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Nem mindennapos eset kapcsán hozott döntést a Specializált Bíróság az
elmúlt héten. A Komáromi Munka–, Szociális és Családügyi Hivatal sérel-
mére elkövetett szubvenciós csalás ügyében hozott elmarasztaló dönté-
seket a taláros testület. Ahogy ez az ítéletek indokolásában is elhangzott,
az európai államok társulásainak, de az állami költségvetésnek pénzügyi
érdekeit is súlyosan sértő cselekedetről van szó ebben a két esetben.

Részletek a 4. oldalon

Indul a Tehetség a tét

Bajcs és Perbete közt hajtott gyorsan

Részletek az 5. oldalon

E hEti
mElléKlEtünK

labdarúgó
bajnokságaink

őszi
menetrendje!

Jaroslav Spišiakot megbüntetik,
a rendőröket dicséretben részesítik

Polgármesteri vétók Komáromban

Fiktív továbbképzésért
vettek fel támogatást

Amint az várható is volt, a Komáromi Városi Ta-
nács múlt keddi ülésén Anton Marek polgármes-
ter élve vétójogával, három önkormányzati döntés
ellen is felemelte hangját. Bármennyire furcsa,
egyik vétója éppen az ellen az elfogadott határo-
zat ellen irányult, amelyet ő maga indítványo-
zott. A helyzet komikuma, hogy egy rosszul idé-
zett törvénytári szám kényszerítette megadásra a
polgármestert.

Az első vétó, amelyet Anton Marek bejelentett, a
Selye János Egyetem Karrier Központjának műszaki

felszerelésére jóváhagyott 10 ezer eurós támogatást
érintette. Az ominózus testületi ülésen többségben
lévő Most-Híd frakció tagjai, 8 igen szavazattal, min-
den előzetes megtárgyalás nélkül jóváhagyták a tá-
mogatást.

A polgármester több kifogásolni valót is felfe-
dezni vélt ebben a döntésben. Elsősorban azt ne-
hezményezte, hogy a műszaki felszerelés összegé-
nek felét, tehát 10 ezer €-t éppen ezekben a szűkös
időkben kérik a várostól, holott maga az egyetem
nem városi létesítmény. Mint kuriózumot megje-
gyezte, hogy a nyolc igennel szavazó képviselő fele

közvetlenül is érintett az ügyben, hiszen ketten az
egyetem alkalmazottai, ketten pedig az egyetemi
tanács tagjai.

A Calor, száz százalékos városi tulajdonban lévő
Kft. azon kérvényét is jóváhagyta a testület, misze-
rint a két évre kiszabott 11 ezer eurós bérleti díjat
nem kell a városi kasszába utalni, ezt a vállalat saját
fejlesztésére használhatja fel. A polgármester, te-
kintettel a város gazdasági helyzetére nem tudott
azonosulni ezzel a határozattal, így ezt a testületi
döntést is megvétózta.

Folytatás a 2. oldalon

Fiktív továbbképzésért
vettek fel támogatást

Részletek
a 3. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Házi befőzés a DELTÁVAL

A következő tanévtől kezdve szociológia
szakot indít a Selye János Egyetem Tanár-
képző Kara, mivel a szlovák akkreditációs
bizottság jóváhagyta az egyetem beadvá-
nyát. Az érdeklődők további információ-
kat július 25 - augusztus 6 között a deka-
nipf@gmail.com címen, illetve augusztus 7-
étől a Tanárképző Kar Tanulmányi Osz-
tályán Holderik Zsuzsától a holderikz@se-
lyeuni.sk címen, vagy a 035/3260 735
telefonszámon kaphatnak. Jelentkezni au-
gusztus 15-ig lehet. Folytatás a 3. oldalon

Ősztől új szak indul
az egyetemen

Komárom
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Már levelem elején szeretném le-
szögezni, hogy nem tartom a leg-
szerencsésebbnek médián keresz-
tül intézni az esetleges munkaügyi
problémákat, viszont, mivel ezen a
fórumon volt rendőrségünk meg-
szólítva, itt szeretnék reagálni né-
hány diszkutabilis állításra.

Novák Tamás alpolgármester urat
már régóta ismerem, tisztelem, mint
embert és mint szakembert is. Pon-
tosan ezért biztosra veszem, hogy a
Deltában leközölt cikkben, amiben
a szerző a parkolási rendszerrel fog-
lalkozik, bizonyos kijelentései nem
voltak pontosan prezentálva, vagy
erős emóciók hatására voltak eltú-
lozva. Szintén nem tudom elfogadni,
miért médián keresztül kritizál egy
olyan intézményt, ami a közvetlen
irányítása alatt van és személyesen
van hatással a működésére.

Az első dolog, ami furcsán hang-
zott a cikkben, az a kerékbilincs hasz-
nálatával kapcsolatos, mivel ez tör-
vényellenesnek van feltüntetve, il-
letve a tulajdonhoz való jog korláto-
zását sugallja.

A kerékbilincs használatát a városi
rendőrségekkel foglalkozó törvény
szabályozza, ahol ezt a jog, mint
kényszerítő eszközt tünteti fel. A fel-
adatát végző városi rendőr a törvény
szerint, mint hatósági közeg, bizo-
nyos körülmények között a köz érde-
kében korlátozhatja a polgárt elemi
alkotmányos jogaiban (mint például
a szabad mozgáshoz való jog, tulaj-
donhoz való jog...), viszont ezt szigo-
rúan törvényileg behatárolt körül-
mények között végezheti, hogy a ma-
gánérdek a lehető legkisebb mérték-
ben sérüljön. Másik oldalról viszont,
ha ezzel a rendőr akár csak felelőt-
lenségből is visszaél, bűncselek-
ményt követ el (hivatallal való visz-
szaélés), amiért kemény felelősség-
revonással számolhat. Nem hinném,
hogy ezt akár egy kollégám is meg-
kockáztatná. A kerékbilincs a törvény

szerint, mint segédeszköz van fel-
tüntetve, amivel az intézkedő rendőr
szabadon rendelkezik, tehát ebben
őt senki nem korlátozhatja. A leg-
fontosabb dolog viszont az, hogy a
kerékbilincs használata pontosan
azokra az esetekre lett törvényileg el-
fogadva, ahol az elkövető különböző
módon próbál a felelősség alól ki-
bújni. Használatával a kihágást elkö-
vető egyének egyenlőbbek lesznek,
és nem lehet a befolyást, pozíciót, is-
merősöket, anyagi helyzetet kihasz-
nálva, a felelősség alól kibújni. A ke-
rékbilincset a tapasztalat szerint azok
az egyének ítélik el a legjobban, akik
tetteikért nem szeretnék és nem is
hajlandóak a felelősséget vállalni.

A cikkben Novák úr azt állítja,
hogy több városi rendőr az intézke-
dés közben túllépte hatáskörét. Sze-
mély szerint nem tudok egy esetről
sem, ahol akárcsak egy kollégám is
elkövetett volna ilyen cselekményt,
mivel akkor, mint már feljebb emlí-
tettem, hivatallal való visszaélés bűn-
tette forogna fenn, és mint bűncse-
lekményt kéne ezt kezelni. Ez elég
súlyos vád ahhoz, hogy ne szemé-
lyes véleményként legyen prezen-
tálva, hanem ilyen esetben feljelen-
téssel kell az elkövetővel szemben
élni és az ügyet a megfelelő szerve-
ken keresztül intézni. Nem tudok

róla, hogy a bíróság, mint az egyetlen
erre hivatott szerv, valakiről ki-
mondta volna, hogy elkövette ezt a
bűncselekményt.

A cikk bizonyos részei azt sugallják,
hogy a rendőrök a polgárokat bűnö-
zőkként kezelik és úgy is bánnak ve-
lük. Itt szeretném megjegyezni, hogy
nem a rendőr csinál bűnözőt a pol-
gárból, hanem a törvényalkotó, aki
törvény által, ill. rendelet által valakit
ebbe a kategóriába sorol. A rendőr
ezeket az eseteket csak intézi a hatá-
lyos törvények szerint. A törvényal-
kotó, ill. adott esetben a közlekedési
rendszer kialakítója tudja szabá-
lyozni, milyen esetekben legyen ki-
hágás egy cselekmény, ill. ő tud ki-
vételeket képezni a törvény alól.
Nem tartom korrekt hozzáállásnak,
hogy az intézkedő rendőr, mint a
láncszem utolsó tagja legyen felelős
egy rendszer működéséért.

Ami a bírság meghatározását illeti,
a törvény a bírság mértékét a kihágás
körülményeihez képest úgy hatá-
rozza meg, hogy bizonyos kereteken
belül az intézkedő szerv megítélésén
múlik a szerint, hogy a büntetés el-
érje a nevelő hatását. Ezt nagyon ne-
héz objektíven meghatározni és épp
ezért az állami szerveknél a közel-
múltban fix büntetési tételek lettek
meghatározva, ahol a fenntartott par-

kolón való nem megfelelő parkolást
60 euróval bünteti és a parkolójegy
nélküli parkolást 30 euróval. Mivel
államilag ezek a tarifák lettek meg-
határozva, a városi rendőr az objekti-
vitás megtartása érdekében ezeket
kell, hogy szem előtt tartsa. Így lehet
csak elkerülni, hogy ugyanazt a ki-
hágást két szerv kétféleképpen in-
tézze. A kihágás súlyossága nem vál-
tozik az ellenőrző szerv személyétől.
Itt szeretném ismét megemlíteni,
hogy épp a törvényalkotó, ill. a rend-
szer kezelője tud azon változtatni,
milyen cselekmény legyen milyen
kategóriába besorolva, ill. kik azok,
akik ez alól kivételt képezzenek. Mi-
vel a parkolási rendszert városunk-
ban általános érvényű rendelet sza-
bályozza, itt a városvezetés és a kép-
viselő-testület közös döntéséről be-
szélünk.

Hogy kicsit azért objektívabb ma-
radjak, igazat adok azoknak, akik na-
gyobb elvárásokat támasztanak egyes
kollégáim kommunikációs készsé-
gével, ill. fizikai, elméleti felkészült-
ségével szemben. Azt is viszont el
kell itt mondani, hogy közel mini-
málbérért nem várható el, hogy ma-
gasan képzett egyének dolgozzanak
rendőrségünk kötelékében. Szemé-
lyes véleményem szerint is változá-
sokra lenne szükség, ahol verseny-
képes fizetés mellett kellő elváráso-
kat is lehetne támasztani. Jelen hely-
zetben az alacsony bérek mellett sok-
szor saját költségből kell a ruházatot,
ill. a technikát pótolni, nem beszélve
arról, hogy az ugyancsak költséges fi-
zikai és elméleti felkészülést is öne-
rőből kell állni. Biztos vagyok benne,
hogy a legtöbb kollégám becsületes
és eredményes munkát végez, per-
sze sokkal eredményesebb lehetne
munkájuk egy jobban működő rend-
szer támogatása mellett. Ezt sajnos
önerőből nem tudjuk elérni.

UJJ Ernő
A Komáromi Városi Rendőrség

szakszervezeti képviselője

Reakció a DELTA 2011. július 11-i számában megjelent „Kibővítik a belvárosi parkoló zónát?“ című cikkre

A kerékbilincs használatát a városi rendőrségekkel
foglalkozó törvény szabályozza

Folytatás az 1. oldalról
A harmadik polgármesteri vétót eléggé fura

körülmények idézték elő. A testület ugyanis kö-
telezte Csintalan Miklós főellenőrt, hogy a Via-
tor Kft.-ben hajtsa végre a kellő ellenőrzést, mi-
vel a cégnél huzamosabb ideje csőd közeli hely-
zet uralkodik. A pénzügyi bizottság azonban
rossz törvénytári számra hivatkozott az ellenőr-
zés pontos célját illetően, így Csintalan Miklós
kérésére a polgármester ebben az esetben is vé-
tózta a határozatot. Azt, melyet maga terjesztett
be!? Ami még érdekessége az ügynek, hogy a fő-
ellenőr személyesen is részt vett azon a testületi

ülésen, amelyen a hibás törvénytári számmal el-
látott határozatot elfogadták, de ott és akkor
nem jelezte, hogy megbízatása nem felel meg a
törvényeknek, tehát az előre sikertelenségre van
ítélve. Nos, napjainkban ilyen körülmények
uralkodnak a Komáromi Városházán.

Az önkormányzati törvény értelmében a tes-
tületnek két hónap áll rendelkezésére ahhoz,
hogy újratárgyalja a polgármester által megvé-
tózott határozatokat, de ezekben az esetekben
kétharmados többséggel születhet csak döntés,
tehát 15 képviselői szavazat szükséges a polgár-
mesteri vétó megtöréséhez. -böröczky-

Polgármesteri vétók Komáromban

Illusztrációs felvétel
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A Híd és az MKP is bekerülne
a parlamentbe a felmérés szerint

AFocus ügynökség júni-
usi közvélemény-kuta-
tása szerint a Smer nem

tudna egyedül kormányt ala-
kítani, ha most tartanának
parlamenti választásokat. A
Híd mellett az MKP is beke-
rülne a parlamentbe. A Robert
Fico vezette pártra a megkér-
dezettek 46,3 százaléka szava-
zott volna júniusban, ezzel 74
mandátuma lenne a Smernek.

A második legnépszerűbb
párt az SDKÚ-DS 13,4 száza-
lékkal, míg a harmadik helyen

a KDH áll 10 százalékkal.
A Focus szerint bekerülne a

parlamentbe a Bugár Béla ve-
zette Híd is, mégpedig a vok-
sok 7,1 százalékának megszer-
zésével. Az SaS-ra az emberek
6,7 százaléka szavazna, míg
hosszú idő után az MKP-nak is
olyan adatot mértek, mely par-
lamenti képviseletet jelentene
– Berényiékre 5,7 százalék-
nyian adnák voksukat.

Utolsóként a Szlovák Nem-
zeti Párt (SNS) is átlépné a par-
lamenti küszöböt, a szavaza-

tok 5,3 százalékával.
A HZDS a 2,7 százalékos

eredménnyel már nem sze-
rezne képviselői mandátumo-
kat.

A közvélemény-kutatás
eredményei szerint a képvise-
lői helyek eloszlása a követ-
kező lenne: Smer-SD (74 man-
dátum), SDKÚ-DS (21), KDH
(16), Híd-Most (11), SaS (11),
MKP (9), SNS (8).

A reprezentatív felmérés jú-
nius elején készült 1053 fel-
nőtt megkérdezésével. (b)

Ősztől új szak indul
az egyetemen
Folytatás az 1. oldalról

A szociológia az úgyneve-
zett „kemény”, azaz az egzakt
és valóságközeli társadalom-
tudományok közé tartozik. A
társadalmi valóságot, a társa-
dalmi élet különböző terüle-
teit vizsgálja, ezekkel kapcso-
latos ismereteinket gazda-
gítja. Gyakorlati hasznosságá-
val, alkalmazhatóságával kap-
csolatban két példát
említenénk: a szociológiának
meghatározó szerepe van a

szociálpolitikai kérdések tisz-
tázásában, pl. a szegénység-
kutatások alkalmával. De ha-
sonló módon az egészség-
ügyben is, ahol egyre inkább
előtérbe kerül a megelőzés
szerepe. A különböző beteg-
ségek, egészségkárosodások
társadalmi hátterének vizsgá-
latai, rámutatnak olyan élet-
módbeli sajátosságokra, me-
lyek nagymértékben befolyá-
solják az egyes betegségek ki-
alakulását. -ga-

Komárom

Fiktív továbbképzésért vettek fel
támogatást
Folytatás az 1. oldalról

Az egyik komáromi cég
ügyvezetője, Sz. Gábor, még
2007-ben 26,8 ezer €-s támo-
gatást kapott a Komáromi
Munka–, Szociális és Család-
ügyi Hivataltól alkalmazottai-
nak elméleti és gyakorlati to-
vábbképzésére. Mindezt az Eu-
rópai Szociális Alap támogatá-
sával. Az ügyvezető benyúj-
totta kérvényét a támogatás
átutalására, amiben egyben ki-
nyilatkozta, hogy az általa ve-
zetett cég alkalmazottai részt
vettek azon a szerelői tanfo-
lyamon, amely a munkapiac
kibővítését volt hivatott szol-
gálni. Csakhogy, ez a tanfo-
lyam nem valósult meg úgy,
ahogy ez a szerződésben le
volt fektetve. Ebben a csalás-
ban K. Tibor oktató is segítsé-
gére volt, aki kinyilatkozta,
hogy a továbbképzés rendben
lezajlott, majd en-

nek alapján
kiállította a számlát is 32.750
€-ra. Az ügyvezető ennek alap-
ján „beszerzett” egy olyan ok-
mányt is, mely szerint ez az
összeg ki lett fizetve, így
semmi akadálya nem volt a
támogatás kifizetésének a

munkahivatal részéről. Ezzel
a munkahivatalnak okozott
anyagi kárt, melynek 75 szá-
zalékát, tehát 20 ezer €-t tett ki
az Európai Szociális Alap által
nyújtott támogatás, a többi az
állami kasszából volt térítve.

A másik esetben Sz. Gábor,
2009 júniusában hasonló esz-
közökkel, ugyanebből az alap-
ból hívott le 22,4 ezer €-t a
munkahivataltól. Ebben az
esetben számítógépes tovább-
képzés szerepelt nyilatkozatá-
ban, holott ez a továbbképzés
sem jött létre. Ebben az eset-
ben Stanislav L. volt segítésé-
gére. Az alkalmazottak to-
vábbképzésére szánt 20 ezer €-
ra állított ki számlát. Sz. Gá-
bor újra „bizonyította” a
számla kifizetését, így számlá-
jára meg is érkezett a kért tá-
mogatás. Az összeg 75 száza-
lékát, tehát 16,8 ezer €-t az Eu-

rópai Szociális Alapból, míg a
maradék 5,6 ezer €-t az állami
költségvetésből hívták le. Va-
lamennyi pénzösszeget saját
cégének működésére hasz-
nálta fel.

A Specializált Bíróság az
ügyben meghozta döntését.

Sz. Gábort két év szabadság-
vesztésre ítélte, amelyet öt évre
felfüggesztett, valamint 50
ezer €-s pénzbüntetésre ítélte.

Amennyiben a kiszabott bír-
sá -

got nem fizetné be, úgy 18
hónapot kellene börtönben
töltenie. K. Tiborra egy év bör-
tönbüntetést mért ki a bíró-
ság, amelyet négy évre füg-
gesztett fel, de 10 ezer € pénz-
bírságot is hozzátett, melynek
elmulasztása egyéves börtön-
büntetést jelentene. Ugyan-
ilyen megítélés alá esett Sta-
nislav L. jogellenes tevékeny-
sége is. Természetesen, a Ko-
máromi Munka–, Szociális és
Családügyi Hivatal felé is meg
kell téríteniük az okozott kárt.
Az első esetben az Sz. Gábor és
K. Tibor páros közösen 26,8
ezer €-t, míg a másikban az Sz.
Gábor és Stanislav L. kettős kö-
zösen 22,4 ezer €-t.

Az ügyben megkerestük
Mgr. Nagy Gabriellát, a Komá-
romi Munka–, Szociális és Csa-

ládügyi Hivatal igazgatónőjét.
Kérdésünk az volt, hogyan tör-
ténhettek meg a fentebb vázolt
esetek, illetve, hogyan lehet a
jövőben elkerülni, hogy ha-
sonló módon károsítsák meg
vállalkozók az államot?

„Az esetekkel rövid ittlétem
alatt természetesen megis-
merkedtem és meg kell mond-
jam, hogy mindkét esetben tö-
kéletesen le vannak fedve
kellő okmányokkal, tehát a tá-
mogatás kifizetéséhez minden
szükséges irat be lett nyújtva. A
probléma egészen másutt van,
és ezzel válaszolnék kérdésük
második részére is. Feltétlenül
törvénymódosításra lesz szük-
ség ahhoz, hogy hivatalunk
kellő módon ellenőrizni tudja
az egyes továbbképzések gya-
korlati lefolyását. Tehát, köte-
lezővé kell tenni minden eset-
ben a továbbképzés helyszíné-
nek és időpontjának bejelen-
tését, hogy munkatársaink
ezeken részt tudjanak venni.
A másik, és talán még célsze-
rűbb az lenne, ha a miniszté-
rium központilag írna ki pá-
lyázatot az egyes szakmák to-
vábbképzését biztosító cégekre,

illetve előadókra, és ezeket a
továbbképzéseket az egyes
munkahivatalok végeznék
úgy, mint például az átképzé-
sek esetében” – mondta el
Nagy Gabriella.

Csak a naiv ember gondol-
hatja úgy, hogy kizárólag ko-
máromi specialitásról van szó
a leírt esetek kapcsán. Orszá-
gos szinten minden bizonnyal
nem a mi régiónk a listavezető
az ilyen szubvenciós átveré-
sekben, hiszen ügyeskedő, sze-
rencsében, esetleg „erős hát-
térben” bízó vállalkozóktól
szinte hemzseg az ország.
Ezekben az esetekben is való-
színűleg apró homokszemcse
okozhatta a lebukást, hiszen
ahogy az igazgatónő el-
mondta, az ügyletek tökélete-
sen le voltak „papírozva”. Nem
kétséges, a bűnüldöző szervek
megannyi hasonló eset fel-
göngyölítésén dolgoznak nagy
erőkkel, hogy egymás után
buktassák le a bűnösöket.
Legalábbis azokat, akiknek
nem kedvezett a szerencse,
esetleg tényleg erős volt az a
bizonyos háttér…

Böröczky József

Az ügyletek tökéletesen le voltak „papírozva”

Fiktív továbbképzésért vettek fel
támogatást
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Indul a Tehetség a tét

Augusztustól a megszokot-
tól egy merőben eltérő projekt
indul Tehetség a tét címmel,
melynek ötletgazdája, kitalá-
lója Kiss György, a Cool Club
Polgári Társulás vezetője, háta
mögött rengeteg tapasztalat-
tal. Több évtizeden keresztül
mint népművelő dolgozott
Gútán, Léván, Ipolyszakálla-
son. Az itt szerzett tapasztala-
tait, kapcsolatait építette bele
ebbe a projektbe.

Bátran állíthatjuk, hasonló
volumenű rendezvénysoro-
zattal még nem találkoztunk,
amire Kiss György és csapata
készül. Az ismerősei szerették
volna lebeszélni erről a pro-
jektről. Idézem: Gyuri, nem
tudod mire vállalkozol... Bele
fogsz bukni. Szavai szerint 1
százalékot nem adtak az in-
dulásra, ennek ellenére au-
gusztustól hivatalosan is kez-
detét veszi majd a Tehetség a
tét című verseny.

Megkértük az ötletgazdát,
mondja el, mit várhatunk et-
től a nem mindennapi ver-
senytől. „ A TAT egy új kezde-
ményezés, amely foglalkoztat,
nevel, szervez, utánpótláskép-
zéssel foglalkozik, műsorokat
szervez, kapcsolatokat teremt.
Mindezt kulturált módon és
szervezetten. Valójában telje-
sen új színt szeretnénk vinni az
amatőr mozgalomba. A négy-
éves programsorozat most au-
gusztustól indul az énekesek
és bemondók versenyével,

melybe 12 és 30 év közötti ver-
senyzők nevezhetnek be. Az
előadók versenye 6 fordulós
lesz. Minden fordulóban 2
számot adnak elő. Ennek
egyértelműen az a célja, hogy
a projekt végére az előadók
már egy teljes repertoárral ren-
delkezzenek, és el is lehessen

velük kezdeni a fellépéssoro-
zatot. Természetesen magyar
nyelven kell énekelni. A to-
vábbi fellépéseknek meg lesz
adva a tematikája. Lesznek ak-
tuális és régi magyar slágerek,
világslágerek magyarul, ope-
rettek, duettek és ABBA est. A
bemondók versenyének az a
célja, hogy az egyes települé-
sek részére kineveljünk olyan
szónokokat, műsorvezetőket,
akik a település rendezvénye-
inek tapasztalattal rendelkező
műsorvezetői lehetnek. Egy-
ben természetes, hogy a TAT
összes rendezvényeinek ők
lesznek a műsorvezetői, ami
azt jelenti, hogy 4 éven ke-
resztül lehetőséget biztosítunk
számukra a fejlődésre. A 2012-
es esztendőben a TAT követ-
kező megmérettetése a tánc-
csoportok versenye lesz. Min-
den település egy-egy cso-
porttal vagy szólistával képvi-
selteti magát. Több fordulóból
áll a verseny, ezért a táncosok
rá lesznek kényszerülve az ak-
tív és rendszeres tevékeny-
ségre. Újabbnál újabb koreog-
ráfiákat kell elkészíteniük, mi-
vel egy produkciót csak egy-
szer lehet bemutatni. Ebben
az esetben is a sorozat végére
már kész repertoárral rendel-
keznek az előadók, ezzel lehe-
tőség nyílik számukra az ön-
álló fellépések felvállalására is.
2013-ban egy újabb csoportot
vonunk be a rendezvényein-
ken való részvételbe. Már

2011-ben elindul a szépség-
verseny előfordulója interne-
tes szavazás formájában. Min-
den település 3-3 hölgyet ne-
vezhet be a versenybe (17-25
év között). A COOL CLUB hon-
lapján augusztus 20-án indul a
szavazás, és december 31-ig
tart. A legtöbb szavazatot kapó

12 hölgyre 2012-ben újra lehet
szavazni, 2013-ban pedig a be-
nevezett településeken bemu-
tatkoznak a hölgyek, egy szó-
rakoztató műsoron belül.

A vetélkedő sorozat végki-
csengése a 2014-es évre ma-
rad, amikor is Szupercsapat
néven a kreativitásról szól
majd a műsor. 5 fős csopor-
tok versenyeznek olyan mó-
don, hogy kapnak egy témát,
és arról kell 5 percen keresztül
(mindenki 1-1 percet) össze-
függő előadást tartani. Ebben
a vetélkedő sorozatban már
nincs korhatár, így lehetősé-
get adunk a közép- és idősebb
korosztálynak is a szereplésre.
Itt már egy házibuli hangula-
tot szeretnénk kialakítani,
amelyben a humor és a közös
szórakozás kapja a főszerepet“
- mondta végszóként a kultúra
megszállottja.

Hát röviden ennyi a tervek-
ről, de ne ugorjunk annyit
előre az időben. Tekintsünk
inkább az idei évre, mégpedig
augusztus 27-re, amikor is kez-
detét veszi a TAT tehetségku-
tató versenye. Hat héten ke-
resztül különböző települése-
ken folyik majd a megméret-
tetés. Az első állomás augusz-
tus 27-én Ipolyszakállas,
szeptember 3-án Feketenyék,
szeptember 10-én, Pozsonyve-
zekény, szeptember 24-én Ke-
szegfalva, október 1-jén Tallós
és végül október 8-án Mada-
ron fejeződik be a hatfordu-
lós tehetségkutató verseny
2011-es évada.

A versenyről pontos tájé-
koztatást kaphatnak a COOL
CLUB honlapján, mely a kö-
vetkező link alatt fog mű-
ködni: www.coolclubcc.eu. Az
oldal elérhetősége augusztus
1-től lehetséges. Itt lehet majd
a versenyzőkre szavazni is.
Örömünkre szolgál, hogy a
rendezvénysorozatnak a
DELTA a médiatámogatója,
így az olvasók első kézből kap-
nak majd részletes tudósítást
az eseményekről, és ezáltal
közelebbről is megismerked-
hetnek egy-egy riport erejéig a
TAT tehetséges énekeseivel
és bemondóival.

Kép és szöveg: -pint-

Ilyen még nem volt!

Se szeri, se száma azoknak a tehetségkutató versenyeknek,
melyeket az elmúlt tíz évben megszámlálhattunk. Lezajlot-
tak a versenyek, kiosztották a díjakat, aztán ahogy jött a vi-
har, úgy el is múlt. A legtöbbjükre már nem is emlékszünk,
de most valami érződik a levegőben. Itt van a láthatáron egy
új koncepció. Egy egészen más tehetségkutató verseny.

Kiss György, a TAT ötletgazdája

Zarándoklat az esztergomi
gyógyító kőfejekhez

Az Esztergomban található különleges, sokak szerint mági-
kus erejű kőfejek rengeteg turistát vonzanak, akik gyógyulni
szeretnének, bár nem tudni miért. A fejek ugyanis nem ter-
mészeti képződmények, a bazilika díszítő elemei voltak, onnan
kerültek erre a helyre.

A gyógyulást egy
különleges szabály-
rendszer szerint tett
látogatással érhet-
jük itt el, mely sze-
rint minden kőfej
előtt meghatározott
ideig kell állni. Te-
hát eszerint az első
kő előtt tíz percig, a
második előtt öt
percig, a harmadik
előtt pedig nyolc
percig, miközben
fontos, hogy csend-
ben elmélyedjünk.
Bár hatásukat sem-
milyen vizsgálat
vagy kutatás nem
bizonyítja, mégis

sokan számolnak be csodás gyógyulásukról.
Az egykor a Bazilikát díszítő szoborcsoport maradványaiból

kialakult kultikus helyet naponta látogatják a gyógyulás re-
ményében a városba érkező turisták és a helyiek egyaránt. A le-
genda az esztergomi kőfejek esetében a különféle belső szervi
és mozgásszervi betegségben szenvedőknek ígér gyógyulást
abban az esetben, ha türelmesen és csendes áhítattal végig-
járják, végigállják a kúraútvonalat.

Rögtönzött kalauzunk azt is elárulta, hogy a három kőfej le-
ginkább reggel hat és nyolc óra között hatásos, de természete-
sen a többi napszakban kifejtett hatásuk sem elhanyagolható.
Az első kőnél, ahol a felirat szerint tíz percig kell állni, „mintha
valamilyen magnetikus erő vonzaná az embert”. Továbbme-
gyünk a következő stációhoz, a kettes kőhöz, itt a felirat szerint
öt percet kell „dekkolni”. Magyarázó kísérőm elárulja, hogy itt
mindig úgy érzi, mintha az ujjvégeit apró tűkkel érintenék,
ilyen zsibbadásszerű érzés borítja el kézfejét. A harmadik állo-
másnál a kőkerítésre festett regula alapján nyolc percet kell
állni, „idegenvezetőm” erről azt meséli, hogy itt sokszor szédül,
úgy érzi, hogy mozog vele a táj. A hely története egyre színe-
sebb epizódokkal gyarapszik, már egyházi intézmények, apácák
által vezetett rokkantak, betegek is jönnek ide nagyobb cso-
portokban, meséli kísérőm.

Bíztat, próbáljam csak meg, persze hatásos csak akkor lesz,
ha hiszek benne. Viszont jó látni, hogy ül, áll néhány mosoly-
gós ember egy kőpalánk előtti padsornál és nagyon-nagyon jól
érzi magát. Kép és szöveg: miriák

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyez-
zük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a sze-
mes kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak
egy gombnyomás: 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, korsze-
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 fogyassza saját pörkölésű kávénkat!

A Delta szerkesztői is
ezt fogyasztják
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Komárom
A toronyóra felújítását a nyár folya-
mán végzik el, a Városi Hivatal Mű-
emlékvédelmi Osztályának munka-
társa lapunknak elmondta, hogy a
munkálatok során több szempontot
is figyelembe kell venniük.

Mivel speciális magaslati munká-
latokról van szó, tekintettel kell lenni
az időjárási körülményekre. Figye-
lembe kell venni az esküvők idő-
pontjait, valamint azt, hogy nyáron
jóval több járókelő van a téren. A
munkálatok során az óra körüli négy-
zet alakú homlokzatrész lesz fel-
újítva, belülről pedig az óra számlapja
lesz lefestve.

A Városi Hivatal pályázott a Nyitrai
Kerületi Hivatalnál, ezáltal a megye
műemlékeinek felújítására elkülöní-
tett pénzcsomagból 465 eurós támo-
gatást kapott. A munkálatokat a ko-
máromi Alp Work cég végzi.

A városháza épülete a legkarakte-
resebb neoreneszánsz stílusú épület
Komáromban. Az eredetileg egy-
emeletes épületet 1718 és 1719 között
építették barokk stílusban. 1725-ben
átépítésre került sor, de az 1763-as
földrengés teljesen elpusztította. Az
épület felújítását 1766-ban fejezték
be, majd 1767-ben egy tornyot építet-

tek hozzá, de a többször bekövetkező
természeti katasztrófák újra tönkre-
tették. Alapjain épült fel később 1875-
ben Gorstenbergen és Arve tervei
alapján az új kétemeletes, tűztorony-
nyal ellátott városháza. b

Renoválják a városháza
tornyának óráját

Gyorshajtásért egyenesen
a börtönbe ment
Óránként 191 kilométeres sebességgel száguldó komáromi motorost kap-
tak el a rendőrök Nagysurány és Érsekújvár között. A férfi ráadásul hazu-
dott a hatóságoknak.

Az illető az úton előzött meg egy rendőrjárőrt, méghozzá úgy, hogy kétsze-
resen túllépte a megengedett sebességet. Mikor leállították és igazoltatták, ki-
jelentette, nincs nála a jogosítványa. A motor papírjaival igazolta magát, és ál-
lította, hogy ő a gépjármű tulajdonosa.

Mikor a 30 éves férfit bevitték a rendőrőrsre, kiderült, nem mond igazat: a
motor egy barátjáé, a férfinak pedig jogerősen bevonták jogosítványát. Az érin-
tett beismerte, hogy a múltban is többször motorozott, és több járőrt is sike-
rült megtévesztenie.

A motorost már egyszer elítélték, 11 hónapot töltött a rácsok mögött azért,
mert ignorálta a bírósági döntést. Ezután három évre eltiltották a motoro-
zástól. Mivel a férfi többszörösen megszegte a szabályokat, ismét a rácsok
mögé kerül. Az esetről rendőrségi videó is készült.

Harminchárom kilomé-
terrel lépte túl a megen-
gedett sebességet Jaros-
lav Spišiak országos
rendőrfőkapitány múlt
kedden Bajcs és Perbete
között. A komáromi
rendőrök megállították
őt, majd jelentették az
esetet felettesüknek.

Az eset után Daniel
Lipšic belügyminiszter
sajtótájékoztatót tartott,
ahol elmondta, hogy Ja-
roslav Spišiak tovább él-
vezi bizalmát azután is,
hogy gyorshajtáson kap-
ták.

„A rendőrfőkapitány
ugyanolyan büntetést
kap, mint bárki más. El
tudják képzelni, hogy
egy-két évvel ezelőtt egy
rendőr megbírságolja a
rendőrfőkapitányt?” –
kérdezte a miniszter az
újságíróktól, majd hozzá-
tette: az a fontos, hogy
senki se álljon a törvény
felett. „Ugyanolyan fele-
lősségre vonásban része-
sül, mint más sofőr” –
mondta el a belügymi-
niszter. Hozzátette, hogy
2006-ban képviselőként ő

is követett el kihágást, s
kifizette a büntetést.

Daniel Lipšic szerint
sok köztisztviselő azzal
mentegeti magát ilyen
esetekben, hogy sietett.
Mások azonban elisme-
rik hibájukat, és vállal-
ják a felelősséget tettü-
kért. Jaroslav Spišiak ki-

hágásáért büntetést fog
kapni, melyről a bel-
ügyminiszter dönt.

Jaroslav Spišiak a saj-
tótájékoztatón kijelen-
tette: a közlekedési sza-
bályok betartása nagyon
fontos, s nagyon sajnálja
az esetet. „Igyekszem be-
tartani minden szabályt,
nem akarok kivételt in-
tézni magamnak” – kö-
zölte. Hozzátette, sehová
sem sietett különöseb-
ben kedden, mikor a
rendőrök bemérték.

Ezt a közlekedési ki-
hágást tartja legnagyobb
hibájának funkciójába
lépése óta. Jaroslav Spi-
šiakot egyébként napra
pontosan a gyorshajtás
elkövetése előtt egy év-
vel nevezték ki rendőr-
főkapitánynak. „Olyan

hibát követtem el, me-
lyért szégyellem magam.
Ez a legnagyobb kudarc,
amit valaha elkövettem”
– jelentette ki. Hozzá-
tette: tettével okot adott
egyeseknek arra, hogy
negatívan értékeljék.

Daniel Lipšic a sajtó-
tájékoztatón elmondta:

Jaroslav Spišiak nem
kap jutalmat fél éves
munkájáért, bár a mi-
niszter szerint megérde-
melné. A főrendőr
egyébként dicséretben
részesítette azokat a
rendőröket, akik bemér-
ték őt. „Olyan szakaszon
mértek, mely úgy volt
értékelve, hogy ott mér-
niük kell. Az esetet hi-
vatalosan jelentették” –
mondta. A rendőrök
ugyan nem bírságolták
meg Jaroslav Spišiakot –
ehhez nincs joguk -, ám
ahogy kellett, az esetről
hivatalosan beszámol-
tak felettesüknek. A
rendőrfőkapitány örül,
hogy kiszivárgott az in-
formáció, mert a nyilvá-
nosság előtt büntetik
majd meg. -b-

Jaroslav Spišiakot megbüntetik,
a rendőröket dicséretben részesítik

Bajcs és Perbete közt hajtott gyorsan

Jaroslav Spišiak és Daniel Lipšic a szerdai sajtótájékotatón
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Gyümölcsök, zöldségek fagyasztása

Ha a konyhakertben zöl-
dellő friss fűszernövényt
tárolási célból szárítani
akarjuk, akkor csokorba
kötve árnyas, szellős
helyre tegyük. A száradást
időnként ellenőrizzük, mert
a megszáradt növény a rossz
időjárás következtében a nagyobb
páratartalmú levegőtől ismét átnedvesedhet, porosodhat, ez
rontja a minőségét, esetleg rothadás is bekövetkezhet. A száraz
növény száradási foka akkor jó, ha a növény jellegzetes színét,
illatát megőrizte és ujjaink között könnyen szétmorzsolható.

Ha kiszáradt a növény, könnyűszerrel lemorzsolhatjuk az ér-
tékes leveleket a szárakról, de akár apróra is vághatjuk egy éles
kés vagy robotgép segítségével, attól függően, hogy darabo-
sabb, vagy por alakú fűszernövényt szeretnénk. Tárolására leg-
alkalmasabb egy légmentesen zárható doboz, vagy fűszertartó.

A szárításra leginkább alkalmas fűszernövények: oregánó, ka-
kukkfű, rozmaring, zsálya, majoranna.

A legegyszerűbb, bár munka-
igényes tartósítási mód a mély-
hűtés. Érdemes kifejezetten
mélyhűtéshez való zacskót vá-
sárolni, mert az biztosan meg-
őrzi a zamatokat hosszabb időn
át. A fagyasztás előnye, hogy a
gyümölcsök, zöldségek vita-
mintartalmuk nagy részét meg-
őrzik, és mindenféle konzervá-
lószerek nélkül (például cukor,
fűszerek) is tárolhatók. Jól fa-
gyasztható az eper, a meggy, a

cseresznye, a sárga- és az őszibarack, az alma, a körte, a szilva.
A zöldségfélék is egészen jól tűrik a fagyasztást, kivételt ké-

peznek a leveles salátafélék, a retek és a nyers paradicsom.
A fagyasztáshoz mindenképpen friss, egészséges terményre

van szükség, amelyet alaposan meg kell mosni és szárítani, ez-
után légmentesen zacskóba kell zárni. Megoszlanak a véle-
mények arról, hogy szükséges-e a fagyasztásra szánt termé-
nyeket előfőzni (blansírozni) azért, hogy biztonságosan elálljon.
Az alábbiakban mindkét eljárásra találhatnak példát.

A lekvárok, dzsemek készí-
téséhez feldaraboljuk a gyü-
mölcsöt, fazékba tesszük, cu-
korral és ízlés szerinti fűsze-
rekkel megfőzzük. Üvegekbe
töltjük, légmentesen lezárjuk,
és száraz dunsztba tesszük.

A lekvár és dzsem közötti
különbség a szakemberek sze-
rint annyi, hogy a lekvár egy-
nemű, pépes állagú, míg a
dzsem darabos. Lekvárt lehet
többféle gyümölcsből együtt
is készíteni, ezekből lesznek a
vegyes lekvárok. A lekvár
édessége a felhasznált cukor

mennyiségétől is függ, vi-
szont a túlzott spórolás veszé-
lyes lehet, mivel a cukor kon-
zervál is, így ha nagyon keve-
set használunk, a lekvár meg-
romolhat.

Néhány javaslat lekvár, il-
letve dzsem készítéséhez:

- A főzőedény legyen szé-
les, hogy a víz a lehető leg-
gyorsabban elpárologjon, és
magas, hogy a lekvár ne fus-
son ki, valamint vastag fe-
nekű, hogy ne ragadjon le.

- Mielőtt befejezzük a fő-
zést, végezzünk kocsonyáso-

dási próbát. A forró masszából
tegyünk egy evőkanálnyit kis-
tányérra, majd helyezzük rö-
vid időre a hűtőbe. Ha meg-
keményedik, az üvegben is
megfelelő állagú lesz.

- A megtöltött és lezárt üve-
geket nedves konyharuhára
állítva fordítsuk fejjel lefelé,
és hagyjuk úgy öt percig. Az
így képződő vákuum légmen-
tesen zár.

- Az eper vagy a málna fő-
zési folyamata közben kelet-
kezett természetes habot
szedjük le.

Cukrozott gyümölcs
A cukrozott gyümölcsök elkészítése elég idő- és türelem-

igényes feladat, de mindenképp érdemes megpróbálni, mert
a végeredmény bőven kárpótol a befektetett energiáért.

Hozzávalók: 1 kg gyümölcshöz 1 kg kristálycukor, 2,5 dl víz,
egy evőkanál zselatinpor. A gyümölcsöt (lehet alma, körte,
őszibarack, sárgabarack, meggy, narancs) fajtájától függően
megtisztítjuk, a nagyobbakat feldaraboljuk, magjukat eltávo-
lítjuk. A kristálycukrot 2 dl vízzel felforraljuk. Fél dl vízben
megáztatjuk a zselatinport, majd folytonos keverés közben
langyosra melegítjük, végül hozzáadjuk a cukorsziruphoz. A
forrásban lévő cukorszirup habját leszedegetjük, majd a gyü-
mölcsöket apránként beletéve, üvegesre főzzük. A gyümöl-
csöket szűrőkanállal kiszedjük, tiszta deszkára rakjuk. Másnap
a szirupot ismét felforraljuk és a gyümölcsöket újra beletesz-
szük, addig forraljuk, amíg a szirup egészen besűrűsödik. Is-
mét kivesszük belőle a gyümölcsöket, majd félig megszárítjuk.
Végül porcukorba forgatva szellős helyen addig szikkasztjuk,
amíg már száraz, nem ragad. Dobozban vagy alufólia tálcában
sokáig eláll.

Befőttek, savanyúságok
Az idénygyümölcsből, zöldségből készített befőttek, savanyú-

ságok tartalmazzák az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetet-
len rostokat, s a vitaminban szegény téli hónapokban kiegészítik
és változatosabbá teszik táplálkozásunkat.

Ahhoz, hogy biztosan elálljon a befőzött élelmiszer, jó minő-
ségű nyersanyag, a befőzéshez alkalmas tiszta eszközök, és kon-
zerválószer szükséges. Száraz vagy nedves gőzöléssel csírátlanít-
juk a konzerveket.

Száraz gőzölésre (dunszt) legalkalmasabb egy megfelelő nagy-
ságú kosár vagy láda, amit pokrócokkal, kispárnával bélelünk ki.
Ebbe tesszük a forrón betöltött, gyorsan lezárt, tisztára törölt és új-
ságpapírba göngyölt üvegeket. Az üvegek tetejét is takarjuk be
pokróccal vagy párnával. Legalább 24 óráig hagyjuk így, azután
szedjük ki az üvegeket és rakjuk a helyükre.

Nedves gőzöléshez egy megfelelő nagyságú edény aljára helyezzünk több rétegben papírt, ru-
hát, és erre állítsuk az üvegeket, nem túl szorosan egymás mellé. Az üvegek közé is tehetünk
papírt vagy ruhát, hogyha a víz forrása közben összeütődnének, ne repedjenek meg. Az edénybe
annyi hideg vizet öntsünk, hogy az üvegek kétharmadáig érjen, majd nem túl erős tűzön for-
raljuk fel. A gőzölési időt mindig a víz forrásától kell számítani. Az üvegeket a vízben hagyjuk
kihűlni. A recept előírása szerint a gőzölést esetleg másnap megismételjük.

Fűszerek

A nyár közepén járva a lekvárfőzés, a kompót- és savanyúság-
készítés a háziasszonyok gyakori teendői közé tartozik. Ösz-
szeállításunkban a tartósítás válfajairól, hasznos tippekről,
s néhány, talán eddig nem ismert receptről olvashatnak.

A tököt lereszeljük, tasakokba adagoljuk, kis csokor kaprot te-
szünk mellé, légmentesen lezárjuk és lefagyasztjuk.
A karfiolt rózsáira szedjük, enyhe sós vízben kb. 3 percig főz-
zük. Leszűrjük, kihűtjük, majd zacskóba adagoljuk.

Házi befőzés a DELTÁVAL

Házi nutella
Hozzávalók: 3 kg szilva, 1 kg kristálycukor, 2 csomag

vaníliás cukor, 15 dkg kakaó, 20 dkg étcsokoládé.
Elkészítés: A szilvát ledaráljuk, majd a kristály- és

vaníliás cukorral összefőzzük, forrástól számítva egy
órán keresztül főzzük még. Ezután beletesszük a ka-
kaót és a csokoládét, majd további tíz percig főzzük.
Töltsük üvegekbe, majd tegyük száraz dunsztba.

Padlizsánkrém
Ez az adag a minimális mennyiség, amely igény szerint növelhető.
Hozzávalók: 1 db padlizsán (40 dkg), 5 db húsos paprika, 2 db paradicsom, 1 fej hagyma, 3

gerezd fokhagyma, só, ecet.
Elkészítés: a padlizsánt, a paprikákat és a paradicsomokat körbesütjük. Ha lehetőség van rá,

kint a szabadban sütőplatnin süssük, de ezt természetesen bent tepsiben is megtehetjük. Ez-
után fazékba rakjuk és letakarjuk a zöldségeket, hogy a héjuk könnyen leváljon. Ha kihűltek,
meghámozzuk és ledaráljuk a zöldségeket, majd ehhez hozzáadjuk a darált hagymát, fok-
hagymát, illetve ízlés szerint a sót és az ecetet. Az elkészült masszát üvegekbe töltjük, majd for-
rástól számítva fél órán keresztül dunsztoljuk. Tartármártással, petrezselyem zölddel össze-
keverve kiváló kenő készül belőle.

Savanyúság cukkiniből és céklából
Hozzávalók: cukkini, 1,75 dl víz, 0,5 dl ecet, 25-30 dkg kristálycukor, 1 csomag készen kap-

ható fűszerkeverék (Deko, Zelko).
A cukkinit meghámozzuk, kockákra vágjuk, majd üvegekbe rakjuk. Tetszés szerint kaprot,

hagymakarikákat is adhatunk hozzá, majd ráöntjük az ecetes levet, végül kidunsztoljuk.

A céklához a következő alapanyagokból készítjük el az ecetes levet: 4 liter víz, 1 liter ecet, 0,80
dkg kristálycukor, só, köménymag, édeskömény.

Lekvárok
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Július 2� - kedd
18.30 – Lipcsey György kiállitásának a
megnyitója az apácaszakállasi művelődési
otthonban

Július 29 - péntek
17.00 – Ünnepi istentisztelet az apácasza-
kállasi református templomban
18.00 – Koszorúzás a kopjafánál

Július 30 - szombat
14.00 – Motoros gurulás a falun keresztül
15.00 – I. Parasztolimpia a sportpályán
17.00 – Kultúrműsor a szabadtéri színpa-

don. Fellépnek: Bajcsi Barbara, Köles Ad-
rienn, Pollák Mária, ifj, Halasi Károly, az
ekecsi és szapi modern tánccsoportok, a
nyárasdi Tücskök, az ekecs-apácaszakál-
lasi Pimpimpálé gyermek néptáncegyüt-
tes, ekecsi Népdalkör
18.30 – Levéli harmonikások (Magyaror-
szág)
19.30 – Nyáresti musical varázs Vadkerti
Imrével és Derzsi Györggyel
21.00 – Retroparty a Golddies együttessel
23.00 – Szabadtéri bál és diszkó

Ekecs - Apácaszakállasi
kulturális napok

Meghívó

A hagyományőrzés jegyében telt a hétvége
A fogatok felvonulásával
kezdődött el a programok
sora a Nagymegyeri Kézmű-
ves Vásár és Lovas Napok
idei rendezvényein.

A kétnapos eseményen sok
látnivaló várta az érdeklődő-
ket a helyszínen, a Plauter-
kúria tágas portáján. Tavaly
augusztusban zajlottak a ha-
gyományőrző napok, viszont
a szervezők idén korábbra tet-
ték ezt az időpontot, így jú-
lius 16-17-én rendezték meg a
mostani műsorfolyamot. Az
időjárás is kedvezett az ese-
ménynek, a kilátogatók a ma-

gyaros ételeken kí-
vül megismerked-
hettek néhány
kézműves mes-
terséggel is. A

szövőszék használata a fel-
nőtteket is lenyűgözte, a kéz-
műves soron volt még többek
között szalmakalap-készítő,
agyagozó, nemezelő, kosár-
fonó. Látványos volt a kovács-
mesterek bemutatója is, akik
az izzó vasból készítettek kü-
lönféle használati és dísztár-
gyakat. Természetesen nem
hiányozhatott a főzőverseny
sem, a bográcsokban csak úgy

rotyogtak a finom éte-
lek. Az emberek a
helyszínen azt is lát-
hatták, hogyan kell a
rétestésztát nyúj-
tani, de nyomon kö-
vethettek egy man-
galica disznóölést is.
Két színpadon is zaj-

lottak a műsorok,
volt néptánc a Kisme-

gyer, a Megyer Tánc-
együttes és szintén helyi

Csiribiri tolmácsolásában, fel-
lépett az Igricek citerazenekar,
a rockzenét az Easy Blues és a
King Size együttesek képvi-
selték, a Vox Megere pedig
folk-rockos műsorával lépett

a deszkákra. Szombaton fo-
gathajtó-verseny és western
show, vasárnap erőlovas-be-
mutató is zajlott. A gyerekek-
nek szánt programokból nem
hiányozhatott az állatsimoga-
tás, lovagoltatás, lovas kocsi-

kázás sem. Egyébként a Nagy-
megyeri Kézműves Vásár és
Lovas Napok mostani esemé-
nyeit a Plauter-kúria idén már
a városi önkormányzattal kar-
öltve rendezte meg.
Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Nagymegyer

gy pénzszállító gépjármű felvezető
személygépkocsijába hajtott egy kis-
teherautó. A közlekedési baleset a

dunaszerdahelyi járásbeli Gólyás és Ekecs
közötti útszakaszon történt július 21-én.

„Reggel 8 óra 40 perckor kaptuk a riasz-
tást a balesetről, a szolgálatban lévő egy-
ségünkkel azonnal a helyszínre indultunk,

az ütközés következtében az egyik autó
csak a szántóföldön tudott megállni” –
mondta el lapunknak Hodosi Tibor, a
nagymegyeri tűzoltó- és műszaki mentő-
állomás bevetési parancsnoka.

Az Ekecs irányába közlekedő pénzszál-
lítót és annak felvezető autóját szerette
volna megelőzni egy Renault kisteherautó,
melynek sofőrje későn vette észre, hogy a
felvezető autó lassít, és hátulról a Fabiának
ütközött, az utóbbi a szántóföldön kötött
ki. A közlekedési balesetben az autók so-
főrjei megsérültek, a Nagymegyerről és
Nemesócsáról kiérkező gyorsmentők
mindkettőjüket a dunaszerdahelyi kór-
házba szállították további kivizsgálásra.

K.Z.
(tűzoltósági felvételek)



Dunamocs

RÉGIÓ - HIRDETÉS� 2011. július 25. • DELTA

Ímely

www. HORMI .sk

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

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

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Testvértelepülési
megállapodás
Az idei háromnapos Ímelyi
Napok egyik fő pontja volt a
testvértelepülési szerződé-
sek aláírása a magyarországi
Héreg, Beled, Nemesszalók
és a csehországi Pstruží tele-
pülésekkel. 

„Héreg a Gerecse hegység
keleti lábánál, festői völgyben
fekvő 1015 lakosú település.
Esztergomtól 29 km, Tatától
22 km távolságra található.
Katolikus lakosai  Ímelyről
származtak ide. A településen
több család még ma is az
Imeli nevet viseli, amely e tör-
ténelmi ténynek tudható be.
Az első önkormányzati vá-
lasztásokat követően több al-
kalommal felvetődött az a
gondolat, hogy fel kellene
venni a kapcsolatot a két köz-
ség között. Az eltelt több mint
10 évben sorra látogattuk egy-
más rendezvényeit és néhány
család között baráti kapcsolat
is kialakult“ - mondta a köz-
ség polgármestere, Kieszner
József.

Beled a Rábaköz délnyugati
települése, a 86-os főútvonal
északi oldalán fekszik, a Kis-
Rába átfolyik a településen. A
Dél-Rábaközi Önkormányza-
tok Térségfejlesztési Társulá-
sának legnagyobb és egyben
központi települése 2670 la-

kossal. A város polgármestere
Tompáné Balogh Mária. 

Nemeszalók Veszprém me-
gyében sík területen a Marcal
völgyében, Pápa és Celldö-
mölk közt félúton található.
Lakosainak száma 926, pol-
gármestere Varga Jenő. 

Pstruží a Frýdek-Místek-i já-
rásban található, Frýdlant nad
Ostravicí mellett.  Lakosainak
száma 863. Polgármestere Mi-
lan Vanek. 

A testvértelepülésról szóló
okirat tartalmazza azt, hogy
abból a meggyőződésből ere-
dően, hogy a már meglévő ba-
rátság és együttműködés a fel-
sorolt községek és a lakosaik
között elősegíti egymás meg-
ismerését, megértését, ami
hozzájárulhat  a közös európai
otthon kiépítéséhez, a neve-
zett községek  önkormányza-
tai úgy határoztak, hogy a

községeket testvérközségnek
kiáltják ki.

Főleg a következő célkitű-
zéseket szeretnék a jövőben
megvalósítani a kölcsönösség
elvét betartva: szorgalmazni a
civil szervezetek közötti kap-
csolatok elmélyülését, főként
az oktatás, a kultúra és a sport
terén, élénkíteni a közös gaz-
dasági fejlesztéseket, turiszti-
kai programokat, megala-
pozni a történelmi egyház-
községek közti együttműkö-
dést, kiemelt figyelmet szen-
telni az ifjúság közötti baráti
kapcsolatok elmélyítésének.

Az aláírt testvértelepülési
szerződés után a polgármes-
terek bíznak abban, hogy a
megállapodás még jobban el-
mélyíti a települések közötti
kapcsolatot.

(miriák)
A KH felvétele

Balról Beled, mellette Héreg, Ímely és Pstruží község polgár-
mesterei. A felvételről Nemesszalók polgármestere hiányzik.

Nagy Dunai Horgászverseny
A helyi horgászszervezet ismét megrendezte
a Süttői sétányon a hagyományos Nagy Du-
nai Horgászversenyt, amelyre ezúttal 29
egyéni résztvevő és hat csapat nevezett. 

Az első helyezést Muzsla csapata nyerte el,
összesítve 11 600 g teljesítménnyel. Egyéni-
ben az 1. helyen Schulzi Marian végzett, a 2.
helyezést Rajcso Tibor, a 3. helyezést pedig
Modroczky László érte el. A díjakat Banai Tóth
Pál polgármester adta át a horgászoknak.

A Duna horgászati lehetőségeiről Szegi Ti-
bor, a szervezet elnöke tájékoztatott. A Duna
különböző szakaszain más és más halfajok
dominálnak, a vízszakaszok halállománya erő-
sen függ az adott terület meder- és part-alaku-
lásától, a vízjárástól és attól, hogy az adott hal-
faj élőhelyi viszonyai hogyan alakulnak. A
Duna változatos halfaunával, állománnyal ren-
delkezik. A fehér halak (pl. jász, paduc és egyéb
keszegfélék), a márna, a ragadozó halak, a
ponty és a kecsege is foghatók az egyes szaka-
szokon. Almásfüzítőtől Nagymarosig  a Fé-
nyes-patak torkolata ismert pontyozó hely. A
Neszmély alatti szigeteket kőzárások kötik ösz-
sze. A Mocsi-sziget és Süttő közötti sebes sza-
kaszon érdemes márnára fenekezni. A Duná-
ban is bőven akad hal, csak érteni kell megfo-
gásukhoz. Hozzátartozik azonban az igazság-
hoz, hogy a hajdani halbőség jelentősen meg-

csappant, illetőleg egyes fajok eltűntek, vagy
alig-alig foghatók, ismét mások nagyobb szám-
ban jelentkeznek. Elsősorban a paducállo-
mány csappant meg a két-három évtizeddel
korábbihoz viszonyítva. Csökkent a jászkesze-
gek és a domolykók száma is. Kifejezetten
emelkedett viszont a dévérállomány, az ezüst-
kárászok pedig alkalmanként inváziószerűen
jelennek meg a horgászok nem kis örömére. A
márnaállomány jónak mondható.

Fokozza a horgászok gondjait az a tény is,
hogy szinte minden dunai hal kifejezetten a
fenéken táplálkozik, tehát itt kell keresnünk.
Mindent összevetve: a Süttői sétányon is meg-
találhatjuk kedvenc szórakozásunkat, jó né-
hány halfaj és módszer között válogathatunk.
Eredményességünk szempontjából döntő je-
lentősége van a vízállásnak. Legnagyobb a va-
lószínűsége a jó horgászatnak, ha előzőleg kö-
rülnézünk a vízparton, hol mit fognak, mi-
lyen csali a legjobb. Ha láttuk, hogy „megy a
hal”, aznap szinte biztosra mehetünk.

A verseny - bár dicséretesen nagyszámú je-
lentkező akadt - sajnos nem bizonyította, hogy
a dunamocsi Duna-szakasz halbő horgászvíz. 

Azonban ha a vártnál kisebb a kapás, nem
érdemes bosszankodni, kárpótol minket a gyö-
nyörű Duna menti táj. 

Miriák Ferenc
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Kétévenként falunap
Már lassan hagyomány,
hogy kétévente rendeznek
falunapot Bogyaréten. 

Az idei, augusztus első
szombatján kerül lebonyolí-
tásra, de a faluban már javá-
ban készülődnek az ese-
ményre. A napokban
meglátogattuk Aradi
Mónikát, Bogyarét
polgármesternőjét,
érdeklődtünk hol
tartanak a falunapi
rendezvény szerve-
zésében. 

„Talán kicsit fur-
csa, hogy kétéven-
ként tartjuk meg ezt a
rendezvényt, más falukkal
ellentétben – kezdte a polgár-
mester asszony. De ennek
több oka van. Tudvalevő,
hogy a magyarországi Sárosd
nagyközséggel már évek óta
jó és gyümölcsöző baráti vi-
szonyt ápolunk. Így egyik év-
ben náluk voltunk, a követke-
zőben jöttek hozzánk. Ez így
ment éveken keresztül, míg
nem ebből rendszer lett, és
ekkor merült fel a falunap
megünneplésének a kérdése
is, mert addig csak foci illetve
baráti szórakozás szintjén zaj-
lott a dolog. A másik ok : a
szűkös anyagi helyzet. Bogya-
rét kis település, ezért nagyon

ésszerűen kell gazdálkod-
nunk. Talán érthető, hogy egy
225 lakosú kisközség nem vál-
lalhat be minden évben egy
ilyen eseményt.“ 

„Nagyban készülünk az ide-
ire is, mely itt lesz a faluban.
Szerettük volna családiassá
tenni ezt a napot, hogy szól-
jon ez minden korosztályról,
és minden korosztálynak. Így
is állítottuk össze a falunapi
programot, mely délelőtt kéz-
műves foglalkozásokkal in-
dul, Gyalog Gabriella ügyes-
kező tanítványai segítségével.
Ebbe a programrészbe ügyes-
ségi vetélkedőket is becsem-
pésztünk a kisebbek szóra-
koztatására.  Ezek a műsorb-
lokkok az iskola udvarában

fognak megvalósulni. Ezzel
egyetemben a kultúrházban
kézimunka kiállítást nyitunk,
ahol a bogyaréti és a környé-
kén élő szorgoskezű asszo-
nyok munkáit tárjuk a nagy-
közönség elé. Ugyanitt lesz

megtartva a pogácsasütő
verseny is. Még a hiva-

talos kulturális prog-
ram előtt Vermes
Anikó bogyaréti gye-
rekek közreműködé-
sével bemutatja Lő-
rinczy György: A rétek

lelke című novelláját.
A délutáni műsor a

helyi focipályán folytató-
dik, ahol először a vegyes

összetételű (lányok, fiúk) ifjú-
sági csapatok rúgják a bőrt,
utána pedig a helyi felnőtt-
csapat játszik a sárosdi öregfi-
úkkal. Ugyancsak  délután ke-
rül sor a kultúrműsorra, mely-
nek színhelye az iskola terü-
letén található Főnix-domb
lesz. Itt lép fel a lakszakállasi
népdalkör, a dunamocsi Vad-
virág és a csicsói Musikölkök
is. 

A falunapi rendezvényt az
utcabál, illetve a népszerű
tom  bola zárja“ – mondta zár-
szóként a falu polgármester-
nője.

Kép és szöveg: -pint-

Bogyarét A közösségformáló programok mindig nagy hatással vannak
egy település mindennapjaira, életére. 

Szilas község önkormányzata gondolt egyet, és július 5-én ren-
dezett egy nyárnyitó bulit a helyi sportpályán. Ott volt mindenki
aki számított, aki szeret kikapcsolódni, beszélgetni vagy szóra-
kozni. A nyárnyitót a Profik  és az Amatőrök ifjúsági focimeccs
indította. Érdekességként említsük meg, hogy a Profik csapatát
3 DAC, egy nagymegyeri és egy magyarországi (Győri ETO) ifi-
játékos is erősítette. Élményszámba ment a szilasi és a laksza-
kállasi öregfiúk meccse, mely végig barátságos, jószomszédi
szellemben zajlott. A nagy csaták, mérkőzések között került sor
a májusfa eltávolítására, melyet harmadik nekifutásra sikerült
földre dönteni, ugyanis a rossz időjárás miatt többször is el kel-
lett halasztani ezt a műveletet. Szalonnasütés mellett előkerül-
tek a borosüvegek, a nótázás is beindult, úgyhogy kezdetét vette
egy igazi nyári hangulat, mely egészen éjfélig „bírta magát“. A
társaság ügyesebbik része megpróbálkozott a karaokéval is. Ez az
esemény valójában beindítója volt a szabadtéri pikniknek, me-
lyen bármikor, bárki részt vehet. 

A nyárnyitó első akciója jól sikerült, kellemes élményekkel
dúsítva. Mindenki elégedetten távozott. A nyárzáró buli is  ha-
sonló kaliberű esemény lesz, ha nem jobb, melyet a szilasi tó-
nál szeretnének megrendezni halászfőző versennyel megfű-
szerezve. -pint-,Fotó: Községi Hivatal

Szabadtéri piknik
Szilas

A „kreatív ipar“ kifejezés jelentése
jelenleg Magyarországon és Szlová-
kiában nem elég pontos, ezért
maga az iparág, valamint a szakmai
körök mindig bizonyos kontextus
szerint magyarázzák. 

Vertikális struktúra jellemzi a kre-
atív iparágat, azaz a szellemi tulaj-
don védelme alatt álló tárgy létreho-
zásától a feldolgozásán, előállításán,
terjesztésén keresztül, beleértve a
rendelkezésre bocsátását, a felhasz-
nálásáig a tárgy származási országá-
ban és azon kívül. A kreatív iparágak
azon tevékenységek, amelyek gyö-
kere az egyéni kreativitásban, kép-
zettségben és képességekben rejlik,
és amelyek képesek a szellemi tulaj-
don létrehozásán és felhasználásán
keresztül jólétet és munkahelyeket
teremteni. A kreatív iparra való össz-
pontosítás még nem része semmi-
lyen gazdaságpolitikának.

Hogy lehet változtatni ezen a
helyzeten? Erre a kérdésre próbálják
megtalálni a választ a Komáromi Te-
rületi Fejlesztési Ügy nökség együtt-
működésben a Szenc-Bazini Területi
Fejlesztési Ügynökséggel és a Kisal-
földi Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal az ERFA által finanszírozott
Magyarország - Szlovákia 2007-2013
CBC program támogatásával. 

A „Kreatív Ipar - Kreatívny pri-
emysel“ (projekt-kód HUSK/0901/
1.2.2/0252) projekt fő célja a társa-
ságok, cégek, szervezetek feltérké-
pezése és előkészítése a kreatív há-
lózatban való együttműködésre a ha-
tár menti térségben. A projekt fel  tér-
 képezi, felméri a célcsoporthoz tar-
tozó vállalkozásokat, cégeket,
szer vezeteket és megalapozza felké-
szülésüket a határ menti régiókban
a kreatív hálózat kialakítására. A ké-
szülő adatbázis és a felmérés alapján
készült fejlesztési terv webhelyen és
nyomtatott formában is megtalál-
ható lesz. Ez az adatbázis bővíthető
lesz, és alapul szolgálhat egy határon
átnyúló kreatív klaszter létrehozásá-
hoz. 

A kreatív iparág úgy van megha-
tározva, mint egy többrétegű gazda-
sági szegmens, ez magába foglalja a
kulturális iparágat is, amely a vizuá-
lis művészetek, előadóművészetek,
zeneművészet, kulturális örökség,
valamint televíziós és rádiós mű-
sorszolgáltatással van azonosítva.
Különösen fontos a kreatív iparágak
tekintetében az EU statisztikai ada-
tokon alapuló áttekintése, amely azt
mutatja, hogy a kreatív ipar az EU-
ban több mint 5,8 millió munkavál-
lalót foglalkoztat, amelyek az összes

európai munkavállalóknak 3,1%-át
alkotják.

A projekt befejezéseként a szer-
vezők egy nagyszabású 4 napos Kre-
atív HU-SK kiállítást és vásárt ter-
veznek szeptember 15-18 között a
komáromi Monostori erőd terüle-
tén, ahol az érintett vállalatok lehe-
tőséget kapnak a saját munkáik
nyilvános bemutatására. A kiállítá-
son ingyenesen vesz részt 300 kiál-
lító, valamint 10 000 várható láto-
gató Szlovákiából és Magyarország-
ról gazdag program kíséretében. A
szervezők reménye a kiállítás és pro-
jekt pozitív eredménye, amely az
aktív együttműködés fejlesztését tá-
mogatja a szlovákiai és magyaror-
szági kreatív klaszterben vállalko-
zók között.

A projekthez csatlakozni lehet és
érdeklődni a kreativ.ipar@
gmail.com vagy manager@rrakn.sk
e –mail címeken és a 00421 35/77
33 106-os telefonszámon.

Ebből az alkalomból a szervezők
plaktápályázatot hirdettek meg
„Kreatív iparral egy tisztább Európá-
ért“ címmel, alap- és középiskolá-
sok számára. Eredményhirdetésre  a
kiállítás és vásár alkalmával  kerül
sor.

(miriák)

Kreatív HU-SK kiállítás és vásár 
Az elmúlt évhez hasonlóan nagy

sikert aratott a Látványtánc Eu-
rópa-bajnokság Kaposváron. A

városi sportcsarnokban három napon
át 313 produkciót mutattak be. A via-
dalon öt nemzet 1500 fiatalja vett részt.
A szervezők összesen 83 csoportban
hirdettek végeredményt. 

A  Magyar Látványtánc által szerve-
zett versenyről Hallmann Csilla tájé-
koztatta lapunkat. „A marcelházi Mű-
vészeti Alapiskola  növendékei közül
két csoport indult el a megméretteté-
sen. Egy csoport kikerült az Eb-re, ame-
lyet Kaposváron rendeztek. Mi a szín-
padi látványtáncok közé neveztünk be,
ahol 5. helyezést értünk el. Ezúton sze-
retnék gratulálni a csoport tagjainak,
akik fáradságot nem sajnálva kemé-
nyen gyakoroltak a versenyre. 

(miriák)
Fotó: Hallman Csilla

Marcelházi 
táncosok sikere
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Népművelő és hagyományőrző csoportok seregszemléje
Minden év júliusában Ko-
lozsnémára terelődik a fi-
gyelem, ugyanis itt rendezik
meg 1959-től rendszeresen
a hagyományos kolozsné-
mai Járási Dal- és Táncünne-
pélyt, mely a régió egyik leg-
régebbi és legjelentősebb
kulturális eseményének szá-
mít. 

Idén is a Csemadok Ko-
máromi Területi Választmá-
nya és a CSEMADOK kolozs-
némai alapszervezete közö-
sen adott otthont a hagyo-
mányőrző és népművelő cso-
portok seregszemléjének. Az
ünnepélyen számos népdal-
kör és éneklőcsoport vett
részt. Megnyitót mondott
Szalay Rozália, Kolozsnéma

polgármesternője és Petheő
Attila, a Csemadok Komá-
romi Területi Választmányá-
nak elnöke. 

Felvezetőként a csicsói Mu-
sikölkök mutatták be tempe-
ramentumos előadásukat
Nagy idai cigányok címmel.
Majd őket követte a Showder–
klubból jól ismert Zsók Le-

vente, aki egyedi humorával
megadta a jókedv alaphang-
ját. Mintegy előkészítve a te-
repet a rendezvény sztárven-
dégének, Csepregi Évának, a
Neoton Família énekesnőjé-
nek, akinek programja alatt
még forróbb lett a levegő.

A felpörgetett kezdés után
léptek színpadra a népművelő
és hagyományőrző csoportok.

Többek között Benyó Erika
népdalénekes Szentpéterről,
a csicsói asszonykórus, Csere-
pes Zoltán mesemondó Ne-
mesócsáról, a naszvadi Pety-
tyem gyermektánccsoport,
Bánházi Dórika ugyancsak
Naszvadról, az izsai Viza férfi
éneklőcsoport, a Gyöngyös
bokréta éneklőcsoport, az
ógyallai Őszirózsa népdalkör,
a perbetei Napraforgó gyer-
mek tánccsoport, az Árva-
lányhaj népdalkör, az ekeli
Bazsarózsa népdalkör, az íme-
lyi Kis Szikes citerazenekar,
Kiss Lajos népdalénekes Ekel-
ről, Belán Dóra, Pasztorek
Cyntia Éva népdalénekesek

Ógyalláról, a Bellő - Konkoly-
Thege gyermeknéptánccso-
port, Hóka Száva népdaléne-
kes Perbetéről, a karvai Cse-
madok hagyományőrző cso-
portja, a Sustya citerazenekar,
a Búzavirág éneklőcsoport és
a Viza citera zenekar Naszvad-
ról, a gútai Harmónia ének-
kar, valamint a szentpéteri
Őszirózsa hagyományőrzők,
Magyarországról a kisbajcsi
hagyományőrzők, a győr-
szent iváni Cserók nótaklub.

A szikrázó napsütés sok
embert kicsalogatott az óvoda
udvarán megtartott ese-
ményre. A szervezőket min-
denképpen dicséret illeti,
mert az áldatlan anyagi hely-
zet ellenére mégis vállalták a

rendezvényt. Az esti tombola
és az azt követő utcabál koro-
názta meg az idei, emlékeze-
tes 49. Járási Dal- és Táncün-
nepélyt.

Kép és szöveg: -pint-

Kolozsnéma

A csicsói asszonykórus

Csepregi Éva Zsók Levente
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Dunaradvány
tűzvédelmi és sportnap

A program már hagyományosan
kispályás labdarúgó tornával indult,
amelyen hat csapat mérte össze tu-
dását. A győzelmet végül is a Várpa-
lota mellől érkezett Ősi csapat szerezte
meg, megelőzve a komáromi Winner
és a szilosi csapatot. 

A délelőtti program további részében
a község polgármestere, Ľubomír Pú-
chovský köszöntötte a tűzvédelmi és
sportnap résztvevőit, majd a helyi Bú-
zavirág hagyományőrző énekcsoport,

az alapiskola és óvoda műsorát köve-
tően a DSE Unió Várpalota – Ősi
tánccsoport látványos
bemutatóján szóra-
koztak a nézők. A
lövészverseny
megkezdése

után a helyi tűzoltók is bemutatták fel-
készültségüket. A déli harangszót kö-
vetően a rendezők kiosztották a mar-
hahúst a résztvevő csapatoknak és kez-
detét vette a főzőverseny. 

Varga Sándor íjászbe-
mutatóját követően a

helyi fiatalok kultúrmű-
sora következett, majd

megérkeztek az erős em-
berek. A versenyben három csa-

pat vett részt: Magyarországot Fekete
László fiai Richárd, László és Miklós
képviselték, Szlovákia I. számú csapa-
tában kapott helyet a bátorkeszi Bíró
Gergely, az ekeli Bödők István és a gel-
léri Milan Lipták. A II. szamú csapatot
a bátorkeszi Kaszab Péter és Tóth Dá-
vid, valamint a búcsi Vörös Endre al-
kotta. Az összecsapás főbírója Fekete
László volt. A hőség ellenére nagysze-
rűen kivitelezett gyakorlatokat látha-
tott a szép számú közönség, akik han-
gos szóval is bíztatták a versenyzőket és
egy sikeresen kivitelezett gyakorlat
után felzúgott a vastaps is. A győzelmet
végül a magyar csapat szerezte meg 47
ponttal, megelőzve a szlovák II. számú

csapatot, amely 31 és az I. számú  csa-
patot, amely 17 pontot ért el.

A négytagú szakmai zsűri kiérté-
kelte a főzőversenyt is. A pontok is-
meretében az idei győztes Lakatos Ti-
bor és társai lett, megelőzve Zajos Ede,
valamint Gőgh Géza csapatát. Ezután
egy óra lazítás következett a komá-
romi B.I.P.I. Stúdió Színpad „Neves-
sünk, daloljunk együtt“  zenés, vidám
fellépése által. 

A különböző versenyek eredmény-
hirdetése után ismét az Ősi tánccso-
portot csodálhatták meg a nézők,
majd a Mákvirágok amatőr színtársu-
lat pikáns fellépése zárta a kulturális,
szórakoztató részét a sportnapnak. 

A sikeres tűzvédelmi és sportnapra
a pontot az utcabál tette fel, a marcel-
házi Melodik együttes közreműködé-
sével. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Az időjárás nem tréfálta meg a szervezőket, így nagyszerűen megszervezett
tűzvédelmi és sportnapi szórakozásnak lehettek résztvevői, akik kilátogat-
tak a Duna menti község sportpályára. 

madariak és dunamocsiak
a kocsitoló versenyen
Trópusi hőségben, ám remek han-
gulatban zajlott az elmúlt hét vé-
gén a 13. Kocsitoló Fesztivál, amely
a szokásoknak megfelelően felvo-
nulással kezdődött.

Roboz Péter református lelkipász-
tor és Horváth István katolikus plé-
bános hagyományosan megáldotta a
kocsikat, s kezdetét vette a verseny a
sorsolással, amelyet a Faluház udva-
rán tartottak. Hiába locsolták szor-
galmasan a verseny útvonalát, közel
40 fokos kánikulában állt rajthoz elő-
ször a két női, majd a tizennyolc fér-
ficsapat az előfutamra. Közben a lá-
togatók kalandozhattak a vásárban, s
a helyi múzeum udvarán betekintést
nyerhettek a kovácsmesterség tudo-
mányába is. A verseny mellett szám-
talan külön program színesíti a ren-
dezvényt, többek között főzőverseny

a kistérség településeinek részvételé-
vel, horgászverseny, valamint fut-
balltornán is megmérették magukat
a csapatok. 

A vasárnapi kocsitoló döntőben
meglepetésre a helyiek diadalmas-
kodtak, a verseny 13 éves történeté-
ben először lett aranyérmes a kocsi
gárda. 1800 méteren kellett húzni-
tolni a 360 kilós kocsit. A csapatlét-
szám öt fő, négyen tolják, egy pedig a
rúdnál húzza és kormányozza a kocsit. 

A férfiaknál a sorrend: 1. Kocsifor-
duló étterem (Kocs) 2. Tata Város Ön-
kormányzata 3. Tolvajtempó (Buda-
pest). A hölgyeknél az SOS Cargó
(Kocs) nyert a Dinamic Fitness Club
(Tatabánya-Szákszend) előtt. A ma-
dari  kocsitolók a 16. helyen végeztek.

Miriák Ferenc
Képarchívum
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IIzzssaapp  --  NNaaggyymmeeggyyeerr

Az új idényben Nagymegyer színeiben a tanyi nők
Minden a 2000-es évek ele-
jén kezdődött, ugyanis ek-
kor kezdte bontogatni szár-
nyait a tanyi női labdarú-
gócsapat. 

Eleinte csak tornák vettek
részt. Ekkor még Nagykeszi,
Kolozsnéma és Lakszakállas
lányai és asszonyai is rúgták a
bőrt. Majd később főleg falu-
napokon szerepeltek. Közben
barátságos mérkőzéseket ját-
szottak, de egyre sűrűbben ka-
csingattak más ellenfelek
után, például a dunaszerda-
helyi járásban. Ott ugyanis
sokkal magasabb színvonalon
játszották és játsszák mai na-
pig a focit, mint nálunk. 2006-
ban beneveztek a szerdahelyi
területi kispályás bajnok-
ságba, amely igen kurta baj-
nokságnak bizonyult, mivel
csak 5-6 csapattal indult. Első
évben második, a következő
években pedig a harmadik il-
letve a negyedik helyet sze-
rezték meg. Ezekben az évek-
ben, 20-30 szurkoló látogatta a
hazai meccseiket. 

A napokban Marton Ro-
landdal, a csapat edzőjével
beszélgettünk, aki számunkra
az elején egy fura hírt közölt,
mégpedig azt, hogy a helyi

női csapat befejezi Tany szí-
neiben való ténykedését, és
az új szezonban Nagymegyer
színeiben indulnak a bajnok-
ságban. Mondanunk sem
kell, mindjárt az okokat ke-
restük. Marton Roland a kö-
vetkezőket mondta: „Az
utóbbi időben már nagyon
nehéz volt a helyzet, elsősor-
ban anyagilag. Egyre kevesebb
támogatónk volt. A mérkőzé-
sekre saját zsebből utaztunk
autókkal, erre jöttek még a sé-
rülések, a külföldi munkavál-
lalások. A csapat nagy része
más országokban dolgozik.
Így nagyon nehéz előbbre
lépni, összekovácsolni egy

csapatot. Ez persze egy ideig
megy, de a végén aztán vala-
hogy mindig így alakul. Je-
lenleg ott állunk, hogy az új
szezontól már nem lesz Ta-
nyon női csapat, vagyis hogy
lesz, csak nem Tany színei-
ben. A lányok Nagymegyeren
fognak focizni. 

Kedvező ajánlatot kaptunk
a várostól, amit egyszerűen
nem lehetett visszautasítani.
Úgyhogy szerintem hosszútá-
von megpecsételődött a helyi
női csapat sorsa. Lehet jön
majd egy új generáció, akik
újjáélesztik a női focit, nem
tudom, de erre reális esélyt
most nem nagyon látok. Ele-

inte még támogattak ben-
nünket a szponzorok, de  a
végén már egyre kevesebb
anyagi támogatást kaptunk.
Így nem láttuk értelmét to-
vább folytatni. Ezért a válto-
zás.“

Arra a kérdésre, hogy mi-
ért nincs a régiónkban egy 5-
6 csapattal induló kispályás
bajnokság, a szakvezető ezt
mondta: „Kísérletek ugyan
voltak rá, de amint másképp
alakultak a dolgok, mint
ahogy elképzelték, gyorsan
visszavonulót fújtak. Pedig
szerintem megoldható lenne.
Persze szponzorok nékül ha-
lott ügy, mint minden ilyen
kezdeményezés. Az iskolák-
ban kellene elkezdeni. Egy
agilis, sportcentrikus testne-
velőtanár sokat tudna lendí-
teni az ügyön. Innen látom
az esetleges régióbeli női foci
fel -élesztését“ – mondta Mar-
ton Roland, a tanyiak fő me-
cénása. Az elmúlt idényben
a következő játékosok öltöt-
ték magukra a Tany feliratú
mezeket: Zsapka Irén,
Zsapka Anikó, Gál Anita, Ke-
vická Zuzana, Zsemlye Éva,
Salma Alexandra, Szabó
Kinga, Noseková Ana (54

éves), Marosi Erika, Döme-
ová Veronika, Szokol
Magda, Kucsora Réka, Fe-
kete Szilvia, Kokinová Ivana
és Antala Éva.

Ezen játékosok közül néhá-
nyan már ismertebb csapa-
tokban profitálnak. Tizenegy
évvel ezelőtt nagy remények-
kel indult Tanyon a női fo-
cicsapat, mára egyedül ma-
radt hírmondónak a többi já-
rásbeli csapat közül. Feltehet-
jük a költői kérdést: Vajon mi-
ért kellett nevet és székhelyet
változtatniuk? Biztos vannak
„felelősek”, de ez már egy má-
sik fejezet. 11 évig működött
egy párját ritkító csapat, és
mondhatni egyik napról a
másikra „átkacsint” a szerda-
helyi járásba. Egyet azonban
ne feledjünk, a dunaszerda-
helyi régióban ezt másképp
látják és másképp is csinálják,
ott pénzt, energiát nem saj-
nálva próbálják hőfokon tar-
tani a női labdarúgást, mely-
nek már világbajnoksága is
van. El kellene gondolkodni
azon, vajon a mi régiónkban
miért ilyen mostoha sportág a
női labdarúgás?

Kép és szöveg: - pint- 

Drogba már a nagymegyerieké
Június utolsó keddjén kezdte meg felké-
szülését a következő szezonra a IV. ligás
Nagymegyeri Thermál Városi Sportklub fel-
nőtt labdarúgócsapata. A gyakorlásokat
egyelőre az izsapi városrész futballpályáján
végzik a dunaszerdahelyi DAC-ot is meg-
járt Vladimír Zlacký játékos-edző irányítá-
sával.

Az előző szezonban hetedik helyen végzett
termálosok az augusztusban kezdődő pont-
vadászatban magasabbra szeretnék tenni a
lécet, az esetleges feljutás gondolata is meg-
fordult a klubvezetés fejében. Ehhez már
most keresik a megfelelő játékosokat. Jelen-
leg mintegy harminc futballista gyakorol az
edzéseken, több játékost is tesztel a csapat. A
július 2-án, Izsapon lejátszott mérkőzésükön
egymás ellen küzdöttek meg a keret focistái.

A próbajátékon két afrikai labdarúgó is be-
mutatkozott: a nigeri Siragji Sani és az ele-
fántcsontparti Severin Drogba. A délelőtti
tesztmérkőzésen a nagymegyeri kékek 7:5-re
verték a nagymegyeri narancssárgákat,
Drogba négyszer, Sani pedig egyszer volt ered-
ményes. A 25 éves Saint Severin Zeze Drogba
(a világklasszis Didier Drogba unokatestvére)
2006-tól Magyarországon már több NB III-as
csapatban is próbált gyökeret verni, majd
2008-ban a Zsolna B csapatában játszott,
ugyanebben az évben már a losonciaknál ta-
láljuk őt, majd a szepsieknél is megfordult, az-
után Homonnán mutatkozott be az elefánt-
csontparti csatár, aki jelenleg szabadon iga-
zolható. Az edzőmeccsen játszott Ľuboš Kvač-
kaj is, aki a Kisfalud futballistája. Tarcsi Imre
nagymegyeri klubelnök telefonos megkere-
sésünkre elmondta: „Drogbával már meg is
egyeztünk, a mi játékosunk lesz. A középpá-
lyás Kvačkaj is szeretné nálunk folytatni, de
ehhez még a két klubnak meg kell egyeznie.
Az ekecsi Nagy Péter védő is nálunk gyakorol,
minden esélyünk megvan rá, hogy leigazol-
juk őt. Viszont csatárunk, Thurza Ronald nem
látogatja az edzéseket. A bajnokság kezdetéig
egy 22-25 főből álló keretet akarunk kialakí-
tani, ebből tizenhatan az A keret tagjai len-
nének, a többiek pedig a most induló B csa-
patunk gerincét alkotnák”. A nagymegyeri-
ekhez visszatért a magyarországi Vados Gábor
középpályás is, aki másfél évre volt kikölcsö-
nözve a vásárúti egyesülethez.

Kovács Zoltán 
(fotó: Kovács Zoltán)       

... 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
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KOS 
Fantasztikus lesz ez
a hét, mert minden
úgy sikerül, ahogy

eltervezted. Ráadásul jönnek
villámötletek, és azokat is
megvalósíthatod.

BIKA
Ha még nem vagy
szerelmes, vagy az
vagy, akkor élvezni

fogod, hogy mindenkit szinte
az ujjaid köré csavarhatsz.

IKREK
Kevesebb kedvet ér-
zel a munkához, in-
kább bulizgatnál és

olyan dolgokat csinálnál,
amit élvezel.

RÁK
Szerencsés vagy a
szerelemben és a
szerencsejátékokban

is. Használd ki, ha bárhol al-
kalom kínálkozik arra, hogy
megmutasd, mit tudsz.

OROSzLÁN
Ha pihenésre vágysz,
de nincs időd elutaz -
ni távoli helyekre, fe-

dezd fel környezeted rejtett
kincseit!

Szűz
Pontosan tudod, mi-
lyen változásokra
van szükséged belső

értékeidben ahhoz, hogy el-
jöhessen a várva várt nagy
szerelem. Tegyél ezért!

MÉRLEG
A párkeresőknek
nincs okuk panaszra,
mert rengeteg lehe-

tőségük lesz az ismerkedésre.
Találkozni fogsz valakivel, aki
felkelti az érdeklődésed.

SKORPIÓ
Sokkal bátrabban
kockáztatsz most,
amit jól is teszel,

mert az előrelépés most csak
az új utakon, az ismeretlen
területeken lehetséges.

NYILAS
Kiváló hét arra, hogy
felfrissítsd vagy né-
hány egyedi darab-

bal feldobd ruhatárad! Kü-
lönleges érzékkel találod
meg a hozzád illő darabokat.

BAK
Figyelj oda az egész-
ségedre akkor is, ha
nincsenek pana-

szaid. Feltöltheted tartalékaid,
ha sokat leszel a szabadban.

VízöNTő
Ezen a héten felme-
rülhet annak a lehe-
tősége, hogy egy új

partnert válassz magad
mellé. 

HALAK
Most kell eldönte-
ned, hogy veszel-e
fel kölcsönt és az

otthonod felújítására költöd
azt. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

HoroszkópProgramajánló Moziajánló
ÉSzAK-KOMÁROM:

Limes Galéria:
A szlovákiai származású, jelenleg Németországban élő festő-
művész, Berecz Antal Válogatás műveiből 1954–2010 című
kiállításának megnyitója 2011. július 29-én, 18 órakor. A kiál-
lítás védnöke: Boncsekné Rákos Katalin. A kiállítást meg-
nyitja: Feledy Balázs, művészeti író és Mgr. Kacz Mária. Köz-
reműködik a budapesti Ad Libitum Kamaraegyüttes: Hernádi
Helga - zongora, Kazán Péter - klarinét, Nagy Mónika - fuvola,
Szakács Ildikó - ének, mely a megnyitó után koncertet ad. A
kiállítás kurátora: Farkas Veronika művészettörténész. A kiál-
lítás megtekinthető 2011. augusztus 21-ig.
Csemadok Galéria:
Aranyosi Szénássy Attila 100 zebra in memoriam Vasarely
című kiállítása augusztus végéig tekinthető meg.

DÉL-KOMÁROM:
Jókai tér:
Július 29-30-31. Európai dalos gasztropuccs - A rendezvény
célja, hogy az emberek megismerjék egymás kultúráját mind
a gasztronómia, mind pedig az egyéb művészeti ágak területén.
Szabadság tér:
Július 30., 20.00 Nyári zenés esték - Lehár: Víg özvegy, az Ope-
rett Világ Együttes előadása.

KARVA:
Duna korzó:
Július 30-án Valami Amerika – Jazz és swing a 30-as években.
17.00 Jampi táncegyüttes, 18.00 Soung Gixer – jazz zenekar,
20.00 Hot Jazz Band, 22.00 Táncmulatság.

Utazás
Humor

Létezik Ausztriában egy meg-
lehetősen ritka természeti je-
lenség, ami az évnek ebben a
szakában turisták százait vonzza
Stájerországba. A hófödte
Hochschwab-hegy lábánál fekvő
Grüner See, vagyis Zöld tó kör-
nyéke tavasz előtt is kedvelt ki-
rándulóhely, a meleg idő beáll-
tával lesz viszont belőle igazi kü-
lönlegesség. Az év közben jelen-
téktelen kis tavacska a hó olva-
dásával szép lassan akár 10
méteres mélységig duzzad fel. A

kristálytiszta vízzel megtöltött völgy egyedülálló látványt nyújt,
víz alá kerülnek a parkok, az apró völgybéli hidak és padok. A
víz egyáltalán nem zavaros, mint egy folyó áradásakor, a látó-
távolság benn akár a 60 métert is elérheti. Éppen ezért tavasz
végétől egészen ősz derekáig a búvárok kedvelt zarándokhe-
lyévé válik a Zöld tó. A kíváncsi merülők szeme elé ilyenkor
káprázatos víz alatti csodavilág tárul. Virágos rétek felett úsz-
hatnak, figyelhetik ahogy a halak a rügyező fák lombjai között
fickándoznak, vagy éppen tehetnek egy "sétát" a helyi park pad-
jai, hídjai, kavicsos ösvényei körül. -d-

Víz alatti Éden

Képarányt váltanak a nyár végén a kereskedelmi tévécsator-
nák, így már csak néhány hétig tart a korszerű televíziókészü-
lékek vásárlóit bosszantó "fekete csíkok és duci figurák" harca.

Ehhez a trendhez igazodva az RTL Klub augusztus 29-én vált
át a 16:9-es képarányra, s várhatóan ezzel egy időben HD tar-
talmakra is lehet számítani. „Mind a 16:9-es arányra történő át-
állás, mind a HD-re való váltás jelenleg is napirenden van, idő-
pontjuk azonban jelenleg még üzleti titok" - mondta az MTI
kérdésére válaszolva Megyeri András, a TV2 üzletfejlesztési
igazgatója, hozzátéve, hogy a pontos időpontot a közeljövőben
hozzák nyilvánosságra. mti

Képarányt váltanak a magyar
kereskedelmi tévék

Hőségben jólesik a frissítő zuhany

Tíz évvel, két kis unoká-
val és számtalan akadállyal
Greg végre megbékél szi-
gorú apósával, Jackkel. Ám
amikor a pénzszűkében
lévő apuka másodállást
vállal egy gyógyszercégnél,
Jack ismét teljes gőzzel gya-
nakodni kezd ápolójára.

Utódomra 
ütök

Amfi, szabadtéri mozi – 
Komárom, július 26-27, 21.30

Marhuľový 
ostrov

Babika megtalálja álmai férfiját, de csak péntekenként ta-
lálkozhatnak, mivel a férfi csak ekkor jár Pozsonyba dinnyét
árulni. Egy pénteken azonban nem jelenik meg, és a nő meg
szeretné tudni, miért. Eljut arra a helyre, ahol az álomférfi élt,
találkozik két felnőtt fiával. Babika a béke szigetét keresi, de ez
a hely nem mindig hozza el a békét és a harmóniát.

Ez aztán a munkamegosztás!

Szlovák dráma 
Amfi, szabadtéri mozi –

Komárom, 
július 26-27, 21.30
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Pesničky rodného
chotára
„Keď som išla včera večer z túlania“ – takýto
šteklivý názov má knižka slovenských ľudo-
vých piesní z južného Maďarska. Zborník
tohto roku vydala Slovenská samospráva
župného mesta Békešská Čaba.

Aký je súvis medzi čabianskou knižkou a
naším regiónom? Možno povedať, že zásadný,
významný. Lebo hoci zostavovateľka knižky Il-
dika Očovská žije a pôsobí v Maďarsku, všetko
ostatné obsiahnuté v diele má pôvod v Ko-
márne a na jeho okolí.

Ako je známe, po druhej svetovej vojne sa
aj do nášho regiónu presťahovala početná
skupina Slovákov z Maďarska. Okrem iných
duchovných hodnôt si do svojej novej vlasti
doniesli mnoho piesní, ktoré sa kedysi často
spievali, no vplyvom modernizačných a civi-
lizačných zásahov do života ľudí postupne
upadali do zabudnutia. Komárňanská peda-
gogička, čabianska rodáčka Eva Kerepecká, sa
podujala toto kultúrne bohatstvo zdvihnúť z
prachu odľahlosti a sprístupniť dnešným zá-

ujemcom. Rovnakú službu svojim spolupút-
nikom urobil Michal Kocziszki v Kolárove.
Eva Kerepecká takto sprístupnila osemdesiat
a Michal Kocziszki osem piesní (tieto znoto-
vala Kolárovčanka Žofia Nagyová-Švihlová).

Spomínaní traja zberatelia nezabudli na
rodný chotár ani po viac ako šiestich desa-
ťročiach pobytu v novom, inakšom prostredí.
Zapísali pesničky, ktoré sa im podarilo oživiť
v pamätiach najstarších navrátilcov, vrátane
ich nefalšovanej podoby v čabianskom ná-
rečí. Sú to pesničky o láske, no tiež piesne
mládenecké, žartovné, či vojenské. Osobitnú
skupinu tvoria piesne slovensko-maďarské,
teda tie, pri ktorých je melódia rovnaká u
oboch národov, iba slová a obsah bývajú roz-
dielne.

Zberatelia z nášho regiónu vykonali zá-
služný počin nielen pre zachovanie duchov-
ného kapitálu dolnozemských Slovákov, ale aj
pre pokojné a kultivované spolunažívanie prí-
slušníkov oboch našich národov. fb

Ruskú loď smrti vyrobili v Komárne 
Potopenú loď, v ktorom
našlo smrť najmenej 110
ľudí v ruskej rieke Volga,
vyrobili pred vyše pol storo-
čím na Slovensku. 

Loď Bulgarija vznikla v roku
1955 v lodeniciach v Ko-

márne. Tie boli preslávené
svojimi loďami, ktoré patrili
k vtedajšej svetovej špičke. „V
50. rokoch naše lodenice vyro-
bili celkovo 36 lodí typu,
akým bola potopená loď.
Všetky išli do Sovietskeho

zväzu a boli bezpečné,“ vysvet-
lil hlavný konštruktér Slo-
venských lodeníc Komárno
Tibor Kmeťo.

Ruské úrady potvrdili, že
príčinou tragédie neďaleko ta-
társkej metropoly Kazaň bola
aj preťaženosť lode. Hoci ka-
pacita povoľovala maximálne
120 ľudí, na lodi sa viezlo 208.

„Loď mala 56 rokov a za ten
čas prešla viacerými rekon -
štrukciami. Mnohé súčiastky
bolo treba vymeniť. Sotva sa
už podobala na pôvodnú loď,“
dodal Kmeťo.

Zdroj:hn

Kedysi patrila k špičke

Komárňania pozbierali, v Békešskej Čabe vydali
Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za � týždňov

Letná zľava

Výcvik vodičov na skupinu B 

AUTOšKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370370 eur s DPH

Letná zľava

Vražda v Hurbanove
17. júla došlo v Hurbanove

na Sládkovičovej ulici v jed-
nom z bytov ku vražde. 46
ročný muž krátko popoludní,
pravdepodobne po predchá-
dzajúcej hádke udrel do hlavy
kladivom svoju o 5 rokov
mladšiu manželku. Údery do
zadnej časti hlavy zopakoval
viackrát, čím jej spôsobil trieš-
tivú otvorenú fraktúru na te-
mene hlavy. Bezvládnu ženu
našla v kaluži krvi jej dcéra,
ktorá okamžite privolala zá-
chranku. Pani Helena bola s
vážnymi zraneniami preve-
zená do novozámockej ne-
mocnice, kde žiaľ na následky
ťažkých zranení podľahla.

Komárňanskí policajti
okamžite začali  po podozri-
vom Viliamovi pátrať. Muž

oblečený iba v krátkych no-
haviciach a bosý sa asi dve
hodiny ukrýval v zavlažova-
com kanáli. S reznými pora-
neniami a v  zlom psychic-
kom stave ho previezli do ne-
mocnice. 

Čo 46 ročného muža  do-
hnalo k takémuto ohavnému
skutku, je predmetom vyše-
trovania. Komárňanská vyše-
trovateľka ho obvinila   z ob-
zvlášť závažného zločinu
vraždy, za čo mu hrozí  20 až
25 rokov, prípadne doživotný
trest odňatia slobody.  

Nezvestného chlapčeka
našiel policajný pes

Krátko pred polnocou, dňa
14. júla oznámil polícii v Ko-
márne obyvateľ Modrian, že
pri ceste z Moče do Modrian
na konskom povoze sa mu

splašil kôň a na voze zostal
jeho 5 ročný syn sám. Na
miesto boli okamžite vyslané
policajné hliadky a do pátra-
cej akcie  boli zvolaní aj poli-
cajti mimo služby.  Na poliach
medzi Modranmi a Močou
pátrala asi päťdesiatka poli-
cajtov a niekoľko desiatok
miestnych obyvateľov. V pá-
traní pomáhal aj vrtuľník s
termovíziou.

Asi o siedmej hodine ráno
našli policajti pri ihrisku v
Modranoch konský povoz.
Krátko po desiatej hodine do-
poludnia sa okolím Modrian
šírila šťastná správa. Chlapca
našiel policajný pes vo vini-
ciach neďaleko Moče.  Jeho
otec si ho už prevzal a absol-
vuje s ním lekársku pre-
hliadku. 

Z policajných hlásení

VEĽKÁ  AKCIA
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V pondelok 25. 7. predpo-
kladám v našom regióne veľkú
oblačnosť až zamračené a občasný
dážď. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 15 do 17  ̊C, denná
teplota od 22 do 24  ̊C. Slabý, ne-
skôr mierny Z vietor do 4 – 6 m/s.    

V utorok 26. 7. predpokladám v
našom regióne oblačno, s malou možnosťou
slabých prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 15 do 17  ̊C, denná teplota
od  23 do 25  ̊C. Slabý SZ, Z vietor do 2 – 4
m/s. 

V stredu 27. 7. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná tep -
lota od 15 do 17  ̊C, cez deň od 26 do 28  ̊C.
Slabý Z vietor do 2 – 4 m/s.   

Vo štvrtok 28. 7. predpokladám v našom
regióne polojasno a bez zrážok. Nočná tep -
lota od 14 do 16  ̊C, cez deň od 27 do 29  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do  2 – 4 m/s.     

V piatok 29. 7. predpokladám  v našom re-

gióne oblačno, neskôr
veľkú oblačnosť až zamra-

čené s dažďom. Množstvo vlahy
do 5 mm. Nočná teplota od 15 do
17  ̊C, denná  tep  lota od 23 do 25
̊C. Mierny SZ vietor do 4 – 6 m/s.   

V sobotu 30. 7. predpokladám v
našom regióne veľkú oblačnosť a

dážď, prípadne aj búrky. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná tep -lota od 15  do 17
̊C, denná teplota od 25 do 27  ̊C. Slabý, ne-
skôr až mierny SZ vietor do 4 – 6 m/s.   

V nedeľu 31. 7. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno s  možnosťou
prehánok alebo búrok. Možnosť búrok 10%.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
16  do 18  ̊C, denná teplota od 26 do 28  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.    

V nasledujúcom týždni očakávam letné
počasie s teplotami aj nad 30 stupňov.

Dr. Meteo.

Predpoveď počasia  25. 07. - 31. 07.

Kvalita vody termálnych kúpalísk je dobrá 
Kto chce stráviť letné chvíle na
mieste, kde zažije oddych aj zábavu,
môže sa vybrať do viacerých miest,
napríklad do Štúrova, Patiniec, Veľ-
kého Medera alebo Dunajskej
Stredy. Samozrejme zoznam ter-
málnych zariadení je neúplný, na
juhu Slovenska sa nachádza celý
rad ďalších kúpalísk.

Nový toboganový park
Rekreačný komplex Vadaš v Štú-

rove ponúka úplne nový toboga-
nový park, kde je každý tobogan po-
menovaný podľa zvieraťa na zá-
klade jeho tvaru. Návštevníkov pri-
víta aj úplne nová budova hlavnej
vstupnej brány, ktorá umožní rých -
lejší, pohodlnejší a atraktívnejší
vstup na kúpalisko. „Vďaka svojim
rôznorodým bazénom, jedinou nu-
daplážou na Slovensku, a mnohými
atrakciami, je známym letným mies-
tom relaxu a zábavy. Návštevníci náš -
ho rekreačného komplexu sú väčši-
nou Slováci, tí tvoria až 60 % z cel-
kovej návštevnosti, na druhom
mieste sú Česi (25 %) a nasledujú

Maďari, ktorých je okolo 10 %,“ pre-
zrádza End re Hogenbuch, konateľ
rekreačného komplexu. Ako uvie-
dol, kúpalisko sa môže pochváliť na-
ozaj čistou a kvalitnou vodou.
„Vzorky vody sa berú každý druhý
týždeň a putujú na kontrolu do la-
boratória. Ich výsledky sú skvelé,
žiadna kontrola nezistila nedo-
statky,“ zdôraznil.

Bazény za múrom
V Patinciach sú taktiež „všetky

miesta vypredané“. Starostka obce
Olga Szabó sa sťažuje, že v predchá-
dzajúcom volebnom období sa uza-
vreli nevýhodné zmluvy, a preto v sú-
časnosti obec nemá skoro žiadny zisk
z termálneho kúpaliska. „Bazény sú
ohradené múrom, prevláda tu chaos
a my vlastne ani nevieme, koľko je tu
návštevníkov,“ posťažovala sa.

Zvýšená kvalita
Termálne kúpalisko vo Veľkom

Mederi má taktiež nový hlavný
vstup, nedávno ukončená investícia
len zvýšila kvalitu služieb a kúpa-

lisko je v tých    to dňoch plno vyťažené.
Podľa slov konateľa Dénesa Mikóc-
zyho všetky kontroly boli pozitívne a
kvalita vody vyhovuje náročným pod-
mienkam. „Následky nedávnej veter-
nej smršte boli odstránené, hostia sa
cítia u nás dobre," uviedol konateľ.

Bazén už praskal vo švíkoch
Šéf termálneho kúpaliska v Du-

najskej Strede Ferenc Andrássy vyja-
dril spokojnosť s návštevnosťou. „Si-
tuácia je podobná ako vlani, dúfam,
že sa nezopakuje to čo pred rokom,
keď po dvoch krásnych týždňoch pri-
šlo veľmi zlé počasie. Chceli by sme
mať ozajstné leto," zdôraznil s tým, že
kvalita vody je dobrá, doteraz neboli
žiadne sťažnosti.

Zdroj: sme.sk

Štúrovo - Patince - Veľký Meder - Dunajská Streda

Na území Slovenska prebiehalo počas víkendu 56. ročník Medzi-
národnej dunajskej plavby Tour International Danubien (TID), ktorá
sa začala 25. júna v nemeckom Ingolstadte a končí sa 8. septembra na
ostrove Sacalin v Rumunsku. Účastníci si ďalšiu prestávku urobili pri
Komárne, informoval predseda Slovenského organizačného výboru
TID Štefan Bárány.

Okrem podunajských štátov Nemecka, Rakúska, Slovenska, Ma-
ďarska, Srbska, Bulharska a Rumunska sú zastúpené aj ďalšie štáty,
Anglicko, Švajčiarsko, Nový Zéland, Austrália a Južná Afrika. Predseda
uviedol, že medzi účastníkmi je 25 ľudí, ktorí absolvujú celú trasu od
začiatku až do konca, ale väčšina sa pripája na niekoľko dní a týždňov
podľa plánu v rôznych miestach popri Dunaji.

„Medzi Gabčíkovom a Komárnom sa zúčastňuje splavu 110-120
ľudí, najväčšia skupina je z Nemecka. Celý úsek má 2500 km, je to dlhá
a náročná trasa,“ konštatoval Štefan Bárány. Účastníci splavu sa roz prá -
vajú medzi sebou po nemecky, v poslednom čase aj po anglicky. Najs-
tarší účastník má v tomto roku 84 rokov, kým vlani najstaršia účast-
níčka mala 90 rokov a nedovolila, aby sme jej pomohli pri nástupe
alebo výstupe z kajaku, a najmladší účastník má v tomto ročníku 12
rokov. Priemerne urobíme denne 50 km, najkratší úsek je Hainburg -
Bratislava, je to 18 km úsek, ale sú trasy, keď počas dňa absolvujeme
aj 60 km," pokračoval Bárány. Zdroj: sme.sk

Účastníci Medzinárodnej dunajskej
plavby prechádzali cez Komárno
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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

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcstech-
nológiával, KN, NZ, DS. Tel.:

0908 796 813.

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

Ápolóknak német nyelv-
tanfolyam indult 2011. jú-
lius 18-án - Ógyalla, Komá-
romi út 100, a posta épülete,
1. em. Lektor: Vendégh Ve-
ronika – tapasztalt ápoló.
Tel: 0948 /262 144, e-mail:
orbiscentrum@gmail.com

Pénzre van szüksége? Vállalko-
zók, dolgozók, nyugdíjasok és
Magyarországon dolgozók is ke-
zes nélkül. Hívja: 0908 417 840. 

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

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk július 24-én, halálának 

10. évfordulóján drága 
édesapánkra 

„Áldja meg az Isten a sírhalom minden porszemét,
Amely takarja gyermekünk áldott jó szívét.
Oda a remény, oda a szeretet, ki a sírban fekszik, feledni nem lehet.
Ha majd egyszer kiszárad érted síró szemünk,
Hozzád megyünk megpihenni, drága gyermekünk.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk július 23-án, 
halálának 1. évfordulóján

Hortolányi Lászlóra Vágfüzesen.

Emlékét örökké őrzi: felesége, fia és lányai családjaikkal.

Krasko Pálra 
Ekelen.

Emlékét örökké őrző szerető lánya
Mónika családjával és fia Pali.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 7. 29-én, 
halálának harmadik évfordulóján 

Gál Andrásra 
Marcelházán.

Emlékét örökké őrzi: szerető családja.

Ponúkame rek-
reačné jazde-
nie na koni,
vychádzky do
prírody aj
výuku jazde-

nia pre deti aj dospelých vo
Veľkom Léli pri Zlatnej na
Ostrove. 
Okrem toho ponúkame pas-
tevné ustajnenie vašich
koní a pripúšťanie licenco-
vaným plemenným hu-
culským žrebcom. Viac in-
formácií na www.zlatyhu-
cul.sk. V prípade záujmu vo-
lajte na číslo 0948 133 513.

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

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

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szomorú év-
fordulón. Valamint ezúton köszönjük mindazoknak, akik elkí-
sérték utolsó útjára és részvétnyilvánításokkal, virágadomá-
nyokkal enyhítették mély fájdalmunkat. A gyászoló család.

Megtört szívvel emlékeztünk július 24-én, halálának 1. évfordulóján, 
amikor a drága jó anyós, nagymama, édesanya és feleség

Bugris Katalin (Vágfüzes) 
hirtelen távozott szerettei köréből.

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-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.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Szobafestés, mázolás, par-

kettázás,  bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.: 0905
720 296.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• Akció! Korlátlan DSL in-
ternet 6,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-com-
é, csak olcsóbb! www.slova-
net.sk, Damjanich u. 3, Ko-
márno. Tel.: 0905 388 820.
• Vizsga-felkészítés szlovák
nyelvből. Egész nyáron! Tel.:
0908 607 653.
• Doučovanie slovenského
jazyka, príprava na skúšky.
Tel.: 0908 607 653.
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre KN. Tel.: 0903 778
790.
• Dél-Komáromban családi
ház eladó. Tel.: 003620 379
8948.

• Gyógytorna csontritku-
lásra. Tel.: 0908 397 147.
• 1-szobás lakás, 2-szobás ház
bérelhető. Tel.: 0907 636 113.
• Eladó családi ház Dunarad-
ványon. Tel.: 0918 857 259.
• Ha sok a szabadidőd és sze-
retnél pénzt keresni, hívj fel:
0915 748 037.
• Gyorskölcsönök mindenki
számára. Tel.: 0910 944 678.
• Gyorskölcsönök mindenki-
nek. Tel.: 0917 637 302.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Újépítésű családi ház, 120

m2, igényesen kialakított,
gyönyörű udvar, dupla ga-
rázzsal eladó. Tel.: 0036 30 929
3380, 0036 30 962 4284.
• Eladó autóutánfutó, AN-
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Beteggondozást, gyermek-
felügyeletet, takarítást válla-
lok. Tel.: 0908 718 169.
• Pincért és szakácsot kere-
sünk a tanyi Motorestbe.
Tel.: 0908 688 895.
• Banki jelzáloghitelek. Ka-
mat 1,89%-tól. Futamidő
max. 40 év. Gyors ügyinté-
zés. Tel.: 0907 235 125. 
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon, 0915 176 283.
Nyugdíjasok, vállalkozók, Ma-
gyarországon dolgozók is.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Jó állapotban lévő unimó-
bódét vennék. Tel.: 0908 790
768.
• Predám sedaciu súpravu,

dvojlôžková úprava, cena 120
€ + dohoda. Tel.: 0918 420 977.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 125 594.
• Eladó valódi 2-generációs
lakás. Tel.: 0907 231 199.
•Eladók 10-hetes Dominant
tojójércék, 3.20 €/db. Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Szoba-konyhás lakást bé-
relnék hosszútávra KN-ban,
szeptember 1-től. Tel.: 0944
367 318.
• Komplett átépített lakás el-
adó az Eötvös utcán, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0949 692
774.
• Dám garáž do prenájmu,
sídl. I. Predám príves za osob.
auto. Tel.: 035/771 0750.
• Szeretne lefogyni, vagy csak
tartani a súlyát? Segítek. Tel.:
0907 056 575.
• Avon regisztráció, kedvez-
mény, értékes ajándékok! Tel.:
0908 835 914.
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Első fotóm

Kovács Károly
Komárom-Őrsújfalu

(3350/50)

Rigó Sebastián 
Keszegfalva 
(3500/49)

Ledeczky Kevin
Nemesócsa 
(4000/54)
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ÚJSzüLöTTEK:
Uhrin Matej (Komárom);
Cseh Olivér (Őrsújfalu); Le-
deczky Kevin (Nemesócsa);
Rigó Sebastián (Keszegfalu);
Géczi Zoé (Komárom);
Tuška Filip (Ifjúságfalva);
Kovács Károly (Komárom);
Moravcsík Zoé Liliána (Ga-
ramkövesd); Gábor Jázmin
(Komárom); Gulyás Aliz
(Ógyalla); Vasas Olivér (Ko-
márom); Hostinová Patrícia
(Komárom); Kusala Máté
(Karva); Mészáros Huba (Ko-
márom); Tóth Rebeca
(Tany); Baloghová Draho-
míra (Nemesócsa); Bútora
Fanny (Komárom); Jani
Adam (Virt); Zachar Lea
(Ógyalla); Döme Alexander
(Komárom); Drach Dávid
Imre (Komárom)

NNeeššttááttnnee  zzddrraavvoottnníícckkee
zzaarriiaaddeenniiee  

vv  KKoommáárrnnee  pprriijjmmee  
ddoo  zzaammeessttnnaanniiaa
PPRRAACCooVVNNííččKKuu  

PPRREE  PPEERRSSooNNááLLNNuu  AA
MMzzDDooVVúú  AAGGEENNDDuu..  

Požiadavky:
ÚSO vzdelanie, 

prax minimálne 5 rokov 
v odbore, 

znalosť MRP WINDOWS. 
Platové podmienky podľa

dohody. 
Nástup od 01. 08. 2011.

Informácie na tel. čísle
035/7701 075 alebo na
mobile č. 0915 981 450.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Július 26-án ünnepli 5. születésnapját 

Bohos Dominika (Ekel).

E szép ünnep alkalmából
köszöntik: anya, Béla, a

nagyszülők, dédszülők,
köriék Józsikával és az
egész rokonság.

Július 26-án ünnepli névnapját 
és július 29-én 10. születésnapját

Csicsay Anikó Komáromban.
E kettős ünnep alkalmából szívből
gratulál és nagyon sok boldogságot

kíván: anya, Tibi, kishúgod Réka,
mama, köriék, Dávid és dédi-
papa.

„Csillagként ragyogsz le ránk,
Küldöd a mosoly sugarát.
Szemed fénye csillog, ragyog,
Hisz a napokban lesz a szülinapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked, Viktóriám!“
Július 26-án ünnepli szülinapját 

Gacsal Viktória (Ekel).
Szívből köszönti őt:

anyuci és Tomi, testvéred Zsolti,
papa, dédi, keresztszüleid,

unokatestvéreid, a Hrabovský
család és az egész rokonság.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszönti felesége, fia Tamás, 
szülei és az egész rokonság.

„Szülinapodra kívánjuk Neked,
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes, 
Te pedig légy boldog, és mindig nevess!”

Július 24-én ünnepelte 50. születésnapját 

Martinček György
Ekelen.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd, mi mindig fogunk szeretni!“

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Július 24-én ünnepelte 3. születésnapját 

Nagy Kristóf Tanyon.
Szívből köszöntik: anyu, apu, bátyja Janika,
keresztszülei, papáék, mamáék 
és az egész rokonság.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.“

Július 27-én ünnepli
2. szülinapját

Kesely Lara
Komáromban.

Boldog és vidám gyer-
mekéveket kívánunk neki:
Cintula mama és papa, Ani

köri és Jenei dédi.

Július 29-én 5 éves 

Sándor Kevin 
Komáromban. 

Szívből köszöntünk: szüleid,
nagyszüleid, keresztszüleid,
unokatestvéreid, barátaid és
az egész rokonság.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet.“

Július 22-én ünnepelte
8. születésnapját 

Velsicz Ricsike 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből köszöntik
őt: Gabi mama, 
dédike és szülei.

Július 31-én ünnepli 
3. születésnapját  

Németh Lilien.
E szép ünnep alkalmá-
ból szívből gratulál:
anya, apa, nagyszüleid
és keresztszüleid.

• Predám invalidný detský
kočík. Tel.: 0903 124 552.
• Térkövek gyártása és lera-
kása. Tel.: 0908 042 655.
• Predám nový barový pult –
nepoužívaný. Tel.: 0903 124 552.
• Predám farebný TV v dob-
rom stave. Tel.: 0903 124 552.
• Ha most akar jobban élni és
többet keresni, hívjon! Tel.:
0915 887 466.
• 2-szobás lakás eladó, saját
fűtés, nagy erkély – Komár-
nóban. Tel.: 0903 151 789.
• Felkészítést vállalok pótfel-
vételi vizsgára gépészeti tan-
tárgyakból. Tel.: 0902 841 761.
• Kimagasló kereseti lehető-

ség, mgyuri13@gmail.com.
• Jo-jo efekt nélküli fogyás,
sok energia utána. Tel.: 0918
560 781.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház, azonnal beköltöz-
hető, olcsón. Tel.: 0918 432 592.
• Eladó régi ház, 6-áras telek-
kel Lakszakállason. Tel.:
035/7780 250.
• Emeletes családi ház eladó
Keszegfalván. Tel.: 0905 793 176.
• Kiadó garzont keresek szep-
tembertől Komáromban. Tel.:
0903 574 191.
• Eladók új könyvek féláron, KN
és környéke. Tel.: 0903 574 191.
• Vennék Dam Quichatp
550Fs tekerőbe dobot. Tel.:
0915 714 290.
• Eladó 2-kombinációs baba-
kocsi, 60 €. Tel.: 0917 592 749.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcán, 1. emelet,

Tel.: 035 3810674, KN.
• Eladó megkímélt állapotban
baldachin + takaró, vánkoshu-
zattal. Tel.: 0915 117 406.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Banki hitelek 20 ezer €-ig,
kezes és ingatlan nélkül. Tel.:
0905 254 372.
• Elajándékozok perzsa keverék
kiscicákat. Tel.: 035/7771 727.
• Eladó bálázott széna és lu-
cerna, vetőgép, hárító, foga-
sok. Tel.: 0905 234 868.
• Diesel adagolók javítása, te-
her- és személygépkocsikba,
traktorokba, porlasztó beállí-
tása Ógyallán. Tel.: 0908 228
012.
• Predám, alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Díjnyertes minőségi borok
eladók. Tel.: 0918 869 700.
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Kajak - kenu

Új edző, új játékosok, új célok 
Egy aránylag sikeresnek
mondható idény után, újra
éledezik az élet a komáromi
MBK Rieker háza táján. A re-
latív nyugalom azonban
csak a csapat játékosait és
szurkolóit érintette, a klub-
vezetés keményen ügykö-
dött a csapat körüli teendő-
kön a közelgő új idény előtt.
Mint minden évben, most is
több változás állt be, ame-
lyek új lendületet adhatnak
csapatnak és szurkolóknak
egyaránt. 

A tavalyi idény kétségkívül
nagy élmény volt a komáromi
szurkolóknak, amit mi sem bi-
zonyít jobban, mint a hazai
mérkőzések látogatottsága. Az
is „kiéheztette” a szurkolókat,
hogy a sportcsarnok nyögve-
nyelős felújítása alatt sokáig
nem láthatta kedvenceit. Csak
a leghűségesebbek maroknyi
csapatának adatott meg nem
kis áldozatok árán, hogy ide-
genben is élvezhette a komá-
romiak játékát. A play off
ugyan nem úgy sikerült,
amint arra az idény alatt mu-
tatott játék feljogosíthatta a pi-
ros-fehér szurkolókat, de az
utolsó mérkőzés után végül
mégis vastaps kísérte öltözőbe
a fiúkat. Mindenki érezte,
hogy összességében nagyot
teljesített a csapat, amely so-
káig nélkülözni volt kénytelen
a hazai pálya előnyét. 

Az új idényre való felkészü-
lés kezdete előtt Paulík József
klubigazgatóval beszélget-
tünk.

• Ami talán legjobban ér-
dekli az olvasókat, milyen
változások várhatóak a csa-
patban?

-  Kezdjük talán az edző-
vel, akinek személye sokáig
kérdéses volt. Elképzelésünk
volt több is, de végül a po-
zsonyi Peter Bálint mellett
döntöttünk, aki nagyszerű si-
kereket ért el a cseh Prostě-
jov csapatával.  Ami a játé-
koskeretet illeti, eléggé nagy
a mozgás, hiszen több játé-
kosunknak lejárt a szerző-
dése, némelyikükkel mi
nem akartunk hosszabbí-
tani, de volt olyan is, aki
nem akart, vagy különböző
okoknál fogva nem tudott
Komáromban maradni.  A
tavalyi csapatból továbbra is
számítunk Jones, Dubovský,
Klár és Maslík játékára, új já-
tékosokként a válogatott
Martin Bilík Svitből, Papp
Iván és Laszlo Róbert  az új-

vidéki Vojvodinából,  Szabó
Péter Szolnokról, az ameri-
kai Charles Polk a spanyol
bajnokságból, és az úgyszin-
tén amerikai Bernard To-
ombs mutatkoznak majd be
a komáromi közönségnek.
Utánpótlás csapatunkból
Cservenka Gábor, Petrovský
Patrik és Béber Patrik fognak
készülni a csapattal. 

• Mikor kezdik a felké-
szülést, és milyen ellenfe-
lekre számíthatnak a szur-
kolók a felkészülés alatt?  

- A felkészülést augusztus
8-án kezdjük, s ami a mér-
kőzéseket illeti, több oszt-
rák, magyar és cseh csapat-
tal is tárgyalásban vagyunk,
ami még kérdés, az a mér-
kőzések időpontjai és hely-
színei. Ami már most biz-
tos, hogy Székesfehérvárral
játszunk két mérkőzést, au-
gusztus 26-án és 31-én. Itt is
azonban még kérdéses, a

két mérkőzésből melyiket
játsszuk hazai csarnokban. 

• Milyen célokat tűztek
ki az új idényre? 

- Ki merem jelenteni,
hogy semmivel nem lesz
gyengébb csapatunk, mint
az előző idényben volt. Min-
denképpen szeretnénk túl-
jutni a play off első fordu-

lóján, ami a négy közé ju-
tást jelenti. Ott meg min-
den lehetséges, ahogy ezt
láthattuk az utóbbi idény-
ben is. Ehhez persze számí-
tunk szurkolóink segítsé-
gére is, akik tavalyi támoga-
tásukkal kivívták a kosár-
labda-közvélemény teljes el-
ismerését.

Kosárlabda

Peter Bálint, az MBK Rieker új edzője

Bernard Toombs

Paulík József

A Komáromi Kajak – Kenu Klub
legfiatalabb versenyzői remekeltek
a Nyitranovákiban megrendezett
országos bajnokságon, amely része
volt a „Nyitranováki ötszázas” elne-

vezésű versenysorozatnak. Franti-
šek Dosudil, Pavol Náhlik és Kata-
rína Ujváriová edzők nagyszerűen
felkészítették a 15 résztvevő komá-
romi tehetséget, hiszen a több ki-

váló eredmény mellett, védenceik
begyűjtöttek három bajnoki arany-
érmet is.  Különösen Lisa Gamsjä-
ger remekelt, aki két aranyéremmel
is büszkélkedhet, de örömteli az a
hír is, miszerint Obert Ákos szintén
megvédte tavalyi bajnoki címét.

Eredmények:
K2 – 11/12 éves fiúk: 2. Bastr-

nák Bálint – Obert Ákos, 9. Jakub
Minárik – Dávid Husár, 12. Franti-
šek Brandt – Filip Szépe, 15. Bastr-
nák Ákos – Samuel Živický, 18. Dá-
vid Dolník – Milány Levente

K1 – 12 éves lányok: 1. Lisa
Gamsjäger, 2. Mariana Petrušová, 7.
Szabó Réka, 8. Csicsó Jolán

K2 – 11/12 éves lányok: 1. Lisa
Gamsjäger – Mariana Petrušová, 3.
Szabó Réka – Csicsó Jolán

K1 – 12 éves fiúk: 1. Obert Ákos,
13. František Brandt, 16. Jakub Mi-
nárik, 17. Dávid Husár

K1 – 11 éves fiúk: 3. Filip Szépe, 8.
Samuel Živický, 10. Milány Levente,
14. Halász Viktor, 16. Dávid Dolník.

A hetényi sportszervezet 
mindenkit szeretettel meghív

2011.07.30-án 
az immár 3. alkalommal 
megrendezésre kerülő 

sportnapra

Program:
13:00 Hetény-Madar        

14:25 Szentpéter-Marcelháza   
15:50 Hetény-Madar (ifjúságiak)

17:10 (a 3. helyért)
18:40 (a döntő)

Továbbá a sportszervezet min-
denféle finomsággal és zenével
várja a kilátogató sportszerető
közönséget. Kívánunk minden-
kinek jó szurkolást és jó szóra-
kozást!

Hetényi sportnapÚjabb bajnoki aranyérmek Komáromba

Felső sor balról jobbra: Szabó Réka, Lisa Gamsjäger, Obert Ákos és Mari-
ana Petrušová. Alul Szépe Filip és Csicsó Jolán. 
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Interjú Nagy Ferenccel, a Területi Labdarúgó Szövetség elnökével

Mint évtizedek óta mindig, az előző
idényben is sok bírálat érte a Terü-
leti Labdarúgó Szövetséget. Nem is
annyira a klubok képviselőitől jöt-
tek ezek a bírálatok, mint inkább a
különböző internetes fórumok név-
telen írói véltek felfedezni olyan hi-
bákat, amelyek többek állítása sze-
rint lényegesen visszavetik a komá-
romi régió labdarúgásának színvo-
nalát. Persze, minden történetnek
minimálisan két magyarázata lehet,
így megkerestük Nagy Ferenc mér-
nököt, a Területi Labdarúgó Szövet-
ség elnökét, hogy elbeszélgessünk
múltról, jelenről, jövőről.

• Elnök úr, milyen a kapcsolata
az egyes klubok vezetőivel? 

- Számomra kellemes meglepetés
volt a klubvezetőkkel való együttmű-
ködés az előző idényben. Igaz, néha
egy-egy számukra sikertelen mérkő-
zés után a kedélyek kerültek előtérbe,
de ugyanilyen sebességgel azok le is
apadtak. Meg tudom érteni az egész
évben súlyos gondokkal küszködő ve-
zetőket, ha akár ilyen formában is
megpróbálják levezetni a feszültséget.
A sportban ez más megítélés alá esik,
mint az élet más területein. Soha nem
volt köztünk konfliktus, közösen ke-
restük a megoldást ilyen-olyan prob-
lémákra. Egyszóval, döntő többségük-
ben korrekt sportemberek vezetik
klubjainkat.

• Miként értékeli a 2010/2011-es
idényt régiónk szempontjából? 

- Nagyon sok mérkőzést láttam sze-
mélyesen is, de a klubvezetők és ed-
zők véleménye is arra vall, hogy a játék
színvonalában némi javulás tapasz-
talható. Komolyabb lett a játékosok
hozzáállása, de örömmel mondhatom
el, hogy lényegesen kevesebb panasz
érkezett játékvezetőink tevékenysé-
gére is. Ami nem kevésbé fontos, hogy
nőtt a mérkőzések általános kultu-
ráltsága, tehát a szurkolók döntő több-
sége objektíven ítéli meg a pályán tör-
ténteket. A világért nem szeretném
azt sugallni, hogy ez az általam veze-
tett szövetség érdeme, de bizonyára
az is nagymértékben hozzájárult.
Amivel nem lehettem elégedett, az
némely bizottságunk munkája volt.
Ezért, az idény folyamán több válto-
zást is eszközöltem a bizottságokban.

Most elmondhatom, hogy ezeknek a
változásoknak pozitív hatása már ér-
zékelhető. 

• Milyenek voltak ezek a személyi
változások? 

- Elsősorban a fegyelmi bizottság
munkájával voltunk elégedetlenek,
mert ahogy kitapasztaltuk, több klub-
nak is igaza volt abban, hogy az a bi-
zonyos méter nem volt minden eset-
ben egyforma.  Azt is megállapítottuk,
hogy a sárgalapok nyilvántartásában is
nagy hiányosságok voltak az egyes klu-
bok sérelmére. Ennek is köszönhe-
tően, már-már kezdtünk aggódni az
egyes bajnokságok tisztaságáért. A bi-
zottság új elnöke Kasznár Róbert lett,
akinek Chudý Péter és Cseh Miklós
lesznek a segítői. Az edzői tanács élére
is egy ambiciózus edzőt, Ódor Tamást
kértük fel, aki vállalta a megbízatást.
Az átigazolási bizottság is csak többé-
kevésbé formálisan működött, most a
naszvadi Tóth Róbert hivatott vissza-
adni a bizottság tekintélyét, neki Fitus
Gábor és Hronec Pavol lesznek a mun-
katársai, de ebben a bizottságban a
munkából Littva Anton, a szövetség
titkára is kiveszi majd a részét.  A szö-
vetség Tanácsának is lényegesen felja-
vult a tevékenysége, hiszen megvá-
lasztása óta tíz esetben ülésezett, és
valamennyi esetben határozatképes is
volt, ami nem mondható el az azt
megelőző időszakról. 

• Talán elmondható, hogy a leg-
több vitát szinte minden esetben a
játékvezetők és a szövetségi ellen-

őrök tevékenysége váltja ki. Meny-
nyire elégedett az ő munkájukkal? 

- Ez a vita azóta áll fenn, amióta a
meccseket játékvezetők irányítják, és
ez így lesz a jövőben is. Nemcsak regi-
onális szinten, de összességében is
egyaránt. Ami a mi játékvezetőinket il-
leti, nos nem mondom, hogy nincse-
nek és nem lesznek hibák, de az előző
idényben nagyobb kihágásokkal nem
találkoztam. Sőt, kellemes meglepe-
tésként hatott, hogy ellenkezőleg, sok
dícséret érkezett a klubok részéről. A
közelgő új idényt 22 játékvezetővel
kezdjük, ami sajnos, nem fedi vala-
mennyi mérkőzés biztosítását játék-
vezetőkkel. Ezért magasabb osztá-
lyokban működő játékvezetőink se-
gítségére is rá  vagyunk szorulva, de
szóbeli egyezséget kötöttünk érsekúj-
vári kollégáinkkal  is, akik szükség
esetén szívesen besegítenek. Tovább
folytatjuk az együttműködést a Ko-
márom-Esztergom Megyei kollégák-
kal, amit a kerületi szövetség elnöke
személyesen is nagyon támogat.  A
magyarországi játékvezetők működése
járásunk területén teljes mértékben
legalizálva van, tehát minden híresz-
teléssel ellentétben, nincsenek adó-
zási, biztosítási és egyéb jogi akadá-
lyok, amelyek gátolnák vendégsze-
replésüket. Amit sajnálatosnak tartok,
az három tehetséges játékvezetőnk sa-
ját maga által való kizárása a listáról.
Bôžik, Lengyel és Sipos játékvezetők
többszöri felszólításra sem jelentek
meg az erőnléti vizsgákon, így elvből
nem soroltuk be őket a játékvezetők
listájára. Amint ezeket a vizsgákat el-
végzik, úgy természetesen azonnal
visszakerülnek oda. Sem játékveze-
tőkkel, sem ellenőrökkel nem leszünk
elnézőek olyan esetekben, amikor
szándékosan vétenek a labdarúgás
írott és íratlan szabályai ellen, de ez vo-
natkozik a klubokra is. Minket a klu-
bok azzal bíztak meg, hogy egyforma
mércével irányítsuk a bajnokságokat,
az ő bajnokságaikat. A játékvezetők és
ellenőrök kezét ugyan nem foghatjuk
minden mérkőzésen, de az általuk el-
követett, esetleges szándékos „téve-
déseiket” kötelesek vagyunk szigo-
rúan megtorolni csakúgy, mint a klu-
bok által esetlegesen elkövetett foci-
ellenes lépéseket. 

• Kerültek fel régiónkból játékve-
zetők magasabb osztályokba? 

- A Területi Bajnokságból Chudý Pé-
ter és Mogyorósi Viktor léptek fel az V.
ligába, míg onnan Ferencz Zoltánt so-
rolták egy osztállyal feljebb. A III. li-
gából Marsal Tamásnak vannak reális
esélyei feljutni a Szlovák Labdarúgó
Szövetség által irányított bajnoksá-
gokba. Ezt én nagy sikernek tartom,
mint ahogy azt is, hogy Chudý Péter
és Mogyorósi Viktor egyaránt a leg-
jobbak között végeztek a kerületi teszt-
és erőnléti vizsgákon. Biztos vagyok
benne, hogy jó döntés volt ezeket a te-
hetséges játékvezetőket az V. ligába
delegálni. 

• Mit vár az új idénytől?  
- Elsősorban a tavalyinál is jobb szín-

vonalat valamennyi bajnokságunk-
ban. A klubvezetőktől hasonlóan kor-
rekt viszonyulást a szövetséghez, mint
az a tavalyi idényben volt, hiszen a jó,
legkevesebb hibával zajló bajnokság
közös érdekünk. Jómagam mindig
nyitott voltam bármilyen kérdés meg-
vitatásában, és ez így marad a jövőben
is. A jövőben se üzengessünk egy-
másnak, találjunk időt a kérdések hig-
gadt megvitatására.  A játékvezetőktől
további javulást megítélésüket ille-
tően, a szövetségi ellenőröktől na-
gyobb felelősségtudatot várok el a je-
lentések készítésekor. Ezt azért vagyok
kénytelen többször is megemlíteni,
mert bizony az előző idényben nem
volt minden rendjén az ellenőrök mű-
ködését illetően. Nem leszünk senki-
vel elnézőek, aki nem tudja teljes fe-
lelősséggel ellátni feladatát, attól gyor-
san megválunk.  A csapatoknak jó sze-
replést, a szurkolóknak pedig szép él-
ményeket és jó egészséget kívánok.

Hogy mennyire válnak be az elnök
kívánságai, azt csak a bajnokság fo-
lyamán, illetve végén tudjuk majd
megítélni. Amiben viszont egyet kell
értenünk, az a játékvezetők javuló
megítélése a klubok részéről. Ezt
szinte minden forduló után fel tud-
juk mérni, amikor vasárnapi beszél-
getéseink során, a klubok vezetői
egyre gyakrabban kérnek meg ben-
nünket a játékvezetői teljesítmények
kiemelésére. Reméljük, ez az állapot
így is marad, de ha lehet, még tovább
javul. 

„Korrekt sportemberek vezetik klubjainkat” 

A Komáromi Football Club ezen a hétvégén, szombaton 9
órától megrendezi az I. Czanik Károly Emléktornát. A 8 éves
tehetségek hagyományteremtő tornájának elsődleges célja az
évenkénti megemlékezés az egy évvel ezelőtt elhunyt kiváló
edzőre és emberre, Czanik Károlyra. A szervezésben különö-
sen a korosztályos edző Ehrenberger Erik, Czanik Károly nagy
barátja, és a tehetséges fiúk szülei veszik ki részüket bízva ab-
ban, hogy az emléktorna évről évre nagyobb népszerűségnek
fog örvendeni. Ez a legkevesebb, amit Czanik Károly emléke
megérdemel.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki tiszta szívből
jövő játékot szeretne látni, és egy főhajtással szeretne tiszte-
legni Czanik Károly emléke előtt.     

I. Czanik Károly Emléktorna Változás!
A Területi Labdarúgó Szövetség sporttechnikai bi-

zottsága ezen a héten átdolgozza az ifjúságiak Terü-
leti Bajnokságának sorsolását úgy, hogy minden hét-
végén csak egy csapat legyen szabadnapos. Ennek kö-
vetkeztében kérjük olvasóinkat, hogy az e heti sport-
mellékletünk 3. oldalán közölt „Területi Bajnokság –
Ifjúságiak” sorsolást tekintsék semmisnek. Jövő heti
számunkban ugyanolyan formátumban közöljük a
már új mérkőzésbeosztást úgy, hogy az beragaszt-
ható legyen a jelenlegi fölé.  

Megértésüket köszönjük! (a szerk.) 
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