos vereség is a bajnokság utolsó előtti for-
dulójában következett be, amikor a csapat már biztos bajnok-
nak számított. Persze, ez semmivel nem csökkenti az ezüstér-
mes  komáromi Pokrok „B” sikerének jogosságát, hiszen még-
iscsak a bajnokot sikerült két vállra fektetniük.
Az I. liga utolsó két fordulójának eredményei:
Nemesócsa – Nagytapolcsány 8:3
Pontszerzők: Hodál 3, Kevicky A. és Machalík 2-2, Laník 1.
Nemesócsa – Vágtornóc 11:3
Pontszerzők: Kevicky A. 3, Laník 2,5 Kevicky P. 1, Machalík 0,5

És akik ezt a gyönyörű eredményt elérték: Hodál Róbert,
Kevicky Andrej, Laník Peter, Lacko Tibor, Machalík Ivan. Csak
megjegyezzük, hogy Lacko Tibort nemrég köszöntöttük 70.
születésnapja alkalmából. Minden kétséget kizáróan, a szlo-
vákiai bajnokságok legidősebb versenyzőjeként tarthatjuk szá-
mon ezt a remek sportolót, veterán Európa-bajnokot!  

NŐK I. lIGA

Kassa – Naszvad/Ímely 25:20 (13:9)
Izgalmas, színvonalában is jónak értékelhető mérkőzésen

vannak túl a naszvadi/ímelyi lányok. Bár a mezőnyben Miš-
kovič György edző védencei domináltak, a hazaiak gyors el-
lentámadásokból lőtték góljaikat. Mivel a vendégek lövései
rendre a kapufáról vagy a védelemről pattantak vissza, így
nem is csoda, hogy a hazaiak négygólos előnnyel vonulhat-
tak félidei pihenőre. A második félidőben a vendégek gyors
gólokkal lepték meg ellenfelüket, és a helyzet lényegesen vál-
tozni látszott. Annyira, hogy a vendégek nemcsak egyenlí-
tettek, de a 49. percben a vezetést is megszerezték 18:17-re. Ek-
kor újabb fordulat állt be a mérkőzésen, mert a hazaiak dob-
tak zsinórban négy gólt, és ez végül eldöntötte a találkozó to-
vábbi sorsát. 
Góldobók: Bíziková 7, Haris E. 6, Szabó V. 3, Kelemen 2, Mol-
nár A., Haris A.

Nagytapolcsány – Cs. aranyos 26:23 (13:14)
A középmezőnyben tanyázó csapatok találkozóján a ven-

dégek kezdtek jobban. Koncentráltan védekeztek, és amint
lehetőségük adódott, veszélyes támadásokat is vezettek. En-
nek köszönhetően egygólos előnyre tettek szert az első félidő
végéig. A második félidőben feljavult a hazaiak játéka, ami-
től a mérkőzés is lényegesen felgyorsult. Nemcsak felzár-
kóztak a hazaiak, de távolodni is kezdtek, a végén így ők örül-
hettek megérdemelt győzelmüknek. A hazai csapat zsinór-
ban öt mérkőzést elbukott az aranyosiakkal szemben, így ki-
élvezhették az értékes győzelmet, amely számukra egy rossz
sorozat végét is jelentette egyben.

A mérkőzés pozitívumaként lehet értékelni, hogy a két
klub eddigi, nem éppen baráti kapcsolatában is változás tör-
tént, hiszen nagyon korrekt, sportszerű mérkőzésen született
az eredmény, amelyet a játékvezetők sem befolyásoltak. 
Góldobók: Pažúrová 7, Olajos M. és Olajos V. 5-5, Švec-So-
mogyi 4, Kasznár 2.

-dm-   

FelNŐtteK
2011. április 23. (szombat) 15 órakor: FK Ac-
tiv – Dunaradvány (Területi Bajnokság II. osz-
tály) 16 órakor: KFC – Ipolyság, Ógyalla – Il-
lésháza (IV. liga). 2011. április 24. (vasárnap)
10.30 órakor: Ógyalla „B” – Lakszakállas (Te-
rületi Bajnokság) 13 órakor: Nagykeszi – Bo-
gyarét (Területi Bajnokság II. osztály), Hetény
– Naszvad (V. liga), Izsa – Perbete, Búcs – Őrs -
újfalu, Pat – Nemesócsa, Keszegfalva – Madar,
Szentpéter – Dulovce, Vágfüzes/Kava – Csal-
lóközaranyos, Bátorkeszi – Šrobárová (Területi
Bajnokság), Tany – Nagysziget, Megyercs – Csi-
csó, Gúta „B” – Dunamocs (Területi Bajnokság
II. osztály). Martos és Bogya/Gellér – szabad-
naposak lesznek. 

Ligásaink idegenben: Újlót – Ekel, Diószeg –
Gúta (IV. liga), Hontfüzesgyarmat – Marcel-

háza, Cseke – Ímely (V. liga). Az utóbbi mér-
kőzést szombaton játsszák a nagysallói pályán.

teRületI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2011. április 23. (szombat) 16 órakor: Hetény
– Csicsó. 2011. április 24. (vasárnap) 13.30
órakor: Keszegfalva – Madar. Perbete,  Szent-
péter és Nemesócsa – szabadnaposak lesznek. 

teRületI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2011. április 23. (szombat) 13 órakor: Csalló-
közaranyos – Nemesócsa (Nyugati csoport) 14
órakor: Csicsó – Őrsújfalu, Tany – Keszegfalva
(Nyugati csoport), Szentpéter – Hetény, Nasz-
vad – Dulovce (Keleti csoport). 2011. április 24.
(vasárnap) 13 órakor: Ógyalla – Ímely (Keleti
csoport). Ekel „B”/Lakszakállas a Nyugati, il-
letve Perbete a Keleti csoportban szabadnapo-
sak lesznek.   

Területi Bajnokság 
A 19. forduló eredményei:
Pokrok „B” – Nemesócsa „B” 12:6
Gúta „B” – Gúta „A” 8:10
Ipari „B” – Bátorkeszi „B” 6:12

A 20. forduló eredményei:
Nemesócsa „B” – Gúta „B” 17:1
Gúta „A” – Ipari „B” 12:6
Bátorkeszi „B” – Pokrok „B” 5:13

A Területi Bajnokság végeredménye:
1. Nemesócsa „B” 20 19 0 1 58
2. Pokrok „B” 20 16 0 4 52
3. Gúta „A” 20 7 2 11 36
4. Bátorkeszi „B” 20 6 2 12 34
5. Gúta „B” 20 4 3 13 31
6. Ipari „B” 20 3 1 16 27
A bajnokcsapat tagjai: Lacko Tibor, Kevicky
Pál, ifj. Ledeczky Vince, Laky Tibor és Molnár
Gábor. Edző: id. Ledeczky Vince

Történelmet írtak a nemesócsaiak 

Az I. liga negyedik helyezett csapatának tagjai balról jobbra: Laník Peter, Kevicky Andrej, Kevicky
Pál, Hodál Róbert, Machalík Ivan, id. Ledeczky Vince és Lacko Tibor.

teRületI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
Madar – Szentpéter 1:1 (1:0) Vendég gól: Mihalík 
Nemesócsa – Keszegfalva 0:2 (0:0), Cukár, Kovács
Perbete, Csicsó és Hetény – szabadnaposak voltak.

teRületI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
Nyugati csoport
Őrsújfalu – Tany 3:1 (0:1), Szépe E., Kociha, Szépe S. – Gunár 
Keszegfalva – Csallóközaranyos 3:0 (0:0), Mészáros 2, Csontos
Ekel „B”/Lakszakállas – Csicsó 14:0 (10:0), Győri és Fraňo 4-4, Kürthy és Szalai 2-2,
Dinga, Bugár
Nemesócsa – szabadnapos volt. 
Keleti csoport
Perbete – Naszvad 4:4 (4:3), Kocsi és Molnár 2-2 – Sebők és Turan 2-2
Dulovce – Szentpéter 1:2 (0:1), Rigó – Kelko Ronald 2
Hetény – Ógyalla 3:1 (1:0), Marcinko 2, Nagy D. – Karvai Št.
Ímely – szabadnapos volt. 
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IV. lIGA
1. Komárno 21 16 2 3 55:13 50
2. FK Levice 21 14 2 5 38:17 44
3. Neded 21 11 3 7 48:27 36
4. Šurany 21 11 3 7 33:36 36
5. Kolárovo 21 11 1 9 36:29 34
6. Nový Život 21 11 1 9 34:31 34
7. Veľký Meder 21 10 2 9 30:32 32
8. ViOn „B“ 21 9 2 10 38:40 29
9. Štúrovo 21 8 5 8 35:38 29

10. Okoličná 21 8 4 9 38:37 28
11. Veľké Lovce 21 8 2 11 34:28 26
12. Vrakúň 21 7 2 12 30:39 23
13. Horná Kráľová 21 7 2 12 26:53 23
14. Šahy 21 6 3 12 21:42 21
15. Sládkovičovo 21 5 5 11 27:34 20
16. Hurbanovo 21 6 1 14 20:47 19

V. lIGA
1. Tvrdošovce 19 12 2 5 49:28 38
2. Imeľ 20 11 5 4 36:18 38
3. Dvory n/Ž. 20 12 2 6 40:26 38
4. Želiezovce 19 10 6 3 47:24 36
5. Tlmače 20 10 2 8 31:27 32
6. Chotín 19 9 3 7 38:34 30
7. Komjatice 20 7 6 7 32:31 27
8. Čaka 19 8 3 8 29:31 27
9. Kalná n/Hr. 20 6 8 6 21:20 26
10. Marcelová 20 8 2 10 24:37 26
11. Bešeňov 20 7 2 11 25:34 23
12. Tek. Lužany 20 6 4 10 26:33 22
13. Nesvady 20 6 4 10 21:35 22
14. Hont. Vrbica 19 5 0 14 22:47 15
15. Zemné 19 3 5 11 20:36 14

teRületI BAJNOKSÁG
1. Szentpéter 20 16 1 3 59:28 49
2. Nemesócsa 20 11 3 6 37:23 36
3. Vágfüzes/Kava 20 10 4 6 26:24 34
4. Lakszakállas 20 11 1 8 40:39 34
5. Keszegfalva 20 9 5 6 36:26 32
6. Šrobárová 20 9 5 6 33:30 32
7. Cs.-aranyos 20 10 1 9 34:30 31
8. Bátorkeszi 20 9 3 8 48:33 30
9. Perbete 20 9 3 8 42:27 30

10. Madar 20 8 5 7 27:26 29
11. Izsa 20 8 3 9 37:38 27
12. Dulovce 20 8 2 10 36:31 26
13. Búcs 20 6 6 8 42:41 24
14. Pat 20 5 5 10 31:42 20
15. Ógyalla „B“ 20 5 3 12 19:65 18
16. Őrsújfalu 20 1 0 19 13:57 3

teRületI BAJNOKSÁG II. OSztÁlY
1. Gúta „B“ 16 13 2 1 60:14 41
2. Nagykeszi 16 11 4 1 53:20 37
3. Dunaradvány 16 10 2 4 44:21 32
4. FK Activ 15 6 3 6 30:34 21
5. Bogyarét 15 5 4 6 28:37 19
6. Martos 15 6 1 8 30:41 19
7. Bogya/Gellér 16 5 3 8 33:34 18
8. Csicsó 15 4 5 6 36:37 17
9. Tany 14 5 2 7 34:37 17

10. Nagysziget 15 4 5 6 21:33 17
11. Dunamocs 15 3 4 8 18:37 13
12. Megyercs 16 1 3 12 17:59 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFJÚSÁGIAK
1. Csicsó 7 6 0 1 37:6 18
2. Szentpéter 8 4 2 2 22:18 14
3. Nemesócsa 9 4 1 4 24:23 13
4. Hetény 8 4 0 4 31:21 12
5. Perbete 7 4 0 3 25:30 12
6. Keszegfalva 7 2 0 5 9:24 6
7. Madar 8 1 1 6 13:39 4

DIÁKOK - NYUGAtI CSOPORt
1. Ekel „B“/Laksz. 14 12 2 0 69:9 38
2. Cs.-aranyos 14 9 1 4 39:26 28
3. Keszegfalva 13 7 2 4 28:16 23
4. Nemesócsa 13 4 5 4 49:29 17
5. Őrsújfalu 14 4 1 9 22:57 13
6. Főnix Tany 14 1 5 8 17:39 8
7. Csicsó 14 1 4 9 17:65 7

DIÁKOK - KeletI CSOPORt
1. Szentpéter 14 11 2 1 39:11 35
2. Ógyalla 13 8 1 4 49:36 25
3. Ímely 13 6 2 5 23:29 20
4. Naszvad 14 4 4 6 37:31 16
5. Perbete 14 4 4 6 28:30 16
6. Hetény 14 4 1 9 25:47 13
7. Dulovce 14 3 2 9 9:26 11

Szentpéter nagy lépésekkel
halad a bajnoki cím felé 

IV. lIGA 
Gúta – Újlót 1:0 (0:0), Magyar
Közepes iramú mérkőzésen megérde-

melt győzelmet arattak a gútaiak, akik a
második félidőben kerekedtek az egyéb-
ként nagyon jó ellenfelük fölé. Mindezt
annak ellenére, hogy több kezdőjátéko-
sukat is nélkülözniük kellett. A találkozó
78. percében egy jobboldali beadást kö-
vetően Magyar fejelt a jobb kapufa mel-
lett a hálóba. A mérkőzés legjobbja két-
ségkívül  a hazai védő Musitz volt. 

Ekel – Nagysurány 4:0 (1:0), Farkas,
Gőgh, Ábrahám, Erdei 

A találkozó színvonalában megha-
ladta a IV. ligás szintet, amihez mind-
két csapat hozzájárult. Az ekeli zöldek
hosszabb idő után hozták a tőlük meg-
szokott játékot, gólokban is erősnek
mutatkoztak, amit a hálás szurkolók a
találkozó végén vastapssal jutalmaz-
tak. Grajcár Antal edző különösen Bar-
tal és Faragó játékát dicsérte.    

Párkány – KFC 1:1 (0:1), Nagy Jó-
zsef (11 m)

Az első félidőben egy jogosan meg-
ítélt büntetővel szereztek vezetést a li-
lák, és a legjobb úton haladtak a lista-
vezetőhöz méltó győzelem felé. Saj-
nos, azonban a félidő utolsó percében
Kršteňanský ziccert hibázott, ami ké-
sőbb megbosszulta magát. A második
félidőben szó szerint bekeményítettek
a hazaiak, amit a játékvezető tolerált,
és a mérkőzés egyre jobban bikavia-
dalra kezdett hasonlítani. Ekkor egyen-
lítettek a hazaiak, de a kedélyek to-
vábbra sem csillapodtak. A komáromi
szurkolók szomorúan hagyták el a pár-
kányi pályát. Nem is annyira az ered-

mény, mint inkább a hazaiak minősít-
hetetlen viselkedése nyomta rá bélye-
gét hangulatukra. Ők azt hitték, Duna
menti barátoknál vannak látogatóban...   

ViOn „B” – Ógyalla 5:0 (3:0) 
Húsz percig volt ellenfél az ógyallai

csapat. Az utána történtekről nehéz
lenne bármi értékelhetőt mondani.

További eredmények: Neded – Le-
vice 0:0, Vrakúň – H. Kráľová 3:0, N. Život
– V. Meder 0:0, Šahy – Sládkovičovo 3:1.

V. lIGA 
Marcelháza – Nagysalló 1:0 (0:0),

Németh (11 m)
A hazaiak végig uralták a játékot, és

több ígéretes helyzetet is elpuskáztak.
Még szerencse, hogy két perccel a mér-
kőzés vége előtt a játékvezető nem té-
vedett, és határozottan mutatott a bün-
tetőpontra, amiből aztán Németh be-
állította a megérdemelt győzelmet je-
lentő végeredményt.  

Ímely – Hetény 2:1 (0:0), Oršolík 2
– Šulák

Balszerencsés meccset játszottak a
hetényiek. Igaz, a hazaiak voltak a jobb
csapat temérdek helyzettel, mégis na-
gyon meg kellett küzdeniük a győze-
lemért. Ham Marek kiállítása ehhez
nagy mértékben hozzájárult. 

Naszvad – Szímő 1:1 (0:1), Molnár A.
Nem nagyon meglepő ez az ered-

mény, hiszen a naszvadiaknak hetek
óta nem megy a játék, játékosai gör-
csösek, egyszóval nagyon rossz passz-
ban vannak.

További eredmények: Bešeňov – H.
Vrbica 4:0, Tlmače – Čaka 1:1, Komja-
tice – Želiezovce 2:2, Dvory n/Ž. –
Kalná n/Hr. 3:1.

teRületI BAJNOKSÁG
Őrsújfalu – Pat 0:2 (0:0), Markovics,

Paulík 
Az első félidőben mindkét oldalon

dolgoztak ki kecsegtető helyzeteket a
csatárok – eredménytelenül. A máso-
dik félidőben a vendégek jobban meg-
küzdöttek a győzelemért mint ellenfe-
lük, így győzelmük megérdemelt. 

Perbete – Šrobárová 2:0 (2:0), Trnka
2 (1 – 11 m)

A rosszul, pontatlanul játszó hazai
csapatnak az átlagos teljesítmény is
elegendőnek bizonyult a győzelemhez.
A második félidőben a vendégek igye-
keztek változtatni az eredményen, de
ugyanúgy görcsösen játszottak, mint
a hazaiak. 

Lakszakállas – Bátorkeszi 3:2 (1:0),
Komjáthy 2, Simonics – Cséplő 2

Mindkét csapat megfeledkezett a vé-
dekezésről, így a nézők izgalmakban
bővelkedő mérkőzést láttak. A máso-
dik félidőben a vendégek fordítani
tudtak, de aztán ismét a hazai csapat
lőtt gólokat. A hazaiaknak nagyon kel-
lett rettegniük az eredményért azután,
hogy kapusukat a játékvezető jogosan
kiállította. 

Csallóközaranyos – Ógyalla „B” 5:0
(3:0), Kurcsík, Álló, Gál, Fekete, Szabó A.

A hazai edzőnek gondjai voltak a
mérkőzés előtt felállítani egy ütőké-
pes csapatot, de végül azok, akik vál-
lalták a játékot, pozdorjává zúzták az
ógyallai fakót. Igaz, az ő csapatukban
mintha a kapusposzton mutatkozott
volna némi hiányosság, mert három
„potyát” is lőttek a hazaiak. 

Dulovce – Vágfüzes/Kava 4:2 (1:0),
Góri, Habara M., Habara L., Rigó – Mé-
hes 2 (1 – 11 m)

Nagyon jó mérkőzést látott a közön-
ség, amelyen a hazaiak 4:0 arányú ve-
zetésnél szinte leálltak, és ezt hasz-
nálta ki az egyébként remek vágfüzesi
csapat. 

Madar – Szentpéter 0:1 (0:0), Bencz
Nagyszerű meccset játszott a két csa-

pat, a hazaiakat azt sem rendítette
meg, hogy a mérkőzés nagy részében
tíz emberrel kellett játszaniuk. Már-
már mindenki elkönyvelte a döntetlen
eredményt, amikor a 86. percben
Bencz betalált. Ezzel nemcsak a mér-
kőzés eredménye dőlt el, de talán a
bajnoki cím sorsa is. 

Nemesócsa – Keszegfalva 2:0 (0:0),
Czizmadia, Hozman (öngól)

A magas színvonalú élvezetes talál-
kozón, mindkét oldalon voltak hely-
zetek, de csak a vendégek hálója rez-
gett. Igaz, egyszer saját játékosuk „jó-
voltából”. Szimpatikus volt viszont,
hogy a vendégek ilyen állásnál sem
adták fel, így emelt fővel távozhattak
Nemesócsáról.

Izsa – Búcs 2:0 (1:0), Zachar, Jakab
A mérkőzés egészét tekintve megér-

demelt győzelmet arattak az izsaiak. Eny-
nyivel jobbak voltak vendégeiknél, akik
játékukkal most sem okoztak csalódást. 

teRületI BAJNOKSÁG II. OSztÁlY 
Bogyarét – Megyercs 3:2 (1:0), Lecz-

kési, Hrotko, Lengyel – Benkóczky, Pa-
luška

Csicsó – Gúta „B” 2:2 (2:1), Polgár G.
2 – Botyanszki, Jancsó 

Dunaradvány – Nagykeszi 5:2 (2:2),
Obložinský 2, Škuliba, Viderman, Vö-
rös – Mészáros 2

Bogya/Gellér – FK Activ 6:2 (2:1),
Baranyai 2 (1 – 11 m), Vajányi, Katona,
Ledecky, Vass – Töltéssy, Cséplő

Martos – Tany 2:1 (1:0), Jóba T. Só-
gorka – Koton (11 m)

Dunamocs és Nagysziget – szabad-
naposak voltak.

Megtartotta hatpontos előnyét a KFC, ismét régi fényében ragyogott az Ekel

Bár nem önerőből, de mégis megtartotta hatpontos előnyét a KFC a IV. li-
gában. Ehhez a lévaiak is hozzásegítették, mivel pontot veszítettek (vagy sze-
reztek?) Negyeden. Az ekeliek hosszú idő után újra brillíroztak és többször is
tapsra ragadtatták szurkolóikat. Sajnos, az „ógyallai hajó” süllyedni látszik,
bár még elég messze van a bajnokság vége. A gútaiak még ha kissé megtize-
delve is, de hozzák a hazai győzelmeket. Az ötödik liga járási rangadóján
eléggé balszerencsés vereséget szenvedtek a hetényiek, bár játékban min-
denképpen az Ímely volt jobb. A marcelháziak tovább menetelnek győzelmi
útjukon, ami sajnos, nem mondható el a naszvadiakról. A Területi Bajnok-
ságban a várható eredmények születtek, bár a madariak valószínűleg  nem
így képzelték el a rangadót. Szentpéter így tovább növelte előnyét, most már
csak talán arra lehet fogadni, mekkora lesz ez az előny a bajnokság végén.

A gútaiak (kékben) megérdemelt győ-
zelmet arattak (fotó: bör)
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