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Szépül
a Holt-Vág partja
Komárom városa és a Szlovákiai Horgászszövetség Ko-
máromi Szervezete sikeresen pályázott az Ekopolis
Alapítvány által kiírt projektre, melyet a Heineken Slo-
vensko támogatott. 31 pályázatból 5 járt sikerrel, köz-
tük a komáromi is. Folytatás a 3. oldalon

Húsvét vasárnapján, április 24-én délután 13 óra körül tömegverekedéshez ri-
asztották a rendőrséget. Az első lakótelepi, egykor munkásszállóként funkci-
onáló lakótömbben, ahol jelenleg roma családok laknak, összetűzésbe keve-
redett két család három férfi tagja. A verekedéshez riasztott mentők végül hét
sérültet szállítottak kórházba, de a rendőrségnek is huzamosabb ideig a hely-
színen kellett még tartózkodnia, amíg a kedélyek lecsillapodtak.

Tömegverekedés
húsvét
vasárnapján

Folytatás a 3. oldalon

Bemutatkozott
a RegioJet
Az elmúlt héten három nap folyamán próbaúton mu-
tatkozott be a RegioJet, amely 2012 márciusától készül
indítani egy modern vasúti szerelvényt a Komárom–
Pozsony útvonalon.

A próbautakon a vonatot rengeteg érdeklődő kísérte, az
utasok többségét lenyűgözte a szerelvények tisztasága, a lég-
kondicionált környezet, a rendezett mellékhelyiség. Első-
sorban a fiatalabbak, de sok idősebb örömére is ingyenes in-
ternet elérhetőség is lesz a vonaton. A RegioJet képviselője
a Deltát arról tájékoztatta, hogy a vonaton frissítőket is fog-
nak kínálni, de elérhetőek lesznek újságok és magazinok is.

A szerelvény akár 120 km/h-ás sebességre is képes,
azonban a mostani vasúti síneken csupán a 80-as sebes-
ség engedélyezett. Amennyiben a vonal minősége is ja-
vulna, amire a vasútvonal kezelője ígéretet tett – akkor az
utazási idő is csökkenhetne. A RegioJet elképzelései sze-
rint jövő tavasztól Komáromból Pozsonyba 1 óra 45 perc
alatt lehet eljutni, és az utazás olcsóbb lenne, mint a mos-
tani vonatjegyek. Folytatás az 5. oldalon

Jubileumi Komáromi Napok képekben
Immáron huszadik alka-
lommal került megrende-
zésre Észak- és Dél-Ko-
márom szervezésében a
jubileumi Komáromi Na-
pok. Április 26-án a Tiszti
pavilon dísztermében kö-
zös ünnepi testületi ülés-
sel vette kezdetét az ün-
nepségsorozat, amely e-
gész héten várta vendé-
geit színesebbnél színe-
sebb programokkal.

Folytatás a 6. oldalon
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Naszvad

Az SDKÚ-DS Komáromi Helyi Szervezetének
sajtónyilatkozata

az elektroniokus aukcióról és annak tudatos mellőzéséről
Komárom városában

2011. április 1-től módosult a 25/2006
számú, a közbeszerzésre vonatkozó tör-
vény, melynek értelmében a 193 000 euró
értéket meghaladó közbeszerzés esetében
kötelező az elektronikus aukció alkalma-
zása. A törvénymódosítás hatályba lépése
után 7 nappal Komárom város polgár-
mestere meghirdetett három, összesen
4,2 millió euró értékű közbeszerzést,
mindezt azonban az elektronikus aukció
mellőzésével tette.

Az elektronikus aukció bevezetésére a
polgármester úr még a választási prog-
ramjának első mondatában tett ígéretet.
Ahogy írta, az elektronikus aukció célja az
átláthatóság biztosítása (első szó a pol-
gármester úr választási programjában), a
korrupció csökkentése és a megtakarítás
növelése érdekében.

Vágselye városa például 25 %-os meg-
takarítást ért el az elektronikus aukció be-
vezetésével!

Ezért ért bennünket meglepetésként az,
hogy a polgármester úr megvétózta a kép-
viselő-testület azon határozatát, amely az
elektronikus aukció bevezetésre vonatko-
zott. Megdöbbentő, hogy a polgármester
nem elektronikus aukció formájában írta ki
a meghirdetett 3 közbeszerzést, amire

egyébként a képviselő-testület határozata
is kötelezte.

Ezért felszólítjuk Anton Marek polgár-
mestert, hogy - valamennyi törvényes esz-
közzel élve - szüntesse meg a meghirde-
tett 3 közbeszerzést, s ezeket elektronikus
aukció formájában hirdesse meg. Termé-
szetesen felmerül a kérdés, hogy Anton
Marek vajon miért választotta a közbe-
szerzés eme kevésbé átlátható és költsé-
gesebb módját?

Ha számításon kívül is hagynánk, hogy
az elektronikus aukció bevezetésével nö-
velhető az áttekinthetőség és csökkent-
hető a korrupció veszélye - és csupán a
mintegy 1 050 000 eurós lehetséges meg-
takarítást vennénk számításba -, akkor is
egyértelmű, hogy az elektronikus közbe-
szerzés a legkedvezőbb megoldás a város
és polgárai számára. Ezért reméljük és bí-
zunk benne, hogy mindezt a városvezetés
is tudatosítja, hiszen egy ilyen jelentős
összegből például megjavíthatók lenné-
nek óvodáink tetőszerkezetei, új játszóte-
rek és sportpályák létesülhetnének, vagy
akár 60 lakás épülhetne a fiatal családok
számára...

Az SDKÚ-DS
Komáromi Helyi Szervezete

Anton Marek bűvészkedése nem
különb Gyurcsány hazugságainál

A Komárom Város új vezetése
által elkövetett 100 napot értékelő
sajtótájékoztatómra Marek Anton
polgármester különböző médi-
ákba eljuttatott sajtóközleményé-
ben állításaimat hitelt érdemlően
nem cáfolta, sajnálatos módon
azonban csúsztatásokkal számhá-
borúba és újabb vádaskodásokba
kezdett - ismét minden bizonyí-
ték nélkül. Ezért nem szívesen
ugyan, de reagálnom kell az általa
elmondottakra, a teljesség igénye
nélkül.

Le szeretném szögezni, hogy
sajtótájékoztatómon az újságírók-
nak minden állításomat alátá-
masztottam, mégpedig Komárom
Város jelenlegi vezetése által ké-
szített dokumentumok segítségé-
vel. Ha hibás adatokkal dolgoz-
tam volna, így az szintén a jelen-
legi vezetést és Marek Antont mi-
nősítené...

A hitelesség kedvéért a tisztelt
olvasóknak is bemutatom az át-
adás-átvételi jegyzőkönyvet, amit
személyesen Marek Anton írt alá
és amelyre hivatkoztam.

A polgármester úrnak is el-
mondtam, de újra megismétlem,
hogy a testület rossz döntése elle-
nére, melynek Marek Anton is
tagja volt, tavaly ősszel több mint
1,3 millió eurót mentettem meg a
városnak.

Azt a gyorsan felvett hitelt, ami-
ről ő beszél, a banktanács már no-
vember 30-án jóváhagyta, így neki
nem kellett „megmentenie“ a vá-
rost, hiszen nem volt mitől. Amit
viszont Anton Marek csúsztatásai
ellenére tudniuk kell a tisztelt pol-
gároknak, hogy ezt a kölcsönt az
Európai Unió dotációjából az új
városvezetés visszakapja, mivel a
bicikliút 95%-os EU-s támogatással
épült.

Rövid fejszámolás után megál-
lapíthatjuk, hogy az 1,3 milliós ki-
adás és 1,3 milliós bevétel összege
0, és nem mínusz, ahogy azt An-
ton Marek megpróbálja bebizo-
nyítani.

Utólag értékelve is jól döntöt-
tem, hiszen ezt a pénzt a sokak ál-
tal közkedvelt és használt bicik-
liút megépítésére használtuk, és
ha nem fizetjük ki, akkor nem
kapjuk meg az EU-s támogatást.
Egyébként minden úgy történt,
ahogy a testület jóváhagyta.

Beszéljünk továbbá arról, hogy
Anton Marek nemcsak hogy nem
mond igazat, de nem is takaré-
koskodik. Nézzük csak meg konk-
rétabban Anton Marek azon állí-
tását, hogy a „megüresedett posz-
tokat csak két esetben töltötte
be“!

A teljesség igénye nélkül csak
pár nevet sorolnék fel az újonnan
felvettek közül: Pásztor Štefan je-
lenlegi hivatalvezető, Komárom
Város volt polgármestere, Nagy
Eugen, Komárom Város volt pénz-

ügyi főosztályvezetője, Eva Che-
beňová - a Szociális Biztosító
SMER által delegált volt igazgató-
asszonya, Majer Tibor vállalkozó,
valamint Dobi Róbert, a Komá-
romi Városi Választási Bizottság el-
nöke.

Úgy gondolom, a nem teljes fel-
sorolásból is kiderül, hogy ez a
szám legalább 5, és nem 2, ahogy
ezt Marek Anton szeretné elhi-
tetni velünk.

Marek Anton kettős mércéjére
mutat, hogy amíg megpróbál en-
gem kioktatni a választási siker-
telenségemről - amelyet termé-
szetesen vállalok -, addig ő új Ko-
máromot ígér, de a 90-es éveket
hozza vissza a hivatalba. Mi más-
nak lenne betudható, hogy a hi-
vatal legfontosabb posztjára Pász-
tor Štefant nevezte ki, akinek Ma-
rek logikája szerint a választók
már kétszer állítottak ki negatív
bizonyítványt.

A költségvetés kapcsán tett ál-
lítása egyszerűen hazugság, hi-
szen tavaly októberben ott volt az
előző testület előtt a költségvetési
javaslat, amivel a képviselők ak-
kor nem kívántak foglalkozni. An-
ton Mareknak, mint korábbi kép-
viselőnek kellene inkább önkriti-
kát gyakorolnia, miért történt ez
így...

A COM-MÉDIA Kft. körüli bűz
forrását keresve is saját köreiben
kellene körülnéznie, hiszen a cég
háromtagú felügyelőtanácsában
az adott időszakban - mily vélet-
len! - Szabó Béla alpolgármester
elnökösködött, és tagja volt Stu-
bendek László, az MKP jelenlegi
elnöke. Ha valóban gondok vol-
tak az ő felügyeletük alatt, hogy-
hogy nem tájékoztatták erről a tes-
tületet vagy a polgármestert?

Mindezek tükrében polgármes-
terünket talán Gyurcsány Feren-
chez tudnám hasonlítani, hiszen
ő volt az utoljára a politikusok kö-
zül, akinek a legfontosabb dolga
az volt, hogy jó legyen a sajtója és
tudott 5-ből 2-t csinálni, 95 %-os
dotációból és behozott idegen tő-
kéből pedig adósságot...

Végezetül úgy gondolom, nagy
önbizalomra vall Marek Antontól,
hogy négyhónapos nem értékel-
hető tevékenysége folyamán kizá-
rólag másokra mutogat. De úgy
gondolom, eljön az igazság pilla-
nata, hiszen rágalmakra és fele-
lőtlen ígéretekre építve lehet
ugyan választásokat nyerni, de
nem lehet rá várost építeni. A má-
sokra mutogatás, a város eladósí-
tása helyett a polgármesternek do-
tációkat kellene szereznie és épí-
tenie városunkat. Higgyék el, én
lennék a legboldogabb, ha téved-
nék, de most továbbra is fenntar-
tom: az új vezetés első 100 napját
hazugság, káosz és hozzánemér-
tés jellemezte.

Bastrnák Tibor

Elbocsátások a komáromi hajógyárban
Összesen 150 dolgozójától válik meg a
komáromi hajógyár (SLKB), főként a
termelésben dolgozókat, illetve az ad-
minisztratív alkalmazottakat érinti az
elbocsátás. Ötven alkalmazott már
március végével távozott.

Silvia Szomíková, a komáromi mun-
kaügyi hivatal ellenőrzési osztályának
vezetője elmondta, a hajógyár már ta-
valy októberben jelezte a hivatalnak,
hogy 50 dolgozójától válik meg. Decem-
berben 80 személyre emelték a tervezett
leépítést, míg néhány napja, április 20-án
már összesen 150 alkalmazott elbocsátá-

sát jelentették be. Március 31-ig a mun-
káltató már 50 dolgozót elbocsátott, kö-
zülük 16-ot tartunk nyilván munkanél-
küliként.

A hajógyár közlése szerint szeptember
végén fejeződik be az elbocsátási hullám,
tehát a közeljövőben még 100 ember ve-
szítheti el munkáját.

A munkaügyi hivatal illetékese meg-
jegyezte, az elkövetkező napokban tár-
gyalni fognak a hajógyár vezetésével az
elküldött emberek munkaerőpiaci lehe-
tőségeiről, illetve az esetleges átképzé-
sek biztosításáról. (b)

Tragikus motoros baleset
Április 28-án halálos

motoros baleset történt
Anyala és Naszvad között.
Este negyed nyolckor a 26
éves motoros útját keresz-
tezte egy Peugeot Boxer. A
helyszínelés során kide-
rült, hogy a 62 éves sofőr
egy földútról kanyarodott
a főútra és nem adott el-

sőbbséget a szabályosan
közlekedő fiatal motoros-
nak. Az ütközés során a
Kawasaki motort vezető fi-
atalember a helyszínen

életét vesztette. Az alko-
holteszt a Peugeot Boxer
vezetőjének leheletében
negatív volt, a kár körül-
belül 5000 €. ga
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Folytatás az 1. oldalról
A „Komáromi

Holt-Vág üdülő-
övezet“ elneve-
zésű projekt le-
hetővé tette,
hogy a Holt-
Vág partján el-
helyezzenek 9
pihenőhelyet,
ebből hat pihenő-
hely paddal és tűz-
rakóhellyel van ellátva,
és három fedett kerti pavi-
lont találhatnak a pihenni vá-
gyók. A városnak 800 euróba került a kivitelezés, mivel a fenn-
maradt 5200 eurót a Heineken Slovensko vállalat biztosította.

Tóth Alfrédtól, a Komáromi Horgászszövetség elnökétől meg-
tudtuk, hogy a Holt-Vág vízminőségén is próbálnak javítani, így
a jó idő közeledtével. „Ebben az évben már kétszer engedtünk
friss vizet a Holt-Vágba és ezzel a vízszintjét is megemeltük 80
centiméterrel. A legutóbbi mérések szerint a víz jelenleg az el-
fogadott határszinten van, de nem árt az óvatosság. Továbbra
is csak saját felelősségre lehet fürdőzni a Holt-Vágban.“
Remélhetőleg a kihelyezett pihenőhelyek sokáig fogják szol-
gálni a város lakosságának kényelmét és nem esnek a vandá-
lok áldozatául. ssy

Folytatás az 1. oldalról
A kerületi rendőrség szóvi-
vője, Renáta Čuháková la-
punknak elmondta, hogy az
incidenst valószínűleg egy 40
és egy 34 éves férfi váltotta ki,
akik egyik 38 éves barátjuk-
nál iszogattak, majd pénzt kö-
veteltek tőle, amellyel állító-
lag tartozott a két férfinak. A
vita verekedésbe torkollott,
amelybe később mindkét csa-
lád tagjai bekapcsolódtak. A
mentők hét, könnyebben sé-
rült személyt szállítottak kór-
házba, ahova később a család-
tagok is követték őket, így a
kórház területén is eléggé
nagy volt a zűrzavar. A rend-
őrség közrend megzavarásá-
nak ügyében vizsgálódik to-
vább, tehát kihágásként kezeli
az ügyet.

Mi is történt valójában?
Egyes elmondások szerint, az
incidenst az egyik ott lakó
hölgy ellen elkövetett erősza-
koskodás a már említett két
férfi részéről váltotta ki, míg a
hivatalos rendőrségi verzió
pénzügyi kérdések ilyetén
megoldásáról szól. Az azon-
ban tény, hogy a három férfi
verekedni kezdett, majd ebbe
a verekedésbe bekapcsolód-
tak további családtagok is. A
verekedés rendőrségi meggá-
tolását megelőzően mintegy

tizenöt ember püfölte egy-
mást agyba-főbe, és bár ekkor
a helyszínen már nagyon so-
kan tartózkodtak, a többség
„csak” nézőként szemlélte az
eseményeket. A helyszínen
négy állami és két városi
rendőr biztosította a rend
helyreállítását, és három
mentőautó szállította kór-
házba a sérülteket. Amint az
később kiderült, teljesen fe-
leslegesen. A verekedő csa-
ládtagok ugyanis többé-ke-
vésbé csak színlelték a súlyos
sérüléseket, amelyeket a men-
tőorvosoknak természetesen
nagyon komolyan kellett ven-
niük, hiszen szakmájukból ki-
folyólag életmentésre esküd-
tek fel. A kórházi kivizsgálá-
sok azonban csak zúzódáso-

kat, míg egy esetben kéztörést
állapítottak meg. A súlyos sé-
rüléseket színlelő személyek,
mintegy a család becsületét
védve, egymás után „feküd-
tek ki”, „bizonyítva“, hogy az ő
családjukat is megbocsátha-
tatlan sérelem érte. A mentő-
sök pedig tették a dolgukat,
mivel nem tudhatták, hogy
csak súlyos sérülések színle-
léséről van szó.

És kik is ezek a lakók? A
már említett, egykori mun-
kásszállót, amely egy magyar-
országi vállalkozó tulajdonát

Ekkora szégyent!

Bármennyire hihetetlen, de
Komáromban megtörtént! A
Komáromi Napok esemény-
sorozatainak kellős közepén,
múlt csütörtökön délelőtt a
fedett uszodában megjelen-
tek az elektromos művek
munkatársai, és kötelességü-
ket teljesítve, leszerelték a fo-
gyasztói órát, tehát nemes
egyszerűséggel megszüntet-
ték az áramszolgáltatást. A fe-
dett uszodában üzlethelyisé-

geket bérlők felháborodottan
vették tudomásul, hogy be
kell zárniuk a megélhetésü-
ket biztosító boltot. Holott ők
tisztességesen fizették a bér-
leti díjat, tehát az áramfo-
gyasztást is. Arról nem is be-
szélve, hogy a Komáromi Na-
pok keretén belül, péntektől
ifjúsági vízilabda tornának is
kellett zajlania az uszodában.
Végül aztán minden megol-
dódott, de...

Az uszodát működtető Co-
morra Servis Kft., amely száz
százalékos városi tulajdonban
van, bizonyára nem csütörtö-
kön tudta meg, hogy az elekt-
romos művek mire készül-
nek. Az áramszolgáltatás
megszüntetését ugyanis több
figyelmeztetés előzi meg,
amelyre a vállalat nem rea-
gált. Ezzel kényszerhelyzet elé
állította a városi hivatalt,
amelynek azonnal reagálnia
kellett, hogy mentse a még
menthetőt. Azonnal átutalta
a kellő összeget az elektro-
mos műveknek, és intézke-
dett az áramszolgáltatás fel-
újításának ügyében. Kérdé-
sünk már csak az, meddig
tűri el a városvezetés a városi
cégek ilyenfajta gazdálkodá-
sát, illetve ilyen felelőtlen
hozzáállását? Hogy a személyi
felelősséget már ne is említ-
sük.

-böröczky-

tak, ezek a lakások természet-
szerűen megürültek. A la-
kások állaga a már említett
vendégmunkások után telje-
sen leépült. Így valószínűleg a
vállalkozónak sok választási
lehetősége nem maradt, ki-
nek is adja azokat bérbe. Nos,
így a nemrég Komáromból a
környező falvakban lakáshoz
juttatott, nehezen alkalmaz-
kodó, társadalomba szinte be-
épülni nem tudó egyének
„szivárogtak vissza” az emlí-
tett lakásokba. A városi hiva-
talnak így kötve van a keze,

kások kiürítését – bérleti díj
nem fizetése és egyebek –,
úgy a város érdemben intéz-
kedni nem tud.

A szomszédos lakótömbök-
ben lakó polgárok tehát fél-
nek. És mondjuk ki, teljes jog-
gal. Gyermekeiket félnek ki-
engedni a játszóterekre, de
egyéb módon is ki vannak
téve különböző megpróbálta-
tásoknak. Napirenden van-
nak ugyanis a „dáridók”, az
éjszakába nyúló mulatozások
és az ezzel járó csendháborí-
tás. Valamit tehát tenni kell a
normális életvitelt folytató
többség érdekében. De egyál-
talán, szabad ezekről a kérdé-
sekről nyíltan beszélni úgy,
hogy elkerüljünk különböző
vádakat? Vagy nem voltunk
évtizedekig megértők a beil-
leszkedni nem tudó és akaró
polgártársainkkal szemben?

Böröczky József
Fotó: M.J.

képezi, valaha romániai ven-
dégmunkások lakták, akik
többségükben a dél-komá-
romi Nokia vállalatnál dol-
goztak. Mivel a vállalatnál na-
gyobb léptékű leépítések vol-

hiszen a magántulajdonban
lévő lakótömb bérbeadásának
feltételeit szabályozni nem áll
módjában. A környező lakó-
tömbök lakói már ugyan in-
téztek kérvényt a városháza
felé a rend helyreállításának
érdekében, de így is patthely-
zet alakult ki. Amennyiben
ugyanis a főbérlő bármilyen
oknál fogva nem kéri a la-
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A verekedéshez riasztott mentők végül

hét sérültet szállítottak kórházba

Tömegverekedés húsvét vasárnapján

Szépül a Holt-Vág partja
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A zsűri a következő
szempontokat vette figye-
lembe: megfelelő szöveg-
választás, szövegértés, szö-
veghűség, hangvétel, hang-
képzés, hangsúlyozás, szü-
nettartás, természetes be-
széd. A döntő első
részében a versenyzők fel-
olvasták a begyakorolt, sza-
badon választott prózai ver-
senyszöveget. Rövid szünet
után következett az egysé-

ges kötelező szöveg felolva-
sása. A versenyzők 20 per-
cet kaptak a felkészülésre.

A küzdelem legnehezebb
része a harmadik forduló, a
szövegalkotás volt az adott
témákra. A versenybizottság
minden kategóriában kije-
lölte az adott témákat,
egyúttal megjelölte a mű-
fajt is. Ezekből kellett egyet
választani. Rövid felkészü-
lési idő alatt vázlatot kellett

készíteni, s ennek alapján 3
percben szabadon előadni
a mondandót, a beszédmű-
vet.

Járásunkból a következő
versenyzők értek el dobo-
gós helyezést: I. kategória
3. Gál Réka, Tarczy Lajos
Alapiskola, Hetény. II. ka-
tegória 1. Aranyosi Zsolt,
Jókai Mór Alapiskola, Ko-
márom, 2. Dóczé Bálint Jo-
natán, Kossányi József
Alapiskola, Szentpéter. IV.
kategória 1. Balla Mátyás,
Kereskedelmi és Szolgálta-
tói Szakközépiskola, Ko-
márom.

(miriák)
Képarchívum

A „Szép magyar beszéd“
országos döntője

Április közepén Kassán került sor a Szép magyar be-
széd országos döntőjére. A Kazinczyról elnevezett ver-
seny országos mozgalommá vált és már tizenegy éve a
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és
Alapiskola ad neki otthont. Az 51 versenyzőt és a ven-
dégeket Csurkó Éva igazgató üdvözölte.

Zalka Noel köszönetét sze-
retném tolmácsolni a Tisztelt
Olvasóknak.

Köszöni a segítséget, a ren-
geteg kupakot, amivel hozzá-
járultak egészségének javulá-
sához. Örömmel tudatja az
Olvasókkal, hogy nem volt hi-
ábavaló az igyekezetük, hi-
szen már a kezét és a lábát is mozgatni tudja. Sajnos kom-
munikációs készsége még nem javult, ezért májusban to-
vábbi konzultációra lesz szüksége Amerikában.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kolozsnémai, a bátor-
keszi, a marcelházi, az izsai, a csicsói, a perbetei, a martosi,
az izsapi, a gútai lakosoknak, valamint a II. Rákóczi Ferenc Is-
kola, a nemesócsai, a nagymegyeri szakiskola és a Bartók Béla
Általános Iskola tanulóinak, tanárainak, a gútai és a nagy-
megyeri Kábel Televíziónak, Komárom és Nagymegyer város
lakóinak és cserkészeinek, a nagyszombati és a dunaszerda-
helyi kórház belgyógyászati osztálya dolgozóinak a segítséget.
Nem utolsósorban a komáromi Pneumat (Pneuservis) dol-
gozóinak, akik összegyűjtötték és eljuttatták a kupakokat a rá-
szoruló kisfiúnak.

Mindenkinek köszönjük a segítséget, jó érzés, hogy ennyi
segítőkész ember van.

Továbbra is várjuk a segítséget, a kupakokat, hogy minél
több kisgyermeken tudjunk segíteni. Segítsünk egymáson, és
a Jóisten is megsegít bennünket!

Üdvözlöm Önöket, a nagymegyeri Egészségkárosultak
Szervezetének nevében: Sörös Antal

Elérhetőség: Sörös Antal, 0908/159254

Olvasói levélNemzetközi szinten bővítik szakmai tudásukat
Magyarországi kapcsolataiknak köszönhe-
tően az elmúlt hónapban a két testvériskola,
a nagymegyeri Magán-szakközépiskola és a
mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szak-
képző és Szakközépiskola diákjai közös gya-
korlaton vettek részt, ahol a szakmai fogá-
sokkal ismerkedtek a szakács, pincér, fod-
rász és kozmetikus szakmát tanuló középis-
kolások.

„Előbb a magyarországi diákok látogattak el
hozzánk, tanműhelyünkben közösen sütöt-
tek, főztek a tanulók, valamint az egyes sza-
kokon belül a szakmai fogásokkal ismerked-
tek. A fodrász és kozmetikus szakmát tanuló
diákok olyan gépekkel és berendezésekkel dol-
goztak, amelyek mindennapi munkájuk so-
rán majd elengedhetetlenek lesznek. A két is-
kola szakács- és pincértanulói a Csallóköz és
Mátyusföld ételeivel ismerkedtek. A második
nap városnézéssel telt, valamint egy rövid ki-

ruccanással a bősi vízierőmühöz“ – tudtuk
meg Berényi Renátától, a nagymegyeri tanin-
tézmény igazgatójától.

Az itteni kétnapos akciót később újabb két
nap követte, de már Magyarországon. A csal-
lóközi diákok előbb a hédervári kastélyszálló-
val és a Szigetköz történelmével ismerkedtek,
majd egy mosonmagyaróvári városnézés kö-
vetkezett. Az ottani baráti iskola tanműhelyé-
ben a fodrászok és kozmetikusok a legújabb
szakmai fogásokkal, kezelési módszerekkel és
az aktuális divatszínekkel ismerkedtek. A ven-
déglátós tanulók pedig szigetközi vadászsze-
letet készítettek. A vacsora után elbúcsúztak
egymástól a két iskola tanulói. A nagymegye-
riek másnap Sopronba utaztak, ahol a város-
nézésen kívül meglátogatták a Harrer Csoko-
ládégyárat is. A csallóközi diákok tanulmányi
útjának költségeit egyébként az iskola alapít-
ványa fedezte. K.Z.

Nagymegyer Kedves Delta Olvasók!
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Folytatás az 1. oldalról
Az utastérben kényelmes hely van

nemcsak az utasoknak, de a baba-
kocsisok és a tolószékkel közleke-
dők is kényelmesen elférnek. Szá-
mukra viszont továbbra is nehézsé-
get jelent a feljutás a szerelvényekre,
mivel az állomások többségén még
mindig alacsonyak a peronok, így
általában csak segítséggel tudnak
feljutni.

A szlovák közlekedési miniszté-
rium tavaly év végén kötött 9 évre
szóló szerződést a RegioJet társaság-
gal a személyvonatok üzemeltetésé-
ről a Komárom–Dunaszerdahely–
Pozsony vonalon. A cseh cég – a Stu-
dent Agency leányvállalata – kor-
szerű, Bombardier Talent típusú vo-

nato-
kat indít,
melyek egyszerre 300 utas szállítá-
sára képesek. Azt ígérik, csúcsidő-
ben 30 percenként közlekednek
majd a járatok. kb

Fotó: sooky, kb

Bemutatkozott a RegioJet

1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére)
Csepi Renáta, Komárom

2.díj: plazma TV 107’
Csizmadia Rozália, Komárom

3.díj: sarok ülőgarnitúra
Csalava Melinda, Szentpéter

4. díj: kirándulás
(8 nap, félpanzió, 1 fő részére)

Bagóči József, Komárom

5.díj: videokamera
Horianová, Komárom

6.díj: ebédlőfal
Korimová Mária, Komárom

7.díj: hosszú hétvége (1 fő részére)
Ratimorská Mária, Komárom

8.díj: fényképezőgép
Kovács Attila, Komárom

9. díj: babzsákfotel
Szabadszállási István, Komárom

10. díj: színházlátogatás Budapesten
(busz, vacsora 1 fő részére)

Mészáros Ernő, Nagykeszi

A „Tavaszi nyereményeső“ nyertesei

Trükkös táblacsere

Az ügyben megkerestük Viktor Du-
dášt, a komáromi kórház igazgatóját,
akitől azt szerettük volna megtudni, va-
jon a tábla kihelyezésénél gondoltak-e
arra, hogy kétnyelvű területeken tör-
vény biztosítja a jogot kétnyelvű felira-
tokra. Azt is megkérdeztük, hajlandóak
lesznek-e kétnyelvű tábla kihelyezésére?
Az igazgató kérdésünkre azt válaszolta,
küldjük át kérdéseinket elektronikus
postán, és a Forlife n.o. szóvivője fogja
azokat megválaszolni. Megtettük, és
íme Andrea Beňovának, a Forlife n.o.
szóvivőjének válasza: „Nincs róla tudo-
másunk, hogy részünkről hiba történt
volna. Példának felhozhatom a Slo-
venská sporiteľňa, Všeobecná úverová
banka, vagy a mobil operátorok védje-
gyeit. Mivel a Forlife n.o. se nem ál-
lami, se nem önkormányzati létesít-
mény, úgy nem kötelességünk két-
nyelvű megnevezéseket használni.
Megfontolhatjuk ugyan egy kétnyelvű
tábla kihelyezését, de ismétlem, ez nem
kötelességünk” – írja cinikus és fölé-
nyes hangú levelében a szóvivő.

Nos, őszintén megvallva, nem is vár-
tunk barátságosabb hangvételű választ,
merthogy a komáromi kórház az utóbbi
időben egyébként is egyre jobban el-
zárkózni látszik mindennemű tájékoz-
tatás elől. A szóvivő azt is bizonyára el-
felejtette, hogy két évvel ezelőtt, a Rá-
kóczi Szövetség által kiírt pályázaton
pénzt nyertek a magyar nyelvű feliratok

kihelyezésére(!?) Mint érdekességet,
még közöljük a kórház igazgatójának
egyik megjegyzését beszélgetésünk fo-
lyamán: „Tekintettel a lakosság össze-
tételére, magyar nyelven is feltüntettük
az üdvözlő szöveget” – mondta Viktor
Dudáš. Való igaz, bár az kissé morbid-
nak is tűnhet. Általában rendőrségen,
kórházban, vagy temetkezési vállalat-
nál már csak azért sem ildomos üdvö-
zölni a „pácienst”, mivel ezekre a he-
lyekre általában nem szórakozni megy
az emberfia...

A felvetett probléma azonban nem-
csak a komáromi kórház kapcsán érde-
mel figyelmet. Megfigyelhető, hogy na-
gyon sok helyen, ahol táblát cserélnek,
a magyar nyelvű már nem jut vissza a
helyére. Sokan azzal ütik el a táblacserét
követő közfelháborodást, hogy... „na és,
valaki tán nem érti?... Nos, természete-
sen a legtöbben értik, de ez elvi kérdés.
Ennek az alkotmányos jognak a betar-
tását mindenkinek meg kell követel-
nie, és megalkuvás nélkül ahhoz ra-
gaszkodnia kell. A kérdés nem úgy áll
tehát, hogy ez a jogkövetés a szlovákság
ellen irányulna, hanem saját anyanyel-
vünk megőrzésének egyik alappillére.

Továbbra is várjuk tehát az intézke-
dést a Forlife n.o. részéről. Mert ahogy
a szóvivő elmondta, akár meg is fon-
tolhatják, bár nem kötelességük(!?)

-böröczky-
A szerző felvétele

A múlt hét folyamán kicserélték a komáromi kórház bejáratánál lévő, egyéb-
ként már ütött-kopott, de mégiscsak kétnyelvű, kórházat megjelölő táblát.
Szinte minden járókelő azonnal észrevette, hogy az új táblán már hiányzik a
magyar nyelvű „Kórház” felirat, amely évtizedeken át volt szerves része a kór-
házi bejáratnak.

Értesítjük Önöket, hogy 2011. 05. 18-án, 19.00 órától
20.30 óráig a Matica slovenská komáromi székházában
(volt Dom odborov) az I. emelet 102. számú helyiségében
kerül sor az Anonim alkoholisták első találkozójára. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk (családtagjaikat és ba-
rátaikat is). Információ: szlovák nyelven: Gabo 0905 624
847, magyar nyelven György 0905 605 709.
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Jubileumi Komáromi Napok
Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepi testületi ülésen kitüntették a város tevékeny és
kimagasló személyiségeit. Pro Urbe díjban részesült Oláh Imre
pedagógus, aki pedagógiai pályafutását 1953-ban kezdte a mai
Selye János Gimnázium jogelődjében, majd nyugdíjazásáig a
gimnázium tanára volt. Nevéhez fűződik több olyan rendkívül
eredményes pedagógus kinevelése, akik vele együtt évtizede-
ken át biztosították a matematika és fizika tantárgyak magas
színvonalú oktatását a gimnáziumban.

A másik díjazott a Komáromi Művészeti Alapiskola volt. Az
iskola a komáromi zenei és kultúrális élet egyik jelentős sze-
replője. Koncerteket, kiíllításokat, táncbemutatókat szervez-
nek. Jelenleg négy szakon folyik az oktatás, és az intézményt
több mint ezer diák látogatja. A díjat Fekete Vince, az iskola
ugazgatója vette át.

A Polgármester díját RNDr. Rudolf Csölle, a Šulek Gimná-
zium tanára, Ipóth Éva, a komáromi nyugdíjasotthon eddigi
igazgatónője, Kovács Magda, az Ipari Középiskola tanára, Nagy
János szobrászművész, Pásztor László orvos, A Duna Menti
Múzeum, Reitman Ivan filmrendező és Szentpétery Aranka
színművésznő vette át.

„Helló Európa” - a Tiszti pavilon szabadtéri színpadán felléptek
a komáromi alapiskolások

A komáromi és a magyarországi Kék Balaton nyugdíjasainak
műsora a Tiszti pavilon színpadán

A Komáromi Napok
egész ideje alatt látogat-
ható volt a Lajta hadi-
hajó és az Erzsébet-hí-
don az óriásfotó kiál-
lítás

Az oviolimpia futóversenye
15. alkalommal került meg-
rendezésre

A Rozmaring utcai el-
sősök nyerték a KFC
elnökének kupáját.
Felvételünkön a győz-
tes csapat és lelkes
szurkolói

Készül a smink
a kozmetikai versenyre

Gyerekek rajzversenye a művészetek kertjében
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képekben

Hídépítő verseny az Ipari Szakközépiskolában

Bemutató a Kézművesek utcájában

A Pepita tours, Šeko shop, Sitno és a DELTA hetilap nagy
tavaszi nyereményjátékának sorsolása

A második díj nyertese, Csizmadia Rozália (balról), középen
a Pepita tours vezetője, Köles Zsolt és az első díj nyertese,
Csepi Renáta

Vadkerti Imre szórakoztatta
a közönséget

A XXXVII. Komárno–Komárom nemzetközi utcai futóverse-
nyen több mint 400-an álltak rajthoz

A IX. Csárda túrán mintegy
250 kerékpáros vett részt

Az Erős emberek szlovák bajnokságán ezt a 450 kg-os monst-
rumot is háromszor kellett átfordítaniuk a versenyzőknek

A XVI. Klapka Kupán eldör-
dültek a történelmi fegyverek
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Izsa

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

Rév-Komárom város polgármestere, a The White Crow borke-
reskedés és a rév–komáromi IVV s.r.o. bortrezor és borkereske-
dés tisztelettel meghív minden bortermelőt és borkereskedőt a

II. KOMÁROMI ISTERVIN nemzetközi borversenyre.
Borversenyünk célja a régió és Európa borainak megméret-

tetése és a borkultúra fejlesztése térségünkben, a szélesebben
vett régió borainak bemutatása, valamint a díjnyertes borok
megismertetése a fogyasztókkal.

A II. Istervin (http.: www.istervin.eu) nemzetközi borver-
seny 2011. május 21-én a Rév-Komárom történelmi erőrend-
szerében megtalálható Lapidáriumban kerül megrendezésre.

A borversenyre benevezett borok elbírálását kiváló nemzet-
közi borbírák (SK, HU, AT, SLO) végzik, akik szakmai tudásuk
és tapasztalatuk alapján kizárólag szakmai szempontok szerint,
zárt körben 100 pontos rendszerben döntenek. A hivatalos,
szakmai borversenyt követően a borok több nyilvános kósto-
láson vesznek részt, ahol a nagyközönség is elbírálhatja, il-
letve megkóstolhatja a borokat. A közönségdíjak az ISTERVIN-
fest alkalmából kerülnek átadásra.

A díjátadó gálaest a Duna menti Múzeum dísztermében
kerül megrendezésre a nyertesek, kereskedő szervezetek, szpon-
zorok, valamint a média részvételével.

A borversenyen kihirdetésre kerül a „Komárom Város Bora”
cím, a szakmai és a közönségszavazatok alapján.

A borverseny fővédnökei: Rév-Komárom város polgármestere
Dr. Anton Marek, Ing. Štefan Ailer és a Magyar Borrendek Or-
szágos Szövetsége (MBOSZ). A bírálóbizottság elnöke Magyar
Dezső a soproni Lővér Pince (SOP-VIN KFT) vezetője, a verseny
alelnöke Ing. Štefan Ailer (DiVinus), a verseny szaktanácsadója
Geönczeöl Attila borszakíró. A szervezők

Tisztelt borászok!

Húsvéti hagyományápolás
Immár nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg húsvét-
váró programját a helyi 23-as
sz. Arany János Cserkészcsa-
pat.

A gyerekeknek szánt akció-
juk lebonyolítását, szervezé-
sét idén a városi baba-mama-
klub, a nagymegyeri Manó-
ház is segítette. A néphagyo-
mányokat ápoló esemény
helyszíne a művelődési ott-

hon volt, ahol a gyerekeknek
szánt foglalkozásokat tíz nagy-
megyeri cserkészen kívül to-
vábbi tíz vendégcserkész segí-
tette, irányította, köztük ma-

gyarországi cserkésztársak is.
„A szombat délelőtti hús-

vétvárón megjelent harminc
gyerek és azok szülei tojást
festhettek, lószőrből készít-
hettek ékszereket, a kosárfo-
nás alapjait sajátíthatták el,

de várt rájuk könyvkötés, ne-
mezelés, körmönfonás, pa-
pírkosár-készítés, arcfestés,
építőelemekből toronyépítés.
Akciónk a húsvéti hagyomá-
nyok ápolását, felelevenítését
és továbbadását szolgálja“ –
tudtuk meg a helyszínen Ollé
Tamástól, a nagymegyeri cser-
készcsapat parancsnokhelyet-
tesétől. A gyerkőcök az egyik
sarokban még nyuszikat és
kiscsibéket is megsimogat-
hattak. Az április 23-án meg-
rendezett húsvétváró sikeres
lebonyolításában a Debreceni
Egyetem Néprajzi Tanszéké-
nek három magyarországi és
egy perbetei hallgatója is köz-
reműködött, akik a népi kéz-
művességből a nemezelést,
gyöngyfűzést, könyvkötést és
népi fonástechnikákat taní-
tották a gyerekeknek.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Nagymegyer

A húsvéti hagyományápolás jegyében telt a nap

NNyyeerrjjeeNN  ppáárrooss  bbeellééppőőtt  
aa  ppuusszzttáákk  NNééppee  lloovvaass  vviiaaddaallrraa!!

Kérdés: Hányadik alkalommal kerül megrendezésre 
a Puszták népe lovas viadal?

A megfejtéseket a deltakn@gmail.com e-mail címre vagy
postán a szerkesztőségünk címére várjuk (DELTA, Feren-
cesek utcája 22.), május 6-ig. A helyes megfejtést beküldők
közül  páros belépőjegyet sorsolunk ki.

A Kelementia Lovasklub szervezésé-
ben immáron huszonegyedik alkalom-
mal került megrendezésre az Izsai Lo-
vasnapok. A sokrétű program a lovasok
és a hagyományőrző csoportok felvonu-
lásával kezdődött. Az ünnepélyes meg-
nyitót követően a kultúrműsorban fellé-
pett a zsérei Zsibrice hagyományőrző cso-
port, a visegrádi Szent György Lovag-
rend, az izsai moderntánc-csoport, vala-
mint a Viza és Gyöngyösbokréta
éneklőcsoport. A látogatókat a nap fo-
lyamán több lovasjáték és huszárbemu-
tató várta, valamint sokan kihasználták
a lovaglást is, ami jótékony hatású az

Ismét lódobogástól 
volt hangos a Duna-part

egészségre, a gyermekek számára pe-
dig kitűnő szabadidő- és sporttevé-
kenység.  

A lovaglás mellett lehetőség nyílt át-
hajózni Almásfüzítőre. (miriák)

A szerző felvétei



A kolozsnémai lakosok
igyekszenek szépíteni a fa-
lujukon, nem csak beszélni
róla. Április közepén több
mint 50 személy ajánlko-
zott, hogy segít a falutisztító
akcióban. 

Összeszedték a község te-
rületén található szemetet. Új-
jávarázsolták a helyi játszóte-
ret, lefestették a már kopott
hintákat, új köntöst kapott a
játszóteret körülvevő korlát és
a padok nagy része. Szalay Ro-
zália polgármesternő elmon-
dása szerint komoly költség-
megtakarítást eredményezett
a községnek ez az önkéntes
brigád. Kifejezte abbéli örö-
mét, hogy a lakosok ilyen

nagy számban vettek részt a
faluszépítő munkákban, ami
arra enged következtetni,
hogy a falu polgárai maguké-
nak érzik a települést. Az ak-
ció résztvevői jelesre vizsgáz-
tak és láthatóan az értékeket
megbecsülik. Tavaly a hely-

hatósági választások fölött
igazi zivatarfelhők tornyosul-
tak, de mára már kitisztult az
ég. Mindenki világosabban
lát, és a tavalyi események
szele már a múlté, legalábbis
a sikeres brigád erről tanús-
kodott. Áprilisban egy újabb
bizonyítékát láttuk annak,
hogy egy kis település össze-
fogása mit eredményez. 

„A község önkormányzatá-
nak nevében ezúton szeret-
ném megköszönni minden
egyes résztvevőnek a munká-
ját, és mint polgármester
büszke vagyok a falumra és a
lakosaira” – mondta zárszó-
ként Szalay Rozália. -pint-

A Községi Hivatal felvételei
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Ifjúságfalva

Ifjúságfalva - Kissziget

Másodszor próbálták 
ellopni a temetőkerítést

Az önkormányzat még 2000-ben készíttetett új bejárati
kaput a falu temetőkertjébe. Természetesen a szépen
kivitelezett, kovácsoltvas kerítés a rablók fantáziáját is

megmozgatta. Történt ugyanis, hogy a tavalyi év júniusában
eddig ismeretlen tettesek „leszerelték” a kerítést és a temető-
vel szembeni szélfogóba helyezték, azzal a céllal, hogy később
elszállítsák. Azonban a falubeliek megtalálták azt - gondosan
gallyakkal letakarva -, és értesítették a rendőröket. A kerítés
meglett, de a tettesek a mai napig ismeretlenek. Gondolhat-
nánk, hogy a történetnek ezzel vége.  Annak rendje és módja
szerint a kerítés visszakerült eredeti helyére, és mindenki meg-
nyugodott. 

Ám amikor eltelt közel fél év, a tettesek újra akcióba len-
dültek. Az eszközökben nem válogattak, a kerítést egyszerűen
lefűrészelték a tartóoszlopokról, de egy arra haladó járókelő ész-
revette őket. Ő értesítette az egyik képviselőt, aki gyorsan ri-
asztotta a falu polgármesternőjét, aki a rendőrséggel egyetem-
ben a helyszínre sietett, de ekkorra már csak a lefűrészelt ko-
vácsoltvas temetőkerítést találták meg. A tettesek kereket ol-
dottak. Egy év alatt kétszer is megpróbálták „meglovasítani” a
falu kovácsolt kerítését, ezért mint ahogy Gönczöl Gabriella pol-
gármesternő elmondta, az esetek után nagyobb figyelmet for-
dítanak rá és meg is tették az ilyenkor szükséges óvintézkedé-
seket. -pint-

A tisztább Keszegfalváért
Az 50 J projekt, mely az árvízvédelmi károk megelőzésére
szakosodott, már Keszegfalván is működik. Feladatuk közé
tartozik a falu területén levő illegális szemétlerakók felszá-
molása és a terület szebb, elfogadhatóbb környezetének a ki-
alakítása. 

Kéthetente rendszeresn működik a szemételhordás és két-
havonta a szelektív hulladékok összegyűjtése, de ennek elle-
nére a faluban egyesek nem ismerve a jogszabályokat, a tele-
pülés szélére hordják a kommunális hulladékot. Egyesek egy-
szerűen nem vesznek tudomást erről az intézkedésről, és ön-
kényesen a falu különböző helyein rakják le megunt gumiab-
roncsaikat, téglatörmelékeiket. 

Legutóbb, az 50 J projekt alkalmazottjai a Konkolyi-tó töltése
melletti részt tisztították meg, ahonnan 5 pótkocsi szemetet
szállítottak el. Ezeknél az akcióknál a Vízgazdálkodási Vállalat
munkásai segítenek, főleg a talajrendezésnél. Felmerül a kér-
dés, vajon a keszegfalvaiak elgondolkodtak-e azon, hogyha
önkényesen illegális szemétlerakókat létesítenek, akkor kinek
a környezetét rombolják? Voltak esetek, amikor az illegális sze-
métlerakókat tetten érték, de ennek ellenére még mindig so-
kan kockáztatnak. -pint-

Május

Teendők a kertben
Ültessük ki a gumós nö-

vényeket a gyökér- és
levélzöldségféléket, ba-

bot, borsót, póréhagymát. Fe-
kete tetű károsítása esetén
csípjük le a lóbab csúcs részét.
Védekezzünk a a sárgarépa- és
káposztalégy ellen. A burgo-
nyát kupacoljuk fel.

A kordoson vagy fal mellett
nevelt gyümölcsfákat előbb
kötözzük, majd végezzük el a
zöldmetszést. Ha a köszméte
sűrű termést ígér, ritkítsuk
meg, hogy szebb bogyókat ér-
leljen. Védekezzünk az alma-
molyok ellen. A cserjéket és a

gyümölcsfákat öntözzük meg.
Kezdjük meg a szőlő zöld-
metszését.

A korán nyíló futókat, az el-
nyílt alpesieket, a gyorsan
növő cserjéket metsszük meg,

vágjuk vissza. A futókat rög-
zítsük kötéssel, a magas nö-
vésű évelőknek biztosítsunk
támasztékot. A fagyosszen-
tek elmúltával kiültethetjük
az érzékeny egynyáriakat,
évelőket. Vessünk újabb fű-

szer- és gyógynövényeket, ves-
sük el a kétnyáriakat is. Vizs-
gáljuk át a rózsát és a többi
dísznövényt is. Fertőzés ese-
tén lépjünk fel a tetvek és a
hernyók ellen. A gyökérlabda
nélküli örökzöldek ültetését
fejezzük be. A paradicsomról
csípjük le az oldalhajtásokat
és trágyázzuk. -d-

Az Ifjúságfalvához tartozó Kisszigeten mintegy 100 lakos él. Az ott élő emberek nap mint
nap használják a település útjait. Mivel ezek még jóval a rendszerváltás előtt készül-
tek, így sok helyen kisebb-nagyobb gödrök keletkeztek, ami bosszantó lehet a kisszi-

getiek számára. Sajnos az idők folyamán az utak olyannyira elhasználódtak, hogy szükségessé
vált a javításuk. Arról, hogy esetleg új utakat kapjon Kissziget, Gönczöl Gabriella, Ifjúságfalva
polgármesternője ekképpen nyilatkozott: „Szűkös anyagi helyzetünk miatt szinte lehetetlen,
hogy új útburkolatot kapjanak a település útjai. Ám a fennálló helyzetet mindenképpen or-
vosolnunk kell, ezért is döntöttünk néhány komolyan megrongálódott útszakasz javításáról,
azonban ezt a több kilométernyi utat csakis szakaszonként tudjuk felújítani, ami évekbe tel-
het. Annál is inkább, mivel a jelenlegi költségvetésünk más alternatívát nem engedélyez“ –
mondta a polgármesternő. Az utak javítását a komáromi Korrekt. s.r.o végezte és mint meg-
tudtuk, a további utak javítására a közeljövőben kerül majd sor. -pint-

Javítják az utakat

FaluszépítésFaluszépítés
Kolozsnéma
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Martos

Egy (autó)kiállítás képei...

Peugeot HR1. Hibrid meghajtású tanul-
mánymodell; az 1,2 literes benzinmotor és vil-
lanymotor összteljesítménye 147 lóerő.

Hyundai Veloster. A 138 lóerős új kompakt
sportkupé  a Honda CR-Z, valamint a MINI Co-
oper komoly ellenfelének ígérkezik.

Rolls-Royce Ghost és Phantom Coupe. A
világ legpatinásabb autómárkája először állí-

tott ki Szlovákiában. Az 570 lóerős Ghost ára
300 ezer, a 457 lóerős Phantomé 284 ezer euró.

Kia Sportage. A Pozsonyban bemutatott leg-
újabb változat magasan vezeti a szabadidő-au-
tók hazai eladási listáját. Induló ára 17 830
euró.

Lincoln Cosmopolitan. Az 1950-es évekből
származó amerikai klasszis a veterán autók
standjának egyik legszebb darabja volt.

Land Rover Defender. A több mint 60 éves
angol tereplegenda rövidesen elbúcsúzik,
utódja 2012-re várható. Addig X-Tech néven
különleges kiadást készítettek belőle, amit Po-
zsonyba is elhoztak.

Audi R8 Spyder. Az ingolstadti márka leg-
attraktívabb modellje már „felül semmi” vál-
tozatban is kapható. Motorja 430 vagy 525 ló-
erős, induló ára 128 400 euró.

Kép és szöveg: Vas Gyula

Ha Honda, akkor Slovakia Ring...
Egyedülálló lehetőség kí-

nálkozik a Honda már-
kájú személygépkocsik

és motorkerékpárok tulajdo-
nosai számára a Dióspatony
melletti Slovakia Ringen. Pon-
tosabban: nem egyedülálló,
mivel májustól szeptemberig
ötször is igénybe vehetik. A
márkaimportőr ugyanis az áp-
rilisi teszt- és versenynap si-
kerére való tekintettel még 5
hasonlót szervez az idén, és-
pedig május 9-én, június 27-
én, augusztus 1-jén és 29-én,
valamint szeptember 19-én. 

Az érdeklődők az áprilisi ak-
cióhoz hasonlóan ekkor is díj-
mentesen tesztelhetik majd
autóikat-motorkerékpárjaikat
– és persze saját képességeiket
is – a versenypályán, vagy ki-
próbálhatják a szervezők által

biztosított Honda motorke-
rékpárokat a sportlétesítmény
nemrég megépült tesztpályá-
ján. A japán márka csaknem
teljes hazai személygépkocsi-
kínálata is az érdeklődők ren-
delkezésére áll majd egy-két
kör erejéig.

A legizgalmasabbnak azon-
ban a Moto Cup nevű verseny

ígérkezik majd, amelyre egy
rövid előképzés után bárki be-
nevezhet, és amelynek részt-
vevői Honda robogót, motor-
kerékpáros öltözéket-kiegé-
szítőket, vásárlási utalványo-
kat és más díjakat nyerhet-
nek. 

Vas Gyula
A szerző felvétele  

A tavasz legjelentősebb ha-
zai autós eseménye az ápri-
lis 13-17-én megrendezett 21.
Pozsonyi Autószalon volt.
Csaknem 40 márka mutatta
be termékeit, a hazai premi-
erek száma meghaladta a
hatvanat. Az alábbiakban né-
hány újdonságot idézünk fel
az autószalon kínálatából.

Az áprilisi Moto Cup
egy mozzanata

Martos község közösen az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási
és Fejlesztési Szövetséggel „Védjük meg a környezetün-
ket!” címmel művészeti pályázatot hirdet alapiskolás diá-
kok részére, mely művészeti verseny a „Martosi tavak"
című projekt keretében valósul meg a Magyarország - Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 támogatásával. 

A verseny címe: „Védjük meg a környezetünket!” 
A verseny témája: "Közös környezetvédelem". 
A verseny célja: kiemelni a környezetvédelem szükségsze-

rűségét, akár csoportok vagy egyének nézőpontjából, erősí-
teni a gyerekek értékrendjét, aktív módon megközelíteni a
környezetvédelmi problémákat. 

A verseny kezdete: 2011. április 1. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. június 15. 
Szavazási lehetőség a művekre: 2011. június 16. – 2011.

szeptember 30. 
Kiállítás: 2011. október - Martosi Kultúrház. 
A jutalmazott munkák száma: 300.
Résztvevők: általános iskolák diákjai a Komáromi járásból

(SK), a Komáromi, a Kisbéri és a Tatai kistérségekből (HU) 
Elfogadott képzőművészeti technikák: számítógépes gra-

fika (ajánlott JPG formátumban, min. 150 dpi felbontás), más
művészeti technikák (kollázs, grafika, festmény, rajz, fotó ..). 

A művek beadási formátuma: A3. 
A jobb áttekinthetőség érdekében jelöljék meg a borítékot

következőképpen: Verseny – „Védjük meg a környezetünket!” 
Az alkotók korlátlan mennyiségű pályamunkát küldhetnek

a versenybe az alábbi cimre: Obec Martovce 14, 947 01 Hur-
banovo 1.  A plakáton maximum 2 fő működhet együtt. 

A legjobb pályamunkák alkotói értékes tárgyi nyeremé-
nyekben részesülnek. Miriák Ferenc

Felhívás: Egy tisztább 
Európa 2011 - rajzverseny

A KORAVA – Duna menti Vidékfejlesztési és Kulturális Tár-
sulás a hagyományőrzésen és régiófejlesztési programján be-
lül „Nagyszüleink műhelye és konyhája” címen kézműves
képzést indít felnőttek és fiatalok számára. A program célja,
hogy a résztvevők minél több ismeretet sajátítsanak el a ré-
gió érdekességeiről, hogy megtanulják a kézműves mester-
ségek apró titkait, melyeket a mindennapi életben, szabad-
idejükben vagy munkájuk során is felhasználhatnak, alkal-
mazhatnak. A részletekről Csollány Petronella a Korava tár-
sulás elnöke nyilatkozott:

A teljes program öt részképzést foglal magába 
különböző témákra összpontosítva:

1. május 21-22. – műhely – agyagozás (korongon és kézen), szövés
2. június 4-5. – műhely – gyertyakészítés és nemezelés
3. június 18-19. – műhely – drótozás és gyöngyfűzés, 

gyöngyszövés, ékszerek készítése
4. július 2-3. – műhely – szalma- és csuhéfonás, valamint 

dísztárgyak készítése
5. július 16-17. – konyha – lángos, cipó, édes és sós kemencés

kalácsok és édességek sütése kemencében.
A program záróakkordja a résztvevők munkáiból készített ki-

állítással egybekötött „minifesztivál” lesz, melyen a térség több
civil szervezete is képviselteti magát.

A rendezvény a Duna közösségi házban lesz megtartva. Min-
den résztvevő számára biztosítják az ellátást (szállás és étkezés
- igény szerint), valamint az alapanyagokat, segédeszközöket és
az oktatást. Egy részképzés (2 nap) ára 25 €: szállás 6 €, étkezés
12 €, anyagköltség és oktatási költség 7 €. Amennyiben a prog-
ram minden részképzésén szeretne részt venni, az egy rész-
képzés díja csak 22 €!

A teljes program díja (tehát mind az öt részképzés együtt –
10 nap): 110 €! Jelentkezni a tanfolyamokra május közepéig le-
het a Korava társulásnál. (miriák)

Nagyszüleink konyhája
és műhelye

Karva
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Dunaradvány

Mesto iba 2 €

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,,  
sszzúúnnyyoogghháállóókk,,  kkii--  ééss  bbeesszzeerreellééss  
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A CSEMADOK búcsi alapszervezete és a Kul-
túráért és Turizmusért Társulás az Önkén-
tesség Európai Éve valamint a Családok Éve
jegyében nagyszabású hagyományápoló ren-
dezvényt szervezett ,,Húsvét a babamúze-
umban" címen, amelyen nagyon sok érdek-
lődő szülő, nagyszülő vett részt gyermekeik-
kel, unokáikkal együtt. 

A rendezvény első részében került sor a Hús-
vétváró alkotóműhelyre, ahol a résztvevők meg-
ismerkedhettek különféle technikákkal -
gyöngyvasalással, üvegfestéssel, szalvétahajto-
gatással. A rendezvény délután a babamúze-
umban folytatódott, ahol az  Időszakos kiállítás
megnyitására került sor. A vendégek megte-
kinthették a hímes tojásokat és népművészeti
különlegességeket, a magyarországi dr. Bérczi
Andrásné Csenky Eszter gyűjteményéből.

Külön élményt jelentett Bulcsú vezér csa-
ládjának népviselete, amely Varga Julianna ru-
hatervező és -készítő és Lukács Ágnes történész
munkája. Ezt követte az Emese panzióban a hi-
degkonyhai bemutató felnőtteknek – a húsvéti
vendégvárás. A gasztronómiai különlegessé-
geket Grajszki Szabó Szilvia és Szobiné Kerekes
Eszter mutatta be, akik kenyérből készült
szendvicstortát és szalámival és sajttal töltött

alufóliában sült fasírozott készítését mutatták
be. A nap zárásaként kiállításra került sor az el-
készített húsvéti díszítésekből. Végül gasztro-
nómiai különlegességek kóstolása, valamint
táncház várta a gyerekeket. 

Miriák Ferenc

Hagyományokat ápoló rendezvény
Búcs

Szobiné Kerekes Eszter a felvágottal és re-
szelt sajttal készítette a fasírt

A Duna menti község lakossága az idei ta-
vaszvárót a húsvéti ünnepek jegyében tar-
totta. 

Mindenkinek lehetősége volt rá, hogy hús-
véti díszeket készítsen, és azokkal díszítse ott-
honát. Haza lehetett vinni a vesszőből készült
kopogtatót, asztali díszt, melyet mindenki íz-
lése szerint díszíthetett tojással, szalaggal, vi-
rágokkal. Aki nem boldogult, annak értő ke-
zek segítettek. Többféle tojásfestést ki lehetett
próbálni, és készíthettek tojást szalvétatechni-
kával, különböző természetes anyagokkal. Ké-
szítettek papírból kakast, amibe bele lehetett
helyezni a hímes tojást.

A fiúknak is sikerült elfoglaltságot találni.
Mivel ők a tojásfestést és az asztali díszt talán
nem annyira kedvelik, ők fából készítettek ma-
darakat. Idén először meghirdették a legjobb lo-

csolóvers versenyét is. Nagyon szép és frap-
páns versek hangzottak el. A három legjobb
vers előadója nagyobb, míg a többi szavaló ki-
sebb díjban részesült.

Ismét sikerült egy élményekben gazdag, si-
keres délutánt szerezni a gyerekeknek, akik el-
határozták, hogy jövőre is lesz tavaszváró, a
húsvéti ünnepek jegyében. (miriák)

Zalackó Ilona felvétele

A tavasz a megújulást jelenti, amit örömmel
köszöntünk minden évben. A tavaszi feszti-
válok is köszöntők, hiszen felvidítanak a tél
után. Így volt ez Marcelházán is. 

A helyi Művészeti Alapiskola a kultúrotthon-
nal közösen első alkalommal rendezte meg a ta-

vaszi fesztivált, azzal a céllal, hogy a résztvevő
családok aktívan kikapcsolódhassanak. A ren-
dezvényt az önkormányzat anyagilag, a szülők
pedig finomságokkal támogatták. 

Mohos Lívia és Czuczor Anikó köszöntőit kö-
vetően a fesztivál első részében kultúrműsort lát-
hatott a közönség, amelyben felléptek: a perbe-
tei Margaréta mazsorett-csoport, a komáromi
Break tánccsoport, az Európai Művészeti és Ze-
neiskola táncosai, a tanyi és a lakszakállasi tánc-
csoport. A másfél órás kultúrműsor után kis tű-
zijátékra került sor, majd a fesztivál kézműves
foglalkozásokkal folytatódott, melynek kereté-
ben a gyerekek tavaszi díszeket készítettek. 

Az I. Tavaszi Fesztivál sokrétű műsora, a kul-
túra különböző területeinek minden ízlést és
igényt kielégítő kínálata, jövőre talán hozzájárul
ahhoz, hogy a marcelházi Tavaszi Fesztivált a ré-
gió elsőrangú kulturális programsorozatai között
tarthassák számon. (miriák)

Czuczor Anikó felvétele

1. Tavaszi Fesztivál

Tavaszváró

Marcelháza
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KOS
Új kihívások várnak
rád, olyan dolgot
kell teljesítened, me-
lyet még sosem csi-

náltál. Aggódsz is emiatt.
BIKA

Olyan élményekben
lehet részed ezek-
ben a napokban,
melyek meghatároz-

hatják a következő hetek ese-
ményeit.

IKREK
Eljött az ideje an-
nak, hogy tanulj a
történtekből és le-

vond a tanulságokat, hogy ne
kövesd el még egyszer ugyan-
azt a hibát.

RÁK
Próbáld meg kicsit
lazábban és megen-
gedőbben szemlélni

az életet. Nem kell, hogy
mindig tied legyen az utolsó
szó.

OROSZLÁN
Ideje lenne rendezni
a párkapcsolatodban
adódott feszültsége-

ket és nézeteltéréseket. Úgy
érezheted, hogy néha már el-
viselhetetlen a hangulat.

SZűZ
Valaki visszatérhet
az életedbe, akit már
egy ideje nem láttál,

de még mindig nem tudtad
elfelejteni a vele töltött időt.

MÉRLEG
Gondold meg két-
szer is, kinek mit
mondasz, ha nem

akarod ellenségeid táborát
gyarapitani az elhamarkodott
véleményeddel.

SKORpIÓ
M u n k a h e l ye d e n
ideje kinyilvánítanod
a véleményeide, be-

szélhetsz arról is, ha elégedet-
len vagy. Szerelmi életeden is
változtatnod kell.

NyILAS
Magánéletedben
arra lenne szüksé-
ged, hogy több időt

tölthess a barátaiddal, hiszen
a baráti kapcsolatok folya-
matos törődést igényelnek.

BAK
A magánéletedben
kevésnek érzed azt a
törődést, amelyet a

párodtól kapsz. Sokkal több
intimitásra lenne szükséged.

VíZÖNTő
Vigyázz egészsé-
gedre ezekben a na-
pokban, szinte bizo-

nyos, hogy valami probléma
kellemetlenné teszi a hetet.

HALAK
Ezen a héten valaki
beletipor a lelkivilá-
godba. Mélyen meg-

sérti az önérzetedet,  tedd túl
magad gyorsan ezen.
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Horoszkóp Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM
Duna menti Múzeum és Könyvtár 
épülete:
A Bojná-i kincs. A pozsonyi Szlovák
Nemzeti Múzeum Régészeti Múzeumá-
nak kiállítása június 11-ig tekinthető
meg. 
Duna menti Múzeum díszterme:
Nézd, mi repül! – Gólya! című vándor-
kiállítás. A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum természettu-
dományi kiállítása a fehér gólyáról június 11-ig tekinthető
meg.
Zichy palota:
Május 6-án Régi idők hangjai. Fonográfok és gramafó-
nok Miroslav Lipa magángyűjteményéből.
Selye János Gimnázium aulája:
Litomericzky Nándor mérnök kiállítása május 12-ig 
tekinthető meg.
Csemadok székház: 
Május 4., 18.00 órakor Dr. Varga Tibor jogtörténész 
előadás-sorozata.
VMK:
Május 2-án, 18.00 órakor „A talpmasszázs alapjai“ – Kimle
Éva (magyar nyelven), belépő: 1,50 €. Május 9-én, 18.00 óra-
kor  Erika Nagyová „A gondolat ereje és a kiégés jelen-
ség“ (szlovák nyelven), belépő: 2 €. Május 16-án, 18.00 óra-
kor „A bennünk rejlő erő“ – Fűri Ferenc előadása magyar
nyelven, belépő 1,50 €. Május 23-án, 18.00 órakor MUDr.
Mária Butkovičová „Méregtelenítés, fogyás, energiapót-
lás” (szlovák nyelven), belépő 1,50 €.

NAGyMEGyER:
VMK nagyterme:
Május 2-án, 15.00 órakor a 2010-es évben született gyere-
kek ünnepélyes köszöntése.
Május 11-én, 17.00 órakor Köztünk élnek... Bemutatkozó
jellegű kiállítással egybekötött rendezvény 17.00 – Kiállítás
megnyitója, munkák értékelése, 18.00 – Presser-Szteva-
novity: Padlás (muzikál) a Komédiás Integrált Színház –
KOMISZ előadásában.
VMK színházterme:
Anyák napi kultúrműsor május 8-án, 15.00 órakor. A város
magyar óvodásai, a Bartók Béla Alapiskola és a Janiga Jó-
zsef Művészeti Alapiskola közös ünnepi műsora.
VMK kisterme:
Május 12-én 15.00 órakor a Szlovákiai Alzheimer Társaság:
Hogyan kommunikáljunk az Alzheimer kóros hozzátarto-
zónkkal.  Május 19-én, 15.00 órakor Hogyan tarthatjuk éb-
ren memóriánkat aktivizációs tréning bemutatója. 

Állandó programok és próbák a VMK-ban:
Megyer Táncegyüttes, kedd, péntek 18.00 – 22.00 ó., Apró
Megyer, csütörtök 16.00 – 17.00 ó., Kis Megyer Tánc-
együttes, péntek 16.00 – 17.00 ó., Bárdos Lajos Vegyeskar,
péntek 18.00 – 21.00 ó., City Dance Club - moderntánc-
csoport, vasárnap 13.00 – 19.00 ó., Poloska Színház, hétfő
18.00 – 21.00 ó., Aerobic, hétfő, csütörtök 19.00 – 20.00 ó.,
Hátgerinctorna 19.00 – 20.00 ó.

Nagymegyeri Városi Könyvtár
Nyitvatartási rend:   
hétfő és csütörtök - 13 -16 óra között
szerda - 8 órától 16 óráig
kedd és péntek - 8 órától 18 óráig

Látogassa meg a tájházat a Rózsa utcában!
Otvorené – Nyitva
pondelok – hétfő:  13.00 – 17.00
streda – szerda: 9.00 – 12.00
piatok – péntek: 13.00 – 17.00

Humor
- Az én kutyám a legoko-
sabb a világon - dicsek-
szik egyik vadász a má-
siknak. 
- Látom. Valahányszor
felemeled a puskát, rög-
tön elbújik egy fa mögé.

☺ ☺ ☺
Két szőke nő beszélget:
- Te meg mit csinálsz?
- Hajat mosok.
- Víz nélkül?!
- Hát az van a samponra
írva hogy száraz hajra!

☺ ☺ ☺
- Hölgyem, megkérné a
kisfiát, hogy ne utánoz-
zon már engem?
- Móricka, hányszor meg-
mondtam már, hogy ne
viselkedj úgy mint egy
idióta!

Az Európai Bizottság
azzal akarja védeni a
közösségi oldalak kis-
korú felhasználóit,
hogy kötelezővé tenné
a szájtok számára, hogy
alapbeállítás szerint
profiljaik ne legyenek
nyilvánosak, azaz bárki
számára láthatóak.

Az Európai Bizottság
megbízásából készült
összeurópai felmérés

szerint a kontinensen élő 9-12 éves gyerekek 38 százaléka, a 13-
16 éves fiatalok 77 százaléka rendelkezik saját profillal a Face-
bookon vagy valamelyik egyéb közösségi oldalon. Negyedük
nyilvános profillal rendelkezik, azaz sok esetben címük és te-
lefonszámuk idegenek számára is látható. Neelie Kroes, az Eu-
rópai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke szerint
a közösségi oldalak működtetőinek sürgősen gondoskodniuk
kell arról, hogy a kiskorúak profiljaihoz való hozzáférés alap-
értelmezettként csak a visszaigazolt ismerősi körre korláto-
zódjon, és e profilok ne legyenek elérhetők a webes keresők szá-
mára.

Az EU tagállamaiban működő legnagyobb közösségi oldalak
üzemeltetői két évvel ezelőtt megállapodtak abban, hogy in-
tézkedéseket hoznak a kiskorú felhasználók biztonsága érde-
kében, ennek végrehajtását idén felülvizsgálják.

Rio
Azúr, a repülni nem tudó,
nagydumás lusta és elké-
nyeztetett házipapagáj unal-
mas hétköznapjait éli a la-
pos Minnesotában. Ám kü-
lönös, és meghökkentően
peches véletlenek sorozata
úgy hozza, hogy kipottyan
addig kényelmes életéből, és míg körülötte tombol a karnevál,
ő kénytelen elfogadni azt, amit Rio adhat: izgalmat, kavarodást,
sok új barátot, és előbb-utóbb a repülés örömét.

Filmajánló

Támadhatóak 
a gyerekek a Facebookon

Nincs is szebb ajándék ☺
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Ökölvívás

Hétvégi focimenü

Szombaton, május 7-én ismét ökölvívó csapat-
mérkőzésre látogathatnak el a sportág komá-
romi szerelmesei. Kezdetét veszi ugyanis az Eu-
roliga BoxingOne új idénye, amelynek tavalyi
sorozatában az ŠKB Spartak Komárom csapatát
mindössze egy pont választotta el a döntőbe ju-
tástól. A nemzetközi csapatbajnokság magyar-
országi szervezői ebben az új idényben kérték a
csapatok egy idényre szóló látványos elnevezé-
sét, így ebben a bajnokságban a komáromi csa-
pat Sharks néven fog szorítóba lépni.

Az első bajnoki összecsapás előtt megkerestük
Győrfi Roderiket, az ŠKB Spartak, azaz a Sharks

Komárom klubelnökét.  Egyrészt a csapat felállí-
tása, másrészt az ellenfelek és a komáromi csapat
esélyei érdekeltek bennünket. A klubelnök el-
mondta, hogy a csapatban történt néhány változás
a tavalyi idénnyel szemben, de a szombati talál-
kozóig még egy vagy két súlycsoportban nem ki-
zárt a változás. „Akikre biztosan számíthatunk,
azok Káté Gyula, Harcsa Zoltán, Klasz Árpád,
Nagy Krisztián, Lakatos Márió, Darmos József
és Varga Miklós. Első ellenfelünk a csehországi
Prostějov Bulls csapata, melynek soraiban egészen
kiváló ökölvívók lépnek majd szorítóba. Termé-
szetesen, ebben az idényben sem bízunk semmit a
véletlenre, mindenképpen szeretnénk a bajnok-

ság legjobb négy csapata közé beférkőzni. Ott már
aztán minden lehetséges, de egyelőre ne menjünk
ennyire előre, haladjunk szépen lassan mérkőzés-
től mérkőzésig. Mi sem természetesebb, a cseh el-
lenféllel szemben győzelmet várok csakúgy mint
szurkolóink, akik remélhetőleg felidézve a régi
szép időket, ismét színültig megtöltik majd a Ko-
máromi Városi Sportcsarnok nézőterét” – mondta
el mintegy meghívóként Győrfi Roderik. 

A csoport további résztvevői a lengyel Grizzly
Rybnik és a magyar Győri Gladiátor. Ahogy a
klubelnök már jelezte, tekintettel a mérkőzés iránti
nagy érdeklődésre, azt a Komáromi Városi Sport-
csarnokban fogják lebonyolítani. 

FELNőTTEK
2011. május 7. (szombat) 16.30 órakor: Ógyalla – Negyed,
KFC – Ekel (IV. liga), Szentpéter – Lakszakállas (Területi baj-
nokság), FK Activ – Csicsó (Területi bajnokság II. osztály – Ke-
szegfalván). 2011. május 8. (vasárnap) 16.30 órakor: He-
tény – Marcelháza (V. liga), Őrsújfalu – Perbete, Nemesócsa
– Izsa, Búcs – Madar, Pat – Dulovce, Keszegfalva – Csalló-
közaranyos, Vágfüzes/Kava – Šrobárová, Ógyalla „B”/Bajcs –
Bátorkeszi (Területi bajnokság), Martos – Bogya/Gellér, Tany
– Dunaradvány, Nagykeszi – Dunamocs, Megyercs – Gúta
„B”(Területi bajnokság II. osztály). Nagysziget és Bogyarét –
szabadnaposak lesznek.   
Ligásaink idegenben: Párkány – Gúta (IV. liga), Zselíz –
Naszvad, Tardoskedd – Ímely (V. liga). 

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK
2011. május 7. (szombat) 14 órakor: Keszegfalva – Hetény (előrehozva a 27. fordulóból),
Szentpéter – Csicsó. Madar, Perbete és Dulovce – szabadnaposak lesznek. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2011. május 7. (szombat) 13 órakor: Csallóközaranyos – Csicsó (Nyugati csoport) 14.30 óra-
kor: Tany – Ekel „B”/Lakszakállas, (Nyugati csoport), Naszvad – Hetény, Ímely – Perbete (Ke-
leti csoport) 2011. május 8. (vasárnap) 14.30 órakor: Keszegfalva – Nemesócsa (Nyugati cso-
port), Ógyalla – Dulovce (Keleti csoport). Őrsújfalu a Nyugati, és Szentpéter a Keleti cso-
portban – szabadnaposak  lesznek. 

Reklámpartnerek:

Hétvégén rajtol az Euroliga BoxingOne 

Médiapartnerek: 

Komáromi
Városi
Televízió

Dunajská Streda

DDiiggii  AArrtt PPFF  TTRREENNDD
Grafické, reklamné a tlačové štúdio Leasing a poistenie

Győrfi György edző döntőig szeretné vinni csapatát

Euroliga BoxingOne  1. forduló

SHARKS KOMÁRNO – PROSTĚJOV BULLS 
Komáromi Városi Sportcsarnok 

2011. május 7-én 19 órai kezdettel 

Belépő:  2,- €�

A sninai kadett országos baj-
nokságon a gútai Stanislav
Banda a 46 kg-os súlycso-
portban ezüst-, és a madari
Szabó Bence a 100 kg-os
súlycsoportban bronzérmet
szerzett. 

• • •
A sárvári 10. Nádasdi Kupán
remekül szerepeltek a madari
birkózótehetségek. Kohút Mi-
lán vezetőedző valamennyi
versenyzője felállhatott a do-
bogóra, ami újabb nagy sikere
a madari birkózásnak.
Eredmények:
2002-2003 korosztály:
23 kg: 1. Sluka Ádám
35 kg: 2. Kovács Nikolasz

45 kg: 3. Tóth Gergely 
2000-2001 korosztály:
26 kg: 2. Tóth Dávid 
42 kg: 2. Sluka István
Ifjabb serdülők:
47 kg: 3. Marcinkó Nikolasz
55 kg: 1. Kelkó Viktor 

• • •
A hollandiai Utrechtben 41.
alkalommal rendezték meg a
Húsvéti Kupát kötöttfogású
birkózásban. A versenyen 22
ország 714 birkózója vett részt,
köztük a komáromi Spartacus
BK két naszvadi versenyzője
is. 
Eredmények:
35 kg: 5. Borka Kevin
44 kg: 6. Takács Máté

Birkózás

Ezüst- és bronzérem az
Országos bajnokságon
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V pondelok 2. 5. predpokladám v
našom regióne veľkú oblačnosť a
miestami prehánky, malá možnosť
aj búrok. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od  8 do 10  °C, denná te-
plota od  15 do 17  ̊C. Slabý SZ, S vietor
do 2 – 4 m/s. 

V utorok 3. 5. predpokladám v na-
šom regióne veľkú oblačnosť a miestami pre-
hánky alebo aj občasný dážď. Množstvo vlahy
do 4 mm. Nočná teplota od 7 do 9°C, denná te-
plota od + 15 do + 17  °C. Slabý SV vietor do 2
– 4 m/s. 

V stredu 4. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a možnosť pre-
hánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná te-
plota od 7 do 9  °C, cez deň od 15 do 17  °C.
Slabý S vietor do 2 – 4 m/s. 

Vo štvrtok 5. 5. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 5 do + 7 °C, cez deň od
19 do 21 °C. Slabý premenlivý vietor do 2 – 4
m/s. 

V piatok 6. 5. predpokladám v na-
šom regióne väčšinou polo-

oblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 7 do 9 °C, denná teplota od 20 do 22
°C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. 

V sobotu 7. 5. predpokladám v našom
regióne polooblačno až oblačno a mies-
tami prehánky alebo aj búrky. Možnosť

búrok do 30%. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 8 do 10   ̊C, denná teplota od
21 do 23  °C. Slabý, neskôr mierny JV vietor do
4 – 6 m/s.  

V nedeľu 8. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, časom až oblačno s miest-
nymi prehánkami. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od 8 do 10 °C, cez deň od 21 do
23 °C. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V dňoch 3.-5.5. vplyvom nestability 
vzduchových hmôt možnosť výraznejších zrá-
žok. V nasledujúcom týždni neočakávam
žiadne výraznejšie zmeny v počasí.

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

Predpoveď počasia    2. 05. - 8. 05.
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Recyklovanie je potrebné, toto je názor žiakov ZŠ Nám. Konkolyho-
Thege č. 2 v Hurbanove. Na životnom prostredí im naozaj záleží.
Rozhodli sa zapojiť do projektu „Recyklohry“. 

Je to školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť zna-
losti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im
osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elek-
trozariadení. V suteréne školy umiestnili špeciálne zberné nádoby,
kde pravidelne zbierajú drobný elektroodpad, aby ho potom špe-
cialisti zozbierali, odborne demontovali a ďalej spracovali. Všetky
odovzdané nepotrebné spotrebiče sa zodpovedne zapisujú a rada
žiakov vedie štatistiku o počte odovzdaných elektrospotrebičov, aby
sa najlepší zberatelia mohli vyhodnotiť a odmeniť. 

Usilovnosť žiakov nezostane bez ocenenia. Získať môžu zaujímavé
ceny, ako sú  napr. športové potreby. Ale hlavnou odmenou pre všetkých
je pocit, že urobili niečo užitočné pre svoje životné prostredie. 

Text a foto: Mária Hamranová

Prvý apríl je síce považovaný
za deň bláznov, ale je to aj
deň vtákov, začiatok mesiaca
v ktorom oslavujeme Deň
Zeme, ale poznám aj viacero
skvelých ľudí, ktorí práve v
tento deň oslavujú svoje na-
rodeniny. 

Svoje nulté narodeniny oslá-
vil aj novozaložený Klub mo-
derných učiteľov v ZŠ Hurba-
novo Nám. Konkolyho-Thege č.
2. Na ustanovujúcom prvom
stretnutí vedúca klubu RNDr.
Mária Hamranová, zást. riad.
školy  privítala 16 zakladajúcich
členov, ktorí určite nezostanú v
takomto počte, ale postupne
budú k nim pribúdať aj ďalší
po nových vedomostiach ba-
žiaci učitelia. Na tomto prvom
stretnutí sa učitelia zoznámili s
novými dvomi učebňami vý-
počtovej techniky, ktoré sa po-
darilo zariadiť v rámci projektu
vonkajšej rekonštrukcie školy.

Teda k novým oknám, stre-
chám, kotolniam, zatepleniu
pribudli aj dve moderné
učebne vybavené s novými la-
vicami, stoličkami a dotyko-
vými PC pre 21 žiakov a učiteľa.

Súčasťou učebne je aj inter -
aktívna tabuľa, multifunkčné
zariadenie, web kamery a slú-
chadlá k PC. Takto škola dispo-
nuje už so 4 učebňami VT, v
ktorých sa naraz môže vzdelá-
vať vyše 70 žiakov. Po vyskú-
šaní všetkých funkcií pomocou
prstov a bez myši, čo ešte robilo
zo začiatku nemalé problémy,
sa učitelia zoznámili s portá-
lom Planéta vedomostí. Je to
vzdelávací systém pre základné
a stredné školy s profesionálne
spracovaným digitálnym obsa-
hom a jednoduchými ovláda-
cími nástrojmi ako pre učiteľov
tak aj pre žiakov. Je to jedinečná
interaktívna učebná pomôcka
pre  všetky moderné školy na
Slovensku. Zatiaľ do konca

júna naša škola má k dispozícii
skúšobnú verziu. Učiteľom sa
ale po prvých klikaniach portál
veľmi zapáčil. Na svoje si prišli
hlavne učitelia matematiky, fy-
ziky, chémie a biológie na obi -
dvoch stupňoch školy. Vzdelá-
vací systém pomocou Planéty
vedomostí hodnotili všetci
veľmi pozitívne, veľmi sa mu
potešili a ohodnotili ho slo-
vami „ Konečne máme na-
chystané vyučovacie hodiny s
množstvom obrázkov, ukáž-
kami, pokusmi ... Je fajn, že sa
našla firma, ktorá také niečo
pre učiteľov pripravila.“ Po me-
siaci sa učitelia opäť stretnú a
vyhodnotia názory a skúse-
nosti žiakov s týmto portálom.
Klubu moderných učiteľov že-
láme veľa úspešných, zaujíma-
vých a nevšedných stretnutí pri
využívaní moderných infor-
mačno-komunikačných tech-
nológií priamo vo vyučovaní.

Text: M. H.

Klub moderných učiteľov 
už aj v Hurbanove

Recyklovanie je potrebné

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

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

Teraz len

Výcvik vodičov na skupinu B 

VEĽKÁ  AKCIA



Bátorové Kosihy
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Dňa 20. 04. 2011 v čase okolo 16.00 h. Zsolt F. viedol v
stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom
návykovej látky – alkoholu osobné motorové vozidlo zn.
Fiat na ceste v smere od obce Kameničná smerom na obec
Violín. Vodič v obci Čalovec na rovnom úseku cesty prešiel
do protismernej časti vozovky, následne s vozidlom dostal
šmyk a prešiel do pravého jazdného pruhu v smere jazdy.
Ľavou bočnou stranou vozidla najprv narazil do dopravnej
značky „Priechod pre chodcov“, kovového zábradlia pri
prechode pre chodcov, ktorého poškodením došlo k zra-
neniu chodkyne a to Andrei V., dieťaťa v detskom kočíku
a chodkyne Ireny F. a následne narazil do stromu, po čom
bolo vozidlo vymrštené späť na vozovku. Pri dopravnej
nehode došlo k zraneniu spolujazkyne, ktorá utrpela zra-
nenia s predpokladanou dobou liečenia 2 týždne. Chod-
kyne a dieťa utrpeli zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorá-
zové ošetrenie. U vodiča bol zistený alkohol v množstve
0,96 mg/l. Vznikla materiálna škoda vo výške cca. 700.- eur.

• • •
Dňa 20. 04. 2011 v čase okolo 18.15 h. Hajnalka K. viedla

osobné motorové vozidlo zn. Fiat v Komárne po ul. Vnú-
torná okružná od ul. Hradnej na križovatku ul. Rákócziho
a Vnútorná okružná. Vodička pri vychádzaní do uvedenej
križovatky pravdepodobne nerešpektovala dopravnú
značku „Daj prednosť v jazde“, vošla do križovatky a nedala
prednosť v jazde po hlavnej ceste jazdiacemu cyklistovi La-
dislavovi Č., ktorý viedol bicykel od Hurbanova na Ko-
márno. Následkom uvedeného došlo ku zrážke, v dôsledku
ktorej cyklista padol na vozovku a utrpel zranenia s pred-
pokladanou dobou liečenia viac ako 8 týždňov. Požitie al-
koholu u účastníkov dopravnej nehody zistené nebolo. Vo-
dičke bolo vznesené obvinenie pre prečin ublíženie na
zdraví.

• • •
Dňa 18. 04. 2011 v čase medzi 21.00 h. a 21.30 h. pri obci

Okoličná na Ostrove časť Nový Dvor došlo k dopravnej ne-
hode medzi doposiaľ nezisteným motorovým vozidlom,
ktoré viedol doposiaľ neznámy vodič a chodcom Vojte-
chom S. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že
doposiaľ neznámy vodič zachytil  pravdepodobne pravou
prednou stranou  motorového vozidla chodca do  oblasti
ľavej ruky, následkom čoho sa telo chodca zvrtlo a pravým
lakťom narazil do uvedeného vozidla. Po tomto náraze
spadol na zem, následne vstal zo zeme a odišiel domov.
Nehodu chodec nehlásil, ale nasledovný deň vyhľadal le-
kárske ošetrenie v Nemocnici v Komárne, kde lekár zistil,
že chodec má zranenia, ktoré si vyžadujú dobu liečby nad
6 týždňov. OR PZ v Komárne žiada občanov, ktorí by svo-
jimi informáciami vedeli prispieť k vypátraniu doposiaľ ne-
zisteného vodiča, aby tak urobili na známom telefónnom
čísle „158“.

• • •
Róbert C. dňa 19. 04. 2011 v čase o 14.50 h. v obci Nesvady

viedol osobné motorové vozidlo zn. Mazda i napriek tomu,
že má právoplatným rozhodnutím uložený zákaz  činnosti
viesť motorové vozidlá. Za uvedené konanie mu bolo vzne-
sené obvinenie pre prečin marenie výkonu úradného roz-
hodnutia.

• • •
Dňa 21. 04. 2011 v čase okolo 00.30 h. doposiaľ nezistený

páchateľ v obci Imeľ pravdepodobne preskočením plotu sa
dostal na dvor rodinného domu. Následne rozbitím skla
na vchodových dverách sa dostal do kuchyne rodinného
domu a rozbitím ďalšieho skla na vnútorných dverách sa
dostal do miestnosti spálne, kde sa nachádzala v tom čase
poškodená. Doposiaľ nezistený páchateľ po tom čo po-
škodená vstala z postele ju sotil naspäť a so silou ju tam
držal. Poškodená začala kričať o pomoc, avšak útočník ju
udrel viackrát päsťou do hlavy a z miestnosti odcudzil dve
kabelky a mobilný telefón a z miesta činu ušiel. Poškodená
utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jednorázové ošetrenie.
OR PZ v Komárne žiada občanov, ktorí by svojimi infor-
máciami vedeli prispieť k vypátraniu doposiaľ neziste-
ného páchateľa, aby tak urobili na známom telefónnom
čísle „158“.

Z policajných hláseníjubileum priateľa Komárna
Naisto si v Komárne už nikto nespomenie, že
okrúhle pred 120 rokmi sa narodil František
Suchý, pedagóg, dirigent a český hudobný
skladateľ. Tohto všestranne vzdelaného člo-
veka si čitateľom stručne pripomenie aspoň
naša DELTA.

František Suchý sa narodil 21. apríla 1891 v
Březovej Hore pri Příbrami. Po štúdiách v Prahe
a Lipsku zakotvil na Slovensku, kam po vzniku
prvej Československej republiky prichádzali na
pomoc vzdelanci z českých krajov. V rokoch
1924 až 1938 sa jeho pôsobiskom stalo Ko-
márno, kde zastával post riaditeľa slovenskej
Štátnej meštianskej školy. Rýchlo sa aklimati-
zoval v prevažne maďarskom prostredí a stal sa
nielen uznávaným pedagógom, ale aj zaniete-
ným organizátorom kultúrneho života.

V Komárne založil a dirigoval Orchestrálne
združenie a spevokol Osvetového zväzu. Skla-

dateľsky zasiahol vari do všetkých oblastí
hudby – zbieral a upravoval ľudové piesne,
skomponoval viaceré suity, symfónie, pochody,
zborové skladby, kantáty, melodrámy, balety a
opery. Jeho skladby neraz vysielali všetky čes -
koslovenské rozhlasové stanice, čo sa v 
tridsiatych rokoch minulého storočia rovnalo
honosnému oceneniu.

K svojmu menu rád si pripisoval prívlastok
Komárňanský, či Komárenský. Z pohľadu náš -
ho regiónu si zaslúži pozornosť najmä jeho
kniha História a topografia Komárna (1932) a
hudobná kompozícia Tance zo Žitného ostrova
(1931). Po rozpade prvej ČSR a viedenskej arbi-
tráži musel opustiť Komárno, kam sa už ne-
vrátil ani po roku 1945. Zomrel v Prahe 13. júna
1973. Tento ambiciózny a erudovaný priateľ
Komárna by si aj v našom meste zaslúžil aspoň
skromnú pamätnú tabuľu. fb

Dnes oslavuje Deň Zeme
viac ako miliarda ľudí v 175
krajinách sveta. 

Každá škola, ktorá svojou ak-
tivitou prispeje k oslave Sveto-
vého dňa Zeme mala možnosť
zapojiť sa do súťaže o atrak-
tívne ceny s environmentál-
nym zameraním. Víťazné
triedy určí komisia zložená z
odborných pracovníkov Mi-
nisterstva životného prostredia.
Výsledky pre školy oznamujú
do 15. mája 2011. Ceny pre ví-

ťazné triedy: bezplatný vstup
pre celú triedu do ZOO Bojnice
aj s odborným výkladom, bez-
platný vstup pre celú triedu do
vybranej slovenskej jaskyne
alebo celodenný výlet pre celú
triedu do Národného parku
Muránska planina spojený s
jazdou na koňoch a výstupom
na Muránsky hrad. 

Do projektu pri príležitosti
Dňa Zeme sa zapojili aj žiaci
ZŠ Bátorové Kosihy. O akcii
nás informovala učiteľka Petra

Pálinkásová: „Cieľom akcie
bolo vyčistiť a vytriediť odpad,
ktorý sa nachádza na verej-
nom priestranstve, pri obec-
ných komunikáciách a v okolí
vodných plôch. Tieto aktivity
sú zamerané na to, aby sme si
hlbšie uvedomovali, že
zemské zdroje nie sú nevyčer-
pateľné a rovnováha všetkého
živého na tejto planéte je
vzácna, obdivuhodná, no
veľmi krehká. 

Dňa 19. 4. 2011 o 13:00 sme
sa vybrali s veľkým elánom a
odhodlaním vyčistiť okolie
obecnej tehelne. Do akcie sa
zapojili všetci žiaci a pani uči-
teľky školy. Odpad zbierali do
igelitových vriec, ktoré pre
nich poskytlo Ministerstvo ži-
votného prostredia, ako aj ďal-
šie potrebné pracovné po-
môcky. Deti po zbere zhoto-
vili výstražné tabule, aby upo-
zornili na dôležitosť čistoty a
ochrany okolitej prírody. Od-
voz smetí zabezpečil Obecný
úrad. Po slnečnom popoludní
sa s dobrým pocitom vrátili
do školy “. 

(miriák)
Foto: autor

„Vyčistíme si Slovensko“

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná
22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rov-
nodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o
ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na do-
pady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o
možných riešeniach súvisiacich problémov.
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ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

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

FoRdíTáS 120 nYElvRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

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!

Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra, rek-
lámfilm szerepekre keresünk
modelleket! Kezdők és profik,
valamint csinos duci hölgyek
jelentkezését egyaránt várjuk
(3 év - 50 év között)! Feltételek,
további információk és jelent-
kezés weboldalunkon:
www.mondecaste.hu

Megemlékezés 
2011. május 2-án lesz 4 éve, hogy édes-

anyám, egyedüli gyermek 

Németh (szül. székely) brigitta
szó nélkül távozott közülünk. 

Ezt feldolgozni nem lehet, sőt egyre 
nagyobb a hiánya.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá pár perc 
erejéig ezen a szomorú évfordulón.

Lánya Brigi és szülei.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy tavaszi napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk május 2-án

kuczman Máriára Gadócon,
halálának 1. évfordulóján. Örökké gyászoló családja.

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk.“

Szívünkben mély fájdalommal 
emlékeztünk 

április 28-án, halálának 10. évfordulóján 

trencsik józsefre 
Csallóközaranyoson. 

Felesége és családja.

„Lelked, mint fehér galamb,
Csendesen messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már többé nem talál.
De tudjuk, hogy csillagok közt
A legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz,
Szívünkben örökre itt maradsz.“

Fájó szívvel emlékezünk 2011. május 2-án, 
halálának 6. évfordulóján

Nagy andrásra Gyulamajoron.
Emlékét és szeretetét örökké őrizzük.

A gyászoló család

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket
keres csallóközaranyosi
raktárába, meghallgatás
minden pénteken 9-től
11-ig. Bindics Lajos 0918
956 573, Rudolf Károly
0918 185 810.

• „Easy“ zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• THERMOSHIELD - Szigete-
lés,festés,gipszkartonozás.
0908 403 615.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó Ógyallán 3-szobás
újépítésű lakás, balkon,
pince (75,6 m2). Ár: 48.535
€. Tel.: 0905 663 408.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Infó: 0905 605 902.

• Szlovák nyelvoktatás gye-
rekeknek 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
gyakorlattal. Tel.: 0905 277
247.
• Predám rodinný dom v Ko-
márne, Priemyselná 26, cena
dohodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.
• Eladó családi ház a Bené-
ben. Tel.: 0907 789 332.

• Eladó 3 db 15 kilós CO pa-
lack, használható csapoló-
pulthoz, szódagéphez és he-
gesztőgéphez. Tel.: 0907 486
768.
• Nagy szoba-konyhás lakás
kiadó Komáromban. Tel.:
0905 720 296.
• Kisvendéglő kiadó Bú-
cson, előnyös áron. Tel.:
0905 254 420.
• Eladó gabonadaráló, nagy-
teljesítményű motorral. Tel.:
0902 815 615.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék, ára: 2,95 €/db (4-
szín). Tel.: 0903 130 168, 0908
840 931.
• Garázs eladó 22m2, Vasút
utca, KN. Tel.: 035/7725 549-
este.
• Akció! Korlátlan DSL in-
ternet 6,90 €-tól, ugyanolyan
jó, mint a T-COM-é, csak ol-
csóbb. www.slovanet.sk,
Damjanich u. 3, Komárom.
Tel.: 0905 388 820.
• Pedikűr – manikűr, Úzka 13
– Letecké pole, a Timi fodrá-
szat mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Asztalos-, ácsmunkát válla-
lok. Tetők, teraszok, garázsok
készítése, javítása. Garantál-
tan a legolcsóbb a környéken.
Tel.: 0908 248 536.
• Kárpitozást vállalok. Nová
Stráž. Tel.: 0908 301 225.

• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.
• Eladók német rövidszőrű
vizsla kiskutyák – kanok
törzskönyvezett, aktívan va-
dászó szülőktől Perbetén. Tel.:
0907 624 275.
• Eladó nagy szoba-konyhás
lakás a kórházhoz közel, a Me-
gyercsi utcában, lift, balkon
van, wC, fürdőszoba külön.
Tel.: 035/7726 687.
• Kávék, teák, italok, melyek
védik a májat, immunerősí-
tők, segítenek a magas vér-
nyomás és a magas vércukor-
szint elleni küzdelemben is.
Tel.: 0910 328 502, www.cson-
kakrisz.dxn.hu
• Erdélyi kirándulást szer-
vezünk jún. 8 – jún. 13, Csík-
somlyóra. Tel.: 0918 515 896.

Firma so sídlom v Komárne
hľadá pre prácu v oblasti elek-
troenergetiky elektroinžiniera.
Znalosť anglického jazyka je
nutná. Životopisy so žiados-
ťou o prijatie do pracovného
pomeru prosíme zasielať na
e-mailovú adresu: 
electric.sro@gmail.com

• 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.
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Első fotóm

Kovács András
Komárom
(3100/49)

Polauf Jenifer Elisabeth 
Marcelháza
(3000/48)

Turza Ronald
Ekel

(2750/49)
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újSZüLÖTTEK:
Rigó Lara Vivien (Komárom); Madarász Ákos (Gúta); Lakatos
Nikolasz (Ógyalla); Méhes Márk (Ekel); Vágner Kitti (Komá-
rom); Polauf Jenifer Elizabeth (Marcelháza); Kovács András
(Komárom); Vida Fanni (Keszegfalva); Belovec Tamás (Csal-
lóközaranyos); Fazekas Dávid (Bátorkeszi)

ELHUNyTAK:
Fülöp Edit (73) Komárom; Balaďa Ján (77) Komárom; Büi Ján
(66) Keszegfalva; Sztankó Pál (73) Csallóközaranyos; Rusková
Mária (78) Komárom; Adamiková Edita (61) Szentpéter; Buc
Elvíra (84) Lakszakállas; Gáliková Judita (90) Komárom; Hor-
váthová Juliana (76) Komárom; Chňapeková Mária (63) Mar-
celháza; Krauszová Zlatica (86) Komárom; Štefanková Margita
(90) Marcelháza; Jakab Erzsébet (85) Csallóközaranyos; JUDr.
Angyal Ľudovít (84) Komárom; Kolocsis Kálmán (85) Csicsó;
Severný Jozef (68) Komárom; Ősziová Františka (90) Gúta;
RSDr. Berecz Imrich (80) Csallóközaranyos; Szalai László (65)
Komárom

tóth Ferencnek 
Marcelházára 

60. születésnapja 
alkalmából sok erőt,

egészséget és kitartást 
kíván: 

Péter és Gizike.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

Április 26-án ünnepelte 
7. születésnapját

Hencz laura 
Komáromban.

Szívből köszönti: 
anya, apa, 

mama és papa.

keszi Marikának 
Naszvadra 

60. születésnapja alkalmából 
sok erőt, egészséget 

és hosszan tartó boldog életet 
kíván: szerető testvére 

Péter és Gizike.

• 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.
• Utánfutó (zárt), kemence,
bolti berendezések, bálás
használtruha, cipők üzlet fel-
számolása miatt eladók. Tel.:
0907 561 721.
• Leválasztott 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 s LV,
pôvodný zach. stav, 70m2, Ul.
Rákócziho, III. posch. KN, 24
tis. Eur. Tel.: 0918 361 821,
0903 488 369.
• Kőművesmunkát, szoba-
festést, külső festést, gipsz-
kartonozást vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Hosszútávra bérelnék nya-
ralót Komáromban. Tel.: 0944
367 318.
• Felújtott 2-szobás lakás el-
adó Ógyallán. Tel.: 0907 754
317.
• Predám 2-izbový byt re-
konštruvovaný v Hurbanove.
Tel.: 0907 754 317. 
• Németjuhász 7-hetes kan ku-
tyák eladók. Tel.: 0908 842 952.
• Vennék 4 éves gyerekek ré-
szére pótkerekes kerékpárt.
Tel.: 0903 574 191.
• Szobafestés 25 €-tól/helyi-
ség, parkettázás 2 €-tól/m2.
Tel.: 0903 574 191.
• Egyszerű kereseti lehetőség.
Tel.: 0911 989 416.
• Eladó Ekelen régi típusú
családi ház. Tel.: 0905 275 355.
• Eladó 3m-es Roldor szek-
rény, 1,5 éves, 500 €. Tel.: 0915
794 456.
• Eladó külső bejárati ajtó, 80-
as színes Sony tv. Tel.: 0948
006 071.
• Szezon előtti akció! Cserép-
kályhák, kandalló típusú cse-

répkályhák, népi bútorok.
Csapágy értékesítés, felvásár-
lás. www.cserepkalyhak-mo-
bilcserepkalyhak.hu Tel.:
003620/3979102
• Eladó gyerekszobába fehér
szekrény, komód, válenda.
Ebédlőbútor 4,10 m, 3 db rozs-
damentes szúnyogháló, 3 db
fehér reluxa, varrógép, whir-
pool  mosógép, Zanussi hű-
tőszekrény + fagyasztó. Tel.:
0918 125 171.
• Pôžičky, hypotéky, poiste-
nie, oddlženie aj pre klientov
v registroch, pomôžem vám.
Tel.: 0915 628 250.
• www.miniparfumeria.eu-
parfümök + makeup – mun-
kalehetőség. Tel.: 0907 223 380.
• Eladó minőségi gyerekülés
(hátsó csomagtartóra szerelhető)
és Babetta 210. Tel.: 0907 575 120.
• Eladó állóka, 30 € (1x1m)
0908 625 227.
• Vas színű vadászgörények
eladók, KN és környéke. Tel.:
0903 410 579.
• Akciós kamatú hitelek már
69%-tól, ingatlanfedezettel.
Tel.: 0915 892 449.
• Eladó Opel Kadett, jó álla-
potban. Tel.: 0908 573 834.
• Eladó 3-szobás lakás Neme-
sócsán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 791 564.
• Eladó 3-szobás lakás a Ko-
menský utcában, 82 m2. Tel.:
0948 501 466.
• Eladó 2-szobás lakás a Me-
gyercsi utcában, 1. emelet.
Tel.: 035/3810674.

• Eladó 2-kombinációs kislá-
nyos babakocsi + hordozó.
Tel.: 0905 831 664.
• Eladó Nanny légzésfigyelő
50 €, ételmelegítő 15 €. Tel.:
0908 305 037.
• Eladó járóka 35 €, rugós
hinta 65 €, kenguru 10 €. Tel.:
0908 305 037.
• Eladó autós gyerekülés 9-18
kg-ig, 25 €. Tel.: 0908 305 037.
• Eladók 38-40-es terhesru-
hák, párásító 25 €, bébikomp
10 €. Tel.: 0908 305 037.
• Eladó átépített nagy 3-szo-
bás lakás a Víz utcában KN-
ban. Tel.: 0911 783 003.
• Vásárolnék szoba-konyhás
lakást a Víz utcában. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház, azonnal beköltöz-
hető. Tel.: 0907 827 439.
• Vietnami malacok eladók
Megyercsen. Tel.: 0907 053 971.

Pszichoterápiás szaktaná-
csadást nyújtok, különféle
nehézségek esetén (pl.
kapcsolatbeli problémák,
depressziók, alkohol, nar-
kotikum, harag, nevelési
gondok és más nehézsé-
gek esetén). A tanácsadás
50 percig tart és 15 €-ba ke-
rül. Elérhetőségem: Má-
tyus Zoltán, Mgr., tel.: 0911
421 058 (18.00-20.00),
email: poradenstvo.prog-
ress@gmail.com

Oznamujeme Vám, že dňa 18.05.2011 od 19.00 h do
20.30 h v budove Matice slovenskej v Komárne
(bývalý Dom odborov) na I. poschodí v miestnosti
č. 102 sa uskutoční I. stretnutie AA – anonymných
alkoholikov. Pozývame všetkých záujemcov (vítaní
sú aj ich rodinní príslušníci, resp. priatelia). Info:
slovenský jazyk: Gabo 0905 624 847, maďarský
jazyk: Juraj 0905 605 709.

kis imre 
április 28-án ünnepelte 

21. születésnapját Őrsújfalun.
E szép ünnep alkalmából 

szívből köszöntik: 
szülei, barátnője 

és az egész rokonság.

Április 27-én ünnepelte 
47. születésnapját

szendi béla 
Őrsújfalun.

Szívből köszöntik: 
felesége, gyermekei 

és az egész rokonság.
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Karate Kézilabda

Ekecs

Kerékpározás

Harmadik alkalommal rendezték meg
idén a Polgármester Kupát, mely egyben
a Sosai Oyama Emlékverseny nevet is vi-

seli. A helyi Arany János Alapiskola tornater-
mében április 30-án lezajlott sporteseményre
két országból, Magyarországról és Szlovákiá-
ból, összesen 117 nevezés érkezett. A kezdő és
haladó karatékák öt korcsoportban (7-8, 9-10,
11-12, 13-14 és 15-16 évesek) küzdöttek meg az
érmekért a helyi Seishin Karateklub versenyén.
A szőnyegeken reggeltől egészen estig folytak
a párharcok. A házigazda ekecsieknek ugyan
nem jutott a legfényesebb medálból, viszont 17
érmet így is begyűjtöttek, és Bajcsi Adrián révén
a polgármester különdíját is ők kapták meg. A
szlovákiai klubok érmes helyezései:

NőK I. LIGA

Csallóközaranyos – Močenok 29:25 (13:13)
A vendégek jó csapatként mutatkoztak be Csallóközaranyo-

son, sőt, az első félidőben ők voltak a jobb csapat. Ebben a já-
tékrészben a hazaiak csak egyszer vezettek 6:5 arányban. A
második félidőben feljavult a hazaiak játéka, és a találkozó 42.
percében már ők vezettek négygólos előnnyel. A vendégek
azonban ismét „talpra álltak”, és hat perccel a találkozó vége
előtt egy gólra (24:23) közelítettek. Egy újabb sikertelenséget
már nehezen tudtak volna elviselni az aranyosi lányok, és ez ta-
lán elegendő motiváció volt ahhoz, hogy bár fogcsikorgatva, de
győzelemre vigyék a találkozót. A hazaiak formaingadozása és
a bajnoki tabellán elfoglalt szokatlan helyezése megmutatko-
zott a nézőszámon. A nézőtéren alig 50 szurkoló foglalt helyet,
és ez bizony már régen nem fordult elő a Kóczán Mór Sport-
központban. Legközelebbi mérkőzésüket a listavezető Bytča
csarnokában játsszák a csallóköziek.
Hazai góldobók: E. Pažúrová 8, Olajos M. 7, Švec-Somogyi és
Olajos V. 5-5, Straková 2, Šebeňová és Kasznár 1-1.    

NőK II. LIGA

Uhrovec – Gúta 27:21 (12:11)
A jelenleg harmadik Uhrovec pályáján – leszámítva az utolsó

tíz percet – aránylag jó meccset játszottak a gútai lányok. A csa-
patok váltakoztak a vezetésben, és a találkozó 40. percében még
15:15 volt az állás. Ekkor érthetetlen módon a vendégek hibát-
hibára kezdtek halmozni, amit a villámgyors hazai játékosok
könyörtelenül büntettek. Így győzelmük teljesen megérde-
meltnek könyvelhető el. A vendégek csapatából nagyon hi-
ányzott Vass, akinek játéka és góljai mindig nagyban befolyá-
solják a csapat játékát és eredményességét. 

Legközelebbi mérkőzésükön a listavezető besztercebányai-
akat fogadják a gútai lányok. 
Vendég góldobók: Lakatos 7, Csente K. 6, K. Navrátilová 4,
Kürti N. és J. Navrátilová 2-2. 

-dm-

A komáromi amatőr kerék-
pározók is teljes erővel be-
kapcsolódtak a kerékpárver-
senyek forgatagába. Már a ta-
valyi idényben bizonyították,
hogy nemcsak hazai utakon
és pályákon kell velük szá-
molni, de külföldi – többsé-
gében magyarországi – ver-
senyeken is szívesen látják
őket.

A komáromi Piko-Bike há-
romtagú csapata a Pozsony
melletti Szentgyörgyön vett

részt egy igencsak emberpró-
báló versenyen, amelynek út-
vonala a Kis-Kárpátok legne-
hezebben megközelíthető he-
gyi útjain volt kijelölve. A ver-
senyre több mint 600 ver-
senyző nevezett, többségükben
Szlovákiából, de voltak csehek,
magyarok, osztrákok, lengye-
lek, sőt egy fehérorosz ver-
senyző is rajthoz állt. A 44 ki-
lométeres távon 1000 méteres
szintkülönbséggel is meg kel-
lett küzdeniük a versenyzők-
nek.

A Piko-Bike versenyzőinek
eredményei:

Miroslav Hráček (19-39 kor-
osztály) 34. hely, ideje 02:20,48

Kovács Kamill (40-49 kor-
osztály) 23. hely, ideje 02:37,59

Matej Hráček (19-39 korosz-
tály) 213. hely, ideje 03:24,43

Matej Hráček annak elle-
nére a mezőny első felében
végzett, hogy a verseny folya-
mán egy lánccserét és egy gu-
miabroncs javítást is  el kel-
lett végeznie.

• • •
További futamokat bonyolí-

tottak le a Magyar Amatőr Ke-
rékpáros Bajnokságban, ahol
a tavalyihoz hasonlóan, Visz-
lai Igor, Ancsin Róbert és An-
csin Marek képviselik Komá-
romot. 

A 4. futam Esztergomban
került lebonyolításra. A II. He-
gyek Pokla, egyáltalán nem bi-
zalomgerjesztő nevű verse-
nyen 127 kilométeres távot
kellett megtenni a verseny-
zőknek. A verseny folyamán
Viszlai Igor és Ancsin Marek
tömeges esésbe keveredtek,
ahol megközelítőleg 20 ver-
senyző feküdt egymás he-
gyén-hátán. Viszlai ezután

még folytatni tudta a versenyt,
de Ancsin Marek kerékpárja
olyan meghibásodást szenve-
dett, amely kizárta a további
kerekezést. Ezután édesapja,
Ancsin Róbert is feladta, hi-
szen biztosítania kellett Ma-
rek kerékpárjának elszállítá-
sát. Viszlai Igor az összetett-
ben a 28., míg korcsoportjá-
ban (40-49 év) az előkelő 5. he-
lyen fejezte be a nehéz
versenyt.

Az 5. futamot a XI. Péti
Nagydíj keretében rendezték
meg, a 21 kilométeres pályán
időfutam formájában. A ko-

máromiak közül a fiatal An-
csin Marek teljesített legjob-
ban, hiszen korosztályában a
3. helyet szerezte meg. A szin-
tén korcsoportos versenyek-
ben Viszlai Igor a 7., Semsei
László a 21., Ancsin Róbert pe-
dig a 13. helyen kerekezett be
a célba.

A sorrendben hatodik futa-
mot május 15-én ismét Esz-
tergomban rendezik meg 114
kilométeres távon, a IX. Kínok
Kínja mezőverseny keretén be-
lül. Nos, a komáromi verseny-
zőknek ismét lesz minek örül-
niük...

A szlovákiai klubok közül Keszegfalva volt a legjobb

Teljes gőzzel beindult az idény

Kovács Kamill arcán és a környező vidéken látszik, hogy nem
volt könnyű verseny a szentgyörgyi

Viszlai Igor az esztergomi országúti versenyen

Keszegfalva 7 arany 2 ezüst 1 bronz
Dunaszerdahely 5 5 3
wasabi 4 1 5
Nemesócsa 1 1 1
Ekecs 0 6 11
Legtechnikásabb női versenyző: 
Horváth Kitti Renmei SE 
Legtechnikásabb fiú versenyző: 
Fodor Gergő Dunaszerdahely
Legharcosabb női versenyző: 
Kovács Kata Zsófia Ekecs
Legharcosabb férfi versenyző:
Hupian Péter Keszegfalva
A polgármester különdíját kapta: 
Bajcsi Adrián Ekecs
Legeredményesebb szlovákiai csapat: 
Keszegfalva Kovács Zoltán
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Értesítjük a jégkorong szurkolóit, hogy a világbajnokság esti mérkőzéseit
minden nap megtekinthetik a Tiszti pavilon szabadtéri színpadán ki-
helyezett nagyméretű kivetítőn.
Büfé a látogatók rendelkezésére áll.
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IV. LIGA
1. Komárno 23 18 2 3 59:13 56
2. FK Levice 23 15 3 5 44:19 48
3. Šurany 23 13 3 7 39:38 42
4. Neded 23 12 4 7 53:28 40
5. Nový Život 23 12 1 10 37:34 37
6. Kolárovo 23 11 2 10 36:30 35
7. Okoličná 23 10 4 9 44:39 34
8. Veľký Meder 23 10 4 9 32:34 34
9. ViOn „B“ 23 9 3 11 40:45 30

10. Štúrovo 23 8 5 10 35:45 29
11. Veľké Lovce 23 8 3 12 35:30 27
12. Vrakúň 23 8 3 12 32:40 27
13. Šahy 23 7 3 13 24:45 24
14. Horná Kráľová 23 7 3 13 28:59 24
15. Sládkovičovo 23 5 6 12 29:39 21
16. Hurbanovo 23 6 1 16 21:50 19

V. LIGA
1. Imeľ 22 12 6 4 39:20 42
2. Dvory n/Ž. 21 13 2 6 48:26 41
3. Tvrdošovce 21 13 2 6 52:33 41
4. Želiezovce 21 11 6 4 51:26 39
5. Tlmače 22 11 2 9 35:31 35
6. Komjatice 22 8 6 8 34:33 30
7. Chotín 21 9 3 9 39:40 30
8. Marcelová 22 9 3 10 32:39 30
9. Čaka 21 8 4 9 33:36 28

10. Nesvady 22 8 4 10 26:38 28
11. Bešeňov 22 8 3 11 31:36 27
12. Kalná n/Hr. 21 6 8 7 21:21 26
13. Tek. Lužany 22 6 4 12 26:42 22
14. Hont. Vrbica 21 6 1 14 24:48 19
15. Zemné 21 3 6 12 22:44 15

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Szentpéter 22 18 1 3 65:29 55
2. Lakszakállas 22 13 1 8 49:40 40
3. Nemesócsa 22 12 3 7 41:29 39
4. Vágfüzes/Kava 22 11 4 7 30:30 37
5. Keszegfalva 22 10 6 6 41:27 36
6. Šrobárová 21 10 5 6 38:33 35
7. Perbete 21 10 3 8 50:28 33
8. Cs.-aranyos 22 10 1 11 35:37 31
9. Bátorkeszi 22 9 3 10 52:46 30

10. Izsa 21 9 3 9 42:39 30
11. Madar 22 8 5 9 31:35 29
12. Búcs 22 7 6 9 52:45 27
13. Dulovce 22 8 3 11 37:34 27
14. Pat 22 7 5 10 40:47 26
15. Ógyalla „B“ 21 5 3 13 19:68 18
16. Őrsújfalu 22 1 0 21 15:70 3

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 17 14 2 1 65:14 44
2. Nagykeszi 18 13 4 1 60:21 43
3. Dunaradvány 17 11 2 4 47:21 35
4. Bogyarét 17 6 4 7 32:41 22
5. Bogya/Gellér 17 6 3 8 36:36 21
6. FK Activ 17 6 3 8 30:41 21
7. Csicsó 17 5 5 7 39:40 20
8. Tany 16 6 2 8 38:41 20
9. Nagysziget 17 5 5 7 27:37 20

10. Martos 16 6 1 9 32:46 19
11. Dunamocs 17 4 4 9 23:42 16
12. Megyercs 18 1 3 14 17:66 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFjúSÁGIAK
1. Csicsó 9 8 0 1 46:11 24
2. Perbete 8 5 0 3 28:31 15
3. Szentpéter 8 4 2 2 22:18 14
4. Nemesócsa 10 4 1 5 28:28 13
5. Hetény 9 4 0 5 32:25 12
6. Keszegfalva 9 3 0 6 16:28 9
7. Madar 9 1 1 7 14:45 4

DIÁKOK - NyUGATI CSOpORT
1. Ekel „B“/Laksz. 15 13 2 0 72:9 41
2. Cs.-aranyos 16 10 1 5 42:30 31
3. Keszegfalva 15 9 2 4 38:16 29
4. Nemesócsa 15 5 5 5 54:33 20
5. Őrsújfalu 16 4 1 11 22:65 13
6. Csicsó 15 2 4 9 20:65 10
7. Főnix Tany 16 1 5 10 18:48 8

DIÁKOK - KELETI CSOpORT
1. Szentpéter 16 12 3 1 43:11 39
2. Ógyalla 15 10 1 4 58:40 31
3. Ímely 15 6 2 7 24:35 20
4. Naszvad 16 4 5 7 38:33 17
5. Perbete 15 4 4 7 32:35 16
6. Hetény 16 5 1 10 27:52 16
7. Dulovce 15 4 2 9 11:27 14

IV. LIGA
Gúta – KFC 0:1 (0:0), Skok
Alacsony színvonalú mérkőzésen

szerencsésnek mondható, de mégis
megérdemelt győzelmet arattak a lis-
tavezető lilák. Végig enyhe mezőny-
fölényben játszottak ugyan, de a ha-
zaiak nagyszerűen védekeztek, és
minden lehetőséget kihasználtak az
ellentámadásra. Ami pozitívumként
értékelhető, hogy nagyon sportszerű
környezetben zajlott a rangadó. 

Ekel – Diószeg 5:2 (2:1), Gőgh 2, Fa-
ragó, Novák, Farkas 

Több kihasználatlan hazai helyzet
után a vendégek szereztek vezetést
úgy, hogy a találkozó addigi részében
először találták el a kaput. A találkozó
43. percében azonban a hazaiak meg-
fordították az eredményt, és a máso-
dik félidőben már teljesen egyértel-
művé vált a két csapat közti különb-
ség, amit a hazai csatárok gólokkal is
bizonyítottak. 

Nyékvárkony – Ógyalla 1:0 (0:0)
Bár javuló játékot mutattak az ógyal-

laiak a nem éppen erőtől duzzadó el-
lenfelükkel szemben, a találkozó 65.
percében mégis gólt kaptak, ami el-
döntötte a mérkőzés végeredményét.
A gól után ugyan lőttek a vendégek
egy kapufát, és egy-két helyzetig is el-
jutottak, de... A döntetlen talán igaz-
ságosabb lett volna.

További eredmények: H. Kráľová –
Levice 2:2, Neded – V. Meder 1:1, N.
Život – Šurany 1:2, ViOn „B“ – V. Lovce
1:1, Šahy – Štúrovo 3:0.

V. LIGA
Marcelháza – Szímő 7:1 (2:0), Pur-

gel 2, Pivoda, Kürthy, Janovics, Zsidek
G., Cüneyt (11 m)

Végig nyomasztó fölényben játszot-
tak a hazaiak, és csak idő kérdése volt,
mikor, mennyivel „tömik ki” a sereg-
hajtót. Marcelházán tehát újra dübö-
rög a foci. 

Ímely – Zselíz 2:1 (0:0), Hübsch, Or-
šolík

Nagyon magas színvonalú mérkő-
zésen megérdemelt győzelmet arat-
tak az ímelyiek. Bár a vendégek sze-
reztek vezetést, a lelkesen küzdő ha-
zaiak fordítani tudtak.

Naszvad – Cseke 4:3 (1:1), Molnár
A. 3 (1-11 m), Csonka

Drámai mérkőzésen kétszer is a
vendégek vezettek, de a hazai csapat
nem adta fel, és a találkozó 82. percé-
ben megszerezte a győztes gólt.

Zsitvabesenyő – Hetény 5:1 (3:1),
Szalai

Nemcsak hogy tartalékosan volt
kénytelen pályára lépni a vendégcsa-
pat, de a játékosok hozzáállásában is
gondok mutatkoztak. Szinte vala-
mennyi párharcot a hazai játékosok
nyerték, így jogos győzelmükhöz nem
férhet semmi kétség.

További eredmények: H. Vrbica - T.
Lužany 1:0, Tlmače - Tvrdošovce 4:2,
Komjatice - Kalná n/Hr. 1:0. Dvory
n/Ž - szabadnapos volt.

TERüLETI BAjNOKSÁG 
Madar – Pat 4:5 (2:1), Csicsó S. 2,

Gáspár, Csicsó R. – Markovics , Paulík,
Rozsnyó, Goda és öngól 

A hazaiak kétszer is kétgólos
előnyre tettek szert, előbb 2:0, majd
4:2 volt az eredmény. A vendégek
azonban nem adták fel, és mindkét
esetben ilyen mélyről is felálltak. Sőt,
sikerült a győztes gól is megszerez-
niük.

Perbete – Bátorkeszi 8:1 (5:0), Se-
bestyényi és Trnka 3-3, Lakatos 2 –
Barton

Rendesen kifeküdtek a kesziek Per-
betén. Igaz, a második félidőben úgy
15 percig ők is úgy-ahogy szóhoz ju-
tottak, de részükről ez volt minden. A
hazaiak végre azt játszották, amit szur-
kolóik elvárnak tőlük.

Šrobárová – Ógyalla „B”/Bajcs –
elmaradt, mivel a vendégek nem je-
lentek meg a mérkőzésre

Lakszakállas – Vágfüzes/Kava 6:1
(2:0), Inczédi 4, Füredi, Halász G. – Ba-
gin

A hazaiak minden szempontból
jobbak voltak vendégeiknél, akik az
első félidőben még próbálkoztak ka-
paszkodni egy tisztes eredményért, de
a lakiak semmit nem bíztak a vélet-
lenre.  

Csallóközaranyos – Szentpéter 1:4
(0:3), Susík J. – Urbánek, Vida, Lakatos
Gy., Hajabács D.

„Az első félidőben belefutottunk

egy háromgólos pofonba, amikor a
vendégek három lövéséből ugyan-
ennyi a kapuban kötött ki. Egyébként
a vendégek bajnokcsapathoz méltó já-
tékot mutattak. Sok sikert kívánok ne-
kik az V. ligában” – értékelte a mér-
kőzést Simonek István, a hazaiak ed-
zője.

Dulovce – Keszegfalva 1:1 (0:0),
Rigó (11 m) – Farkas

Igazságos döntetlen született az
egyébként jó színvonalú mérkőzésen.
A vendégek nagyon sokat köszönhet-
nek kapusuknak Szi Józsefnek, aki
csodákat művelt ezen a találkozón.

Nemesócsa – Búcs 3:2 (1:0), Csiz-
madia (11 m), Kósa, Simon T. – Bučai,
Sánta

Küzdelmes, mindkét részről hajtós
mérkőzésen a hazaiaknak sikerült egy
góllal többet szerezniük, így megér-
demelten nyerték a találkozót.

Őrsújfalu – Izsa 1:5 (0:1), Boros T. –
Smolka 2, Pásztor, Rovács, Vörös

A hazaiaknak voltak ugyan 5-10 per-
ces fellángolásaik, de ez nagyon ke-
vésnek bizonyult a minden szem-
pontból jobb vendégekkel szemben,
akik szebbnél szebb gólokkal nyerték
magabiztosan a találkozót.  

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Bogya/Gellér – Tany 3:2 (1:0), Ko-

vács, Ledecky V., Hury – Koton, wág-
ner 

Dunamocs – Megyercs 5:0 (2:0) –
góllövőket nem jelentettek

Csicsó – Nagykeszi 1:3 (1:1), Bölcs
T. – Mészáros 2, Beke

Bogyarét – FK Activ 4:0 (0:0), Lecz-
kési 2, Sobonya, Czina

Nagysziget – Martos 5:2 (0:0),
Szabó 2, Tóth, Dani, Kokavec – Rácz 2

Gúta „B” és Dunaradvány – sza-
badnaposak voltak.   

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 
Perbete – Keszegfalva 3:1 (1:0), Tor-

nóczy D. 2, Berkesi – Rafael 
Nemesócsa – Csicsó 4:5 (1:3), Pol-

dauf 2, Zobák, Füsi – Cseh D. 3, Klá-
nik, Décsi

Hetény, Szentpéter és Madar – sza-
badnaposak voltak.

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK
Nyugati csoport:
Őrsújfalu – Keszegfalva 0:5 (0:3),

Mészáros 3, Csontos, Marx (11 m)
Nemesócsa – Tany 4:1 (2:0), Bedecs

és Hipp 2-2  - Gúnár 
Ekel „B”/Lakszakállas – Csalló-

közaranyos 3:0 (1:0), Győri M. 2, Ma-
cejko 

Csicsó – szabadnapos volt.

Keleti csoport:
Perbete – Ógyalla 4:5 (2:2), Kocsis

3, Tornóczy N. – Karvai Št. 4, Szelid 
Szentpéter – Naszvad 0:0
Hetény – Ímely 2:1 (1:1), Nagy D. 2

– Bilský 
Dulovce – szabadnapos volt.  

A járási rangadó nem volt
méltó a nevéhez   
A IV. ligában eléggé nagy csalódást okozott a várva várt járási rangadó, leg-
alábbis ami a játékot illeti. Sem a listavezető komáromiak, sem a gútaiak
nem erőltették meg magukat, így a szurkolók csak tudomásul vették az ered-
ményt, bár a liláknál ez az eredmény már-már a bajnoki címet jelenti. Az
őket üldöző lévaiak ismét csak remiztek idegenben, így a KFC előnye nyolc
pontra duzzadt. Az ekeliek újra hozták régi formájukat, és szétlőtték a me-
nekülni próbáló Diószeget. Az ötödik ligában nagy menetelésben vannak
a marcelháziak és az ímelyiek, de a naszvadiak is magukra találtak. Ugyanez
nem mondható el a hetényiekről, akik súlyos vereséget szenvedtek Zsitva-
besenyőn. A Területi Bajnokságban sok gól esett, különösen a bátorke-
sziek, a madariak és a vágfüzesiek nagy bánatára. Ami szomorú, hogy az
ógyallai fakó nem utazott ki Šrobárovára, mi több, még arra sem találtak időt
a sárga-kék vezetők, hogy erről tájékoztassák vendéglátóikat. Azok huza-
mosabb telefonálgatás után derítették ki, hogy az ógyallaiaknak kevés a já-
tékosuk(!?) Kíváncsian várjuk a szövetség döntését az elmaradt mérkőzés
kapcsán, merthogy az ilyen eljárás nem méltó a Területi Bajnoksághoz.  
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