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Tovább folytatódik a vita a komáromi kórházat megjelölő tábla kapcsán. Bár
nem nagyon nevezhető vitának az, amikor az egyik oldal érthetően elmondja
érveit, a másik pedig vagy hallgat, vagy az arrogancia határait súrolva, pon-
tosabban azokat túllépve, semmitmondó kijelentéseket tesz. A helyzet azon-
ban sokkal súlyosabb, mint azt a dolgok felett „legyintők” gondolják. A két-
nyelvű felirat ugyanis olyan elvi kérdés, amelyben már nem lehetünk megal-
kuvóak, akár még egy utolsó csepp is lehet a türelmünk poharában.

Folytatás a 3. oldalon

Húsvét után egy idős hölgy telefo-
nált a szerkesztőségünkbe a Kassai
utca egyik lakótömbjéből. Aggo-
dalmát fejezte ki az újabban és
egyre sűrűbben jelentkező rafinált
tolvajokkal szemben.

Folytatás az 5. oldalon

Tálcán kínáljuk
a lehetőséget

Szigorodnak a közúti
közlekedés szabályai
A kormány április végén elfogadta a közlekedési tör-
vény módosítását. Ha a parlament is rábólint a ter-
vezetre, akkor szeptember 1-jétől léphet hatályba.

A tervek szerint 17 éves
kortól lehetővé válna a B
kategóriás jogosítvány
megszerzése. Ebben az
esetben a kezdő sofőrök

nagykorúvá válásukig, illetve leg-
kevesebb 3 hónapig egy tapasztalt,

legalább tíz éve jogosítvánnyal rendelkező utastárs
felügyelete mellett vezethetnének. A kísérő nem fo-
gyaszthat alkoholt, jogosítványát magánál kell tarta-
nia. Folytatás az 5. oldalon

Megalkuvásnak
helye nincs!

Az elmúlt héten két áldozata
is lett a Gútát övező vizeknek.

Először egy eltűnt fiatal fiút
keresett családja, aki barátai-
val töltötte az estét, de haza
már nem ment. A család rög-
tön riasztotta a városi rendőr-
séget, értesítették a helyi
rendőrparancsnokságot is, de
az eredménytelen kutatás
után kénytelenek voltak to-
vább kerestetni a fiatalem-
bert. Kivonult a tűzoltóság és
a speciális mentőosztag is, de

sajnos már csak a holttestre
bukkantak a vízben.

A másik áldozat egy édes-
anya, aki öngyilkosságot kö-
vetett el a szemtanú horgá-
szok szerint, akik látták, hogy
a hölgy higgadtan letámasz-
totta a biciklijét a híd korlát-
jához, majd fölállt rá és gon-
dolkodás nélkül leugrott. A
szemtanúk rögtön szóltak a
mentőknek, rendőröknek, de
sajnos már nem tudtak segí-
teni rajta. csr

Újabb áldozatokat
követeltek a gútai vizek

Múlt csütörtökről péntekre virradóra eddig is-
meretlen személyek rovásírással a következő
feliratot festették a Kossuth téri Szent Rozália

templom felújított kerítésére: „Vissza a magyar felira-
tot”. Mint ismeretes, a templom nemrégi felújításá-
nak során a munkások lefestették a kupola alatti dob
magyar nyelvű feliratát. Ez az ügy nagy visszhangot
váltott ki nemcsak a katolikus hívők körében, de min-
den jóérzésű embernél egyaránt.

Bár a feltüntetett szöveg tartalmával teljes mérték-
ben egyetértünk, mégis úgy gondoljuk, hogy a tilta-
kozó szöveget táblán is el lehetett volna helyezni, mi-
vel a felújított kerítés átfestése valószínűleg nem lesz
olcsó mulatság. Az ügyben próbáltuk kikérni Elek
László esperes véleményét a történtekről, de sajnos,
lapzártáig nem sikerült őt elérnünk. (bör)

Tiltakozás rovásírással
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Reakció

starosta obce nesvady vyhlasuje
VýBeROVé KOnAnie

na obsadenie miesta riaditeľa základnej
školy s vyučovacím jazykom slovenským,

Komenského 21, nesvady.
Predpoklady na výkon funkcie a požadované doklady,
ako aj termín odovzdania prihlášok sú zverejnené na
internetovej stránke obce www.nesvady.sk a na
vývesnej tabuli obce.

Mivel a közelmúltban a különböző médi-
ákban megjelent cikkekben a nevem már
többször is szóba került, szeretnék néhány dol-
got tisztázni. Igen, én voltam a városi választási
bizottság elnöke. Amint látom, ez valakinek
nagyon az ízlése ellen volt. Eddig nem tettem
közzé néhány tényt, de most már szeretnék
tiszta vizet önteni a pohárba.

A városi választási bizottság megalakulásá-
nál az akkori polgármester, Bastrnák Tibor is
jelen volt. Nem volt meglepő, hogy csúnyán
nézett rám, ám valamire vall az a tény, hogy
még csak nem is köszönt vissza, amikor a he-
lyiségbe léptem. A helyiségből úgy távozott,
hogy el sem köszönt tőlünk. Netán az ellen-
ségeinek vélte a bizottságot? Úgy érzem, hogy
bűnösnek tart, amiért a része voltam azok-
nak a választásoknak, amelyekben elveszítette
polgármesteri hivatalát. A bizottság egyik tag-
jának elmondása szerint a választások előtt
Bastrnák közeli embere megfélemlítette őt.
Van bennem olyan érzés, hogy az emberei
kétszer engem is megpróbáltak megkörnyé-
kezni, ám miután kijelentettem, hogy nálam
az első helyen a törvények betartása van, to-
vább már nem próbálkoztak. De hogy ő és

társai máig sem nyugodtak bele a vereségbe,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
csak támadni tudnak - akár a képviselő-testü-
letben, akár a médiákban. Pedig ennek a vá-
rosnak most (sokkal jobban, mint a múltban)
konstruktív és hozzáértő véleményekre és se-
gítségre van szüksége. Kritizálni és mutogatni
a legkönnyebb, ám nem biztos, hogy ez viszi
előre városunkat. Mivel Bastrnák Tibor már 9
éve parlamenti képviselő, joggal várom el tőle,
hogy komáromiként a parlamentben is kép-
viselje lakosainkat, és mindent tegyen meg
olyan forrásokért, amelyek városunknak fel-
lendülést jelentenek. Ha sétálok a belváros-
ban, csak a szegénységet látom: a kirakatok-
ban a „KIADÓ” feliratokat, a butikokban szo-
morú arcokat, üres éttermeket és kávézókat.
És ez szerintem nem az elmúlt 100 napnak kö-
szönhető!

Azt már végképp nem értem, mi köze van
Bastrnáknak ahhoz, hogy kivel dolgozik együtt
a jelenlegi polgármester. Tudomásom szerint
Anton Marek doktor senkit sem dobott ki a
munkahelyéről, pedig néhányan alaposan rá-
szolgáltak!

ing. dobi Róbert

Miért fáj Bastrnák Tibornak, hogy kivel dolgozik
együtt a jelenlegi polgármester

A munkaügyi tárca által be-
nyújtott javaslat alapján a
felmondási időszakra való
jogosultság és a végkielégí-
tés egyidejűsége megszűnik.
csökken a felmondási idő
hossza azoknál, akik rövi-
debb ideje vannak a cégnél.

A felmondási határidő az
egy évnél rövidebb munkavi-
szony után egy hónapra csök-
kenhet. A legalább egy, de ke-
vesebb, mint öt ledolgozott év
után a jelenlegi két hónapnyi
felmondási idő járna. Mini-
mum három hónapos fel-
mondási határidőre lesz jogo-
sult az, aki legalább öt évet,
ám kevesebb, mint tíz évet
dolgozott le a munkaadónál.

A 10-20 év közötti munkavi-
szony után minimálisan négy
hónapnyi, húsz év felett pe-
dig minimum 5 hónapnyi fel-
mondási idő járna.

Juraj Miškov gazdasági mi-
niszter javaslatára, és eleget
téve a munkáltatók követelé-
sének, a kormány korábbi ter-
veivel ellentétben, egyetlen
pontban változtatott. A vál-
toztatás alapján Szlovákiában
egységes, törvényileg megha-
tározott minimálbér lesz. A je-
lenlegi szabályozás szerint az
alkalmazottakat munkaköri
beosztásuktól függően hat fo-
kozatba sorolják be, így pél-
dául egy takarítónő minimál-
bére alacsonyabb a bérelszá-
molóénál, akinek szintén ala-

csonyabb a minimálbére a ve-
zető beosztású alkalmazotté-
tól.

A gazdasági miniszter elé-
gedetlen a módosításokkal,
ezért arra törekszik, hogy a ru-
galmasabb munkaerőpiac ér-
dekében további javaslatokat
fogadjanak el.

A tervezet szerint a mun-
kavállalókra a háromhavi pró-
baidőszak vonatkozik majd,
vezető beosztásúak esetében
viszont a próbaidő maximáli-
san hat hónap lesz.

Nem változik az étkezési
hozzájárulás rendszere, vagyis
az étkezési utalványokat nem
váltja fel a pénzbeli hozzájá-
rulás.

földes

A kormány jóváhagyta a munkatörvénykönyv módosító javaslatait

A tervezet hamarosan a parlament elé kerül

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa ekonomického, právneho alebo
sociálneho zamerania

iné kritériá a požiadavky:
- minimálna 5 ročná prax v riadení
- organizačné, komunikačné a manažérske
schopnosti

- vodičský preukaz skupiny B
K prihláške na výberové konanie je pot-
rebné priložiť:
- osobný dotazník
- profesijný životopis

- overený doklad o vzdelaní
- potvrdenie o riadiacej praxi
- výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace)

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov

Uzávierka prihlášok je 17. mája 2011
Prihlášku je potrebné zaslať, alebo doručiť
osobne v uvedenom termíne na adresu:
Obecný úrad Bajč PSČ 946 54.
Na obálku uveďte „Výberové konanie - neotvárať“

Výberové konanie
Obecný úrad v Bajči vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie RiAdiTeľA pRíspeVKOVeJ ORGAnizácie
- domov sociálnych služieb Margaréta Bajč.

Igen, a Felvidéken, mert ez az én szülőföldem. Mindezt
annak ellenére, hogy a Slota vezette nacionalista párt most
újabb rikácsolásba kezdett a tőle megszokott magasröptű
stílusban. Ezt ugyan már megszokhattuk – ha egyáltalán az
ilyen primitív megnyilvánulásokat meg lehet szokni –, de
így vagy úgy, most már egyre messzebbre mennek provo-
kációikkal. „Az oroszok már a spájzban vannak” – mondta
egykoron a klasszikus. Slotáék is egyre közelebb kerülnek
az általuk kitűzött gócponthoz. Először csak Zsolnáról
üzengetett sajátos, alkoholgőzös stílusával, aztán a déli já-
rások szlovákjait kezdte lázítani az addig velük relatív nyu-
galomban együtt élő magyarok ellen. Újabb kis lépést téve,
tavaly már Komáromot is „megtisztelte” a közvélemény
előtt csak „szégyenkőként” emlegetett Trianont dicsőítő
emlékművének felavatásával. De itt sem állt meg, hiszen
a napokban óriásplakátokon hirdette meg harcát ellenünk,
az ősidők óta itt élő magyarok ellen. Itt Komáromban, és
több felvidéki magyarlakta településen egyaránt. Akiknek
kiáltásától most hangosnak kellene lennie az országnak,
azok viszont mélyen hallgatnak. És milyen véletleneket tud
néha produkálni az élet? Az egyik ilyen óriásplakátot né-
hány méterre attól a kórháztól fedeztük fel, amelynek ve-
zetése újra felizzította a kedélyeket Komáromban. Igen, az
a bizonyos „Kórház” felirat hiánya ingatta meg újra a ko-
máromiak addig sem túl nagy bizalmát az intézmény iránt.
Nem, félreértés ne essék, nem az egészségügyi dolgozók
munkájára gondolok, előttük mindig megemelem a kala-
pomat. Inkább az olyan kórházvezetésre, amely gátlásta-
lanul behódol politikai kenyéradóinak, még ha azok sem-
miben sem különböznek Slotától. Egy kórház igazgatója
még magánvéleményként sem fogalmazhat meg olyat,
hogy „akinek a kétnyelvű tábla a legnagyobb problémája,
az kezeltesse magát, és ha erre a célra nem felel meg a ko-
máromi kórház, akkor azt tegye meg Magyarországon”.

A dolognak azonban van egy másik vetülete is, amelyen
érdemes elgondolkodni. Kérdezem én, hol van az a ko-
máromi szlovák értelmiségi réteg, amely ilyen esetekben
felemeli hangját a demokrácia védelmében? Még mielőtt
valaki egyoldalúsággal vádolna, gyorsan felteszem a kérdés
fordítottját is. Hol van az a komáromi magyar értelmiségi
réteg, amely bármilyen, szlovákokat ért sérelem esetén
felemeli hangját? Sajnos, egyik sem fedte fel eddig magát.
Talán mert félünk „véreink” megvetésétől, talán mert ami
másnak fáj, az nekem nem. Pedig szemmel látható, hogy
a komáromi polgárok nemzetiségüktől függetlenül meg-
tanultak együtt élni, mindig a „messziről jött emberek” hir-
detik a gyűlölet és harag igéjét. Az eddigi kormányok sem-
mit sem tettek a nacionalizmus és az egyre jobban radi-
kalizálódó politikai pártok és csoportosulások megféke-
zésének érdekében. Ha kisebbségi kérdésekről van szó,
főleg választások előtt, a kormányba igyekvő politikusok
cinkosként kacsintanak össze, legyen a trikójuk vörös, kék,
vagy akár narancssárga, legyenek jobboldaliak, balolda-
liak, de akár keresztények vagy liberálisok. A pórnép pedig
alázatos szolga módjára alkalmazkodik. Fele egyik, másik
fele pedig a másik oldalon. De meddig?

Böröczky József

Felvidéken
akarok élni
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Folytatás az 1. oldalról
Múlt heti számunkban már

foglalkoztunk a kórházi tábla-
üggyel, amely kiváltotta a ko-
máromi lakosság nagy részé-
nek felháborodását. Akkor
megkérdeztük a kórházat üze-
meltető Forlife nonprofit szer-
vezet szóvivőjét, akinek vála-
sza már szinte szállóigévé vált
a lakosság körében. „Megfon-
tolhatjuk, de nem vagyunk
kötelesek...” – nyilatkozta la-
punknak (is) Andrea Beňová.
Akkor nézzük, hogyan is van
ez jogi szempontokat figye-
lembe véve, hiszen messze
nem egy gesztusértékű do-
logról van itt szó. Egészen
pontosan, jogunk van a két-

nyelvű feliratra. És ezt két ok-
nál fogva is merjük állítani.
Az egyik, a kisebbségi nyelv-
használatról szóló törvény.
Annak értelmében, többek
közt „...az egészségügyi tájé-
koztató szövegeket is a nyil-
vánosság számára hozzáfér-
hető helyeken kisebbségi
nyelven is feltüntetik azokon
a településeken, ahol a ki-
sebbség – adott esetben a ma-
gyar – részaránya eléri a 20
százalékot...” Magának a kór-
háznak kétnyelvű megjelölése
tehát nem lehet mérlegelés
kérdése. A másik Andrea Be-
ňová szóvivő azon tévedése,
miszerint a kórházat működ-
tető cég védjegyét hasonlítja
össze bankok és mobilszol-
gáltatók védjegyével. Téve-
dése abban rejlik, hogy senki
nem az angol FORLIFE (Élet-
ért) megnevezést kívánta ma-
gyar nyelven feltüntetni, ha-
nem magát az intézményt,
amelyet éppen kitüntet áldá-
sos tevékenységével. A mű-
ködtető neve ugyanis az a ka-
tegória, amely a legkevésbé
érdekli a pácienseket. Bár, ha
maga a nyelvtörvény ugyan-
olyan szigorral követné eze-
ket a megnevezéseket is, mint
a magyarul feltüntetetteket...

Birtokunkban van a Rá-
kóczi Szövetség azon pályázati
nyerteseinek jegyzéke, akik

2009-ben támogatást kaptak
magyar nyelvű feliratok kihe-
lyezésére. Egy idézet a pályá-
zati kiírásból: „A pályázat
célja, hogy anyagi támogatás
révén járuljon hozzá a szlová-
kiai magyar települések ma-
gyar nyelvű üdvözlő táblái-
nak, vendégköszöntő táblái-
nak, a település nevezetessé-
geit bemutató információs
tábláinak az elkészítéséhez, il-
letve ezen táblák elhelyezésé-
nek költségeihez”. A Forlife
nonprofit szervezet 50 ezer fo-
rintot nyert ezen a pályáza-
ton, a komáromi kórházban
kihelyezendő magyar nyelvű
feliratok elkészítésére. Két he-
lyen találtunk ilyen tájékoz-
tató táblát a kórház területén.
De nem is ez a kardinális kér-
dés, hiszen ez nem minden
esetben, sőt egyáltalán nem
pénz kérdése. Ezt kitapasztal-
hattuk például a nőgyógyá-
szati és szülészeti osztályon,
ahol ezt a kérdést pénz nél-
kül is elegánsan meg tudták
oldani. Nem mellékesként
megjegyezzük, hogy az emlí-
tett osztály főorvosa szlovák
nemzetiségű.

Nem tudjuk, mi a véletlen,
és mi a szándékos ebben a fel-
háborító történetben. Jelenleg
azonban úgy tűnik, mintha
összehangolt lenne a ma-
gyarellenes fellángolás. Ko-
márom több pontján, egy

még felháborítóbb nagymé-
retű plakátot helyezett ki a
nem éppen magyarbarát Szlo-
vák Nemzeti Párt. Ezen nem-
csak kijelenti, hogy nem kí-
ván Felvidéken élni, de a min-
denképpen magyarellenes ak-
ciónak szerves része a tilta-
kozó aláírások gyűjtése is,
amelyben kérik a polgárokat,

hogy követeljék a szlovák
nyelv egyedüli használatának
törvénybeiktatását. Mi ez, ha
nem provokáció a kisebbsé-
gekkel szemben? Csak emlé-
keztetni szeretnénk az utóbbi
egy év hasonló kaliberű pro-
vokációira Komáromban. A
Cyrill és Metód szoborcsoport
erőszakos áthelyezése a Kos-
suth téri körforgalomba, a Ján
Slota pártvezér nevével fém-
jelzett „Trianoni Emlékmű”
elhelyezése a határátkelőnél,

de sorolhatnánk tovább a
„fricskákat”, amelyeket akár
burkoltan, akár nyíltan, több
kormánypárt is támogatott,
támogat.

Ne legyenek illúzióink, ez
a helyzet már csak nagyon
bölcs politikai döntésekkel
hozható helyre. Bölcs politi-
kai döntések azonban csak

nehezen születhetnek ott,
ahol a kisebbségeket sújtó tör-
vények elfogadásánál magu-
kat jobboldalinak vagy balol-
dalinak mondó pártok között
szinte hibátlan az egyetértés.
Ott, ahol jobboldali és balol-
dali pártok egyaránt nem lát-
ványos gazdasági megoldá-
sokkal, sokkal inkább ma-
gyarellenességükkel szerez-
hetnek szavazatokat.

Böröczky József
A szerző felvételei

Megalkuvásnak helye nincs!

Kétnyelvű, bár nem sokáig
Múlt csütörtökön délután az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás tagjai a komáromi kór-

ház kerítésére kifeszítették az intézmény megnevezését hordozó táblát magyar nyelven. Mi
is ott voltunk a helyszínen, és figyelemmel kísértük a társulás tagjai által készített felirat ki-
helyezését. Több járókelő is megállt, és nagy megelégedéssel vette tudomásul a felirat el-
helyezésének tényét. Egy „véletlenül” arra cirkáló rendőrautó is megállt, a benne ülő rend-
őrök egy rövid ideig nézték a társulás tagjainak ténykedését, majd továbbhajtottak. A tábla
azonban nem sokáig volt a helyén, mert körülbelül fél óra múlva a kórház biztonsági őre azt
eltávolította. Minden bizonnyal felsőbb utasításra.

A magyar felirat kihelyezése egy figyelemfelkeltő aktus volt, amely az utóbbi napok ko-
máromi történéseire kívánt rámutatni. Reméljük, az illetékesek levonják belőle a kellő ta-
nulságot, és „fontolóra veszik” a törvényes állapot visszaállítását.

Egyik a két általunk felfedezett kétnyelvű táblákból. Igaz, nem
felel meg a magyar helyesírás szabályainak, de legalább van

A nőgyógyászati osztályon ta-
láltak megoldást

Az 1919. május elsejei áttörés 92.
évfordulója alkalmából megem-
lékezést szervezett az egy Jobb
Komáromért polgári Társulás és
az endresz csoport civil szerve-
zet a komáromi katolikus teme-
tőben.

1919. május 1-jén kora hajnal-
ban a Magyar Tanácsköztársaság
munkás milicistái megpróbálták
visszafoglalni a várost. Monostor-
ral szemben keltek át a Dunán az
Erzsébet-szigetre, megrohamozták
a vasúti hidat, majd a vasútállo-

más felé nyomultak előre. Egidio
Macaluso olasz ezredes kérésére
Érsekújvárból iderendelték a 34.
csehszlovák gyalogezredet, akik el-
zárták a visszavonulási útvonala-
kat. A magyar egységek az Erzsé-
bet-szigetre szorultak vissza, ahol a
legionáriusok lemészárolták az
életben maradottakat. A városban
kijárási tilalmat hirdettek ki, a le-
gionisták mindenkit lelőttek, akit
az utcán találtak. Az elesettek -
összesen 121 munkás és katona -
nagy részét 3 nappal később közös

sírba temették a katolikus teme-
tőben.

Az itt nyugvó áldozatokat egy-
házi szertartás és búcsúbeszéd nél-
kül helyezték végső nyugalomra.
A polgári társulás felkérte a törté-
nelmi egyházak helyi képviselőit,
hogy az áldozatokat méltó vég-
tisztességgel áldják meg. A sírem-
lék felett egy rövid búcsúztatót és
imát is mondjanak el az elhuny-
takért. A szertartás után elhelyez-
ték az emlékezés virágait.

ssy

Komárom
Az 1919-es május elsejei áttörésre emlékeztek
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Az okta-
tás-nevelés
intézmé-
n y ü n k -
ben ma is
két célt tűz

ki: egyrészt
az alapozó

szakaszban (az
alsó tagozaton) a te-

hetség felismerését és a személyiségfejlesz-
tést, a fejlesztő szakaszban (a felső tagoza-
ton) az egyéni tehetségek intenzív kibonta-
koztatását, másrészt a nehezebben haladó
gyermekek képességfejlesztését.

Az alsó tagozat végén a negyedik osztály-
ban felmérjük a tanulók tudásszintjét és a
szülők igényeit. Az alapiskola küldetését és az
említett tényezőket figyelembe véve hirdetjük
meg az ötödik osztályban az emelt szintű
osztályt, ahová tanulóink eredményességük
alapján jutnak be. Iskolánkban az emelt szint
az egyes tantárgyak bővített tananyaggal és
magasabb követelményekkel való oktatását
jelenti, ami megkönnyíti növendékeink szá-
mára a továbbtanulást. Tekintettel a tanulók

sokszínű érdeklődésére különböző szakkö-
rök látogatását tesszük számukra lehetővé, va-
lamint egyéni foglalkozások során gondoz-
zuk a tehetségeket. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk azt is, hogy iskolánk minden növen-
dékének ugyanannyi legyen a heti kötelező
óraszáma, tanuljon emelt szintű vagy normál
osztályban, nehogy túlterheljük a tanulókat.

Emelt szintű osztályainkat azoknak ajánl-
juk elsősorban, akik a négyéves gimnázium-
ban vagy középiskolában szándékoznak to-
vábbtanulni. A sokéves tapasztalat azt mu-
tatja, hogy az iskola hatékony, színvonalas
képzésének köszönhetően tanulóink alapos
felkészültséggel olyan tanulmányi, valamint
versenyeredményekkel távoznak iskolánk-
ból, amelyre a középiskolákban, esetleg a fel-
sőoktatásban is építeni tudnak, s amely ösz-
tönöz az élethosszig tartó tanulásra.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy
intézményünk a 2011/12-es tanévre is meg-
hirdeti az emelt szintű ötödik osztályát. Bő-
vebb tájékoztatást az iskola igazgatóságán, a
035/7700307-es telefonszámon lehet kérni
május 20-ig.

Kálosi Gabriella

A selye János egyetem Testnevelési Tan-
széke a Regionális Művelődési Központ-
tal és a Regionális Közegészségügyi Hi-
vatallal karöltve szervezte meg a helyi
szlovák és magyar óvodásoknak a közös
mozgásra buzdító rendezvényt.

„Már harmadjára került megrendezésre
itt, a Selye János Egyetem tornatermében
a közös sportnap, melyre 180 kis óvodás
érkezett szlovák és magyar óvodákból egya-
ránt. Elsődleges célunk megszerettetni a

gyerekekkel már az óvodás korban a test-
mozgást és a mozgásfejlesztő társasjáté-
kokat. Ezeket a társasjátékokat – Dobay ta-
nárnő ötlete alapján - az egyetem első év-
folyamos óvopedagógusai készítették és
mutatták be a gyermekeknek“ - mondta el
lapunknak Dobay Beáta tanszékvezető.

A kreatív társasjátékok után Diósi Éva ta-
nárnő tartott közös zenés-táncos tornát az
óvodásoknak, akik végig nagyon aktívan
követték a tanárnő utasításait. ssy

Mozgással az egészségértFákat ültettek
és takarítottak

Április közepétől május elejéig szerte járásunkban környezet-tisz-
títással, hulladékgyűjtéssel, facsemeték, cserjék kiültetésével
emlékeztek meg a Föld Napjáról. Nemcsak közösen tisztították

és szebbé tették környezetüket, de főleg a fiatalabb nemzedékek szá-
mára az ökológiai tudat és felelősség fejlesztéséhez is hozzájárultak. A
HÍD politikai párt helyi klubjainak a legtöbb helyen sikerült társa-
dalmi és civil szervezeteket, oktatási intézményeket, a helyi önkor-
mányzatokat bevonni a rendezvénysorozatba. A leghatékonyabb mó-
don, a legnagyobb gyakorlati mozgatóerővel Nagykeszin, Csallóköz-
aranyoson, Dunamocson, Ifjúságfalván, Perbetén, Szentpéteren, Nasz-
vadon, Füssön, Gútán bírtak a Föld Napja- rendezvények. A többség ki-
használta a környezetvédelmi minisztérium munkakesztyűk és
műanyagzsákok formájában nyújtott támogatását. -r-

Ifjúságfalván a Vág partját és az ártéri területeket szabadították meg a
hulladéktól

A
Komáromi

Munka Utcai Magyar Ta-
nítási nyelvű Alapiskola a

múltban és a jelenben egya-
ránt az értékközvetítő és ké-
pességfejlesztő pedagógia
alapelveit követve oktatta

és nevelte növendé-
keit.

Tehetséggondozás a Komáromi Munka Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
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Folytatás az 1. oldalról
Mivel a dolog minket is ér-

dekelt, utánajártunk: valójá-
ban miről is szól a történet?
Az idős hölgy elmondta,
hogy húsvét vasárnapján
egy jólöltözött fiatalem-
ber csengetett be hozzá
azzal a szándékkal, hogy
szüksége lenne a babako-
csi illetve kerékpárme-
gőrző kulcsára, ugyanis a ba-
rátja kerékpárját szeretné el-
vinni, mivel ő nem tud érte
jönni. Az idős hölgy nem tar-
tozik a naiv, hiszékeny em-
berek közé, ezért kérdőre
vonta a látogatót, aki a szi-
porkázó kérdések hallatán
jobbnak látta a távozást. Az
idős hölgy elmondása szerint
történt már olyan is, hogy a
lépcsőházban lakó albérlők,
akik sűrűn váltogatják egy-
mást, kulcsokat másoltak az
eredetiről, és a valamikori al-
bérlő egy „jószándékú” barát-
jának kölcsönadta a kerék-
pármegőrző kulcsát, aki nyom
nélkül eltulajdoníthatta a pin-
cében levő bicikliket. Még be-
törni sem kellett.

Hát igen, régebben a lezárt

kerékpárok lakatjait fűrészel-
ték le, vagy egy óvatlan pilla-
natban „fújták” meg a járgá-
nyokat, s ma ott tartunk, hogy
kulcsokat másolnak, és „úri-
ember módjára” lopnak. Eny-
nyit változott a lopási tech-
nika! Minél többen laknak egy
lakótömbben, értelemszerűen
annál nehezebb kiszűrni a be-
surranó tolvajokat. Hisz nem
vagyunk egyformák. Egy régi
közmondás szerint alkalom
szüli a tolvajt. Éppen ezért, ne
adjunk alkalmat az ilyen ké-
tes személyeknek, legyünk egy
kicsit bizalmatlanok velük

szemben. A jólöltözöttség nem
feltétlenül jár együtt a ma-

kulátlan erkölccsel, ezt jó
ha figyelembe veszik
azok, aki minden szire-
szóra beengednek ide-
geneket a lépcsőhá-
zukba. Mert mi a biz-
tosíték arra, hogy aki
a kaputelefonba azt

mondja, „csak újságot
hozott”, hogy ezt a sze-

mélyt tényleg ez a szán-
dék vezérli.
Mi lehetne a megoldás?

Többszázszor hallottuk, több-
százszor leírtuk – figyeljünk
jobban oda, és ne szégyelljünk
kérdezni, tudjunk meg többet
a látogató szándékáról, így ele-
jét vehetjük az esetleges kelle-
metlenségeknek. Nyilvánvaló,
több megoldás létezik. Talán
valamikor ebben a régióban is
bevezetik majd a pincekártya-
rendszert, amikor is csak a tu-
lajdonos személyi chipkártyá-
jával nyílik a kerékpárme-
gőrző. Addig viszont marad a
pincekulcs, ami mondjuk
meg őszintén: nem valami
profi megoldás. -pint-

Fotó: illusztráció

dRAŽBA neHnUTeľnOsTi
dňa 06.06.2011 o 9,00 hod.

1) nehnuteľnosť na LV č. 827, k. ú. patince
Rekreačná chata, spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vyvolávacia cena: 274.000,- €
(Dražobná zábezpeka: 137.000,- €)

Obhliadka nehnuteľnosti: dňa 30.05.2011 o 12,45 hod

2) nehnuteľnosť na LV č. 89, k. ú. Bešeňov
Rodinný dom s príslušenstvom, garážou,

skleníkmi a záhradami
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vyvolávacia cena: 97.600,- €
(Dražobná zábezpeka: 48.800,- €)

Obhliadka nehnuteľnosti: dňa 30.05.2011 o 11,00 hod
Miesto konania dražby:

exekútorský úrad v Žiline
JUdr. Jozef Kaduch, dolný val 30, 010 01 Žilina

Kontakt: 041/ 5640 863, 5640 864, sekretariat@kaduch.sk

Szigorodnak a közúti közlekedés szabályai
Folytatás az 1. oldalról

Ha a sofőr mégis kísérő
nélkül ülne kocsiba, az sza-
bálysértésnek minősül.

A rendelkezést külföldi
példák inspirálták, Német-
országban például hasonló
intézkedések után csökkent
a fiatalok által okozott bal-
esetek száma.

A „háromszor és elég“
elve alapján azok a sofőrök,
akik öt év alatt háromszor
okoznak közlekedési bal-
esetet vagy két alkalommal
alkoholt, tudatmó-
dosító szert fo-
gyasztanak, illetve
elutasítják annak
kivizsgálást, elve-
szíthetik jogosítvá-
nyukat. Ha vissza szeretnék
azt szerezni, el kell végez-
niük egy gépjárművezetői
tanfolyamot.

Akit tíz éven belül há-
romszor alkohol, illetve bó-

Tálcán kínáljuk a lehetőséget

A rendelkezést külföldi

példák inspirálták

dító szerek fogyasztásán
kapnak, illetve elutasítja a
vizsgálatot, örökre elveszít-
heti jogosítványát.

A biztonságosabb közleke-
dés érdekében továbbképző
tanfolyamra köteleznék pél-
dául azt a sofőrt is, aki egy
év alatt háromszor vét a sza-
bályok ellen.

Lapunk megkérdezte La-
katos Lászlót, az ELÁN autó-
iskola vezetőjét, mi a véle-
ménye a tervezetről, mely a
B kategóriás jogosítvány

megszerzésének alsó korha-
tárát 17 éves korra csökken-
tené, illetve miként véleke-
dik a szigorításokról.

„A kérdést két szempont-
ból közelíteném meg. Szak-
emberként nem tartom jó-

nak a 17 éves korhatárt. Fog-
lalkozom fiatalokkal, 17 éve-
sekkel is, jól látom mennyit
fejlődnek azalatt, míg elérik
a felnőttkort. Akadnak 17
évesek, akik még gyerek-
ként gondolkodnak. Az úti-
társ jelenléte sem garantálja
a biztonságos vezetést, hi-
szen mit tehet majd, kiabál,
hogy ne vezess 130-cal? Mi a
garancia arra, hogy nem ül-
nek egyedül a járműbe? A
probléma több kérdést is fel-
vet. A biztonság szempont-

jából inkább felfelé kellene
tolni a határt, hiszen idő-
sebb fejjel érettebben gon-
dolkodik és viselkedik az
ember a közúton is” –
mondja Lakatos László.

„Tájainkon régen és je-
lenleg is magas szintű ok-
tatás folyt és folyik, tehát
nem kellene mindig a kül-
földet másolni. Az üzletem-
ber szemszögéből nézve vi-
szont jó az alacsonyabb kor-
határ, azonban ezt a változ-
tatást mégis szkeptikusan
látom. A többi, tervezett szi-
gorítással kapcsolatban
mindenképpen egyetértek.
” – tette még hozzá az ok-
tató. földes

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

A komáromi Selye János
Gimnáziumból múlt hét
pénteken 145 diák balla-
gott el. Az ünnepségen
idén is Rudolf Péter szín-
művész adta át a Kaszás
Attila-díjat Ölveczky And-
rásnak, a GIMISZ előadá-
sain nyújtott tehetséges
szerepléséért. Ezután a
diákok megkoszorúzták
Klapka tábornok, Jókai
Mór és Szent István szob-
rát. -ga-

Ballagtak a diákok
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Az a célkitűzés, hogy szlovákiában
minden 2000 lakosúnál nagyobb te-
lepülésen ki kellene építeni a csator-
nahálózatot és a lokális szennyvíz-
tisztítókat nem teljesül 2015-re.

A kötelezettségszegés miatt közsé-
genként akár 725 000 eurós bírságot
szabhat ki az EU, amit Nagy József kör-
nyezetvédelmi miniszter az érintett te-
lepülésekre akar ráterhelni. A minisz-
ter maga is elismeri, irreális célokat tű-
zött ki a csatlakozási tárgyalások során
a szlovák kormány, s mivel más tagál-
lamok is hasonló cipőben járnak, ab-
ban bízik, sikerül büntetés nélkül meg-
úszni a mulasztást és határidő-módo-
sítást elérni. Most a késlekedő falvak-
nak kellene minél gyorsabban elkészí-
teni pályázatukat, hogy állami
támogatást kapjanak a környezetvé-
delmi operatív programba összponto-
sított európai forrásokból.

A miniszter kijelentése a büntetés
áthárításáról nem tetszik a Szlovákiai
Városok és Falvak Szövetségének. „Ál-

lami problémáról van szó, az állam a
csatlakozási folyamatban vállalta fel
ezt a kötelezettséget, úgy kell hát meg-
valósítania, hogy tényleges gazdasági
környezetet teremt hozzá, a szükséges
pénzösszeggel együtt, partneri vi-
szonyban az önkormányzatokkal. Nem
tudjuk elképzelni, milyen módszerrel
lehetne a községeket arra kényszerí-
teni, hogy kiépítsék a szennyvízcsa-
torna-hálózatot. A lehetőséget abban
látjuk, hogy a szomszédos községek
fogjanak össze a projekt megvalósítá-
sára“ – véli Milan Muška, a szövetség
alelnöke..

Sok falu lakójának hosszú ideje
nincs lehetősége egészséges ivóvízhez
jutni vízvezeték-hálózaton keresztül, s
erről a problémáról minden kormány
tudott, ám mindig azzal intézték el,
hogy a kérdés rendezése meghaladja a
költségvetés pénzügyi lehetőségeit.
Szlovákia azt vállalta, hogy 2010-re min-
den, 10 000 lélekszám feletti települé-
sen elkészül a csatornahálózat, s 2015-
ig a 2000 főn felüli községekben is.
Ezek a települések kérhetnek támoga-
tást uniós forrásokból is.

Az ennél kisebbek teljes egészében a
Környezetvédelmi Alapra vannak
utalva, melyet a második Dzurinda-
kormány idején Miklós László minisz-
ter kezdeményezésére sikerült meg-
alapítani. Az egy milliárd koronás tő-
kéjű alap elsődleges célja a kistelepü-
lések egészséges ivóvízhez juttatása

volt, s a forrásból vissza nem térítendő
támogatáshoz vagy kedvezményes hi-
telhez juthattak a falvak. Az alap esz-
közeit árvízvédelem vagy vízvédelem
céljaira is igényelni lehetett. Felhasz-
nálása körül sok politikai-nemzetiségi
vádaskodás folyt, az elmúlt négy-öt év-
ben pedig egészen más célokat is szol-
gált.

Rontotta a vízközmű-fejlesztés üte-
mét a pénzügyi és gazdasági világvál-
ság, amikor jelentősen csökkentek a
települések bevételei, s nem maradt
pénzük a projektek kidolgoztatására,
az esedékes önrészre, a költségekre idő-
közben ráterhelt áfa-fizetési kötelezett-
ségre.

Marcelházán is elkészült a szenny-
vízcsatorna építési terve 8 652 749,09
euró értékben. A kiadások 95 százalé-
kát (8 220 111,64 euró) a környezetvé-
delmi minisztérium, az 5 százalékos
önrészt (432 637,45 euró) pedig ebben
az esetben is a községnek kellett bizto-
sítani. Ám a hírhedt faliújságos ten-

der miatt a minisztérium megváltoz-
tatta a közbeszerzés szabályait, így bár
megnyerték a pályázatot, várni kell
vele.

perbetén az elmúlt év áprililásában
elfogadott szociális-gazdasági falufej-
lesztési tervben szerepel a szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítése. A 8 milliós
eurós beruházás megvalósítását 2016
végéig tervezik.

naszvadon a 2010-2014-es évekre el-
fogadott falufejlesztési tervben szerepel
a szennyvízcsatorna-hálózat építésé-
nek folytatása. 5,6 km van készen, de
még 22 km-nyi vezetékre lenne szük-
ség. Ez tizenkétmillió eurós beruházás
lesz, ha a környezetvédelmi miniszté-
rium is rábólint. A tervek három éve
készen állnak.

Bátorkeszin márciusban nyújtották
be a szennyvízcsatorna-hálózat építé-
sére szolgáló tervezetet közbeszerzési
eljárásra.

Miriák Ferenc

Összegezve: hazánkban hiányzik
a pénz a szennyvízcsatornák építé-
sére. Alternatív megoldásként em-
líthetjük az Európai Beruházási Bank
és az Európai Fejlesztési és Megúju-
lási Bank (EBOR) felajánlását. A bank
képviselője elmondta: Csehország-
ban, Szlovéniában, Szlovákiában és
Magyarországon készségesen támo-
gatják a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítését a községekben.

Bizonyára sok állatbarátnak feltűnt,
hogy az idén alig hallani fecskecsivi-
telést, és sok-sok fészek maradt üre-
sen az ereszek alján. Baj lesz a fecs-
kékkel, de ha nem velük, akkor a ro-
varokkal – mondják a természetvé-
dők, ugyanis sokkal kevesebb fecske
jött vissza hozzánk, mint a korábbi
években.

Igen, sajnos nálunk is
fogynak a fecskék,
viszont ezáltal
egyre több ide-
gesítő szúnyog
és egyéb rovar
lesz majd a le-
vegőben: Az or-
nitólogusok egy-
behangzó vélemé-
nye szerint főként a klímaválto-
zás okolható ezért, de nagy szerepe
van benne a gazdáknak is, a folyama-
tos vegyszerezések miatt. A városok-
ban élő molnárfecske, illetve a vidéken
vagy kertvárosokban található füsti-
fecske ugyanúgy a táplálékcsökkenés
veszélyeivel néz szembe, mint parti
fajtársai. A házaknál például egyre ke-
vesebb a háziállat, pedig a füstifecske
gyakran disznóólakba, lóistállókba köl-
tözött, ahol a legyek kiváló táplálékot
jelentettek számára. Most ebből is ke-
vesebb van, mivel már a falvakon is ke-

vesebben foglalkoznak állattenyész-
téssel.

Elsősorban a fecskék élőhelyeinek
az átalakítása, a megszokott őszi gyü-
lekezőhelyeik felszámolása, a nagyobb
mérvű szúnyogirtás és az intenzív me-
zőgazdálkodás is befolyásolja azt, hogy
a fecskék nem térnek vissza. De ehhez
jön még a közvetlen emberi zavarás, a
vadászat, a fecskefészkek elpusztítása,

a klímaváltozás hatására az extrém
száraz, vagy éppen el-
lenkezőleg a csapadé-

kos idősza-
kok egyre
többszöri
előfordu-
lása. Ezek
a szélsősé-

gek nagyban
érintik a fecskepopulációt.
Megtörténhet, hogy az ilyen esetek-

nél sok-sok egyed elpusztul, és ez a
visszatérő fecskéknél szabad szemmel
is észlelhető. Mivel a fecske mint ma-
dárfaj nem a legszaporább, így az állo-
mánycsökkenést csak kisebb mérték-
ben tudják pótolni. Summa summá-
rum: hathatós összehangolt környe-
zet- és természetvédelmi akciókra lesz
szükség, hogy ezt a kedves madarat a
felnövekvő nemzedék ne csak fény-
képről ismerhesse. -pint-

Hová tűntek a természet szúnyogirtói?
Egyre kevesebb a fecske Csatornahálózat

helyett büntetés?

Az állás betöltésére előírt kvalifi-
kációs és egyéb feltételek :
a/ főiskolai végzettség
b/ médiatevékenységben szerzett

legalább 5-éves gyakorlat, a prob-
lémakör ismerete

c/ feddhetetlenség
d/ szervezési és irányítási képessé-

gek, kommunikativitás
e/ számítógépes ismeretek, „B“ ka-

tegóriájú gépkocsivezetői jogosít-
vány

Az igényelt okmányok és iratok:
1. a kvalifikációs és egyéb feltétele-

ket igazoló okmányok hitelesített
másolata

2. kitöltött személyi kérdőív (a pá-
lyázat lebonyolításához szükséges
személyes adatok felhasználására
vonatkozó engedély – a 428/2002
sz. személyes adatok védelméről
szóló törvény értelmében)

3. Feddhetetlenségi bizonyítvány (3
hónapnál nem régebbi)

4. COM-MÉDIA, spol. s r.o. irányítá-
sának írásbeli koncepciója:
- újságkiadás (a város kommuná-
lis politikája)

- városi televízió működése (prog-
ramszerkezet és logisztika)

- a társaság pénzügyi irányításának
feltételei

A pályázat győztesének kiválasztá-
sát eldöntő feltételek:
a/ a szakmai gyakorlat hosza
b/ szakmai képesség és irányítói

tapasztalat
c/ iskolai végzettség
Idegen nyelvek ismerete előnyt je-
lent (okmányokkal alátámasztani).

A pályázati jelentkezési lapok bea-
dásának helye és időpontja:
A jelentkezéseket a kötelezően előírt
iratokkal együtt zárt borítékban leg-
később 2011. május 31-ig kell eljut-
tatni az alábbi címre:
Mestský úrad v Komárne
sekretariát primátora mesta
Nám. Gen. Klapku 1,
945 01 Komárno.

A borítékra kérjük ráírni: „Výberové
konanie – konateľ COM-MÉDIA,
spol. s r.o. - neotvárať“ A pályázattal
kapcsolatos további információkat a
Komáromi Városi Hivatal elöljárójá-
nak titkársága szolgáltat a 035 2851
221 telefonszámon (email: pred-
nosta@komarno.sk).

A pályázati meghallgatás helyét és
időponját a Komáromi Városi Hivatal
legalább 7 nappal a lebonyolítás előtt
közli a jelentkezőkkel.

MUdr. Anton Marek s.k.
a város polgármestere

KOMáROM Város mint alapító és egyedüli tulajdonos
pályázatot hirdet a „cOM-MédiA, spol. s r.o.“

ügyvezető igazgatójának/statutáris képviselőjének helyére
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Polgári kezdeménye-
zésre több mint
ötven facse-

metét ültettek el
a csallóközi für-
dővárosban.
Az április 22-i
Föld Napja al-
kalmából meg-
szervezett ápri-
lis 30-i akció ren-
dezői arra szerették
volna felhívni a város
lakosainak figyelmét,
hogy egészséges élet-
környezetünkről nem-
csak beszélni kell, de
tetteinkkel példát is kell mutatni. Az eseményen Csicsai Gábor,
az agrár- és vidékfejlesztési tárca államtitkára is részt vett, aki a
városközpontban lévő Bartók Béla téren még egy fát is elültetett,
amit előbb két kezével gondosan megigazítva rakott a helyére,
majd annak gyökérzetét földdel be is takarta. Ezután az állam-
titkár a megjelentekhez intézett rövid beszédében megemlítette
az ilyen akciók fontosságát, függetlenül a politikai hovatarto-
zástól. A szombat délelőtti eseményen a helyi ökormányzatot
Lapos Ildikó alpolgármester képviselte, aki a részvevőknek tol-
mácsolta Néveri Sándor polgármester üdvözlő szavait, meg-
említve, hogy a város mindig is támogatni fogja az ilyen és ha-
sonló kezdeményezéseket. A nap folyamán a főtéren kívül még
a polgármesteri hivatal elé, valamint a város két lakótelepére is
kerültek a facsemetékből. A szervezők munkáját két helyi vál-
lalkozó és a cserkészek is segítették. Kovács zoltán

ban a faültetés motiváló erő is
lehet a környezettudatos élet-
módra. Egy rövid kultúrmű-
sort is beiktattak, benne fel-
léptek a helyi alapiskolások. A
program további része a helyi
kúltúrházban folytatódott,
ahol először Henrich Krejča
tartott író-olvasó találkozót,
majd később Vujity Tvrtko él-
ménybeszámolója következett
a mintegy 150 fős közönség
előtt. Úgy néz ki, a gútaiak
szakítottak a régi hagyomá-
nyokkal, és álmodtak egy me-
részet, nem állítottak, hanem
ültettek. Lehet, hogy a példa
ragadós lesz.

-pint-
Fotó: gútatv.sk

A Gúta Város Önkormány-
zata mellett működő sport-
és ifjúságnevelési Bizottság
döntése alapján a 2010-es év
legsikeresebb sportolóinak,
csapatainak kiértékelésére
került sor a helyi Művelődési
Központban, melyre meghí-
vást kaptak a sportklubok,
sportolók, szüleik, a város ve-
zetése, önkormányzati kép-
viselők és minden sportked-
velő.

A sportolók izgatottan vár-
ták, hogy ki lesz majd az év
sportolója, amit az eredmé-
nyek alapján már sejteni lehe-
tett. A sportbizottság döntése a
következőképpen alakult:

egyéni versenyzők - fiatalabb
korosztály, 15 éves korig:
1. Lakatos igor – A helyi sport-
klub birkózószakosztályának
tagja, a fiatalabb diákok kor-
osztályában, a szlovák váloga-
tott keret tagja a diákok kate-
góriájában – edzője: Ing. Gőgh
Mihály
2. Bagita dániel - A Taiyó ka-
rateklub diák korosztályának
tagja, szlovák ifjúsági bajnok –
edzője Kiss Tibor
3. szabó Bálint – A helyi sport-
klub cselgáncs szakosztá-
lyának tagja, ifjúsági korosz-
tályban a szlovák ifjúsági válo-
gatott keret tagja – edzője
Vincze Ferenc

egyéni versenyzők - felnőtt
korosztály, 15 év felettiek:
1. Balázs zoltán – A Taiyó ka-
rateklub felnőtt korosztá-

lyának tagja, a szlovák váloga-
tott keret tagja, a 2010-es pod-
goricai vb, valamint a Belgrádi
Eb résztvevője, edzője Kiss Ti-
bor
2. Kasznár norbert - a helyi
sportklub cselgáncs szakosz-
tályának ifjúsági versenyzője,
a szlovák válogatott keret tagja
a 60 kg súlycsoportban – ed-
zője Vincze Ferenc
3. Bagita Roland - A Taiyó ka-
rateklub ifjúsági korosztályának
versenyzője, a szlovák váloga-
tott keret tagja ifjúsági korosz-
tályban, A 2010-es izmiri Eb
résztvevője – edzője Kiss Tibor

csapatok:
1. A helyi sportklub cselgáncs
szakosztályának férfi csa-
pata: Kasznár Norbert, Szabó
Ákos, Fekete Ákos, Uhrin Ró-
bert, Csütörtöki Marián, Kár-
páty Ernő, Kollár Richard, Pén-
tek Zoltán, Urbán Gergő, Mol-
nár Zsolt – edzőjük Vincze Fe-
renc
2. A teremkerékpáros szak-
osztály felnőtt női négyes

csapata: Lengyel Krisztina,
Alica Vinczeová, Csente Viktó-
ria, Szabó Dóra, A stuttgarti vb
finálé 4. helyezettjei – edző
Hajdú Andrea
3. A helyi labdarúgó szakosz-
tály ifjúsági csapata: Molnár
József, Borka Ádám, Molnár
Ádám, Kádek Szabolcs, Őszi
Sándor, Jancsó Zsolt, Puss Sán-
dor, Bak Márk, Keszeli Gergely,
Szulcsányi Adrián, Leckési Zol-
tán, Šógor Ervin, Lengyel Ist-
ván, Sladky Richard, Piliši Pál,
Czompó Kevin, Rohoška Ma-
rek, Az 5. liga keleti csoportjá-
ban 1. helyezettek és feljutottak
a kerületi bajnokság 4. ligájába
– edzőjük Mgr. Máté Zsolt
További eredményes sporto-
lók: Gogola Vivien – kézilabda,
Bogár Dominika – karate, Mu-
rányi Gábor – cselgáncs, Ke-
szeli Krisztián – foci, Banda
Stanislav – birkózás, Lakatos
Éva – kézilabda, Szabó Dóra –
teremkerékpár, Fekete Ákos –
cselgáncs, Mgr. Máté Zsolt –
foci, Kárpáty Ernő – cselgáncs.

-csóka-

Az államtitkár is
fát ültetett

Csicsai Gábor államtitkár (jobbról) és Pol-
gár Iván szervező közösen ültették el a fát

A bányatónál ünnepelték
május 1-jét

Nagymegyer

Gúta

Nagymegyer

A dobogósok, Gróf Miroslav, Dóka Tamás, Bugár Zsolt, valamint Bog-
nár Imre, aki a legnagyobb halat fogta (jobbról balra)
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Atöbb mint hatszáz tagot számláló nagymegyeri horgász-
szervezet május első napján rendezte hagyományos ver-
senyét, a helyszín most is a városhoz közeli, ekecsi úti ka-

vicsbánya volt. Talán az időjárás számlájára is írható, hogy idén
valamivel kevesebben próbálkoztak a horgászszerencsével,
ugyanis csak hetvenkilencen váltottak versenybelépőt. Hogy
mi alapján kaptak az uszonyosok, az sokak számára most is kér-
dés marad, hiszen az egykori kavicsbánya partján voltak, akik
nem győzték kiemelni a kopoltyúsokat, viszont akadtak olyan
versenyzők is, akik szinte semmit se fogtak. A kapások száma
egyenes arányban fügött a kisorsolt horgászhelytől is, vélték a
tóhoz gyakran kijáró emberek. A legnagyobb halat, egy 66 cm-
es pontyot a nagymegyeri Bognár Imre akasztotta meg. A ver-
senyszabályok szerint minden kifogott hal centimétere egy-egy
pontot ért, a reggel héttől déli tizenkét óráig tartó megméret-
tetésen végül csak nagymegyeriek végeztek a képzeletbeli do-
bogón is. Győztesként egy kerékpárral lett gazdagabb Bugár
Zsolt, aki 2311 ponttal (48 darab halat fogott) végzett az első he-
lyen. Második Dóka Tamás lett 1896 ponttal (40 hal), harmadik
pedig Gróf Miroslav 1578 ponttal (33 hal). A május 15-i sze-
zonnyitót megelőző horgászversenyen egyébként 423 hal akadt
a horgokra. -kz-

Magyar-szlovák májusfa-ültetés
A város egy újkeletű dologgal lepte meg a gútaiakat. ezúttal merőben eltértek a megszokott
májusfa–állítástól. idén nem a hagyományos májusfa-állítással, hanem faültetéssel kíván-
ták felfrissíteni a májushoz köthető népszokást. Az érdekes eseményre két neves szemé-
lyiséget is meghívtak: Henrich Krejčát, a Markíza Televízió népszerű szerkesztőjét és Vujity
Tvrtkot, a TV2 közismert munkatársát. Mindketten szívesen fogadták a meghívást.

A jelentős eseményen több
százan vettek részt, mely a ta-
valy átadott körforgalom mel-
letti zöld területen zajlott,
ahol a közismert személyisé-
gek három darab gömbjuhar-

fát ültettek. Az esemény érez-
hetően jól szimbolizálta a két
nép barátságát, közeledését,
és ezt pont két híresség tol-
mácsolásában láthatta a gú-
tai közönség. Nem utolsósor-

Értékelték az év legjobb sportolóit
Gúta

A teremkerékpáros szakosztály felnőtt női négyes csapata



A comenius program az általános és
középfokú oktatás terén nyújt támo-
gatást. A program célja, hogy az álta-
lános és középiskolás diákok, vala-
mint tanáraik felismerjék az európai
kultúra sokszínűségét. Támogatja to-
vábbá azon alapkészségek elsajátítá-
sát, amelyek a fiatalok személyes fej-
lődéséhez, jövőbeni munkavállalásá-
hoz szükségesek.

Április utolsó hetén az Ógyallai Spe-
ciális Alapiskola fogadta a Comenius Is-
kolai Együttműködések Projekt talál-
kozójának 28 résztvevőjét: Németor-
szágból Lahr városának, Ausztriából
Mondsee városának, Szlovéniából Len-
dava városának, Magyarországról Lenti
és Mosonmagyaróvár városok gyógy-
pedagógiai intézményeinek küldöttsé-
gét. Az ünnepélyes fogadáson Misák
Zoltán iskolaigazgató köszöntötte a
megjelent vendégeket. A megnyitót kö-
vetően került sor a kézműves foglalko-
zásokra az iskola udvarán. A találkozó
délután előadással folytatódott a Csil-
lagvizsgálóban. Pénteken az iskola be-
mutta a Comenius-játékot, majd a ven-

dégek bepillantást nyertek az elméleti
okatásba. Ezt követte a két iskola játék-
bemutatója. Délután a küldöttséget ko-
márom polgármestere is fogadta, majd
meglátogatták a Komáromi várat és
erődrendszert. Szombaton kiértékelték
a projektet. A megbeszélésen minden
partner röviden értékelte az projektta-
lálkozó tapasztalatait.

„Nagy örömünkre minden résztvevő
elismeréssel szólt a találkozó kitűnő
megszervezéséről, az egyes programok
hasznosságáról, az intézményünkben
zajló szakmai munkáról. Partnereink
egybehangzóan fogalmazták meg azt,
hogy magasra tettük a mércét. Vendé-
geink kifejezték köszönetüket a sok
hasznos tapasztalatért és a kellemes él-
ményekért, melyben részük volt. Mi-
vel a résztvevők a programot sikeres-
nek tartották, elhatározták, hogy együtt-
működésüket egy újabb Comenius
program keretén belül mélyítik el“ - ér-
tékelte a találkozót Misák Zoltán.

A következő találkozó a németor-
szági Lahrban lesz, ahol az iskolák kép-
viselői megismerkedhetnek a német
oktatási rendszerrel. Miriák Ferenc

A szerző felvétele
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Keszegfalva

Épülnek a napkollektorok
nagyban folyik a munka a Keszegfalva kataszterében levő nagyhomok
és Bálvány térségében. ezeken a telepeken két pozsonyi cég, a Gino
Group s.r.o és a Template slovakia s.r.o komoly beruházást vállalt ma-
gára. Míg az első cég közel 7 hektáros területen dolgozik, ahol 18 ezer
panelt helyeznek üzembe, addig a másik cég beruházása jóval kisebb, ám
itt már 90%-ban állnak a napkollektorok.

Először a földmunkálatokat kellett elvégezni, amit még a tavalyi évben
elkezdtek, és az idén tavasszal a terület már készen állt a napkollektorok el-
helyezésére. Mivel nem kis beruházásról van szó, a munkálatok összege
meghaladja a 16 millió eurót, így ezt az értéket védeni kell, ezért 24 órás
őrző-védő szolgálat alatt áll az egész építkezés területe. Annál is inkább, mi-
vel tudvalevő, hogy a napkollektorok területéhez közel helyezkednek el
azok a házak, melynek lakói szívesen „dézsmálgatnak“ egyet-mást. Mivel
itt rengeteg vezeték és alumínium található, ezért óriási a kísértés. De
mint megtudtuk, az ott szolgálatot teljesítő fiatalemberek jól végzik a dol-
gukat, hisz egyetlen lopási eset sem történt ezidáig. A napkollektoroknak
nagy szerepe van a villamosenergia termelésében, sőt látványuk sem el-
hanyagolható.

Kép és szöveg: -pint-

Az európai Regionális Fejlesztési
Alap által kiírt „Beruházás a jövőbe“
című pályázat sikerének köszönhe-
tően a községben két újabb projekt
megvalósítására kerül sor.

Az elmúlt év decemberében meg-
kezdődött a község főterének felújí-
tása. A projekt összértéke 989 145,05
euró, ebből 939 687,80 eurós valós ki-
adást az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERDF) biztosít az 5 százalékos
önrész (9 457,25 euró) mellett. A pro-
jekt megvalósítása során felújításra ke-
rül a járda, a zöldterület és a megvilá-
gítása is. A munkálatokat 2012 au-
gusztására tervezik befejezni.

A másik sikeres pályázat az alapis-
kola felújítása. A projekt összértéke
872 848,75 euró, ebből a valós kiadást
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
biztosítja 829 206,31 euró értékben az

5 százalékos önrész (43 642,44 euró)
mellett.

A felújított iskola kitűnő feltétele-
ket fog biztosítani a tanulók eredmé-
nyes oktatásához, és várhatóan az üze-
meltetési költségek is csökkennek. A
munkák során kicserélésre kerülnek
az ablakok és ajtók, hőszigetelést kap
az épület és a tetőszerkezet. A munkák
2010 júliusában kezdődtek el, és elő-
reláthatólag 2012 januárjában fejeződ-
nek be.

Közbeszerzést írtak ki a környezet-
védelmi udvar és komposztáló meg-
építésére. A projekt értéke 245 287,54
euró. A környezetvédelmi udvar a vá-
logatott háztartási hulladék gyűjtését
és tárolását fogja szolgálni, míg a kom-
posztálóban egy 20 köbméter nagyságú
tároló segítségével fogják a háztartá-
sokban keletkező szerves hulladékot
tárolni. A projekt kivitelezési munká-
latai a szerződés aláírása után 12 hó-
napot vesznek igénybe. (miriák)

Felújítják az alapiskolát, a főteret, megépül
a környezetvédelmi udvar és a komposztáló

Naszvad

Ógyalla

A Comenius Iskolai Együttmű-
ködések Projekt találkozója



9DELTA • 2011. május 9. RÉGIÓ

Szilas

A focipálya környékén is serényen munkálkodtak. Ottjár-
tunkkor ép a májusfának leginkább megfelelő jegenyét kény-
szerítették „térdre”. A komposztálóhoz közel egy kisebb tónak
készítettek helyet, ahová a felesleges esővíz majd utat találhat.
Egy picit arrébb a nyugdíjasok egy csoportja tölgyfákat ültetett.
Alig tettünk meg néhány lépést, máris komoly, fizikailag is
megerőltető munkába „botlottunk“. Az egyik utcában ugyan-
csak a vízelvezetést szolgáló árokrendszert tették használhatóvá,
egyesek viszont a házuk előtt sertepeltétek, tartva magukat a
mondáshoz, hogy ha a háza előtt mindenki összesöpör, ezál-
tal az egész utca tiszta lesz. S tartva magukat a községi brigád
jelszavához: Tiszta falu - tiszta porta.

Míg a munkálatok nagyban folytak, addig a kultúrház hátsó
udvarában már javában főtt a falugulyás. A faluszépítők a jól el-
végzett munkájuk után rászolgáltak a SZISZETA által főzött fi-
nomságra. A szilasiak az egész faluakciójukat a májusfaállí-
tással koronázták meg. -pint-

Községbrigád

A Tarczy Lajos Alapiskola
tanulói is bekapcsolódott a
Tisztítsuk ki Szlovákiát elne-

vezésű programba, melyet a
környezetvédelmi miniszté-
rium hirdetett meg a Föld
napja alakalmából.

Az iskola diákjai szemetet

Élőlánc a tó megóvására

Élőlánc a Hetényi tó körül, ezzel hívták fel a figyelmet a tó megóvásának fontosságára

gyűjtöttek, virágot ültettek,
parkosítottak. Az 1-4. osztá-
lyosok a faluban szedték ösz-
sze az eldobált papírokat, üres
flakonokat. A nagyobbak az
iskola udvarát rendezgették -
a száraz ágakat, szemetet
szedték, metszettek, kapáltak.
A kilencedikesek virágokat ül-
tettek Tarczy felirattal.

Miután mindenki elké-
szült, a tanulók élőláncot al-
kottak a Hetényi tó körül,
hogy felhívják a figyelmet a
tó megóvásának fontosságára.
Végezetül aszfaltrajzokat ké-
szítettek a Föld napja témára.
A nap végére 6 zsák szemét
és egy fél konténernyi száraz
ág és gyom került a megfelelő
helyre. (miriák)

Rancsó Andrea felvételei
A kilencedikesek virágokat ültettek Tarczy felirattal

Hetény

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 ke-
rül sor az Anonim alkoholisták első találkozójára. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk (családtagjaikat és barátai-
kat is). információ: szlovák nyelven: Gabo 0905 624 847,
magyar nyelven György 0905 605 709.

A SZISZETA tagjai főzték a falugulyást

Megmozdult a falu. szombaton mindenki szorgoskodott.
Láthatóan tenni akartak ezért a kis takaros településért. A fa-
luszépítés a község különböző területein folyt, így például a
felújított játszótéren, ahol a szorgos kezű asszonyok és lányok
a padokat, a hintákat és a mászókákat „varázsolták” át.

A szent Orbán Borosgazdák Társulása 2011.
május 20-án megszervezi az i. Olaszrizling
borversenyt a helyi kultúrházban.

A borverseny céljáról Lengyel László a tár-
sulás elnöke nyilatkozott: „Szeretnénk be-
mutatni az Olaszrizling minőségét, amely tör-
ténelmi és jelenlegi helyzetéből adódva kie-
melkedő helyet foglal el régiónkban. Annak
ellenére, hogy csak 100 éve ismerjük, egyike

a Kárpát-medencében a leginkább elterjedt fe-
hérbort adó szülőfajtáknak. Bora jellegzetesen
és enyhén rezeda illatú, keserűmandulára
emlékeztető finoman kesernyés ízű, zama-
tos, elegáns savú minőségi bor.“

A benevezett mintákat (4 db üveg) május
19-ig a községi hivatalba kell leadni. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre május 20-án 18
órai kezdettel kerül sor a helyi kultúrházban.

(miriák)

A csemadok alapszervezete harmadik alka-
lommal rendezte meg egész napos műsorát
a Tánc világnapja alkalmából.

A kicsik az alapiskola kultúrtermében báb-
színházat láthattak a Papucsszaggató király-
kisasszony címmel a nagyigmándi Kincses-

kert óvoda pedagógusainak jóvoltából, majd
kisebb csoportokra osztva tanítóik irányításá-
val különböző kézműves foglalkozások gya-
korlásával töltötték a délelőtti hátralévő időt.

Ezalatt a felső tagozatosok a helyi Művelő-
dési Központban Gulyás Ferenc „Síppal, dob-
bal” című hangszerbemutatóját tekinthették
meg, majd kisebb csoportokban megismer-
kedhettek a hangszerkészítés fortélyaival. A
hangszerkészítésen kívül különböző kézmű-
ves foglalkozások gyakorlására is volt lehetőség.

Ezután a kultúrház nagytermében folytató-
dott a délután, ahol először táncbemutatót
tartott a naszvadi Pettyem tánccsoport, vala-
mint, az ógyallai Bellő Konkoly-Thege nép-
táncegyüttes, a perbetei Napraforgó és a nagy-
igmándi Kis Árgyélus gyermektánccsoport. A
táncbemutatók után következett a táncház, a
szőnyi Vonóshármas együttes közreműködé-
sével. (miriák)

Dobosi Róbert felvételei

I. Olaszrizling borverseny

A Tánc világnapjának tisztelegtek
Naszvad

Szentpéter

„Ez férfimunka volt!“

XXII. Komáromi Imanap
A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és

a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében Jó
Pásztor vasárnapján, május 15-én kerül sor a XXii. Komá-
romi imanapra.

program: 14.30 Keresztút a Család évében, 15.30 Szent-
ségimádás és májusi litánia, 16.00 Főpapi szentmise a
Klapka téren vagy a Szent András plébániatemplomban,
amelyet Mons. Orosch János püspök, a Nagyszombati Fő-
egyházmegye magyar híveinek helynöke mutat be oltás-
testvéreivel együtt. -ga-
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Gúta

Búcs

Naszvad

Az aurafotó a pillanatnyi testi-
lelki-szellemi állapotot tükrözi

A Művelődési Ház könyvtárában Kiss Béla az aurafotózás rej-
telmeibe vezette be az érdeklődőket. Asztalos Márta, a
könyvtár vezetőjének köszöntőjében elmondta, abszurdnak
tűnik a gondolat, hogy valaminek, ami nem látszik, színe le-
gyen, le is lehessen fotózni, majd levonni belőle különféle
következtetéseket. Az aurafotós ezt csinálja.

Az aura nagy mennyiségű információt tárol és egy része fo-
lyamatosan változik különböző érzelmek és gondolatok, il-
letve a fizikai életmód hatására. Ezért az aurafotó információ-
kat közöl testünk, lelkünk és szellemünk együttműködéséről
ugyanúgy, mint személyiségünkről és csakráink töltöttségi ál-
lapotáról. Kiderülhet, milyen rejtett okok vezettek betegsége-
inkhez, megoldhatatlannak tűnő - és gyakran visszatérő - prob-
lémáinkhoz, majd figyelemmel kísérhetjük gyógyulásunk fo-
lyamatát is.

Elképzelhető, hogy pár év múlva az aurafotó ugyanolyan ru-
tinkelléke lesz például az orvoslásnak, mint a vérvétel és a la-
boreredmények. A test-lélek-szellem együttesének minden ré-
szét elemzi. Ráadásul azelőtt jelzi a bajt (például bizonyos be-
tegségekre való hajlamot), mielőtt megjelennének a testben,
betegség formájában. Az aurának 72 ezer energiaközpontja
van melyek hét fő energiaközpontban összpontosulnak. Ezek
a csakrák, melyek függőlegesen, a gerinc vonalát követve, mint-
egy folyosóként helyezkednek el, ezen keresztül áramlik az
energia, mégpedig alulról felfelé. Annak ellenére, hogy a tu-
dósok még mindig nemigen hisznek benne, az elgondolás
már az idők kezdete óta foglalkoztatja az embereket. Persze az,
hogy mennyire vagyunk nyitottak az ilyesmire, már nyilván-
valóan egyénfüggő, és ez így is van rendjén.

Miriák Ferenc
Holop Ferenc felvétele

Valószínűleg a gútai Tündér-
kert óvoda néhány gyermeké-
nek megfordult ez a gondo-
lat a fejében, az idei tűzvé-
delmi bemutatón, amit a gú-
tai Tűzoltó egység tartott az
óvodában.

Mint minden évben, az idén
is, Ing. Iványi Tibor parancs-
nok vezetésével kivonultak
hozzánk. A gyerekek már reg-
geltől izgatottan várták a be-
mutatót.

Az óvoda udvarán, biztonsá-
gos távolságban, szakszerű mó-
don, a parancsnok meggyúj-
totta az előre elkészített gyúlé-
kony anyaggal átitatott anya-
got. A tűzoltóautó pár perc
múlva villogókkal, hangjelzés-
sel megérkezett. A három tűz-

oltó néhány pillanat alatt el-
oltotta a tüzet. A gyerekek
tényleges tűzoltás résztvevői
voltak. Különösebb magyará-
zat nélkül megértették a tűzol-
tók munkájának fontosságát.

Majd a parancsnok a tűzol-
tók segédletével, a gyerekek
nagy örömére, megmutatta a
tűzoltóautó felszerelését. A lel-
kesedés akkor lett teljes, ami-

Egyre szembetűnőbb, hogy évről évre kevesebben
olvasnak, kevesebben járnak könyvtárba. Ha vala-
mit tudni szeretnénk, már inkább az internet se-

gítségével keressük meg. Bár egy könyvet kézbe fogni, át-
lapozni, sokkal személyesebb és bensőségesebb, mint a
monitorról elolvasni valamit.

Erre szerettek volna fókuszálni a lakszakállasi iskolá-
ban, ahol minden évben igyekeznek egy kicsit nagyobb
figyelmet szentelni a könyvnek. Az iskola nagy örömére
a 4. évfolyamtól egészen a 9.-ig minden osztályból jöttek
tanulók, és bemutatták legkedvesebb könyveiket. A dél-
után családias hangulatban telt, ahol a tanárok és diákok
feleleveníthették az első meghatározó olvasmányaikat és
a tanárok végigvezették a tanulókat az egyes olvasási kor-
szakaikon. -pint-

A csemadok, a szülők és a
búcsi Katona Mihály Alapis-
kola közös szervezésében
került sor a tánciskolára és
ennek záróbáljára, a koszo-
rúcskára.

Südi Iringó néhány éve az
egyik kereskedelmi tévécsa-
tornán futó táncshow által
vált közismertté. A műsor si-
kere arra ösztökélte, hogy sa-
ját táncstúdiót indítson. Du-
naszerdahely és Szőgyén mel-
lett Párkányban is indított ha-
sonló stúdiót. A táncórákat az
iskolaévhez igazítják, a kurzu-
sok szeptembertől decembe-
rig, illetve januártól júniusig
tartanak majd, minden csü-
törtökön. Egyik héten Iringó,
a következő héten pedig asz-
szisztense oktat.

„Egyrészt latin formációkat
szeretnénk oktatni, emellett
örülnék, ha indulhatna páros
tánc gyermekeknek és az ún.

Az aurafotó olyan egyedi, mint az ujjlenyomat, amiből nemcsak
a múlt olvasható ki, de utalhat a jövőnkre is

„Tűzoltó leszel ...“

Könyvismertető délután

kor a tűzoltósisakot is felpró-
bálhatták. A bemutató legfon-
tosabb tanulsága az volt, hogy
kis óvodásként a gyerekek
megértették, milyen veszélyes
is lehet a tűz, amit esetleg gon-
datlanságból okoznak.

Kovács erzsébet

Lakszakállas

Koszorúcska mutatót tartott a közel 300 ér-
deklődő előtt.

Grajszki Szabó Szilvia, a
Csemadok helyi szervezeté-
nek elnöke elmondta: „A ko-
szorúcska minden bizonnyal
minden résztvevőnek emlé-
kezetes élmény. Hagyományt
kívánunk ebből építeni, kö-
zösen a Katona Mihály Alap-
iskola pedagógusaival, vala-
mint a szülőkkel, hogy a köz-
ségben élő fiatalok tehetsége
a leghatékonyabb módon ka-
matozzon.“

Miriák Ferenc
Grajszki Szabó Szilvia felvétele

Lady Dance olyan felnőtt höl-
gyeknek, akik nehezen tudják
rávenni párjukat, hogy el-
menjen velük táncolni" – me-
sélte Südi Iringó.

A búcsiakhoz csatlakoztak
gyerekek Bátorkesziről és Sző-
gyénből is. Tíz alkalommal
heti két órában sajátították el
a táncolni vágyók a társas- és
modern táncot. A szövetkezet
éttermében megtartott záró-
bálon 21 pár majd két órás be-

Südi Iringó tanítványaival
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Tel.: 0905 216 340
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VONóhOrgOK - SzAKSzErŰ SzErEléS
UTáNfUTóK - SzErVIz éS KölCSöNzéS

UtánfUtók már 435 €-tól adóval
Tel.: 0��/��20 0��, mobil: 090� ��0 0��

Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno
Nyitva: hé-pé. �.�0 - 12.00   ebédszü. 12.�0 - 1�.00

nagy 

tavaszi 

aakkcciióó

Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

Emisné kontroly na počkanieEmisné kontroly na počkanie

Emissziós ellenőrzés megvárásra

0911 822 501

Város 
2 €NON-STOPA kastélyok falujaként emle-

gett községben a századfor-
duló idején a duna-part a tár-
sadalmi élet  pezsgő hely-
színe volt. Vasárnaponként
szívesen korzóztak az em-
berek. Az elmúlt év novem-
berében elkészült a falu új fő-
tere, ezzel is olyan pezsgő kul-
turális életet szeretnének ide
varázsolni, ami a községbe
vonzza a régió lakosait is.
Minden hónap végén tervez-
nek olyan akciót, ahol felele-
venítik a 20. század legendás
korszakait. 

Az elmúlt hétvégén retro
majálist tartottak „Éljen május
elseje!“ címmel. A program
májusfaállítással kezdődött az
új főtéren a HAVEROCK klub
tagjainak közreműködésével.

Ezt követte a május elsejei fel-
vonulás a 70-es évek divatjá-
nak megfelelően öltözve, a gye-
rekek pionír nyakkendőben.
Az új ifjúsági klubban a kora-
beli tárgyakból kiállításra ke-
rült sor. A helyi hagyományőr-
zők a szabadtéri színpadon ko-
rabeli indulókkal elevenítették
fel a 70-es éveket.  

Kádár Ferenc vásári vándor-

fotográfus korabeli vásári fotó-
zást kínált hangulatos foto-
színházával. Lapunknak el-
mondta, fontosnak tartja a ma-
gyar kultúra, ezen belül is a pa-
raszti kultúra ápolását és meg-
ismertetését. 

Közben a téren megvásárol-

ható volt az új kemencében ké-
szült „karvai lepény”, sör, virsli,
vadpörkölt és karvai almalé.

A kultúrműsor a szőgyéni
Jampi táncegyüttes fellépé -
sével vette kezdetét, majd a
korzózó polgárok korhű divat-
bemutatója következett.  A Ma-
gyarock Dalszínházának be-
mutatója a szocializmus má-
jus 1-jéit idézte elő a Made in
Hungária musical előadásával. 
A Duna-korzó rendezvényso-
rozata a hetvenes évek hangu-
latát ídéző retro discoval zárult.

(miriák)
A szerző felvételei

Majális Keszegfalván
A keszegfalvai Községi Hivatal és a helyi alap-
szervezetek: a csemadok, a nyugdíjasklub, a
Vadászegyesület, a Tűzoltószervezet, a TJ
Agro sportegyesület szervezésében majálist
rendeztek a helyi kultúrháznál. A rendezvé-
nyen rész vett JUdr. Jozef Minarik az Orszá-
gos Önkéntes Tűzoltószervezet elnöke és zá-
horcsek zoltán, az ÖTe járási elnöke is.

A műsor délután a szentmisével és a tűzoltó-
szervezet új zászlajának megszentelésével vette
kezdetét. A bevezető után ünnepi menet in-
dult a tűzoltószertártól egészen a kultúrház

előtti parkig, ahol elkezdődött a kultúrműsor.
Először a helyi alapiskolák diákjai léptek fel,
majd őket követték az ifjú tűzoltók és a futbal-
listák. A program Mészáros Tamás és Habo-
dász István zenés-prózai előadásával folytató-
dott. Kora este záróprogramként az utcabál kö-
vetkezett, melyet a rossz időjárás a kultúrházba
„invitált”. Laki Győző zenefelelős igazi majálisi
hangulatot teremtett a kultúrház falain belül. Az
áldozatkész és kitartó önkéntes munkáért töb-
ben kaptak köszönőlevelet, Florián-szobrokat,  a
vendégek pedig emlékplaketteket is átvehet-
tek. -pint-

Karva
Retro majális
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KOS
Felgyorsulnak körü -
lötted az események.
Csak arra ügyelj,
hogy ne ígérj olyat,

amit nem tudsz betartani.
BIKA

Készen állsz a válto-
zásra, úgy érezheted,
visszataláltál régi
önmagadhoz, ez pe-

dig jó kiindulópont, hogy ter-
veket készíts a jövőre vonat-
kozóan.

IKREK
Sajnos gyakran
mást teszel és mon-
dasz, mint amit
gondolsz. Ha szük-

séged van a társadra, akkor
ezt tedd nyilvánvalóvá.

RÁK
Ne engedd, hogy ná-
lad kevésbé értékes
emberek lehúzza-

nak a maguk szintjére. Tedd
magasra a mércét.

OROSZLÁN
Igyekezz minden
fontos tervedet vég-
hezvinni, mert na-
gyon kedvezőek

lesznek a lehetőségeid.
SZűZ

Nemcsak fizikailag,
hanem szellemileg
is képes vagy valami
rendkívülit alkotni.

Büszke vagy a sikeresen meg-
oldott feladataidra.

MÉRLEG
Egyre fáradtabbnak
és kimerültebbnek
érzed magad, arra

vágynál, bárcsak lassúbb és
nyugodtabb lenne az életed.

SKORpIÓ
Sokat dolgozol, és a
m u n k a h e l ye d e n
minden figyelem
rád irányul. Ettől

egyre idegesebbé válsz és
gyengén teljesítesz.

NyILAS
Régóta húzódó
egészségügyi problé-
mád megoldódik,

ami nagyon jó hatással van a
közérzetedre.

BAK
Ezen a héten valóra
válthatod álmaidat,
de a siker elérése ke-

mény és kitartó munkát kö-
vetel tőled. Igyekezz jól be-
osztani az erődet.

VíZÖNTő
Gondjaid megoldá-
sában egyelőre nem
számíthatsz sem a

barátaira, sem pedig mások
segítségére. Pedig most nagy
szükséged volna rájuk.

HALAK
Kinyílt a világ, újra
képes vagy odafi-
gyelni másokra, és
az érdeklődésed is a

régi a másik nem iránt. Ha-
marosan váratlan, kedvező
fordulatokra számíthatsz.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le
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Horoszkóp Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM

duna menti Múzeum és Könyvtár 
épülete:
Május 14-én Múzeumok hosszú éjsza-
kája. Különböző előadások, Magángyűj-
tők II. Találkozója. A belépés ingyenes a
múzeum összes kiállítására. A múzeum
épületeinek nyitva tartása ezen a napon:
10.00-23.00.
duna menti Múzeum díszterme:
nézd, mi repül! – Gólya! című vándor-
kiállítás. A kassai Kelet-Szlovákiai Mú-
zeum természettudományi kiállítása a
fehér gólyáról, június 11-ig tekinthető
meg.
Limes Galéria:
„Tisztelgés a szerb ősök előtt”. Veljko
Mihajlović: Letelepedés c. grafikai soro-
zatából rendezett kiállítás május 29-ig te-
kinthető meg.
zichy palota:
Régi idők hangjai. Fonográfok és gra-
mafonok Miroslav Lipa magángyűjte-
ményéből.
selye János Gimnázium aulája:
Litomericzky nándor mérnök kiállítása
május 12-ig tekinthető meg.
csemadok székház:
Május 9-én, 16.30 órakor MUdr. pálházy
Béla előadása: A szép és kellemes meg-
jelenés fontossága.
csemadok galéria:
dr. Vavrik Gyuláné Felsőeöri Szarka Er-
zsébet: szelíd színek, nehéz évek című
kiállítása május 27-ig tekinthető meg.
Matica slovenská székháza:
Május 9-én, 17.00 órakor kiállítás meg-
nyitója a pőstyéni járás népviseletéről.
RéV:
Május 14. A csALád nApJA, egésznapos
kép- és kerámia kiállítás.
18.00 „ÉS?!” Színház: Arany János: A ba-
jusz, 19.00 Családi produkciók és Kis-
ködmön TE, Táncház. Bemutatkozó csa-
ládok: Szilva, Bencsics, Mészáros, Panyi,

Nagy, Volner, Iván, Korpás, Lakatos, Vö-
rös, Boráros, Görcs, Szivák, Hégli, Gábor.
Aranysas étterem:
Május 20-án Komáromi fonó – táncház.
18.00 Gyermek táncház és játszóház,
20.00 Felnőtt táncház felvidéki, magyar-
országi, erdélyi és moldvai táncokkal. Ki-
rakodóvásár: A táncház ideje alatt meg-
tekinthető Németh Laci népzenei és nép-
művészeti standja. Kaphatók: eredeti
népviseletek, csángó szőttesek és tarisz-
nyák, népi hangszerek (elsősorban furu-
lyafélék kezdőtől a profi hangszerig), an-
tikvár könyvek néprajz, népművészet és
népzene témában, népzenei CD-k, kalo-
taszegi gyöngyékszerek stb. A belépés
díjtalan!
VMK:
Május 9-én, 18.00 órakor  erika nagyová
„A gondolat ereje és a kiégés jelenség“
(szlovák nyelven), belépő: 2 €. Május 16-
án, 18.00 órakor „A bennünk rejlő erő“
– Fűri Ferenc előadása magyar nyelven,
belépő 1,50 €. Május 23-án, 18.00 órakor.
– MUDr. Mária Butkovičová „Méregte-
lenítés, fogyás, energiapótlás” (szlovák
nyelven), belépő 1,50 €. Május 30-án –
Ing. Oto Moravčík „Gyógyítás fénnyel“
(szlovák nyelven), belépő 1,50 €.
selye János Gimnázium:
7. Baráti Kör nagytalálkozója június
4.én. PROGRAM: 9.30 Gyülekező az is-
kolában. 10.00 Ünnepélyes megnyitó
(aula) – Szózat, 10.05 A Selye János Gim-
názium diákjainak műsora, 10.20 Kö-
szöntők: dr. Bastrnák Ferenc, a Baráti Kör
elnöke, Andruskó Imre, az SJG igazga-
tója a vendégek köszöntői. 10.30 Öku-
menikus áldás: Elek László - katolikus
esperesplébános, ft. Fazekas László – ref.
püspök, 10.35  A Gyémánt- és Vasma-
túra okleveleinek átadása, 11.30 A Gyé-
mánt- és Vasmatúra-oklevelesek „üze-
nete”, 11.45 Megemlékezés a Pedagógiai
Iskola alapításának 60. évfordulójáról, Te-

remavató – Turczel Lajos-terem, Méltató:
dr. Szeberényi Zoltán, ny. egyetemi do-
cens. Helyszín: I.B (46-os sz. terem, 2.
emelet). 11.55 Himnusz, 12.30 – 18.00
Érettségi találkozók az aulában és az osz-
tályokban.

DÉL-KOMÁROM:
csokonai Művelődési Központ:
Május 13-án Rockfesztivál. 
Monostori erőd külső parkolója:
Május 14-én, 10.00 órától iV. Jaguár au-
tóstalálkozó. 
Honda Komfront Márkakereskedés és
Fesztivál-tér:
Május 14. Viii. Veterán motorkerékpár
kiállítás és vetélkedő, ii. Magyarországi
Honda márkatalálkozó.

NAGyMEGyER:
VMK nagyterme:
Május 11-én, 17.00 órakor Köztünk él-
nek... Bemutatkozó jellegű kiállítással
egybekötött rendezvény 17.00 – Kiállítás
megnyitója, munkák értékelése, 18.00 –
Presser-Sztevanovity: padlás (muzikál) a
Komédiás Integrált Színház – KOMISZ
előadásában. Május 20-án , 14.00 órakor
Majális az Izsapi Szociális Intézet lakói
részére.
VMK színházterme:
Május 13-án, 19.00 órakor A régi nyár.
Operett a Komáromi Jókai Színház elő-
adásában. Rendező: Méhes László m.v. -
Jászai Mari díjas.  Május 21-én, 18.00 óra-
kor Kórustalálkozó, énekkarok közös
hangversenye. 
VMK kisterme:
Május 12-én 15.00 órakor a szlovákiai
Alzheimer Társaság szervezésében: Ho-
gyan kommunikáljunk az Alzheimer kó-
ros hozzátartozónkkal.  Május 19-én,
15.00 órakor Hogyan tarthatjuk ébren
memóriánkat aktivizációs tréning be-
mutatója. 

nyeRTeseK
páros belépőt nyertek a 4. puszták népe lovasviadalra:
Csekes Valéria – Búcs, Berencsik Izabella – Bátorkeszi, 
Lőrincz Zoltán – Komárom, Pinke Andrea – Perbete
A belépőjegyeiket szerkesztőségünkben vehetik át
(DELTA, Ferencesek utcája 22.) naponta 8.30-tól 15.30-ig.

Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese Füssy Kálmán 
Nemesócsáról. Nyeremények fél éves DELTA előfizetés! 

GRATULáLUnK!

Lassan vigyázni
kell, nehogy 

elessek bennük

MARCELHÁZA
XIII. F A L U N A P  -  2011. május 14.

08.30 Ébresztő, májusfaállítás, indul a kocsi – hagyomány -
őrző csoport zenés műsora, Főzőverseny kezdete

09.00 Lövészverseny gyerekeknek, Kézműves foglalkozás
10.00 I. falusi olimpia – sportversenyek gyerekek részére

Honfoglaláskori jurtaállítás 
Diák és ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzések

12.30 Falfestés – verseny a gyerekek részére
13.30 A falunap ünnepélyes megnyitója
13.45 Versenyek kiértékelése
14.15 „Mutasd meg, mit tudsz“ – kiállítás megnyitó
14.30 Lóránt Attila fotóművész képei „Mindenhol jó, 

de legjobb úton“ - kiállítás megnyitása 
14.45 Gyerekversenyek kiértékelése
15.00 Kultúrműsor – óvodások, iskolások műsora, Dudó bo-

hóc, öregfiú labdarúgó mérkőzés Marcelháza–Tapolca  
17.00 Bajnoki labdarúgó mérkőzés Marcelháza–Cseke  

Sárkányrepülő bemutató
17.15 „Fekete sólyom“ - íjászbemutató
17.30 Tücsök Nikolett megzenésített verseket énekel
18.00 RC-Comorra repülőmodellezők bemutatója   
19.00 Táncbemutató a művészeti alapiskola előadásában
20.00 Sztárvendég – Solymos Tóni, a legendás EXPRESS 

zenekar frontembere
21.00 MELODIK – Benkó Anti zenekara 
Egésznapos kirakodóvásár, rétessütés, borkóstoló, 
finom ételek és frissítők  várják a kedves vendégeket.
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Tizedik alkalommal rendezték meg Madaron a
polgármesteri Kupáért kiírt nagyszabású nem-
zetközi birkózóversenyt. A takaros madari sport-
csarnokban négy ország 147 versenyzőjét üdvö-
zölhették a sportág szurkolói. Vendégként meg-
jelent a magyar birkózósport egyik kiemelkedő
alakja, a sydneyi olimpia ezüstérmese, Bárdosi
sándor is, aki többek közt a tavalyi országos
bajnokság madari győzteseinek átadta a klub
emlékplakettjeit. 

A verseny fővédnöke Édes István, Madar Község
polgármestere volt, aki a viadalok befejezése utáni
gálán átadta a díjakat, valamint köszönetet mon-
dott a verseny támogatóinak. Járásunkat immár
hagyományosan a madari, a komáromi és a gútai
klubok képviselték. A madari csapatban szőnyegre
léptek a marcelházi, míg a komáromiban a nasz-
vadi sportközpontok tehetséges versenyzői is.

eredmények:
Gyermekek (2004-2005):
22 kg: 1. Tóth Dávid (Madar/Marcelháza)

2. Sluka Ádám (Madar/Marcelháza)
30 kg: 2. Domonkos Máté (Madar/Marcelháza)
Gyermekek (2002-2003):
33 kg: 1. Kovács Nikolasz (Madar/Marcelháza)

2. Paradi Kevin (Madar/Marcelháza)
42 kg: 1. Tóth Gergely (Madar/Marcelháza)

3. Gál Bence (Spartacus/Naszvad)
Gyermekek (2000-2001):
28 kg: 2. Lakatos Luciano (Gúta)
30 kg: 3. Paradi József (Madar/Marcelháza)
34 kg: 1. Megály Zoltán (Madar/Marcelháza) 

2. Kálmán Krisztián (Madar/Marcelháza)
37 kg: 2. Sluka István (Madar/Marcelháza)
ifjabb diákok (1999-1998): 
34 kg: 3. Paradi Frederik (Madar/Marcelháza)
37 kg: 2. Borka Kevin (Spartacus/Naszvad)

3. Borka Christopher (Spartacus/Naszvad)
40 kg: 1. Tóth Ádám (Madar/Marcelháza)

2. Őszi Dániel (Madar/Marcelháza)
52 kg: 3. Marczinkó Nikolas (Madar/Marcelháza)
idősebb diákok (1996-1997):
58 kg: 3. Csicsó Zoltán (Madar/Marcelháza)
74 kg: 1. Szentes Kristóf (Madar/Marcelháza) 

Kadettek (1994-1995):
100 kg: 3. Szabó Bence (Madar/Marcelháza)
ifjabb lányok:
33 kg: 3. Anett Turančíková (Spartacus)
54 kg: 2. Janovics Petra (Madar)
idősebb lányok: 
59 kg: 1. Bogár Rebeka (Madar)
66 kg: 1. Janovics Mónika (Madar)

A csapatverseny végeredménye:

1. Madar/Marcelháza 139 ponttal
2. Somorja 35
3. Spartacus/Naszvad 30
4. Kaposvár 28 
5. Érd
6. Pécs 

A madariak nyolcadik alkalommal lettek 
a csapatverseny győztesei. 

Asztalitenisz

Birkózás

X. Polgármesteri Kupa Madaron

Édes István, Madar Község polgármestere (balra) és
Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes

A csapatversenyben győztes madariak. Balra Kohút Milán klubelnök

Húsvét szombatján már második alkalommal rendezték meg
azt az asztalitenisz tornát Gútán, amelynek Horváth árpád pol-
gármester volt a fővédnöke. A tornán komáromi, dulovcei, ifjú-
ságfalvai, kamocsai és természetesen hazai versenyzők vettek
részt két korosztályban. A díjakat maga a polgármester adta át a
győzteseknek. A versenyzők zrikálására „kénytelen volt” kije-
lenteni, hogy a harmadik polgármesteri Kupán maga is asztalhoz
áll. nos, ott leszünk és szurkolunk!

eredmények:
30-45 év közötti kategória:
1. Mrska 2. Czina 3. Balogh 4. Rajtár 5. Szulcsányi 6. Csente 7. Kádek
8. Németh
45 év feletti kategória:
1. Chylík Peter (Komárom) 2. Pollák László (Gúta) 3. Kajan Jaroslav
(Dulovce) 4. Záhoran Ján (Gúta) 5. Ing. Patruš Ladislav (Gúta) 6.
Szabó Lajos (Gúta) 7. Litvai Ondrej (Gúta) 8. Szabó József (Gúta)
párosok:
1. Chylík – Kajan 2. Mrska – Szulcsányi 3. Pollák – Kádek

Sikeres torna Gútán

Balról jobbra: Kajan J., Balogh á. – bronzérmesek, Mrska M.,
chylík p. – tornagyőztesek, czina R., pollák L. - ezüstérmesek 



V pondelok 9. 5. predpokladám v
našom regióne polooblačno až ob-
lačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 3 do 5  ̊C, denná teplota od 17 do
19  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 10. 5. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno, počas dňa
veľkú oblačnosť a miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná te-
plota od 8 do 10  C̊, denná teplota od
20 do 22  C̊. Slabý V vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 11. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a  možnosť
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná
teplota od 9 do 11  ̊C, cez deň od 22 do 24  ̊C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. 

Vo štvrtok 12. 5. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa zväčšenú oblačnosť a mies-
tami prehánky alebo aj búrky. Možnosť búrok
do 20 %. Množstvo vlahy do 3 mm.  Nočná te-
plota od 9 do 11  C̊, cez deň od 23 do 25  C̊.
Slabý JV vietor do  2 – 4 m/s. 

V piatok 13. 5. predpokladám v
našom regióne veľkú ob-
lačnosť miestami občasné

prehánky. Množstvo vlahy
do 3 mm. Nočná teplota od 9 do 11

C̊, denná  teplota od 22 do 24  C̊.
Slabý SV vietor do 2 – 4 m/s.   

V sobotu 14. 5. predpokladám v
našom regióne veľkú oblačnosť
a miestami občasné prehánky.

Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
7  do 9  ̊C, denná teplota od 21 do 23  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 – 4 m/s.  

V nedeľu 15. 5. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od 8 do 10  C̊, cez deň od 22 do 24  C̊.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. 

V nasledujúcom týždni neočakávam
žiadne výraznejšie zmeny v počasí.

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

Predpoveď počasia  9. 05. - 15. 05.
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www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány 
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Most csak 

370 euró

EláN AUTóISKOlA

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

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

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

Tel.: 0��/��20 920, 090� �1� ��1, 090� �0� �2�

Ako DELTE povedal ko-
márňanský rodák RNDr.
Mirko Bohuš, ornitológ a pe-
dagóg Prírodovedeckej fa-
kulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave, krakľa už
takmer vyhynula nielen u
nás, ale aj v susedných štá-
toch. Kým pred polstoročím
ešte žilo na Slovensku okolo
päťtisíc párov, zatiaľ dnes sú
milovníci vtáčej ríše šťastní,
keď naďabia hoci na jediný
zahniezdený pár. Sporadicky
sa vyskytuje v okolí Marto-
viec a Hurbanova, inde na
Slovensku už krakľu dávno
nevideli. 

Čo je príčinou takéhoto
smutného konca? Okrem po-
četných civilizačných negatív
najmä to, že krakle výlučne
hniezdia a potomstvo na svet
privádzajú v dutinách bútľa-
vých vŕb a topoľov, a takýchto
starých stromov je v prírode
čoraz menej.

Ochranári sa teraz usilujú
krakľu privábiť na Veľkolél-
sky ostrov pri Zlatnej na Os-
trove, kde donedávna mala
svoje domovské právo. Na-

vyše, je to územie, kde je
všetka ľudská činnosť pod-
riadená záchrane prírodných
hodnôt. Celú plochu 250 hek-
tárov sčasti kúpilo a sčasti od
vlastníkov pozemkov dlho-
dobo prenajalo Bratislavské
regionálne ochranárske zdru-
ženie, ktoré mieni navrátiť
sem aj tie pôvodné rastliny a
živočíchy, ktoré sa vplyvom
civilizácie z ostrova vytratili.
Teda aj krakľa belasá má tu
mať svoj staronový domov.

Ochranárske združenie
dalo zhotoviť tridsať vtáčích

búdok prispôsobených pre
pobyt kraklí. Búdky potom or-
nitológ Bohuš postupne za-
vesil na staré vŕby a topole do
výšky desať až pätnásť me-
trov. Zakaždým to bol slušný
horolezecký výkon, pri kto-
rom ľuďom prizerajúcim sa
zo zeme tuhla krv v žilách.
Každá búdka musí byť znútra
vystlaná drevenou drťou, aby
sa čo najviac podobala
hniezdu v bútľavom strome.

Či sa krakliam, prilietajú-
cim z Afriky, žlté drevené
domčeky zapáčia a či sa v
nich aj usadia, ukážu už naj-
bližšie dni. Príchod týchto
operencov do našich končín
sa očakáva koncom apríla,
najneskoršie začiatkom mája.

fb

Krakľa belasá – sťahovavý vták podobný kavke – patrí medzi
našich najpestrejších, ale aj najohrozenejších operencov.
Ochrancovia prírody sa preto usilujú nájsť mu na Veľko-
lélskom ostrove pokojný domov, kde by mohla vzniknúť
vzácna a početná kolónia tohto lietavca.

Či naozaj priletia na Veľkolélsky ostrov? 
Staronový domov
pre krakľu belasú

Oznamujeme Vám, že dňa 18.05.2011 od 19.00 h do 20.30 h v budove Matice slo-
venskej v Komárne (bývalý dom odborov) na i. poschodí v miestnosti  č. 102 sa
uskutoční i. stretnutie AA – anonymných alkoholikov. pozývame všetkých záu-
jemcov (vítaní sú aj ich rodinní príslušníci, resp. priatelia). info: slovenský
jazyk: Gabo 0905 624 847, maďarský jazyk: Juraj 0905 605 709.

Mirko Bohuš pri zhotovovaní kraklích búdok.
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Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
pVC a laminát. parkietpalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkietAkcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!pVC � mm �,�� €/200 Sk/m2

plav. podlahy KAINDL � mm �,9� €/209 Sk/m2

Krúžok stolného tenisu na základnej škole
Marcelová pracuje už veľa rokov  a nadväzuje
na tradície stolného tenisu v obci. Žiakom
školy sa darí, čo dokazujú aj dosiahnuté vý-
sledky. chlapci  v kategórii - jednotlivci a
družstvo sú viacnásobnými  majstrami
okresu a úspešnými účastníkmi majstro-
vstiev kraja. 

Dievčatá hrajú prím už viac ako desaťročie.
Sú mnohonásobnými majsterkami okresu,
pravidelnými účastníčkami majstrovstiev kraja
a v roku 1997 sa umiestnili na 1. mieste v kraj-
skej súťaži.

Aj v tomto školskom roku pokračovali v do-
sahovaní kvalitných športových úspechov a
obsadili  len špičkové miesta. Majstrovstvá
okresu chlapcov i dievčat sa uskutočnili v ja-
nuári 2011 v Komárne s  nasledovnými vý-
sledkami:

1. miesto v kategórii družstiev – chlapci: 
Róbert Viderman, János Kurcz, Alex Babiš,

Patrik Cabadaj.
1. miesto v kategórii družstiev – dievčatá: 
Dominika Bieliková, Kristína Mohošová,

Angelika Žideková, Diana Sáraiová
V kategórii jednotlivcov – chlapci sa na

stupni víťazov umiestnil patrik cabadaj. V
kategórii jednotlivcov – dievčatá zvíťazila An-
gelika Žideková.

I ostatné naše dievčatá v poradí Dominika
Bieliková, Kristína Mohošová a Diana Sá-
raiová zožali veľký úspech a obsadili druhú až
štvrtú priečku.

V súťaži sa pokračovalo vo februári 2011 na
Majstrovstvách kraja v Nitre, kde našu školu
i obec reprezentovali obe družstvá. Tu si už
zmerali svoje sily so žiakmi základných škôl
i osemročných gymnázií so športovým za-
meraním. Aj keď sa im nepodarilo získať pr-
venstvo, úspešne zvládli ťažké zápasy.

Blahoželáme našim reprezentantom za do-
siahnuté vynikajúce výsledky a prajeme im
do budúcna veľa dobrých zápasov,  presných
stolnotenisových úderov ako aj množstvo ví-
ťazstiev.

Nesmieme zabudnúť ani na budúcu gene-
ráciu. Malé talenty sa objavujú v stolnoteni-
sovom krúžku pod vedením Mgr. Jozefa Oc-
skaia. Svojich zverencov neskôr odovzdáva
do rúk Mgr. Ladislavovi Naňovi, ktorý ich ve-
die k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov,
aby  z nich mnohí mohli stáť na stupni víťa-
zov.
Úprimná vďaka patrí obom pedagógom zo
Základnej školy Marcelová.

Mgr. Agnesa Kajtárová
riaditeľka školy

Úspechy stolného tenisu v Marcelovej

V pohraničnom mestečku, v Šahách, sa konal 6. ročník maj -
strovstiev slovenska federácie AWpc-slovakia. na dvojdňo-
vom preteku (16. – 17. 4.) nechýbali ani siloví trojbojári z pO-
WeR cLUBU URBAn Komárno. prvý súťažný deň sa na sú-
ťažnom pódiu predstavili ženy a muži - dorastenci a juniori.

V kategórií junioriek do 67,5 Monika Petrovská vytvorila 4 ná-
rodné rekordy a výkonmi v drepe 120 kg, v tlaku 72,5 kg, v ťahu
140 kg si konečným trojbojovým súčtom 332,5 kg vybojovala už
v poradí štvrtý titul majsterky Slovenska. Medzi všetkými že-
nami bez rozdielu veku a hmotnosti taktiež dominovala a
stala sa absolútnou majsterkou republiky.

Medzi dorastencami do 82,5 kg svoj súťažný debut absolvo-
val 17 ročný Dávid Bielik. Zverenec Františka Ősziho výkonmi
160 kg (drep), 105 kg (tlak) a 170 kg (ťah) skončil na výbornom
2. mieste.

Najväčší favorit medzi juniormi Alex Markovič nič nene-
chal na náhodu a zo Šiah si okrem víťazstva v kategórii do 82,5
kg (drep 290 kg, tlak 180 kg, ťah 260 kg), prekonania 4 sloven-
ských rekordov, vybojoval aj prvé miesto bez rozdielu hmot-
nosti medzi juniormi a dorastencami, a medzi mužmi taktiež
bez rozdielu hmotnosti skončil na druhom mieste.

Posledným komárňanským juniorom bol Tomáš Bugáň,
dvojnásobný majster sveta v tlaku na lavičke, ktorý taktiež de-
butoval v silovom trojboji. V kategórií do 90 kg zvádzal ostrý sú-
boj s domácim Erikom Karvaiom. Zo zlatého kovu sa však ra-
doval domáci pretekár KK Šahy. T. Bugáň výkonmi 255 kg, 190
kg a 190 kg podobne ako Markovič splnil limit na júnové majs-
trovstvá Európy v Poľsku.

V nedeľu sa na súťaži predstavili Viktor Szabó a František
Őszi. Najťažší pretekár súťaže, veterán František Őszi výkonmi
300 kg, 160 kg a 305 kg vybojoval tretí titul pre PCU. V posled-
nej disciplíne, v mŕtvom ťahu, s výkonom 305 kg prekonal svoj
vlastný národný rekord spred dvoch rokov.

Posledným členom výpravy z juhu bol v kategórií mužov do
110 kg Viktor Szabó. Aj keď sa od minuloročných MSR zlepšil
o vyše 50 kg, zopakoval si druhé miesto spred roka. Strieborná
medaila teší, ale aj mrzí zároveň. Titul majstra republiky Szabó
prehral len kvôli väčšej telesnej hmotnosti, veď o 1 kg ľahší Rož-
ňavčan nadvíhal tiež 720 kg, podobne ako pretekár PCU.

Členovia výpravy pod vedením Jána Habardika vybojovali 
3 zlaté a 3 strieborné kovy, čím dokázali, že právom patria me-
dzi slovenskú špičku. -habardík-

Majstrovstvá Slovenska 
v silovom trojboji

tanfolyam indul Észak-komáromban 
június első hétvégéjén.

Megismerheted:
��mit kell tenned, hogy elégedett életet élj,
��mi az oka problémáidnak, betegségeidnek, 

nem megfelelő kapcsolataidnak,
�� hogyan válhatsz kiegyensúlyozott személyiséggé.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Dr. nagy ildikónál
hétfő - péntek 8.00 - 18.00 órakor a 0917 127 039 telefonszámon

www.principyzivota.eu

Principy života® az élet alapelvei

Kvalifikačné predpoklady, kritériá 
a požiadavky na vykonávanie funkcie :
a/ vysokoškolské vzdelanie 
b/ najmenej 5 rokov praxe v mediálnej 

činnosti, orientácia v problematike
c/ bezúhonnosť
d/ organizačné a riadiace schopnosti, 

komunikatívnosť
e/ znalosť práce s PC, vodičský preukaz sku-

piny B
zoznam požadovaných dokladov:
1. overená fotokópia dokladov o splnení kva-

lifikačných a ostatných predpokladov
2. vyplnený osobný dotazník a  životopis

(súhlas uchádzača na použitie osobných
dokladov pre potreby výberového kona-
nia (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o och-
rane osobných údajov))

3. výpis z registra trestov 
(nie starší ako 3 mesiace)

4. písomný návrh koncepcie riadenia  a roz-
voja obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA,
spol. s r.o. orientácia v problematike:
- vydávanie novín 
(komunálna politika mesta)

- vysielanie mestskej televízie 
(programová štruktúra a logistika)

- podmienky financovania spoločnosti

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi 
výberového konania :
a/ dĺžka praxe
b/ odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej

činnosti
c/ vzdelanie
Znalosť cudzích jazykov vítaná 
(podložiť dokladmi)
dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní:

Prihlášky s požadovanými dokladmi je pot-
rebné doručiť v uzatvorenej obálke s ozna-
čením „Výberové konanie – konateľ COM-
MÉDIA, spol. s r.o. neotvárať“ do 31. 5. 2011
na adresu:

Mestský úrad v Komárne
sekretariát primátora mesta
Nám. Gen. Klapku, 945 01 Komárno
Bližšie informácie o podmienkach výbero-

vého konania poskytne sekretariát pred-
nostu MsÚ v Komárne č.t. 035 2851 221
(emailová adresa prednosta@komarno.sk). 

Termín a miesto výberového konania oz-
námi Mestský úrad v Komárne prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred dňom ko-
nania výberového konania.

MUdr. Anton Marek v. r.
primátor mesta

MesTO KOMáRnO
ako zakladateľ a  jediný spoločník

vyhlasuje výberové konanie na funkciu 

konateľa/štatutárneho zástupcu spoločnosti cOM-MédiA, spol. s r.o.
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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

Olcs
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dék
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�

fordító és tolmácsügynökség

KKéésszzppéénnzzkkööllccssöönn  
úújjddoonnssáágg!!

Munkaviszonyban 
„určitá doba“ is!

Vállalkozóknak biztosító
fizetésének elmaradása
esetén is! Nyugdíjasok-

nak, invalidban lévőknek. 
Tel.: 0948 023 888.

Fájó szívvel, soha el nem 
múló szeretettel 

emlékezik halálának 
5. évfordulóján

takács Dezsőre
(Gellér),

és emlékét szívében őrzi élettársa.

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.

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna.
Bocsássatok  meg, én nem tehettem róla.
szerettem volna az élettől még sokat remélni,
Gyermekeim, unokáim útját kísérni.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“
Fájó szívvel emlékeztünk május 1-jén,

halálának 5. évfordulóján 

Ďumbier Pálra Nagylélen. 
Emlékét örökké őrzi gyászoló családja.

Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
reklámfilm szerepekre ke-
resünk modelleket! Kez-
dők és profik, valamint csi-
nos duci hölgyek jelentke-
zését egyaránt várjuk (3 év
- 50 év között)! Feltételek,
további információk és je-
lentkezés weboldalunkon:
www.mond eca ste .hu
(+36/70 416 6389)

„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.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára

Szikonya Jánosra
és édesanyára Szikonya Jánosné

szül. Markacz irénre,
akik immár 15 illetve 10 éve pihennek 

a temetőben.
Örökké gyászoló lányaik: Magda családjával
és Irci családjával, fiuk János családjával. 

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

Fájó szívvel emlékezünk május 7-én, 
halálának 15. évfordulóján 

Vida Lászlóra.
Felesége és lánya családjával.

Vízszerelő – kanalizá-
ciós, dugulás-elhárítás
csúcstechnológiával, Kn,
nz, ds. Tel.: 0908 796 813.

• személyszállítás 1-14
személyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• THERMOSHIELD – szige-
telés, festés, gipszkartonozás
0908 403 615.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása és festése. Tel.: 0907
561 231.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 48.535 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk
• Több bank hitele egy he-
lyen! Magas a havi törlesz-
tése? Gyorskölcsön 700 €-
20.000 €-ig, hypotekáris a
legkedvezőbb ajánlattal. Tel.:
0907 716 283.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal.
zálogház, eötvös u. 17. Ko-
márno. info: 0905 605 902.
• szobafestés, mázolás,
parkettázás,  bútorszerelés,
minőség kedvező áron. Tel.:
0908 666 351.

• Eladó 3-szobás lakás az
Eötvös utcában (II. emelet),
vagy kicserélném 1-szobásra
+ hozzáfizetés. Tel.: 0915 781
559.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.
• Kárpitosmunkát válla-
lok, minőségi munka soké-
ves gyakorlattal. Tel.: 0905
277 247.
• Predám rodinný dom v
Komárne, Priemyselná 26,
cena dohodou. Tel.: 0907 381
936, 0907 071 648.
• 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.
• 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.
• Pedikűr – manikűr, Úzká
13 – Letecké pole, a Timi fod-
rászat mellett. Tel.: 0915 470
806.
• Asztalos- és ácsmunkát
vállalok. Tetők, teraszok, ga-
rázsok készítése, javítása. Ga-
rantáltan a legolcsóbb a kör-
nyéken. 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
törzskönyvezve aktívan vadá-
szó szülőktől Perbetén. Tel.:
0907 624 275.
• Külső-belső hőszigetelést
és térkövezést vállalok. Tel.:
0907 263 710.
• Predáme 3-izbový byt s LV,
pôvodný zach. stav, 70m2, Ul.
Rákócziho, III. posch. KN, 34
tis. eur. Tel.: 0918 361 821,
0903 488 369.
• Kőművesmunkát, szo-
bafestést, külső festést,
gipszkartonozást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Hosszútávra bérelnék nya-
ralót Komáromban. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó családi ház a Bené-
ben. Tel.: 0907 789 332.
• Felújított 2-szobás lakás el-
adó Ógyallán. Tel.: 0907 754
317.
• Predám 2-izbový byt re-
konštruvovaný v Hurbanove.
Tel.: 0907 754 317. 
• Szobafestés 25 €-tól/he-
lyiség, parkettázás 2 €-tól/m2.
Tel.: 0903 574 191.
• Egyszerű kereseti lehető-
ség. 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.
• Szezon előtti akció! Cse-
répkályhák, kandalló típusú
cserépkályhák, népi bútorok.
Csapágy értékesítés, felvásár-
lás. www.cserepkalyhak-mo-
bilcserepkalyhak.hu Tel.:
003620/3979102
• Eladó gyerekszobába fe-
hér szekrény, komód, vá-

lenda. Ebédlőbútor 4,10 m, 3
db rozsdamentes szúnyog-
háló, 3 db fehér reluxa, varró-
gép, Whirpool  mosógép, Za-
nussi hűtőszekrény + fa-
gyasztó. Tel.: 0918 125 171.
• Eladó berendezett garzon-
lakás. Tel.: 0903 926 733.
• Dám do prenájmu 3-iz-
bový byt, prípadne izbu. Tel.:
0944 592 235.
• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.:
0948 306 303.



1�DELTA •   2011. május 9. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Matias Beňík 
Naszvad 

(3350/48)

sóki panna
Búcs

(3250/51)

sándor Lara
Kolozsnéma

(3450/49)
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ÚJSZÜLÖTTEK:
Sabo Alex (Ógyalla); Csikós Peter (Érsekújvár); György Sebas-
tián (Martos); Csontos Chiara (Komárom); Hegedűsová Leila
(Szentpéter); Sóki Panna (Búcs); Beňík Matias (Naszvad); Őri
Tomáš (Komárom); Csicsó Erzsébet (Komárom); Sándor Lara
(Kolozsnéma); Sztojka János (Gúta); Farkaš Barbara (Bátorke-
szi); Botka Patrik (Komárom) 

ELHUNyTAK:
Vass László (68) Komárom; Závonyík Margit (88) Csallóköz-
aranyos; Pór Lajos (60) Búcs; Tánczos Erzsébet (80) Komá-
rom; Rafael Peter (55) Megyercs

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ing. Pálfy Zoltán és Hunčová Angelika (Csallóközaranyos);
Géczi Tóth Barnabás és Horváthová Anikó (Komárom); Kocsis
Tibor (Csallóközkürt) és Antalik Gabriella (Komárom)

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

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Dorjan 
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás

Május 10-én ünnepli 
9. születésnapját

Papp kristóf 
Vágfüzesen.

e szép ünnep 
alkalmából 

szívből gratulál: 
apa, Joli mama, 

Gizi dédi 
és keresztszüleid. 

„Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek.
egyik huncut mosollyal Rád kacsint,
így adja át üzenetünket: 
Boldog szülinapot kívánunk neked!“

Április 14-én ünnepelte 4. születésnapját 

Szűcs Virág Dorina 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
szülei, nagyi, keresztszülei, dédnagyi,
Zsuzsa és unokatestvérei: Vivien, Alexa
és Kristóf.

„szemeidből könny sose guruljon,
Lágy tavaszi szellő arcodhoz simuljon,
Az igaz boldogság ne hagyjon el soha,
Kísérje utadat angyalok mosolya!“

„elmúltak az évek, hatvanéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted.
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Május 6-án ünnepelte 
60. születésnapját 

„szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Gratulálunk 

Modrócky Mercédesznek 
a Tompa Mihály Országos szavaló-

versenyen elért különdíjért, 

és Varga Rózsa tanító néninek,

aki odaadó munkájával készítette

fel lányunkat. 
szülei és nagyszülei.

Április 2-án ünnepelte 
8. születésnapját 

Vince Vivien Gútán. 
E szép ünnep alkalmából kö-
szöntik őt: szülei, testvére

Kristóf, nagyszülei, dédnagyi,
keresztszülei és unokatest-
vérei: Dorina és Jennifer.

nagy József
Vágfüzesen.

e szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó egészséget
és hosszú, boldog életet kíván: családja és ismerősei.

Május 11-én ünnepli 
18. születésnapját 

nagy ferenc
Bálványon.

e szép ünnep alkalmából köszöntik: anyu, apu,
testvéred Kriszti és párja Vili, keresztfiad Kris-
tóf, mama Bálványról, Gadóci mamáék, köriék
ekelről, bátyáék és az egész rokonság.

VLAsy sú KORUnOU KRásy!
salon salon-style pripravil pre

vás špeciálnu ponuku:
dni otvorených dverí!!! 

dňa 3.6 .2011 v piatok
- prezentácia vlasovej kozmetickej

značky o´rising 
- mikrokamerová diagnostika vla-

sov a vlasovej pokožky
- konzultácie pre úpravu a ošetre-

nia  vlasov
- vhodný strih - farba a účes
- používanie stylingových 

prípravkov 
- pri kúpe vlasovej kozmetiky 

o´rising 25% zľava
- vyžrebujeme jedného zo zúčast-

nených osôb, ktorý získava
kompletnú zmenu imidžu a lu-
xusné ošetrenie vlasov a vlasovej
pokožky v hodnote 60,- eur

Rezervujte si termín
salon-style kadernictvo
M. R. Štefánika 13
Komárno, tel.č. 0905 598 435

• Ki ajándékozna kislá-
nyomnak egy notebookot?
Tel.: 0904 025 986.
• Eladó Bátorkeszin 9,5 ár
gondozott szőlő. Tel.: 0903
305 555.
• Karfiol eladó. Tel.: 0905
758 978.
• Személyszállítás 1/4, 0,20
cent/km. Tel.: 0948 021 589.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Eladó 3-szobás lakás a Ko-
menský utcában, 82 m2. Tel.:
0948 501 466.
• Vietnami malacok eladók
Megyercsen. Tel.: 0907 053 971.
• Eladó Opel Vectra combi
1.6, 16V, gy.év: 1998 megkí-
mélt, 17.000 €. Tel.: 0905 157
636.

• Eladók beltéri mahagón
ajtók 60-as, 80-as méret, na-
gyon jó állapotban. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0903 932
121.
• Megrendelhető szabad-
földi paprika, zeller és nagy-
virágú krizantém palánta
Cserháton. Tel.: 035/7782 108,
0902 302 742, 0914 22 46 77.
• Üzletbe keresek 4 órás bri-
gádost, fényképes önéletraj-
zot kérek az autobusz09@fre-
email.hu címre.
• 2-szobás lakás kiadó vagy
eladó Komáromban. Tel.:
0907 636 113.

• Eladó új 80 l-es gázbojler
Quadriga, kéménybe köthető.
Tel.: 0908 413 453.
• Eladó Š-Forman, érvényes
STK – EK, kiváló műszaki ál-
lapot. Tel.: 0907 419 333.
• Eladó családi ház Gútán.
Tel.: 0905 918 388.
• Szórólapok kihordását vál-
lalom Búcson. Tel.: 0907 261 131.
• Eladó gondozott kert Eke-
len, villany, víz, fa házikó. Tel.:
0904 594 535.
• Eladó 2-szobás lakás a Me-
gyercsi utcában, 1. emelet.
Tel.: 035/3810674.
• Eladó autóba gyermekülés
0-tól 18 kg-ig, ára: 30 €. Tel.:
0915 732 972.

• Eladó gyermekbicikli és
beszélő Chou-Chou baba. Tel.:
0907 165 137.
• Emeletes családi ház eladó
Keszegfalván. Tel.: 0905 793
176.
• Egészségügyi problémákra
Reiki kezelés. Tel.: 0905 793 176.
• Eladó 1-éves kislány után
babakocsi + hordozó (jó álla-
potú). Tel.: 0905 831 664.
• Eladó 2-hónapos bak-
kecske. Tel.: 035/7797 693,
este 19.00-21.00 között.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés eladó. Tel.: 0908
042 655.
• Lakás, ház felújítás kor-
rekt áron. Tel.: 0905 640 957. 
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Kézilabda

Ökölvívás

FELNőTTEK
2011. május 14. (szombat) 16.30 órakor: Gúta – Ipolyság, Ekel –
Párkány (IV. liga), Marcelháza – Cseke (V. liga), Martos – Duna-
radvány (Területi Bajnokság II. osztály) 2011. május 15. (vasár-
nap) 10.30 órakor: Dulovce – Búcs (Területi Bajnokság) 16.30
órakor: Ímely – Garamkálna, Naszvad – Tardoskedd (V. liga),
Perbete – Ógyalla „B”/Bajcs, Bátorkeszi – Vágfüzes/Kava, Šrobá-
rová – Szentpéter, Lakszakállas – Keszegfalva, Csallóközaranyos
– Pat, Izsa – Madar, Nemesócsa – Őrsújfalu (Területi Bajnokság),
Gúta „B” – Nagykeszi, Dunamocs – FK Activ, Bogyarét – Tany, Bo-
gya/Gellér – Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály) Megyercs
és Csicsó – szabadnaposak lesznek. 

Ligásaink idegenben: ViOn „B” – KFC, Felsőkirályi – Ógyalla (IV.
liga), Hontfüzesgyarmat – Hetény (V. liga)

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2011. május 14. (szombat) 14 órakor: Csicsó – Keszegfalva, 16.30
órakor: Perbete – Hetény. Szentpéter, Madar és Nemesócsa –
szabadnaposak lesznek. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
2011. május 14. (szombat) 14 órakor: Ekel „B”/Lakszakállas – Ke-
szegfalva (Nyugati csoport) 14.30 órakor: Őrsújfalu – Nemesócsa,
Csicsó – Tany (Nyugati csoport), Dulovce – Ímely, Szentpéter –
Ógyalla, Hetény – Perbete (Madaron) – (Keleti  csoport). Csalló-
közaranyos a Nyugati és Naszvad a Keleti csoportban – szabad-
naposak lesznek.

Hétvégi focimenü

Az összecsapások többsége idő előtt ért
véget, hiszen a remek formában bunyózó
„komáromiak” rendre küldték padlóra el-
lenfeleiket. A 60 kg-os súlycsoportban ez a
lehetőség nem adatott meg Varga Miklós-
nak, mivel a csehek ebben a súlycsoportban
nem tudtak versenyzőt szorítóba küldeni.
Varga tehát még csak mérlegelt, és a komá-
romi Cápák már 2:0 arányban vezettek. Ez is
azonban valamibe került a Bikáknak, hi-
szen egy segédpontot a szabályok értelmé-
ben elveszítettek ezzel a kihagyással. A baj-
nokság szabályai ugyanis úgy rendelkeznek,
hogy győzelemért 5, döntetlenért 3, míg ve-
reségért 2 pontot kapnak a csapatok. Lehet
azonban kockáztatniuk is az edzőknek, hi-
szen a mérkőzés egy összecsapását „joker-
rel” jelölhetik meg, ami azt jelenti, hogy az
ökölvívó győzelme esetén az kettő helyett
három pontot ér, de a plusz pont csak a táb-
lázatban jelenik meg, tehát a mérkőzés jegy-
zőkönyvébe két pont kerül. Mindkét szak-
vezetés élt ezzel a lehetőséggel, de ebből is
a hazaiak jöttek ki jobban. Míg a vendégek
a 75 kg-os súlycsoportban Milan Šáteket je-
lölték meg „csillaggal”, addig a hazai edző
Szellő Imrének szavazta meg ezt a bizalmat.
Aztán úgy Harcsa Zoltán, mint Szellő Imre,
padlóig pofozták ellenfelüket. A legdráma-
ibb mérkőzést a 91 kg-os súlycsoportban lát-

hatták a  nézők. A hazai Darmos József
ugyan magabiztos győzelmet aratott Kamil
Beníček ellen, de a cseh fiú is többször be-
talált, ami izgalmasabbá tette ezt az össze-
csapást. 

Nem túlértékelve ezt az eredményt, vi-
szont rápillantva a Cápák felállítására nagy
az esélye annak, hogy ez a komáromi
„álomcsapat” akár a döntőig is menetelhet.
Már csak azért is, mert információink sze-
rint a vendégbunyósok a bajnokság végéig
vállalják a komáromi színekben való sze-
replést. Legközelebb június 5-én láthatjuk is-
mét a komáromi csarnokban ezt a kiváló
csapatot, amikor a lengyel Rybnik Grizzlies
csapatát látja vendégül. 

sharks Komárom – prostějov Bulls 14:0

56 kg: nagy Krisztián – Erik Šenkeřík (2:0)
60 kg: Varga Miklós – ellenfél nélkül (2:0)
64 kg: Káté Gyula – Denis Gamez (2:0)
69 kg: Klasz árpád – Jakub Bambúch (2:0)
75 kg: Harcsa zoltán – Milan Šátek (2:0) 

+ bónusz 
81 kg: szellő imre – Martin Borek (2:0) 

+ bónusz 
91 kg: darmos József – Kamil Beníček (2:0)

NőK I. LIGA

naszvad/ímely – inter 27:23 (12:12)

A senicai vereség után egyértelmű volt a
naszvadi/ímelyi lányok célja: mindenkép-
pen a győzni a nagyon erős ellenfél ellen. A
vendégek is hasonló elhatározással érkeztek
a Vlahy Jenő Sportközpontba, és egy ideig
úgy is nézett ki, hogy az ő elhatározásuk az
erősebb. A találkozó 6. percében ugyanis
3:1 arányban vezettek, és nem is játszottak
rosszul. Igaz, a hazaiak sem, merthogy hát-
rányukat gyorsan ledolgozták, és  a 16. perc-
ben már ők vezettek 7:5 arányban. Ezután a
mérleg nyelve ide-oda mozgott, de a máso-
dik félidő egyenlő állással kezdődött. A 35.
percben még 14:14 volt az állás, de a 36. és
45. perc között a hazaiak zsinórban szerez-
tek öt gólt, ami végleg eldönteni látszott a
mérkőzés végső kimenetelét. A találkozó
érdekessége volt, hogy valamennyi pályára
lépő hazai játékos szerzett legalább egy-egy
gólt.

Szombaton 18 órai kezdettel, a Csalló-
közaranyosi Kóczán Mór Sportközpontban
mérik össze erejüket a járásunkat I. ligában
képviselő csallóközaranyosiak és a naszva-
diak. Minden bizonnyal ez a találkozó ran-
gadó lesz a javából.
Hazai góldobók: Haris E. 8, Molnár B. 5,

Szabó és kelemen P. 3-3, Šulanová, Molnár
A. és Haris S. 2_2, Bíziková és Oláh 1-1.
Az előző fordulóban:
senica – naszvad/ímely 27:20 (16:7)
Vendég góldobók: Haris E. 6, Bíziková és
Molnár A. 3-3, Molnár B., Haris S. és Kele-
men P. 2-2, Mahor Cs. 1.

NőK II. LIGA

Gúta – Banská Bystrica 29:40 (12:20)

Egyértelműen a listavezető besztercebá-
nyaiak voltak a mérkőzés esélyesei, és efe-
lől ők sem hagytak semmilyen kétséget. A
találkozó első percétől világos volt, hogy
csak a gólarány lehet kérdéses. A súlyos ve-
reség ellenére a gútai lányok lelkesen küz-
döttek, sőt, Zolnai edző ezt a teljesítmé-
nyüket értékelte legmagasabbra az idény
folyamán. Igaz, két fordulóval a bajnokság
befejezése előtt küldhette legerősebb csa-
patát a pályára. A sportszerencse sem állt a
hazaiak mellé, hiszen tíz lövésük a kapufá-
ról pattant vissza a mezőnybe.

Egyhetes szünet után, a bajnokság záró-
mérkőzésén a Brezová pod Bradlom csapa-
tát látják vendégül a vágpartiak.   
Hazai góldobók: Vass 8, K. Navrátilová 5,
Lakatos, Kürti N. és Nagy M. 4-4, Csente
K.3, Bogár N. 1. -dm- 

Denis Gomeznek (pirosban) nagy pofonokat kellett elviselnie Káté
Gyulától. Nem is bírta sokáig... Fotó: KG

A cápák felfalják a bikákat is
A „BoxingOne championship 2011” közép-európai amatőr ökölvívó csapatbajnokság „A”
csoportjának nyitómérkőzésén szenzációs eredményt értek el a Komáromi sharks ököl-
vívói. A lényegesen erősebbnek kikiáltott és hitt cseh prostějov Bulls csapatát megalázó
vereséggel küldték haza a Komáromi Városi sportcsarnok szorítójából. A vendégek vé-
delmére azonban el kell mondani, hogy szakvezetésük egészen más csapattal képzelte
el a rajtot ebben a neves bajnokságban, de több ökölvívó az utolsó pillanatban vissza-
mondta részvételét. nem úgy a hazaiaknál, ahol egy magyar válogatottnak is megfelelő
gárdát sikerült „összeboronálni”. 
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IV. LIGA
1. Komárno 24 19 2 3 63:15 59
2. FK Levice 24 16 3 5 46:20 51
3. Šurany 24 14 3 7 44:39 45
4. Neded 24 13 4 7 56:28 43
5. Nový Život 24 13 1 10 38:34 40
6. Veľký Meder 24 11 4 9 33:34 37
7. Kolárovo 24 11 2 11 37:32 35
8. Okoličná 24 10 4 10 46:43 34
9. Štúrovo 24 9 5 10 37:46 32

10. ViOn „B“ 24 9 4 11 42:47 31
11. Veľké Lovce 24 8 3 13 35:31 27
12. Vrakúň 24 8 3 13 33:45 27
13. Šahy 24 7 3 14 25:47 24
14. Horná Kráľová 24 7 3 14 28:60 24
15. Sládkovičovo 24 5 7 12 31:41 22
16. Hurbanovo 24 6 1 17 21:53 19

V. LIGA
1. Dvory n/Ž. 22 14 2 6 50:26 44
2. Tvrdošovce 22 14 2 6 54:34 44
3. Želiezovce 22 12 6 4 56:26 42
4. imeľ 23 12 6 5 40:22 42
5. Tlmače 23 11 3 9 35:31 36
6. Marcelová 23 10 3 10 35:40 33
7. Komjatice 23 8 6 9 34:35 30
8. chotín 22 9 3 10 40:43 30
9. Bešeňov 23 9 3 11 34:38 30

10. Čaka 22 8 4 10 35:39 28
11. nesvady 23 8 4 11 26:43 28
12. Kalná n/Hr. 22 6 9 7 21:21 27
13. Tek. Lužany 22 6 4 12 26:42 22
14. Hont. Vrbica 22 7 1 14 26:49 22
15. Zemné 22 3 6 13 23:46 15

TERÜLETI BAJNOKSÁG
1. szentpéter 23 19 1 3 68:30 58
2. Nemesócsa 23 13 3 7 43:29 42
3. Lakszakállas 23 13 1 9 50:43 40
4. Keszegfalva 23 11 6 6 42:27 39
5. Šrobárová 23 11 6 6 43:35 39
6. Vágfüzes/Kava 23 11 5 7 32:32 38
7. Perbete 23 11 3 9 54:31 36
8. Izsa 23 10 3 10 45:41 33
9. Cs.-aranyos 23 10 1 12 35:38 31

10. Búcs 23 8 6 9 56:46 30
11. Dulovce 23 9 3 11 42:36 30
12. Bátorkeszi 23 9 3 11 52:47 30
13. Madar 23 8 5 10 32:39 29
14. Pat 23 7 5 11 42:52 26
15. Ógyalla „B“ 23 6 3 14 20:71 21
16. Őrsújfalu 23 1 0 22 15:74 3

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 18 15 2 1 77:14 47
2. Nagykeszi 19 14 4 1 63:21 46
3. Dunaradvány 18 11 2 5 47:25 35
4. Bogya/Gellér 18 7 3 8 39:37 24
5. FK Activ 18 7 3 8 32:42 24
6. Tany 17 7 2 8 42:41 23
7. Bogyarét 17 6 4 7 32:41 22
8. Csicsó 18 5 5 8 40:42 20
9. Nagysziget 17 5 5 7 27:37 20

10. Martos 17 6 1 10 33:49 19
11. Dunamocs 18 4 4 10 23:45 16
12. Megyercs 19 1 3 15 17:78 6
Bogya/Gellér csapatától 12 pontot levonnak

IFJÚSÁGIAK
1. csicsó 10 9 0 1 53:12 27
2. Perbete 8 5 0 3 28:31 15
3. Szentpéter 9 4 2 3 23:25 14
4. Nemesócsa 10 4 1 5 28:28 13
5. Hetény 10 4 0 6 32:30 12
6. Keszegfalva 10 4 0 6 21:28 12
7. Madar 9 1 1 7 14:45 4

DIÁKOK - NyUGATI CSOpORT
1. ekel „B“/Laksz. 16 14 2 0 76:10 44
2. Keszegfalva 16 10 2 4 40:17 32
3. Cs.-aranyos 16 10 1 5 42:30 31
4. Nemesócsa 16 5 5 6 55:35 20
5. Őrsújfalu 16 4 1 11 22:65 13
6. Csicsó 15 2 4 9 20:65 10
7. Főnix Tany 17 1 5 11 19:52 8

DIÁKOK - KELETI CSOpORT
1. szentpéter 16 12 3 1 43:11 39
2. Ógyalla 16 11 1 4 62:40 34
3. Ímely 16 7 2 7 26:36 23
4. Naszvad 17 4 6 7 39:34 18
5. Hetény 17 5 2 10 28:53 17
6. Pribeta 16 4 4 8 33:37 16
7. Dulovce 16 4 2 10 11:31 14

Kialudni látszik a fény 
az ógyallai alagút végén

IV. LIGA
KFc – ekel 4:2 (2:2), Kürthy, Podlucký,
Vígh, Szórád – Faragó 2 

Izgalmas, jó mérkőzést látott a szép-
számú komáromi közönség. Az első
félidő utolsó négy percében három
gól is esett, amikor először a 42. perc-
ben Podlucký 2:0-ra növelte a hazaiak
előnyét, majd a vendégek kiváló csa-
tára Faragó kétszer is betalált, dráma-
ivá téve ezzel a találkozót. A második
félidőben fölényben játszott a hazai
csapat, és csak idő kérdése volt, mikor
töri fel a vendégek védelmét. Vígh és
Szórád lövései aztán egy újabb lépés-
sel közelebb vitték a lilákat a bajnoki
cím felé.
Ógyalla – negyed 0:3 (0:1)

Az első félidőben még úgy-ahogy
igyekeztek a hazaiak tartani a lépést
ellenfelükkel, de a másodikban las-
san „leépültek”, amit a vendégek kel-
lőképpen kihasználtak. Nagyon kilá-
tástalannak látszik ezzel az ógyallaiak
helyzete a IV. ligában.
párkány – Gúta 2:1 (2:0), Magyar

Egy tucatnyi helyzetet hagytak ki a
gútaiak ezen a mérkőzésen, ami végül
megbosszulta magát. Arról a mérkő-
zésről, amelyet gólokkal kellett volna
nyerniük, végül vesztesként távoztak.
A hazaiaknak az utolsó percig resz-
ketniük kellett az eredményért, bár ez
a lényegen már semmit nem változ-
tat.
További eredmények: Levice – Šahy
2:1, Sládkovičovo – ViOn „B“ 2:2, V.
Lovce – N. Život 0:1, Šurany – Vrakúň
5:1, V. Meder – H. Kráľová 1:0.

V. LIGA
Hetény – Marcelháza 1:3 (0:2), Lucza
– Zajos 2, Gumbér B.

Megérdemelten nyerték a vendé-
gek ezt a rangadót, merthogy jelenleg
jobb csapattal rendelkeznek a hazai-
nál. Mindkét csapatnak voltak hely-
zetei, a hazaiak kapufát lőttek, a ven-
dégek negyedik gólját pedig a kapu
előtti sár hiúsította meg. Ennyivel job-
bak voltak a vendégek.
zselíz – naszvad 5:0 (2:0)

„Szegény ember vízzel főz” – tartja a
mondás, és ez a naszvadiakra duplán
érvényes. Igaz, hogy 20 percen át si-
keresen védekeztek, de aztán fel kel-
lett adniuk a párharcot a hazai csatá-

rokkal szemben. A három szögletből
született három gól, talán másra is
vall... 
Tardoskedd – ímely 2:1 (1:0), Ryšavý

A döntetlen lett volna igazságosabb
ezen a találkozón, mivel a vendégek
több mint egyenrangú ellenfeleknek
bizonyultak. A végén aztán el lehetett
gondolkozniuk azon, miként lehet
ilyen mérkőzést elveszíteniük.
További eredmények: Dvory n/Ž. –
Komjatice 2:0, Kalná n/Hr. – Tlmače
0:0, Čaka – Bešeňov 2:3, Zemné – H.
Vrbica 1:2. T. Lužany – szabadnapos
volt. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG
szentpéter – Lakszakállas 3:1 (1:0),
Vida E. 2, Lakatos – Halász G.

Közepes színvonalú mérkőzésen
megérdemelt győzelmet aratott a baj-
noki cím várományosa. A nagyon
sportszerű és baráti hangulatban
zajló találkozón azonban a vendégek
sem okoztak csalódást, hiszen végig
„partiban” voltak vendéglátóikkal.
Mindkét oldalon kimaradt néhány
góllal kecsegtető helyzet, a legna-
gyobbat a mérkőzés elején a vendég
Inczédi Tamásnak „sikerült” kihagy-
nia, amikor lövése centikkel ment a
kapu fölé.   
Őrsújfalu – perbete 0:4 (0:0), Sebes-
tyényi 2, Uzsák, Hrobár (öngól)

A hazaiak az első félidőt még sike-
resen kibekkelték, de aztán érvénye-
sült a vendégek jobb játéktudása és
erőnléte.
nemesócsa – izsa 2:0 (1:0), Viczena
Z., Kósa

Végig mezőnyfölényben játszottak a
nemesócsaiak, a vendégek szinte
helyzetig sem jutottak el.
Búcs – Madar 4:1 (1:0), Bódis 3, Sánta
(11 m) – Csicsó R.

Kiegyensúlyozott játékot hozott az
első félidő, a másodikra viszont a ven-
dégek elfáradtak, és vereségük akár
nagyobb arányú is lehetett volna. 
pat – dulovce 2:5 (0:0), Rozsnyó, Ke-
szegh – Rigó 3, Góri, Banda

A második félidőben 10 perc alatt
háromszor is betaláltak  vendégek, és
ez adta meg a találkozó további részé-
nek az alaphangját. Meglepőnek
tűnő, de teljesen megérdemelt ven-
dég győzelem született.

Keszegfalva – csallóközaranyos 1:0
(1:0), Czúth-Lami

A vendégek kezdtek aktívabban, de
a hazaiak nemcsak kiegyenlítették a
játékot, hanem gólt is lőttek. A máso-
dik félidőben a kapusoké volt a fő-
szerep, így már több gól nem esett. 
Vágfüzes/Kava – Šrobárová 2:2 (0:1),
Bagin, Méhes – M. Čepela 2

Az első félidőben a vendégeké volt
a jobb csapat, a másodikban azonban
félórás nyomás nehezedett a kapu-
jukra. A hazaiak küzdőszellemével
ugyan nem volt baj, de a helyzetek
kihasználása továbbra sem a csapat
erőssége.
Ógyalla „B”/Bajcs – Bátorkeszi 1:0
(0:0), Csicsó

Aki nem látta, talán el sem hiszi. A
vendégek szinte végigtámadták a mér-
kőzést, óriási helyzeteket dolgoztak
ki, de... A hazaiak kapujába M. Bičan,
a kiváló hátvéd volt kénytelen beállni
kapus híján, és védéseivel szinte az
őrületbe kergette a vendégeket. A
győztes találatot a találkozó 84. percé-
ben szerezték meg a hazaiak.

TERÜLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLy
FK Activ – csicsó 2:1 (2:0), Töltésy, Ba-
ráth – Nagy Z.
Martos – Bogya/Gellér 1:3 (1:1), Rácz
– Végh T., Nagy, Ledecky
Tany – dunaradvány 4:0 (1:0), Koton
P. 2 (1 – 11 m), Tóth, Marton
nagykeszi – dunamocs 3:0 (1:0),
Szűcs 2, Mészáros 
Megyercs – Gúta „B” 0:12 (0:8), Né-
meth Kr., Kádek és Dobi 2-2, Kürti A.,
Németh I., Zahorec, Sladky, Jancsó,
Miťko.
nagysziget és Bogyarét – szabadna-
posak voltak. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – IFJÚSÁGIAK
szentpéter – csicsó 1:7 (0:3) Mihalík
–  Cseh D. 3, Csente, Kosár, Bozsaky,
Majer
Keszegfalva – Hetény 5:0 (1:0), Ra-
fael, Kováč, Cukár D., Komár M.,
Maťko
Madar, perbete és dulovce – szabad-
naposak voltak. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG – DIÁKOK 
nyugati csoport:
csallóközaranyos – csicsó – elma-
radt 
Tany – ekel „B”/Lakszakállas 1:4
(0:3), Szikonya – Németh, Kovács, Bu-
gár, Fraňo
Keszegfalva – nemesócsa 2:1 (1:0),
Farkas Chr., Benc – Bedecs 
Őrsújfalu – szabadnapos volt. 

Keleti csoport:
naszvad – Hetény 1:1 (0:0), Sebők -
Nagy
ímely – perbete 2:1 – Vendég gól: Ko-
csis 
Ógyalla – dulovce 4:0 (1:0), Karvai
Št. 2, Profektus, Kecskés 
szentpéter – szabadnapos volt.

Az ógyallaiak újabb vereséget szenvedtek hazai pályán, és sorsuk
megpecsételődni látszik. A komáromi liláké úgyszintén, csak egészen
más pozícióban. Remek meccset játszottak az ekeli zöldekkel, ame-
lyen mégiscsak a nagyobb rutin győzedelmeskedett, bár a vendégek
az első félidő végén rendesen ráijesztettek a listavezetőre. A gútaiak
győztesnek látszó mérkőzést buktak párkányban, ami igencsak bosz-
szantó volt számukra. Az V. liga rangadóján a menetelő marcelházi-
akat a hetényi szomszédok sem tudták megállítani. A naszvadiak
vesszőfutása tovább folytatódik, míg az ímelyiek kishíján pontot ra-
boltak Tardoskedden. A Területi Bajnokságban már ismerjük a baj-
nokot, csak ők még erről nem szívesen beszélnek, amíg ez matema-
tikailag is nem nyer teljes bizonyosságot.
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