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A DELTA 2011. július 25-én megjelent 30. számában idézet ol-
vasható Pat község polgármesterétől, mely szerint káosz ural-
kodik a pati termálfürdőben. Mivel régiónk meghatározó,
mondhatni első helyen álló idegenforgalmi desztinációjáról
van szó, ezúton szeretnénk a valós helyzetet feltárni.

Az Észak-Amerikából származó gyomnövény, valamikor az I. világháború idejében
kezdett elterjedni Európában. A meleg éghajlat, a fény és a nyári csapadék együtt se-
gítik elő rohamos terjedését. A tengerszinttől 400 méteres magasságig szinte min-
denütt megtalálható. A múlt évszázadban úgy a 70-es évekig ugyan nem okozott je-
lentős allergiát, viszont az utóbbi évtizedekben nagymértékben növekedett a kon-
centrációja. Ennek, „köszönhetően”, évtizedek óta nagyon komoly népegészségügyi
problémákat jelent. Míg Magyarországon nagyon szigorú törvények szabályozzák a
parlagfű irtását, addig Szlovákiában „csak” szigorúan beszélnek róla. Nem csoda te-
hát, hogy évről évre nő a parlagfű pollenre allergiások száma. Információink szerint
már a lakosság több mint 30 százalékát érinti, különösen az idősebb korosztály az,
amelynél az allergia egyre gyakrabban megjelenik.

Folytatás az 5. oldalon

Huszonöt évi fegyházbüntetésre ítélte a Spe-
cializált Büntetőbíróság Štefan K. -t, aki tavaly
július 9-én meggyilkolta Basternák László volt
ógyallai polgármestert. A vádlott fellebbezett,
az ítélet nem jogerős.

Folytatás a 2. oldalon

Huszonöt évet kapott
Basternák László
gyilkosa

„Ha harc, akkor
legyen harc!“
Ezekkel a szavakkal illette Néveri Sándor
(MKP) polgármester annak a hét független
képviselőnek a határozati javaslatát, mely a
helyi hévízfürdőt üzemeltető, városi tulaj-
donú Termál Kft. ügyvezető igazgatóinak kér-
dését volt hivatott eldönteni az augusztus 1-
jén megtartott plénumon.

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy a polgár-
mester már korábban, még július közepén visz-
szahívta ügyvezetői funkciójából előbb Mikóczy
Dénest, majd nem sokkal később Dobis Ildikó
képviselőt is, azzal indokolva ezeket a döntéseit,
hogy az ügyvezetők már nem bírják a bizalmát,
mivel nem tájékoztatták az önkormányzatot
azokról az újabb hitelekről, amelyeket a fürdő-
ben történt beruházások befejezéséhez, illetve a
cég működéséhez eszközöltek a közelmúltban.

Folytatás a 7. oldalon

Támad a parlagfű

Káosz vagy szervezett
idegenforgalmi fejlesztések?

Részletek
a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Basternák a gyilkosság ide-

jén Ógyalla főellenőre volt és
Nyitra megyei képviselő a
Magyar Koalíció Pártja (MKP)
színeiben. Azt tervezte, újra
indul a polgármesteri pozí-
cióért, családja szerint jó esé-
lyei voltak.

Az ügyész záróbeszédében
életfogytig tartó börtönt kért,
a bíróság 25 év fegyházbünte-
tést szabott ki. Štefan K. fel-
lebbezett a döntés ellen, így
az ítélet nem jogerős. Baster-
nák László felesége úgy véli,
életfogytig tartó szabadság-
vesztést érdemelne férje gyil-
kosa.

Nagyon valószínű, hogy
megrendelésre gyilkolták

meg Basternákot
A bíró szerint szinte biztos-

nak vehető, hogy a vádlott a
gyilkosságot nem egyedül ter-
velte ki és készítette elő. Meg-
jegyezte, Štefan K.-nak anyagi
gondjai voltak, s a gyilkos
nagy valószínűséggel nyere-
ségvágyból követte el tettét.
Teljes bizonyossággal azon-
ban nem sikerült bizonyítani,
hogy az elkövető pénzt kapott
a gyilkosság elkövetéséért, s
nem sikerült felderíteni, ki le-
hetett a gyilkosság állítólagos
megrendelője, illetve ki köz-
vetíthetett.

A rendőrség és az ügyész-
ség továbbra is vizsgálja azt a
lehetőséget, hogy a gyilkossá-
got megrendelésre követték
el. „Továbbra is folyik a nyo-

mozás, de részleteket nem
árulok el“ - közölte a speciális
ügyész, aki azzal kapcsolatban
sem árult el információkat,
hogy mi lehetett az indítéka a
gyilkosság esetleges megren-
delőjének.

A leggyakrabban az hang-
zik el, hogy Basternákot főel-
lenőri tevékenysége miatt öl-
hették meg.

Felesége és fia
felismerték a vádlottban

a gyilkost
Basternák Lászlót tavaly jú-

lius 9-én gyilkolták meg saját
háza előtt. A gyilkos előbb
megszólította a feleségével sé-
táló Basternákot, majd egy sö-
rétes puskát vett elő a ház
előtt parkoló kocsijából. A volt
polgármester megpróbált el-
menekülni, ám elesett, s gyil-
kosa közvetlen közelről fejbe
lőtte. Az áldozatot 27 sörét ta-
lálta el, halálos fejsérüléseket
okozva.

A gyilkos ezután mene-
külni próbált, Basternák ne-
velt fia azonban a házból ki-

futva több lövést adott le a tá-
madóra legálisan tartott fegy-
verével. A gyilkos megsebe-
sült, ám így is sikerült elme-
nekülnie a helyszínről – majd
Bős mellett fogták el a rend-
őrök.

A vádlott végig tagadta,
hogy ő volt a támadó, szerinte
egy másik férfi lőtt, ám nevét
nem árulta el. Ez az ismeret-
len állítólag azt kérte tőle,
hogy ijesszenek rá valakire.
Szerinte a gyilkosság napján
is ketten mentek Basternák
házához, s a rejtélyes férfi lőtt.
Eredetileg azzal indokolta
hallgatását, hogy félti hozzá-
tartozóit a megtorlástól.

A tárgyalás során Basternák
felesége és fia is felismerte a
vádlottban családtagjuk gyil-
kosát.

Basternákra már meggyil-
kolása előtt néhány hónappal
is rálőttek egyszer, ám akkor a
lövedék nem találta el. Ezt
megelőzően egy bombát ta-
láltak háza közelében, a nyílt
utcán, amely azonban nem
robbant fel. b

Huszonöt évet kapott
Basternák László gyilkosa

A Volkswagen Slovakia megkezdte a mun-
kások torbozását. Az ősz folyamán indul
ugyanis a New Small Family sorozat gyártása
a pozsonyi üzemben, ezért az év végéig 1500
dolgozót vesznek fel.

További munkahelyek is létrejönnek a be-
szállítói hálózatban.

A Volkswagen Slovakia elsősorban gyár-
tásban dolgozókat keres, ezért műszaki kö-

zépiskolai végzettségűek jelentkezését vár-
ják. A társaság szóvivője közölte, az új alkal-
mazottak mindegyikének egy legalább 4 he-
tes betanítási tréningen kell részt vennie.

A New Small Family projekt keretében nem-
csak VW márkájú miniautókat gyártanak
majd a pozsonyi üzemben, hanem a a VW-cso-
port másik két márkája, a Škoda és a Seat szá-
mára is itt készülnek majd a kis városi autók.

-csa-

A Volkswagen 1500 új alkalmazottat
vesz fel pozsonyi gyárába

Jön a negyedik mobilszolgáltató?

A Szlovák Telekommunikációs Hivatal szerint egy negyedik
mobilszolgáltató lépne a szlovák piacra. A három konti-
nensen működő ázsiai vállalat képviselői csütörtökön meg-
látogatták a hivatalt és a közlekedésügyi minisztériumot is.

„A szolgáltató be szeretne lépni
a szlovák piacra, és fokozatosan
betörni Európába is” – mondta Ro-
man Vavro, a Telekommunikációs
Hivatal szóvivője. Elmondása sze-
rint az ázsiai szolgáltató a 800 és a
2600 Mhz-es frekvenciasáv iránt
érdeklődik. Ezeket a sávokat az év

végéig televíziós sugárzásra használják. A hivatal Vavro szerint
intenzíven dolgozik azon, hogy a két sávot 2012-ben már a
mobilszolgáltatók használhassák.

A Szlovák-Vietnami Kereskedelmi Kamara titkára, Phuong
Vo megerősítette: a vietnami Viettel Mobile szeretne betörni a
szlovák piacra. A vállalat mobilszolgáltató-brandje, a Mobi-
Fone már csak a felszabadult frekvenciákról szóló verseny ki-
írására vár.

A Telekommunikációs Hivatal egyébként jelenleg a két leg-
nagyobb szlovákiai mobilszolgáltató, az Orange és a Slovak
Telekom (T-Mobile) frekvenciahasználati jogának meghosz-
szabbításáról dönt. A folyamat egyelőre nem zárult le. Ha a jo-
gosultság meghosszabbítása nem lesz jogerős augusztus végéig,
mindkét szolgáltatónak le kell kapcsolnia GSM-hálózatát. Ha
túl magas lesz a meghosszabbítás ára, az Orange jogi lépéseket
fontolgat Szlovákia ellen.

csa

Vietnami cég akar
betörni a szlovák piacra
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Egy magyarországi fiatalember vetette magát
a komáromi Erzsébet-hídról a Dunába múlt
kedden.

A szlovák rendőrség délelőtt kapta a beje-
lentést, hogy valaki a Szlovákiát Magyaror-
szággal összekötő hídról a Dunába ugrott. A
helyszínre azonnal kiküldték a vízirendőrség
egységét.

„Már a partról látták, hogy nem hamis beje-
lentésről van szó, és cselekedniük kellett. Kö-
rülbelül nyolc méterre a parttól egy embert lát-
tak” – mondta az országos rendőr-főkapitány-
ság szóvivője, Denisa Baloghová.

A vízben egy fiatalember úszott utolsó ere-
jéből. Az egyik rendőr azonnal a vízbe ugrott,

mivel már nem volt idejük csónakba ülni, hi-
szen látszott: a férfi valószínűleg nem tud ki-
úszni a partra, és elragadja a folyó. A rendőr si-
keresen kimentette a fiatalembert, és kolléga-
nője segítségével kihúzták a vízből. A fiatal
férfi kommunikált a rendőrökkel, azt mondta,
nem sérült meg. A biztonság kedvéért azért
kórházba szállították.

A férfinél nem voltak iratok, de a rendőrök
megállapították, hogy egy 26 éves magyar ál-
lampolgárról van szó, s felvették a kapcsolatot
magyar kollégáikkal. A kórházi vizsgálatok
megerősítették, hogy a fiatalember nem szen-
vedett sérüléseket, és délután haza is mehetett.

-b-

A Dunába vetette magát egy fiatalember

Folytatás az 1. oldalról

Mgr. Andraško Vince, a
pati négycsillagos Wellness
igazgatója:

„Közel 3 és fél éve állok a
250 férőhelyes szálloda és
Wellness-központ élén. Szál-
lodánk egész éves nyitva tar-
tással már 2006 nyarától első-
sorban a felső kategóriás well-
ness-igényeknek próbál meg-
felelni. Ideálisan kiegészítjük
egymást a közvetlen szom-
szédságunkban elterülő szé-
pen megújult strandfürdővel.
Az idei nyár számunkra az
esős, hűvös időjárás ellenére
sem okozott látogatáscsökke-
nést. Felújítottuk a pati tenisz-
pályát, kitisztítottuk a római
tavat, gondozásba vettük és
halakkal telepítettük a közvet-
len mellettünk fekvő csóna-
kázó tavat. Pár héttel ezelőtt
egy helyi vállalkozóval közö-
sen összesen 14 ezer euró ér-
tékben több mint 200 méter
közutat aszfaltoztattunk le sa-
ját költségen az üdülőfalu te-
rületén. Pat község költségve-
tésének legnagyobb befizetői
vagyunk.

Örülnék, ha a jövőben nem

a ´termálfürdő´ vagy ´fürdő´
kifejezést használva magya-
ráznák a falu képviselői belső
problémáikat olyankor, ami-
kor az üdülőfaluban lévő üdü-
lőházaikról, a parkokról stb.
van szó. Ezzel ugyanis óriási
erkölcsi kárt okoznak nekünk.
Tudatosítani kell, hogy 7-8 esz-
tendővel ezelőtt Pat község
adta el, ill. adta bérbe a fürdő-
szolgáltatást, melyet cégünk a
lehető legmagasabb színvona-
lon igyekszik üzemeltetni az
egész régió javára.”

Boncsek Péter
mérnök, a
s t r a n d f ü r d ő t
bérlő Kúpele Pa-
tince, Kft. ügyve-
zető igazgatója:

„A nyári strandfürdő Pat
község testületének a döntése
alapján 2005 tavaszán került
cégünk hosszútávú bérleti vi-
szonyába természetesen bér-
leti díj fejében. Ekkor önkor-
mányzati döntéssel határozták
el, hogy a megújulás érdeké-
ben Pat magántőkét von be.
Cégünk vállalásait a falu irá-
nyába két és fél év alatt telje-
sítette, mégpedig, hogy a me-

dencék, szociális épületek, par-
kok és napozózónák teljeskörű
felújítására sor kerül. Mind az
5 medencénk modern fólia-
borítást kapott és a leghatéko-
nyabb vízforgató- és szürő-
rendszerekkel fejlesztettünk. A
szakszerű terepmunkálatok
eredményeképpen strandfür-
dőnk területén gondozott és
biztonságos felületeket alakí-
tottunk ki a gyermekek és idő-
sek számára is. Figyelembe
vettük a közvetlen

mellettünk lévő Well-
ness-központ előnyeit, ezért
egy árban és minőségben is el-
érhető önálló nyári népfürdő
jött létre. 2005-ben a faluveze-
tés kivitelezhetetlennek tartott
egy Rezort típusú megoldást -
mivel már akkor az üdülőfalu
területén több mint száz in-
gatlantulajdonosi viszony volt
különböző elképzeléssel -,
ezért mint minden strandnak,
így a patinak is önálló műkö-
dési szabályzata, beléptető-

Tényfeltárás a pati fürdőben
rendszere, kerítése, pénztárai
lettek.

Cégünk örömmel fogadna
további befektetőket für-
dőnkbe, ami tulajdonjogi és
üzemeltetési változtatásokkal
is járhatna, és ezzel igazgatói
posztomat is átadhatnám.
Mostani szezonunkban azt ta-
pasztaltam, hogy július hó
strandolásra megfelelő 8 napja
alatt több komáromi jött ki
hozzánk, mint a korábbiak-
ban. Bízom benne, hogy elé-
gedetten távoztak és hírét vi-
szik a megújulásnak, szerve-
zettségnek és a tisztaságnak.
Pat község vezetésével próbá-
lunk konszolidált viszonyban
állni, érdekeink közösek: a für-
dőturizmus és vendéglátás
rendszerben gondolkodó fej-
lesztése és a vendégszám nö-
velése. “

JUDr. Szabó Olga, Pat köz-
ség polgármestere:

Amikor telefonon érdek-
lődtek a látogatók száma felől,
elmondtam, hogy bizony

lassan káosz
van, mert van egy zárt strand-
fürdő, ahol ki tudják mutatni a
látogatókat, van egy Wellness
által üzemeltetett rész, ahol
szintén meg tudják mondani,
hogy hányan vették igénybe a
szolgáltatásaikat, de hogy
mennyi volt az összes látogató
a pati fürdőben, azt nem tudja
senki. Ebből azt szűrték le,
hogy a pati fürdőben káosz
van. Pedig talán évek óta nem
volt olyan rend a pati fürdő-
ben, mint az idén.

A községet nyolc év kiha-

gyás után december végén na-
gyon komoly adósságállo-
mánnyal vettem át. Az azóta
eltelt időszakban igyekeztünk
bevételeinket növelni, így las-
san törlesztgetjük a régi kifi-
zetetlen számlákat, hiteleket.
Az elmúlt két választási idő-
szak alatt megváltozott a mű-
ködési elv a fürdő területén.
Jelentős anyagi ráfordítással
megépült a Wellness, meg-
újult a strandfürdő. A szinte
csak szimbolikus bérleti díjon
kívül idegenforgalmi adóra jo-
gosult a község, amiből a
fürdő – vagy mondjuk úgy,
hogy üdülőfalu - jelentős ré-
szén bebiztosítja a közterület
fenntartását, a közvilágítást és
a hulladékgazdálkodást. Mi-
vel az utóbbi egyértelműen
ráfizetéses, a vonatkozó általá-
nos érvényű rendelet megvál-
toztatására lesz szükség.

Nagy gond, hogy a község
tulajdonában levő nyaralók,
üdülők felújítást igényelnek.
Anyagi lehetőségeink azonban

korlátozottak, így az
állagmegóvás is ko-
moly kihívást je-
lent számunkra.

A fentiekből
egyértelmű, hogy

komoly változások történtek
a pati fürdő hajdani területén.
Elkezdődött egy új fejezet a
fürdő történetében. Ahhoz
azonban, hogy ez a fejezet
aranybetűkkel íródjék, át kell
gondolnunk és új alapokra
kell helyeznünk az önkor-
mányzat és a vállalkozók kö-
zötti együttműködést. Bízom
benne, hogy közös erővel és
akarattal képesek leszünk
olyan feltételeket teremteni,
amelyek mindkét félnek ked-
veznek majd.

Miriák Ferenc
(a szerző felvétele)

Káosz vagy szervezett idegenforgalmi fejlesztések?

„új alapokra kell helyeznünk az önkormányzat

és a vállalkozók közötti együttműködést“.
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A versenybe egy, a magyar nép-
mesekincsből szabadon választott
népmesével lehetett benevezni.
Ajánlott volt a versenyző lakhelyé-
hez, szűkebb régiójához tájnyelvi
dialektusterületéhez kötődő mese-
választás. Ugyancsak ajánlott volt a
mese származási helyéhez kötődő
népviselet használata.

A magyar népmese olyan kincs
múltunk keresésében, amelyet a mai
napig nem aknáztunk ki eléggé. Gaz-
dagsága, sokfélesége a világon egye-
dülálló. Tulajdonsága, hogy teljes
tisztaságában tükrözi az ősi tudás át-
hagyományozott egyetemességét. A
nép sokkal igazabban tudta a ma-
gyar történelmet, mint a krónikaí-
rók. Bebizonyosodott, hogy a "pa-
rasztok csalfa meséi" és a "hegedősök
csacska énekei" nemegyszer hűsége-
sebben őrizték múltunkat, mint a
történetírók. Ezek a nép lelkébe
olyan erősen beleivódtak, hogy hősi
énekeink, balladáink és meséink
minden idegen hatás ellenére meg-
érték a mát. A magyar népmesékben
kifejeződik az igazságba vetett hit, a
játékosság, a csoda öröme, a kaland

szeretete, szóval mindaz, ami az el-
beszélésben gyönyörködtetni tudja
az ismeretlen világokat ismerni áhító
hallgatót.

Járásunk alapiskoláinak tanulói a
következő eredményeket érték el: I.
kategória – bronz okleveles mese-
mondó: Szénási Kata (Martos). II. ka-
tegória - arany okleveles mesemondó
Slávik Bibiána (Ímely), Guttman
Márk (Martos). Ezüst okleveles me-
semondó Králik Máté (Komárom),
bronz okleveles mesemondó End-
rédy Orsolya ( Martos). Czajlik Bog-
lárka ( Nagymegyer), Bažo Adriena
(Ímely). III. kategória – bronz okleve-
les mesemondó Kiss Richárd (Nasz-
vad), Pinke Jakab Zoltán (Perbete).

A hagyományos mesemondó al-
kalmak (a hosszú téli esték, a fonó, a
fosztás stb.) napjainkra szinte telje-
sen megszűntek. Csak dicsérni lehet
a Csemadok Művelődési Intézetét,
hogy felvállalta a mesemondó ver-
seny megszervezését, a tanulókat és
az őket felkészítő pedagógusokat, ta-
lán így még sokáig megmaradhatná-
nak a szájhagyományokból ismert
mesék. Miriák Ferenc

Ipolyi Arnold Magyar
Népmesemondó Verseny

A Csemadok Művelődési Intézete a szlovákiai magyarság kiemelkedő nép-
rajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére a kö-
zelmúltban rendezte meg a II. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmese-
mondó Verseny országos döntőjét Dunaszerdahelyen. Öt kategóriában ösz-
szesen félszáz mesemondó készülődött a döntőre.

A jubileumi év programjairól
és a távolabbi tervekről Farkas
Veronika művészettörténészt,
a galéria vezetőjét kérdeztük.

„Az éves programot úgy ál-
lítjuk össze, hogy jubilánsok,
országos szintű és határon túli
művészek egyaránt helyet kap-
janak. Idén például a Prágai
Concordia 2010, a zömmel
szlovákiai magyar származású,
Csehországban és Morvaor-
szágban letelepedett művé-
szekből álló csoport bemutat-
kozására adtunk lehetőséget.
Teret adunk azok számára,
akik a magyar művészet ber-
kein belül valamilyen izgalmas
újdonsággal lépnek elő. Évente
18 képzőművészeti kiállítást
szoktunk rendezni. A hajóban
– amely 36 méter hosszú és 10
méter széles – nagy és változa-
tos kompozícióra van szükség,
fent a Dúdor István teremben

pedig vagy a hajóhoz kötődő,
illetve teljesen önálló kamara-
kiállítást szoktunk rendezni.

A kiállításokat pályázati úton
nyert összegekből tudjuk meg-
valósítani. A kulturális minisz-
tériumtól, a nyitrai kerülettől, s
a kulturális bizottságon keresz-
tül a várostól is szoktunk tá-
mogatást kapni. A kiállítások
helyszínéül szolgáló templom-
épület a város tulajdonát ké-
pezi, amelyet hosszabb távú
használatba kaptunk. A galéria
fenntartási költségeihez tulaj-
donképpen a város járul hozzá”
– mondja a galéria vezetője.

Az idei, jubileumi év prog-
ramja Nagy János szobrászmű-
vész kiállításával kezdődött,
februárban pedig egy fiatal
művész, Anabela Sládek Žilí-
ková mutatkozott be. Őt kö-
vette egy iparművész selyem-
ből készült műveinek kiállí-

tása, majd a már említett Prá-
gai Concordia 2010 kiállítása.
A 12 különböző korú, és kü-
lönböző művészeti ágakat kép-
viselő magyar művészek alko-
tásait először a prágai közön-
ség láthatta, Komárom után
pedig Magyrországon mutat-
koztak be.

Májusban a szlovákiai szerb
nagykövetség közreműködésé-
vel a komáromi görögkeleti
egyházközség alapításának
500. évfordulója alkalmából ju-
bileumi kiállításra került sor.
Ezt követte az 5COR – 5 külön-
böző művész modern szárnyas-
oltárt hozott létre – bemutat-
kozása, illetve a napokban
megnyílt Berecz Antal művei-
ből álló kiállítás.

Az elkövetkező hónapok
programjait a 17. Sympat nem-
zetközi festészeti találkozó zá-
rókiállítása, októberben a mo-
dern eszközöket felhasználó
magyarországi művészek kiál-
lítása, illetve a Harmonia Sacra
Danubiana egyházzenei feszti-
vál 20. évfordulója alkalmából
nyíló kiállítás alkotja. Az évet
fotó- és iparművészeti, vala-
mint a restaurátorok munkái-
ból nyíló tárlat zárja.

Farkas Veronika elmondása
szerint a Limes Galéria kiállító-
tere nem csupán Komárom-
ban és szűkebb hazánkban, ha-
nem külföldön is egyedülálló.

„Ennek a térnek megvan a
maga varázsa, a falakon kora-
beli freskók láthatóak, s ezek a
falak őrzik például az 1763-as
földrengés nyomait.

„A templom felszentelt hely,
ezért nagyon odafigyelünk
arra, hogy csak olyan művek
kerüljenek kiállításra, melyek
az emberi humánumról szól-
nak – teszi hozzá a művészet-
történész.

A galériában néprajzi kiállí-
tás, freskók, illetve az élő népi
kultúra bemutatása is helyet

kapott. Gyakoriak az irodalmi
estek, sőt a galéria könyvbe-
mutató helyszínéül is szolgált.
Farkas Veronika tájékoztatása
szerint tevékenységi körüket
nyaranta koncertekkel, isme-
retterjesztő előadások szerve-
zésével szeretnék kibővíteni, il-
letve a művészettörténet és a
néprajz határerületén mozgó,
előadásokkal egybekötött ku-
tatási eredményeknek is he-
lyet szeretnének adni.

Két évet élt meg a gönyüi zo-
máncművészeti alkotótábor,
sajnálatos módon idén erre
nem volt anyagi fedezetük. Ha
módjuk lesz rá, akkor termé-
szetesen ismét megrendezik,
mivel igény van az efféle kép-
zésekre.

A művészettörténész véle-
ménye szerint rendkívül fon-
tos, hogy a diákok is látogassák
a kiállításokat, hiszen ezáltal
esztétikus környezetben az élő
művészet berkeibe kapnak be-
tekintést. „Nem elég vetíteni
az osztályteremben. Az eredeti
mű varázsát semmi nem pó-
tolja. A reprodukciókon ke-
resztül nem éri olyan impul-
zus a gyermeket, mint az ere-
deti műveken keresztül, s a lé-
nyeg tulajdonképpen az, hogy
a gyerekek lelke nemesedjen”
– hangsúlyozta a galéria veze-
tője. (földes)

Tízéves a Limes Galéria
A Pro Arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Tár-
sulás 1999 decemberében kezdte el működését. Képzőmű-
vészeti kiállítások, izgalmas kísérőrendezvények, koncertek,
irodalmi estek alkotják programjaikat, melyek helyszíne im-
már tizedik éve a Ferencesek utcai volt katonatemplom,
vagyis a Limes Galéra. Céljuk, hogy bemutatkozási lehető-
séget biztosítsanak a kortárs művészek számára hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.
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A képviselő-testület nyolcadik,
rendkívüli ülésén megtárgyalták a
Városi Egészségügyi Központ fel-
újítására szolgáló projekt öt száza-
lékos önrészének biztosítását.

A felújításról szóló projekt anyagát
Roland Hulko, a regionális fejlesztési
részleg vezetője ismertette a képvise-

lőkkel. Elmondta, hogy a képviselő-
testület 30. ülésén 2009. szeptember 3-
án és a 34. ülésén 2010. február 18-án
tárgyalta és jóváhagyta a Városi Egész-
ségügyi Központ (Poliklinika) felújítá-
sáról szóló operációs programot.

A pályázat első és második köré-
ben a város nem volt sikeres, viszont
a 2011. április 26-án meghirdetett pá-
lyázatra ismét benyújtották a kész ter-
vezetet. Ennek ismeretében kérte a

képviselőket, hogy támogassák a pro-
jekt öt százalékos önrészének köl-
csönből való biztosítását. A vitában
hét képviselő és a poliklinika igazga-
tónője kért szót a felújítási projekttel
kapcsolatban.

Végül is a képviselő-testület (a je-
len lévő kilenc közül 8 támogatta,
egy tartózkodott) jóváhagyta az öt szá-
zalékos önrész kölcsönből való térí-
tését.

A Városi Egészségügyi Központ fel-
újítása és modernizálása 1 126 027,02
euróba kerül, ebből 56 413,95 euró a
kölcsön összege.

A rendkívüli képviselő-testületi
ülésen jóváhagyták a bérlakások
2011. évi kiutalását is, valamint egy
bérleti szerződést az egészségügyi
központ jelenleg nem használt he-
lyiségére.

(miriák)

A Városi Egészségügyi Központ felújítására jóváhagyták a kölcsönt
Ógyalla

Folytatás az 1. oldalról
Egyetlen megoldás ennek

a gyomnövénynek kiirtására
maga a rendszeres kaszálás,
az elhanyagolt, mezőgazda-
sági célokra nem használt te-
rületeken pedig a vegyszeres
kezelés. A virágpor koncent-
rációja augusztustól novem-
berig terjedően igencsak ma-
gas, tehát legfőbb ideje volna
megtalálni a gyomnövény ki-
irtásának hatásos módszerét.
Az egyes hivatalok azonban
kellő törvények hiányában
nem mindig tudnak mit kez-
deni azokkal a telektulajdo-
nosokkal, akik nem veszik
eléggé komolyan a parlagfű
egészségkárosító hatását. Az
igazsághoz tartozik persze az
is, hogy a saját hatáskörükbe
tartozó közterületek sincse-
nek mindig megtisztítva et-
től a gyomnövénytől. Hol
anyagi okokra hivatkozva,
hol pedig egyszerű figyel-
metlenség okán.

Megkérdeztük régiónk né-
hány településének polgár-
mesterét, illetve megbízott il-
letékesét, vajon kellően fog-
lalkoznak-e a parlagfű irtásá-
val azokon a közterületeken,
ahol ez a gyomnövény fel-
ütötte a fejét. Komáromban
kezdtük körutunkat, de ott
nem jártunk sikerrel. Annak
rendje s módja szerint beje-
lentkeztünk a Városüzemel-
tetési Főosztályon, ahol olyan
eligazítást kaptunk, hogy mi-
vel a főosztályvezető jelenleg
szabadságon van, próbálkoz-
zunk helyettesénél, Jarábek
Igor mérnöknél. Amikor őt
telefonon elértük, megle-
pően barátságtalan hangon
közölte velünk, hogy ebben a
témában semmiképpen nem
kíván nyilatkozni(!?) „Várja-
nak egy hetet, míg a főosz-
tályvezető visszatér szabadsá-
gáról, és különben is autót ve-
zetek” – mondta, majd letette
a telefont. Nos, nem méltó
válasz egy városi alkalmazot-
tól már csak azért sem, mert

egyrészt nem unalmunkban
kerestük őt meg „uborkasze-
zonra” hivatkozva, hanem
igencsak közérdekű kérdés-
ben próbáltunk tájékozódni.
Az sem mellékes, hogy mi
nem állítjuk össze Jarábek úr
munkatervét, talán neki sem
kellene a miénket. Kérdé-
sünk azért sem volt véletlen,
mert éppen egyik őrsújfalui
olvasónk keresett meg ben-
nünket panaszával, amely
akár érdekelhetné is a város
i l l e t é k e s

osz-
tályát. Az új negyedben,

ahol talán a város legszebb,
legrendezettebb portáit lehet
megcsodálni, eléggé rossz a
közhangulat. Ennek az oka
nem más, mint a parlagfű.
Ellátogattunk az említett őr-
sújfalui családi házhoz,
amelynek parkosított udvarát
akár az ország legszebb udva-
rainak versenyébe is be le-
hetne nevezni, talán nem is
esélytelenül. A szomszédos,
még nem beépített telek
azonban maga a parlagfű te-
nyésztalaja. „Évek óta próbál-
juk rávenni a telek tulajdo-
nosát, hogy kaszáltassa le a
gyomnövényt, de de erre
nem hajlandó. Az is előfor-
dult már, hogy én voltam

kénytelen azt megtenni, mert
családomban többen is szen-
vednek az allergiától. Beje-
lentést is tettem a városhá-
zán, de eddig nem történt
olyan intézkedés, amely rá-
kényszerítené a szomszédos
telek tulajdonosát a cselek-
vésre. Meddig kell ezt eltűr-
nünk?” – tette fel végül a kér-
dést a szépen rendezett telek
tulajdonosa. Nos, megfelelő
törvények hiányá-

ban az eljárás
eléggé hosszadalmas. A hiva-
tal felszólítja a tulajdonost,
hogy megszabott időn belül
kaszáltassa le a telkét. Ha ez
nem történik meg, a hivatal
újból küld egy felszólítást,
amelyben már büntetést is ki-
látásba helyez ugyan, de mire
ez az egész folyamat lezárul-
hat, addigra az első fagyok
megoldhatják a problémát.
Déli szomszédainknál ezt a
kérdés bár lassan, mégis meg-
oldódni látszik. Aki saját tel-
kén nem kaszálja vagy ka-
száltatja le a parlagfüvet,
azonnal magas bírságot kap.
Ha ezután sem történik vál-
tozás, a település önkor-
mányzata végezteti el a mun-
kát, természetesen a telektu-
lajdonos költségére.

Ez a probléma talán inkább
a nagyobb településekre jel-
lemző, legalábbis ez tűnik ki
rövid körképünkből. A falusi
ember általában jobban ki-
használja telkének előnyeit
mezőgazdasági célokra, de a
közterületek tisztasága is már
legtöbb helyen prioritást él-
vez. Erről beszélt több álta-
lunk megkérdezett polgár-
mester is.

Horváth Árpád, Gúta Vá-
ros polgármestere: „Váro-
sunkban, de annak kataszte-
rében sem eddig nem talál-
koztam ezzel a problémával,
pedig jómagam sokat tudok
a parlagfű kellemetlen hatá-
sáról. Eddig nem érkezett
sem lakossági bejelentés,
sem a közegészségügyi hiva-
tal részéről felszólítás par-
lagfű ügyben. Amint azt la-
kosaink és a városunkba lá-
togatók is tapasztalhatják,
igyekszünk mindent el-
k ö -

vetni a köz-
területek rendben tartását il-
letően”.

Varjú Éva, Csallóközara-
nyos Község polgármestere:
„Egész évben rendszeresen
kaszáltatjuk a zöldövezetet,
de ugyanezt megtesszük a tó
partján és a Nagylélre vezető
út mellett is. Amikor befeje-
ződik a vegetáció, azonnal
nekilátunk a fák botolásá-
nak, tehát mi egész évben
dolgozunk a közterületek
rendben tartásán, hiszen tisz-
tában vagyunk a gyomnövé-
nyek káros hatásával az
egészségre, de a rend és tisz-
taság is ugyanúgy fontos a
számunkra”.

Molnár Zoltán, Megyercs
Község polgármestere: „Nem
jellemző községünkre a par-
lagfű elszaporodása, eddig
nem is találkoztam ilyen jel-

legű panasszal polgáraink ré-
széről. Mi egész évben na-
gyon sokat kaszáljuk a közte-
rületeket, így esélyt sem
adunk ennek a veszélyes nö-
vénynek”.

Lucza Sára, Hetény Község
polgármestere: „Ezen a téren
nagyon jó tapasztalataim
vannak, merthogy nálunk
ilyen problémával még nem
találkoztam. Aki áthalad te-
lepülésünkön, az tapasztal-
hatja, hogy nagyon odafigye-
lünk a közterületek tisztasá-
gára, a rendszeres kaszálásra
és takarításra”.

Tyukos Ferenc, Ímely Köz-
ség polgármestere: „Az utóbbi
6-7 évben tapasztalok egy na-
gyobb robbanást a parlagfű
terjedésében. Különösen az
elhagyatott, egykor mezőgaz-
dasági célokra használt terü-
leteken terjed nagy sebesség-
gel. Ami a község kataszterét
illeti, rendszeres kaszálással
ezt meg tudjuk előzni. A köz-
területeket egész évben rend-
ben tartjuk, de szolgáltatás
formájában mindenütt bese-
gítünk, ahol erre szükség van.
Főleg ott, ahol ahol idősebb
polgárok élnek, akik már
nem tudják ezeket a fontos
munkálatokat elvégezni”.

A polgármesterek elmon-
dása szerint tehát régiónk-
ban nem kellene, hogy par-
lagfű-riadót fújjunk. Az aller-
giában szenvedőknek azon-
ban ez vajmi kevés vigasz. A
közelükben lévő, akár egy
szál gyomnövény is óriási
problémát jelenthet. Vannak
ugyan gyógyszerek az aller-
gia hatásának csökkentésére,
de ne ezen az úton haladjunk
a betegség megfékezésében.
Azt tudjuk javasolni olvasó-
inknak, saját telkeiken ma-
guk irtsák ki a növényt, de
szükség esetén jelezzék an-
nak megjelenését közterüle-
teken, vagy az éppen felelőt-
len szomszéd telkén, a helyi
polgármesteri hivataloknál.
Nagyon sok problémát előz-
nek meg ezzel nemcsak ma-
guknak, de az allergiában
szenvedő polgártársaiknak is.

Böröczky József
A szerző felvételei

Támad a parlagfű

Azt tudjuk javasolni olvasóinknak,

saját telkeiken maguk irtsák ki a növényt
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Gerhard Plattnerről, a VW konszern
osztrák tesztpilótájáról jól tudják az
autóbarátok, hogy több takarékos-
sági világcsúcsot állított fel Škoda és
SEAT márkájú gépkocsik volánja mö-
gött. Legutóbb – egy Škoda Fabia
GreenLine típusú dízelmotoros au-
tóval – 2006 kilométert tett meg
2,21 l/100 km-es átlagfogyasztással.
Ha tehát valaki tanácsait érdemes
megszívlelni a takarékos vezetéssel
kapcsolatban, az övéit mindenkép-
pen. Nos, ezek a következők:

Vezessünk előrelátóan. Aki teljes se-
bességgel robog a tilosat jelző szema-
for felé, ott padlófékkel áll meg, majd
zöld jelzésre csikorgó kerekekkel in-
dul, gyakori vendége lesz a benzin-
kutaknak.

Rövid megálláskor is kapcsoljuk ki
a motort. A legújabb autóknál ezt már
megteszi helyettünk az úgynevezett
start-stop rendszer, de ennek híján
szokjuk meg mi is. Ne féltsük az indí-
tómotort: több tízezer indításra ter-
vezték. Meleg motornál – márpedig
ezek az indítások ilyenek – az akku-
mulátor terhelése sem számottevő.

Kerüljük a magas fordulatszámot.
Ez a szabály az indulásra és a váltá-
sokra egyaránt érvényes. Magas for-
dulatszámon ugrásszerűen megnő a
fogyasztás. Induljunk tehát kímélete-
sen, váltsunk időben felfelé és éssze-
rűen tervezzük az előzéseket.

Vezessünk folyamatos, egyenletes
tempóban. Ilyen stílussal sok üzem-
anyag takarítható meg. Ebben segíthet
a tempomat, de ne értékeljük túl a
szerepét: sík terepen valóban szava-
tolja a legfolyamatosabb haladást, de

például lejtős úton fölöslegesen visz-
szafogja a kocsit. Ilyenkor tehát kap-
csoljuk ki, és haladjunk gázadás nél-
kül, minél magasabb sebességfoko-
zatban.

Alkalmazkodjunk a terep profiljá-
hoz. Ha emelkedő következik, tempo-
mat nélkül időben gyorsítsunk olyan
sebességre, amellyel a legjobban ki-
használhatjuk az autó lendületét.

Rendszeresen ellenőrizzük a gumik
sűrítését. A túl puha abroncsok nem-

csak gyorsabban elhasználódnak, de a
fogyasztást is növelik. Tartsuk be az
előírt sűrítési értékeket.

Ne cipeljünk magunkkal felesleges
holmikat. Száz kilogramm túlsúly
mintegy 0,7 literrel növeli egy átlagos
személygépkocsi 100 kilométeren-
kénti fogyasztását!

Tetőcsomagtartó, bicikliállvány, sí-
léctartó. Csak akkor legyenek a ko-
csin, amikor szükség van rájuk. Egyéb-
ként csak a légellenállást növelik, és
vele természetesen a fogyasztást.

Mértékkel használjuk a klímabe-
rendezést. Fölösleges túlhajtása nem-
csak egészségügyi problémákat okoz-
hat, de egy középkategóriájú autó ese-
tében akár 2 literrel is növelheti a 100
kilométerenkénti fogyasztást.

Ne melegítsük a motort indulás
előtt. A modern autókkal közvetlenül
a motor beindítása után elindulha-
tunk, akár a legkeményebb fagyban
is. Az első kilométereket azonban ta-
nácsos könnyű, kíméletes tempóban
megtennünk. Feldolgozta: vgy

(Fotó: Škoda)

Peugeot 508 RXH:
A terepes-hibrid verzió

Az oroszlános márka tulajdonképpen két modellt: (407,
607) küldött nyugdíjba az új 508-assal. Ma már azonban
nem ez az igazi hír az újdonsággal kapcsolatban, hanem

az, hogy megjelent az enyhén terepesített változata – még-
hozzá a világ első dízel-elektromos hibrid hajtásláncával! Az
RXH megjelölésben ugyanis a H betű éppen az utóbbit jelenti.
Ráadásul az autó kizárólag ezzel a meghajtással lesz kapható.
A rendszer összteljesítménye 200 lóerő, ebből a 163 lóerős dí-
zelmotor az első kerekeket, a villanymotor pedig a hátsókat
hajtja, így a jármű tulajdonképpen összkerékhajtású. Az átlag-
fogyasztást 4,2 literben 100 kilométerenként, a széndioxid-ki-
bocsátást pedig 109 g/km-ben adja meg a gyártó.

Az 508 RXH az SW kombi alapjaira épül, de a nagyobb has-
magasság mellett szélesebb lett a karosszéria is, amelyet kör-
befutó fekete műanyag elemekkel védenek. Az RXH másik
egyedi stílusjegye a 3-3 függőleges részből álló LED-lámpasor,
amely könnyen megkülönböztethetővé teszi a „civil” 508-asok-
tól. Az utastérben is új színek és anyagok – többek között réz-
betétek és alcantara bőrkárpitozás – jelennek meg. Az emelt
508 felszereltsége kifejezetten gazdag lesz, hiszen a kulcs nél-
küli indítás mellett többek között elektromos első üléseket, a
menetdinamikai adatokat a szélvédőre kivetítő rendszert (Head
Up Display), 18-as könnyűfém felniket, panorámatetőt és na-
vigációs rendszert is tartalmaz. Az autó világpremierje a szep-
temberi Frankfurti Autószalonon lesz, árusítása pedig 2012
elején kezdődik. (a5, vas)

Fotó: Peugeot

Hogyan csökkentsük a fogyasztást?

Az „ökovezetés” világbajnokának tanácsai

Gerhard Plattner és a 2,21 literes fogyasztást
produkáló Škoda Fabia GreenLine 1.2 TDI

Villanyautó-rekord
a Balaton partján
Az Autó Pult című magyar online autós ma-
gazin csapata rekordot döntött: közúti forga-
lomban, mindennapos használati körülmé-
nyek között 219,5 kilométert tett meg egyet-
len feltöltéssel egy Mitsubishi i-MiEV vil-
lanyautóval. Vajda János és Szabó Péter ráa-
dásul Budapest centrumából indult
Balatonmáriafürdő felé. Teljesítményük azért
érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert
az autó hivatalos akciórádiusza 150 kilométer
– ráadásul tudjuk, hogy a gyári adatok min-
den esetben kissé szépítik a valóságot...

A kis elektromobil semmilyen különleges
felkészítést nem kapott: a teljes feltöltés mellett,
csupán a gumiabroncsok légnyomását emel-
ték fel a tesztelők a gyárilag előírt 2,5-ről a fo-
gyasztás és a terhelhetőség szempontjából kicsit
kedvezőbb 2,8 bar-ra. A kísérlet alatt az autó
terheltsége a csomagokkal együtt kb. 200 ki-
logramm volt, és a pilóták természetesen min-
den KRESZ által előírt felszerelést is magukkal
vittek.

A két újságíró abszolút standard közlekedési
viszonyok között, kikapcsolt légkondicionáló-
val és helyenként szüneteltetett szellőzéssel, 50
km/órás átlagsebességgel érte el a rajttól 187 ki-
lométerre fekvő balatoni célállomást. Eközben
átvágtak egy forgalmi dugón és számos kisebb
településen/városon is, magát a távot pedig
egyenletes, azaz átlagosan nem lejtő és nem
emelkedő útszakaszon, elhanyagolható széle-
rősség mellett tették meg. A közel 220 kilomé-
ter pedig úgy jött össze, hogy miután a célba
érve még mindig volt szufla az akkumuláto-
rokban, a fiúk még 32 és fél kilométert autóztak
a Balaton partján... (ap, vgy)

Vasová Zuzana, Marcelháza
Török Péter, Csallóközaranyos
Szabó Zsolt, Perbete
Szabó Ildikó, Madar
Kovácsová Nikoleta, Vágfüzes
Ollé Zsuzsanna
Senkár Jessica, Komárom
Czibor Erika

Bankó Martina
Esztergályos Zsuzsanna, Komárom
Varga Edit, Komárom
Csepi Anikó, Komárom

Nyereményüket a szerkesztőségünkben
vehetik át augusztus 11-ig naponta 8.30-
15.30 óra között.

A Hooligans együttes augusztus 12-ei
koncertjére 1 db belépőjegyet nyertek:
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A gútai nyugdíjasotthon lakói és
dolgozói egy közös kiránduláson vet-
tek részt.

Az út elsősorban a Meszlényi-Szé-
nássy kastélyba vezette a kirándulókat,
amely Csúzon található. Azután az esz-
tergomi bazilikába látogattak el.

A kirándulást az intézmény igazga-
tója, Kulich László, a munkatársai se-
gítségével szervezte. „Ez nem az első
több generációs közös kirándulásunk
volt. Nemrég már jártunk Kisbéren is.”
A kirándulásnak szórakoztató és is-

meretterjesztő jellege volt. Így próbál-
ják a nyugdíjasotthon lakóinak szaba-
didejét kitölteni és egyben erősíteni a
generációk közötti kapcsolatokat. A
múzeum megtekintése után a kirán-
dulók egy rövid időt töltöttek a kas-
télyparkban, ahol nagyon kellemesen
megpihentek egy körülbelül 300 éves
hársfa alatt.

Miután a busz elhagyta Csúzt, Esz-
tergom felé vették az irányt. Itt a bazili-
kát pillanthatták meg a gútai turisták.

Zdenka Mechurová

Közösen kirándultak a
panzió lakói és dolgozói

Gúta

Nagymegyer

Folytatás az 1. oldalról
Dobis Ildikó visszahívását Néveri

a július 27-i sajtótájékoztatóján je-
lentette be, indoklásában többek kö-
zött arra is hivatkozott, hogy szóbeli
és írásos tiltása ellenére is az ügyve-
zető számlákat törlesztett. A tegnapi
képviselő-testületi ülésen viszont Do-
bis Ildikó elmondta, hogy mint
ügyvezető igazgató, csak a kötelessé-
gét teljesítette azzal, hogy az éppen
esedékes számlákat egyenlítette ki
az építkezés kivitelezőjével és a be-
szállítókkal szemben. A már említett
hét képviselő szerint a polgármester

csak a testület döntése alapján jogo-
sult leváltani az önkormányzati cé-
gekbe a plénum által jóváhagyott
ügyvezetőket, ezt az álláspontjukat a
belügyminisztérium közigazgatási
osztályától kikért jogi véleménnyel
támasztották alá. Néveri Sándor vi-
szont egy ügyvédi iroda jogi vélemé-
nyével védte döntését, miszerint a
polgármester jogosult leváltani az
ügyvezetőket, nem kell hozzá a plé-
num jóváhagyása. Dobis László kép-
viselő elmondta, hogy számára a bel-
ügyminisztérium közigazgatási osz-
tályának jogi véleménye a mérvadó,
és nem egy ügyvédi irodáé. A plé-
num a napirendi pontok tárgyalásá-
nál előbb tudomásul vette a polgár-
mester beszámolóját a termálfürdő
működtetéséről, de ugyanezt már
nem tette meg a Termál Kft. két
ügyvezetőjének leváltásával kapcso-
latban. Majd a testület előbb meg-
szüntette július 4-i határozatát, mely
Gulyás Évát, a város jogászát nevezte
ki prokuristának a Termál Kft.-be, vi-
szont nem fogadta el, hogy a polgár-
mester javaslatára ugyanő legyen a

kft. ügyvezetője. A hét független kép-
viselő által beterjesztett határozati ja-
vaslat tartalmazza a plénum megál-
lapításait, hogy a 2007. január 29-én
hozott jogerős döntés Dobis Ildikót
és Mikóczy Dénest hagyta jóvá a Ter-
mál Kft. ügyvezetőinek, és ezt a jog-
erős döntést csak a képviselő-testület
változtathatja vagy szüntetheti meg.
Mivel a plénum ezt a jogerős dönté-
sét nem változtatta meg, és nem is
szüntette meg, ezért érvényes, hogy a
Termál Kft. ügyvezető igazgatói to-
vábbra is Dobis Ildikó és Mikóczy Dé-
nes, ők vannak a cégbírósági bejegy-

zésben is ügyvezetőkként beírva. A
határozati javaslat negyedik pontjá-
ban megkérik a polgármestert, mint a
kft. közgyűlését is, vonja vissza Dobis
Ildikó és Mikóczy Dénes ügyvezetők
visszahívásával kapcsolatos döntését,
hogy ezzel a Termál Kft. jogviszonya
összhangba kerüljön a plénum 2007.
január 29-én hozott határozatával. A
beterjesztés vitájában az MKP színeit
képviselő egyik városatya felvetésére,
hogy mi értelme van ennek a bohóc-
kodásnak, Görföl Vilmos független
képviselő Néveri Sándor polgármester
egyik választási szlogenjével válaszolt:
„Hogy tisztába tegyük dolgainkat“. A
határozati javaslatot végül elfogadta
a testület, a szavazás alatt a jelenlévő
két MKP-s képviselő tiltakozása jeléül
a közönség között foglalt helyet. „Már
most megmondom, döntésemet nem
áll módomban visszavonni. Tanul-
mányozni fogom, hogy az elfogadott
javaslatot hogyan tudom belátható
időn belül jogi úton megtámadni“ –
jelentette ki a szavazás után a polgár-
mester.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

„Ha harc,
akkor legyen harc!“

„A terminus kötelezett a kivitelezőkkel szemben” – mondta Dobis Ildikó
ügyvezető

Néveri Sándor: „Ha harc, akkor legyen harc!”
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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

Csicsó
Aki az utóbbi időben Csicsón járt, az észreve-
hette a falu területén folyó különböző mun-
kálatokat. Gondolunk itt elsősorban a befeje-
zéséhez közel álló központi térre, vagy az új
községi hivatalra.

De összességében is több változáson ment ke-
resztül a település egy része. Nemrégiben Földes
Csabánál, a falu polgármesterénél jártunk. Kí-
váncsiak voltunk, mi történt Csicsón az
utóbbi időkben ? „A nyár különöskép-
pen mozgalmas volt számunkra –
kezdte tájékoztatását a polgármester.
„Kezdeném a júniusban átadott kor-
szerű óvodai játszótérrel, amelyet
önerőből valósitottunk meg óvodá-
saink nagy örömére. Még június-
ban átadásra került a teljesen felújí-
tott községháza épülete. Ezt a beru-
házást szintén önkormányzati forrás-
ból sikerült megvalósítani. Már régebbi
célkitűzésünk volt a községi hivatal épüle-
tének korszerűsítése és felújítása, amit az előző
év jó gazdálkodásának köszönhetően megvaló-
sítottunk, hisz volt eset, amikor nagyobb esőzé-
sek miatt át kellett tenni az esküvő időpontját a
rossz tetőszerkezet miatt. Azért is nagy öröm
számunkra, hogy napjainkban már egy min-
den igényt kielégítő községi hivatalban fogad-
hatjuk lakótársainkat. A falu másik nagyobb
horderejű beruházása mindenképpen a köz-
ponti tér létrehozása volt. Ennek anyagi részét
természetesen csak uniós forrásból tudtuk biz-
tosítani. Úgy néz ki, hogy az áprilisban kezdett
munkálatok már célegyenesben vannak, és au-

gusztus tizenkettedikén, pén-
teken d.e. 9 óra 30 perckor sor
kerül az ünnepélyes átadá-
sára, ahol a pihenőzónák, az új

buszmegálló, a térkővel burkolt
tér, a modern lámpatestek, a

parkosítás, valamint az egyedi per-
golák még vonzóbbá és kellemesebbé

teszik, és ezért igazi látványoságnak bizo-
nyulhat a falu központi tere. Azt hiszem, nem
árulok el nagy titkot, ha elárulom hogy ezek a
beruházások is nagyobb önrésszel és komoly ki-
adásokkal járnak, éppen ezért az év hátralevő
terveit is ehhez kell igazítanunk. Természetesen
megvalósitjuk az iskolai konyha berendezésé-
nek részbeni korszerűsítését, vannak ötleteink,
terveink, de ezek véghezvitele nagymértékben
függ az anyagi lehetőségeinktől. A falu hátra-
levő állandó évi eseményeit mindenképpen
megtartjuk“ – tette hozzá a falu vezetője.

Kép és szöveg: -pint-

Falunapi színes kavalkád

Kis falu – nagy beruházások

Délelőtt a baráti falvak
résztvételével koszorú-
zással kezdődött a bo-

gyai falunapi ünnepség. A ko-
szorúzás alatt és a programok
kezdetéig a vásárúti tűzoltók
fúvószenekara szórakoztatta a
közönséget. A megható ese-
ményt követően a játszótéren a
gyerekek vették birtokukba a
légvár, a trambulin adta moz-
gási lehetőségeket. Volt itt min-
den: arcfestés, rajzverseny és
közös családi futás, ahol gyere-
kek és szülők együtt futottak.
Közben aki egy kis édességre
vágyott, megkóstolhatta a fi-
nom sütikészitményeket is.
Nagy sikert aratott a profi ele-
mekkel tűzdelt zumba-bemu-
tató Győrből. Ezzel egyetem-
ben a focipályán labdarúgó
mérkőzések zajlottak több te-
lepülés részvételével.

Ezután a délelőtti progra-
mok kiértékelése következett.
Az Aranyfakanál elnevezésű
gulyásfőzőversenyt, amelybe
7 csapat is benevezett, Patócs
László főzőbrigádja nyerte. A
továbbiakban sokszínű kul-
túrműsor következett. Első-
ként a helyi óvodások léptek
a színpadra, majd őket kö-

vette a helyi AMAZON’S tánc-
csoport. A kán-kán kedvelői
egy kis ízelítőt kaptak a Mák-
virágok tolmácsolásában. Ez-
után az izsai Gyöngyös bok-
réta csoportja izsai lakodal-
mast mutatott be, majd ismét
egy kis moderntánc követke-
zetta The Six prezentálásában,

a műsor végén pedig a Hrozé-
nek morva népdalkórus vil-
lantotta meg tehetségét ere-
deti morva népviseletben. Az
egésznapos program csúcs-
pontja a Sorry N’ fellépése, és
az azt követő utcabál volt.

-pint-
Kép: Antal Márta és Soóky Gergely

Bogya

Karva
A kora őszinek megfelelő időjárásban a harmincas évek
dzsessz- és swinghangulata elevenedett fel a karvai sza-
badtéri színpadon, a Duna korzón. A XX. század legendás
korszakait felelevenítő sorozat májusban a hetvenes évek
rock and roll hangulatát idéző bulival kezdődött. Az utolsó
júliusi hétvége a dzsessz és swing jegyében zajlott.

A műsorban elsőként a
szőgyéni Jampi táncegyüt-
tes lépett fel, majd őket kö-
vette az esztergomi Sound
Gixer dzsessz-zenekar. Esz-
tergom legaktívabb jazz
együttese a fúziós jazz le-
téteményese szűkebb pát-
riánkban immáron 23 éve.
Mégpedig minden gik-
szer nélkül. Az ünnepi
hangulatú koncert így

nemcsak a zenészek és a közönség találkozását, de egyfajta jó
értelemben vett nosztalgiázást is jelentett. Ocskay Gyula ked-
venc zenekara sokak örömére Karván is megszólaltatta a nagy
slágereket. És az sem mellékes, hogy ez a muzsika is kiválóan
alkalmas volt a bulizásra.

A műsor további részében fellépett a breznói Mostar folk-
lóregyüttes is, majd az 1985-ben alakult Hot Jazz Band. A ze-
nekar a boldog békeidők amerikai ihletettségű magyar szá-
mainak feldolgozásait is folytatta: Halló Irén! Nem nősülök
soha, Mily mesés a Niagara vízesés. Autentikus hangzásukkal
mindenhol elbűvölik a hallgatóságot, elsősorban a zenekarve-
zető–trombitás–bendzsós Bényei Tamás „gramofonorrhangja”
közvetíti ezt az élményt. A Duna-parti koncerten még olyan ze-
netörténeti gyöngyszemeket is eljátszottak, mint az Egy kis
édes félhomályban, Az én babám egy fekete nő, vagy a Me-
seautó.

Az önkormányzat kulturális bizottsága, Bán Szabó Ilona ve-
zetésével sikeres és népszerű rendezvénysorozattal, ezúttal va-
lami mást, valami különlegeset, valami Amerikát álmodott, egy
izgalmas korszak csodálatos zenei világával.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Egy izgalmas korszak
csodálatos zenei világa

Esztergom legaktívabb jazz
együttese (Sound Gixer)

Az est főszereplői, a Hot Jazz Band

együttes
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Maximális pontot érdemel
az első ekecsi parasztolim-
pia: szellemes, ötletes fel-
adatok, profi szervezés,
Dobsa Tamás személyében
kivételesen jó játékvezető, fi-
gyelmesen szerkesztett ver-
senyszámok, arányos ada-
golt show elemek, teltház a
nézőtéren.

Még az eső is megkegyel-
mezett az ekecsieknek, amíg
zajlott a parasztolimpia. Tud-
valevő: Magyarországon rene-
szánszát élik a népi játékot.
Lám, ez a fajta virtuskodás
már kis régiónkat is „meg-
fertőzte”, mivelhogy első-
ként Ekecs község is be-
kapcsolódott ebbe a vicces
falusi vetélkedőbe. Az eke-
csi kulturális napok csúcs-
pontjának számított ez a
rendezvény. Annak rendje
és módja szerint el is kezdő-
dött 5 bátor páros részvételé-
vel. A versenyzők között 3 pol-
gármestert is találhattunk. A
helyi, a szilasi, illetve a ma-
gyarországi Nyúl község pol-
gármestere szállt be egy kis
mókázásba. Az egész verseny
valójában három részből állt.
Az első asszonytalicskázással
indult - a páros férfi tagja ta-
licskában az előre elhelyezett
farönkök között szlalomozva
a páros női tagját eltolta a ki-
jelölt pálya végéig, ahol a
hölgyre egy fej vöröshagyma
várt, ezt kellett megpucolnia,
azonkívül temérdek szalon-
nadarab és egy fröccs; a hagy-
mát fel kellett vágnia és vár-
nia, míg a férfi visszatér 5 da-
rab szalmabálával, majd el-
kezdtek együtt enni és inni.

Parasztolimpia,
az új virtusvetélkedő

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

Ekecs

Lakszakállas

Már a második alkalommal rendezték meg Lakszakálla-
son az ének-zene tábort, az ÉZETÁ-t. Az egyhetes tá-
borba Lakszakállasról, Szilasról, Csicsóról, Kolozsné-

máról és Tanyról jöttek gyerekek, számszerint 34-en. Az indító
napon a színházzal kezdtek. Szabó Csilla és Várady Kornélia az
ÉS?! Színháztól drámapedagógiát tartottak. A várva várt esti
programban többek között felléptek a VaLAKik tánccsoport, a
Csinibabák, bemutatkoztak a Törpék, a tanyi Európa-bajnok
Happy Dance modern tánccsoport, és az est fénypontja, a nagy-
megyeri United Powers breake-csoport, akik, „betüzesítették“ a
kultúrház levegőjét. A ÉZETÁ estjét az Albatrosz retro-rock zenéje
tette még emlékezetesebbé. A keddi napon Ferenczi Veronika
hip-hop táncelemzését, Nagy László színpadi gyakorlatait vala-
mint Matusek Attila kontakttáncát figyelhették meg a tábor la-
kói. Este Domonkos Árpád harmonika-kíséretében nosztalgia-
éneklésbe fogtak a dalosajkú táborlakók. Szerda reggel újra hip-
hop táncoktatás volt, majd ebéd után Lévai Barbara balettjét te-
kinthették meg. Ez idő alatt kézműves foglalkozások is zajlottak.
Utána Komjáthy Loránt, a csicsói Közmunkás zenekar tagja

tartott egy kis nosztalgia-retrót. A csütörtöki napot Anikó kezdte
el, aki egy kis zumbára invitálta a kissé fáradt „ézetásokat”,
majd kikapcsolódásképpen délután szabad foglalkozás keretén
belül mozizás következett Győrben. A pénteki nap a Musiköl-
kök napja volt, melyben Viczencz Andrea összpontosított a csa-
pat következő fellépéseire. Egész hét folyamán őrületes játé-
kesték folytak, ahol komoly díjakért, mint amilyen a pizza,
dinnye, chips – folyt a küzdelem. A pénteki nappal végett is ért
a második ÉZETÁ tábor, ahol mindenki jól érezte magát, s már
alig várják a következőt, mely minden valószinűség szerint újra
Lakszakállason lesz. Kép és szöveg: -pint-

Idén újra ÉZETÁ

sprintelhetett a célba, ahol
már várta a férfi, hogy a
célvonal átlépése után
egy farönköt négyfelé ap-
rítson. A harmadik ver-
senyszám volt a legmu-
latságosabb. Ez volt a kö-
zönségkedvenc is. A páros

férfi tagja egy hamisítatlan
52 fokos ekecsi főzőtt pá-

linkával indított. Ennek elfo-
gyasztása után nyakába vette
a fehérnépet, aztán usgyi
megkezdődhetett az asszony-
cipelés. Félútnál azért egy
szalmabála is nehezítette a
haladást. A célbaérés időre
ment. 

A másfélórás küzdelem vé-
gén győztest hirdettek. Az
első ekecsi parasztolimpiát
Csepy Attila és Csepy Piroska
összetételű páros nyerte. A
második helyen végzett Inc-
zédi Gábor és Monozlai Flóra
versenypáros, míg a harma-
dik helyen Jágersky Viliam és
Csölle Lívia végzett. 

A jó hangulatú, sokszor
mókás szituációkon jól szóra-
kozott a szépszámú közönség.

Kép és szöveg: -pint-

Az elfogyasztott menü után
„talicskábapózban“ vissza a
célba, persze mindezt időre.
A másik kategória sem volt
könnyebb. A verseny kellékei
egy vasvilla, egy fejsze, egy
lopó és nem kevés ügyesség.
A verseny menete: a célnál a
férfi elhajítja a vasvillát, ahova
az leesik, oda a verseny szer-
vezői helyeztek egy padot, 3
befőttesüveggel. A hölgy tagja
a vasvilla elhajítása után ro-
hanhatott a kijelölt pálya vé-
gére, ahol egy dézsába vizet
kellett lopnia, és feltölteni a
három üveget, majd ezután
vissza kellett vinnie a lopót, és

Hetényi ikerpár nyerte a szépségversenyt
Immár 12. alkalommal rendezték meg Magyarorszá-
gon, Szigethalmon a hagyományos ikertalálkozót
melyre nagyon sok ikerpár érkezett. Az idei találkozó fő
attrakciója a Queens of Twins szépségverseny volt,
melyre  a hetényi  testvérek, Téglás Ágnes és Lucia is be-
neveztek  és nemhiába, mivel  a zsűri őket tartotta a leg-
szebbeknek. 

A versenyzők utcai ruhában, fürdőruhában, majd al-
kalmi ruhában, három fordulóban mutatkoztak be. A zsűri
nem volt könnyű helyzetben, hiszen a szenior kategóriá-
ban 5 pár, míg a tradicionális kategóriában 10 pár iker-
szépség közül kellett választaniuk.  Az eredményhirdetés
után a koronák az ikrek fejére kerültek. Ezután a lányok el-
mondták, bíztak a sikerben és pozitívan álltak hozzá a ver-
senyhez.  Végül elmondták: az „ikerségben“ az a legjobb,
hogy soha nincsenek egyedül, egymás lelki társai és gyak-
ran azzal viccelik meg a baráti társaságukat, hogy kicserél-
keznek. A szépségverseny után fergeteges buli következett
Tóth Gabival, Keresztes Ildikóval, Szabó Ádámmal, a The
Blitz zenekarral és Dj. Mohareddel. -ga-
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Az idei időpontválasztás
mellett az új helyszín (az alap-
iskola udvara) is sikeresnek
bizonyult, sőt az eső is elke-
rülte a rendezvényt, melyre 13
mazsorett-csoport, valamint
18 felnőtt és  7 diák tűzoltó-
csapat sorakozott fel az alap-
iskola sportpályáján. 

A találkozón megjelent La-
dislav Búcsi, az Érsekújvári,
Árpád Skrivánek, a Komá-
romi Önkéntes Tűzoltó Tes-
tület elnöke, Ladislav Hadina,

a verseny főbírója, Zahorcsek
Zoltán, a Perbetei Önkéntes
Tűzoltó Testület elnöke. Kósa
József polgármester köszön-
tötte a résztvevő csapatokat,
vezetőiket és a vendégeket,
majd elsimerő okleveleket
adott át a csapatok vezetői-
nek, valamint Ádámka Eriká-
nak és Haris Mónikának a he-
lyi mazsorett-csoportok veze-
tőinek, s ezzel tulajdonkép-
pen hivatalosan is megnyi-
totta a versenyt. 

Az ügyesség és a látványosság találkozója
Perbete

Nem mindennapi közönségcsalogató eseményre került sor
Perbetén, ahol a kultúrház mellett működő Margaret Ma-
zsorett és Társastánc Klub, valamint a Helyi Önkéntes Tűz-
oltó Testület nagyszabású mazsorett-találkozóval egybekö-
tött tűzoltóversenyt szervezett, már hatodik alkalommal.

A perbetei kiscsoportos mazsorettek (minikadettek)

A naszvadi Vidám Nagymamák óriási sikert arattak

sok összefogjanak, hallassák
hangjukat, törődjenek a test
és a szellem karbantartásával.
Ki tudja, honnan van erejük,
de megőrizték derűjüket a fi-
atalabb nemzedékek okulá-
sára. Magával ragadó lendü-
letük másokat is tettre sarkall.
A kitartó munka meghozta az
elismeréseket is, ami további
ösztönzést ad a társulatnak.

Ádámka Erika, a rendez-
vény egyik főszervezője a ta-
lálkozó kiértékelésében kie-
melte a komoly, kulturális
múltjára büszke falut, amely-
nek jó hírét várhatóan a cso-

portok résztvevői is viszik to-
vább. Emlékeztetett arra, hogy
a tánc olyan, mint az élet. Le-
het kellemes, lágy, finoman
elegáns, de lehet kemény is.
Természetesen a csoportok a
fellépések mellett sokat pró-
bálnak, hiszen kemény
munka áll minden táncuk
hátterében, pontosan azért,
hogy közönségüknek színvo-
nalas műsort tudjanak nyúj-
tani.

Az idei találkozó  discóval
ért véget.

(miriák)
A szerző felvételei

A látványos felsorakozás
után kezdetét vette a tűzoltók
tűztámadási versenye, a sza-
badtéri színpadon pedig a
mazsorettek bemutatója. 

A bemutatók és a tűzoltó-
verseny befejeztével megtör-
tént a kiértékelés és az ered-
ményhirdetés. A kis tűzoltók
versenyét Dyčka csapata
nyerte, megelőzve Perbetét és
Keszegfalvát. A felnőtt kate-
góriában a győztes Ímely csa-
pata lett Perbete, Ógyalla, Per-
bete “B” és Fűr előtt. Ez az öt
csapat ismét versenyzett a
második alkalommal kiírt
vándorserlegért. A Perbetei
Vándorserleget a hazai “A”
csapat nyerte el - a legjobb
időt érte el a tűztámadásban
-, amelyet egy évig birtokol-
hat majd.

A mazsorettek bemutatóján
első alkalommal lépett fel a
három éve alakult naszvadi
Vidám Nagymamák mazso-
rett-csoport, akik óriási sikert
értek el fellépésükkel. Holka
Gizella, a csoport vezetője nyi-
latkozott lapunknak és érté-
kelte a találkozót. A csoport
lelkes, mozogni vágyó nyug-
díjasokból alakult. Társadalmi
igény szülte, hogy a nyugdíja-
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Vélemény

Aki komolyabban érdeklődik a falunapok iránt, az ta-
pasztalhatta, hogy környékünkön nagyon sok tehet-
séges fiatal bontogatja szárnyait. Egyre több falu felis-

meri, hogy a falunap igazi hangulatát nem a sztárvendég biz-
tosítja (bár néhány helyen még mindig így gondolják), aki le-
énekel 4 – 5 számot, és aztán usgyi már ott sem volt, viszi a
„lóvét“. Hanem a mi kis „sztárjaink“, akik beleadnak apait-
anyait a siker érdekében. Vajon őket ki támogatja? Ki áll mö-
géjük? Ki szponzorálja őket ? Pedig megérdemelnék, annál is
inkább, mivel számos produkciójuk profikat meghazudtoló
minőségben kerül a közönség elé. Persze velük nincs tele a
bulvársajtó, mint a művileg kreált sztárokkal. De meg akarnak
nyilvánulni, és teszik ezt nagy tehetséggel. S adunk nekik al-
kalmat, több szereplési lehetőséget, hogy bizonyítsanak? Ha
nem hívjuk őket a fellépésekre, aligha.... 

Ha úgy állítjuk be, mint ahogy egy-két faluban hallottuk: ha
nincs sztárvendég, akkor az a falunap olyan is. Vitatkoznánk
ezzel a megállapítással. Higgyék el, nem így van, mert ha tu-
datosítjuk, hogy egy ilyen sztárvendég félórás produkciójáért
felmarkol majd ezer vagy ennél több eurót, akkor elgondol-
kodtató, hogy ennyi pénzből mennyi jó minőségű programot
tudnának realizálni. Kétfajta embercsoport van: az egyik a ma-
nipulált, a másik a manipuláló. Ne engedjük, hogy manipu-
láljanak a tehetségeink kárára. Nem igaz az, hogy erre kíván-
csiak az emberek, és e mondat mögött beállunk a sorba. Van-
nak települések, ahol már jó pár éve nem így gondolkodnak,
és az emberek nem is érzik hiányát annak, hogy nem lát-
hatták a különböző „menő“ sztárokat. De ennek fejében több
tehetséges fiatal produkcióját nézhették végig, és örülhettek
sikereiknek. És még valami, ezek a szereplők itt élnek közöt-
tük, nem valami lombikvilágban. Veszélyeztetve vannak a te-
hetségeink. A szervezőkön múlik, a felelősökön, akik össze-
állítják egy-egy rendezvény programját, hogy mennyire gon-
dolnak ezekre az egyénekre, csoportokra. Örvendetes látni,
hogy egyre több helyen szakítottak a sztárvendég sztereotí-
piával. Örülnénk, ha lennének követőik, de minél többen,
hogy azok a fiatalok, akik éreznek tehetséget magukban, be-
mutathassák produkcióikat, és ne kelljen a nagy sztárok ár-
nyékában a napsütésre várniuk. Mert a környékünkön élő te-
hetségek napsütésre születtek, egyesek azonban elvonják tő-
lük a napfényt. Pint  Sándor

„Veszélyeztetett“ tehetségek

A Korava Duna menti Vidék-
fejlesztési és Kulturális Tár-
sulás májusban Nagyszüle-
ink műhelye és konyhája
címmel tanfolyamot indított,
ahol a régi kézműves mester-
ségek mellett a hagyomá-
nyos paraszti ételekkel és íz-
világgal is megismerkedhet-
tek a résztvevők.

Az elmúlt hétvégén befejező-
dött a tanfolyam, így a szerve-
zők a Korava Duna-partján
lévő épületében nagyszabású
kézműves-kiállítást, a helyi
borászok jóvoltából borkós-
tolást, valamint nagyszüle-
ink receptjei által készített
ételeket kóstolhattak meg
a résztvevők. 

Leszkó Dóra és a helyi ha-
gyományőrzők gyönyörű
énekét követően ifj. Tóth Ti-
bor, a projekt kidolgozója kö-
szöntötte a megjelenteket.  „Az
utóbbi években egyre nagyobb
igény mutatkozott a felnőttkép-
zés iránt. Elsősorban a Karván tá-
borozó gyerekek szülei kérdez-
gették, nekik miért nem szerve-
zünk tábort vagy valamilyen tan-
folyamot, ahol ők is megismer-
hetnék a régi kézműves
hagyományokat. Hosszas mér-
legelés után végül úgy döntöt-
tünk, indítunk egy tanfolyam-
sorozatot. Itt a résztvevők elsajá-
títhatják mindazt, amit a neme-
zelésről, szövésről, agyagozásról
vagy csuhéfonásról tudni érde-
mes. Elsősorban azért, hogy ők
is tovább tudják adni ezt a tu-
dást” – mondta a tanfolyam ko-
ordinátora. 

„Fontosnak tartottuk, hogy
megismerjék a régió ételeit és a
lassan feledésbe merülő ha-
gyományos paraszti konyha éte-

leit is” – nyilatkozta Tóth Tibor. 
„A ma embere civilizációs ké-

nyelemben él és nem ér rá,
hogy annyi időt és energiát,
annyi munkát és hozzáértést ál-
dozzon ételének elkészítésére,
mint évszázadokon keresztül
nagyszüleink.A mai háziasszo-
nyok leginkább időhiányra pa-
naszkodva döntenek a félkész
ételek mellett, holott dédanyá-
inknak sem volt több idejük a
főzésre. Éppen ezért gyors és
tápláló ételeket készítettek.
Ezek többsége mára feledésbe
merült.  Emellett a tésztagyú-

rás, a kenyérsütés rejtelmeibe
is szeretnénk beavatni a
résztvevőket, akik kipróbál-
hatják a rétesnyújtást is. Mi
magyarok szerencsés hely-
zetben vagyunk, hiszen a
magyar konyha - hála az év-
százados tradíciónknak -
méltán világhírű. Nem kell

újat kitalálnunk, csak vissza
kell tekintenünk arra, amit

ősanyáink és ősapáink ránk
hagytak, arra a bőségre, amit a
természet adott nekünk. Ezzel a
tanfolyammal szeretnék köszö-
netet mondani a szép gyer-
mekkoromért és azért, hogy
megtanultam : a család, az em-
lékek, az étel és a főzés öröme
nagyon fontos az életben. Hi-
szen "akárhogy is alakul az élet-
ünk, mindig a régi dolgokból, a
gyerekkori élményekből táplál-
kozunk. A legjobb viszont az,
ha van kinek átadni a nagyszü-
leink örökségét.”  – avatott be a
részletekbe Tóth Szidónia, a tár-
sulás tagja.

A tanfolyam sikeres befeje-
zése volt a feltálalt kemencés
pizzák, rétesek különféle fajtái,
a cserépedényben sütött kug-
lóf, a szilvás gombóc jőízű elfo-
gyasztása. Miriák Ferenc

A szerző  felvételei

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

Nagyszüleink konyhája és műhelye
Karva

Tóth Szidónia és Csollár Petro-
nella felvágják a kemencés le-
pényt

A kiállítást Ifj. Tóth Tibor, a projekt
kidolgozója nyitotta meg

Lakikatlan – másodszor
Szeptember 3-án rendezik meg Lakszakál-

lason a Lakikatlan elnevezésű gulyásfőző
fesztivált.  A véghajrá előtt látogattuk meg

a fesztivál mindenesét, Domonkos Zsuzsa mű-
velődésszervezőt, aki lapunkat tájékoztatta a
II. Lakikatlan programpontjairól, és magáról a
versenyről.

„Az esemény csakúgy mint tavaly a helyi
szabadtéri színpad udvarában lesz lebonyo-
lítva. A felhőtlen szórakozás biztosítása érde-
kében a csapatok egyes tagjai vicces vetélke-
dőkben is részt vesznek, melyet a legvidámabb
csapat közönségdíjával fogunk honorálni. A
gulyásfőző versenyben szereplőknek a szer-
vezők biztosítanak: tűzifát, sátrat, sörpadokat,
asztalt, 10 db műanyagtányért és kanalakat. A
versenybe 4-tagú csoportok nevezhetnek, per-
sze lehetnek többen is, de az étellel csak négy
személy foglalkozhat. A résztvevő csoportok
legkésőbb augusztus 18-ig jelentkezhetnek a

községi hivatalban, a csoport nevével és 10
euró kaucióval, melyet természetesen a ver-
seny napján visszakapnak. Megemlíteném,
hogy a gulyás elkészítéséhez a hozzávalókat
minden csoport egyénileg biztosítja. A szak-
mai zsűri a felkészítéstől a tálalásig figyelem-
mel kíséri a főzés folyamatát. Külön díjazva
lesznek a legfinomabb gulyásokon kívül a hoz-
záillő pogácsák, egyéb a gulyáshoz illő  fi-
nomságok, a legszellemesebb jelmez, a leg-
szebb sátor és a terítés-tálalás.  

A rendezvény kulturális részében szerepelni
fog a Vági-Páti népdalkör, a Három Patak ze-
nekar, a csicsói Musikölkök, valamint Csörgő
Zsuzsa festőművész kiállítása, népművészeti
és népi iparművészeti vásár és bemutató, sajt-
, bor-, kenyér-, biotermék- és réteskóstoló várja
a vendégeket. Érdeklődni a Lakszakállasi Köz-
ségi Hivatalban lehet a 035/7780104-es tele-
fonszámon. -pint-
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KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb augusztus
17-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A
borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

- Képzeld, mióta a férjemnek kivették a vak-
belét, tíz kilóval kevesebbet nyom.

- Borzasztó! (A folytatást lásd a rejtvényben!)

TŰNŐDIK 
A TISZA
MELLÉK-
FOLYÓJA

... KORNÉL
(KOSZTOLÁ-
NYI-ALAK)

OLASZ SZA-
BADSÁGHŐS

BŐR-
BETEGSÉG

PORTUGÁL
POLITIKUS

(MARIO)

SZÓBA
HOZ

AZ ANYAG-
MENNYISÉG

EGYSÉGE
ÜRES HAS!

GYÖNYÖRT
ÉREZ

NÉVELŐ

SZÍNÉSZNŐ
(LILI)

LETARTÓZ-
TATÁS

ALBÁNIA
FŐVÁROSA

REJTETTEN
ROSSZIN-
DULATÚ

ENGEDÉLY,
LATINUL

FOLYÓ, 
SPANYOLUL

INDULATO-
SAN RÁKIÁLT

FILM-
SZÍNHÁZ

HALADÓ
JELLEGŰ 

VÁLTOZÁS
CSEH ÍRÓ

(JAN KAJETÁN)

BECÉZETT
ARANKA

ZOMÁNC

DÉLELŐTTI ÉT-
KEZÉS IDEJE

HÍRLAPI
ÍRÁSMŰ

MOSÓPOR-
MÁRKA

KÉN

ROMÁNIÁ-
BAN EREDŐ

FOLYÓ
ZSÍRBAN SÜ-
TÖTT TÉSZTA

VAJDA JÁNOS
MÚZSÁJA
FRANCIÁS
FÉRFINÉV

FLUOR,
AMERÍCIUM
KEREK
SZÁM

KÖTŐSZÓ

... CE (KÍNAI
FILOZÓFUS)

NEM IGAZI

VISSZA-
VON!

A TETEJÉRE
MOZGAT-

HATÓ 
FIGURA

ARGON

KOPASZ

ÉTKEZÉS-
HEZ 

KÉSZÜL

NUMERO,
RÖVIDEN

SZINTÉN

LEGJOBB,
ANGOLUL
EURÓPA

KUPA, 
RÖVIDEN

OLASZ 
AUTÓJEL

TÁG

AFRIKA ÉS
ÁZSIA 

PARTJAIT IS
MOSSA

... KOBO
(JAPÁN

ÍRÓ)
LITER

2

1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE
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KOS 
Ha fogva tart a múlt
és csak vársz a jobb
időkre tétlenül és ál-
modozva, elszalad

melletted az élet. Keress in-
kább jelenben lévő, örömteli
elfoglaltságokat.

BIKA
Saját magadnak ár-
tasz vele, ha felveszel
olyan terheket, ame-

lyek nem rád tartoznak. Tanulj
meg másokban bízni.

IKREK
Párod mindent meg-
tesz, hogy kedvesked-
jen neked, de te nem
veszed észre az igye-

kezetét. Ha arra gondolsz, hogy
inkább cserélgetnéd a partne-
reidet, ez hosszú távon nem
működik.

RÁK
Vigyázz az idegrend-
szeredre, Hallgass a
józanságodra, a kiváló
értelmi, szellemi ké-

pességeidet pedig használd
okosan.

OROSZLÁN
Ha az elmúlt időszak-
ban képes voltál meg-
tenni mindazt a vál-
toztatást és belső át-

alakulást az életedben, amire a
sors figyelmeztetett, akkor bi-
zakodva tekinthetsz a jövőd elé.

SZűZ
Lazíts egy kicsit, ol-
dódj fel, és próbálj
meg örülni annak,
ami van. Ne azt ke-

resd, ami elválaszt azoktól,
akik egyébként fontosak szá-
modra.

MÉRLEG
Akkor érzed nyeregben
magad, ha mások hall-
gatnak rád és adnak a

szavadra. Lehet ebben részed, hi-
szen sokan támogatnak az új el-
képzeléseidben.

SKORpIÓ
Gondolataidat nagy-
részt a magánéleted
fogja lekötni, ezért a
munkád és a hivatá-

sod kissé háttérbe szorul egy
időre, és nem leszel túlzottan
lelkes és elkötelezett.

NyILAS
Szánj több időt a lelki-
állapotod javítására,
mert jelenleg a kívül -

állók számára eléggé depresz-
sziósnak tűnhetsz.

BAK
Sikerülhet olyan em-
berekkel is megbe-
szélned pár dolgot,

akikkel ez eddig nehézségekbe
ütközött.

VíZöNTő
Ezen a héten úgy érez-
heted, elérhető közel-
ségbe került a terveid
és álmaid megvalósu-

lása. Készen állsz a változta-
tásra minden téren.

HALAK
Ezen a héten minden
a helyére kerül, elosz-
lanak a kétségeid, és

pontosan tudni fogod, mit
akarsz tenni, merre szeretnél
továbbhaladni az életedben. 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 ki-
állítása megtekinthető 2011. augusztus 21-ig.
Csemadok Galéria:
Aranyosi Szénássy Attila 100 zebra in memoriam Vasarely
című kiállítása augusztus végéig tekinthető meg.

NAGyMEGyER:
XXI. Nagymegyeri Szent István Kulturális Napok, augusztus 19–21
Augusztus 19. Termálfürdő sétánya: 17.30 Borászatok bemu-
tatkozása, Koncertek: 17.40 KORÁB, 19.00 KING SIZE – jazz-
rock, 20.30 LORD, 22.20 BIG MAN BAND. 
Augusztus 20. Szent István utca, Zárda udvara, Sportpálya:
8.00 V. Nagymegyeri Szent István király Teljesítménytúra – in-
dulás a sportpályáról, 8.00 Nagymegyeri Fakanálforgató – sza-
badtéri sütő- és főzőverseny, gyerekprogramok – játszóház,
ugrálóvár, Fellépők: 15.30 tól KIS MEGYER és a CSILIZKE, DS
KANGOO CSAPAT,  CITY DANCE CLUB moderntánccsoport
műsora, FOUR ART SINGERS énekegyüttes műsora. 18.00
Ökumenikus istentisztelet a Szent Miklós római katolikus
plébániatemplomban 19.00 Koszorúzási ünnepség Szent Ist-
ván szobránál. Közreműködik a Balatonfüredi Fúvószenekar.
Nagymegyeri Sportcsarnok, Sportpálya: 16.00 Szent István
napi kupameccs: Nagymegyer – Győri ETO, 18.00 Bajnoki fut-
ballmérkőzés: Nagymegyer – Horná Kráľová. Sétány – zenei
nagyszínpad: 19.30 MADDOGX koncert, 21.00 BENKÓ DIXIE -
LAND BAND zenekar koncertje, 23.00–02.00 Utcabál a GOLD-
DIES együttessel. 
Augusztus 21. helyszín: Termálfürdő sétánya – Zárda iskola
udvara: 10.00 Ünnepi szabadtéri szentmise a Zárda iskola ud-
varán,  10.00 VINO VILLA MEGERE – Borászatok, 14.00 Utca-
zene 18.00 NÓTAMŰSOR – közreműködnek: Katona Katalin,
Németh Borbála, Uher Tibor, Iványi Árpád, Horsicza Tibor
nótaénekesek. Kísér: Lévai Dezső és zenekara, 20.00 VOX
MEGERE zenekar fellépése, 21.00–24.00 UTCAZENE.

Micimackó 
A Walt Disney Animation Studios
visszatér Micimackóval a Százhol-
das Pagonyba, így harmincöt év
után újra szélesvásznon láthatjuk a
világ legismertebb medvéjét.
Amfi szabadtéri mozi 
– Komárom, augusztus 9-10, 21.00

Boszorkányvadászat
Amikor Behman és Felson az éve-
kig tartó háborúzás után hazatér-
nek, észreveszik, hogy szülőföldjü-
kön gyilkos pusztítást végzett a pes-
tis. Az egyházi vezetőknek meg-
győződésük, hogy a járványért egy
boszorkánysággal vádolt lány a fe-
lelős.
Amfi szabadtéri mozi – Komárom, augusztus 9-10, 21.00

V perine 
Cseh zenés vígjáték
Slovan mozi – Nagymegyer, 
augusztus 10, 20.00 

Másnaposok 2.
Phil, Stu, Alan és Doug, a négy jó
barát az egzotikus Thaiföldre utaz -
nak. A Las Vegas-i felejthetetlen le-
génybúcsú után Stu egy visszafogottabb úgymond elő esküvői
bulit szervez. Azonban a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy el-
tervezték. Álmodni se mertek volna arról, ami Bangkokban ve-
lük történik.
Slovan mozi – Nagymegyer, augusztus 17, 20.00 

Függőágyak Bécsben
Új pihenőhely várja a

megfáradt turistákat és a bé-
csieket. A Mariahilferstras-
sén felállított nyitott oldalú
faházban bárki számára
használható függőágyak kí-
nálnak felüdülést.

A bécsi Mariahilferstrasse
alján, a metrómegállónál fel-
tűnő tárgy hívja fel magára a
figyelmet: klasszikus házformájú óriás faház, nyitott homlok-
zatokkal, függőágyakkal. Flederhaus (Denevérház) a neve, de az
állatok helyett a járókelők, vagy a vásárlásban és kiállításné-
zésben elfáradt turisták pihenhetnek meg benne. A többszin-
tes kis ház a nagy bécsi múzeumok közvetlen közelében oázis
a város forgatagában és gyakorlatilag egy új, függőleges köz-
térként funkcionál a MuseumsQuartier előtti hosszú téren.

A ház 2011 októberéig minden nap délelőtt 10 és este 7 kö-
zött van nyitva.

Nyerjen jegyet a II. Tumultus Festre! 
Nem kell mást tenni, mint a helyes választ beküldeni
szerkesztőségünk címére (Františkánov 22. Komárno

945 01 vagy e-mail címre: deltakn@gmail.com) .
Ki a Beatrice frontembere?

D. Nagy Lajos, Nagy Feró, Lukács László
Beküldési határidő: augusztus 11.
A nyertesek névsorát a DELTA 33. számában olvashatják.
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 V pondelok 8. 8. predpokladám v
našom regióne oblačno, časom až
veľkú oblačnosť a miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 14 do + 16  ̊C, denná teplota od + 22 do + 24
̊C. Slabý Z, SZ vietor do 3 – 5 m/s. (od 11 – 18
km/h.)   

V utorok 9. 8. predpokladám v našom
regióne polooblačno, popoludní pri zvä-
čšenej oblačnosti miestami prehánky.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 13 do + 15  ̊C, denná teplota od  + 21 do + 23
̊C. Slabý SZ, Z vietor do 3 – 5 m/s. (od 11 – 18
km/h.)

V stredu 10. 8. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, popoludní s malou možnos-
ťou prehánok. Nemerateľné množstvo vlahy.
Nočná teplota od + 11 do + 13  ̊C, cez deň od
+ 20 do + 22  ̊C. Slabý, časom mierny SZ vietor
do 5 – 7 m/s. (od 18 – 25 km/h.)  

Vo štvrtok 11. 8. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok, zrána veľmi
chladno. Nočná teplota od + 10 do + 12  ̊C, cez
deň od + 19 do + 21  ̊C. Slabý SZ vietor do  2 –
4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

V piatok 12. 8.
predpokladám  v

našom regióne ob-
lačno, popoludní miestami
prehánky. Množstvo vlahy

do 1 mm. Nočná teplota
od + 12 do + 14  ̊C, denná

teplota od + 23 do + 25  ̊C.
Slabý premenlivý vietor
do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14

km/h.)  

V sobotu 13. 8. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malá oblačnosť a bez
zrážok. Nočná teplota od + 13  do + 15  ̊C,
denná teplota od + 25 do + 27  ̊C. Slabý JV vi-
etor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nedeľu 14. 8. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 15  do + 17  ̊C, denná teplota od + 27 do
+ 29  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)  

V nasledujúcom týždni očakávam pre-
menlivé počasie s občasnými zrážkami.

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

Predpoveď počasia  8. 08. - 14. 08.

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

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

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

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

VEĽKÁ  AKCIA

Program podujatí:
11. AUGUST 2011 - šTVRTOK

08:00 - 12:00 Povinná prezentácia
mužstiev v športovej hale

14:00 - 19:00 Stretnutia Kolárovo CUP
2011 v hádzanej

20:00 - 21:00 Sprievod mužstiev  
mestom za doprovodu
dychovky Kolárovčanka
a mažoretiek

21:00 - 21:30 Slávnostné otvorenie tur-
naja Kolárovo CUP 2011

21:30 - 24:00 Diskotéka 
pri Športovej hale

12. AUGUST 2011 - pIATOK
Hádzanárske ihriská
08:30 - 13:00 Stretnutia Kolárovo CUP
14:30 - 20:00 2011 v hádzanej
Ihrisko s umelým povrchom 
pri ZŠ Komenského
13:00 - 15:00 7 metrové hody 

– súťaž o ceny
Štadión Kolomana Gőgha
15:00 Kopanie penalty – 7. ročník
Amfiteáter vo dvore 
ZŠ Františka Rákócziho II.
16:00 GUT-BAND – promenádny koncert
17:30 ATTILAH & JAKUZA
19:00 EMMER PÉTER & BAND
21:30 R-GO koncert - vstupné 1,- € *
Športová hala
20:00 - 23:00 Diskotéka
Rotunda MsKS
20:00 Diskotéka
Centrum mesta
15:00 Gulášová party so živou hud-

bou – usporiadateľ: Kitti-Csiga

13. AUGUST 2011 - SOBOTA
Hádzanárske ihriská
08:30 - 13:00 Stretnutia Kolárovo CUP
14:30 - 20:00 2011 v hádzanej
Areál ZŠ Mateja Korvína, Ul. školská
- Organizátor: Basketball Club Kni-
ves Kolárovo
09:00 - 16:00 Streetball
Výstava amerických áut
14:00 Low rider és freestyle basketball

show
Hudba:
18:00 JÓVILÁGVAN (Štúrovo, SK)
20:00 MOUSTACHE (Dun. Streda, SK)
22:00 HŐSÖK (Veszprém, HU)

Štadión Kolomana Gőgha
14:30 Majstrovský futbalový zápas  

dorast: FK Kolárovo –  Kmeťovo
17:00 Majstrovský futbalový zápas  

4. liga  dospelí : FK Kolárovo  
„A“–  Váhovce

Areál vodného mlyna
08:00 - 11:00 Prezentácia historických

vozidiel
13:00 - 13:30 Presun účastníkov 

na Kostolné námestie
Kostolné námestie, pred MsKS
13:30 - 14:00 Privítanie účastníkov IV.

ročníka letného zrazu
historických vozidiel

14:00 - 15:30 Výstava historických vozi-
diel – veteránov OLD TI-
MER CLUB NITRA - súťaž
o „Kolárovské stuhy”,
jazda zručnosti

15:30 Vyhodnotenie organizátormi a
predstaviteľmi mesta

17:00 Ťah tomboly

Amfiteáter vo dvore 
ZŠ Františka Rákócziho II.
14:30 BLASTNOISE
16:00 LESLIE & HEARTBREAKERS
17:30 ROBO ŠIMKO & skupina MassRiot
19:00 HISTÓRIA
21:30 MAGNA CUM LAUDE –

vstupné: 1,- € *
Športová hala
20:00 - 23:00 Diskotéka
Rotunda MsKS
20:00 Diskotéka
Centrum mesta
08:00 Gulášová party so živou hudbou
– usporiadateľ: Kitti-Csiga

1�. AUGUST  2011 - NEDEľA
Rímskokatolícky kostol
08:30 - 09:30 Sviatočná svätá omša 

v jazyku slovenskom
11:00 - 12:00 Sviatočná svätá omša 

v jazyku maďarskom
Hádzanárske ihriská
08:30 - 14:00 Finálové zápasy Kolárovo

CUP 2011 v hádzanej,
slávnostné vyhodnotenie

Štadión Kolomana Gőgha
17:00 Majstrovský futbalový zápas
(dospelí): FK Kolárovo „ B“– FC Actív
Komárno

Amfiteáter vo dvore ZŠ Františka Rá-
kócziho II. - Rodinné popoludnie –
večer folk-rockovej hudby
16:00 ROCK - STONE
17:00 BÓBITA EGYÜTTES – detský

koncert - Esztergom
18:00 CSERÓK NÉPTÁNCEGYÜTTES –

Győr a okolie
19:00 Szabó Márta, Rigó Jenő, Mészá-

ros Tamás, skupina SYNCRON
BAND – šlágre, melódie
dávnych čias

21:30 FOLK ERROR Debrecín

VýSTAVy:
Vestibul mestského úradu
Ručné práce členov Klubu dôchodcov
v Kolárove, výstava Poľovníckeho
združenia DROP Kolárovo 
a MO chovateľov poštových holubov
Piatok-sobota 10:00 - 19:00 , nedeľa
10:00 - 15:00
Centrum voľného času
Výstava ZO drobnochovateľov. 
V nedeľu po ukončení výstavy 
odovzdávanie cien.
Sobota 09:00 - 19:00, nedeľa 09:00 -
16:00
Mestské kultúrne stredisko - Libresso
Ladislav Szabó – výstava umeleckých
fotografií
Piatok - nedeľa
Výstava ľudových krojov z Iže
Otvorená od 20. augusta
Počas jarmoku premáva vláčik, odchod
od informačného stánku MsÚ

21. AUGUST 2011 – NEDEľA
Park svätej Rozálie
17:00 Kladenie vencov pri príležitosti

dňa sv. Štefana
Mestské kultúrne stredisko -
divadelná sála
18:00 MALODUNAJSKÉ ROCKOVÉ
DIVADLO – slávnostné vystúpenie

Každého srdečne očakávame!

* Predpredaj vstupeniek v MsÚ, kanc.
č. 1. Predaj u informačného stánku
MsÚ počas celého dňa a 2 hod. 
pred začiatkom pri vchodoch 
do amfiteátra.

27. KOLÁROVSKÝ JARMOK A TRADIČNÉ HODY, 12. OSLAVY VÝROČIA DŇA SVÄTÉHO ŠTEFANA
Mesto Kolárovo aj tento rok usporiada jarmok a tradičné hody.

Podujatia trvajú od 11. do 14. augusta 2011. Miesto konania jarmoku bude na Ul. školskej
od 12. do 14. augusta 2011, t.j. od piatka do nedele, denne od 08.00 do 21.00 hod.
V sobotu, t.j. 13. augusta 2011, sa svojim umením predstavia ľudoví remeselníci.
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Množia sa prípady vykradnutých áut
Polícia varuje: Nenechávajte si veci v zaparkovaných au-

tách. Zlodejovi niekedy stačí čas, kým si naložíte do vozidla
nákup.

V noci z 24. na 25. júla došlo v Komárne na Ulici Biskupa
Királya ku krádeži vlámaním do osobného auta Ford Ga-
laxy. Z auta si páchateľ odniesol peňaženku s finančnou
hotovosťou a bankomatovú kartu. Majiteľovi vznikla pri
krádeži škoda za asi 100 eur.

V utorok 26. júla krátko po jedenástej hodine dopolu -
dnia prijali nitrianski policajti oznámenie o krádeži vecí z
auta pred obchodom na Hlohoveckej ulici. Majiteľka si pri
nakladaní nákupu do auta položila svoju kabelku do od-
kladacieho priestoru vo dverách. Odtiaľ jej ju neznámy pá-
chateľ ukradol spolu aj s jej dokladmi, stravnými lístkami
a hotovosťou. Majiteľke vznikla krádežou škoda za viac ako
750 eur. 

Neprovokujte zlodejov
Vo výpočte podobných prípadov by sme mohli pokra-

čovať. Majitelia podceňujú situáciu a v autách si nechávajú
na viditeľných miestach nielen okuliare, fotoaparáty, ka-
mery, autorádiá, nákupy a taštičky s dokladmi, ale niekedy
rovno peňaženky, kufríky a kabelky. Neuvedomujú si, že sa
vystavujú riziku krádeže príležitostnými zlodejmi.

Cennosti ako vo výklade
Nedajte šancu zlodejom. Aj keď len na chvíľu opúšťate

svoje auto, nenechávajte v ňom vystavené cennosti a
osobné veci. Auto nie je výkladná skriňa. Chvíľka nepo-
zornosti k svojím vlastným veciam sa môže vypomstiť
nielen škodou, ktorá vznikne, ale aj strateným časom pri
nahlasovaní krádeže  alebo pri vybavovaní nových dokla-
dov.

Z policajných hlásení

... 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

Spoločnú ponuku pre turistov počas leta a
na jeseň pripravuje Komárno a maďarské
Komárom. Projekt Kultúrne leto bez hraníc
organizuje Regionálne združenie Váh – Du-
naj – Ipeľ v spolupráci s oboma mestami.

Cieľom je využiť potenciál ich spolupráce
pre cestovný ruch. Ako povedal šéf združenia
Daniel Balko, v Komárne, Komárome a ich
okolí sa nachádzajú viaceré termálne kúpa-
liská, kam chodia návštevníci na dlhšie po-
byty. „Keď v prípade nepriaznivého počasia
nevedia využívať služby kúpaliska, chceli by
sme využiť potenciál, ktorý môže vzniknúť
spoluprácou miest Komárno a Komárom a
ponúknuť im atraktívne kultúrne podujatia“
uviedol Balko. Súčasťou ponuky kultúrnych
podujatí bude štvrtý ročník Vínneho korza v
Komárne a prvý ročník Festivalu pálenky, za-
meraný na prezentáciu domácich výrobcov.
Obe podujatia budú mať presah aj do maďar-
ského Komáromu. Podľa Balka spadajú do zá-
meru regionálneho združenia podporovať
imidž Nitrianskeho kraja ako regiónu vína,
poľnohospodárstva a domácich produktov.

Medzi ďalšími podujatiami je napríklad fil-
mový festival pre pamätníkov, v rámci kto-
rého budú v Komárne premietať staré slo-
venské, české, maďarské a poľské filmy. V

prog rame je aj medzinárodný festival dycho-
vých hudieb. „V mestách Komárno aj Komá-
rom sa nachádza viacero netradičných súborov
dychových hudieb, takže festival bude o ná-
strojoch, nielen o klasickej dychovke“ - povedal
Balko. Náklady na projekt Kultúrne leto bez
hraníc sú vo výške 16 200 eur, z toho 1800 eur
prispelo mesto Komárno a zvyšok išiel z mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Program sa začal v júli a potrvá až do
konca novembra.

zdroj: sme.sk

Komárno a Komárom organizujú
spolu festivaly vína a pálenky

Maďarského mladíka,
ktorý v utorok 2. augusta v
Komárne skočil z mosta do
Dunaja, sa  podarilo zachrániť
slovenským policajtom. Pred-
poludním prijal dôstojník
operačného strediska v Ko-
márne telefonické oznámenie
o tom, že niekto skočil z
mosta do Dunaja. Na miesto
okamžite vyslal hliadku po -
riečneho oddelenia. Policajti
mali zistiť, či je oznámenie
pravdivé.

Ani nestihli naskočiť 
do člna

So služobným vozidlom sa
presunuli k brehu rieky, kde
chceli nastúpiť do odstave-

ného motorového člna, aby sa
čo najrýchlejšie dostali k
mostu, ktorý spája Slovenskú
republiku s Maďarskou repu-
blikou. „Už z brehu zbadali, že
to nebol planý poplach, a že
musia konať. Asi osem me-
trov od brehu videli neznámu
osobu,“ uviedla hovorkyňa
Prezídia PZ SR Denisa Balo -
ghová. V studenej vode plá-
val z posledných síl mladý
muž. Podľa Baloghovej nebol
čas presúvať sa do motoro-
vého člna, policajt bez váha-
nia skočil do vody. Hrozilo to-
tiž, že vysilený mladík ne-
bude vládať doplávať k brehu,
a že ho stiahne silný prúd
rieky.

Prežil bez ujmy na zdraví
Policajt mladíka vo vode za-

chytil a plával s ním k brehu.
S pomocou kolegyne poli-
cajtky muža vytiahli na breh a
boli pripravení okamžite po-
skytnúť mu prvú pomoc. Mla-
dík s policajtmi komunikoval
a tvrdil, že nie je zranený, a že
mu nič nie je. Pre istotu však
zavolali rýchlu zdravotnú po-
moc a previezli ho do nemoc-
nice.

Mladý muž pri sebe nemal
doklady. Policajti zistili, že je
to 26-ročný občan Maďarskej
republiky, tak sa spojili aj s
maďarskými kolegami. Vý-
sledky zdravotnej prehliadky
v nemocnici potvrdili, že mla-
dík neutrpel zranenia a po-
poludní mohol odísť domov.

Zdroj: sme.sk 

Skočil z mosta do Dunaja,
policajti ho vytiahli 
Policajti zachránili mladíka z Maďarska, ktorý skočil z mosta
do Dunaja. Na breh ho vytiahla hliadka, ktorú poslali na 
miesto preveriť pravdivosť hlásenia o skoku z mosta.
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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.

„Nem szárad fel szemem könnye,
Hazavárlak mindörökre.
Nehéz az életet élni nélküled,
Feledni Téged soha nem lehet.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
augusztus 7-én, halálának 5, évfordulóján

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.

Augusztus 3-án emlékeztünk halálának 
5. évfordulóján

Domonkošová Ruženára
(Komárom-Gyulamajor).

Emlékeznek rá: férje, gyermekei, unokái 
és a többi családtag.

Megemlékezés

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

„A temető csendje ad Neked nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma, míg élünk megmarad.“

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 7-én, 
halálának 4. évfordulóján

Szayka Erzsébet Mártára
szül. Szmicsek

Komáromban.

Emlékét és szeretetét őrző gyermekei és unokái.

„Életed legszebb tavaszán eltiport a halál,
Emléked szívünkben örökké fáj.
Álmodtál egy boldog jövőt, tündérien szépet,
De a kegyetlen sors mindent összetépett.“

Augusztus 1-jén volt 7 éve, hogy tragikus 
körülmények közt távozott közülünk 

éle tének 17. évében imádott kislányunk, 
hugicánk és unokánk

Beke Dianka Komáromban.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal köszönjük azok-
nak, akik ismerték és szerették, hogy velünk együtt emlékez-
nek ezen a szomorú évfordulón. Soha nem felejtő családja.

Nagy Józsefre
Komáromban.

Emlékét örökké őrző felesége Joli, két nevelt fia családjukkal,
két lánya családjukkal és az egész rokonság.

Nyári napközi tábor: színját-
szás, nyelvi és történelmi té-
makörben. Ógyallán a Ko-
márňanská 100. alatt a Posta
épületében, 1. emelet.  E-mail:
orbiscentrum@gmail.com.
Tel: 0948 262 144.

• 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 – Já-
nos. Tel.: 0907 490 224.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• 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.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.

• Banki jelzáloghitelek. Ka-
mat 1,89%-tól. Futamidő
max. 40 év. Gyors ügyinté-
zés. Tel.: 0907 235 125.
• Nem banki hitelek 6000
€-ig, ingatlanfedezettel. 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.
• Predám sedaciu súpravu,
dvojlôžková úprava, cena 120
€ + dohoda. Tel.: 0918 420 977.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 271 253.
• 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.
• Eladók 3-4 hónapos né-
metjuhász kutyusok. Tel.:
0905 606 252.
• Sofőröket keresek nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
606 252.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Predám Kia Rio 1.3i, čer-
venej farby, r.v: 2002. Tel.:
0905 323 291.
• Bérelnék éttermet, sörözőt,
presszót, a KN-járásban. Tel.:
0915 952 365.
• Szobafestést, kisebb kő-
művesmunkát vállalok. Tel.:
0904 367 318.
• Olcsón eladó gyerekszoba-
bútor. Tel.: 0908 758 467.
• Hitelek, adósságrendezés,
ingatlanok adásvétele. Tel.:
0910 328 502.
• Szoba-konyhás lakás kiadó
+ balkon, augusztus 1-től Ko-
máromban. Tel.: 0904 873
230.
• Szoba kiadó diákok részére
Komáromban. Tel.: 0904 873 230.
• Eladó régi családi ház Ko-
máromban a Hold utca 3 alatt
+ telekkel a Nap utcán. Tel.:
0905 268 654.
• Predám 5 á záhradu, Ko-
márno s chatkou. Tel.: 0915
980 572.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1+14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó 2-szobás családi ház a
Benében, ár: 46.000 €. Tel.:
0918 684 661.

• Felveszünk sofőröket nem-
zetközi szállításra: „E“ jogosít-
vány szükséges + gyakorlat.
Tel.: 0036 30 475 1702.
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon! Tel.: 0919 079 983.
Magyarországon dolgozók,
nyugdíjasok, vállalkozók is.
• Gútán és környékén, de fő-
leg Ausztriában festői állást
keresek, komoly szakmai gya-
korlattal és referenciákkal.
Tel.: 0908 227 842.
• Eladó Calex Samsung fa-
gyasztó, 7-fiókos, 300 l-es, alig
használt. Tel.: 0903 773 022.
• Eladó Csallóközaranyoson
a tó partján parkosított telken
4-szobás ház garázzsal, ár:
30.000 €. Tel.: 0903 306 447,
18-20 ó között.
• Eladó jó állapotú íróasztal,
6-fiókos. Tel.: 0948 501 466 +
sms.
• Eladó 2 db pléh hordó 200
l, csappal naftára Gútán. Tel.:
0905 184 519.
• Predám rodiaci citrónov-
ník, figovník, banánovník a
leander. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Volkswagen Golf Sdi,
2001 STK, EK 2012, ár: 2850 €.
Tel.: 0908 493 994.
• Szórólapok kihordását vál-
lalom Búcson. Tel.: 0907 261
131.
• Olcsón eladó gyerekszoba-
ágy, szekrény, íróasztal. Tel.:
0905 648 805.
• Eladó Citroen Saxi 1.1,
gy.év: 2002 STK, EK 2012 ezüst
metál. Tel.: 0905 157 636.
• Dunamocson eladó 2-szo-
bás családi ház, közel a Du-
nához. Tel.: 0908 469 120.
• Eladó kézi káposztareszelő
és konzerválógép Gútán. Tel.:
0908 547 153.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• 3-szobás családi ház eladó
Búcson a 230. házszám alatt.

• Eladó garázs önsegélyes la-
kás belső udvarában. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 3-szobás átépített la-
kás 60 m2 a Hajó utcán. Tel.:
0919 032 356.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0918 715 600.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcán, 1. emelet.
Tel.: 035/381 0674.
• Bérelnék házat Komárom-
tól 15-km-ig. Tel.: 0915 952 365.

• Eladó gyermek sportkocsi,
színes Sony TV. Tel.: 0948 006
071.
• Gyüjtőknek: olcsón eladók
Móricka régi számai. Tel.:
0944 066 561.
• 1-éves Golden Retriever ku-
tyám ajándékba adom. Tel.:
0905 386 719.
• Eladó Hetényen új családi
ház, ára: 50.000 €. Tel.: 0905
230 373.
• Lakás-, ház-felújítást min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Magyarok országos gyűlése,
Bösztörpuszta augusztus 13-án,
14 €. Jelentkezni lehet a 0905
248 430-as telefonszámon.
• Esőcsatornák szerelése, tisztí-
tása és festése. Tel.: 0907 561 231.

Mellékállásban keresünk
amatőr/profi modelleket
(6 hónap-50 év) és duci
hölgymodelleket (16-50
év) reklám- és divatfotózá-
sokra, bemutatókra, rek-
lámfilm szerepekre stb. To-
vábbi infó és jelentkezés:
www.mondecaste.hu ol-
dalon! (+3670/416-63-89)

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

Tomová Vivien  
Megyercs 
(2400/45)

Pálfy Szilárd Zsolt
Csallóközaranyos 

(3800/52)

Žaškovská Nikoleta
Marcelháza
(2800/49)

Pataky Zsombor
Ekel

(3950/53)
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ÚjSZüLöTTEK:
Lakatosová Viktória (Ógyalla); Jobbágy Emma (Keszegfalva);
Csóka Jozef (Marcelháza); Dufek Norbert (Komárom); Rigóová
Natália (Dulovce); Žaškovská Nikoleta (Marcelháza); Flegel Tí-
mea (Ógyalla); Pataky Zsombor (Ekel); Pálfy Szilárd Zsolt
(Csallóközaranyos); Boráros Attila (Komárom); Beke Dávid
(Komárom); Rafael Adrián (Bálvány); Tomová Vivien (Me-
gyercs); Stojka Alex (Ógyalla); Varga Ádám (Madar); Bencsí-
ková Melanie (Csallóközaranyos)

ELHUNyTAK:
Šukolová Anna (77) Szentpéter; Kováč Oskár (54) Marcelháza;
Madarász Béla (54) Gúta; Manyusová Ida (75) Megyercs; Or-
szághová Helena (76) Martin; Bobrovniczki János (91) Komá-
rom; Sárközy Ladislav (35) Komárom; Végh Katalin (70) Szi-
las;  

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Fekete Zsolt (Ifjúságfalva) és Mgr. Magalová Kamila (Komá-
rom); Sztahó Ľudovít (Balony) és Szombatiová Zuzana (Ko-
márom)

„Édes jó Istenem, hallgasd meg imánkat
Áldd meg minden jóval édes jó Anyánkat,
Áldó két kezedet tartsd mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretettel, ne legyen bús napja.“

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

Augusztus 2-án ünnepelte 
54. születésnapját a drága férj, 

édesapa, nagypapa, após 

Szőke András
Bálványon.

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

Augusztus 11-én ünnepli 
9. születésnapját

Vajlik Vikike Bogyaréten.
Ez alkalomból szeretettel gratulál, 

vidám és boldog gyermekkort kíván
Csicsó mama és Csicsó papa.

Köszönti felesége Zsuzsa, két fia,
lánya, menye, leendő veje és két

unokája, akik sok puszit küldenek
a papának.

Augusztus 1-jén ünnepelte 
7. születésnapját

Szőke Richárd Ekecsen.
Sok szeretettel köszöntik Bálványról

nagyszülei.

Augusztus 7-én ünnepelte 70. születésnap-
ját drága jó édesanyánk és nagymamánk

Zsidekné szül. Kálazdy Erzsébet
Marcelházán.

Ezúton köszönjük fáradozását, sze-
retetét és jó egészséget kí-
vánunk neki: lányai Böbe
és Ildikó, veje Tibor, uno-
kái Annamária, Tibor,
Tündi Zsoltival és Erika.

Hordozható csapolópult,
családi rendezvényekre
vagy falunapokra eladó.
Tel.: 0905 254 420.

Augusztus 7-én ünnepelte 
11. születésnapját

Földes Bence, 
valamint augusztus 22-én 
ünnepli 10. születésnapját

Földes Bátor 
Tanyon.

Augusztus 10-én ünnepli 
79. születésnapját

Boncz András 
Őrsújfalun.

Sok erőt, egészséget 
kíván 

felesége és lánya.

Augusztus 4-én ünnepelte 
80. születésnapját

Kalmár János 
Nemesócsán.

„Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket. 
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Augusztus 12-én ünnepli 6. születésnapját 

Gál Levente Hetényen.
Szeretettel köszönt Téged anya, nagy-
szüleid, keresztszüleid, dédik és min-
denki, aki szeret Téged.

E szép évfordulók alkalmából szívből köszöntik
őket szüleik, nagyszüleik, valamint az egész rokonság.

E szép jubileum 
alkalmából szívből gratulál

az egész családja.

• Eladó 3-szobás lakás, Ko-
menský u., 82 m2, eredeti ál-
lapot. Tel.: 0948 501 466.
• Duna-parti üdülőövezetben
családi ház eladó. Tel.: 0907
167 096.
• Madárkalitka és hegyike-
rékpár eladó. Tel.:0907 167
096.
• Kiadó berendezett szoba-
konyhás lakás a Meštianskán.
Tel.:0904 594 535.
• Szlovák nyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet cs. házban, KN.
Tel.: 0918 497 016.
• Eladó családi ház KN-től 10-
km-re, 2-szobás. Tel.: 035/778
6004, 0904 143 981.
• Fogyni vágyók figyelem! Jo-
jo efekt nélküli fogyás. Tel.:
0918 560 781.
• Eladók színes andulkák.
Tel.: 0918 022 566.
• Vennék Zetor papirokat,
M30 11. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás KN-ben, Len. sady.
Tel.:0908 103 987.
• Eladó Wartburg 353 STK
2013 és Babetta 207-es, ára: 350
€ ill. 100 €. Tel.: 0904 223 521.
• Eladó babakocsi jutányos
áron. Tel.: 035/7710 199.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
•Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Díjnyertes minőségi borok
eladók. Tel.: 0918 869 700.
• Eladó térkő, járdaszegély, kerí-
tésre fedlapok.Tel.: 0908 042 655
• Eladók vietnami kismala-
cok augusztus végétől Szent-
péteren. Tel.: 0902 040 372.

Szeretném megköszönni az állami
rendőrség komáromi járőreinek, hogy
2011. augusztus 1-jén, hétfőn Komá-
romban a Jókai utcai parkolóban a
déli órákban emberségesen jártak el
velem szemben.

JJ..  ccssaalláádd



18 2011. augusztus 8.   •   DELTASpORT

Hétvégi focimenü

Kajak - Kenu

Elsőízben rendezték meg az egy évvel ez-
előtt váratlanul elhunyt KFC-s edző, Cza-
nik Károly emlékét megőrizni hivatott

emléktorna első évfolyamát. A szervezésből
különösen a szülők vették ki részüket, de kö-
szönet illeti azokat a támogatókat is, akik
anyagi hozzájárulásukkal segítették az emlék-
torna létrejöttét. Csicsó Péter, a C.B.C.G. Pékség
tulajdonosa, id. Csintalan Tivadar, Zakál Fe-
renc és Kádár Krisztián voltak azok, akiknek a
gyerkőcök nagy hálával tartoznak. Ezekben az
ínséges időkben is készségesen segítik a gyer-
mekfoci fejlődését, ezzel is hozzájárulva a srá-
cok sportolási lehetőségeinek javításához. A
komáromi csapat egyben búcsúzott ifj. Csin-
talan Tivadar edzőtől is, aki lapunk megjele-
nésekor már Ausztráliában kezdi berendezni
új életét. 

A 7 és 8 éves gyerkőcökből kialakított csapat,
Ehrenberger Erik és ifj. Csintalan Tivadar ed-
zők vezetésével ugyan második mérkőzésén

súlyos vereséget szenvedett a Győri ETO FC
csapatától, de mint az később kiderült, a tor-
nagyőztes senkit nem kímélt, és magabiztosan
vette az összes akadályt. Valamennyi találkozót
Ferenczi József játékvezető irányította, a részt-
vevő csapatok legnagyobb megelégedettségére.  

Eredmények:
KFC – Nagymegyer 10:2
Győri ETO FC – Nyárasd 4:1
KFC – Győri ETO FC 1:11
Nyárasd – Nagymegyer 10:1
KFC – Nyárasd 5:1
Győri ETO FC – Nagymegyer 9:0
A torna gólkirálya:

Rátonyi Soma (Győri ETO FC)
A torna legjobb játékosa:

Csomor Áron (KFC)
A torna legjobb kapusa:

Nagy Kristóf (Nyárasd)
Gyuricsek László felvétele

Gútai Tizenegyes
hetedszer 

FELNőTTEK
2011. augusztus 13. (szombat) 17 órakor: KFC – Palári-

kovo (Régióbajnokság), Gúta – Vága, Ekel – Párkány (IV.
liga), Ógyalla „B”/Bajcs – Dulovce (Területi Bajnokság). 2011.
augusztus 14. (vasárnap) 10.30 órakor: Ifjúságfalva – Me-
gyercs (Területi Bajnokság II. osztály) 14 órakor: Marcel-
háza „B” – Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály) 17 óra-
kor: Szentpéter – Garamkálna, Hetény – Zselíz, Naszvad –
Kozárovce (V. liga – Keleti csoport), Ekecs – Csallóközkürt (V.
liga – Déli csoport), Lakszakállas – Madar, Gúta „B” – FK Ac-
tiv, Šrobárová – Izsa, Perbete – Pat, Búcs – Bátorkeszi, Vág-
füzes/Kava – Nemesócsa, Keszegfalva – Csallóközaranyos
(Területi Bajnokság), Nagykeszi – Bogyarét, Őrsújfalu – Du-
namocs, Tany – Dunaradvány, Martos – Bogya/Gellér, Csi-
csó – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben:
Udvard – Nagymegyer (IV. liga), Zsitvabesenyő – Mar-

celháza, Bánov – Ógyalla (V. liga – Keleti csoport) 

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
2011. augusztus 13. (szombat) 17 órakor: Hetény – Lak-

szakállas, Madar – Nemesócsa, Dulovce – Perbete, Őrsújfalu
– Keszegfalva. Tany – szabadnapos lesz.

A két héttel ezelőtti brandenburgi junior vb-n, aztán
folytatta remek szereplését ez a komáromi-pőstyéni pá-
ros. Egy az egyben megismételte zágrábi sikerét, csak-
hogy „egy emelettel feljebb”. Az 500 méteres távon el-
sőként siklottak át a célvonalon, megelőzve a spanyol
és magyar egységeket. Az 1000 méteres versenyben
csak a németek tudták megelőzni őket, de ez mit sem
von le a két versenyző fantasztikus teljesítményéből.
Ehhez nagyban hozzájárultak azok a komáromi edzők
is, akik nap mint nap áldozatos munkát végeznek a ka-
jakos palánták nevelésében. Demin Viktor jelenlegi ko-
máromi edzője Polhammer László, akinek nevéhez
megannyi siker fűződik több évtizedes munkája alatt.
Persze, nem lehet említés nélkül elmenni Kristína Me-
dovčíková, Pavol Náhlik és Katarína Ujváriová edzők
neve mellett sem, hiszen 14 éves koráig ők igazgatták
Viktor útjait. Tényként állapítható meg tehát, hogy jó
kezekben van a komáromi kajakozás.

A brandenburgi junior vb-n még két további komá-
romi versenyző is részt vehetett, mégpedig Roberta Pe-
lantová, aki K1-ben a végső 12. helyet szerezte meg 1000
méteres távon, és Pálmay Dávid, aki a kajaknégyes tag-
jaként az előkelő 5. helyen fejezte be a versenyt.

I. Czanik Károly Emléktorna

Demin Viktor világbajnoki címe  
Egy hónappal ezelőtt öröm-
mel adtunk hírt a Selye János
Gimnázium diákjának, a Ko-
máromi Kajak – Kenu Klub
versenyzőjének, Demin Vik-
tornak óriási sikeréről a zág-
rábi junior Eb-n.  A pőstyéni
Mário Jančával egyetemben
akkor Európa-bajnoki címet
szereztek a K2-sek 500 méte-
res versenyében, és ezüstér-
met az egy kilométeres távon.
Ezzel a teljesítményükkel
nemcsak a szakma figyelmét
hívták fel magukra, de junior
Európa-bajnoki éremgyűjte-
ményüket is teljessé tették.
Mindketten ugyanis tagjai vol-
tak annak a szlovák kajakné-
gyesnek, amely a tavalyi,
moszkvai junior Eb-n bronzér-
met szerzett.

A gútai Gőgh Kálmán stadionban immár hetedik al-
kalommal rendezik meg a hagyományos 11-es rúgó ver-
senyt, mindezt a Gútai Vásár keretén belül. Az ese-
ményre mindazon sport- és focikedvelő személyeket
várják, akik szeretnének belekóstolni ennek az utánoz-
hatatlan eseménynek a hangulatába. A verseny győztese
túl a város polgármestere által felajánlott vándorserle-
gen még 111 €-s készpénzzel is gazdagodik. Ezen kívül
további tárgyi nyeremények is gazdára várnak. 

Ízletes gulyásról és üdítőitalokról a rendezők gon-
doskodnak.

További információk: Balogh Árpád – főszervező, tel.:
0905 661 206

Demin Viktor (jobbra) és Mário Janča Európa- és világbajnokok

Felhívás

Karcsi bácsi büszke lenne, hiszen nem okoztak csalódást a hazai lilák
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Labdarúgás

HETÉNy
Harmadízben rendezték

meg a nagy érdeklődéssel várt
sportnapot, melynek kereté-
ben a Polgármesteri Kupáért
küzdöttek meg a résztvevő
csapatok. A mintegy 500 néző
nem bánta meg, hogy ismét a
hetényiek kedvenc helyén, a
sporttelepen töltötte el a na-
pot, amelyet remek mérkőzé-
sek tarkítottak. A döntőben
mindenki legnagyobb meg-
elégedettségére a hazaiak

mérkőztek meg az örök rivális
szomszédokkal, Marcelháza
csapatával. A vendégek meg-
érdemelten nyerték el a győ-
zelmi pálmát, ezzel is jelezve,
hogy folytatni kívánják remek
tavaszi szereplésüket a kez-
dődő bajnoki sorozatban. A
tavalyi rossz sorozat után a
madariaknak is felcsillanni
látszik némi remény, hiszen
az ötödik ligások társaságá-
ban sikernek számít a harma-
dik hely.  

Eredmények:
Hetény – Madar 3:2
Marcelháza – Szentpéter 2:1
III. helyért:
Madar – Szentpéter 1:1 –

büntetőrúgásokkal 5:4
Döntő:
Hetény – Marcelháza 2:4
A helyosztók előtt ifjúsági

mérkőzést rendeztek, ame-
lyen a madariak 2:1 arány-
ban bizonyultak jobbnak a
hazai csapatnál. A díjakat
Lucza Sára polgármesterasz-
szony, és Svarba Ferenc klub-

elnök adták át a csapatok-
nak. És a néző, túl a nap él-
ményein, egyéb élménnyel
is távozott a hetényi sportte-
lepről. A komáromi Pepita
Tours által felajánlott fődíjat
vihette magával, amely egy
budapesti, vacsorával egybe-
kötött színházlátogatásra jo-
gosítja fel.

KESZEGFALVA 
Ünnepi hangulat uralko-

dott a torna napján, hiszen a
keszegfalvi klub fennállásá-
nak 80. évfordulóját is ünne-
pelte. A négy csapat részvéte-
lével megrendezett tornát Mi-
lan Lehocký polgármester és
Szüllő Béla klubelnök nyitot-
ták meg. A többségében jó
színvonalú mérkőzéseket
hozó tornát végül az izsaiak
nyerték, akik a Területi Baj-
nokság előző idényében már
nemegyszer felvillantották
igazi tudásukat, nem kevés
meglepetést okozva. Torna-
győzelmükhöz nem kis mér-
tékben hozzájárult az örökifjú
Untermayer László is, aki cso-
dákat művelt a győztes csapat
kapujában. 

Eredmények:
Izsa – Megyercs 12:0
Keszegfalva – Rédei S.E.

(Magyarország) 5:0
III. helyért:
Rédei S.E. – Megyercs 3:3 –

büntetőrúgásokkal 4:3
Döntő:
Izsa – Keszegfalva 2:0
A torna legjobb játékosának

a hazai Rigó Vilmost hirdet-
ték ki a szervezők. A díjakat
Milan Lehocký polgármester,
valamint Imrich Trenčík, a ke-
szegfalvi csapat támogatója
adták át.      

RÉGIÓBAjNOKSÁG
J. Bohunice – KFC 1:4 (0:3), Kóša,

Szórád, Gonzáles, Uzola
Az újonc lilák idegenben ütötték ki el-

lenfelüket, és nem is akármilyen játék-
kal. Az egész csapat remekül megküz-
dött az eredményért, és még az is bele-
fért, hogy a második félidő elején Nagy
büntetőt vétsen. A hazaiak akkor lőtték
be egyetlen góljukat, amikor a lilák már-
már megalázták őket, és a védelem is in-
kább a góllövésre összpontosított. 

IV. LIGA 
Vága – Ekel 3:1 (2:0), Gőgh
Az egyébként is gyenge színvonalú

találkozón bosszantóan lélektelenül
játszottak a vendégek, pedig a felké-
szülés alatt más érzésük volt a szur-
kolóknak kedvenceikkel kapcsolat-
ban. Ilyen formában, tehát a hazaiak
győzelme teljesen megérdemelt. 

Újlót – Gúta 1:1 (1:1), Glofák
Idegenből az egy pont lehet szép si-

ker is, de ebben az esetben ez nem

állja meg a helyét. A gútaiak ugyanis
végig fölényben játszottak, Glofák gól-
jával vezettek is, majd kihagytak két
ordító helyzetet. Aztán, ahogy az lenni
szokott, a hazaiak találtak egy potyát,
így a vendégeknek meg kellett elé-
gedniük az egy ponttal, pedig oly kö-
zelinek látszott a három…

Nagymegyer – Nagysurány 0:0
Érdekesen kezdődött a találkozó, hi-

szen már a 2. percben „ajtó-ablak”
helyzet adódott Bajnok Attila előtt, de
a tapasztalt játékos mellé gurított. Úgy
jó 25 percig a hazaiak fölényben ját-
szottak, remekül kombináltak, és
semmi jele nem látszott annak, hogy
a vendégek pontot rabolnak. Ők azon-
ban kiegyenlítették a játékot, és mivel
senki nem talált a kapuba, igazságos
döntetlen született az egyébként jó
iramú találkozón. 

További eredmények: Dvory n/Ž. –
H. Kráľová 1:0, ViOn „B” – Neded 0:0,
Šahy – ČFK 1:2, N. Život – Vrakúň 1:1,
Štúrovo – Sládkovičovo 4:1.

V. LIGA – KELETI CSOpORT  
Ógyalla – Hetény 2:1 (1:0), Kling,

Tárnok – Lucza
Annyira óvatosan kezdtek a csapa-

tok, hogy az első félidőben szinte nem
is történt említésre méltó esemény.
Amikor viszont már az öltözőbe ké-
szültek a csapatok, Kurák nem nagy
erejű lövése kipattant a vendégek ka-
pusáról, Klingnek már csak a hálóba
kellett pofoznia a labdát. Az 50. perc-
ben egyenlítettek a hetényiek, amikor
Lucza szabadrúgását a hazai kapus
eléggé szerencsétlenül „bevédte”.
Húsz perccel később Tárnok állította le
szabadhoz a labdát, és a sorfal mellett
a hálóba lőtt. Ezután még mindkét
csapat előtt adódtak helyzetek, de a
hazaiaknak sikerült megőrizniük egy-
gólos előnyüket.  

Marcelháza – Hontfüzesgyarmat
2:2 (1:2), Zajos, Németh P.

Az első félidő a vendégeknek ked-
vezett jobban, míg a másodikban több
jó helyzetet is elpuskáztak a hazaiak.
Az egyenrangú ellenfelek küzdelme
végül is igazságos pontosztozkodást
hozott. 

Ímely – Szentpéter 9:4 (7:0), Oršo-
lík 3, Csontos 2 (1-11 m), Lovász M.,
Lovász J., Kender, Csapó -  Vida E. 2,
Lakatos 2 (1-11 m)

A gólzáport felhőszakadás követte,
mintha az égiek is hozzá akartak
volna tenni az újonc teljes „eláztatá-
sához“. Mert bizony játékban nagyon
elmaradtak a hazaiaktól, akik szinte
akkor lőttek gólt, amikor kedvük tar-

totta. A nagy parádéban viszont he-
lyenként megfeledkeztek a védeke-
zésről, ami lehetővé tette a vendégek-
nek a számukra „tisztes“ eredmény el-
érését. Ha már kilenc kapott gólnál le-
het tisztes eredményről beszélni...  

Cseke – Naszvad 0:2 (0:2), Molnár
A. 2

Kellő bátorsággal ment neki Pol-
gár Artúr edző legénysége a hazaiak-
nak, így nem csoda, hogy már az első
félidőben világossá is tette, ki a jobb
csapat ezen a szombaton. Sőt, Pász-
tor ordító helyzete az első félidő be-
fejezése előtt, akár nagyobb csorbát is
ejthetett volna a hazaiak „becsüle-
tén”, szerencséjükre a fürge csatár hi-
bázott. Persze, a vendégek nemcsak
gólokat lőttek Molnár A. révén, de
szemre is tetszetősen játszottak, így a
hazaiak igyekezete a második fél-
időben csak gyenge vigasz volt szur-
kolói számára.   

További eredmények: Želiezovce –
Kozárovce 3:1, Tlmače – Bánov 0:1,
Kalná n/Hr. – Bešeňov 4:1, Tvrdošovce
– Komjatice 2:3.

V. LIGA – DÉLI CSOpORT 
Ekecs – Vásárút 1:3 (0:0), Turek
Egyszer még sikerült egyenlíteniük

a hazaiaknak, de aztán a tapasztal-
tabb és komolyabb játékerőt képvi-
selő vendégek hagyhatták el győzte-
sen a pályát. Igaz, a több sportsze-
rencse is az ő oldalukon volt, de egy
góllal mindenképpen jobbak is vol-
tak.

Labdarúgótornák 
Utolsó simításként 
a kezdődő bajnokságok
előtt, több helyen is 
rendeztek tornákat, 
amelyeken az edzők, 
játékosok és szurkolók
felmérhették csapataik
formájának jelenlegi ál-
lását és esélyeit az igazi
megmérettetések előtt. 

Remek hangulat Komáromban, Naszvadon és Ímelyen 
Nagyszerű kezdetet vett több magasabb osztályban szereplő csapatunk
is, hiszen a 2011/12-es bajnoki nyitányon talán nem is várt eredmé-
nyeket produkáltak. A Régióbajnokságban idegenben „virgonckodtak”
a komáromi lilák, míg az ötödikben a naszvadiak kezdték a sort szom-
baton, majd  a szomszéd ímelyiek pozdorjává lőtték az újonc szentpé-
teriek hálóját vasárnap. A gútaiakat eléggé bosszantja az újlóti remi, hi-
szen végig ők uralták a mezőnyt. A bosszúság ott van az ekelieknél is,
de egészen más okból. Az V. liga rangadóján nem született meglepetés,
az ógyallaiak, bár nehezen, de hozták az eredményt. Ugyanez nem
mondható el a marcelháziakról, viszont ők egy remek honti csapattal
találták magukat szemben. 
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