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Egyik tavalyi számunkban bővebben foglalkoztunk a komáromi kutyamen-
helyen uralkodó helyzettel. Akkor az egyik kutyatulajdonos mesélte el meg-
hurcoltatásának történetét, amikor vissza akarta szerezni elkóborolt kutyusát.
Már akkor kiderülni látszott, hogy a gadóci menhelyen valami tényleg nincs
egészen rendjén a dolgok menetével. A cikk megjelenése után, a kutyamen-
hely vezetőnője bírósági perrel fenyegette meg lapunkat, mivel állítólag, ha-
mis vádakkal illettük az általa vezetett intézményt, így közvetve őt magát is.
Különösen a cikk címével: „Kutyamenhely, vagy kutyabörtön?” haragítottuk
magunkra a vezetőnőt. Azóta többen is elmondták menhelyi „élményeiket”,
amiből arra lehet következtetni, hogy talán mégis...

És tovább
sírnak
a kiskutyák

És tovább
sírnak
a kiskutyák

Éledezik az ingatlanpiac, nőtt a vásárlókedv

Komáromban a régebbi
lakásokból nagy a választék
A legtöbb lakás hagyományosan a májusi, júniusi
időszakban és ősszel a nyári szünidőt követően cse-
rél gazdát.

Piaci elemzők véleménye szerint az elmúlt évekhez
képest idén fokozatosan nőtt a lakosság vásárlókedve.
A Hospodárske noviny gazdasági napilap összeállí-
tása alapján a tavalyi év első negyedévéhez viszo-
nyítva idén csaknem 50 százalékkal több lakást adtak
el. A lakáspiacon érzékelhető növekedés a bankok
közti konkurenciaharcnak is köszönhető, amely elő-
nyösebb hiteleket és javuló piaci kedvet teremtett.

Folytatás a 6. oldalon

És tovább
sírnak
a kiskutyák

Anagymegyeri városatyáktól zöld utat kapott a
Webasto-Edscha Cabrio Slovakia Kft. zöldmezős
beruházása a város ipari zónájának területén.

Többek között erről is döntött a helyi képviselő-tes-
tület a május 16-án megtartott, maratoni hosszúságú
ülésén. Az I/63-as főút mellett elterülő 30 hektáros
ipari park gyakorlatilag még szántóföld, pedig az ön-
kormányzat már hosszú évek óta igyekszik befekte-
tőket keresni a területre. A mostani beruházó már rég-
óta termel Nagymegyeren, két telephelyén - a Tábor
utcában és a Széleshíd utcában - több mint négyszáz
embert foglalkoztat.

Folytatás a 7. oldalon

300 új munkahelyet
teremtenek

Teljes útlezárás 10 napig

A dunaszerdahelyi
forgalmi felügyelő-
ség értesíti a lakos-
ságot, hogy az I/63-
as számú közúton
Na g y m e g ye r n é l
május 30-án reggel
7.00 órától június
10-én este 22.00
óráig teljes útlezá-
rás lesz az említett

útszakaszon, annak felújítása miatt. Ez alatt az idő alatt a ki-
helyezett táblák szerint lehet majd közlekedni, a forgalom
Ekecs felé lesz irányítva. -ga-

Nagymegyer

Civilek új igazgatót
szeretnének a
gimnázium élére

Folytatás a 2-3. oldalon

Komáromi civilek szerint a komáromi
Selye János Gimnázium iskolatanácsa
nem hirdette meg nyilvánosan az igaz-
gatóválasztással kapcsolatos pályázatot.

Komáromban nem először merül fel,
hogy a helyi magyar gimnázium élén vál-
tozás szükséges. Ezúttal 5 civil szervezet
adott ki felhívást, melyben nehezménye-
zik, hogy a nyilvánosság nem értesült ar-
ról, hogy igazgatóválasztás zajlik a gimná-
ziumban.

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A minap szerkesztőségünk-

ben járt Lukács Attila komá-
romi olvasónk, aki hozzájárult
nevének feltüntetéséhez, hi-
szen ahogy elmondta, neki
nincs az üggyel kapcsolatosan
titkolnivalója. Őt nemes egy-
szerűséggel becsapták, mi több,
lelki megrázkódtatást okoztak
neki és családjának. De mi is
történt tulajdonképpen?

„Valamikor a 2010/2011-es
év találkozásánál, a kikötőben
lévő vállalkozásom helyszínén
mellém szegődött egy kóbor
kiskutya. Amerre csak léptem
jött utánam, és mivel hideg is
volt, meg a kutyus is borzal-
masan megviseltnek látszott,
nem volt szívem őt elkergetni.
A meleg műhelyben elvégez-
tem rajta a szükséges higiéniai
tennivalókat, ételt és vizet ad-
tam neki. A környéken azon-
nal elhíreszteltem, hogy mel-

lém szegődött egy drót-
szőrű schnauzer-keverék, de
senki nem jelentkezett érte.
Néhány nap után már annyira
ragaszkodott hozzám, hogy vi-
lágossá vált, egymásra talál-
tunk. Így egy újabb kellemes
kötelesség várt nap mint nap a
munkahelyemen. Egyszóval
Mazsola – merthogy így ne-
veztem el a kutyust – életem
szerves részévé vált. Ahogy egy
kutyatartóhoz illik, igyekeztem
minden olyan feltételt megte-
remteni, amely a kutyus nyu-
godt életéhez szükséges, tehát
bódét építettem és rendszere-

sen elláttam étellel. Mivel Ma-
zsola nem tartozott a veszélyes
négylábúak közé, szabadon
hagytam mozogni úgy, hogy
azért látótávolságon belül ma-
radjon. És mégis. Az egyik nap
kollégám kinyitotta a kaput, és
Mazsola természetes kíváncsi-
ságától vezérelve, kiment a ki-
kötő előtti közterületre. Ez sem
volt számára ismeretlen hely,
hiszen naponta erre közleked-
tünk vállalkozásom és lakhe-
lyem között. Visszajönni azon-
ban már nem tudott mint
máskor, mert az autójával ép-
pen arra haladó komáromi ku-
tyamenhely vezetőnője azon-
nal megállt, kocsijába tette és
elhajtott. Már ez a tény meg-
haladta a vezetőnő jogosítvá-
nyát, mivel semmilyen bizo-
nyítéka nem volt arra, hogy kó-
bor kutyáról lenne szó. Még ha
lett volna is, akkor sem áll jo-
gában

az ebet befogni és arra a men-
helyre szállítani, amelyen ép-
pen ő látja el a vezetői teendő-
ket. Én ma is azt állítom, hogy
a vezetőnő a kutyámat ellopta.
Ez azonban csak később derült
ki. Mazsolát mindenütt keres-
tem, azt még csak nem is fel-
tételeztem, hogy a gadóci men-
helyen lehetne őt megtalálni.
Amikor már minden más le-
hetőséget kimerítettem, végső
elkeseredésemben elmentem
a menhelyre. És legnagyobb
örömömre –, hogy Mazsola
öröméről már ne is beszéljek –,
újra összetalálkoztunk. Örö-

münk azonban korai volt. Hi-
ába jelezte Mazsola, hogy meg-
jött a gazdija, hiába mutattam
fel a róla készített fotódoku-
mentációt, a vezetőnő újabb és
újabb dolgokkal jött elő, ame-
lyek teljesítése után mégis
megadta a reményt, hogy Ma-
zsolát hazavihetem. Ami véle-
ményem szerint ellenkezik
minden törvénnyel, az az ál-
tala kitalált, és állítólag gya-
korta használt „helyszíni
szemle”. Az valami egészen el-
képesztő és beteges dolog, ami-
kor egy kutyamenhely sem-
milyen jogokkal nem bíró ve-
zetőnője szemtelenül kierősza-
kolja látogatását a kutyatartók-
nál, és jogot formál annak
megítélésére, hogy a tartáshoz
megfelelőek vagy sem a felté-
telek. Amikor már kategoriku-
san követeltem Mazsola kia-
dását, nem ismerve a menhely

házirendjét, a vezetőnő
meggyőzött, hogy néhány na-
pig csak látogassam a kutyá-
mat, gondoskodjak róla és tá-
mogassam a menhelyet. Így
lettem a menhely egyik „ön-
kéntes munkatársa”, rácsokat
készítettem, saját költségemre
vásároltam két darab húsz mé-
teres hosszabbítót és egyéb
műszaki dolgokat. Mindezt an-
nak reményében, hogy végre
majd hazavihetem Mazsolát.
Amikor már nagyon telt az idő,
újra megismételtem ezirányú
kérésemet, de nagy meglepe-
tésemre azt a választ kaptam,
hogy Mazsola iránt Németor-

Hogyan került Mazsola, a komárom

És tovább s
Komárom Város nevében Novák Tamás alpolgármester múlt
héten szerdán fogadta a Hősök Klubjának tagjait. A 11 tagú
delegáció Oroszországból érkezett, hogy megemlékezzenek
a II. világháború befejezésének 66. évfordulójáról, és elhe-
lyezzék a kegyelet koszorúit a felszabadító tengerész szob-
ránál, majd megtekintették a város néhány nevezetességét.

A delegációt Szabó Kamil akadémikus, magánvállakozó kí-
sérte, akit Antoskin Nyikolaj vezérezredes, a Hősök Klubjának
elnöke a Gagarin emlékérem arany fokozatával tüntetett ki a
Komáromi Városházán. Szabó Kamil a Tudományos Világaka-
démia a Komplex Biztonságért (World academy of sciences for
complex security) akadémikusa, és az ezen a területen elvégzett

kutatásait ismerték el.
A küldöttség vezetője Antoskin Nyiko-

laj vezérezredes, aki lapunknak el-
mondta, hogyan élte meg a csernobili
katasztrófát.

„Az ukrán miniszterelnök már április
26-án (1986) reggel utasítást adott meg-
felelő mennyiségű autóbusz és sze-
mélyautó összeszedésére az erőmű kör-
nyékén élők evakuálásához. Két és fél
óra alatt 44 600 embert vittek el onnan.

A repülőről végrehajtott első szemle
után már nem volt titok a katasztrófa méreteit illetően. A kö-
vetkezmények felszámolását célzó műveletekben 80 repülőgép
és helikopter vett részt. Először homokot dobtunk le a sérült re-
aktorra. Egy-egy helikopter 8-10 darab, egyenként 60-80 kilo-
grammos zsákot vitt a fedélzetén, a cél felett lebegve megállt a
levegőben, majd a legénység - amely hevederekkel rögzítette ma-
gát - a nyitott ajtón dobálta ki a zsákokat 200 méter magasság-
ból a 20 méter átmérőjű kráterbe. Majd betonkeveréket és ólmot
szállítottunk a kráter fölé, és így tíz nap alatt sikerült befedni a
reaktort“ – nyilatkozta lapunknak.

„A sugárzásmérők nem működtek, mert jóval erősebb volt a
sugárzás, mint amennyit mérni tudtak volna. Úgy számoltam,
hogy mintegy 1500 röntgen lehetett a sugárdózis, ám később
azt mondták, hogy a valóságban 3500 volt (már 500-as sugárzás
halálos lehet - a szerk. megjegyzése). De mit számít, ha feladatot
kellett teljesíteni? - mondta Antoskin. Hozzáfűzte, hogy a he-
likopterek is tönkrementek a sugárzástól, de főleg a hőségtől
két-három bevetés után: ugyanis a kráter közelében 120, a krá-
ter fölött pedig 200 fok Celsius volt a hőmérséklet.

A repülősök jódtablettákat kaptak és az üléseik alá ólomle-
mezeket tettek. A sugárzást nem mérték, mert voltak ugyan
számlálóik, amelyek az engedélyezett mennyiséget tíz napig
összegezték volna, de minden nap ki kellett dobni ezeket a mű-
szereket, mert "megteltek". Akárhová megyek, mindenütt azt
mondják, hogy a következményeket felszámoló likvidátorok 50-
70 százaléka már nem él" - mondta el Antoskin.

A vezérezredes szerint mostanában bírálják az akkori eljárást,
de utólag könnyű beszélni, azt senki nem tudja megmondani,
mit kellett volna tenni, azonban véleménye szerint a kataszt-
rófa emberi mulasztás miatt következett be.

A vendégek emlékekkel és gazdag tapasztalatokkal távoztak
városunkból. ssy, fotó: -ga-

Veteránok és hősök
tették tiszteletüket
Komáromban

Én ma is azt állítom, hogy a vezetőnő
a kutyámat ellopta.

Életének 80. évében elhunyt Bugár Béla színművész, a Ma-
gyar Területi Színház (MATESZ) alapító tagja, a Komáromi Jó-
kai Színház örökös tagja.

Pozsonyeperjesen született 1931. április 18-án. 1950-től 1952-
ig a pozsonyi Faluszínházban játszott. 1954-től 1991-ig volt a
MATESZ, később a Komáromi Jókai Színház társulatának a
tagja. Emlékezetes szerepei voltak Lucentio A makrancos hölgy
című Shakespeare-vígjátékban, George az Egerek és emberek
című színműben, a Liliom címszerepe és Eddie Carbone a Pil-
lantás a hídról című drámában.

Legutóbb 2005 februárjában állt közönség elé Friedrich Schil-
ler Ármány és szerelem című drámájában. Akkor erről így val-
lott: „Annak idején én játszottam Ferdinándot. Örömmel jöttem
most is arra a kis szerepre, és jönnék még, ha a lábaim bírnák.”
Bugár Béla 2008-ban lett a Komáromi Jókai Színház örökös tagja.

A színművész temetése 2011. május 23-án, hétfőn 12 óra 30
perckor lesz Komáromban, a római katolikus temetőben.

báj

Elhunyt Bugár Béla színművész

Liliom, Ferenczy Annával.
Fotó: archívum
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i kóbor, majd gazdiját megtaláló kutya Németországba?

írnak a kiskutyák

szágban van érdeklődés. Ekkor
értettem meg, hogy a vezető-
nőnek esze ágában sem volt a
kutyust visszaszolgáltatni jo-
gos tulajdonosának. Sem
most, sem máskor. Másnap
egy nagyszombati gyűjtőhelyre
szállították, ahonnan több ku-
tyussal egyetemben Németor-
szágba vitték” – meséli szomo-
rúan Lukács Attila.

Miért nem fogta, és vitte
haza Mazsolát úgy, ahogy őt
öntől elvették? – kérdeztük a
kutyatulajdonost. „Aki ismeri a
vezetőnőt az tudja, hogy egy
agresszív személy, aki durva és
minősíthetetlen kiabálással
szerez érvényt elképzeléseinek.
Ő így viselkedik a kutyákkal,
munkatársaival, de a kutyusok
iránt érdeklődőkkel is egya-
ránt. Ma már tudom, hogy mi-
ért. Esze ágában sincs hazai ér-
deklődőknek kutyát kiadni,
előnybe helyezi a külföldre
való kiadásukat. Senki nem
tudja megmondani, milyen
sors vár az „exportált” kutyákra
Németországban” – mondja el
a kutyájáért rendíthetetlenül
küzdő olvasónk.

Miben reménykedik még? –
kérdezzük Lukács Attilától. „El-
sősorban szeretném visszasze-
rezni Mazsolát, ezért feljelen-
tést is tettem a menhely veze-
tőnője ellen. Meggyőződésem,
hogy sem cselekedeteivel, sem
viselkedésével nem méltó az
ilyen beosztás betöltésére. Én
azokon is csodálkozom, akik
az ilyen szervezetet adójuk két
százalékával és egyéb módon
támogatják. Ez egy jól jövedel-
mező biznisz, de aki szeretne
innen kutyához jutni, annak
igencsak kicsi az esélye. A ku-
tyusok zömét Németországba
viszik, ahol a sorsuk eléggé bi-
zonytalannak látszik. Jó lenne,
ha valaki utánanézne, hol vég-
zik ezek a kutyusok, meg an-
nak is, hogyan van betartva a
21-27 napos karantén, amely-
ben a kutyáknak lenniük kel-
lene” – mondja kétségeit nem
titkolva Lukács Attila.

Az ügyben természetesen
megkerestük Ing. Agneša Je-
línkovát, a gadóci kutyamen-
hely vezetőjét is, aki a rendőr-
ségi vizsgálat lezártáig nem kí-
vánt az ügyben nyilatkozni. Azt

azonban válaszlevelében meg-
jegyezte, hogy emlékezetében
még jól él tavalyi cikkünk a ku-
tyamenhely kapcsán, ezért
sem gondolja, hogy egy elfo-
gult, inkorrekt lapnak kellene
nyilatkoznia(!?) Nem kell, mi
csak a lehetőséget adtuk meg
kérdéseinkkel, hogy tisztáz-
hassa magát. Mert az továbbra
is kérdés marad, hogyan került
Mazsola a menhelyre, miért
nem szolgáltatták őt vissza gaz-
dájának, ha az minden kétsé-
get kizáróan bizonyította jogo-
sultságát, milyen feltételek
mellett, és milyen célból szál-
lítják a kutyákat Németor-
szágba? A menhely honlapján
megtalálható egyik mondat
ugyanis mindezzel ellentmon-
dásba keveredik: „Sajnos, a ko-
máromi menhelyről igencsak
kevés kutyát adoptálnak...”
Nos, így nem is csoda!

A kutyák külföldre való szál-
lításának szigorú szabályai van-
nak. Főleg állatorvosi szem-
pontok azok, amelyeket figye-
lembe kell venni. Ezért meg-
kerestük MVDr. Miholics Ist-
vánt, a Komáromi Regionális

Állategészségügyi és Élelme-
zésügyi Felügyelet igazgatóját.
Arra a kérdésre kerestünk vá-
laszt, vajon a felügyeletnek
van-e tudomása Mazsola Né-
metországba való távozásának
körülményeiről? „Az állatok-
nak is szabad mozgás van biz-
tosítva az Európai Unión belül,
persze szigorú szabályok betar-
tása mellett. A kereskedelmi
célból kiutaztatott állatokat
csak bejegyzett gyűjtőhelyek-
ről lehet kellő orvosi vizsgálat
után kiszállítani, a gadóci men-
hely nem rendelkezik ezekkel
a jogokkal. Mazsola történetét
én is ismerem, őt a nagyszom-
bati gyűjtőhelyről szállították
Németországba, de kivitelének
körülményeit nem ismerem.
Arra minden bizonnyal majd a
rendőrségi vizsgálat adja meg a
választ. Bizton állíthatom, hogy
a mi felügyeletünk ehhez a
tranzakcióhoz nem járult
hozzá, tőlünk azt senki nem is
kérte” – mondta el a felügyelet
igazgatója. Arra kérdésünkre,
vajon a certifikáció kiadásánál
tudja-e a felügyelet, hová ke-
rülnek – és milyen célból – a

kiszállított kutyák, a következő
választ kaptuk: „Pontos címet
és átvevőt természetesen tu-
dunk, de hogy azután mi tör-
ténik velük, arról viszont már
nincs tudomásunk. Bízom
benne, hogy jó gazdikhoz ke-
rülnek, és méltóképpen élik le
életüket”.

Az emberi fantázia, megspé-
kelve több rossz tapasztalattal
lehet akár végtelen is. Mi sem
tudhatjuk, milyen sors vár a
szlovákiai kóbor kutyákra, csak
azért egy kérdés nálunk is fel-
merül további sorsukat ille-
tően. A közismerten igényes
német kutyatartók valóban
olyan izgatottan várják a szlo-
vákiai „kóbor küldeményt”,
hogy aztán eldicsekedhesse-
nek szomszédaiknak az új csa-
ládtaggal? Nos, ez talán mégis-
csak túlzás. Megvárjuk a to-
vábbi fejleményeket, amelyek-
ről természetesen tájékoztatni
fogjuk olvasóinkat. Addig is
szurkolunk, hogy Mazsola visz-
szakerüljön gazdijához abba a
családba, amelyben felfedezte
a kutyák igazi boldogságát, az
emberi szeretetet. Mert vissza
kell kerülnie! Akinek a gazdija
így meg tud küzdeni a család
kedvencéért, az meg is ér-
demli. Persze, egy tüzetesebb
vizsgálat elvégzése a gadóci
menhelyen az illetékes ható-
ságok részéről sok mindent
tisztázhatna. Ha másért nem,
hát azért, hogy a kiskutyáknak
se kelljen már többé sírniuk.
Hogy a támogatók és segítők is
pontosan tudják, nemes csele-
kedetükkel csak és kizárólag a
rászoruló kutyákat támogatják.

Böröczky József
Lukács Attila felvételei

Civilek új igazgatót szeretnének a gimnázium élére
Folytatás az 1. oldalról

"Az illetékes iskolatanács nem élt a
jogával, hogy a pályázatot nyilvánosan
meghirdesse. Ezáltal eleve szűkült a
lehetséges pályázók köre, így nem ada-
tik meg a legalkalmasabb személy ki-
választása. Kérjük az iskolatanács tag-
jait, lehetőség szerint kérjék ki az álta-
luk képviseltek véleményét, hogy ne
magánemberként szavazzanak" - áll ab-
ban a felhívásban, melyet a Komáromi
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak
és Tanárainak Baráti Köre, az Egy Jobb
Komáromért Polgári Társulás, a Te
Ügyed Kör Polgári Társulás, a Szlová-
kiai Magyar Egészségügyi Társaság és
a Csemadok városi szervezete jegyez.

A felhívásban azt írják, a komáromi
tanintézményre nézve mindeképpen

kívánatos lenne a változás, hiszen fej-
lett demokráciákban 2 ciklusnál töb-
bet nem illik és nem is lehetséges vál-
lalni. A gimnázium jelenlegi igazga-
tóját, Andruskó Imrét eddig kétszer
választották az iskola élére.

"Olyan vezetőre van szükség, aki
egész emberként csak a gimnáziumért
tesz, és nem aprózza fel magát külön-
féle politikai tisztségekkel. Ez a nagy-
múltú intézmény nem érdemli meg,
hogy egyetlen személy politikai am-
bícióinak színtereként szolgáljon" - vé-
lik a civil szervezetek.

Az igazgatóválasztás menetével kap-
csolatban megkérdeztük Labancz Ro-
land igazgató-helyettest. „Nyilvános pá-
lyázatról van szó. Az igazgatói posztra
pályázónak a törvényből adódó kritéri-

umrendszernek kellett megfelelnie. A
pályázat kiírója az iskola fenntartója, a
Nyitra Megyei Önkormányzat, tehát a
megye szabta meg a meghirdetés fel-
tételeit. A komáromi gimnáziumba –
és még további kilenc megyei oktatási
intézménybe – április elején érkezett
egy levél a fenntartótól az igazgatóvá-
lasztás kiírásával kapcsolatban. "A kiírás
a levél megérkezésének napjától volt
érvényes. A pályázati kiírást a folyosó
egyik faliújságán és a tanáriban füg-
gesztettük ki, illetve tartalma elhang-
zott a gyűlésen is - így megfeleltünk a
nyilvánosságra hozatal kritériumainak.
A jelentkezés május 2-án zárult le” – tá-
jékoztatott az igazgatóhelyettes.

Andruskó Imre, a Selye János Gim-
názium igazgatója hangsúlyozta, pon-

tosan úgy jártak el, ahogy ezt a pályázat
meghirdetője, a megye kérte. „Ez egy
politikailag motivált támadás“ – kom-
mentálta a szervezetek felhívását. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy ő maga
is alapító tagja a gimnázium öregdiák-
jait és tanárait tömörítő polgári társu-
lásnak, de sem ő, sem más tagok nem
adták áldásukat arra, hogy a szervezet
aláíróként csatlakozzon a felhíváshoz.
Valamint megerősítette, valóban újra
megpályázta az igazgatói posztot, ám a
pályázók névsora titkos, így nem tudja,
kik jelentkeztek rajta kívül.

Az iskolatanács - melyben tanárok,
szülők és a megye is képviseltetik ma-
gukat - kedden hallgatja meg a pályá-
zókat, már ekkor döntés születhet az
igazgató személyéről. (b)
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Gazdag gyermeknapi programmal várja a gyerme-
keket és szüleiket a Komáromi Jókai Színház jú-
nius 1-jén, szerdán 13:00 órától. Az érdeklődők

megtekinthetik a színházat arról az oldaláról, melyről
csak nagyon kevesen ismerik. Lesz mesekirakó, kéz-
műves foglalkozás, bábsimogató és titkos küldetés a
Vasmacska Stúdiószínpadon. Kulisszajárás vár kicsiket
és nagyokat, amikor is beleshetnek a színházi titkokba!
A csoportok a nyitástól számított fél óránként indulnak
egészen 16:00 óráig. A színház osztályok jelentkezését
is várja, őket arra kérik, hogy előzetesen telefonon je-
lentkezzenek be a szervezési osztályon. A nap megko-
ronázásaként a Süsü, a sárkány című zenés-bábos me-
sejátékot láthatja a közönség Pille Tamás m.v. rende-
zésében. A híres egyfejű ismét eljön a gyermekek és
szüleik közé! A nap végén a Komáromi Jókai Színház
Így láttuk mi című rajzpályázatának kiértékelése és az ünnepélyes díjátadás követ-
kezik. A kézműves és játékos foglalkozásokat az őrsújfalui ÉS?! Színház drámapedagó-
gia tanárai vezetik. Bővebb információ a 790-81-13-as komáromi telefonszámon.

Bárány János, Fotó: Dömötör Ede

Gyermeknapi kalandtúra a
Komáromi Jókai Színházban!

A bolygó, ahol élünk el-
nevezésű, a Föld geológiai
fejlődését bemutató idő-
szaki kiállításon izgalmas
programokkal várták a gye-
rekeket. A kisebbek puzzlet
rakhattak ki, illetve az al-
kalmi lelőhelyen lapátolva
ősi leletekre bukkanhattak.
A vállalkozó kedvűek fel-
adatlappal a kezükben jár-
hatták végig a kiállítást, s válaszolhattak a kérdésekre.

A gyerekek körében mindenképpen tetszést aratott a gő-
zölgő tűzhányó makettje, illetve a lávakitörést bemutató film.

fk

Múzeumok éjszakája
A Múzeumi Világ-
nap alkalmából a
Duna Menti Mú-
zeum előadásokkal,
különböző kísérő-
rendezvényekkel
várta az érdeklődő-
ket. Második alka-
lommal került sor a
Magángyűjtők Talál-
kozójára, az állandó
és időszaki kiállítá-
sok pedig éjszakába
nyúlóan nyitva áll-
tak a látogatók előtt.

Speciális program például az
Élő Könyvtár, melynek lé-
nyege, hogy a diákok nem
klasszikus könyvekből tájéko-
zódnak az őket érdeklő foglal-

kozásokról, hanem személye-
sen elbeszélgethetnek az egyes
hivatásokat aktívan űző sze-
mélyekkel. Az Élő Könyvtár se-
gítségével a diákok többek közt

az informatikus, az állatorvos,
a tévériporter, az énekesnő, a
pszichológus, a vállalkozó és a
vizsgálótiszt munkájának ér-
dekességeivel, kihívásaival is-
merkedhettek meg.

Tokár Géza politikai elemző,
újságíró szintén az élő könyv
feladatra vállalkozott. Elmon-
dása szerint az ő munkájával
kapcsolatban elsősorban arra
voltak kíváncsiak a tanulók,
hogy mivel is foglalkozik tulaj-
donképpen a politológus, hol
oktatatnak politológiát, és mi-
ért éppen ezt a pályát válasz-
totta.

Hodossy Katalin, a TAN-
DEM egyik vezetője szerint
azért fontosak a pályaorientá-
ciós foglalkozások, hogy a diá-
kokat a tudatos pályaválasztás-
ban segítsék. „Célunk, hogy a
diákok minél több szakmát is-
merjenek meg. A programhoz
sikerült megnyernünk egy-egy
hivatás kiváló képviselőjét. Ők
elmondják, mivel jár egy adott
szakma, beszélnek a minden-

napi feladatokról, de arról is,
hogy miképp lehet megélni az
adott szakmából. Fontos, hogy
a foglalkozások, kreatív techni-
kák segítségével a tanulók ön-
magukat is megismerjék, rájöj-
jenek az erősségeikre, képessé-
geikre. A programok közt sza-
badtéri foglalkozás is van. A kö-
zeljövőben minél több iskolába
szeretnénk eljutni, hogy érde-

kes és megfelelő módszerekkel
járjuk körül ezt a nehéz témát“
– mondta el a Deltának Ho-
dossy Katalin.

A délutáni foglalkozások
alatt lehetőség nyílt önéletrajz
puzzle kirakására, állásinterjún
való részvételre, de akár taláro-
san, diplomával a kézben is le-
hetett fényképezkedni.

földes

Élő Könyvtár és motivációs
pite a Marianumban
A cím szokatlan, a kezdeményezés remek. A TANDEM non-
profit szervezet Mesterségem cíMERRE? elnevezéssel tar-
tott pályaválasztási napot a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont gimnazistái számára. A diákok a foglalkozások, érdekes
programok során segítséget kaphattak a pályaválasztással
kapcsolatban, bepillantást nyerhettek egy-egy szakma min-
dennapjaiba. A pályaorientációs nap délelőtt kiscsoportos
foglalkozással kezdődött, melyet délután színes programok
követtek.

A TANDEMRŐL
A TANDEM nonprofit szervezet 2009 augusztusában ala-

kult Pozsonyban.
Célja, hogy alternatív módszerekkel, értéket közvetítve fej-

lesszen egyéneket, közösségeket és szervezeteket. Segítse
őket önértékelésükben és tudatos, felelősségteljes emberi
mivoltuk megerősítésében.



2009 szeptemberében került
átadásra a Ferencesek utcai
óvoda felújított épülete, az
óvoda udvarában a szülők az
oktatókkal közösen tették
fel a pontot az i-re az elmúlt
hetekben.

A belvárosi patinás óvoda
korábban már balesetveszé-
lyes volt, de 2008-ban közel
40 ezer eurós városi beruhá-
zással sikerült felújítani a te-
tőszerkezetet, majd 2009-ben
több mint 133 ezer eurós át-
építés következett, melynek
háromnegyed részét európai
uniós forrásból fedezték, az
újítás negyedét pedig a város
térítette.

Most a szülők fogtak össze,
hogy az óvoda udvara is új ar-
culatot kapjon. Támogatókon
keresztül (Fekete György) si-
került kicserélni az udvarban
a talajt, és a szülők hozzájáru-
lásával új gyepszőnyeg került
lerakásra, amelyre a tavaly
ősszel érkezett új fa mászóka
kerül elhelyezésre. “A szülők
több mint 760 euróval járul-
tak hozzá az udvar rendbeté-
teléhez - árulta el Barta Ildikó,
az óvoda igazgatónője. Ezt
egészítettük ki még más for-
rásokból. Tavaly is sikerült
eredményesen gyűjteni a 2
százalékos adófelajánlásokat,
de idén még több anyagi se-
gítséget sikerült ilyen módon
szerezni. Tavaly 400, idén kö-

zel 1200 eurót sikerült össze-
gyűjteni a 2 százalékos fel-
ajánlásokkal - árulta el az igaz-
gatónő. Más támogatóink is
vannak, mint a Krisztián vi-
rágüzlet, aminek tulajdonosa
rendszeresen lep meg minket
virágokkal” - tette hozzá.

Az óvoda május 27-én ké-
szül ünnepelni indulásának
40. évfordulóját, mivel a több
mint 100 éves épületben már
négy évtizeddel ezelőtt indult
el a foglalkozás a gyerekek-
kel. Az óvoda eredményeit a
rendszeres túljelentkezés mu-
tatja, és a most felújított, és
már füvesített környezet ezt
minden bizonnyal tovább fo-
kozza.

kb
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A belügyminisztériumban a napokban jegyezték be azt a pol-
gári társulást, amelyet Basternák László korábbi polgár-
mester, majd a város főellenőre emlékére alapítottak.

Az előkészítő bizottság elnökének tájékoztatója szerint így
szeretnének tisztelegni ennek az embernek az emléke előtt, aki
sokat tett a város fejlődéséért, kulturális és sportéletének fel-
lendítéséért. A társaság céljai között szerepel a a hagyomány-
ápolás, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, a régióban
élő tehetséges fiatalok megsegítése.

Az első akciójukra július 9-én, Basternák László halálának
első évfordulóján kerül sor. Hagyományteremtő focitornát szer-
veznek a társaság vándorserlegéért. Ezenkívül emlékkövet he-
lyeznek el a tragédia helyszínén, valamint emlékmisét tarta-
nak.

A további rendezvényekről az alakuló ülést követően a tagok
döntenek majd. A társulás tagja lehet bárki, aki egyetért annak
küldetésével, célkitűzéseivel. (miriák)

Polgári Társulás Basternák
László emlékére

Ógyalla

Komárom

MESTO HURBANOVO / ÓGYALLA VÁROS,
Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo

Ógyalla Város a SZK NT 596/2003 T. t. számú, az államigaz-
gatásról és az oktatásügy önigazgatásáról szóló törvényé-

nek 3. §-a és 4. §- ának 1. bek. és a későbbi módosítások ér-
telmében, valamint a közérdekű munkavégzésről szóló

552/2003 T. t. számú törvény 5. §-a és későbbi módosításai
értelmében

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

a ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM - Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda. Ul. športová 7, 947 01 Hurbanovo

IGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETöLTÉSÉRE

Szükséges előfeltételek:
A pedagógiai alkalmazottakról és szakdolgozókról szóló SZK
NT 317/2009 Tt. sz. törvény által a pedagógusi (6.§ 1.bek ) és
a vezető pedagógusi munkakörre (34. § 2. bek.) vonatkozó kö-
vetelmények:
• Képzettség – a SZK Oktatási Minisztériuma 437/2009 T.t.

sz. rendelete által meghatározott, az iskola típusának
megfelelő szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség

• Életpálya (karrier) fokozat „1. attesztációval (minősítési
vizsgával) rendelkező pedagógiai alkalmazott“ a SZK NT
317/2009 Tt. sz. hatályban lévő törvény 27. §-nak 5.
bek.vagy a 61. §-nak 7. bek. értelmében

• legalább 5 év pedagógiai gyakorlat
• erkölcsi feddhetetlenség
• az állam- és az oktatási nyelv aktív ismerete
• felelősségteljes munkavégzés

• szervezői és intézmény-vezetői képességek
• a megfelelő jogrend ismerete, jogszabályokban való

jártasság
• számítógép- felhasználói ismeretek

Szükséges okmányok:
• jelentkezőlap a pályázati eljárásra
• kitöltött személyi kérdőív
• a képzettséget igazoló hitelesített okmányok
• az 1. attesztációt (minőségi vizsgát v. annak megfelelőjét)

igazoló okmány hitelesített másolata
• a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
• szakmai önéletrajz
• bűnnyilvántartási kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
• az adott közoktatási intézmény 5 évre szóló fejlesztési

tervjavaslata (max. 3 old.)
• írásbeli beleegyezés a személyi adatok felhasználásába a

pályázati eljárás folyamán a 428/2002 T.t. sz. az adatok vé-
delméről szóló módosításokkal hatályban lévő törvény 7.
§ 1. és 2. bek. értelmében

A pályázati kérelem beadási határideje 2011. június 17.
(15 óráig ). A pályázaton való részvételi kérelmet és a csato-
landó okmányokat a „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Á. F. s VJM
- Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, neotvárať!“ felirattal
megjelölt zárt borítékban a köv. címre lehet benyújtani sze-
mélyesen vagy postai úton: Mesto Hurbanovo, Komárňanská
91, 947 01 Hurbanovo. Közelebbi információ: a 035/760 22 02-
es telefonszámon - Mgr. Valachová.

Ógyalla, 2011. május 18. JUDr. Zemko Margit
a város polgármestere

Szülők és oktatók összefogásával
szépült meg az óvoda

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Vízszerelő – kanalizációs, dugu-
lás-elhárítás csúcstechnológiával,

KN, NZ, DS. Tel.: 0908 796 813.
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A minap az egyik ismerősöm
mondta, hogy ő az összes
nyárfát kivágatná, és mind-
járt megszűnne a borzasztó
allergia. Egyesek arra pa-
naszkodnak, hogy a lakóhe-
lyük környékén és a város
nagyobb részében a nyárfa
virága úgy beteríti a levegőt
és a talajt, mintha hó hul-
lana. Az ajtókat, ablakokat
nem lehet kinyitni még szel-
lőztetni sem nagyon. Arról
már nem is beszélve, hogy a
kertbe ki sem lehet ülni egy
kávét meginni.

A nyárfa virága egyes sze-
mélyek meggyőződése szerint
fokozottan allergén. Van aki
így vélekedik a témával kap-
csolatosan: „Én kérném az
összes nyárfa kivágását, és a
kivágott fák helyére ültesse-
nek allergiát nem okozó, pl.
hársfa csemetéket. Nos ezek-
után nézzük meg mi is az
igazság a nyárfákkal kapcso-
latban. Szívfacsaró az a töb-
bek által felvetett javaslat,
hogy vágjuk ki a szöszölő
nyárfákat.

De vajon mi is az a nyárfa-
szösz? A nőivarú nyárfák mag-

termésein lévő
szép, hófehér
pihe, amely a
szél segítségével
röpíti tova a pi-
ciny magvakat, a
természet örök, bölcs
parancsa szerint. Szem vagy
orrnyálkahártya közelébe
érve (néhány oda is jut való-
ban, de mennyivel több jut
oda porból, kipufogógázból,
miközben a motorizációt még
mindig rohamosan "fejlesz-
tik"), ingerlő hatásuk van, de

nem okoznak allergiát. Aller-
giát egyébként is a hím pél-
dányok pollenje szokott
okozni, de a nyárfa pollenje
nem allergén. A nyárfaszösz
egy-két hétig okoz csak némi
kellemetlenséget. Ember bi-
torolta környezetünk rehabi-
litációjában viszont sokat se-
gít nekünk a nyárfa: igényte-
len, gyorsan nő, kellemes ár-
nyékot ad, dús lombja meg-
köti a levegő szennyeződéseit,
amit mi, emberek zúdítunk
szegényre, és így ő többet

szenved miattunk,
mint mi őmiatta.

Egy lombköbmé-
ter levélfelület
tavasztól őszig
440 gramm
oxigént termel,
590 gramm

szén-dioxidot
dolgoz fel, és 4500

gramm szennyező
anyagot képes kiszűrni a

levegőből. Egy 50 éves fa 405
kg szennyezést tud kiszűrni a
levegőből egy év alatt. Egy
autó viszont évente 7000 kg
oxigént fogyaszt, és utaskilo-
méterenként 200 gramm
szén-dioxidot bocsát ki. -pint-

Požadované predpoklady, podmienky:
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického
zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov :
• Kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v požadovanom
študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi-
kačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago-
gických a odborných zamestnancov
• kariérový stupeň „pedagogický zamestna-
nec s I. atestáciou“ podľa § 27 ods. 5 alebo § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho

jazyka školy
• spôsobilosť na právne úkony v plnom roz-

sahu
• riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť legislatívy v oblasti školstva
• znalosť práce s PC
Požadované doklady:
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní

• vyplnený osobný dotazník
• overené kópie dokladov o splnení kvalifi-

kačných predpokladov
• overená kópia o absolvovaní 1. atestácie

(kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej

činnosti
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako

3 mesiace)
• návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov

(max. 3 strany)
• súhlas s použitím osobných údajov pre

potreby výberového konania v zmysle §
7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov

Uzávierka prihlášok do výberového kona-
nia je 17. júna 2011 do 15.00 hod.
Prihlášky možno doručiť osobne alebo za-
slať v uzavretej obálke s označením:
„Výberové konanie – Základná škola s MŠ Á.
F. s vjm - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda“
na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská
91, 947 01 Hurbanovo.
Bližšie informácie: Mestský úrad Hurbanovo
– Mgr. Valachová, tel. č.: 035/760 22 02

V Hurbanove 18. mája 2011
JUDr. Margita Zemková

primátorka mesta

Nyárfaszösz – mi az igazság?

MESTO HURBANOVO
Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona NR

SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E V Ý B E R O V É K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským -
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 947 01 Hurbanovo

Folytatás az 1. oldalról
Józsa Lajost, a komáromi székhelyű Altagric ingatlanköz-

vetítő cég vezetőjét lapunk arról kérdezte, hogyan látja a je-
lenlegi ingatlanpiaci helyzetet. A cég a Komáromi régióban
lakások, családi házak eladásával, Szlovákia-szerte pedig
zömmel ipari jellegű ingatlanok eladásával foglalkozik.

A cégvezető azt mondja, az előző két évhez képest min-
denképpen javulás tapasztalható a piacon, bár véleménye
szerint a válságnak koránt sincs vége. Inkább csak egy jobb
fázisról lehet beszélni. Az elmúlt évekre rányomta bélyegét
a gazdasági válság, hiszen a magas munkanélküliségi miatt
a régióban csökkent a lakosság vásárlóereje, a kínálat túllépte
a keresletet.

Jelenleg a piacon továbbra is nagy a kínálat, a kereslet vi-
szont kisebb, s egy-egy lakásvásárlás elintézése is jóval komp-
likáltabb, mivel a bankok és a kliensek egyaránt óvatosak. A
pénzintézetek kritériumai ugyan szigorodtak, ám akinek
van keresete és a szükséges önrészt is megoldja, akkor ala-
csonyabb hitelhez juthat, mint korábban.

Józsa Lajos a vásárlók igényeivel kapcsolatban elmondja,
hogy vásárláskor a legfontosabb tényező a lokalitás. Komá-
romban a belvárosi, illetve a belvároshoz közeli lakótelepek
ingatlanjai keresettebbek, bár az árak itt magasabbak. Nép-
szerűek továbbá a strand körüli és a Belső körúti téglalaká-
sok; a régi, belvárosi polgárházak pedig sajátságos kategóriát
képeznek a piacon. Utóbbiak ára alig, vagy egyáltalán nem
csökkent az utóbbi években.

A vevők választását befolyásolja továbbá, hogy a kiszemelt
lakótömb külsőleg szigetelve van-e, és milyen állapotban van-
nak a közös helyiségek. A jó és eredeti állapotban (maxi-
mum ablakcsere) levő, 2-3 szobás lakások a legkelendőbbek.

„A régebbi lakások között nagy a választék, vásárláskor tu-
lajdonképpen az ügyfél diktálja a feltételeket. Az újépítésű és
a régebbi lakások eladását összehasonlítva elmondható,
hogy a régebbiek iránt nagyobb a kereslet. Mindez a régi és
az új lakások ára közti nagy különbséggel magyarázható.
Mindemellett viszont érdemes újépítésű lakást vásárolni,
mivel kedvező árakon kínálják azokat” – fejtette ki vélemé-
nyét a cégvezető.

„A családi házak vásárlásakor a város közelsége dominál.
Régiónkban a gadóci, az izsai, a keszegfalusi ingatlanok iránt
van nagyobb kereslet.

Cégünk azt tapasztalta, hogy megnőtt az ipari, vállalkozási
jellegű telkek, létesítmények eladása. A kínálat ugyan nagy,
ám a jó fekvésű üzlethelyiségek, irodák igaz olcsóbban, de
mindenképpen könnyebben kiadhatóak” – tette még hozzá.

Komáromban a telekárak nem csökkentek, sőt enyhe áre-
melkedés tapasztalható, s ugyanez érezhető Pozsony kör-
nyékén is. Mindez azzal magyarázható, hogy kevés a jó, vál-
lalkozásra alkalmas telek, s a házhelyek kínálata is korlátozott.

A lakásárak a válságot megelőző időszakhoz képest 30
százalékkal csökkentek, s úgy tűnik, továbbra is így marad-
nak, mivel a kereslet és kínálat közt nagy a különbség. Az Al-
tagric vezetője úgy véli, aki szeretne ingatlant vásárolni, an-
nak nem érdemes halogatnia a vásárlást, mivel árcsökkenés
már nem várható, igaz jelentős növekedés sem.

(földes)

Éledezik az ingatlanpiac, nőtt a vásárlókedv

Komáromban a régebbi
lakásokból nagy a választék



Juhász Jácint teljesítményével kima-
gaslott az idősebb diáksúlyemelők
április végén megrendezett orszá-
gos bajnokságán.

A nagymegyeri vasgyúró hazai
pályán, a városi sportcsarnokban
még azt a luxust is megenged-
hette magának, hogy az 56 ki-
logrammos súlycsoportban in-
duló súlyemelő hat gyakorlata
közül csak három volt sikeres,
de így is 65 kg-ig jutott a szakí-
tásban, míg legjobb s egyben
egyetlen érvényes lökésgyakor-
lata 80 kg-ot ért. A szakításban a
68, illetve lökésben a 85 kilós
súllyal is megpróbálkozott, de
ezek a kísérletek érvénytelenek vol-
tak. Tegyük hozzá, hogy a szlovák
bajnoki címet nyert Juhász Jácint csak
júniusban tölti be tizenharmadik élet-
évét.

A nagymegyeriek másik üdvös-
kéje, Holocsi Krisztián hajszálponto-
san lemásolta klubtársa teljesítményét, de ő a
69 kilogramm feletti súlycsoportban, az ő nya-
kába is aranyérem került. A Nagymegyeri Ther-
mál Súlyemelő- és Erősportok Városi Klubja to-
vábbi két első helyet is szerzett a lányok me-
zőnyében Lukács Viktória (53 kg-ban) és Mo-

nozlay Barbara (58 kg-ban) révén. A
négy hazai aranyérem mellé még

egy ezüst is jutott, ezt Németh Ró-
bert szerezte a 33 kilogrammos
súlycsoportban. Az ógyallai
Strojár vasgyúrói sem távoztak
üres kézzel a Csallóközből: a
45 kg-ban Jaromír Kecskés
ezüst-, míg az 56 kg-ban Pa-
vol Beck bronzérmet szer-
zett. Az országos bajnoksá-
gon a fiúk nyolc, a lányok
pedig három súlycsoportban
küzdöttek meg az első he-
lyekért. Bajnoki címet nyert
súlycsoportok szerint – fiúk,

33 kg: Kristián Machajda
(Olymp Bobrov), 36 kg: Marcel

Súdny (Dukla Trenčín), 45 kg:
Matúš Kožienka (Olymp Bobrov),

50 kg: Jakub Fabo (KOFI Trenčín),
56 kg: Juhász Jácint (MKVaSŠ Ther-
mál Veľký Meder), 62 kg: Šimon Ha-
tala (Slávia Ružomberok), 69 kg: De-
nis Daniel (Považan Nové Mesto

n/V.), +69 kg: Holocsi Krisztián (MKVaSŠ Ther-
mál Veľký Meder); lányok – 48 kg: Barbora Lu-
káčová (Dukla Trenčín), 53 kg: Lukács Viktória
(MKVaSŠ Thermál Veľký Meder), 58 kg: Mo-
nozlay Barbara (MKVaSŠ Thermál Veľký Me-
der). Kozo, fotó: Kovács Zoltán
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AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

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

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 124 039 telefonszámon

www.principyzivota.eu

Principy života® Az élet alapelvei

Csallóközi résztvevői is vol-
tak a a Révfülöpön megren-
dezett II. Balatoni Pörköltfő-
zőversenynek, a tizennégy
benevezett háromtagú csa-
pat között voltak nagyme-
gyeriek és ekecsiek is. 

Az előbbieket az ottani ma-
gán-szakközépiskola két, az
utóbbiakat pedig a Csemadok,
valamint a falu önkormány-
zatának egy-egy csapata kép-
viselte, élükön Polák László
polgármesterrel, aki maga is
beszállt a főzőcskézésbe. Az
ekecsiek mindkét triója ezüst-
minősítést kapott a finom éte-
lekért, a polgármester vezette
önkormányzat csapata mar-
halábszárból készített pörkölt-
tel, a Csemadok főzőmesterei
velős pacalpörkölttel méret-
tettek meg. A nagymegyeri
magán-szakközépiskola tanu-
lói még sikeresebbek tudtak
lenni: míg egyik csapatuk
ezüstminősítést kapott a ga-
luskával tálalt csallóközi mar-
hapörköltért, addig a másik

hármasfogatuk aranyminősí-
tést s egyben első helyet ért
el, ők szarvaspörköltet készí-
tettek erdei gombával és áfo-
nyával, melyhez knédlit tálal-
tak fel. „A legnagyobb megle-
petés az értékeléskor érte a di-
ákokat, mert az első hely
mellé egy három személyre
szóló nyolcnapos görögországi
utat is nyertek a rendezőktől.
Egyébként a zsűrizésnél nem
csak az íz, de a tálalás és a
munkafolyamat is a pontozás
részét képezte“ – mondta Be-
rényi Renáta, a magán-szak-
középiskola igazgatója. A má-
jus 14-én megrendezett gaszt-
ronómiai versenyen a jó han-
gulatról mazsorettek, népze-
nekarok, Betyár Laci és több
kultúrcsoport gondoskodott,
mivel éppen ekkor zajlott egy
háromnapos folklórfesztivál
is. A fellépők között szintén
voltak csallóköziek: a nagy-
abonyi és a békei dalkörök.

K. Z.
fotó: az iskola archívumából

300 új munkahelyet teremtenek
Folytatás az 1. oldalról

A cabrio típusú autók
ponyva tetőszerkezetét gyártó
kft. bővíteni szeretné terme-
lését, de ez a jelenlegi nagy-
megyeri telephelyein nem ki-
vitelezhető, ezért szeretnének
egy teljesen új gyártócsarno-
kot felépíteni. A már meglévő
munkahelyeket mintegy 300
újjal szeretné bővíteni a cég,
így akár hétszázra növelné al-
kalmazottainak számát, s eh-
hez már megkapta az állami
támogatást. A testület végül
jóváhagyta annak a 80 000
négyzetméteres területnek az
eladását 400 ezer euróért,
amelyen felépülhet az új
üzem. A termelést már a jövő
év februárjában szeretné elin-
dítani a beruházó. Az ipari
park közművesítése az önkor-
mányzat feladata lesz. A tele-
keladás jóváhagyása azért is
volt sürgető, mert ellenkező

esetben a cég kénytelen lett
volna továbbállni, beruházá-
sát a szomszédos Nemesó-
csán valósította volna meg –
hangzott el a plénumon. 

A Tesco kereskedelmi há-
lózat boltjának felépítése a
futballstadion közvetlen kö-
zelében is megvalósulni lát-
szik. Az évek óta húzódó ügy-
gyel kapcsolatosan Néveri
Sándor polgármester  beszá-
molójában elmondta, a kerü-
leti hivatal felülbírálta saját
döntését, miszerint a beru-
házás nincs összhangban a
városfejlesztési tervvel. A te-
rületre kiadott korábbi bon-
tási engedélyt pedig korrigál-
ták, ezért elindulhat az építé-
szeti folyamat, rövid időn be-
lül kiadható lesz az építkezési
engedély. A polgármester
most is megjegyezte – mint
azt tette képviselőként ko-
rábban is -, a sporttelepen fel-

építendő Tesco-bolt helyszí-
nét nem tartja helyes megol-
dásnak.

A délután ötkor kezdődött
és éjfél előtt tíz perccel vég-
ződött gyűlésen elfogadták a
városi Termál Kft. 2010-es évi
gazdasági elemzését, vala-
mint az idei évre szóló gaz-
dasági tervét, a szintén városi
tulajdonú Lakásgazdálkodási
Vállalat és Városi Sportklub
Kft. 2011-re szóló gazdasági
tervét pedig tudomásul vette
a plénum. A képviselők ha-
tározatban erősítették meg
annak a projektnek a kidol-
gozását, mely a sporttelep re-
konstrukcióját külső anyagi
forrásból célozza meg, az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség, az
UEFA alapjaiból akár 2-4 mil-
lió eurós támogatást is kap-
hatnának, ha sikerrel járna az
elképzelés.

Kovács Zoltán 

A nagymegyeriek szerezték 
a legtöbb aranyérmet

Az ízek szárnyán Hellászba

Juhász Jácint egy 
korábbi versenyén  

A diákok az elkészített ételekkel

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkietAkcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC 3 mm �,�3 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2



A képviselő-testület mellett mű-
ködő iskolaügyi, oktatási-kulturális,
valamint a sport- és ifjúsági bizott-
ság tagjai javaslatára a képviselő-
testület rábólintott a városban mű-
ködő társadalmi szervezetek 2011-
es anyagi támogatására.

Mivel a város költségvetése az el-
múlt évhez viszonyítva is kisebb,
ezért az idei támogatás is alacso-
nyabb. Mária Hamranová az iskola-
ügyi bizottság elnöke javasolta az
egyes szervezetek képviselőinek,
hogy figyeljék a különböző alapítvá-
nyok, szervezetek és más intézmé-
nyek pályázati felhívásait, ahonnan
szintén lehetséges pénzt szerezni.
Kocskovics Gabriella, a Csemadok he-
lyi szervezetének elnöke szeretné, ha
a jövőben időben lenne kidolgozva a
város kulturális eseménynaptára (a
témával a képviselő-testület az 5. ülé-
sén is foglalkozott), hogy az egyes ese-
mények ne fedjék egymást. 

Végül a bizottságok javaslatára eb-
ben az évben így részesülnek a szer-
vezetek anyagi  támogatásban: Strojár
súlyemelő szakosztály 2800 euró, Ka-

rate klub 1150, Golden Arrow lö-
vészklub 250, Hármas erőklub 800,
postagalamb-tenyésztők 300, Bellő
Polgári Társulás 1000, Feszty Galéria
450, Kutyaversenyzők klubja 400, ZH–
H Baráti Polgári Társulás 350,  Cse-
madok 1000, Vöröskereszt 700, Bago-
tai Nőszövetség 100, Halászszövetség
400,  Zöldállási Vadászszervezet 300,
Lovak és a Western-Barátok PT 1000
eurót. A bagotai evangélikus egyház
1500, a katolikus 2000, a református
pedig 1500 euró támogatást kap. 

A bizottság két sportszakosztály-
nak és egy társadalmi szervezetnek
nem javasolt támogatást, két kérvény
pedig nem felelt meg az előírások-
nak. A bizottság  javasolta, hogy a
„Harmadik évek“ énekkar a nyugdí-
jasklubok támogatásából kapjon egy
részt.

A bizottság ülésén Ján Štefánik tá-
jékoztatta a jelenlévőket a június 26-
án Bagotán megrendezésre kerülő
Szlovákia triatlon-verseny előkészü-
leteiről. Tibor Moravčík javasolta,
hogy a város kulturális eseménynap-
tára legyen december 31-ig a Művelő-
dési Otthon dolgozói által
kidolgozva. 

(miriák)

Az utóbbi hetekben egyre-másra ka-
punk híreket a különböző faluszépí-
tési akciókról, melyeken a falubeliek
mindent megmozgatnak annak ér-
dekében, hogy szebbé, csinosabbá
varázsolják településüket. Nemrégen
a helyi MOST-HÍD együttműködés
pártja szervezésében faluszépítési
akciót rendeztek Nagykeszin. 

A lakosok két csoportra osztódtak.
Az egyik csoport a Régiófejlesztési Mi-
nisztériumtól kapott fákat ültette el, a
másik csoport pedig a köz-
ség területén levő kommu-
nális hulladékot gyűjtötte
nagy szorgalommal. Már
pénteken megkezdődött a
faültetési akció, amikor is

az iskola és az óvoda környékén he-
lyezték el a fák egy részét, míg a fenn-
maradt fákat a kultúrház, a sportpálya
és a panzió környékén ültették el. A
községcsinosító nap a kora reggeli
órákban kezdődött és délig tartott.
Úgy a fiatal, mint az idős korosztály
egyaránt kivette a részét ebből a ren-
dezvényből. A nap végeztével Cseh
Miklós, a Községi Hivatal alkalma-
zottja megköszönte a résztvevőknek a
segítséget.

-pint-
Ferusz Renáta felvétele
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Bogya

Nagykeszi

Ógyalla

Községcsinosítás 

Április tevékeny hónapnak bizonyult Bogya településen,
ugyanis egymást érték a különböző községbrigádok. 

Először a temető hátsó kerítését sikerült elkészíteni, majd a
későbbiekben a Községi Hivatal előtti betonkerítést távolították
el, amelyet később másutt szeretnének felhasználni. Ezeken a
faluszépítő akciókon több mint 20-an vettek részt. A falucsi-
nosító munkák nem álltak le, mivel a kultúrháznál is akadt
némi javítanivaló, ezért ide helyezték a fő hangsúlyt. Rövide-
sen elkezdték a hibák kijavítását és az épület újrafestését. 

Örvendetes tény - újságolta Antal Béla, a falu polgármeste -
 re -, hogy olyan személyek is kivették részüket a faluszépítő
munkákból, akik már jó ideje nem lakják a települést, de még
mindig bogyaiaknak érzik magukat. Napjainkban is folyik a csi-
nosítás, mivel a Községi Hivatal előtti parkban elkezdték a ki-
vágott fák takarítását, azok gyökértelenítését és elszállítását. A ré-
giek helyére ősszel új fákat szeretnének ültetni. A polgármester
tájékoztatott, hogy a kultúrház elé több kisebb díszcserjét is
szándékoznak ültetni. Ottjártunkkor komoly munka folyt a ját-
szótér környékén. Készítették a területet az Ovinapra, melyet
több szomszédos község bevonásával rendeznek meg. -pint-

Újabb 
faluszépítő akció

Egy hónappal ezelőtt
kezdték el a csicsói főtér
körüli munkálatokat.

Az uniós forrásból épített
központi teret a nyitrai EL-
LIO s.r.o cég kivitelezi mely
speciális építkezésekre sza-

kosodott. Egyébként már ősz-
szel el kellett volna kezdőd-
nie a főtér megépítésének,
de egyéb, külső okok miatt
ezt tavaszra helyezték át. Az
alapiskola illetve az óvoda be-
járatát is belevonták a tér ki-

építésébe. Csicsó település-
nek eddig még nem volt fő-
tere, így a helyiek közül so-
kan izgalommal várják, mi-
lyen is lesz valójában a falu
közepén elhelyezkedő tér. A
térkövekkel kirakott gyalog-
járdák mellett különböző ki-
sebb lámpaoszlopokat is el-
helyeznek az esti hangulatvi-
lágítás biztosítására. Több fát
is kiültetnek, valamint egy
egyedi „Község alapító köve“
című alkotást is megcsodál-
hatnak majd a csicsóiak. A
tervek szerint a főút mentén
a régi buszmegálló helyett
egy újat építenek, mely szé-
pen beleillik majd a köztéri
képbe. A szemre is tetszetős,
modern kivitelezésű köz-
ponti tér átadását  szeptem-
ber közepére tervezik.

-pint-

Lesz főtere a községnek
Csicsó

Bátorkeszi

Befejeződött a közvilágítás felújítása a községben.  Az Európai Unió strukturális alap ál-
tal finanszírozott ( 219 096,98 euró) projekt segítségének köszönhetően kicseréltek 90
új lámpatestet. A gazdaságos égőknek köszönhetően a község  évente 9771,30 kWh vil-

lanyáramot takarít meg.  A közvilágítás felújítása mellett befejezéshez közeledik a halottasház
felújítása, valamint teljes ütemben folyik a bérlakások építése is. 

(miriák)

Felújították a közvilágítást

Tizenhatezer eurós 
támogatás a társadalmi
szervezeteknek
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0911 822 501

Város 
2 €non-SToP

emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 �31 73�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 73�

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

VonóhorgoK - SZAKSZerŰ SZerelÉS
UTánfUTóK - SZerVIZ ÉS KölCSönZÉS

UTáNfUTóK már 435 €-tól adóval
Tel.: 03�/7720 07�, mobil: 0907 730 0�3

Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno
Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00   ebédszü. 12.30 - 1�.00

Nagy 

tavaszi 

AAKKccIIóó

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

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

műanyag ablakok 
és ajtók

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

kkoommpplleetttt  hheellyyrreeáállllííttáássssaall..

Gúta

Megtörténtek az első műtétek a Medchir
Kft. gútai egészségügyi központban, jobban
mondva már több mint a huszadik műtéten
is túl vannak – mondta MUDr. Viola Miklós
sebészdoktor.

Nem terveztek ugyan   nagyszabású ünnep-
séget az épület átadása alkalmából, sem a se-
bészeti rendelők megnyitójára, most azonban
Isten és a város áldását kérték munkájukra. Az

isteni áldást Kiss Róbert gútai esperes közve-
títette, a város vezetése pedig sok sikeres mű-
tétet kívánva adta áldását az itt tevékenykedő
egészségügyi dolgozók munkájára.

Ez a nyugatról származó áramlat, az egyna-
pos sebészeti beavatkozások lehetősége egyre
elterjedtebb már környékünkön is. Viola dok-
tor úr és MUDr. Máriási László traumatoló-
gus 5 éve működnek Gútán és azóta foglal-
koztatta őket az újítás gondolata. A Komáromi
járásban elsőként Gútán történt meg egy ef-
fajta műtét, melynek célja, hogy a beteg minél
rövidebb időt töltsön a betegágyon, azaz 24
vagy 48 órát. A műtők korszerű egészségügyi
kellékekkel vannak ellátva, mint például az
ágy fölött elhelyezett röntgengép, modern al-
tatógép, sőt laparoszkópiás torony is az orvo-
sok rendelkezésére áll. A műtét után a beteg
egy megfigyelőszobába kerül, ahol szakértő
egészségügyi dolgozók tartják szemmel. Ez a
lábadozó négy személy befogadására alkal-
mas, elkülönítve a nőket és a férfiakat. Ezen az
egynapos sebészeten traumatológiai, ortopéd,
sebészeti és egyéb műtéti beavatkozások is
végrehajthatók. csóka

Valóra vált álom

Június elsején négy környékbeli óvoda
együttműködésével nem akármilyen ovi-
napra készülnek a bogyai óvodások – tudtuk
meg Kváča Zsuzsannától, a helyi óvoda igaz-
gatónőjétől, aki szívesen tájékoztatott ben-
nünket az esemény előkészületeiről. 
A gelléri, a lakszakállasi, a szilasi, valamint a
bogyai óvoda vesz részt a rendezvényen, amely
reggel 9 órától egy rendőrbemutatóval kezdő-
dik, ezen a rendőrség munkáját ismerhetik

meg a nebulók. Az igazgatónő elmondta, hogy
a gyerekek körében igen népszerűek a rend
őrei. Az elmúlt találkozókon rengeteg kérdés-
sel ostromolták a rendőrség alkalmazottjait,
akik állták a kérdésrohamot és szívesen vála-
szoltak minden érdeklődőnek. A gyerekek kö-
rében főleg a kutyás bemutatók a népszerűek.
Ezek  a négylábúak szinte lenyűgözik őket. Tu-
domásunk szerint idén is ellátogatnak hoz-
zánk, tehát a gyerekek nagy örömére ismét
lesz kutyás bemutató is – tette hozzá az óvoda
igazgatónője. -pint-

Naszvad község önkormány-
zata is bekapcsolódott a kör-
nyezetvédelmi minisztérium
felhívásába és meghirdette
a Tavaszi nagytakarítást – A
tisztább Naszvadért címmel.
Az akcióról Kiss Katalin, a
regiófejlesztési hivatal mun-
katársa tájékoztatta hetila-
punkat.

A programba 410 személy
kapcsolódott be, köztük a he-

lyi alapiskolák tanulói, a
„Srnec“ Vadászklub Polgári
Társulás, a Naszvadi Halászok,
a Vizek Barátai Polgári Társu-
lás és a lakosság.  

Az akció során megtisztítot-
ták a közterületeket, a parkot, a
község főterét, a Kálvária dom-
bot, az óvodák udvarait, a ta-
vak körüli területet, a vadászok
lőterét, a mezei utak mentét. A
község különböző területein
kiültetésre került 19 fa is. 

Elmondható, hogy a nasz-
vadiak szívügyüknek tekintik
a környezetvédelmet és na-
gyon sokan bekapcsolódtak
az akcióba. Takarítást végez-
tek a családi házaiknál, gon-
dozták a zöld területeket, ren-
dezték a kertjeiket, s ezzel
hozzájárultak nemcsak a köz-
ség, de a tágabb régió környe-
zetvédelmi tudatának növelé-
séhez is. (miriák)

Kiss Katalin felvételei

Ovinapra készülnek
Bogya

Naszvad

Tisztítsuk ki Szlovákiát!

Az akció során megtisztították a közterületeket, 
köztük a stadion környékét is
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Nagykeszi

Április 15-én töltötte be éle  -
tének 99. évét özv. Tóth Ist-
vánné, született Dosztál Mar-
git, akit 5 gyermeke, 9 unokája
és 10 dédunokáján kívül kö-
szöntött Sipos József polgár-
mester és Noszkai Zoltán al-
polgármester is. 

Margit néni korához képest
ma is nagyon jó egészségnek ör-
vend. Emlékezőtehetsége rend-
kívüli, ma is szívesen foglalko-
zik a világ dolgaival, minden ese-
mény érdekli őt, ami nemcsak a
községben, de a nagyvilágban is
történik. Van egy álma: meg sze-
retné élni a 100. születésnapját,
mert akkor lesz a legidősebb

dédunokája akkor lesz 18 éves. 
Ebben az ünnepi pillanatban a

gyermekei köszönetet mondtak
édesanyjuknak a példás gon-
doskodásért és a jó nevelésért.
Útravalóul az életbe a legértéke-
sebbet kapták, amit a szülő gyer-
mekének adhat: a munka szere-
tetére,  becsületességre, nemes-
lelkűségre nevelték őket.

Szerkesztőségünk nevében
szívből kívánjuk Margit néninek,
hogy kísérje élete további útját
jó egészség és tartós boldogság,
teljesüljön a vágya, érje meg a
100. születésnapját is!

Miriák Ferenc
Bóna Tamás felvétele

99 éves Bátorkeszi 
legidősebb embere

99 szál szegfűvel köszöntötték Margit nénit

A vörösborok kategóriájában a karvai Maga Ľubomír (bal-
ról az első) aranyérmet kapott

VII. Ister-granum eurorégiós
Vándor Borverseny A legmagasabb pont-

számot elérő bort cham-
pion díjjal és a vándorser-
leggel jutalmazta a bíráló
bizottság. A legjobb ered-
ményt az idei Ister-Gra-
num Eurorégiós Vándor
Borversenyen Solymosi
Attila pilisvörösvári borász
nyerte 2009-es Cuvé borá-
val. A legjobb fehérbornak
járó elismerést a kürti Kas-
nyík Tamás szerezte meg
Nória borával, a legjobb
vörösborral (Dunaj) a sző-
gyéni szövetkezet és a sá-
risápi Varga Józsefné (Ca-
bernet Sauvignon) érke-
zett.

Eredményesen szere-
peltek régiónk borászai is.
A búcsi ifj. Varga László
Pozsonyi fehér és Grajszki
László Devín, Kara Gábor
Dornfelder, a karvai Maga
Ľubomír Cabernet Sauvig-
non, a bátorkeszi Amícius
Pincészet Cabernet Sau-
vignon, a bátorkeszi Nyers
László Cuvé boraikért
aranyérmet kaptak.

(miriák)
Husár János felvétele

A verseny szellemének megfelelően minden évben az Is-
ter-Granum Eurorégió más-más települése kapja a ren-
dezés jogát. A tavalyi házigazda, Nagymaros után idén
Szőgyén  községé lett a megtiszteltetés, hogy lebonyo-
lítsa a térség legjobb borainak versenyét. A rendezvény
sikerét is mutatja, hogy kétszázhetvenhét – százhatvanöt
szlovák  és száztizenkét magyar - bormintát neveztek be.
Ebből 150 fehér-, 107 vörös- és 20 rosébor volt. Az érté-
kelés során a zsűri összességében hatvanegy emléklapot,
nyolcvanöt bronzminősítést, kilencvenegy ezüst- és har-
minchat aranyminősítést ítélt oda.

falunapi majális

Bajnoki mérkőzéssel in-
dult a falunapi majális
Nagykeszin. Fél kettőkor

Csóka Lajos polgármester üd-
vözlő szavai után hivatalosan
is kezdetét vette a 15-ik jubi-
leumi falunap. 

Jó ebédhez csak magyar
nóta dukál. Erről gondosko-
dott Banyák Róbert és zene-
kara. Utána a helyi óvodások
és iskolások vették birtokukba
a sportpálya mellett felállított
kisszínpadot. A tartalmas mű-
sor után egy interaktív bábjá-
ték következett az Árgyélus
színház előadásában. Már so-
kan várták a mazsorettek fel-
lépését, melyet az ekeli iskola

diákjai szolgáltattak. A nép-
ünnepély a csicsói Musical
“Kölykök” szórakoztató mű-
sorával folytatódott, akik a

Nagyidai cigányokat adták
elő. Majd ezt követte a hazai
Zumba bemutató és a gitáros
lány, Tücsök Nikolett fellé-
pése. A programok hátralevő
részében a lakszakállasi nép-
művészeti csoport okozott
kellemes meglepetést az igazi

falunapi hangulatú, szóki-
mondó műsorukkal. 

A kellemes májusi meleg
sok ember csalt Nagykeszire,
így a falu lakosságán kívül
szép számban jöttek a   kör-
nyező falvakból is szórakozni
vágyók. A gyermekek egész
nap élvezhették a többféle
szórakozási lehetőséget.  

A rendezők műsorösszeál-
lításában mindenki megta-
lálta a számára megfelelő
programot. A nagykeszi falu-
nap megmutatta a közösség
erejét, összetartozását, együtt-
működési képességét. Ebből
ezen a hétvégén a házigazdák
jelesre vizsgáztak.

Kép és szöveg: -pint-             

Térden a megyercsi kapus, 
ez volt a 13. gól

A közönség egy része

Az ekeli mazsorettek
A csicsói Musical “Kölykök” arattak
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Az elmúlt szombaton Kabátfalun a Szar-
vasvárnál rendezték meg már negyedik
alkalommal a Puszták népe elnevezésű

lovasviadalt, melyet pünkösdi lófuttatásként is
emlegetnek. A szervezőket illetve a verseny
szereplőit kegyeibe fogadta az időjárás, mert
mindvégig ideális lovasidőben zajlottak a kü-
lönböző versenyszámok. A versenyeken ha-
gyományosnak mondható játékokat, próbá-
kat kellett megoldani, melyet egyes kutatások
szerint eleink is gyakoroltak lovassági kikép-
zési feladatként. A Puszták népe lovasviadal fő
célja a hagyomány feltámasztása, a magyar lo-
vas és nem lovas hagyományőrzők egymással
való szorosabb együttműködése, szövetsége,
barátsága. És nem utolsósorban a valódi tudás,

b á t o r s á g ,
ügyesség, a
híres magyar
virtus bemu-
tatása és bi-
zonyítása. A szombati viadalokon kicsúcsoso-
dott az igazi virtuskodás, ez főleg a hadicsele-
kedetek számbavételénél nyilvánult meg, ahol
férfias küzdelem alakult ki. Az összes ver-
senyző sikeresen célbaért, és végül győztest
hirdettek. Talán nem meglepő, de idén is Tóth
Péter  lett a legvitézebb harcos, és nyerte a vi-
adalt, így egy évig ismét birtokolhatja a pün-
kösdi királyi címet, Nimród nevű lovával. 

A Kabátfalura kilátogatók ezután harci be-
mutatókat láthattak, s akiket érdekelt a kéz-

KereSZTreJTVÉnY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb június 3-ig. A
helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá:
Keresztrejtvény!

-Dohányzik? - kérdezi az orvos a beteget.
(A választ lásd a rejtvényben!)

BIRKÓZÓ
(ANDRÁS)

... BÖLCSEK
(BIBLIA)

OLAJBARNA
BŐRSZÍN

CIPÉSZ-
SZERSZÁM

KÉTRÉSZES
FÜRDŐ-
RUHA

BECÉZETT
NŐI NÉV

ALBERT...
(TELEPÜLÉS)

ÖSZTÖKÉL
AUTÓ-

MÁRKA

GÖRÖG
BETŰ

MACSKA-
FAROK! VANÁDIUM

KOZÁK 
KATONAI
PARANCS-

NOK

MINDEN-
NÉL 

LEJJEBB

TÖRTETŐ
FÉL 

TEMETŐ
FÉLTUCAT

A MÁJ 
TERMELI

PÉNZTÁR
EGYIK-
MÁSIK

VOLT ROMÁN
FOCISTA

FIATAL, ÜDE

BECÉZETT
KONRÁD

ARZÉN, 
OXIGÉN
ÉPÜLET-
SZÁRNY

JELLEGZE-
TES ÍZ

NYÍL JELZI

SZÉP ... 
(MITOLÓ-

GIAI ALAK)

HAZAI 
MAGYAR 

TELEPÜLÉS
HÉBER BETŰ

SZÍNHÁZI
TETSZÉS-

NYILVÁNÍ-
TÁS

RANGJELZŐ
SZÓCSKA

SZLÁV 
FÉRFINÉV

SÓ, LATINUL

HELYRAG
A FOKOZÁS

JELE

HORONY
KOCSONYÁS

ANYAG

CSODÁS
TÖRTÉNET

ALMA-
DARAB!
A FÖLD

FELÉ

TŰZNYELV
KÍNAI HOSSZ-

MÉRTÉK

LANTÁN
DECIMÉTER

SZÉGYELL
SZABADON

BOCSÁT
NEUTRON

PARKOLÓ
JELE

KÉRDŐ
SZÓCSKA

2

1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

Komárom - Kabátfalu

Puszták népe negyedszer

művesség, azok kedvükre nézelődhettek vagy vásárolhattak a
szebbnél szebb „portékákból”.

Kép és szöveg: -pint-

Gratulálnak a győztesnek

A pünkösdi király

összhangban a ló és lovasa

A nézők jól érezték magukat

RÉgIÓ 11
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KOS 
Megtakarított pén-
zedből egy kisebb
utazást tervezel,
mely ugyan nem

nagy távolságokról szól, ám
annál kellemesebb lehet.

BIKA
Aki most akar téged
le-, ill. meggyőzni, az
nem fog sikerrel
járni. A hét elején

nagyon erős leszel, főleg in-
tellektuális téren.

IKREK
Az életed bármely te-
rületén bekövetkez-
het a nagy áttörés,

ami elsősorban annak kö-
szönhető, hogy végre tudod,
hová kell helyezkedned.

RÁK
Rengeteg jó gondo-
lat van most a fejed-
ben, ne félj őket ki-

mondani! Egy kicsit zárkózott
vagy, de ez az önbizalomhiá-
nyodra vezethető vissza.

OROSZLÁN 
Nyoma sincs a szo-
kásos makacsságod-
nak. Inkább az árral
úszol, minthogy

most döntési kényszerekbe
hajtsd a fejed. 

SZűZ
Készülj fel, hogy
ezen a héten nagyon
sok dolgod lesz.
Vedd elő a híres

önuralmadat, mert  elveszí-
ted a fejed.

MÉRLEg
Ambícióid felerősöd-
nek a héten. Most ki-
próbálhatod magad

az élet több területén is
SKORPIÓ

Amennyiben párod
keresed, ez a hét
igen kedvező egy
szép hosszú távú

kapcsolat kialakítására.
NyILAS

Minél merészebb
egy ötlet, annál jobb.
Spontán ötleteidnek

köszönhetően új színt viszel
az eddigi munkamorálba.

BAK
Végre olyan felada-
tok találnak meg,
amikkel a szakmán

belül sokáig emlékezni fog-
nak a nevedre.

VíZÖNTő
Segítő szándékkal
olyan információkat
oszthatsz meg má-

sokkal, amelyek kellemetlen
következményekkel járnak.

HALAK
Kapkodós leszel a
héten. Köztudottan
s z a b a d s z e l l e m ű

vagy, olyannyira, hogy hajla-
mos vagy dolgod végezetlenül
otthagyni csapot-papot.K
és

zí
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Horoszkóp Programajánló

ÉSZAK-KOMÁROM
Panta Rhei könyvesbolt:
Június 8-án Lőrincz L. László
orientalista, író, műfordító
lesz a komáromi Panta Rhei
könyvesbolt vendége. Lőrincz
L. László a Villogó fények ko-
lostora című legújabb köny-
vét mutatja be 18 órától.

MARTOS:
Feszty Árpád Művelődési
Park:
Június 10-12 - a XVI. Orszá-
gos Pünkösdi Ünnepségek
programjából: Ismerős Arcok
– Betyárok Bálja – Árgyélus
zenekar – Bástya citerazene-
kar – Gyerektáncház – Fúvós -
zenekari koncert – Folklór-
csoportok bemutatkozása –
Szent Korona Menet és kiállí-
tás – Szőttes – Feszty Együttes
– Sóvirág – Jászság Népi
Együttes – Bellő Konkoly-
Thege – Pünkösdi gyertyás-
tánc és tűzijáték – kirakodó-
vásár – lacikonyha – gulyás-
főző verseny – dínom-dánom
és még sok más!

NNAASSZZVVAADD::
Tűzvirág – Művészetek Hete

2011. június 03-12.
Sztárvendégek: Június 3. Da-
niel Speer Brass – Tolvai Re-
náta. Június 4. Becse Szabó
Ilona operaénekes, Ritka ma-
gyar Banda dudás-vonós
együttes Korpás Éva énekes-
nővel,  Szürke Verebek Band -
Kiskőrös, ČEKU – retro zene
nosztalgia. Június 5. Lyukas
Garas koncert. Június 7. Fri-
ends és Kállay Sanders And-
rás. Június 8. Pavel J.Ryaba
and The Fish Men – Varga
Viktor. Június 9. Komáromi
Dixieland Band,  Kökény At-
tila. Június 10. Tehetségku-

tató Blues Fesztivál gálamű-
sora: História, Bluesweizer, Jo-
int Venture, Csukamájolaj,
Sztárvendég: Visegrad Blues
Band. Június 11. Irigy Hónalj-
mirigy. Június 12. MC Hawer
és Tekknő, Zorán. A teljes
program a www.csemadok-
naszvad.sk-n olvasható.
Komáromi zsidó temető:
Megemlékezés a város és kör-
nyéke zsidósága deportálásá-
nak 67. évfordulója alkalmá-
ból 2011. június 12-én, vasár-
nap 10.30. Ünnepi beszédet
mond Deutsch Róbert fő-
rabbi, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége Rab-
bitestületének elnöke.
Közreműködik: Tóth Emil fő-
kántor. 12.00-kor közösen
gyújtunk gyertyát az áldoza-
tok emlékére a zsinagógában.

DÉL-KOMÁROM:
Csokonai Művelődési Köz-
pont, Kelemen László utca:
Május 25-29. Guruló tante-
rem, Interaktív Waldorf Mód-
szertani Kiállítás diákoknak,
pedagógusoknak, szülőknek
a betűk, számok, elemek rej-
telmeiről a kőzeteken át a for-
marajzokig. Belépés díjtalan!
Monostori erőd:
Május 28. III. alfa autós ta-
lálkozó, www.alfaamore.hu.
WF Szabadidőpark:
Május 28-29. I. BMW autós-
motoros márkatalálkozó és
családi nap. 

NAgyMEgyER:
VMK nagyterme:
Gyermekek és fiatalok sakk-
versenye a VMK igazgatójának
kupájáért a Nagymegyeri VSK
rendezésében 2011. május 28-
án (szombat) 9.00 órakor.

A naszvadi székhelyű História zenekar 2011. május 28-án
este 20:00 órától a révkomáromi RÉV- Magyar Házban tartja
harmadik nagylemezének bemutatóját, melyet a napokban
jelentetnek meg Árva Fillér címmel.

A korongon 12 dal van, melyen a megszokott Históriás blues-
rock stílus mellett feldolgozásra került egy ősrégi Kex nóta és
egy Bob Dylan örökzöld a Rainy Day Women no. 12 & 35, L. Sky
Olivér fordításában és átköltésében. Mint mindig, most is több
vendégművésszel dolgozott együtt a csapat és természetesen ők
is fellépnek majd a jeles előadáson. Nagy Kitty és Lábszky
Luca már szerepelt a zenekar második albumján és gondosan
ápolgatva hangjukat, most is elvállalták egy dal feléneklését.
Kálmán Rudee több bluesos nótában mutatkozik meg és az
erős mély hangja igazán odaillik Olivér magasabban frekven-
tált énekstílusa mellé. Tornóczy Tibor nem csak a herflizésben
jeleskedett, de bele-bele “vokálkodott” egy-két dalba is. A gitá-
ros Ágh Attila, basszer Dobosi Ágoston, dobos Pásztó Tibor és
az énekes L.Sky Olivér felkérésére a zongora mögé beült Holop
Szilveszter, aki egy budapesti színi társulatnál rendezői karri-
ert fut be. A bemutatóról további információt olvashatnak a ze-
nekar honlapján a www. Historiaband.ewk.hu -n és a facebook
oldalain. Lábszky Olivér

História lemezbemutató a RÉV-ben

Fogadd el, fogadj el!
KORAVA nyári tábor programja -  Karva

„Idén első alkalommal júniusban szervezünk fogyatékkal élő
gyermekeknek (mozgássérült, autista, down-szindrómás….) kéz-
műves és képzőművészeti programokat. Célunk volt a lakásott-
honok gyermekeinek közelebb hozása egymáshoz. Ezek a gyer-
mekek különböző értelmi képességekkel rendelkeznek. Az egy-
hetes kézműves tábor alatti együttlét lehetőséget nyújt arra, hogy
a sérült és az ép gyermekek együttműködjenek egy "alkotómű-
helyben", ahol egymás képességeinek, készségeinek elfogadása
mellett születhettek alkotások. Az alkotó tevékenységek szüne-
teiben közös, mozgásos játékokban vehettek részt. A közös tevé-
kenységek elősegítik az együttműködést, egymás elfogadását,
az ízlésformálást, a szép szeretetét, a figyelmet, a kitartást, stb“ –
nyilatkozta Csollár Petronella, a tábor vezetője.
A júniusi programok megteltek, de júliusi, augusztusi progra-
mokra még lehet jelentkezni.  Érdeklődni lehet: Csollár Petro-
nella 0905 930 994, csollarnelli@freemail.hu (miriák)

premiéra CD nosiča – rodinný koncert
lemezbemutató családi koncert 

5. júna 2011. június 5., 17.00
Spoluúčinkuje – Közreműködik:

DSZ ZŠ M. Jókaiho a MsKS v Komárne
a Komáromi VMK és 

a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara

Účinkujú – Fellépnek:
KORPÁS Éva, LAKATOS Róbert

MADARÁSZ András, LELKES Tibor, VARJÚ Attila 

Hostia – Vendégek:
KOVÁCS Ferenc, OLÁH Attila, TÓTH Árpád

Vstupné – Belépődíj: 2,- euró
Infó: MsKS – VMK Komárno, 035/7713550, 0905/892579

Szól a kakas, szól...

Hudobná skupina Évy Korpás
Korpás Éva és zenekara

Hudobná skupina Évy Korpás
Korpás Éva és zenekara

Hudobná skupina Évy Korpás
Korpás Éva és zenekara

Deň detí – Gyermeknap

Já
té

k

MsKS Komárno – Komáromi VMK
Deň detí – Gyermeknap

NYERJEN PÁROS BELÉPŐJEGYET A VMK-BAN 
MEGRENDEZENDŐ GYERMEKNAPRA!

Kérdés: Mikor van a nemzetközi gyermeknap?
A megfejtéseket május 26-ig a deltakn@gmail.com 
e-mail címre vagy postán a szerkesztőségünk címére
várjuk: DELTA, Ferencesek utcája 22, Komárno.
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A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané
príspevky nevraciame. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. 
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Május 16-án ünnepelte 
9. születésnapját 

Szabó Arnold
Megyercsen.

E szép ünnep alkalmából szeretettel
köszönti őt családja.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Május 24-én ünnepli 10. születésnapját

Vitai christopher 
Perbetén.

Nagyon sok szeretettel köszönti őt:
mama, bátyó, Ari, anyu, testvéred
Nita és dédi.

Köles Anita
Május 17-én ünnepelte 

3. születésnapját.
E szép ünnep alkalmából

szívből gratulál: anya,
apa és  mindazok,

akik szeretnek!

„Negyven éve már, hogy egybekeltetek.
örömben, bánatban együtt küzdöttetek.
Ha baj ért bennünket, óvtatok, védtetek,
Ezért most így mondunk köszönetet:
A Jóisten még sokáig éltessen Benneteket.“

40. házassági évfordulójukat ünnepelték 
2011. május 22-én 

id. Piciny János és Piciny Margit.
Sok további boldog évet kíván két fia, két menye, 

négy unokája és unokaveje. 

Május 24-én ünnepli 60. születésnapját

Bokros Sándor
Kaván.

E szép ünnep alkalmából szívbol gratu-
lál. Jó egészséget és hosszú, boldog

életet kíván: felesége Gizike,  két fia
Szabolcs és Peti.

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

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Május 20-án ünnepelte 3.születésnapját 

Szeles Dórika 
Komáromban.

Boldog és vidám
gyermekéveket kíván-

nak neki: szülei
és az egész
család.

Nem rossz évadnyitó – nyolc országos bajnoki cím
Remekül szerepeltek a Komáromi Kajak-Kenu Klub versenyzői a Nyitranovákiban megren-
dezett hosszú távú országos bajnokságon. Az 5000 méteres távon nyolc országos bajnoki cí-
met, három ezüst- és négy bronzérmet harcoltak ki az ország kétségkívül legsikeresebb klub-
jának képviselői. És a klubba újabb és újabb gyerkőcök érkeznek, akikkel magas szintű szak-
mai munkát végez a kiváló edzői gárda.

Szentpéteren rendezték meg a Shinkyoku-
shin Karate nyílt országos bajnokságát,
amely az év legnagyobb eseményének szá-
mít a sportág honi berkeiben. Négy ország –
Magyarország, Románia, Lengyelország és
Szlovákia – képviseltette magát mintegy 150
versenyzővel, győzteseket 22 kategóriában
hirdettek. A szlovákiai versenyzők közül ket-
ten állhattak fel a dobogó legfelső fokára.

A legsikeresebb szlovákiai versenyzők: 
65 kg – nők: 1. Hupian Kristína 

(Seishin Keszegfalva)
+75 kg – junior fiúk: 1. Martin Maťašovský

(Wasabi Naszvad), 2. Bíró Balázs (Seishin Ekecs)
60 kg – junior lányok: 3. Kužela Krisztina
(Wasabi Szentpéter)
70 kg – férfiak: 3. Szabó Norbert 

(Seishin Keszegfalva)
Különdíjak: 
Legharcosabb női versenyző:
Hupian Kristína (Seishin Keszegfalva)
Legharcosabb férfi versenyző:
Martin Maťašovský (Wasabi Naszvad) 
Legtechnikásabb női versenyző: Mezősi
Marína (Fight Team Nyíregyháza)
Legtechnikásabb férfi versenyző: 
Balogh Zsolt (Victory Martfű) -bör-

Kajak - kenu

Karate

Roberta Pelantová (középen) és Katarína Horváthová (balra), a junior lányok K1-es versenyének
első két helyezettje. K2-ben viszont már mindketten felállhattak a dobogó legmagasabb fokára   
Eredmények:
K2 – 13-14 éves lányok: 3. Krkošková A. – Tollaová M. 4. Szépe V. – Szabó V. 
K1 – 13 éves fiúk: 1. Keszan V. – országos bajnok
C1 – 13 éves fiúk 1. Kara M. – országos bajnok, 2. Koczkás D. 
K1 – 14 éves fiúk: 1. Botek A. – országos bajnok, 5. Szabó M., 10. Farkas P.
K1 – férfiak: 9. Petruš M. 10. Tóth A., 12. Kráľ  R. 
K2 – junior fiúk: 1. Pálmay D. – Janča M. – országos bajnokok, 3. Dobosi R. – Šramko Š., 

5. Malík Z. – Lőrincz B.
K1 – junior lányok: 1. Pelantová R. – országos bajnok, 2. Horváthová K. 
K2 – 13-14 éves fiúk: 1.Botek A. – Szabó M. – országos bajnokok, 5. Keszan V. – Farkas P.
C2 – 13-14 éves fiúk: 2. Kara M. – Koczkás D.
K1 – 14 éves lányok: 3. Szépe V., 5. Szabó V. 
K2 – junior lányok: 1. Pelantová R. – Horváthová K. – országos bajnokok 
K2 – férfiak: 4. Kráľ R. – Petruš M., 5. Tóth A. – Stano T. 
K1 – junior fiúk: 1. Pálmay D. – országos bajnok, 3. Dobosi R., 6. Lőrincz B. 7. Malík Z.

Iveta Petrušová

Jó kis bajnokság volt

A sikeres szlovákiai csapat

,,Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét, 
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon! “
Boldog születésnapot!



V pondelok 23. 5. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa veľkú oblačnosť a miestami
prehánky alebo aj búrky. Možnosť búrok do
50%. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota
od 13 do 15  C̊, denná teplota od 24 do 26  C̊.
Mierny SZ vietor do 5 – 7 m/s.    
V utorok 24. 5. predpokladám v našom regióne
jasno alebo polojasno a bez zrážok. Nočná 
teplota od 8 do 10  ̊C, denná teplota od  + 23 do
+ 25  C̊. Slabý premenlivý do 2 – 4 m/s. 
V stredu 25. 5. predpokladám v našom regióne
jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrážok.
Nočná teplota od 11 do 13  ̊C, cez deň od 26 do
28  ̊C. Bezvetrie alebo len slabý premenlivý  vie-
tor do 1 – 3 m/s.  
Vo štvrtok 26. 5. predpokladám v našom regióne
jasno, k večeru veľkú oblačnosť a miestami  pre-
hánky alebo aj búrky. Možnosť búrok do 30%.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná  teplo ta od 13
do 15  C̊, cez deň od 26 do 28  C̊. Slabý JZ, JV vie-
tor do  2 – 4 m/s,  pri búrkach zosilnie.

V piatok 27. 5. predpokladám  v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a občasný
dážď, prehánky a búrky. Možnosť búrok 50%.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 13
do 15  C̊, denná  teplota od 24 do 26  C̊. Slabý,
časom mierny SZ vietor do 6 – 8 m/s.  
V sobotu 28. 5. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, popoludní pri zväčšenej oblač-
nosti možnosť prehánok alebo aj búrok. Mož-
nosť búrok do 30%. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 14  do 16  ̊C, denná teplota od
23 do 25  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.  pri
búrkach zosilnie. 
V nedeľu 29. 5. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, popoludní pri  zväčšenej oblač-
nosti možnosť prehánok alebo aj búrok. Mož-
nosť búrok do 30%. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 10 do 12  ̊C, cez deň od 23 do
25   ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. pri búrkach
zosilnie.

S pozdravom Dr. Meteo

Predpoveď počasia  23. 05. - 29. 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

Érettségizőknek 30 % -os kedvezmény

Jogosítvány 
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Most csak 

400 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: 7.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

Tel.: 03�/7720 920, 090� 31� ��1, 090� �0� 323

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

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

Významná udalosť v Limes galérii – výstava
pod názvom Pocta srbským predkom

Za účasti významných
hostí nielen od nás, ale
aj zo zahraničia sa 6.

mája 2011 konala v Limes ga-
lérii v Komárne významná
udalosť. V tento deň sa v su-
gestívnom prostredí kostolnej
galérie otvorila výstava pod
názvom „Pocta srbským pred-
kom“ pri príležitosti 500. vý-
ročia založenia srbskej pravo-
slávnej cirkvi v Komárne. Nad
výstavou, kde hlavnými orga-
nizátormi bolo veľvyslanectvo

Srbskej republiky a Spolok
Srbov na Slovensku a galéria
Limes, záštitu prevzal primá-
tor Komárna MUDr. Anton
Marek. 

Výstavu uviedla historička
umenia a riaditeľka galérie,
Veronika Farkas, ktorá vyja-
drila radosť, že tejto význam-
nej udalosti dával domov kos-
tolná galéria Limes v Ko-
márne. Privítala hostí –
Danka Prokiča, veľvyslanca
Srbskej republiky v Bratislave
MUDr. Antona Mareka, pri-
mátora mesta Komárno, zá-
stupcov historickej cirkvi Ko-
márna a ďalších hostí. Kon-
štatovala, že pamätná výstava
k 500. výročiu  vzniku pravo-
slávnej cirkvi má 2 časti. V pr-
vej časti sú historické pravo-
slávne cirkevné zástavy i

ikony z komárňanského pra-
voslávneho kostola, a v dru-
hej časti sú to práce známeho
srbského výtvarníka Veljko
Mihajloviča pod názvom cyk -
lu „Sťahovanie“. 37 grafických
listov a ďalšie práce predsta-
vuje špeciálne pri príležitosti
päťsto rokov (1511-2011) zalo-
ženia Srbskej pravoslávnej
cirkvi v meste Komárno a v
maďarskom Szentendre, kde
sa Srbi usadili po expanzii
Turkov na Balkáne.  Zároveň

na uda-
losti pri-
v í t a l a
s v e t o -
z n á m u
s r b s k ú
č e m b a -
l i s t k u
Smiljka Isako-
vič. Výstavu i sa-
motnú udalosť potom uviedli
MUDr. Anton Marek, primá-
tor  mesta Komárno a Danko
Prokič veľvyslanec Srbskej re-
publiky v Bratislave. Rečníci
zdôraznili, že výstava „Pocta
srbským predkom“ dá mož-
nosť dnešnej generácii a to
nielen Srbom spomínať na
Srbov, ktorí tu žili ako ob-
chodníci, vojaci a ktorí vý-
znamne prispeli k prosperite
tohto regiónu i mestu Ko-

márno. Veľvyslanec vyjadril
poďakovanie, že samospráva
mesta i Limes galéria tu pre-
zentujú túto pozoruhodnú vý-
stavu. Výtvarnú časť výstavu
„Sťahovanie“ Veljko Mihajlo-
viča  uviedol Michal Babiak z
Univerzity Komenského z
Bratislavy. Ako povedal,
okrem iného jeden človek vý-
tvarník sa tu spojil s jedným
národom a predstavuje tu sťa-
hovanie Srbov do sveta pred
tureckou genocídou. Srbi tu
na Slovensku zanechali svoju
významnú pečať. Osobitne
upozornil na cyklus modrých
výtvarných grafík z pravosláv-
neho kláštora Manasia, ktorú
postavili v roku 1407, i na ďal-
šie diela, hlavne kláštorné
okná, hru svetiel a pod. Ko-
morne ladená výstava od
Veljko Mihajloviča dobre do-

tvára posolstvo pred-
kov Srbov. 

Vo veľmi
d o b r e j

akustike
kostola
n á d -
h e r n e
v y z n e l

č e m b a -
lový kon-

cert čemba-
listky sveto-

vého mena Smiljka
Isakovič, ktorú medzinárodná
kritika nazýva „kráľovnou
čembala“. Jej koncert kde boli
diela svetových autorov z An-
glicka, Talianska, Španielska,
Balkánu, z Čiech, vytvorili
nádhernú atmosféru k uda-
losti 500. výročia založenia
srbskej pravoslávnej cirkvi v
Komárne. Táto jedinečná vý-
stava bude sprístupnená ve-
rejnosti do 29. 5. 2011.

Dr. Štefan Bende
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Prichádza k nám medzinárodný 
projekt noc kostolov
Noc kostolov sa prvýkrát ko-
nala pred piatimi rokmi vo
Viedni, postupne sa rozšírila
do celého Rakúska a ďalších
krajín. Vlani sa prvýkrát ko-
nala aj v Českej republike,
kde ľudí najviac zaujala mož-
nosť dostať sa do kostol-
ných veží či krýpt. Projekt
Noc kostolov chce pozvať do
priestorov chrámu všetkých
bez rozdielu vierovyznania,
veku či iných kritérií a po-
núknuť aktivity, ktoré by ná-
vštevníci bežne v kostole ne-
čakali.

V Trnavskej arcidiecéze po-
čas Noci kostolov sprístupní
svoje priestory naraz 82 kos-
tolov, medzi nimi aj hurba-
novský rímsko-katolícky Kos-
tol sv. Ladislava. V piatok 27.
mája v čase medzi 18. a 24.
hodinou na návštevníkov v
každom z nich čaká program,
ktorého úlohou je neformál-
nym spôsobom priblížiť kres-
ťanstvo, jeho kultúrnu hod-
notu a formou zážitku po-
núknuť netradičný spôsob
prezentácie dedičstva v jeho
aktuálnej podobe.

Iniciatíva otca arcibiskupa
Róberta Bezáka, Noc kostolov
môže, v našej arcidiecéze ľu-
ďom dobrej vôle zrozumiteľ-
nou formou pripomenúť vý-
znam kresťanského a kultúr-
neho dedičstva. 

Ide o pozvanie ľudí bez roz-
dielu vierovyznania, veku či
iných kritérií do priestoru,
ktorý je všeobecne známy, no
menej navštevovaný. Na dru-
hej strane je to aj otvorenie sa
cirkvi nenásilným spôsobom,
prezentácia toho, že cirkev pri-
náša trvalé hodnoty. Cieľom
je, aby sa ľudia zastavili, rozjí-
mali sa, uvedomili si niektoré
duchovné hodnoty. „Nízko-
prahovosť“ celej iniciatívy jej
význam neznižuje, práve na-
opak - ľudí dobrej vôle môže
byť vo farnostiach oveľa viac,
ako si niekedy trúfame mys-
lieť.

Na návštevníkov v jednotli-
vých kostoloch čakajú hu-
dobné a spevácke koncerty,
prednášky, workshopy zame-
rané napríklad na umenie,
ale aj komentované pre-
hliadky kostola či sprístupne-

nie bežne neprístupných
miest ako sú sakristie či kos-
tolné veže.

I keď každý kostol je výni-
močný, z hľadiska architek-
túry farský kostol v Hurba-
nove je unikát. Krásny vnú-
torný priestor s veľkou kupo-
lou bolo možné dosiahnuť
preto, lebo sa na našom
území asi pred sto rokmi na
stavbu kostola prvýkrát po-
užila kombinácia železa a be-
tónu.

Noc kostolov je ekume-
nická, ponuka kostolov je pre
návštevníkov zdarma. Far-
nosti ich budú prezentovať
nielen ako miesta modlitieb,
ale aj ako historické a ume-
lecké pamiatky. 

Tímy „ľudí dobrej vôle“ pri-
pravujú pre farské kostoly v
Hurbanove, Nesvadoch, Pri-
bete, Dulovciach, Svätom
Petre či Šrobárovej bohatý pro-
gram. Hlavným garantom po-
dujatia v hurbanovskej die-
céze je dekan Mgr. Václav
Ďurčo.

„V Hurbanove samotný pro-
gram potrvá v piatok 27. mája

od 18. hodiny
do polnoci.
Začína zvo-
nením zvo-
nov, svä-
tou omšou
v sloven-
čine, ma-
ďarčine a la-
tinčine, po
nej začína
program, ktoré
pripravuje tím
oduševnených oby-
vateľov mesta“ - infor-
muje Mária Hamranová me-
diálna koordinátorka projektu
v Hurbanove. 

Po svätej omši sa zabavia
deti balónovou nebeskou poš -
tou, meraním veže a ďalšími
aktivitami.  Súčasťou prog -
ramu bude prehliadka kos-
tola s výkladom – v sloven-
skom aj maďarskom jazyku,
neskôr aj nekomentovaná
prezentácia kostolov hurba-
novského dekanátu. Vo ve-
černom programe vystúpi
Detský citarový súbor, žiaci
ZUŠ v Hurbanove, sláčikové
trio z Nových Zámkov, spe-

vácky súbor
Őszirózsa pri
ZO Csema-
dok Hurba-
novo a spe-
vácky súbor
Tretí vek
p r a c u j ú c i
pri Klube dô-

chodcov v
H u r b a n o ve .

Budete si môcť
vypočuť rozpráva-

nie o sv. Ladislavovi,
biblické príbehy, ako aj za-

ujímavú prednášku o hviezd-
nej oblohe v podaní pracov-
níkov Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove. Noc
kostolov ukončí adorácia pri
sviečkach, záverečná mod-
litba a požehnanie. 

Farský tím Noci kostolov –
farnosť Hurbanovo týmto
srdečne pozýva všetkých ľudí
dobrej vôle na spoločné stret-
nutie, na ktorom prostredníc-
tvom rozhovoru, hudby a
umenia bude mať každý mož-
nosť sa obohatiť o to, čo dote-
raz nevidel, prípadne neve-
del. Text:M.H.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

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

Bakonyban, Fenyőfőn
2011. augusztus 15-22-ig

9-12 éves gyerekeknek

Napi 3 x 45 perces órák,
szervezett programokkal.

0908 726 489

Nyári angol 
nyelvtan-folyammal 
egybekötött tábor

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

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 
május 26-án, halálának 10. évfordulóján

csóka Istvánra Csicsón.
Emlékét és szeretetét örökké őrizzük.

Felesége és családja.

„Csak az hal meg, akit könnyen elfelednek,
örökké él az, akit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezünk drága 
jó szüleinkre május 24-én

Dóczé Klárára szül. Bocska
halálának 1. évfordulóján és férjére
Dóczé Dénesre halálának 

18. évfordulóján. (Szentpéter.)
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek ve-
lünk ezen a szomorú évfordulón. Emlékét örökké
őrzik: szerető hat lánya családjaikkal és a rokonság.

„A temető csendje ad Nektek nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma míg élünk megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó szülőkre, 
nagyszülőkre, dédszülőkre 

május 20-án, halálának 1. évfordulóján

id. Jónás Józsefre,
valamint június 6-án, halálának 5. évfordulóján 

Jónás Irénre szül. czafrangó (Megyercs).
Emlékező családjuk.

A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot, mécsest visz kezében,
S olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Négy éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékeztünk május 14-én, halálának 
4. évfordulóján ifj. Toma Endrére Megyercsen.

Szerető sosem feledő szülei, felesége, fia, lánya, testvérei
családjukkal együtt és az egész rokonság.

Köszönetet mondunk minden kedves 
rokonnak, barátnak, volt munkatársnak, 

ismerősnek, akik 2011. 05. 12-én részt vettek 
a komáromi temetőben

idősb. Paraska István
búcsúztatóján.

A gyászoló család

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

Fájó szívvel emlékezünk május 23-án, halálának 

1. évfordulóján Varga Máriára Komáromban.
Emlékét és szeretetét örökké őrizzük.

A gyászoló család. 

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

• „Easy” zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szigete-
lés, festés, gipszkartonozás
0908 403 615.
• 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.
• Hitelek – ingatlan vétele,
adósság rendezése. Sok a
havi törlesztése? Van megol-
dás a nehéz helyzetben is!
Ingatlan adás-vétel jó áron!
Tel.: 0907 045 996, 0907 716
283.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme pénzeket, állat-

szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0905 605 902.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, Csicsó – János. Tel.:
0907 490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék, ára: 2,95 €/db (4
szín). Tel.: 0903 130 168, 0908
840 931.
• Kisebb-nagyobb rendezvé-
nyek szervezését vállalom.
Tel.: 0902 396 642.
• Autopožičovňa – osobná
doprava. Tel.: 0905 323 291.

• 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. €. Tel.: 0918 361 821, 0903
488 369.
• Kőművesmunkát, szoba-
festést, vésést, külső festést,
gipszkartonozást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Szezon előtti akció! Cse-
répkályhák, kandalló típusú
cserépkályhák, népi bútorok.
Csapágy értékesítés, felvásár-
lás. www.cserepkalyhak-mo-
bilcserepkalyhak.hu Tel.:
003620/3979102
• Eladó berendezett garzon-
lakás. Tel.: 0903 926 733.
• Dám do prenájmu 3-izbový
byt, prípadne izbu. Tel.: 0944
592 235.
• Eladó Bálványon részben
felújított családi ház. Tel.:
0948 306 303.
• Eladók beltéri mahagón aj-
tók 60-as, 80-as méret, nagyon
jó állapotban. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0903 932 121.
• Megrendelhető szabad-
földi paprika, zeller és nagy-
virágú krizantémpalánta
Cserháton. Tel.: 035/7782 108,
0902 302 742, 0914 22 46 77.
• Kiadó lakás - modern, bú-
torozott nagy szoba-konyhás,
fürdőszobás, erkélyes lakás ki-
adó 2, max. 3 igényes diák ré-
szére a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Kara
mellett. Érdeklődni a 0905
658 967 telefonszámon vagy

zeky@freemail.hu e-mail cí-
men lehet.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.: 0908
666 351.
• 2-szobás lakás kiadó vagy
eladó Komáromban. Tel.:
0907 636 113.
• 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.
• Hosszútávra bérelnék lak-
ható kertes hétvégi házat Ko-
máromban. Tel.: 0944 367 318.
• 3-szobás lakás eladó a Ki-
rály püspök utcában. Tel.:
0905 980 428.
• Megrendelhetők előnevelt
bábolnai jércék. Tel.: 0915 954
912.
• Gyorskölcsön vállalkozók,
nyugdíjasok részére, Magyar-
országon dolgozóknak. Tel.:
0915 176 283.
• Predám tehlový 3-izbový
byt s garážou v centre KN. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Felújított berendezett
szoba-konyhás lakás kiadó a
Komenský utcában. Tel.: 0948
0099 48.
• Bérbe vennék kertet Ko-
máromban. Zoberiem do uží-
vania alebo prenájmu záh-
radu v Komárne. Tel.: 0915
952 365.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba-konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• ELS jazyková škola nyelv-
tanfolyamokat indít ápolók
és gondozók számára is. Se-
gítségnyújtás a külföldi mun-
kavállás ügyintézésében. Tel.:
0917 583 836.
• Diplomamunkák lektorá-
lása magyar és szlovák nyel-
ven, életrajzok, kérvények és
egyéb írásművek különböző
nyelven. Tel.: 0917 583 836.
• Eladó Toyota Corolla
hatchback 1.4, drapp metál,
háromajtós. Gyártási év:
2004, 78 000 km. Tel.: 0903
696 659.
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Első fotóm

Pál Dorina 
Gúta

(3300/49)

Czuczor Ármin 
Gúta

(3100/49)

Krastenics Andrea 
Gellér

(3300/48)

Fo
tó

k:
G

an
ze

r
A

n
dr

ea

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

Fotózásokra, szépségverse-
nyekre, divatbemutatókra,
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 ecast e .hu
(+36/70 416 6389)

ÚJSZÜLÖTTEK:
Lakatos Eduard (Marcelháza); Csillag Viliam (Dunaszerda-
hely); Čóková Vanesa (Komárom-Harcsás); Šalgóová Ema (Per-
bete); Škabla Diána (Ekel); Rigóová Vanesa Katarína (Komá-
rom); Trenčíková Emili (Marcelháza); Gelleová Zora (Komá-
rom); Pál Dorina (Gúta); Kováč Jozef (Ógyalla); Győri Kevin
(Komáromfüss); Janík Albert (Hetény); Krastenics Andrea
(Gellér); Czuczor Ármin (Gúta); Varga Nikol (Komárom); La-
baš Nina (Ógyalla)

ELHUNyTAK:
Bugár Béla (80) Komárom; Mária Borguľová (89) Gúta; Oláh
Teréz (74) Komárom; Szeverényi Michal (68) Komárom; Ri-
góová Terézia (74) Gúta; Fűriová Terézia (88) Komárom; Nagy
Kálmán (77) Marcelháza

HÁZASSÁgOT KÖTÖTTEK:
Justin Patrick Lally (Dublin – Írország) és Lengyelová Klára
(Komárom); Ing. Besztró Jozef  és Bc. Balázsová Katarína (Ko-
márom)

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 24-én ünnepli 1. születésnapját

Krausz Kiara Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből gra-
tulál, sok erőt, egészséget és hosszú,
boldog életet kíván: mama, papa,
anya, apa, nővérkéd Kittyke, Zsuzsi
mama Kalmival, keresztszüleid Tündi és Laci,

nagybátyád Öcsi, nagynénéd Zsuzsa Tibivel,
unokatestvéreid: Barbika, Szilárd, Krisztián
és Máté.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Gelleová Zora 
Komárom
(3500/50)

• Predám osobné vozidlo
Toyota Corolla hatchback
1.4, sivá metalíza, trojdve-
rová. Rok výroby: 2004, 78
000 km. Tel.: 0903 696
659.
• Neked is lehet jó munka-
helyed, hívj. Tel.: 0903 027
589.
• Gyorskölcsönök vállalko-
zóknak, nyugdíjasoknak és
munkaviszonyban lévőknek
is. Tel.: 0910 944 678.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása és festése. Tel.: 0907
561 231.
• Eladók új könyvek fél áron.
Világhíres festők, Nagy civili-
zációk. Tel.: 0903 574 191.
• Vennék 6-éves gyermeknek
20-as kerekű kerékpárt. KN.
Tel.: 0903 574 191.

• Eladók új mesekönyvek
gyermekeknek féláron. Tel.:
0903 574 191.
• Eladó 2-szobás átépített
téglalakás – Vasút utca, KN.
Tel.: 0907 753 637.
• Eladó járóka, ár: 30 €. Tel.:
0944 080 121, KN.
• Eladó 4-szobás családi ház
Keszegfalván, érd: 16.00. Tel.:
0915 778 269.
• Vietnami malacok eladók
Megyercsen. Tel.: 0907 053
971.
• Ülőgarnitúra eladó jó álla-
potú 3+1+1 Komáromban.
Tel.: 0948 501 466 + sms.
• Eladó 1-szobás lakás rész-
ben átépített, KN, VII. lakóte-
lep. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó Yorkshire terrier kan
kiskutya, 6-hónapos, KN. Tel.:
0908 421 487.
• Eladó családi ház Heté-
nyen. Tel.: 0905 230 373.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13,
Letecké pole a Timi fodrászat
mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásom 3-szo-
básra a környéken. Tel.: 0915
667 188.
• Eladó gútai üdülőhelyen 4-
áras bekerített kert,bódéval.
Tel.: 0905 375 287.
• Eladók hízók élve 1,30
€/kg, hasítva 1,70 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• www.miniparfumeria.eu.
Munkatársakat keresek. Tel:
0907 223 380.

• Eladó gyermekkerékpár 24-
es kerék, 90 cm magas! Meg-
kímélt. Tel.: 0907 165 137.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, megkímélt állapot-
ban. Tel.: 035/7771-281.
• Szeretnél változtatni? Egy
üzleti lehetőség, rólad szól.
Tel.: 0915 887 466.
• Eladó ingatlan 451 m2, 10
€/m2 Lakszakállason, gáz, víz
van. Tel.: 035/577 80250.
• Fedeztetésre ajánlom hosz-
szú szőrű tacskó kan kutyám.
Tel.: 0902 332 141.
• Eladó Opel Vectra Combi
1.6, 1.6V, 1.700 €, megkímélt.
Tel.: 0905 157 636.
• Eladó térkő, betonkerítés,
fűhézagos betonkockák. Tel.:
0908 042 655.
• Eladó 2-szobás lakás, Len.
sady. Tel.: 0903 651 080.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Eladó 2-szobás lakás a Me-

gyercsi utcában, 1. emelet.
Tel.: 035/3810674.
• Eladó új mágneses impul-
zusokkal gyógyító párna, 65 x
22 cm, ár: 800 €. Tel.: 0908 504
674 + ajándék edénykészlet.
• Emeletes családi ház eladó
Keszegfalván. Tel.: 0905 793
176.
• Banki hitelek. Tel.: 0905
254 372.
• Javítási, szerelési munkát
vállalok háztartásokban. Tel.:
0902 841 761.
• Malacok eladók Tanyon.
Tel.: 0907 428 053.
• CNC esztergályos fémmeg-
munkáló munkát keres. Tel.:
0902 841 761.
• Szobafestés 25 €-tól/helyi-
ség. Parkettázás 2 €-tól/m2.
Tel.: 0903 574 191.
• 3-kombinációs bézs színű
babakocsi eladó, ár: 60 €. Tel.:
0904 829 805.
• Eladó olajzöld 2-kombiná-
ciós Taco babakocsi, 70 €. Tel.:
0905 928 930.
• Eladó alig használt baba-
kocsi, piros+szürke színben,
KN. Tel.: 0907 224 170.
• Bérelnék családi házat Ne-
mesócsán vagy környékén.
Tel.: 0915 149 847.
• Eladó Gútán, csendes kör-
nyéken családi ház, azonnal
beköltözhető. Tel.: 0918 432
592.
• Eladó 8 pléhes villanysütő,
kelesztővel, mérleg és kassza.
Tel.: 0918 432 592
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Kézilabda Ifjúsági labdarúgás

Hétvégi focimenü

Reklámpartnerek: Médiapartnerek: 

Komáromi
Városi
Televízió

Dunajská Streda

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

Euroliga BoxingOne  2. forduló

SHARKS KOMÁRNO – Grizzly Rybnik
(Lengyelország)

NőK I. LIgA

Kassa – Csallóközaranyos 26:18
(13:10)

Hétórás kimerítő utazás után léptek pályára
a csallóközaranyosi lányok Kassán, a bajnok-
ság utolsó fordulójában. Az első félidőben még
egyenrangú ellenfelei voltak a hazaiaknak, sőt,
helyzeteiket tekintve azt meg is nyerhették
volna. A másodikban azonban már a hazaiak
domináltak. Az idő múlásával egyre javult a
teljesítményük, ezzel arányosan növelni is tud-
ták előnyüket. A vendégek játékosain nagyon
meglátszottak a hosszú út fáradalmai, kevésbé
voltak mozgékonyak, mint amit a szurkolók
megszoktak tőlük. Az utolsó negyedórában
Boltenkova edző az addig kispadon ülő fiata-
loknak is lehetőséget adott a játékra. Az átla-
gos teljesítményt nyújtó csapatban E. Pažú-
rová és Olajos Milada játékát lehet kiemelni,
akik egyébként az egész idényben a csapat leg-
jobbjai voltak. 

Góldobók: E. Pažúrová 6, Olajos M. 5, Kasz-
nár, Tóth és Olajos V. 2-2, Zakál.

NőK II. LIgA

Gúta – Brezová pod Bradlom 29:22
(12:9)

A második vonalban is az utolsó fordulót bo-
nyolították le az elmúlt szombaton. Az első fél-

időben nem
játszott iga-
zán jól a ha-
zai csapat,
különösen a
szélsők já-
téka hagyott
maga után
nagyon sok
kívánnivalót.
Ebben a já-
tékrészben
felváltva, a két hazai kapus tartotta meg csa-
patát, mert bizony a vendégeknek lett volna
mit kihasználniuk bőven. A második félidő-
ben aztán lényeges javulás állt be a gútaiak já-
tékában. Pontosabbak voltak az átadások, de a
jól irányzott lövések is többnyire a vendégek
kapujában kötöttek ki. Sajnos, azonban a ha-
zaiakat ez a győzelmük sem jogosítja fel arra,
hogy az egész idényben nyújtott teljesítmé-
nyük alapján a jelenleginél jobb helyezést ér-
jenek el. Szeptemberig, tehát az új idény kez-
detéig sokat kell dolgozniuk az összjáték javí-
tásán és az erőnlét növelésén, amihez viszont
feltétlenül szükséges lesz az edzésekhez való
korrektebb hozzáállás.

Góldobók: Lakatos 7, Vass és Kürty N. 6-6,
Bogár 5, Nagy M. 2, Csente K., Névery és T.
Navrátilová 1-1. 

-dm- 

A diákoknál már
az érmekért

FELNőTTEK 
2011. május 28. (szombat) 17 órakor: Ekel – Gúta, Ógyalla –
Léva (IV. liga), Naszvad – Udvard, Marcelháza – Tardoskedd (V.
liga). 2011. május 29. (vasárnap) 10.30 órakor: Csallóközara-
nyos – Izsa (Területi Bajnokság) 17 órakor: Hetény – Nagysalló
(V. liga), Perbete – Vágfüzes/Kava, Ógyalla „B”/Bajcs – Szent-
péter, Bátorkeszi – Keszegfalva, Šrobárová – Pat, Lakszakállas –
Búcs, Dulovce – Őrsújfalu, Madar – Nemesócsa (Területi Baj-
nokság), Megyercs – FK Activ, Dunamocs – Tany, Csicsó – Mar-
tos, Bogyarét – Nagysziget, Bogya/Gellér – Dunaradvány (Te-
rületi Bajnokság II. osztály). Nagykeszi és Gúta „B” – szabad-
naposak lesznek.

LIgÁSAINK IDEgENBEN:
Nyékvárkony – KFC (IV. liga), Ímely az V. ligában szabadnapos lesz.

TERÜLETI BAJNOKSÁg – IFJÚSÁgIAK
2011. május 28. (szombat) 17 órakor: Hetény – Szentpéter.
2011. május 29. (vasárnap) 14.30 órakor: Madar – Nemesócsa.
Csicsó, Perbete és Keszegfalva – szabadnaposak lesznek.

Nagyon nehéz évadot zártak
régiónk képviselői

Komáromi Városi 
Sportcsarnok

2011. június 3-án 
(pénteken) 19 órai kezdettel 

Belépő:  2,- €�

Az ifjúságiak Területi Baj-
nokságában tovább folyta-
tódnak a küzdelmek, hiszen
még öt, az ismert okoknál
fogva igencsak csonka for-
duló vár a csapatokra. Nem
úgy a diákoknál, akik az el-
múlt hétvégén befejezték
küzdelmeiket a csoportokon
belül. Az elkövetkező két
hétvégén a csoportokban
első helyen végzett csapatok
megküzdenek a bajnoki cí-
mért, míg a második helye-
ken végzettek a bronzérme-
kért.

Hétvégi eredmények:
TERÜLETI BAJNOKSÁg 

– IFJÚSÁgIAK 
Keszegfalva – Szentpéter 2:4
(0:0), Rafael, Czukár – Krajčír
2, Ernecz, Mihalík 
Nemesócsa – Perbete 4:0
(1:0), Molnár 2, Zobák, Pol-
dauf 
Madar, Csicsó és Hetény–
szabadnaposak voltak.

TERÜLETI BAJNOKSÁg – DIÁKOK
Nyugati csoport:

Csallóközaranyos – Őrsújfalu
14:0 (5:0), Molnár 7, Bauko 4,
Zsemlye, Szomai, Susík I.
Nemesócsa – Ekel „B”/Lak-
szakállas 3:0 (2:0), Hipp 2,
Czirók
Keszegfalva – Csicsó 4:0
(1:0), Benc 3, Csontos
Tany – szabadnapos volt.

Keleti csoport:
Ógyalla – Naszvad 4:0 (2:0),
Karvai Št. 4
Ímely – Szentpéter 0:0
Perbete – Dulovce 2:3 (0:3)
Hazai gólok: Tornóczy, Benyó
Hetény – szabadnapos volt. 

A döntők első mérkőzé -
seinek párosítása
2011. május 28. (szombat) 15
órakor:
Ekel „B”/Lakszakállas –
Szentpéter – a bajnoki címért
Csallóközaranyos – Ógyalla
– a bronzéremért 
A visszavágókat június 4-én
játsszák le.

IFJÚSÁgIAK
1. Csicsó 11 10 0 1 55:12 30
2. Szentpéter 10 5 2 3 27:27 17
3. Nemesócsa 11 5 1 5 32:28 16
4. Perbete 10 5 1 4 29:36 16
5. Hetény 11 4 1 6 33:31 13
6. Keszegfalva 12 4 0 8 23:34 12
7. Madar 9 1 1 7 14:45 4

DIÁKOK - NyUgATI CSOPORT
1. Ekel „B“/Laksz. 18 15 2 1 80:16 47
2. Cs.-aranyos 18 12 1 5 59:30 37
3. Keszegfalva 18 11 2 5 47:21 35
4. Nemesócsa 18 7 5 6 72:35 26
5. Őrsújfalu 18 4 1 13 22:93 13
6. Főnix Tany 18 2 5 11 20:52 11
7. Csicsó 18 2 4 12 20:73 10

DIÁKOK - KELETI CSOPORT
1. Szentpéter 18 12 5 1 44:12 41
2. Ógyalla B 18 12 2 4 67:41 38
3. Ímely 18 8 3 7 29:37 27
4. Hetény 18 6 2 10 33:53 20
5. Naszvad 18 4 6 8 39:38 18
6. Dulovce 18 5 2 11 15:36 17
7. Perbete 18 4 4 10 35:45 16
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IV. LIgA
1. Komárno 26 21 2 3 69:18 65
2. FK Levice 26 18 3 5 51:21 57
3. Šurany 26 15 4 7 47:39 49
4. Neded 26 14 5 7 57:28 47
5. Nový Život 26 14 1 11 45:38 43
6. Veľký Meder 26 12 4 10 35:36 40
7. Kolárovo 26 12 2 12 40:36 38
8. Okoličná 26 11 4 11 49:44 37
9. Štúrovo 26 10 5 11 40:51 35

10. ViOn „B“ 26 9 4 13 45:52 31
11. Veľké Lovce 26 9 3 14 37:32 30
12. Vrakúň 26 9 3 14 36:48 30
13. Šahy 26 8 3 15 27:49 27
14. Horná Kráľová 26 7 4 15 28:63 25
15. Sládkovičovo 26 5 7 14 32:49 22
16. Hurbanovo 26 6 2 18 21:55 20

V. LIgA
1. Tvrdošovce 24 15 2 7 61:38 47
2. Dvory n/Ž. 24 15 2 7 53:31 47
3. Želiezovce 24 13 6 5 64:32 45
4. Imeľ 25 13 6 6 44:25 45
5. Tlmače 24 12 3 9 39:32 39
6. Marcelová 25 10 4 11 38:48 34
7. Chotín 24 10 3 11 46:45 33
8. Bešeňov 25 10 3 12 40:46 33
9. Čaka 24 9 5 10 40:41 32

10. Komjatice 24 8 7 9 35:36 31
11. Nesvady 25 9 4 12 28:47 31
12. Kalná n/Hr. 24 7 9 8 26:24 30
13. Tek. Lužany 24 7 5 12 30:44 26
14. Hont. Vrbica 24 8 1 15 28:53 25
15. Zemné 24 3 6 15 25:55 15

TERÜLETI BAJNOKSÁg
1. Szentpéter 25 19 1 5 68:34 58
2. Šrobárová 25 13 6 6 47:36 45
3. Lakszakállas 25 14 2 9 55:45 44
4. Nemesócsa 25 13 4 8 44:31 43
5. Vágfüzes/Kava 25 12 5 8 37:40 41
6. Perbete 25 12 4 9 62:32 40
7. Keszegfalva 25 11 6 8 43:32 39
8. Bátorkeszi 25 11 3 11 60:47 36
9. Dulovce 25 11 3 11 48:38 36

10. Izsa 25 11 3 11 51:45 36
11. Cs.-aranyos 25 11 1 13 40:44 34
12. Búcs 25 9 6 10 62:49 33
13. Madar 25 8 5 12 33:46 29
14. Pat 25 7 6 12 46:59 27
15. Ógyalla „B“ 25 6 3 16 23:84 21
16. Őrsújfalu 25 3 0 22 18:75 9

TERÜLETI BAJNOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Gúta „B“ 20 16 3 1 82:18 51
2. Nagykeszi 21 15 4 2 77:25 49
3. Dunaradvány 20 11 2 7 49:30 35
4. Tany 19 9 2 8 51:43 29
5. Bogya/Gellér 19 8 3 8 42:38 27
6. FK Activ 20 7 5 8 37:47 26
7. Martos 19 8 1 10 42:52 25
8. Nagysziget 19 6 5 8 30:41 23
9. Bogyarét 19 6 4 9 35:50 22

10. Csicsó 19 5 5 9 41:48 20
11. Dunamocs 19 4 5 10 25:47 17
12. Megyercs 20 1 3 16 19:91 6

IV. LIgA
KFC – Illésháza 4:2 (0:2), Mlynár

3, Kóša 
A találkozó első negyedórájában

akár több góllal is vezethettek volna a
lilák, hiszen rendre helyzetbe kerül-
tek csatáraik. Aztán a 25. percben
mégis a szemfüles vendégek értek el
gólt, majd ugyanez megismétlődött a
39. percben, és 0:2 világított az ered-
ményjelzőn. A második félidőben a
vendégek érthetetlenül beálltak vé-
dekezni, ami még nyomasztóbbá tette
a hazai fölényt. Aztán jött egy szeren-
csés csere a hazaiaknál, és a pályára
lépő Mlynár háromszor is betalált. 

Ógyalla – Nagymegyer 0:2 (0:1)
Az első negyedórában igen jól ját-

szottak a hazaiak, több helyzetet is ki-
dolgoztak, és levegőben lógott a gól.
Aztán a 22. percben meg is érkezett,
csak nem abba a kapuba, ahová azt az
ógyallaiak szerették volna. A második
félidő szinte végig a vendégek kapuja
előtt zajlott, az 55. percben büntetőhöz
is jutottak, de azt kihasználni nem
tudták. A vendégek a 78. percben ad-
ták meg a kegyelemdöfést vendéglá-
tóiknak. Sajnos, úgy néz ki, hogy ez
már az utolsó kegyelemdöfés volt a
sárga-kékeknek. 

Léva – Gúta 3:1 (0:0), Magyar
Végig becsülettel küzdöttek a gúta-

iak, és bizony nagyon közel voltak a
döntetlenhez. A második félidő elején
ők szereztek vezetést, azonban a 75. és
78. perc között jött egy rövidzárlat,
amikor a hazaiak kétszer is betaláltak.
Ezután még volt egy óriási egyenlítési
lehetőségük, de nem sikerült kihasz-
nálniuk. A 82. percben a hazaiak egy
újabb góllal biztosították győzelmüket
a lelkesen küzdő Vág-partiak ellen.

Ipolyság – Ekel 1:0 (1:0) 
A találkozó 3. percében, egy kava-

rodásból gólt lőttek a hazaiak, de ek-
kor még senki nem gondolta, hogy
ez lesz a végeredmény. A kiegyensú-
lyozott találkozó 80. percében a ven-
dégek lőttek egy szabályos gólt, amit
viszont a játékvezető másképp látott...

További eredmények: Štúrovo –
ViOn „B“ 3:2, Sládkovičovo – Vrakúň
1:3, Neded – V. Lovce 1:0, Šurany – H.
Kráľová 3:0.

V. LIgA
Udvard – Ímely 2:1 (1:0), Oršolík
Egyértelműen jobb volt az ímelyi

csapat ezen a találkozón, mégis lógó
orral kellett távozniuk Udvardról. Már
az első tíz percben négy tiszta helyze-
tet elpuskáztak, és amikor a legna-
gyobb nyomás alatt tartották a hazai
kaput, akkor kapták a két gólt. Az egyi-
ket fura körülmények között megítélt
büntetőből.  

Garamkálna – Naszvad 4:0 (3:0)
Ijedten kezdték a találkozót a ven-

dégek, de egyébként sem sokat en-
gedtek meg nekik a játékvezetők. A
második félidőt aztán egészen más-
képp kezdték, azaz nagy nyomás alá
helyezték a hazaiak kapuját, de gólt
nem sikerült elérniük. 

Zselíz – Marcelháza 7:2 (6:0), Zsi-
dek G., Pivoda

Egy hosszabb sorozat szakadt meg a
marcelházi csapatnál ezzel a súlyos
vereséggel. A csapatból nagyon hi-
ányzott Wilson E. Speck, de ami talán
a legnagyobb hiba volt, hogy 3:0-ás ha-
zai vezetésnél is rohantak előre, nem
sokat törődve a védekezéssel. Ami
hasznos lehet ebből a vereségből, az
talán a megszerzett tapasztalat. 

Hetény – Szímő 6:1 (1:1), Mariko-
vec 2 (1-11 m), Blaškovič, Lucza, Šu-
lák, Vojáček

Bár végig fölényben játszottak a ha-
zaiak, a vendégek lőttek gólt egy el-
lentámadásból, de ennek nem sokáig
örülhettek. A második félidőben az-
tán a hetényiek rendesen nekimentek
vendégeiknek, a gólokon kívül lőttek
három kapufát, de több ordító hely-
zetet is kihagytak.

További eredmények: T. Lužany –
Komjatice 1:1, Tvrdošovce – Bešeňov
7:2, Čaka – H. Vrbica 4:1. Tlmače – sza-
badnapos volt.  

TERÜLETI BAJNOKSÁg 
Vágfüzes/Kava – Ógyalla

„B”/Bajcs 5:2 (3:1), Méhes és Wittich
2-2, Varga L. – Bučai (öngól), Pšenák

Remekül játszottak a hazaiak, és va-
lamivel most jobban is „odatették”
magukat. Mindenképpen győzelem-
mel szerették volna megörvendeztetni
a 70. születésnapját ünneplő klubel-

nöküket, Habardik Mihályt. Nos, ez
tökéletesen sikerült.

Nemesócsa – Perbete 0:0
Míg az első félidő kiegyenlített volt,

addig a másodikban kizárólag a haza-
iak domináltak. A sok helyzetükből
azonban egyet sem tudtak gólra vál-
tani.

Őrsújfalu – Madar 1:0 (0:0), Boros T.
A hazaik felbuzdulva múlt heti, ne-

mesócsai sikerükön, bátran felvették a
harcot a tapasztaltabb vendégek ellen.
Bár azok végig enyhe mezőnyfölény-
ben játszottak, a lelkesedés diadal-
maskodott a rutin felett. 

Izsa – Dulovce 0:3 (0:0), Góri,
Banda, Rigó

A hazaiak több helyzetet is kihagy-
tak az első félidőben, sőt, egyszer a
kapufa állította meg igyekezetüket. A
másodikban a vendégek voltak a jobb
csapat, győzelmük teljesen megérde-
melt. 

Búcs – Csallóközaranyos 4:0 (3:0),
Zsidek, Bódis, Sánta, Szabó 

Az első húsz percben eldőlt a talál-
kozó végkimenetele, a hazaiak
ugyanis ekkor már 3:0 arányban ve-
zettek. A barátságos hangulatú mér-
kőzésen ugyan a vendégek is igyekez-
tek játszani a focit, de a búcsi pályán
csupán ennyire futotta erejükből.

Pat – Lakszakállas 2:2 (2:0), Mar-
kovics 2 – Kacz T. Komjáti 

Két ellentétes félidőt láttak a szur-
kolók eredményességben és játékban
egyaránt. A 90 perces pati történet így
kerek és igazságos. 

Keszegfalva – Šrobárová 1:2 (0:0),
Badinka – Gere, Ďuriš

Nagyon rossz hatással volt a hazai-
akra Mátyus súlyos sérülése, ami tel-
jesen kizökkentette őket megszokott
ritmusukból. A második félidőbena
vendégek lőttek két parádés gólt, de 7
perccel a találkozó vége előtt a hazaiak
szépíteni tudtak. Nem sokkal később
lőttek még egy kapufát, de ez a vasár-
nap nem az ő napjuk volt. 

Szentpéter – Bátorkeszi 0:2 (0:1),
Szigeti 2

Négy kezdőjátékosuk hiányzott a ha-
zaiaknak, amit a vendégek rendesen ki
is használtak. Végig ők voltak a jobb
csapat, sőt, az igen gyenge teljesít-
ményt nyújtó játékvezető egy büntető
lehetőségétől is megfosztotta őket.

Igaz, néha kissé szikrázott a fű is, de
alapjában nagyon barátságos hangulat
uralkodott a szentpéteri pályán.

TERÜLETI BAJNOKSÁg – II. OSZTÁLy 
Nagykeszi – Megyercs 13:2 (6:0),

Boros 5, Szűcs és Mészáros 3-3, Sza-
kács 2 – Lukács (öngól), Benkóczy

FK Activ – Gúta „B” 3:3 (2:0), Ba-
ráth, Bese, Töltéssy – Fazekas, Dobi
(11 m), Tóth D.

Nagysziget – Dunaradvány 2:1
(0:1), Molnár, Szabó – Viderman 

Martos – Bogyarét 6:2 (2:1), Bazsó
2, Szabadszállási, György, Sárközi,
Rácz – Leczkési, Gáspár

Tany – Csicsó 6:1 (2:0), Koton 3,
Tóth 2, Keszegh – Mihálek  

Bogya/Gellér és Dunamocs – sza-
badnaposak voltak.

Őrsújfalu második 
győzelme sorozatban 
Nagyon érdekes eredmények születtek a IV. ligában, különösen a komáromi
lilák voltak egy félidőn át vészhelyzetben, de aztán mégis valahogy hozták
a várt eredményt. Kétgólos hátrányból ugyanilyen előnyt kreálni nem kis
feladat, a szurkolóknak is ad lehetőséget különböző elméletekre. Az ógyal-
laiak sorsa végleg megpecsételődni látszik, a gútaiak viszont lelkesen meg-
küzdöttek a még bajnoki címért kapaszkodó lévaiak otthonában. Az ötödik
ligában súlyos vereséget szenvedtek el a marcelháziak, de remélhetőleg ez
nem veti vissza ezt a kiváló csapatot menetelésében. Az ímelyiek nem szí-
vesen beszélnek udvardi „élményeikről”, bizonyára tudják, hogy miért.
Úgy néz ki, amilyen körülmények között kiestek a IV. ligából, ugyanolyan
körülmények között nem is jutnak oda vissza ebben az idényben. A Terü-
leti Bajnokságban újabb vereséget szenvedett a listavezető, valószínűleg tu-
dat alatt már másutt járnak a szentpéteri fiúk. Megtehetik, de azért nem
kellene. Újabb győzelmet aratott az őrsújfalui Dynamo, de ami talán ettől
is nagyobb meglepetés, hogy a dulovceiek otthonukban fricskázták meg az
izsaiakat.



Chevrolet - megbízhatóságból

1.  Chevrolet 20
2. Honda 30
3. Suzuki 41
4. Toyota 56
5. Hyundai 57
6. Lexus 59
7. Subaru 59
8. Škoda 66
9. Kia 67

10. Smart 68
11. Ford 68
12. Citroën 68

13. Fiat 68
14. Mitsubishi 71
15. Daewoo 76
16. Peugeot 76
17. Mazda 76
18. Nissan 77
19. Seat 89
20. Vauxhall 91
21. Volkswagen 100
22. Mini 107
23. Renault 111
24. Rover 114

1. Chevrolet 222.81
2. Fiat 268,71
3. Renault 278,61
4. Škoda 279,98
5. Ford 289,87
6. Peugeot 290,99
7. Smart 293,47
8. Citroën 295,44
9. Seat 300,79

10. Vauxhall 308,40
11. Suzuki 325,57
12. Daewoo 326,47

13. Hyundai 335,67
14. Honda 342,13
15. Volkswagen 355,16
16. Saab 256,04
17.  Kia 364,53
18. Subaru 390,63
19. Rover 393,96
20. Mini 400,55
21. Nissan 407,10
22. Alfa Romeo 411,27
23. Toyota 412,89
24. Lexus 414,70

A gépkocsik 
megbízhatósági sorrendje

A gépkocsik  sorrendje
a javítási költség szerint

A táblázat a megbízhatósági index alapján készült. A
gépkocsik átlagos megbízhatósági értéke 100. Ha az
érték nagyobb mint 100, akkor az autó kevésbé
megbízható, ha kevesebb, akkor átlagon felül teljesít. 

Ha a gépkocsik megbízhatóságához hozzáadjuk annak
javítási költségeit is, a sorrend megváltozik, azonban a
Chevrolet itt is az első helyen áll. Az ár 5 év átlaga, és
magába foglalja a munka és az alkatrészek értékét is. 

www.chevrolet.sk
Hoffer, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk

Cruze – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,5 – 7,8 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 145-184 g/km. 
Aveo 4 ajtós – kombinált üzemanyag fogyasztás: 5,5 – 6,4l/100 km. CO2 kibocsátás: 132-152 g/km. 

Aveo

Cruze

jelesre
vizsgázott

A brit Warranty Direct biztosító felmérése alapján
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Folytatás az 1. oldalról
Józsa Lajost, a komáromi székhelyű Altagric ingatlanköz-

vetítő cég vezetőjét lapunk arról kérdezte, hogyan látja a je-
lenlegi ingatlanpiaci helyzetet. A cég a komáromi régióban
lakások, családi házak eladásával, Szlovákia szerte pedig
zömmel ipari jellegű ingatlanok eladásával foglalkozik.

A cégvezető azt mondja, az előző két évhez képest min-
denképpen javulás tapasztalható a piacon, bár véleménye
szerint a válságnak koránt sincs vége. Inkább csak egy jobb
fázisról lehet beszélni. Az elmúlt évekre rányomta bélyegét
a gazdasági válság, hiszen a magas munkanélküliségi miatt
a régióban csökkent a lakosság vásárlóereje, a kínálat túllépte
a keresletet.

Jelenleg a piacon továbbra is nagy a kínálat, a kereslet vi-
szont kisebb, s egy-egy lakásvásárlás elintézése is jóval komp-
likáltabb, mivel a bankok és a kliensek egyaránt óvatosak. A
pénzintézetek kritériumai ugyan szigorodtak, ám akinek
van keresete és a szükséges önrészt is megoldja, akkor ala-
csonyabb hitelhez juthat mint korábban.

Józsa Lajos a vásárlók igényeivel kapcsolatban elmondja,
hogy vásárláskor a legfontosabb tényező a lokalitás. Komá-
romban a belvárosi, illetve a belvároshoz közeli lakótelepek
ingatlanjai keresettebbek, itt az árak is magasabbak. Nép-
szerűek továbbá a strand körüli és a Belső körúti téglalaká-
sok; a régi, belvárosi polgárházak pedig sajátságos kategóriát
képeznek a piacon. Utóbbiak ára alig, vagy egyáltalán nem
csökkent az utóbbi években.  

A vevők választását befolyásolja továbbá, hogy a kiszemelt
lakótömb külsőleg szigetelve van-e, és milyen állapotban

vannak a közös helységek. A jó és eredeti állapotban (maxi-
mum ablakcsere) levő, 2-3 szobás lakások a legkelendőbbek.  

„A régebbi lakások között nagy a választék, vásárláskor tu-
lajdonképpen az ügyfél diktálja a feltételeket. Az újépítésű és
a régebbi lakások eladását összehasonlítva elmondható,
hogy a régebbiek iránt nagyobb a kereslet. Mindez a régi és
az új lakások ára közti nagy különbséggel magyarázható.
Mindemellett viszont érdemes újépítésű lakást vásárolni,
mivel kedvező árakon kínálják azokat” – fejtette ki vélemé-
nyét a cégvezető.

„A családi házak vásárlásakor a város közelsége dominál.
Régiónkban a gadóci, az izsai, a keszegfalusi ingatlanok iránt
van nagyobb kereslet.

Cégünk azt tapasztalta, hogy megnőtt az ipari, vállalkozási
jellegű telkek, létesítmények eladása. A kínálat ugyan nagy,
ám a jó fekvésű üzlethelyiségek, irodák igaz olcsóbban, de
mindenképpen könnyebben kiadhatóak” – tette még hozzá.

Komáromban a telekárak nem csökkentek, sőt enyhe áre-
melkedést tapasztaltó, s ugyanez érezhető Pozsony környé-
kén is. Mindez azzal magyarázható, hogy kevés a jó, vállal-
kozásra alkalmas telek, s a házhelyek kínálata is korlátozott. 

A lakásárak a válságot megelőző időszakhoz képest 30
százalékkal csökkentek, s úgy tűnik, továbbra is így marad-
nak, mivel a kereslet és kínálat közt nagy a különbség. Az Al-
tagric vezetője úgy véli, aki szeretne ingatlant vásárolni, an-
nak nem érdemes halogatnia a vásárlást, mivel árcsökkenés
már nem várható, igaz jelentős növekedés sem.

(földes)

Éledezik az ingatlanpiac, nőtt a vásárlókedv 
Komáromban a régebbi 
lakásokból nagy a választék


