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Részletek a 2. oldalon

Nem lesz drágább a gáz

Jövő héten kezdődik a bérletvásár
a Komáromi Jókai Színházban

Csoportosan kérelmezték
a magyar állampolgárságot

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek
a 3. oldalon

Egy évvel ezelőtt már foglalkoztunk a témával a
Delta hasábjain, amikor is egy helyi vállalkozó se-
gített magyar vállalkozóknak szlovák rendszám-
táblákhoz jutni. Azonban most újabb botrány van
kibontakozóban, mivel a magyar rendőrség szigo-
rúbban fogja ellenőrizni a szlovák rendszámú au-
tókat. Ezekkel az ellenőrzésekkel szeretnék lelep-
lezni a szélhámosokat.

A rendszámbiznisz a magyar költségvetést káro-
sítja, hiszen az egykulcsos szlovákiai adórendszer lé-
nyegesen nagy előnyt jelentett a magyar vállalkozók-
nak, a magyar államnak azonban kevésbé.
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Újabb rendszámtábla-botrány

Komárom városa pályázatot nyújtott be a „Regionális operatív program“ keretén be-
lül a Munka Utcai Alapiskola felújítására és modernizálására. A szerződés aláírása még
2010-ben megtörtént, mellyel a város jogosult lett 1 274 922,67 eurós vissza nem térí-
tendő támogatásra, azonban a közbeszerzés körül már több alkalommal bonyodalmak
merültek fel, így tovább bonyolódik a felújítás kivitelezése.

A polgármester
visszahívását
szorgalmazzák

Nyilvános lakossági fórumot rendeztek a
már ötödik hónapja kényszerfelügyelet
alatt lévő csallóközi nagyközségben. A he-
lyi kultúrházban szép számban jelentek
meg a polgárok, választ várva nagyon sok,
őket közvetlenül érintő kérdésre, hiszen az
évek óta húzódó problémák nagymérték-
ben rontják a településről alkotott képet.
Maga a kényszerfelügyelet is többé-kevésbé
a helyi zsörtölődésnek köszönheti létrejöt-
tét, bár az semmiképpen nem vitatható,
hogy éppen maga a község polgármestere,
Komjáti László járult hozzá legnagyobb
mértékben.

Folytatás az 5. oldalon

Nemesócsa

Még nincs vége
a Munka utcai iskola
felújítási kálváriájának

Elment egy
aranyos kisfiú
Még januárban írtunk egy aranyos hi-
daskürti kisfiúról, Beke Dominikról, aki
áldozatkész szüleivel egyetemben nagy
harcot folytatott életéért. Akkor megkér-
tük olvasóinkat, adományaikkal segítsék
elő a kisfiú felépülését, aki már akkor túl
volt a második májátültetésen.

Folytatás a 3. oldalon
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Nem kell tartani attól, hogy a Szlovák Gáz-
művek (SPP) által indított perek következ-
ményeként újabb, drasztikus gázáremelés
lesz – legalábbis ezt állítja Juraj Miškov gaz-
dasági miniszter.

Információink szerint a gázművek több pert
is indított az államot képviselő Árszabályozási
Hivatal ellen, amiért megakadályozta, hogy az
SPP által javasolt mértékben emelkedjen a gáz
ára. A gázművek állítja, a gazdasági miniszté-
rium nyomására az előző választási ciklusban
komoly veszteséget kellett elszenvedniük. Ta-

valy például 70 millió eurós veszteségük volt
amiatt, mert az árszabályozási hivatal nem en-
gedélyezte a lakossági gáz árának emelését.

A gázművek hivatalosan nem erősítette
meg, hogy pert indítottak. A minisztérium is
csak formálisnak tartja a pereket. Megjegyezte,
ha a bíróság jogosnak ítélné a gázművek be-
adványát, az akkor is csak azt jelentené, hogy
az Árszabályozási Hivatalnak újra határozatot
kell kiadnia az árakra tett javaslatok ügyében,
viszont nem köteles változtatni az árakon. A
perek ráadásul évekig elhúzódhatnak. cs

Nem lesz drágább a gáz

Csoportosan kérelmezték a magyar állampolgárságot
Civilek és az MKP ifjúsági
szervezetének tagjai nyilvá-
nosan kérvényezték a ma-
gyar állampolgárságot, hang-
súlyozva, szlovák állampol-
gárságukról viszont nem
akarnak lemondani. Aláírás-
gyűjtést is indítottak a ket-
tős állampolgárság újbóli le-
hetővé tételéért. Szeptem-
berben tüntetni fognak.

A Via Nova ICS régiós szer-
vezetei kezdeményezésére
több civil szervezet tagjai tar-
tottak sajtótájékoztatót múlt
kedden Komáromban, me-
lyen – ahogy ezt korábban je-
lezték – közel tucatnyian je-
lentették be, magyar álllam-
polgárságot kérvényeznek, il-
letve már meg is tették, s nem

hajlandóak megválni szlovák
állampolgárságuktól sem. A
Te Ügyed Kör (TÜKör) polgári
társulás, az Egy Jobb Komáro-
mért Polgári Társulás (EJK),
valamint a Magyar Megmara-
dásért mozgalom (MM) kép-
viselői is csatlakoztak a kez-
deményezéshez, de vendég-
ként jelen volt a magyar ál-
lampolgárságát elsőként nyíl-

tan felvállaló Gubík László,
valamint Berényi József MKP-
elnök, akinek állampolgár-
sága ügyében már a szlovák
belügyminisztérium is vizs-
gálódott.

„Szeretnénk felhívni a par-
lament és a kormány figyel-
mét arra, hogy a hatályos szlo-
vák állampolgársági törvény

alkotmányellenes, antide-
mokratikus, kirekesztő és
diszkriminatív“ - jelentette ki
Samu István, a Via Nova ko-
máromi járási elnöke, hozzá-
téve, köszönik Gubík László-
nak és Berényi Józsefnek,
hogy elfogadták meghívásu-
kat, ezáltal is támogatásukról
biztosítva őket.

Mint ismeretes, a hatályos
állampolgársági törvény ki-
mondja, automatikusan elve-
szíti szlovák állampolgárságát,
aki egy másik állampolgársá-
got szerez, az alkotmány vi-
szont leszögezi, akarata elle-
nére senkit nem lehet meg-
fosztani állampolgárságától.

„Kérvényezem a magyar ál-
lampolgárságot, de nem va-
gyok hajlandó lemondani
szlovák állampolgárságomról
sem“ - jelentették be egymás
után a jelenlévők, Samu Ist-
ván (Via Nova), Csekes Zsolt
(Via Nova), Oláh Sándor (EJK),
Vörös Szabolcs (Via Nova), Less
Károly (EJK), Feszty Zsolt (TÜ-
Kör) és Varga Tibor (Via Nova).
Kezükben többen a kitöltött
kérvényt tartották. Boldoghy
Olivér (EJK) kijelentette, ő már
tavasszal kérvényezte a ma-
gyar állampolgárságot.

Gubík László azt mondta, ő
jelenleg szlovák-magyar ket-
tős állampolgár, míg Berényi
József ismételten leszögezte,
magánemberként már kérvé-
nyezte a magyar állampolgár-
ságot – utóbbi két közlést erő-
teljes taps fogadta.

A sajtótájékoztatón beje-
lentették, aláírásgyűjtést kez-
deményeznek, melyben kö-
vetelik, hogy ismét tegyék
lehtővé a kettős állampolgár-
ság intézményét. Egyúttal az
"alkotmányellenes törvény"
alapján zaklatott személyek
kárpótlásáért is síkra szállnak
a petícióval, egyrészt az érin-
tettek állampolgárságának
visszaadását, másrészt erköl-
csi és anyagi kárpótlást is kö-
vetelnek.

Továbbá felszólítják a kor-
mányt és a parlamentet, hogy
a kifogásolt módosítás vissza-
vonásáig a szlovák belügyi
szervek és más állami szervek
tartózkodjanak az érintett sze-
mélyek zaklatásától.

A sajtótájékoztatón azt is
közölték, hogy szeptember el-
sején egy demonstrációt szer-
veznek Komáromba, a Klapka
térre, ahol a kettős állampol-
gárságért kívánnak tüntetni.

Július végén Gubík László
joghallgató, az MKP lévai szer-
vezetének elnöke nyilvánosan
bejelentette, magyar állam-
polgárságot szerzett. Ezt köve-
tően vált újra „forró témává“ a
kettős állampolgárság, illetve
a szlovák állampolgársági el-
lentörvény kérdése. csa

Civilek és az MKP ifjúsági szervezetének tagjai

Berényi József és Gubík László

Idén augusztus 18-a és 21-e között tartják Nyitrán a 38. Ag-
rokomplex nemzetközi mezőgazdasági kiállítást. Több
mint 430 szlovák, magyar, cseh, lengyel, német, francia és

olasz kiállító mutatkozik be. A szakvásárt idén is rengeteg
olyan program kíséri, mint pl. a Coopexpo szövetkezeti szak-
vásár, a megújuló energiaforrások, a Szlovákiai régiók elne-
vezésű kiállítás. -ga-

Ezen a héten
Agrokomplex

Órákon keresztül állt
múlt hét csütörtökön a
vasúti forgalom Dél-Ko-
máromnál, miután két
tartálykocsiból fokozot-
tan tűz- és robbanásve-
szélyes anyag ömlött a
sínekre. A szivárgást egy
vasutas vette észre, ő ér-
tesítette a helyi állomás-
főnökséget.

Egy külföldről érkező, 16 kocsiból álló szerelvény két tartályát
túltöltötték, ezért folyt belőlük a mérgező, tűz- és robbanásve-
szélyes anyag. A szakembereknek 7 órán át tartott, mire mind-
két tartályból lefejtették biztonságosan a tartálykocsik tartal-
mát. A kifolyt sztirolt pedig habbal kezelték, hogy ne párolog-
jon. A sztirol fontos műanyagipari alapanyag, melyből szige-
telőanyagok, gumi, műanyagkannák és egyéb tárolóedények,
autóalkatrészek stb. készülnek.

A vasúti forgalom előbb egy nyomvonalon indulhatott, majd
csütörtök éjjel 23.30-kor teljesen feloldották a vágányzárat.

-ga-, Illusztrációs fotó

Több órára megbénult
a vonatközlekedés Vasárnap reggel távozott az élők sorából

a legendás komáromi tanár, Gáspár Tibor.
Generációk tanulták tőle a magyar irodal-
mat és történelmet akkor, amikor a tan-
könyvek elfeledkeztek bizonyos személyek-
ről és eseményekről. Gáspár Tibor 1955 óta
tanított a komáromi gimnáziumban, ame-
lyet akkor másként hívtak, de a mai Selye Já-
nos Gimnázium elődje volt. Negyvenhat évig
állt a katedrán, s amikor végleg visszavonult
a tanítástól, jeles nemzeti történelmi évfor-
dulóink, jubileumi ünnepségeink nyújtot-
tak számára alkalmat, hogy megossza ve-
lünk gondolatait egy-egy ünnepi beszédé-
ben.

„Az iskola volt az otthona, ahol az évek so-
rán hozzávetőleg ötezer diákja volt. A taní-
tást követően délután, este próbák, tervek
papírra vetése, szervezőmunka, felkészülés.
Az általa irányított irodalmi színpadunk fo-
galom lett a szlovákiai magyar színpadi moz-
galomban. Körülbelül 1500-an szerepeltek

az elmúlt évtizedben bemutatott 62 összeál-
lításban, lírai oratóriumban és diákjátékban,
64 tanítványa ért el élenjáró helyezéseket az
országos versenyekben. Egy emberélet, negy-
venhat évi tanári szolgálat számokban" - írta
Kustyán Ilona tanárnő Gáspár Tiborról, ko-
rábbi osztályfőnökéről a Komáromi Öreg-
diák újságban a 80. születésnapjakor.

A Tanár Úr az elmúlt években többek közt
a komáromi önkormányzat kitüntetését, a
Pro Urbe Díjat, a pedagógustársadalom Cza-
bán Samu-díját, valamint a szlovákiai ma-
gyar parlamenti képviselők által a felvidéki
magyarság érdekében kifejtett tevékenysé-
gért adományozott Pro Probitate – Helytál-
lásért díjat vehette át.

Gáspár Tibort korábban lábával műtötték,
majd ezt követően a kórházban tüdőgyulla-
dást kapott, ami végül a halálát okozta. A
közismert tanár vasárnap hajnalban, 83 éves
korában hunyt el a dunaszerdahelyi kórház-
ban. (b)

Elhunyt Gáspár Tibor Tanár Úr
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Folytatás az 1. oldalról
Ezzel a csalafintasággal akár több ezer eurót takarít-

hatnak meg a vállalkozók. Míg Szlovákiában csak egy-
szeri – 66 eurót kell befizetni regisztrációs díj gyanánt,
addig Magyarországon az autó ára határozza meg a be-
fizetendő összeg nagyságát (egy luxusautónál ez akár tíz-
ezer euróra is rúghat).

Božena Bruchterová, a nyitrai rendőrkapitányság szó-
vivője lapunknak elmondta, hogy Komárom környékén
több bejegyzett cég is van, melynek ügyvezető igazga-
tója magyar állampolgár, székhelye szlovákiai címen
van, és ezekre a cégekre vásárolnak személygépkocsi-
kat.

A magyar hatóságok tehát bekeményítenek és szigo-
rúbban fogják ellenőrizni a szlovák rendszámú sze-
mélyautókat. A gépkocsivezetőnek igazolnia kell majd,
hogy Szlovákiában lakik, s ha ezt nem tudja igazolni, ak-
kor a rend őrei elkobozzák a gépkocsi rendszámtábláit.
Egyes becslések szerint akár tízezernél is több szlovák
rendszámú személygépkocsi van magyar vállakozó tu-
lajdonában.

ssy

Újabb rendszámtábla-
botrány

Folytatás az 1. oldalról

A megnyert pályázat eseté-
ben már 2010-ben két közbe-
szerzési folyamat lezajlott. Az
első alkalommal olyan in-
dokkal került megszüntetésre
a közbeszerzés, hogy a folya-
mat lezárultakor már mások
voltak a feltételek és körül-
mények az iskolában, mint
azt a közbeszerzés részletezi,
és amihez az elvégzendő
munkákat igazítja.

A második közbeszerzés
esetében szintén összeült az
értékelő bizottság, ahol nyer-
test is hirdettek. A bizottság
azonban úgy határozott, hogy
nem veszi figyelembe a ki-
írásban megfogalmazott
egyik kikötést, így több részt-
vevő vehet részt a verseny-
ben. Akkor Papp Tibor, aki

akkor a Pénzügyi osztályt ve-
zette, felhívta a figyelmet
arra, hogy a bizottság csakis a
kiírással összhangban csele-
kedhet, és nincs mód az utó-
lagos módosításra. A közbe-
szerzés ellenőrzésre került és
az ellenőrző szerv Papp Tibor
véleményének adott igazat,
így a második esetben sem
sikerült megkezdeni a mun-
kálatokat.

A harmadik közbeszerzést
már az új városvezetés indí-
totta, és ebben az esetben már

elektronikus úton került sor a
jelentkezők versenyére 2011
júniusában. A rekonstrukció
és modernizáció három tétel-
ben került meghirdetésre, kü-
lön kezelve az építkezési
munkálatokat, az eszközbe-
szerzést és a más jellegű te-
endőket. Az elektronikus auk-
ció sikeres volt, mivel a meg-
hirdetett árat sikerült jelentő-
sen lefaragni, azonban az
eredményt érvénytelenítette
a Regionális operatív progra-
mot irányító hivatal, mivel a
közbeszerzés kiírása körül ta-
lált kifogásolni valókat.

„A támogatási szerződés-
ben világosan kikötötték,
hogy sikeres közbeszerzésnek
kell lezajlania, valamint a Re-
gionális Operatív Program

Irányító Hatóságának min-
dent rendben kell találnia a
folyamat során és a végső do-
kumentumokat is jóvá kell
hagynia. Azonban ahogy ki-
derült, a közbeszerzés nem
zajlott le sikeresen, bár a vá-
rosnál mindent rendben ta-
láltak, azonban az Irányító
Hatóság visszadobta a doku-
mentumokat, mivel szerin-
tük a város több helyen hibá-
zott a lebonyolítás közben“ -
mondta el lapunknak Szabó
Mónika, a földművelésügyi
minisztérium szóvivője.

„Az Irányító Hatóság több
hiányosságot is felfedezett a
dokumentumokban. Egy-
részt ott, hogy a kiírásban egy
teljes bekezdés hiányzott,
ami azt eredményezte, hogy a
külföldi befektetők eltánto-
rodtak a jelentkezéstől. Más-
részt abban a részben is hely-
telen volt a kiírás ahol a pá-
lyázó cégeknek kellett bizo-
nyítani technikai és szakmai
tapasztalataikat. A város a ki-
írásban olyan cégekre szabta
a pályázatot, akik az előző há-
rom évben (tehát 2008, 2009,
2010) hasonló jellegű beru-
házást valósított meg. Ez a ki-
írás azonban nem egyezik a
regionális operatív program
által aláírt szerződéssel, mi-
vel abban vilá-

gosan lefektet-
ték, hogy az előző 5 évben el-
végzett munkákról kell szá-
mot adni“ - folytatta Szabó
Mónika.

Tehát úgy nézett ki a
Munka Utcai Alapiskola fel-
újítása tovább csúszik. A pá-
lyázatot kiíró szervezet lehe-
tőséget adott a városnak,
hogy megismételje a közbe-
szerzési eljárást. Abban az
esetben, ha a közbeszerzés
teljes, minden tételre vonat-
kozó jóváhagyott dokumen-
tációja nem lesz kézbesítve
2012. január 11-ig, vagy ha ezt

az időpontot követően a do-
kumentáció hiányosságokat
tartalmaz, úgy a Regionális
Operatív Program irányító
szerve eláll a szerződéstől és
Komárom város elesik a ko-
rábban megítélt támogatás-
tól.

Valószínűleg jön az újabb
nekifutás, bár az idő egyre rö-

videbb. Néhány híresztelés-
sel ellentétben a város, és az
iskola még nem esett el a
pénztől, de egyre inkább ag-
gódik az iskola vezetése is,
nehogy a szép tervek, a járás
egyik legnagyobb iskola-fel-
újítási projektje köddé vál-
jon.

-szénássy-

Még nincs vége a Munka utcai
iskola felújítási kálváriájának

„„AA  vváárrooss  ttööbbbb  hheellyyeenn  hhiibbáázzootttt  aa  lleebboonnyyoollííttááss  kköözzbbeenn..““

Folytatás az 1. oldalról
További kezelésekre volt szüksége, és akkor

nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon so-
kan megértéssel viszonyultak a kis Dominik
és a szülők helyzetéhez.

Nagy Róbert gútai festőművész azonnal
egyik szép festményét ajánlotta fel árvere-
zésre, amivel lapunkat bízta meg. Lapunk fő-
szerkesztője igyekezett minden felajánlást
„űberelni”, így a festmény ma is szerkesztő-
ségünk falát díszíti. Sajnos, már csak emlék-
ként a kis Dominikra.

Szomorúan vettük a hírt, hogy a kisfiú szer-
vezete nem bírta a megpróbáltatásokat, és
örökre eltávozott oda, ahol az édesanya már
nem mond meséket, az édesapa már nem gu-
rítja felé a labdát, a testvér már nem puszilja
meg szeretett tesója homlokát. Oda, ahol
örök nyugalom honol, ahol már az angyalkák
vigyázzák az álmát.

Szerkesztőségünk és olvasóink nevében is
őszinte részvétünket fejezzük ki Dominik szü-
leinek és egész családjának. 

Nyugodjál békében, kis Dominik! 

Elment egy aranyos kisfiú 
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Augusztus 22-én, a jövő héten hét-
főn kezdődik a bérletvásár a Ko-
máromi Jókai Színházban. A felnőtt
nézők a színház négy saját produk-
ciójának és egy vendégjátéknak
örülhetnek az 59.évadban. A bérle-
teket tavalyi árakon kínálják.

Az első idei bemutató a Whisky
esővízzel című zenés bohózat lesz,
melyet Szász Péter nyomán Vere-
bes István, az előadás rendezője írt,
zenéjét Aldobólyi Nagy György sze-
rezte, a koreográfusa Bodor Jo-
hanna lesz. A premiert 2011. október
7-én tartják. Ezután Móricz Zsig-
mond: Sári bíró című színművének
tapsolhat majd a közönség, Görög
László m.v. rendezésében. Nem vé-
letlenül csúfolják a falusiak Sári bí-
rónak a darab főhősét. Az asszony
hordja a nadrágot, s diktál a család-
nak és a falunak. Majd Székely Já-
nos: Caligula helytartója című drá-
mája következik. Petronius, Caligula
szíriai helytartója azt a parancsot
kapja, hogy állíttassa fel a császár
aranyszobrát a zsidók jeruzsálemi
templomába, s ezt lehetetlen nem
teljesíteni. A zsidó Barakiás szerint
viszont teljesíteni lehetetlen. Az elő-
adást Béres Attila m.v. viszi színre.
Gogol: A revizor című komédiáját
Méhes László m.v. rendezi. A törté-
net szerint Hlesztakov, egy városka
fogadójában időző pétervári tisztvi-
selő teljesen kifogy a pénzéből, a
számláit sem tudja kifizetni, ettől
aztán gyanússá válik: inkognitóban
érkezett revizornak nézik. Egy ven-
dégjáték is szerepel a felnőtt bérlet
előadásai között. A Békés Megyei
Jókai Színház társulata Ahlfors
Bengt: Színházkomédia című tra-
gikomédiáját adja elő, Tege Antal
rendezésében. A kortárs finn szerző
darabjával egy vidéki társulat éle -
tébe, munkájába, a színházi előadá-
sok létrejöttébe és a művészek sor-
sába nyújt bepillantást. A színház az
új évadban is gondol a gyermekekre.
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Ár-
nika című zenés mesejátékát La-
boda Kornél m.v. rendezi. A Győri

Forrás Színház A szivárvány szép
kapujában című zenés mesejátékot
hozza, amit Pataki András vitt
színre. Az előadásban élőben zenél a
NeoFolk zenekar.

Az új évadban ismét megnyitja ka-
puját a Vasmacska Stúdiószínpad,

így négy előadásra szóló stúdióbérlet
is váltható. Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című eposz-paródiá-
jának valamennyi szereplőjét egye-
dül játssza Besenczi Árpád. Hamvas
Béla: A bor filozófiája című művét
Rátóti Zoltán és Huzella Péter adja
elő. Tóth Tibor és zenésztársai Arany
János: Őszikék című ciklusából és
balladáiból készítettek összeállítást.
A dunaszerdahelyi Kicsi Hang duó a
Nyugat folyóirat költőinek verseiből
szerkesztette Tiszta szívvel című mű-
sorát. 

Bérleteket a tavalyi árakon hétköz-
napokon 9.00 és 12.00 illetve 13.00 és
15.00 óra között válthatnak a jegy-
pénztárban, melynek új telefon-
száma: 035/38-11-257. Szeptember-
ben a pénztár minden pénteken
17.00 óráig tart nyitva. Információk a
035/790-81-50-es telefonszámon igé-
nyelhetők Botik Lindánál. A Komá-
romi Jókai Színház szeretne még kö-
zelebb kerülni közönségéhez, ezért
2011. szeptembenr 15-én, csütörtö-
kön, az államünnepen 12.00 és 17.00
óra között meglepetésekkel teli ku-
lisszavezetést tart azoknak, akik sze-
retnék megismerni a színház titkait.
Aznap délután 17.00 órakor ismét
színre kerül Spiró György: Prah című
vígjátéka a Vasmacska Stúdiószín-
padon. Akik szeretnék még egyszer
látni Müller Péter – Seress Rezső:
Szomorú vasárnap című zenés játé-
kát, 2011. augusztus 27-én, szomba-
ton este 20.30 órakor megtekinthetik
az előadást Dél-Komáromban, a fel-
újított Szabadság téren.  A produkciót
háromtagú zenekar kíséri. Az elő-
adást Lévay Adina rendezte. Ne fe-
ledjék! Az idei szezonban is: Irány a
színház!

B.J.
Fotó: Dömötör Ede

Idei bérletek, tavalyi árakon
A jövő héten kezdődik a bérletvásár a Komáromi Jókai Színházban

A Whisky esővízzel szereplői, Verebes István rendezővel 

Átépítés a vasúti átjárónál
Augusztus 23-a és 24-e között átépítési munkálatok kezdődnek a Dél-Ko-

márom belterületén található, Ácsi úti vasúti átjárónál. A szakaszon a kérdéses
időpontban, azaz augusztus 23-a reggel 5 órától, másnap este 20 óráig teljes
útzár kerül bevezetésre. A kivitelező cég az autósok és az arra utazók megér-
tését kéri.

Terelési útvonalak:
Komárom centrum felől Győr felé: 1. sz. főút -  jobbra -  Koppánymonostor

- Koppány Vezér út - balra - Téltemető utca - balra - Bánki Donát utca (Ipari
Park) - jobbra - 1. sz. főút

Győr felől Komárom centrum felé: 1. sz. főút - balra - Bánki Donát utca (Ipari
Park) - jobbra - Téltemető utca - jobbra - Koppány Vezér út - balra - 1. sz. főút
Komárom

Európai filmeket vetítő
tévé kezd sugározni 
Szlovákiában
Új adó kezdi meg a sugárzást

Szlovákiában. A Film Europe
Channel fő profilja az európai

gyártású mozifilmek sugárzása - kép -
ernyőre kerülhetnek például Polanski,
vagy Almodóvar művei. Az adó kísér-
leti sugárzását pont Csehországban és
Szlovákiában kezdi, a befektetők am-
bíciói szerint később egész Európában
megjelennek a filmek. A tulajdono-
sokhoz kötődik a Filmbox és a CS TV
televíziók megalakítása is.

Ivan Hronec, az ötletgazda elmon-
dása szerint az új adó novemberben
kezdi meg a sugárzást, világviszony-
latban is az első olyan televízióról van 

szó, amely európai filmek vetítésére
specializálódott. „Azt keressük, ami
Európát megszemélyesíti, legyen az
Bridget Jones, Asterix, Arséne Lupin,
Curro Jimenéz, vagy éppen Jánošík“ -
jelentette ki Hronec. -tr-
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Bővebb tájékoztatás: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban

Külföldi állásajánlatok - EURES

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Megye utca 15, (209-es iroda – EURES), Tel. 035/2444304

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Adminisztrátor, SR - WORLD REALITY s.r.o. KN.      
Csak 40% feletti rokkantnyugdíjasok részére! 1 0905 313 511

Pincér/nő, SR, Ján Prágay – SISTAG, Komárno 1 035/7702604

Épület-villanyszerelő, 
BAU TECH MEISTER s.r.o. KN 5

Telefonszámmal ellátott
életrajz a bau.tech.vj

@gmail.come-mail címre.
Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA 
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Életrajz a holka@koop.sk 

e-mail címre

Grafikus, SR, PNEULINE spol. s.r.o. Komárno, 
Rokkantnyugdíjasok részére is! 1 0903 888 061

Szakács/nő, Pincér/nő, SR
RED CUBE s.r.o. Komárno 1

Telefonszámmal ellátott
életrajz a

fastfoodkn@gmail.com
Szakács/nő, SR
Reštaurácia KLAPKA Komárno 1 0902 297 175

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol.  s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650 440 123

Összeszerelő munkás, SR, KS-KOMFORT Komárno 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Vasszerkezet-mázoló, SR, Štefan Tóth – KOVEX, Tôň 1 0357796564

Termeléstervező (CTC termékek), SR
VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy
Pályakezdők részére is !

035/7902 840. Életrajz a 
zpavleova@vicentetorns.com

e-mail címre.
Tele-marketinges munkatárs, SR
MEDISILVER s.r.o. Komárno 5 Életrajz a medifit@mail.t-

com.sk e-mail címre

Értékesítő, SR, KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Raktáros, SR
KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az

info@ks-komfort.sk e-mailre
Varrónő (nem kitanult is - betanítási lehetőség)
KOM-POLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž 50 035/7852043

Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. KN 5 0915 069 526

Minőségspecialista, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o.
Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 3 035/784 6715

Speditőr, SR, FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1 Életrajz a fhtmsped.fin@
gmail.com e-mail címre

Technikus, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 5 035/7846 715

Traktorista- mezőgazdaságigép-javító, SR
Ondrej Židek, Marcelová 1 0905 621 286

Üzletvezető, SR KS-KOMFORT Komárno s.r.o. 1 Életrajz és kérvény az
info@ks-komfort.sk e-mailre

Szervizvezető – szerviz-technikus, SR, 
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 0918 187 823

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi),  SR, 
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., Hurbanovo 1 0908 243 920
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, 
Jozef Máriási-MAJO TRANS, Komárno-Nová Stráž 2 0905908954,

035/7782381

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. KN 3 Kérvény és életrajz postán:
Komárno, Mederčská 39.

Egészségügyi dolgozó - nővér, SR, 
DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012

Hegesztő – szerelő, SR
DELTAFLEX s.r.o. Komárno 1 Életrajz a bottyan@

freemail.hu e-mail címre.

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
Győr, Magyarország 
Mérnöki és vezetői állásajánlatok 
tárgyalóképes német nyelvtudással

88

Bővebb információ a
www.eures.sk

vagy
www.audi.hu/karrier

Szakács, segédszakács, pincér, bar-
man, szobalány, kiszolgáló személy-
zet
Ausztria, téli szezon
Német nyelv ismerete feltétel!

2
Bővebb információ a

www.eures.sk

Raktáros
Anglia
Angol nyelv ismerete feltétel!

Nincs
megadva 035/2444 304 telefonon 

Irodavezető, utazási tanácsadó, tele-
fonos assisztens. Magyarország, 
munkahely végzése: Komárno

Nincs
megadva

Magyar vagy szlovák nyelvű életrajz
a vojtech.markovics@

aquadanubius.sk
e-mail címre

Folytatás az 1. oldalról
A település polgármestere

már korábban jelezte, hogy te-
kintettel régebben előkészí-
tett szabadságára, nem tud
részt venni a lakossági fóru-
mon. Talán jó lett volna
mégis időpontot egyeztetni,
elkerülendő az effektust, mi-
szerint mindenki „jól meg-
mondhatja a magáét” annak,
aki éppen nincs jelen(!?).

A fórumon viszont megje-
lent Ing. Jana Tomšíková
kényszerfelügyeleti biztos, va-
lamint Georgína Belanská, a
község főellenőre, de ott volt a
teljes, polgárok által megvá-
lasztott testület valamennyi
tagja is.  A szót szinte végig a
kényszerfelügyeleti biztos
vitte, aki előbb tájékoztatta a
polgárokat a kialakult helyzet
lassú, de kézzelfogható meg-

oldási folyamatáról. Amint el-
mondta, folyamatosan csök-
ken a község adóssága, de ez
az állapot véleménye szerint
ez év végéig el fog tartani, vél-
hetően ekkor maga a kény-
szerfelügyelet is megszűnhet.
„Nemesócsához hasonló köz-
ség több is van az országban,
de egyes csoportok olyan han-
gulatot keltettek ebben a köz-
ségben, hogy az illetékes mi-
nisztérium kénytelen volt el-
rendelni a kényszerfelügyele-
tet. Mindezért elsősorban a
polgármester a felelős, de
nemcsak ő egyedül. Itt is meg-
kérem a hangulatkeltőket,
hogy térjenek magukhoz,
hagyják abba a gusztustalan le-
velezést, ne a közösség „szám-
lájára” intézzenek el egyéni,
vélt vagy valós sérelmeket. Ne-
mesócsa nem annyira eladó-
sodott település, hogy ne le-
hetne megoldani a fennálló
problémákat” – mondta el töb-
bek közt a kényszerfelügyeleti
biztos. Azt is elmondta, nem-
csak adósságai, de kinnlevősé-
gei is vannak a községnek, ami
viszont a fegyelmezetlen adó-

fizető polgárok hibája. A pol-
gárok adóssága is tetemes kü-
lönböző adók be nem fizetése
okán, így többük ellen végre-
hajtást kért a kényszerfelügye-
leti biztos. Persze, a polgár-
mester sem, „úszta meg szára-
zon” Jana Tomšíková egyre job-
ban fellángoló beszámolóját.
„Nem volt elég, hogy idáig jut-
tatta a községet, még belé-

pésem után is törvényellene-
sen „gazdálkodott” az adófize-
tők pénzével. Nem titok, hogy
2011. január 31-e és március 31-
e között levett a számláról több
mint 27 ezer €-t. Sem szóbeli,
sem írásos felszólításomra
nem reagált, a pénzt sem fi-
zette vissza, így kénytelen vol-
tam feljelentést tenni a rend-
őrségen. Mivel azonban ez egy
hosszú folyamat, és nekünk
törleszteni kell az adósságokat,

azonnal elrendeltem a béréből
való lefogásos törlesztést. A
Megart Rt. esetében is félreve-
zetően tájékoztatott. Amikor
egyeztettünk az igazgatónővel,
kiderült, hogy lényegesen ki-
sebb az adóssága a községgel
szemben, mint ahogy azt a pol-
gármester prezentálta. Mindez
azért, mert több esetben a szö-
vetkezet nem számlára, ha-
nem készpénzben törlesztett.
Meg kell mondjam, most na-
gyon jó az együttműködés a
Megart Rt.-vel, vélhetően októ-
ber végéig rendezi adósságát a
községgel szemben” – mondta
el Jana Tomšíková.  

A kényszerfelügyeleti biztos
többször is kihangsúlyozta,
hogy ameddig ez az állapot
tart, addig törvényből kifolyó-
lag sem lehet támogatni sem-
milyen tevékenységeket, tehát
sem kultúrára, sem pedig
sportra nem folyósíthat támo-
gatást. Amint elmondta, a tél
beálltával a nyugdíjasklub is
zárva lesz, mivel magasak a
fűtési költségek. „A nyugdíja-
sok ebben az időszakban a
községi hivatal nagytermében

tarthatják meg találkozóikat,
mivel ott a fűtés biztosítva
lesz” – mondta el a biztos. Mi-
vel többször is kihangsúlyozta,
hogy a polgárok rosszul vá-
lasztottak, az ülésen felmerült
a polgármester visszahívása je-
lenlegi beosztásából. Az egyik
polgár a testületet szólította fel
azonnali cselekvésre ebben az
ügyben. A

község főellenőre
azonban elmagyarázta, hogy a
testület ezt nem teheti meg. A
választópolgárok legalább 30
százalékának kell érvényes pe-
tícióban kinyilvánítania ezen
akaratát, majd ennek alapján
a testület népszavazást írhat
ki a polgármester visszahívá-
sát illetően. A lakossági fórum
résztvevői ezután kézfeleme-
léssel nyilvánították ki azon
akaratukat, miszerint petíciót
indítanak az ügyben. Az egyik
napilap képviselője ellen is
„támadást intézett” a kény-
szerfelügyeleti biztos. Különös
hangsúllyal szenzációhajhász-
nak nevezte, valamint azt ne-
hezményezte, hogy rendszere-
sen tudósít a községben tör-
téntekről(!?), és magánvéle-
ményét tényként prezentálja.    

Maga a lakossági fórum na-
gyon nyugodt és korrekt hang-
nemben zajlott le, bár néhá-
nyan emócióktól sem mente-
sen próbáltak érvényt szerezni
állításaiknak. Különösen az
váltott ki nagyobb vitát, hogy
miért kell az öregfiúk focicsa-
patának bérletet fizetnie a pá-
lya használatáért, ami óránkét
14 €-ra rúg. A testület döntött
így, de Szkukalek László képvi-
selő megígérte a jelenlévő lab-
darúgóknak, hogy mivel még
nem jogerős ez a határozat, be-
adványukat újratárgyalják. 

Összességében elmond-
ható, hogy ez a lakossági fó-
rum teljesítette küldetését, az
emberek tisztán látják a tele-
pülés valós helyzetét. A kény-
szerfelügyeleti biztos több in-
tézkedését megértéssel vették
tudomásul, mintegy ráérezve,
hogy mindez a község ügyei-
nek teljes helyreállítását szol-
gálja. Szemmel látható, hogy a
jelenlegi testület „együtt van”
– ezt kiemelte a biztos is –, te-
hát türelmes munkával Ne-
mesócsa rövid időn belül visz-
szatérhet azon települések so-
rába, amelyek bár nagy ne-
hézségekkel, de mégis ha-
ladnak a fejlődés útján. 

Kép és szöveg:
Böröczky József

A polgármester visszahívását 
szorgalmazzák 

Szinte végig csak a kényszerfelügyeleti biztos beszélt

„Mindezért elsősorban a polgármester a felelős, de nemcsak ő egyedül.“

Szabó Iveta, Bogyarét
Berecz Gábor, Csicsó
Poló Krisztián,  Ekel

Linda Molnárová 
Celka Krisztina, Bogyarét
Nagy Erika

A II. Tumultus Festre 1 db belépőjegyet nyertek:

Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át augusztus
18-ig naponta 8.30-15.30 óra között. 
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Szent István Napi Falunap

Öt évet kellett várni, hogy a kormány igent mondjon az új fő-
iskolára. Médiaakadéma, Média- és Marketingkommuni-
kációs Szakfőiskola néven új magán felsőoktatási intéz-

mény kezdheti meg a működését Pozsonyban. A főiskola alapítója
a Szlovákiai Újságírók Szövetsége. A tizenkettedik magánfőiskola székhelye az Újságírók Há-
zában (Župné námestie) lesz. Az új főiskola elsősorban újságszerkesztőket és reklámügynököket
képezne, előbb alapfokon (Bc.), később pedig mesterfokon is (Mgr.). -ga-

Hosszas nyomozás végeredményeként lelepleztek egy fiatal
kábítószerterjesztőt, aki marihuanát és pervitint árusított.

Augusztus 11-én a rendőrség, a gépkocsi-ellenőrzés során 2
csomag szárított marihuanát talált a 21-éves Tamásnál, később
a Víz utcai házkutatás során további csomagok kerültek elő 479
gramm tartalmú marihuanával A drogdíler ellen tiltott kábí-
tószerek előállítása és terjesztése miatt emelnek vádat, jelen-
leg a rendőrségi cellában várja, míg a nyomozás lezárul. Ha bű-
nössége beigazolódik, 4-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel
is sújthatják. -ga-

Drogdíler került 
rendőrkézre Komáromban

Új főiskola alakul  

Dunamocs  Község Önkormányzata és a Helén Panzió  közös szervezésében kerül sor
a Szent István Napi Falunapra 2011. augusztus 20-án a következő programmal:

07.00 – Ifjúsági horgászverseny
08.00 –Asztalitenisz-verseny a főtéren
09.00 – Lecsófőző-verseny a Panzió udvarán
14.00 –Szentmise a katolikus templomban
15.00 – Ökumenikus istentisztelet a katoli-

kus templomban – történelmi ismer-
tető, ünnepi beszédek, koszorúzás.

16.15 – Lábatlani mozsorettek fellépése
16.30 – A Dunai hajósok élete és a „A pár-

kányi Mária Valéria Híd 10 éve“ ki-
állítás megnyitója a kultúrházban.
Tücsök Nikolett műsora

19.00 – Sportversenyek kiértékelése
19.30 – Musical est a párkányi Hangulat

színjátszó csoport előadásában
20.00 - Tűzoltó verseny
21.00 - Korzár koncert
22.00 - Disco DJ  Jókai Tiborral

Az egyik belvárosi,
parkolóhoz közeli bolt
dolgozói figyelmeztet-
tek bennünket a prob-
lémára. Elmondásuk
szerint, naponta több
idegen gépkocsivezető
is azzal a kérdéssel tér
be boltjukba, vajon
meg tudnák-e mon-
dani, hol van a közel-
ben parkolójegyet áru-
sító automata? Azok
elhelyezése ugyan át-
gondolt és gyakorla-
tias, csak éppen nem
mindig látható egy-
egy parkolóhelyről. A
bolt vezetője Érsekúj-
vár belvárosában ké-
szített egy fotót, ame-
lyen messziről látható

a jegykiadó automatára fi-
gyelmeztető tábla. Komárom-
ban is bizonyára örömmel
vennék az autósok az ilyen
táblákat, főleg azok, akik tu-
ristaként érkeznek a városba.
Persze két, vagy több nyelven!  

Az ügyben megkerestük a
parkolási rendszert üzemel-
tető Parking City Group s.r.o.
komáromi részlegének veze-
tőjét, Ferenczi Tibort, aki a kö-
vetkezőket mondta el la-
punknak: „Eddig nem kap-
tunk hasonló jelzést, most ta-
lálkozom először ennek a
problémának felmerülésével.
Kiváló ötletnek tartom, és ez-
úton is köszönöm a figyel-
meztetést a Delta olvasóinak.

Természetesen azonnal
utánanézek a megoldási
lehetőségeknek, nem hi-
szem, hogy különösebb
akadálya lenne annak,
hogy Komáromban is
megjelenjenek hasonló
figyelmeztető táblák.  Ez-
úton szeretném ismét
felhívni a közvélemény
figyelmét, hogy a jövő-
ben is bátran jelezzék
észrevételeiket és javas-
lataikat a parkolási rend-
szerrel kapcsolatosan,
hiszen közös érdekünk
a belváros parkolási
rendjének kialakítása és
betartása. Irodánk a Roz-
marínova (Rozmaring u.)
13. szám alatt található,
telefonszámunk pedig
035/7713 167” – mondta
el Ferenczi Tibor. 

-böröczky- 
Fotó: a szerző és GFŠ

A jó példa követendő
Nem mi vettük észre, figyelmeztettek bennünket. Ami ne-
künk, komáromiaknak úgymond természetes, az másoknak
problémát okozhat. A belvárosi parkolásról van szó, de most
nem annak jogi kérdéseiről, inkább apróbb, néha bosszantó
részleteiről, merthogy a nagyobb problémák később éppen
ezekből alakulhatnak ki.

Komáromban...

... és Érsekújvárban

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

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják
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Anagymegyeri város-
rész főutcáján egy
hatalmas fa dőlt ki

augusztus 6-án, egyik végé-
vel egy szalmakazalra, a
másikkal pedig a villany-
vezetékekre borult. A mint -
egy huszonöt méteres fa a
levegőben vízszintes hely-
zetben lebegett a szomszé-

dos porta gazdasági épüle-
tei felett, ahol a sertéseken
kívül húsz bika is volt. 

A nagymegyeri tűzoltó-
és műszaki mentőállomás
bevetési parancsnoka, Ho-
dosi Tibor hadnagy el-
mondta, 10 óra 26 perckor
kapták a riasztást, egysé-
gük a helyszínre érkezve

felmérte az adott helyzetet,
ezért a mentési munkála-
tokhoz a tűzoltóság malac-
kai (Malacky) egységétől
kértek egy speciális darut,
amelynek segítségével a le-
vegőben tudták darabokra
vágni a kidőlt fát. A mű-
szaki mentésnél segítsé-
gükre volt a dunaszerdahe-
lyi tűzoltóállomás 27 mé-
teres karral rendelkező,
emelőkosaras autója is. A
helyzet komolyságát alátá-
masztja az a tény is, hogy a
munkálatok levezénylésé-
hez a járási székhelyről
Čandal Tibor irányítótiszt,
tűzoltó-alezredes is kiérke-
zett. A villanyvezetékre bo-
rult fa miatt a villanymű-
vek szakemberei is emelő-
kosaras gépjárművel sta-
tisztáltak a mentésnél,
mely este negyed hétig tar-
tott. A bevetésnek köszön-
hetően egyetlen jószág
sem sérült meg.

K.Z, 
fotó: a tűzoltóság 

archívumából 

A mentéshez Malackyból 
érkezett a speciális daru

Izsap

Egyéni pályázók 
és stúdiók is beneveztek                                                                                   

Nem hirdettek győztest a város logó-
és arculattervére meghirdetett pá-
lyázat kiértékelésekor. Az esemény

kiállítással egybekötött augusztus 6-i meg-
nyitóján Néveri Sándor (MKP) polgár-
mester beszédében kihangsúlyozta, még
egyedibb és különlegesebb logó- és arcu-
lattervet szeretnének Nagymegyernek,
ezért az önkormányzat által május 5-én
meghirdetett pályázatnak lesz további
folytatása, mégpedig szeptemberben. 

Azt viszont még nem döntötték el, egy
teljesen új kiírásról lesz-e szó, vagy esetleg
a mostani pályázókkal egyeztetnek, hogy
a kiállított műveiket dolgozzák át. A Nagy-
megyer logó- és arculattervére kiírt pályá-
zatra összesen 18 pályázó 32 munkájával
nevezett Az elkészült terveket egy héttagú
bizottság bírálta el: Németh Ilona képző-

művész, Néveri Sándor polgármester, La-
pos Ildikó alpolgármester, Gútay László, a
művelődési otthon igazgatója, Varagya
Szilvia, a városi hivatal kommunikációs
és marketingosztályának vezetője, V. Ko-
vács László, a Nagymegyeri Hírmondó fő-
szerkesztője, valamint Bittera Zsuzsanna,
a helyi Szállásadók Szövetségének tagja. 

A kiírás szerint a győztesnek 2 ezer euró
ütötte volna a markát. V. Kovács László el-
mondta, a bizottság ugyan kiválasztotta a
megfelelő munkát, de végül nem hirdet-
ték ki győztesnek, mert kiderült, hogy egy
hasonló logót már használ egy áruház. A
most kiállított pályázati munkákat au-
gusztus 26-ig lehet megtekinteni a városi
művelődési otthonban. 

Kovács Zoltán
fotók: K.Z.

Nagymegyer

Gazdag programmal 
ünneplik az államalapító
királyt                      

Immár huszonegyedik alkalommal rendezik
meg Nagymegyeren a Szent István Kulturális
Napokat. 

Idén is gazdag és sokrétű a műsorkínálat,
egyszerre akár több helyen is zajlanak az
események, melyek között szinte min-
denki talál magának kedvére valót. Az au-
gusztus 19-21. között zajló háromnapos ren-
dezvénysorozat a kulturális programokon kívül különböző sport- és
kulináris eseményekkel is várja az érdeklődőket. 

A borkedvelők a Vino Villa Megere kóstolással egybekötött borna-
pokat látogathatják meg a termálfürdő melletti sétányon, a Nagy-
megyeri Fakanálforgatóra keresztelt szabadtéri sütő- és főzőversenyt
pedig már hagyományosan a katolikus templom melletti egykori
zárda udvarán rendezik. 

A kulturális napok égisze alatt zajlik a szintén hagyományos Me-
gyerock 2011 elnevezésű rockesemény, melynek idei sztárzenekara a
magyarországi Lord. A zenei kínálat másik nagyágyúja a szintén ma-
gyarországi Benkó Dixieland Band szombati koncertje lesz. A sport-
események között is lehet csemegézni: szombaton az V. Nagymegyeri
Szent István király Teljesítménytúra szervezői is várják a kerékpáro-
sok nevezéseit, ugyanezen a napon a Győri ETO FC öregfiúk labda-
rúgói látogatnak el a fürdővárosba, hogy megmérkőzzenek a helyi
öregfiúk csapatával. Vasárnap szabadtéri ökumenikus szentmise és
kirakodóvásár is várja a látogatókat Nagymegyeren. A belépés min-
den rendezvényre ingyenes. Kovács Zoltán 

Nagymegyer
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Nagyon sokan hisszük magunkról, hogy nem tudjuk meg-
örökíteni papíron a körülöttünk lévő világot, azaz kialakult
bennünk az a hitrendszer, hogy képtelenek vagyunk raj-
zolni. A bal agyfélteke félelmei, logikus gondolkodása meg-
akadályozza, hogy kifejezzük kreativitásunkat. 

A bal agyfélteke verbális és racionális sorozatokban gondol-
kodik, gondolatainkat számokra, szavakra, betűkre redukálja.
A jobb agyféltekénk ezzel szemben nonverbális, ösztönös, min-
tákban, vagy képekben, „egészekben” gondolkodik, nem érti a
lerövidítést, a számokat, szavakat, betűket sem.

A jobb agyféltekés rajzolás technikáját Dr. Roger Sperry és Dr.
Betty Edwards munkásságának köszönhetjük.

Karván, a Korava épületében Csollár Petronella második al-
kalommal szervezte meg a jobb agyféltekés rajzolási tanfolya-
mot, amelyen ezúttal tizenöten vettek részt.

Jobb agyféltekés rajzolás - 
fedezd fel a benned élő művészt!

Karva

Aképviselő-testület támogatta a 25 ezer
eurós hitel felvételét az Udvard és Vi-
déke kistérség számára, a szőgyéni “Táv-

munka infrastruktúra fejlesztése” határon át-
ívelő projekt című tervezet keretében. (A táv-
munka amellett, hogy rugalmas és költségha-
tékony foglalkoztatási megoldást jelent a mun-
káltatónak, a vidéki foglalkoztatás egyensúlyát
és esélyegyenlőségét, valamint az innovációra
képes vidéki régiók gazdasági fellendülését is
képes elősegíteni). Mindez a projekt első költ-
ségeinek finanszírozására fog szolgálni, amit a
minisztérium csak a számlák kifizetése után
térít vissza.

A testület jóváhagyta továbbá 50 ezer eurós
áthidaló hitel felvételét a község számára,
mely a hulladékgyűjtő udvar gépesítésére
szolgáló tervezet zárószámlájának kifizetésére
lesz felhasználva. A végső számla rendezése
után az összeg 95 százalékát a minisztérium
visszatéríti. Ugyancsak támogatta a testület a
szolgáltatások házának javítását, 2 ezer euró
értékben, viszont elutasította a Béke utca és
a Fő utca közötti bekötőút kiépítését, anyagi
forrás hiánya miatt.

A község polgármestere, Kósa József tájé-

koztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy
elkezdik a Sallai és Komáromi utcai buszmeg -
állók felépítését, továbbra is tartanak a mun-
kálatok a vízelvezető árkok kitisztítására, és
felhívta az illetékesek figyelmét, hogy az alap-
iskoláknak lehetőségük van bekapcsolódni
olyan tervezetbe, amely a tanítás korszerűsí-
tését biztosítaná be. A pályázat minimális ösz-
szege 100 ezer euró. 

Ezekben a napokban befejeződött a közbe-
szerzés a falu központjának felújítására. (A fe-
lek óvása miatt kétszer is meg lett szakítva),
ezért a tervezett befejezés jelentősen csúszott,
de nem a község hibájából. A közberszerzés le-
folyását még jóvá kell hagyatni, ezért az épít-
kezési munkák az augusztusi hónapban kez-
dődhetnek el.  

A községi hivatallal szemben fekvő területen
jövőre egy bérház felépítését tervezik, amely-
ben 9 lakás lesz, 3 háromszobás és 6 kétszobás. 

A község polgármestere végezetül felhívta
a lakosság figyelmét arra, hogy mindenki be-
csülje meg, óvja és őrizze meg azokat az ér-
tékeket, amelyeket ezen szűkös idők ellenére
sikerült létrehozni. Ugyanis az utóbbi időben
a faluban felütötte fejét az újkori vandaliz-
mus. 

(miriák)

Közbeszerzés miatt késik 
a falu központjának felújítása

Perbete

„A rajzoláshoz a közhiedelemmel ellentétben nincs szükség
kézügyességre. Ha írni tudsz, rajzolni is tudsz. Bármennyire is
furcsán hangzik, a rajzolni tudás titka a látásmódban rejlik“ -
kezdte beszélgetésünket Petronella, majd így folytatta:

„Ahhoz, hogy ez megtörténjen, fontos, hogy olyan feladattal
lássuk el az agyunkat, melynél a verbális, elemző bal agyfélteke
háttérbe szorul. A tanfolyam alatt elsajátítható technikák se-
gítségével megtanulható, hogyan hozzuk előtérbe a jobb, kre-
atív agyféltekénk működését. Fontos, hogy olyan feladattal
lássuk el az agyunkat, melynél a verbális, elemző bal agyfélteke
háttérbe szorul. A jobb agyféltekés rajztanfolyamon az a cél,
hogy a bal agyfélteke racionalitása ne gátolja meg a jobb agy-
félteke kreativitását. Megtanítják agyunkat az információk
másfajta feldolgozására. A legtöbb ember arról számol be, hogy
a tanfolyam óta az életük gazdagabb lett, mert megtanultak job-
ban és többet látni a világból… 

A jobb agyféltekés rajztanfolyamon tehát az a célunk, hogy a
bal agyfélteke racionalitása ne gátolja meg a jobb agyfélteke kre-
ativitását. A 3 nap alatt nem fortélyokat, hanem technikákat ta-
nulunk, és olyan gyakorlatokat végzünk, melyeknek segítségé-
vel a jobb agyféltekédet kezded intenzívebben működtetni. A
hétköznapokban gyakrabban használt bal agyfélteke ezek ha-
tására elcsendesedik, megszűnik az állandó “locsogása” (a belső
párbeszéd saját magunkkal, ami sokszor igen intenzíven folyik
a fejünkben). Ebben az állapotban a jobb agyfélteke kibonta-
kozhat, te pedig megjelenítheted papíron saját stílusodban
mindazt, amit szeretnél. A jobb agyféltekés rajzolás 3 napja se-
gít látásmódod változásában is, mely új rálátást ad a világ mű-
ködésére, ezáltal harmonikusabb, eredményesebb életet szá-
modra. Fő célunk a jobb agyféltekés rajzolás technikájának el-
sajátítása mellett: a kreativitás, a problémamegoldó képesség fej-
lesztése, az önbizalom, önbecsülés erősítése, egy másfajta lá-
tásmód elsajátítása – eltávolodni a problémától, bátran
gondolni merészet”! - zárta nyilatkozatát a tanfolyam vezetője.

A jobb agyféltekés rajztanfolyamon mindenkiben felébred a
szunnyadó művész, kibontakozik saját rajzolási készsége, s
ezen kreativitáson keresztül a hallgatók meglátják önmagukat,
és hogy hogyan reagálnak ugyanezekkel az érzelmekkel életük
egyéb területein is. Varázslatos önismereti kalandban lehet ré-
szed! Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Karva község fekvésének köszönhetően a já-
rás egyik turistaközpontjává fejlődhet. Ebből
a célból kiindulva a község polgármestere,
Duka Gábor összehívta a községben mű-
ködő társadalmi szervezetek vezetőit, a vál-
lalkozókat, hogy megalakítsák a turisztikai
szervezetet, amely elősegíti a község turiz-
musának bővítését. 

A polgármester rövid köszöntőjében többek
között elmondta, a képviselő-testület egyik fő
stratégiai célkitűzése volt a falu hosszútávú és
folyamatos fejlődésének biztosítása. Elmondta
továbbá azt is, hogy a helyi turisztikai szerve-
zet megalakulása elkerülhetetlen feltétele a
turizmus további sikeres fejlesztésének a köz-

ségben. Hangsúlyozta, csak szoros együttmű-
ködéssel lehet ezeket a feladatokat megvaló-
sítani. 

A szervezőbizottság – Baán Szabó Ilona, Te-
rényi Katalin, Csollár Petronella, Duka Gábor,
Csákvári Zoltán – további feladata a belépési
nyilatkozat elkészítése, a szervezet alapelvének
kidolgozása és a tevékenységéhez szükséges
adatok biztosítása. Majd a szervezőbizottság fel-
állítása után a vitafórumban többen szót kértek,
akik egyöntetűen kifejtették a helyi turisztikai
szervezet megalakulásának szükségességét.
Több konkrét  javaslat is elhangzott, s ezek ala-
pul szolgálnak a turisztikai szervezet tervének
kidolgozása során. Miriák Ferenc

Megalakult a turisztikai szervezet

Készül az új játszótér
Az utóbbi időben gomba-
mód szaporodnak régiónk-
ban az új, szemre is tetszetős
játszóterek. Ezek megvalósí-
tása uniós pályázatok által
lehetséges. Sok település él
a lehetőséggel, és megpá-
lyázza az uniós kiírásokat. 

Nemrégiben az ifjúságfal-
vai önkormányzat is pályázott
a Leader-program által egy
modern kivitelezésű játszó-
térre, melyre már nagy szük-
ség volt. A tervezet sikeres
lett, ezért nemsokára Ifjúság-
falván is lesz játszótér. Jelen-
leg a csúszda, a mászókák, a
hinták és a hozzá tartozó ele-
mek már elkészültek. Valójá-
ban a játszótérhez kapcsolódó
pihenőzónák és egy kör alakú
ún. tűztér, mely különböző

események megtartására ad
ideális alkalmat, még várat
magára, de a munkák jó
ütemben folynak és úgy néz
ki, hogy a tervezett határidőre
elkészül Ifjúságfalva új ját-

szótere. Az ifjúságfalvai gye-
rekek már alig várják, hogy
birtokukba vehessék kedvenc
játszóterüket, mely 8000 eu-
róba került.

Kép és szöveg: -pint-

Ifjúságfalva
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Vonóhorgok - SzAkSzerű SzereléS
UtánfUtók - SzerVIz éS kölCSönzéS

Tel.: 035/��20 0��, mobil: 090� �30 0�3
Holt-Vág 5, 9�5 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 1�.00

Ekecsen évente kétszer lehetőséget bizto-
sítanak a kultúrház falain belül, hogy a köz-
ségben élő és alkotó fiatalok bemutathas-
sák egész évi „terméseiket”, legyenek azok
festmények, karcolatok, fotók vagy versek.
Nyilvánvaló, hogy egyre többen keresik az
amatőr alkotók zárt világát.

Nemrég a művelődési központban kiállítás
nyílt, ahol a falu fiatal autodidakta művésze-
inek alkotásaiból próbáltak ízelítőt adni, hogy
megmutassák: bárki hozzákezdhet valamilyen
formában érzelmeinek, gondolatainak, álma-
inak, esetleg vízióinak kifejezésére, minden
tanulás nélkül. Név szerint: Csápai Katalin,
Németh Gabriella, Monozlai Flóra, Szabó Szil-
via, Móricz Szilvia, ifj. Ivancsik Sándor és Ba-
logh László. Munkáikon érezhető a technika,
az anatómia, a perspektíva ismerete, többek al-
kotásán kidomborodott az egyéni hangvétel.

(Hát még ha jobban gyarapszik az elméleti és
technikai tudásszintjük, vagy a képalkotásról,
a különböző grafikai, festési technikákról al-
kotott látásmódjuk!). 

A tárlaton több kép, vers és fotó bizonyí-
totta, hogy ez a község fiatal alkotókból és te-
hetséges emberekből nem szenved hiányt.

Kép és szöveg: -pint-

Elsőként a Madari Alapiskolában
Szász Veronika az iskola igazgatónője
köszöntőtte Zombori Ottót, az Uránia
Csillagvizsgáló nyugalmazott igazga-
tóját, majd az érdeklődők meghall-
gatták a neves csillagász előadását Mi
közünk a csillagokhoz? címmel. 

Az éjszakába nyúló előadást köve-
tően a résztvevők a futballpályán fel-
állított csillagászati távcsövön, a szak-
emberek segítségével ismerkedhettek
a csillagképekkel, távoli galaxisokkal.
Tanulmányozhatták a Holdat, illetve a
türelmesebbek a Szaturnuszt és an-
nak holdját is megpillanthatták egy
rövid időre.  A rendezvény másnap
Búcson, az Emese Panzió udvarán
folytatódott, ahol Zombori Ottó elő-
adását csillagászati megfigyelés kö-
vette a búcsi sportpályán.

Miriák Ferenc
Győző Andrea felvétele

A hetényi Református Ke-
resztény Egyház  szervezésé-
ben napközis tábor résztve-
vői lehettek a szünidejüket
töltő gyerekek.

Az egyhetes táborozás  alatt
Écsi Gyöngyi tiszteletes asz-
szony játékos bibliai órái igazi
nagy sikert arattak. Palcsó At-
tila tiszteletes úr a métázással
is megismertette a gyereke-
ket. Szorgos nagymamák,
anyukák biztosították az ér-
dekesebbnél érdekesebb napi
programot. Volt itt kézműves-
kedés bőven: szalmalovacska-,
rongybaba-, ajándékdoboz-,
csipeszfigurák-, szélrózsa-ké-
szítés, sószínezés, agyagozás
és talán a legsikeresebb, a tá-
bori fejkendőkészítés tette
még színesebbé a nagyon jól
megszervezett tábort. 

Akinek nem volt kedve kéz-
műveskedni, az számhábo-
rúzhatott, trambulinozhatott
vagy a dézsában fürödhetett
kedvére a paplak udvarán.
Mindeközben a tábor szerve-
zőinek még arra is volt
gondja, hogy a gyerekekkel
egy kis záróműsort készítse-
nek meglepetésként, melyet
a templomban elő is adtak. 

Szívből jövő igaz köszöne-

tet kell mondanunk minden-
kinek, akik azon fáradoztak,
hogy gyermekeink jól érezzék
magukat a tábor egész ideje
alatt. S hogy ez így is volt, azt
mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy  mindig több lett a
táborlakó, s volt olyan nap,
hogy 60 gyerekről kellett a
szervezőknek gondoskod-
niuk. (miriák)

Takács Mihály felvétele

Záróműsorral ért véget a napközis tábor

Augusztusi csillagmegfigyelés

Amatőr alkotók kiállítása

Hetény

Madar-Búcs
A Madari Édes Gergely és a Búcsi Katona Mihály
Alapiskola közös szervezésében került sor az augusz-
tusi csillagmegfigyelésre, Zombori Ottó budapesti és
Kovács Károly kunszentmártoni csillagászok vezeté-
sével. 

Ekecs

Csallóközi lovastúra
2011. szeptember 2, 3, 4 

Állandó programpontok az egyes helyszíneken:
1. Gyalogság, Huszárok, lovasíjászok, lovasok  bevonulása - fogadás      
2. Megemlékezés a helyi emlékműveknél (polgármesterek határozzák meg)

szeptember 2 (péntek)
1. Csiliznyárad (Ňárad) - 09:00 órakor  koszorúzás színi sebő alajos

huszárőrnagy sírjánál
2. szap (sap) - 10:30 állandó program
3. Medve (Medveďov) - 12:00 állandó program+ ebédszünet
4. Balony (Baloň) - 14:30  állandó program
5. Csilizradvány (Čilizská radvaň) - 15:30 állandó program
6. kulcsod (klúčovec) - 17:30 állandó program
Csapatok elszállásolása, vacsora

szeptember 3 (szombat)
indulás kulcsodról Füssre 09:00

7. Füss (trávnik) - 10:00 állandó program
8. kolozsnéma (kližská Nemá) – 13:00 állandó program + ebédszünet
9. Nagykeszi  (veľké kosihy) - 17:00 állandó program + lovasbemutató
Csapatok elszállásolása, vacsora

szeptember 4 (vasárnap)
indulás Nagykesziről Ekelen keresztül Megyercsre 08:00
10. Megyercs (Čalovec) - 10:30 órakor koszorúzás a temetőben Bese Jó-
zsef  huszárőrmester és Farkas Mihály 48-as honvéd sírjánál + lovasbe-
mutató + felvonulás + ebédszünet
11. Gúta (kolárovo) - 16:00 órakor állandó program + felvonulás + ellátás
Csapatok hazaindulása
résztvevő csapatok: Első izsai lovas és Hagyományőrző Egyesület, ke-
paso lovasklub Naszvad, vermes törzs - lovasíjászok Gúta, varga törzs
- lovasíjászok Dunaradvány, Fehérvári Huszárok Egyesülete, Ponifarm
Megyercs

szervező: Első izsai lovas és
Hagyományőrző Egyesület
tárnok istván,  izsa 695
tel sk:  00421 905 263572,  
tel Hu:  0036 20 5856645
E-mail: tptarnok@nextra.sk,
tptarnok146@mail.com   
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Bogyarét

Az iskola udvarán több gyer-
mekműsor is jelezte, a bo-
gyaréti falunap indítóprog-
ramja a gyermekek részére
készült. Kézműves verse-
nyek, ügyességi vetélkedők
tették még vonzóbbá a gyer-
mekprogramok nagy részét,
és a helyi gyerekek „vevők”
is voltak a különböző foglal-
kozásokra, versenyekre. 

Délután a helyi kultúrház-
ban Aradi Mónika polgármes-
ternő ünnepélyes megnyitója
után a kézimunka-kiállítást te-
kinthették meg a jelenlevők.
Majd Katona István kecskedu-
dán játszott, valamint a lak-
szakállasi Nagy Teréz verseit
hallgathatta meg a szép számú
közönség. A Bogyarétről szóló
versösszeállítását az ugyancsak
lakszakállasi népdalkör tette
még érdekesebbé. A műsor to-
vábbi részében bogyaréti fiata-
lok mutatták be Lőrinczy
György A rétek lelke című no-
velláját. A kulturális részt kö-
vetően a kézimunka-alkotások
megtekintése, valamint a po-
gácsasütő verseny kóstolója
kezdődött, ahol 15 ügyeskezű
„pogácsaművész”készítmé-
nyét pontozta a zsűri. Végül
abszolút holtverseny alakult ki,
így Klosterman Valéria és
Szakszon Zsuzsa pogácsáját ta-
lálták a legfinomabbnak. 

A falunapi programok a he-
lyi Főnix-dombnál folytatód-
tak, ahol elsőként a laksza-
kállasiak remekeltek dalos,

igazi falunapi hangulatot
idéző műsorukkal. Őket kö-
vette a csicsói Musikölkök
produkciója, a tőlük megszo-
kott fergeteges iramban, majd
újra a lakiak mutatták be kán-
kán táncukat. A kultúrműsor
befejezéseként a dunamocsi
Vadvirág hagyományőrző cso-
port idézte fel a régi idők han-
gulatát a hazai közönség nagy

örömére. Ezután a focipályán
kezdődtek meg a csatározá-
sok, ahol ifjúsági illetve öreg-
fiúk mérkőzéseket tartottak. 

A Bogyarétre látogatók kel-
lemes környezetben élvezhet-
ték a kisközség falunapját,
melynek ismételt megün-
neplésére, sajnos újabb két
évet kell várni.

Kép és szöveg: -pint-

Kis közösség falunapja

A Vág bal partján fekvő 550 lakosú községben tizenkettedik
alkalommal szervezték meg a  falunapi ünnepséget. Az idő-
pontváltozás jót tett a rendezvénynek, mivel augusztus első
hétvégéjén az égiek is áldásukat adták, s kellemes, nyári me-
leg fogadta az ünnepség résztvevőit. 

A kingyesi tavon megrendezett horgászversennyel kezdő-
dött a program. Reggel hat órától 28  horgász indult szerencsét
próbálni. Közben az óvoda udvarán felállított sátor alatt öt kat-
lanban kezdték főzni az őz- és marhagulyást. A futballpályán
pedig öt csapat (Bátka-Rimaszombati járás), Komáromi öreg-
fiúk, Komáromi cipőgyár, Vágfüzesi öregfiúk és felnőtt csapat)
küzdött a vándorkupáért.  

Délután egy órától megkezdődött a falunapi program. A
gyermekek nagy örömére felállították az ugrálóvárat, de a kéz-
műves foglalkozásokon is sokan vettek részt. A kártyázás sze-
relmesei tiszteletére a sörsátor alatt pókerbajnokságra került
sor. A főműsor előtt a római katolikus templomban szentmi-
sét tartottak, majd a szabadtéri színpadon a község polgár-
mestere, Forró László megnyitotta a XII. falunapi ünnepséget.
A díjkiosztáson elsőként a horgászversenyt értékelték. A fehér
hal-fogás kategóriában a győzelmet Bugris Richárd szerezte
meg, második lett Bak Zuszsanna, harmadik Banda Gyula. A
törpe harcsa-fogás kategóriájának győztese Kelemen Roland,
második Banda Gyula, harmadik id. Jancsár Zoltán. A legna-
gyobb halat pedig egy hölgy, Bugris Boglárka fogta (0,70 kg
ponty).

A kispályás labdarúgótornát a helyi felnőtt csapat nyerte,
megelőzve a cipőgyár és a helyi öregfiúk csapatát. 

A póker-bajnokságot Hájos Balázs nyerte, Ötvös Krisztína és
Nagy István előtt. 

A kora esti kultúrmű-
sor első részében a helyi
Csemadok alapszervezet
tagjai által bemutatott
produkciókra került sor,
ezt a Felvidéki Rockszín-
ház fellépése követte. A
budapesti utcaszínház 
„A lónak vélt menyasz-
szony” című műsorával
szórakoztatta a szép
számú közönséget. 

(miriák)
A szerző felvételei

A falu egy nagy 
családként ünnepelt

Vágfüzes

Nagykeszi

Póker-bajnokság a sörsátor alatt

Először rendeztek ilyen jellegű tábort Nagy-
keszin. Kaprálik Zsuzsánna néprajzos tábor-
vezető szerint nagy érdeklődést keltett a köz-
ségben, hisz 41 gyermek jelentkezett, hogy
megismerje és elsajátítsa a tavaszi ünnep-
kör népszokásait, az Ipoly-menti kiszehaj-
tást vagy a zoboralji villőzést. Mint ahogy
megtudtuk, ez egyben egy napközis tábor is. 

A helyi kultúrházban zajló programok, ese-
mények középpontja a hagyományőrzés volt.
Az alkotóműhelyben a kézművesek dolgoz-
tak, de emellett különböző hagyományos népi
játékokkal is szórakoztak. A martosi asszo-
nyok eredeti népviseletben régi táncokkal is-
mertették meg a tábor lakóit. A dunaszerda-
helyi Nagy Iván a napjainkban nem kis szen-
zációt jelentő kecskedudát mutatta be, melyet
később meg is szólaltatott. Ez az archaikus
népi hangszer egyre többször felbukkan az
ilyen jellegű táborokban illetve rendezvénye-
ken. Navrátil Gábor Gútáról érkezett a gyerekek
közé, ő a kosárfonás, a vesszőkből készített
gyerekjátékok rejtelmeibe avatta be az érdek-
lődőket, Forró Terézia pedig a gyékénykészítés,
az ezekből készített játékok technikáira hívta
fel a figyelmet. A gyermekek körében nagy si-

kert aratott Mészáros Veronika tojáshímző két
kivételes technikával készített alkotása, mely-
nek gyakorlására tanította a gyerekeket. Écsi
Gyöngyi a pünkösdi királynéválasztás dalla-
mait és koreográfiáját tanította be. 

A tábor sikeresen végződött, ami azt is je-
lenti, hogy ha sikerül újabb pályázatot nyerni,
akkor szeretnének belőle hagyományt terem-
teni, vagyis jövőre is megrendezni. A rendez-
vényt a Szlovák Köztársaság Kormányhivata-
lának Nemzeti Kisebbségek Főosztálya támo-
gatta. -pint-

Kép: Ferusz Renáta 

14 nap a néprajzi és kézműves táborban
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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

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

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

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

Tel.: 035/��20 920, 0905 31� �51, 0905 50� 323

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/��1 3� 93

• Autoservis • mobil: 0903 �31 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/��1 3� 93

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 �3�

emISné kontroly nA PočkAnIe

emISSzIóS ellenőrzéS megVáráSrA

Autošport KISS

0911 822 501

Város
2 €non-StoP

Több százan látogattak ki au-
gusztus első hétvégéjén a Kele-
mentia Lovasklub Western Team
által rendezett lovasnapra, ame-
lyen negyvenöt lovas küzdött a
vándorserleg versenysorozat
pontjaiért. 

A felsoroakozott lovasokat Do-
min István, Izsa község polgár-
mestere köszöntötte. Mind a pole
bendinget (szlalom), mind a barrel
racinget (hordókerülés) megtartot-
ták a junior, a felnőtt és a profi ka-
tegóriában. 

Junior kategóriában a szlalomot
és a hordókerülést is a bagotai Má-
csik  farm versenyzője, Miriam Ba-
loghová nyerte. 

Felnőtt kategóriában a hordóke-
rülésben Fazekas Barbara, a bagotai
Mácsik farm lovasa győzött, sza-
lomban pedig a tardoskeddi  PG
Team farm versenyzője, Boros Gá-
bor.

A profik kategóriájában mind-
két versenyszámot az izsai Western
Team versenyzője, Vajda János
nyerte. 

A vándorserlegért folytatott ver-
senyt a szervezők az elmúlt évben
indították el, hogy motiválni tud-
ják a tagokat. A következő fordu-
lóra agusztus 20-án kerül sor Íme-
lyen, az utolsóra pedig szeptember
17-én a Dunaszerdahelyi járásbeli
Ekecsen.  

A western versenyek sikerét bi-
zonyítja, hogy évről évre egyre töb-
ben érdeklődnek a lovaglás iránt,
egy-egy verseny megrendezése pe-
dig egyre több nézőt csábít a lo-
vaspálya köré. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Egyre sikeresebb és 
népszerűbb a western verseny

Kísérőprogramként egy kis pónizás

A profiknál mindkét kategóriát az izsai Vajda János nyerte

Junior kategóriában Miriam Baloghová 
győzőtt mindkét versenyszámban

Izsa

A Gútai Művészeti Alapis-
kola tánctagozatának 3 cso-
portja országos kvalifikációs
versenyen vett részt Léván.
Az ott elért eredmények
alapján mindegyikük to-
vábbjutást nyert az Európa-
bajnokságra, ami Kaposvá-
rott került megrendezésre. 

„A táncosok  nagy izgalom-
mal és lelkesedéssel készül-
tek a megmérettetésre, hiszen
nem mindennapi esemény
részesei lehettek.  A bajnok-
ságon, a kaposvári sportcsar-
nok óriási színpadán  3 nap
alatt 5 ország 1700 táncosa
szerepelt. A gútai táncosok
igazán megállták helyüket a
mezőnyben. A Majomparádé
című produkciójukkal nyílt
kategóriában a 3. helyezést ér-
ték el, a Crazy dance című ko-
reográfia pedig dance show

kategóriában 1. helyen vég-
zett. Iskolánk volt diákja, Vö-
rös Vivien is aranyéremmel
tért haza saját koreográfiájá-
val. Örömünket fokozta, hogy
a Crazy dance a szombati gá-
laműsorban is felléphetett a
város szabadtéri színpadán" –

mondta Karta Adél, a táncta-
gozat vezetője. Továbbá kifej-
tette, hogy az iskola tánctago-
zatának életében hatalmas
előrelépés volt ez a bajnokság.
Sok szép élménnyel és ta-
pasztalattal gazdagodva tér-
tek haza. -csr-

A gútai táncosok értékes sikere
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Több település szívesen szerepelteti
a hazai „sztárokat”, helyileg meg-
oldva a falunapok kultúrális részeit.
Nyilvánvalóan ebben egyes közsé-
gekben nagy szerepe van az áldatlan
anyagi helyzetnek is, de vannak te-
lepülések, és nem is kevés, ahová
tudatosan hivnak olyan „sztárokat”,
akik a régióban népszerűek. Ilyen
sztárok egyike Tamás és a jam-
peccsajok énekes-táncos formáció. 

Velük találkozhattak a nézők Csi-
csón, Nagykeszin, Aranyoson vagy ép-
pen Gelléren. Igazi show-elemekkel
tűzdelt programjuk minden faluban
nagy tetszést aratott. Úgy gondoltuk,
ha már ennyire népszerűek, ismerjük
meg őket közelebbről is. Az elején a
kezdetekről faggattuk Mészáros Ta-
mást, Forró Ildikót és Pataki Henriet-
tát, vagyis Tamást és a jampeccsajo-
kat. A három közvetlen, szimpatikus
fiatalt nem kellett győzködni a kom-
munikációra. Tamás elmondta, hogy
baráti szálak fűzik Vadkerti Imréhez,
akit példaképének is tekint. A csapat
létrejöttének ötlete mondhatni tőle
is származik, mivel Tamás tagja a Kis-
Duna Menti Rockszínháznak, sokszor
beszélgettek erről „Jimmyvel“. Az
igazi elhatározás azonban tavaly nyá-
ron Fenyő Miklós andódi fellépésével

kezdődött – emlékszik vissza a első lé-
pésekre Tamás. Megtisztelő volt szá-
momra, hogy az ismert énekes előtt
szerepelhettem azon a koncerten. Va-
lójában ott fogalmazódott meg ben-
nem, hogy énekes-táncos formációt
hozzak létre. Mivel a rock and roll
mindig is közel állt hozzám, így adott
volt a téma. A hatvanas évek zenei
hangzásvilága, stílusa mindig is von-
zott. Úgy gondoltam, erre lehet, és
kell is alapozni. Mivel hármas formá-
ciót képzeltem el, ezért az év elején lá-
nyok után kellett néznem. Először
Forró Ildikóba „botlottam“. Erre a ta-
lálkozóra így emlékszik vissza az érin-
tett: „A Dzsungel könyvében szere-
peltem, főleg a táncos betéteknél, és
az egyik előadás után odajött hozzám
Tamás, s kérdezte, volna–e kedvem
egy formációban szerepelni. Termé-
szetes igent mondtam. Utána sikerült
szereznem egy másik lányt is, aki saj-
nos később kivált a formációból, így
került a helyére Pataki Henrietta, aki
már jó ideje ott forgolódott a csapat
házatáján. „Ismertem a összes tánc
koregráfiáját, úgyhogy nem volt ne-
héz a csapatba beállni. Valójában kéz-
nél voltam. Jókor voltam jó helyen“ –
mondta nevetve Henrietta. Minden-
képpen említsük meg Pálovics Klau-
diát, aki a koreográfus. Elejétől fogva

a csoport negyedik, „láthatalan“ em-
bere.

Kész volt a csapat, így 2010 októbe-
rétől kezdve próbák sokasságával telt a
három fiatal hétköznapjainak nagy ré-
sze. Manapság heti egy alkalommal
hangolódnak a jampecbulikra. Tizen-
hat számból áll egyórás műsoruk. „Az
idén nem panaszkodhatunk, gyakor-
latilag néhány hónap alatt ismertek
meg bennünket. Köszönhető ez an-
nak a hat falunapi fellépésnek is,
ahová hívtak minket“ – mondta elé-

gedetten a fiatal rock-and rollos. Nem-
csak régiónk ismerhette meg Tamást
és a jampeccsajokat, hanem más járá-
sok települései is tapsolhattak a csa-
patnak. Mi sem természetesebb mint
hogy az idei sikerek után a jövőről fag-
gattuk őket. Már fejben összeállt az új
program. Technikailag illetve hangi-
lag kell még csiszolgatni, de teljesen
vadiúj programmal készülnek és ak-
kor ősszel teljes gázzal indulhat a hár-
mas formáció új rock and roll partija.

Kép és szöveg: -pint-

tamás és a jampeccsajok
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KOS 
Csalódás érhet. Ne
sajnáld magad, túl
fogod élni. Egy ke-

serű tapasztalattal több, de
legalább sokat tanulhatsz be-
lőle.

BIKA
Társad mindenben
melletted áll, óriási
segítséget nyújt ne-

ked érzelmileg és a munkád-
ban is. 

IKREK
Ez a hét érzékeny
problémákat hozhat
felszínre a magáné-

letedben, ami arra ösztönöz,
hogy megszabadulj régi szo-
kásaidtól.

RÁK
Ha nem szünteted
meg a zűrzavart a
dolgaidban, akkor

azon veszed észre magad,
hogy mindenbe belekap-
kodsz.

OROSZLÁN
Ne tegyél felelőtlen
ígéreteket. Nem
azért, mert megbíz-

hatatlan vagy, csak nem tu-
dod reálisan felmérni a lehe-
tőségeidet.

SZűZ
Ne másokat akarj
folyton megváltoz-
tatni, elég, ha maga-

don kezded a munkát. Ezen
a héten a pénz körül forog-
nak a gondolataid.

MÉRLEG
Tegyél radikális lé-
péseket az életminő-
séged javítása érdeké-

ben. Gondold át a kapcsolata-
idat, találj megoldást a régi
problémák felszámolására.

SKORPIÓ
Gyakran kihaszná-
lod az embereket,
Amennyiben így

folytatod, egyszer csak azt ve-
szed majd észre, hogy ma-
gadra maradtál.

NYILAS
Törekedj arra, hogy
megszilárdítsd a pozí-
ciódat a munkahelye-

den. Olyan rendezvényekre
menj, ahol elmélyítheted a
kapcsolatodat kollégáiddal.

BAK
Ne ronts ajtóstul a
házba, mert a vak-
merő cselekedeteid-

del kivívhatod egyesek rosz-
szallását.

VÍZöNTő
Képes vagy olyan je-
lentéktelen apróságo-
kon is robbanásig fel-
dühödni, amin má-

sok csak jóízűen nevetnének.
HALAK

Nehezen találod az
arany középutat, fa-
natikusan kitartasz

olyan kapcsolatok mellett is,
amit mások már rég feladtak
volna. 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-
állítás megtekinthető 2011. augusztus 21-ig.
Csemadok Galéria:
Aranyosi Szénássy Attila 100 zebra in memoriam Vasarely
című kiállítása augusztus végéig tekinthető meg.
Madách Art Café (Európa udvar):
Augusztus 18-án, 20.00 órakor Táncház az Art Café Folk Band-
del. A belépés díjtalan! www.nepzenetanoda.hu.

DÉL-KOMÁROM:
Monostori erőd:
Augusztus 20-án, 20.00 órakor Katona József: Bánk bán. A
Theatrum Színház előadása a Monostori erőd színpadán.
(Jegyek  ingyenesen  igényelhetők a Tourinform irodában.)
Fedeles lovarda, Lovarda tér 4.:
Augusztus 19-20-21., 19.00 Honfogalás - premier.
Csillag erőd:
Augusztus 20-án, 10.00-tól II. Íjász és Jurta Fesztivál. 
JWF Szabadidőpark, Puskaporosi út 24.:
Augusztus 19 Summer Night Party 3. Éjszakai fürdőzés és
disco.
Szabadság tér:
Augusztus 27-én Nyári zenés esték - Seress Rezső: Szomorú va-
sárnap – a Jókai Színház előadásában. 

BÁBOLNA:
Arborétum (Csikótelepi út):
Augusztus 19-én, 20.00 órakor Zenélő Arborétum. A látogatók
esti séta közben, a bábolnai Arborétum területén, több hely-
színen hallgathatnak zenét, klasszikus és modernebb műfajú,
valamint népzenei dallamokkal. A belépés díjtalan! 
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Mészáros u. 1.:
Augusztus 19 –21. „A” kategóriás egyes-, kettes-, négyesfogat-
hajtó verseny, valamint „B” kategóriás bajnoki forduló, Felső-
Dunántúli Regionális Fogathajtó Bajnokság II. fordulója.

Nevessünk

A Karib-tenger kalózai: 
Ismeretlen vizeken

Amikor Jack múltjából felbukkan
egy nő (Penelope Cruz), elbizonyta-
lanodik, nem tudja, hogy ez igaz sze-
relem, vagy csak egy szívtelen szél-
hámos játszik a szívével, felhasz-
nálva őt a legendás ifjúság forrása
megtalálásához.
Amfi szabadtéri mozi – Komárom,
augusztus 16-17, 21.00

A szlovákiai Tőrincsen született, jelenleg Németországban
élő festőművész alkotásai most először láthatóak váro-
sunkban. A kiállítás Berecz Antal eddigi munkásságának
keresztmetszetét nyújtja. Ceruzarajzai, tusrajzai, olajfest-
ményei, akvarelljei, illetve tenyérnyi nagyságú porcelánból
készült plakettjei egyaránt láthatóak.

Az alkotó fiatalon került Franciaországba, ahol képzőművé-
szeti tanulmányokat folytatott. Stílusára nagy hatással volt Pá-
rizs, Picasso és a kubizmus.  

Farkas Veronika művészettörténész a kiállítás kurátoraként
arra törekedett, hogy a rengeteg képanyagból egy egész élet-
pályát vázoljon fel. Elmondása szerint már a művész korai raj-
zai is arról tanúskodnak, hogy nagyon tehetséges alkotóval ál-
lunk szemben. Művein keresztül látható, hogy mennyire kö-
tődött kora gyermekkorához, a palóc tájhoz és az emberekhez.
Berecz Antal rendkívül jól látja meg egy-egy figura jellemvo-
nását, s a karikatúrák is óriási potenciált képeznek művésze-
tében. A napi események, negatív élmények beleivódtak al-
kotásaiba, témáin keresztül az átélt élményeket vetíti ki.

A kiállítás megnyitóján közreműködött a budapesti Ad Li-
bitum Kamaraegyüttes, melynek repertoárján a klasszicizmus
és a romantizmus szerzőinek művei, illetve a kortárs szerzők
művei egyaránt szerepelnek.

A kiállítás augusztus 21-ig tekinthető meg. (fk)

Berecz Antal munkáiból nyílt 
kiállítás a Limes Galériában

Az igazgató:
- helyből átugrik bármilyen

magas házat
- gyorsabb, mint a kilőtt

puskagolyó
- megállítja a leggyorsabb

mozdonyt
- vízen jár
- tanácsokat ad istennek

Az igazgatóhelyettes:
- alacsonyabb házakat hely-

ből átugrik
- pont olyan gyors, mint a

kilőtt puskagolyó
- egy tolatómozdonyt meg

tud állítani
- szélcsendes tengereken

képes járni
- beszélt már istennel

A főosztályvezető:
- földszintes házakat neki-

futásból át tud ugrani
- majdnem olyan gyors,

mint a kilőtt puskagolyó
- egy kisebb tolatómoz-

donnyal meg tud birkózni
- tükörsima tavon át tud kelni
- előzetes jóváhagyás után

problémáit isten elé terjeszt-
heti

Az osztályvezető:
- ha egy földszintes házat

nekifutásból át akar ugrani, a
lábnyoma a falon marad

- biztonsággal el tud sütni
egy puskát

- majdnem képes egy tola-
tómozdonyt megállítani

- fedett úszómedencén biz-
tonsággal átjut

- az isten néha beszél hozzá

A munkatárs:
- ha egy házba be akar jutni,

megbotlik a küszöbén
- vizipisztollyal is lespricceli

magát
- látott már mozdonyt
- úszógumi nélkül elmerül

a vízben
- az isten néha keményen

megbünteti

A titkárnő:
- ha egy ház az útjában van,

akkor felemeli és átsétál alatta
- a puskagolyót a szájával

elkapja és elcsemegézik rajta
- őt látva megállnak a szá-

guldó gyorsvonatok
- pillantásától jéggé fagynak

a legnagyobb óceánok
- Ő AZ ISTEN

A MUNKAHELyI HIERARCHIA

aki augusztus 20-án ünnepli 
70. születésnapját, kívánunk 

nagyon jó egészséget 
és sok boldogságot. 

A Jóisten áldja a szerető szívedet
és a két dolgos kezedet. 

Férjed Béla, 
lányod Mónika és férje Attila, 

unokáid Tibi, Peti, Tomi.

Lakos Magdolnának 
Nemesócsára, 
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V pondelok 15. 8. predpokladám
v našom regióne oblačno, popo-
ludní už veľkú oblačnosť s prehánkami
a búrkami. Možnosť búrok do 30%.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota
od 15 do 17  ̊C, denná teplota od 28 do
30  ̊C. Slabý JV vietor do 3 – 5 m/s.    

V utorok 16. 8. predpokladám v na-
šom regióne spočiatku veľká oblačnosť a
prehánky, popoludní zmenšovanie oblačnosti.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od 15
do 17  ̊C, denná teplota od  23 do 25  ̊C. Čerstvý
nárazový SZ vietor do 10 – 12 m/s.

V stredu 17. 8. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná tep -
lota od 12 do 14  ̊C, cez deň od 23 do 25  ̊C.
Slabý SZ, neskôr JV vietor do 2 – 4 m/s.   

Vo štvrtok 18. 8. predpokladám v našom
regióne jasno alebo len malá oblačnosť a bez
zrážok. Nočná teplota od 13 do 15  ̊C, cez
deň od 27 do 29  ̊C. Slabý premenlivý vietor
do  2 – 4 m/s.  

V piatok 19. 8. predpo-
kladám  v našom regióne

oblačno, k večeru možnosť
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.

Nočná teplota od 17 do 19  C̊,
denná  teplota od 28 do 30  ̊C. Slabý
premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.   

V sobotu 20. 8. predpokladám
v našom regióne oblačno, popo-

ludní a k večeru možnosť prehánok a búrok.
Možnosť búrok do 20%. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota od 17  do 19  ̊C, denná te-
plota od 26 do 28  ̊C. Slabý Z vietor do 2 – 4
m/s. pri búrkach zosilnie. 

V nedeľu 21. 8. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od 14  do 16  ̊C, denná teplota od 27 do 29  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.    

V nasledujúcom týždni očakávam pekné
letné počasie, ale nie moc vysoké teploty .
S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia  15. 08. - 21. 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

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

nyári akció

370 euró

elán AUtóISkolA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

nyári akció

370 euró

... 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

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkietAkcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

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

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

Komárňanská nemocnica
zrekonštruuje operačné sály
Od 1. januára 2012 začnú na
Slovensku platiť nové,
tvrdšie normy Európskej
únie. Dovtedy treba sály zre-
konštruovať, inak by hrozilo
ich zatvorenie. 

Rekonštrukcia operačných
sál chirurgického oddelenia
Všeobecnej nemocnice v Ko-
márne sa začalo 3. augusta,
potrvá do 31. decembra. Po-
čas tohto obdobia budú na
chirurgickom oddelení vyko-
návať len akútne operačné zá-
kroky v odbore všeobecná chi-
rurgia, informovala hovor-
kyňa prevádzkovateľa ne-
mocnice Forlife n. o. Andrea
Beňová. Operačné zákroky
spĺňajúce podmienky pre jed-
nodňovú zdravotnú starostli-
vosť budú robiť na novom
pracovisku Jednodňovej zdra-
votnej starostlivosti v nemoc-
nici v Komárne. Pacientov s
nutnosťou operačného zá-
kroku v odbore traumatológia
nasmerujú na najbližšie trau-
matologické pracoviská v ne-
mocniciach v Nitre, Nových
Zámkoch a Topoľčanoch. Re-
konštrukciu za 502-tisíc eur fi-
nancuje Nitriansky samo-

správny kraj. Vnútorné zaria-
denie operačných sál zabez-
pečuje Forlife n. o. a stáť bude
zhruba 200-tisíc eur. 

Operačné sály boli v hava-
rijnom stave. Navyše, od 1. ja-
nuára 2012 začnú na Slo-
vensku platiť nové, tvrdšie
normy Európskej únie. Do-
vtedy treba sály zrekonštruo-
vať, inak by hrozilo ich zatvo-
renie. "Pôvodné staré ope-
račné sály slúžili nemocnici
už niekoľko desiatok rokov a
dnes už vôbec nevyhovovali
požiadavkám kladených na
prostredie operačných sál,“

povedala Beňová. Rekon-
štrukčné práce sa dotknú ope-
račného traktu (elektroinšta-
lácie, vzduchotechnika, zdra-
votechnika), ako aj samotnej
budovy chirurgického pavi-
lónu (kanalizačné stúpačky,
strešný plášť). Po ich ukon-
čení bude mať Všeobecná ne-
mocnica Komárno k dispozí-
cii dve moderne vybavené
operačné sály s novým mate-
riálno-technickým vybave-
ním. Komárňanská nemoc-
nica slúži pre spádovú oblasť
110-tisíc obyvateľov. 

-d- 
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Amatérskym spevokolom
dnešná doba nepraje. Je-
stvujúce a ešte aktívne spe-
vácke zbory viac-menej
melú z posledného a hrozí
im zánik. Príčina: starí spe-
váci-amatéri vymierajú,
mladí o tento druh aktivity
prejavujú len chabý záujem.

Pravdaže, chýbajú aj ve-
dúci, ktorí by stmeľovali ko-
lektív a odborne ho viedli.
Našťastie, nájdu sa aj vý-
nimky. K nim bezpochyby
patrí Mgr. Žofia Nagyová
z Kolárova, ktorá stojí na čele
až dvoch spevokolov – seni-
orského speváckeho zboru
Harmónia a ženského ko-
morného zboru Úsmev. Or-
ganizačne viesť, odborne
usmerňovať a navyše s palič-
kou v ruke dirigovať oba spe-
vokoly – to nie je maličkosť,
no pani Žofka to zvláda. 

„Sedemnásť rokov som
viedla detský spevácky zbor

Mlynček pôsobiaci na kolá-
rovskej slovenskej základnej
škole, kde som pracovala ako
pedagogička. Láska ku spe -
vu, ktorý ovlažuje srdcia ľudí,
mi zostala aj keď som ne-
skoršie vstúpila medzi dô-
chodcov. Pätnásť žien, ktoré
kedysi spievali v Mlynčeku
ako deti, založilo pred dva-
nástimi rokmi komorný spe-
vokol Úsmev. Trápi ma, že
dnes zostalo iba osem spe-
váčok, ani z tých už všetky
pravidelne nechodia na skú-
šky. Napriek tomu ročne na-
cvičíme okolo dvanásť
piesní, na zložitejšie skladby
však už nemáme sily. Len
aby Úsmev nezanikol! Po-
mohlo by mu, keby sa zavše
dostal na vystúpenie aj
mimo Kolárova, no nateraz
na takéto aktivity nie sú pe-
niaze“ - vyznala sa pre
DELTU Žofka Nagyová.

S oživením v hlase hovorí
o druhom ňou vedenom spe-
vokole. Volá sa Harmónia,
má osemnásť členov, pracuje
pri Klube dôchodcov v Kolá-
rove a jeho repertoár v sú-
časnosti tvorí 45 slovenských

a 47 maďarských ľudových
piesní. 

Dve desaťročia, až do roku
2007, teleso viedol Ivan Ben-
ninghaus, no keď kvôli po-
kročilému veku zložil diri-
gentskú paličku, hrozil mu
zánik. Speváci, lepšie pove-
dané speváčky, lebo tých je
väčšina, však chceli lahodné
tóny rozdávať ďalej, preto vy-
zvali Žofku Nagyovú, aby pa-
ličku zdvihla. Stalo sa. Har-
mónia má za sebou hro-
madu úspešných vystúpení
na Slovensku i v Maďarsku.
Je zaujímavé, že obecenstvo
potleskom ocenilo najmä
prednes tých piesní, ktoré sú
spoločné pre Slovákov i Ma-
ďarov, teda majú rovnakú
melódiu, iba jazykový prejav
je inakší. Žofka Nagyová už
zozbierala dvanásť párov ta-
kýchto pesničiek, ktoré
mieni vydať na cédečku. 

A čo ďalej? Nuž spievať.
Lebo so spevom je život
krajší, povedzme, že znesi-
teľnejší...

fb
Foto: Mária Menďanová

Kolárovská tútorka dvoch spevokolov

Spev ovlažuje srdcia ľudí

Spevokol Úsmev

Mgr. Žofia Nagyová

Vyše roka jazdí v Komárne sociálny taxík a pomáha tak
zdravotne postihnutým osobám a starším ľuďom, ktorí
majú problémy s pohybom v meste. Spočiatku, kým si ľu-

dia nezvykli na túto službu mestského úradu, špeciálne upra-
vené auto sa využívalo málo, ale v súčasnosti preváža denne 8
až 12 ľudí. 

Mesto dostalo na nákup vozidla dotáciu. Jeho prevádzka je hra-
dená z mestského rozpočtu. Sociálny taxík nie je sanitka, ale auto,
ktoré prepravuje telesne postihnuté osoby, ktoré dostávajú určitý
príspevok z úradu práce a sociálnych vecí. Z tohto príspevku pla-
tia kilometrovné, ide o veľmi lacnú tarifu. Starší ľudia využívajú
túto službu radi, keď potrebujú vybaviť si svoje záležitosti. Týka
sa to občanov, ktorým rodinní príslušníci nevedia alebo nechcú
pomôcť. Väčšinou ide o občanov, ktorí žijú na periférii.

Mesto Komárno má veľkú perifériu, niektoré časti sú vzdia-
lené 13 kilometrov od mesta a doprava je veľmi zložitá, preto sa
rozhodli zriadiť túto službu. Skúsenosti ukázali, že ju využívajú
občania počas celého dňa. Odkázaní občania môžu prepravnú
službu objednať aj za účelom návštevy kultúrnych, spolo-
čenských a športových podujatí, napríklad starší občania ako do-
voz do klubu dôchodcov, na návštevu k príbuzným a pod.

Sociálnu službu využívajú aj vozičkári. Auto je špeciálne pri -
spôsobené na prepravu osôb so zdravotným postihnutím a je
vybavený nájazdovou rampou pre vozíky. Zdroj: sme.sk

Umelecko-produkčná agentúra Exclusive Agency

PARTIČKA
12. septembra 2011, 17.00 a 19.00  MsKS Komárno

Účinkujú: Petra POLNIŠOVÁ, Roman POMAJBO, Marián
MIEZGA, Lukáš LATINÁK

Moderátor a režisér: Dano DANGL
Vstupné: 13,50 eur

Predpredaj vstupeniek: 035/7713 550, 0905/892579
INFO: MsKS Komárno, Hradná 1.

Sociálny taxík v Komárne využije
denne osem až dvanásť ľudí
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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.

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

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.

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

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakó-
házban, zárt udvarral Ógyallán.
2-szobás 19.079 €, 3-szobás bal-
konnal és pincével (75,6 m2)
37.558 €-tól + garázs 3.348 €-tól.
Félkész lakás is kapható! 1-szo-
bás lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, állati szőrmé-
ket, ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. 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 hegesztőgép-
hez. Tel.: 0907 486 768.
• Vizsga-felkésztés szlovák
nyelvből. Egész nyáron! Tel.:
0908 607 653.
• Doučovanie slovenského
jazyka príprava na skúšky. Tel.:
0908 607 653.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Banki jelzáloghitelek. Ka-
mat 1,89%-tól. Futamidő max.
40 év. Gyors ügyintézés. Tel.:
0907 235 125. 
• Nem banki hitelek 25.000
€-ig, ingatlan fedezettel. Tel.:
0907 235 125.
• Eladók 10-hetes Dominant
tojójércék, 3.20 €/db. Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
•Szoba-konyhás lakást bérel-
nék hosszútávra KN-ban, szep-
tember 1-től. Tel.: 0944 367 318.
• Eladók 3-4 hónapos német-
juhász kutyusok. Tel.: 0905 606
252.
• Sofőröket keresek nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905 606
252.

Pénzre van szüksége? Vállal-
kozók, dolgozók, nyugdíjasok
és Magyarországon dolgozók
is kezes nélkül. Hívja: 0908
417 840. 

Szomorú szívvel, mély fájdalommal 
emlékeztünk augusztus 11-én szerettünkre 

Cserepesné Köstler Gizellára 
Karván,

aki 40 évvel ezelőtt, 31 évesen távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző szerető családja.

Megemlékezés
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezem édesapámra 

Szabó Imrére Gútán  
2011. augusztus 16-án, halálának harmadik

évfordulóján. Akik ismerték és szerették, emlékezzenek
rá ezen a szomorú évfordulón.

Lánya Márta és családja.

Megemlékezés
„ A temető csendje ad neked nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma, míg élünk
örökké megmarad.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk augusztus 12-én, 

halálának 20. évfordulóján 

Vörös Ferencre 
Kolozsnémán.

Emlékét örökké őrző családja.

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre 

(Komárno), halálának 
5. évfordulóján és 

Németh Istvánra 
(Komárno), halálának 

1. évfordulóján.
A gyászoló család.

Németh Erzsébetre

• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Predám Kia Rio 1.3i, červe-
nej farby, r.v: 2002. Tel.: 0905
323 291.
• Bérelnék éttermet, sörözőt,
presszót, a KN járásban. Tel.:
0915 952 365.
• Szobafestést, kisebb kőmű-
vesmunkát vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Hitelek, adósságrendezés,
ingatlanok adásvétele. Tel.:
0910 328 502.
• Szoba-konyhás lakás kiadó +
balkon, augusztus 1-től Komá-
romban. 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.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, belföld-
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 ke-
resek, komoly szakmai gyakor-
lattal és referenciákkal. Tel.:
0908 227 842.
• Eladó Csallóközaranyoson a
tó partján parkosított telken 4-
szobás ház garázzsal, ár: 30.000
€. Tel.: 0903 306 447, 18-20 ó
között.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 214 552.
• Kiadó szoba-konyhás lakás a
VII. lakótelepen, szeptember-
től 2 személy részére.
• Személyszállítás 1-4-ig, 0,10
cent/km. Tel.: 0948 021 589.
• Eladó Keszegfalván 2-szobás
+ konyha családi ház. Tel.: 0908
663 624.
• 3-szobás lakás kiadó hosszú-
távra a VII. lakótelepen. Tel.:
0918 776 727.
• 3-szobás lakás kiadó diákok-
nak. Tel.: 0917 202 952.
• Eladó térkő, járdaszegély, ke-
rítésre betonlapok. Tel.: 0908
042 655.

• Esőcsatornák szerelése, tisz-
títása. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás KN-ben, Len. sady. Tel.:
0903 651 080.
• Duna-parti üdülőövezetben
családi ház eladó. Tel.: 0907 167
096.
• Eladó 3-szobás lakás Nemes -
ócsán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0918 715 600.
• Eladó termő citromfa, fügefa,
banánfa, gránátalmafa Gútán.
Tel.: 0908 547 153.
• 3-szobás családi ház eladó
Búcson, a 230-as házszám alatt.
• Hitelek, lakáshitelek. Tel.:
0905 254 372.
• Eladó használt többféle létra,
hajlítógép 2 MS. Tel.: 035/7726
754.
• Kirándulás Siófokra, augusz-
tus 20-án, r.díj. 8.50 €. Tel.: 0918
647 977.
• Kirándulás Siófok, augusztus
21-én, r.díj. 8.50 €. Tel.: 0918 647
977.
• Békéscsaba – Kolbászfeszti-
vál, október 28-29-30, r.díj. 6.50
€. Tel.: 0903 648 083.
• Új üzlet, napi fizetés, számí-
tógép kell. Tel.: 0918 560 781 +
kölcsönök. 
• Eladók kosaras demizsonok,
több fajta 50 l. Tel.: 035/7780
250.
• Keresek brigádot – röplap-,
levélkihordás, takarítás. Tel.:
0944 952 047.
• Mahagón magasfényű ebéd-
lőfal eladó, jó állapotban. Tel.:
0910 594 251.
• Eladók mangalica malacok.
Tel.: 0905 832 940.
• Eladó babakocsi kedvező
áron. Tel.: 035/7710 199.
• Lakás-, házfelújítást min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Szeretne lefogyni, vagy csak
tartani a súlyát? Segítek: 0907
056 575.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség: mgyuri13@gmail.com
• Szeretne anyagilag független
lenni? Hívjon: 0903 833 031.
• Vennék traktor pótkocsit 5
vagy 7 tonnásat. Tel.: 0908 089
360.
• Vennék nagykerekű utánfu-
tót személyautóhoz. Tel.: 0908
089 360.

• Eladó Karván 12 ár építke-
zési telek. Tel.: 035/7731 328,
0918 782 689.
• Vennék 18-36-kg gyerekülést.
Tel.: 0903 574 191.
• Kiadó garzont keresek Ko-
máromban. Tel.: 0903 574 191.
• Garzon kiadó Komáromban.
Tel.: 0907 052 029.
• Eladók új könyvek féláron.
Tel.: 0903 574 191.
• Eladó Sholcze pianino. Tel.:
0908 102 960.
• Eladó fólia konstrukció – 40
€, valamint kristálypoharak (3 x
6) – 1,50 €/db. Tel.: 0904 911
773.
• Eladó babakocsi, babahor-
dozó, etetőszék, járóka, hintaló.
Tel.: 0918 637 510.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcán, 1. emelet. Tel.:
035/381 0674.
• Eladó trágya kis és nagy té-
telben egész szezonban. Tel.:
0908 089 360.
• Házi gyártmányú kistraktor,
pótkocsi és eke eladó. Tel.:
0905 811 137.

• Eladó ló után való szénahá-
rító, Saxónia vetőgép. Tel.: 0905
811 137.
• Eladó komplett fejőgép és
szecskavágó villanyra. Tel.: 0905
811 137.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk. Tel.:
0907 534 233.
• Nagykerekű kézzel hajtható
ülő rokkantkocsit vennék. Tel.:
035/7703 343 – este.
• Eladók zsemlyeszínű Labra-
dor kiskutyák, oltva, féregtele-
nítve. Tel.: 0905 535 507.
• Takarítást vállalok, GB-uprat.
služby. Tel.: 0903 231 044.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet cs. házban, KN.
Tel.: 0918 497 016.
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Első fotóm

Komjáthy Róbert
Ekel

(3050/50)

Bagin Samuel
Komárno
(2650/48)

Ferenczy Miklós
Csallóközaranyos

(2600/47)
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ÚjSZÜLöTTEK:
Szabó Lenka (Ógyalla); Fe-
renczy Miklós (Csallóközara-
nyos); Bagin Samuel (Komá-
rom); Komjáthy Róbert (Ekel);
Bíró Kevin (Ekel); Kollárik Ro-
man (Kajal – Galántai járás);
Csanádi Csaba (Bakabá-
nya/Pukanec - lévai járás);
Majchrák Alex (Komárom)

ELHUNYTAK:
Hegedűs Mária (85) Szent-
péter; Fábik Margit (81) Ko-
márom; Tóthová Anna (82)
Komárom; Bathó Štefan (74)
Búcs; Müller Róbert (66) Ko-
márom; Szoboszlaiová Júli-
ana (79) Csallóközaranyos;
Kešiarová Judita (81) Ke-
szegfalva; Bedecsová Viola
(50) Megyercs; Čiliaková Má-
ria (71) Komárom; Rová-
csová Mária (44) Madar; 

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Mgr. Kešiar Marián és Mgr.
Čupková Mária (Komárom)

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)

Augusztus 17-én ünnepli 
1. születésnapját 

Banda Vojto Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt: szülei, nagyszülei,
unokatestvérei Robika, 
Márkocska és az egész család.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
s köszönjük a Jóistennek , 

hogy hozzánk küldött Téged.“

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

Augusztus 16-án 16-éves  

Hinorová Nikoleta 
Naszvadon.

E szép ünnep alkalmából sok 
szeretettel köszönti: édesanyja 

és barátja Viktor.

Augusztus 11-én ünnepelte 
1. születésnapját 

Mida Zoé Komáromban.
Sok szeretettel köszöntik: anya,
apa, nagyszüleid és Bianca.

Augusztus 10-én ünnepelte 
45. születésnapját 

Zsákovics Erika (Komárom).
E szép ünnep alkalmából köszönte-
nek: lányaid Frida és Bianca, vejed
Gyuszi, férjed Józsi és unokád Zoé.

„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesanyánk.“

„Kicsi kincsünk, Te vagy a mindenünk,
Mikor megszülettél, életünk értelmévé lettél,
Boldogságtól csillogó szemed, fájdalom sose érje,
Mi szeretni és óvni fogunk örökkön örökre.

Augusztus 21-én ünnepli 
6. születésnapját 

Raffai Regina 
Szilason.

E szép ünnep alkalmából sok sze-
retettel köszönti őt: anya, apa, 
kisöccse Igorka, valamint 
a szilasi és a negyedi nagyszülei.

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

Augusztus 20-án 
ünnepli 7. szülinapját 

Földes Marika 
Nemesócsán.

Szívből köszöntik őt: anya,
apa, bátyád Zsolt,
mama, köriék és az
egész rokonság.

Augusztus 15-én ünnepli 
2. születésnapját 

Házi Ágika 
Ekelen.

Augusztus 21-én ünnepli 15. születésnapját 

Žibrita Péter 
Ekelen.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

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

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

E szép ünnep alkalmából gratulál és sok puszit küld: anyu, apu,
Benkó mama és papa, Házi mama és papa, ekeli dédimama, gel-
léri dédiék, keresztszüleid, Ildikó, Rudi és az egész rokonság.

„5 éve haladsz a felnőttkor felé,
Bátran juss el céljaid elé,
Tisztességben, boldogságban éld az életet,
Igaz emberré válni csak így lehet.”

E szép ünnep alkalmából sok boldogságot
kívánnak szüleid, nővéred Alexandra,
unokatestvéred Imre, Balázs mama, Žib-
rita mama és papa, nagybátyád Laci, Imi
köri, dédi és az egész rokonság.

• Eladó intarziás asztal, hat
székkel és vitrinnel. Tel.: 0905
556 876.
• Eladó jó állapotú Š 120 GLX,
STK 2011 dec., ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 501 683.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal, egyedi
darab, faragott. 70 €. 0907 561
032.

Augusztus 18-án 1-éves 

Kvas Pityuka Komáromban.

Sok szeretettel köszöntik: anya,
apa, a nagyszülők, köriék,
bátyóék és unokatest-
vérei: Ivánka, Tomika,
Orsika és Ádika.
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Úszás

„Úszóélményekből születik
az úszás szeretete” – tartják
azok a sportolók, akik egész-
séges gyakorlással hódolnak
kedvenc sportjuknak. Így van
ezzel Bangha Dezső is, a ko-
máromi úszósport legna-
gyobb egyénisége. Az idei sze-
nior távúszó Magyar Országos
Bajnokságon, a Balatonfűzfő –
Balatonalmádi öbölátúszás
3,5 kilométeres versenyén ti-
zedszer állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. Ezen a baj-
nokságon eddig tizenkét al-
kalommal vett részt, a tíz
aranyérem mellé kétszer ezüst-
érmet akasztottak a nyakába.
A 75-79 évesek korcsoportjá-
ban 1:14,39-es idővel nyerte
az idei versenyt, megelőzve
Dr. Köves Pétert, a remek bu-
dapesti úszót. 

Az öbölátúszáson több ver-
senyző is képviselte régión-
kat. A hetényi Záhorský csa-
lád három generációval is
képviseltette magát, a legfia-
talabb Róbert (1987) az összes
induló közül az előkelőnek
mondható 39. helyet szerezte
meg 1:16,45-ös idővel. A 30-
34 évesek korcsoportjában ifj.

Záhorský Pavol 1:11,04-es idő-
vel ezüstérmet, míg a nemesó-
csai Győri Marek 1:17,08-as
idővel bronzérmet szerzett. Az
55-59 évesek korcsoportjában
id. Záhorský Pavol a hatodik
helyen úszott be a célba
1:32,41 idővel.  

FELNőTTEK
2011. augusztus 20. (szombat) 17 órakor: Nagymegyer –

Felsőkirályi (IV. liga), Ógyalla – Hontfüzesgyarmat (V. liga - Ke-
leti csoport) 2011.augusztus 21. (vasárnap) 10.30 órakor: Du-
lovce – Keszegfalva (Területi Bajnokság), Bogyarét – Őrsújfalu
(Területi Bajnokság II. osztály) 17 órakor: Marcelháza – Szent-
péter, Ímely – Cseke (V. liga - Keleti csoport), Csallóközaranyos
– Madar, Nemesócsa – Ógyalla „B”/Bajcs, Bátorkeszi – Vágfü-
zes/Kava, Pat – Búcs, Izsa – Perbete, FK Activ – Šrobárová, Lak-
szakállas – Gúta „B” (Területi Bajnokság), Bogya/Gellér – Mar-
celháza „B”, Dunaradvány – Martos, Megyercs – Tany, Duna-
mocs – Ifjúságfalva, Csicsó – Nagykeszi, Nagysziget – szabad-
napos lesz (Területi Bajnokság II. osztály)

Ligásaink idegenben: Nová Ves nad Váhom – KFC (Régió-
bajnokság), Illésháza – Ekel, Párkány – Gúta (IV. liga), Kozá-
rovce – Hetény, Tardoskedd – Naszvad (V. liga – Keleti csoport),
Jóka – Ekecs (V. liga – Déli csoport)

TERÜlETi BAjNoKSáG –iFjúSáGiAK 
2011.augusztus 20. (szombat) 17 órakor: Keszegfalva – Du-

lovce, Perbete – Madar, Lakszakállas – Tany. 2011.augusztus
21. (vasárnap) 14.30 órakor: Nemesócsa – Hetény. Őrsújfalu
– szabadnapos lesz.

Bangha Dezső tízszeres
országos bajnok 

Hétvégi focimenü

Vízimotorozás

Kézilabda

Akomáromi Kormorán és Lodiar Vízimotoros Egyesü-
letek közösen rendezik meg ezen a hétvégén az ifjú-
ságiak országos bajnokságát, a Formula Future-t. A

szombaton 9 órakor kezdődő versenyek helyszíne azonban
eltér a szokásostól, most nem a Duna vasúti híd melletti sza-
kaszán, hanem a Komáromi Kajak-Kenu Klub csónakházá-
nál bőgnek fel a motorok. 

Minden bizonnyal látványos versenyek szórakoztatják
majd a kilátogató nézőket.

A Gútai Kézilabda Klub immár 28. alkalom-
mal rendezte meg a Kolárovo Cup elneve-
zésű nemzetközi kézilabda tornáját. A ha-
gyományosan, a gútai vásár és búcsú alkal-
mával megrendezett tornán három kategó-
riában léptek pályára a csapatok, a nők, a fér-
fiak és a serdülő lányok küzdöttek meg a
szép trófeákért. A hölgyeknél 15, a férfiaknál
5, míg a serdülő lányoknál 6 csapat nevezett
be a versenybe. Magyarországot 10, Csehor-
szágot pedig egy csapat (Turnov) képviselte
a rangos versenyen.

Hagyományosan a csapatok felvonulásával
kezdődött a torna, majd a résztvevőket fogadta
Horváth Árpád polgármester. Az egyes csapa-
tok vezetői a legnagyobb elismeréssel nyilat-
koztak a szervezők munkájáról, akik magán a
sporton kívül remekül megszervezték a játé-
kosok szabadidejét is. A vendégek teljes ellá-
tásban részesültek, kiváló ételekben dúskál-
hattak, s elszállásolásuk is méltó volt a torna
nagyságához. Nagyszerű kulturális műsorokat
szerveztek számukra, és minden itt töltött nap-
jukat diszkóval zárták. A szervezés kapcsán

feltétlenül említést érdemel a gútai kézilab-
dázás „nagy öregje”, Michal Mahor, aki orosz-
lánrészt vállalt a torna sikeres lebonyolításából. 

Ami pedig magát a torna sport részét illeti,
nos, kétségkívül a naszvadi/ímelyi klub hívta
fel magára a figyelmet, hiszen két kategóriá-
ban is éppen ők vitték el a győzelmi pálmát.
Sőt, egy harmadik siker is a naszvadi/ímelyi
csapat nevéhez fűződik, hiszen a nők verse-
nyében Bízik Réka 53 góllal hódította el a gól-
királyi címet. A férfiaknál a hazaiak egygólos
vereséget szenvedtek Cífer csapatától, így a
vendégek örülhettek a tornagyőzelemnek. A
döntők eredményei:

NőK:

Naszvad/Ímely – Tatabányai SC 29:19

(17:11)

FFÉÉRRFFIIAAKK::
TJ Cífer – AŠK Gúta 19:18 (9:9)

SERDÜLő LÁNYOK:
Naszvad/Ímely – AC Slovan Modra 16:11 (9:6)

-dm- 

Kétszer is Naszvad/Ímely 

Szárnyalnak a komáromiak és naszvadiak 
A Régióbajnokságban az a kellemesen furcsa helyzet állt elő, hogy mielőtt még az újonctól
kijáró tiszteletet a „régiek” iránt a komáromiak kimutathatták volna, azok kényszerülnek
a legnagyobb tisztelettel felnézni a lilákra. Az első két fordulóban ugyanis olyan tekintélyt
parancsoló eredményekkel rukkoltak elő, amely már-már besorolja őket az esélyesek szű-
kebb csoportjába. Persze, ez még túl korai eszmefuttatás ilyen-olyan célokról, az viszont tény,
hogy a komáromi csapat eddig várakozáson felül teljesít. A IV. ligában kishíján meglepetés
született Gútán, de végül a sors igazságot szolgáltatott. Az ekeliek „kivasalták” múlt heti ki-
siklásukat szurkolóik előtt, aminek a rokonszenves párkányiak látták a kárát. Az ötödikben
jelenleg a naszvadiak csillaga ragyog a legfényesebben, reméljük sokáig kitart ez az állapot.
A Területi Bajnokságban több meglepő – vagy annak látszó – eredmény született, az újon-
cok rangadóját a szerencsésebb komáromiak nyerték.

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – Palárikovo 4:0 (2:0), Mlynár, Braun

(öngól), Szórád, Mészáros
Egyáltalán nem „viselkednek” újoncként a

komáromi lilák a Régióbajnokságban. A szom-
bati, remek hangulatú mérkőzésen ismét bizo-
nyították, hogy ebben az osztályban is számolni
kell azzal a  komáromi szívóssággal, amellyel a
csapat kivívta bajnoki címét a IV. ligában. A
mintegy 800 néző végig élvezte a csapat játékát,
amely aztán gólokkal is kifejezte háláját szur-
kolóinak. Mlynár már a 3. percben a kapuba
bombázott, és ez megadta a találkozó alap-
hangját. A végig védekező vendégeket nagyon
zavarba lehetett hozni, ennek ékes bizonyítéka
volt, amikor azok védője, Braun saját kapujába
fejelte a labdát, egy szögletrúgást követően. A ta-
lálkozó legszebb gólja kétségkívül Szórád Csaba
nevéhez fűződik, aki az 50. percben szabadrú-
gásból lőtt egy parádés gólt. Jó 25 méterről lea-
dott lövése a bal kapufa mellett vágódott véd-
hetetlenül a hálóba. A még fiatal, de egyre ru-
tinosabb Mészáros „fineszes” gólja zárta a gól-
parádét, amiért aztán a lelkes komáromi szur-
kolók vastapssal jutalmazták kedvenceiket.  

A KFC ezzel vezeti a bajnokságot P. Bystrica
csapata előtt.   

IV. LIGA 
Udvard – Nagymegyer  0:3 (0:1), Csápai,

Bajnok, Nagy D.

Nem játszott rosszul a hazai csapat, de a
vendégek gyors ellentámadásokkal kibillen-
tették őket ritmusukból, és sorra lőtték góljai-
kat. A hazaiaknál hiányzott egy befejező csatár,
így csak a vendégek büntetőterületéig volt gör-
dülékeny a játékuk.  

Gúta – Vága 3:2 (2:1), Glofák, Németh P., Za-
horec 

A játékban ugyan nem volt benne a dráma,
hiszen végig fölényben játszottak a hazaiak, az
eredmény azonban arra utal, hogy történtek
fura dolgok ezen a találkozón. A hazaiak a mér-
kőzés 19. percében már 2:0 arányban vezettek,
és a mintegy 500 néző akár hátra is dőlhetett
volna, mivel a hazaiak remek játékkal rukkol-
tak elő. Csakhogy. A vendégek lőttek egy pa-
rádés gólt az első félidőben, és ez kissé idegessé
tette a hazai játékosokat. A második félidőben
aztán megtörtént a kisebb csoda, mivel az
egyébként visszahúzódva játszó vendégek egy
újabb bombagóllal egyenlítettek. Az addigi já-
ték alapján ezzel senki nem számolt, és eléggé
igazságtalannak is tűnt. Az utolsó percben dőlt
el minden, amikor a hazai csapat, mintegy
elégtételként addigi játékáért, mégis megsze-
rezte a győztes gólt. Igaz, némi szerencsével, de
teljesen megérdemelten.    

Ekel – Párkány 5:1 (3:0), Gőgh, Csémy, Áb-
rahám, Faragó, Bogyai 

A pályán messze nem volt minden olyan
egyértelmű, mint ahogy azt az eredmény su-
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IV. LIGA
1. Šurany 2 1 1 0 6:0 4
2. Vrakúň 2 1 1 0 5:1 4
3. ViOn „B“ 2 1 1 0 3:0 4
4. Veľký Meder 2 1 1 0 3:0 4
5. Neded 2 1 1 0 2:1 4
6. Kolárovo 2 1 1 0 4:3 4
7. Okoličná 2 1 0 1 6:4 3
8. Váhovce 2 1 0 1 5:4 3
9. Štúrovo 2 1 0 1 5:6 3

10. Sládkovičovo 2 1 0 1 3:5 3
11. ČFK Nitra 2 1 0 1 2:4 3
12. Dvory n/Ž. 2 1 0 1 1:3 3
13. Nový Život 2 0 1 1 2:3 1
14. Veľké Lovce 2 0 1 1 1:7 1
15. Horná Kráľová 2 0 0 2 1:3 0
16. Šahy 2 0 0 2 1:6 0

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Nesvady 2 2 0 0 7:0 6
2. Želiezovce 2 2 0 0 6:3 6
3. Komjatice 2 2 0 0 6:4 6
4. Hont. Vrbica 2 1 1 0 5:2 4
5. Kalná n./Hr. 2 1 1 0 4:1 4
6. Bánov 2 1 1 0 3:2 4
7. Hurbanovo 2 1 1 0 4:3 4
8. Imeľ 2 1 0 1 11:7 3
9. Čaka 2 1 0 1 5:3 3

10. Bešeňov 2 1 0 1 5:5 3
11. Marcelová 2 0 1 1 3:6 1
12. Svätý Peter 2 0 1 1 4:9 1
13. Chotín 2 0 0 2 3:5 0
14. Tlmače 2 0 0 2 0:4 0
15. Tvrdošovce 2 0 0 2 3:8 0
16. Kozárovce 2 0 0 2 1:8 0
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Szárnyalnak a komáromiak és naszvadiak 
gallja. A vendégek bátran kontráztak a
remekül játszó hazai csapat ellen, és az
sem vetette vissza önbizalmukat, hogy
a hazaiak már a 3. percben megsze-
rezték a vezetést. A magas színvonalú,
élvezetes találkozón aztán a hazaiak-
nak sikerült öt perc leforgása alatt
újabb két gólt lőniük, és innen a szim-
patikus vendégeknek már nem volt
erejük újítani. Úgy látszik, a múlt heti,
vágai siralmas szereplést követő „fej-
mosás” visszahozta az ekeliek önbi-
zalmát és játékkedvét.     

További eredmények: Šurany – V.
Lovce 6:0, Sládkovičovo – N. Život 2:1,
Vrakúň – Šahy 4:0, ČFK – ViOn „B“
0:3, H. Kráľová – Neded 1:2. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Komjatice – Ímely 3:2 (1:0), Kovács

R. Kender
A vendégek csak a találkozó utolsó

tíz percében nyújtották azt, amit szur-
kolóik és a szakvezetés elvár tőlük, és
ez bizony kevés volt a sikerhez. 

Szentpéter – Garamkálna 0:0
A találkozó első félórájában nagy nyo-

más nehezedett a vendégek kapujára,
de Lakatos és Boros a legjobb helyzete-
ket is elpuskázták. Ezután a vendégek
kiegyenlítették a játékot, a kapusuk is
csodákat művelt, így megérdemelten
vitték el az egy bajnoki pontot.

Zsitvabesenyő – Marcelháza 4:1
(1:0), Bottyán

Amikor a II. félidő elején a játékve-
zető beszédért kiállította Pivodát, a
vendégek nagyobb fordulatokra kap-
csoltak, támadást támadás után ve-
zettek, végül ez lett a vesztük, mert-
hogy a hazaiak ügyesen kihasználták
emberelőnyüket. A marcelházi játéko-
sok mérkőzés után nagyon szemrehá-
nyóan néztek a mérkőzés játékvezető-
jére…talán nem is érdemtelenül. 

Bánov – Ógyalla 2:2 (1:2), Kling,
Tóth P.

Színvonalas találkozót vívott a két
csapat, kár, hogy a játékvezető túlzásba
vitte a „kártyázást”, aminek végül két
kiállított vendég, és egy hazai játékos
látták a kárát. A meccsben ugyanis
nem voltak benne a lapok, még a sár-
gák sem nagyon… 

Hetény – Zselíz 2:3 (2:1), Šátek,
Pásztor (11 m)

A vendégek gyorsan jutottak veze-
téshez, de ugyanilyen gyorsan a haza-
iak visszaszerezték az előnyt. Amíg a
vendégeknek nem sikerült 2:2-re
egyenlíteniük, addig nem volt gond a
hazaiak játékával, de onnan kezdve
már csak futottak az eredmény után.

Naszvad – Kozárovce 5:0 (3:0), Pol-
gár, Molnár A., Andris, Pnaček, Pásztor
F.

Jó iramú mérkőzésen végig fölény-
ben játszottak a hazaiak, és csak idő
kérdése volt, mikor lövik szebbnél-
szebb góljaikat. És lőtték becsületesen,
szurkolóik nagy örömére. 

További eredmények: Čaka –
Tvrdošovce 5:1, H. Vrbica – Tlmače 3:0. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT  
Ekecs – Csallóközkürt  0:2 (0:0)
Az aránylag gyenge színvonalú mér-

kőzésen a vendégek „találtak két po-
tyát”, és ezzel már a bajnokság elején
eléggé kellemetlen helyzet elé állították
az ekecsieket. Azt azonban a hazaiak
nem tagadták, hogy ezzel a két góllal ta-
lán jobbak is voltak a csallóközkürtiek…

TERÜLETI BAjNOKSÁG
Lakszakállas – Madar 4:2 (3:0), In-

czédi 2, Kacz, Dorozlai – Varga, Csicsó
A színvonalas, korrekt találkozón a

vendégek is remekül játszottak, de a

hazai csapat jobb helyzet-kihasználása
döntött. 

Gúta „B“ – FK Activ 3:4 (1:4), Jan-
csó, Csillag, Baráth – Csonka N. 4

Az újoncok rangadóján a vendégek
meglepték ellenfelüket, és öt gyors el-
lentámadásukból négyszer betaláltak.
A második félidőben a hazaiak erőtel-
jesen támadtak, de a vendégek fog-
gal-körömmel ugyan, megvédték leg-
alább egygólos előnyüket.

Šrobárová – Izsa 1:2 (0:0), Gere –
Smolka, jakab

Nagyon jó mérkőzést láttak a szur-
kolók, amelyen a vendégek már 2:0
arányban vezettek. Győzelmükhöz
nagymértékben járult hozzá az örök-
ifjú kapus, Untermayer.

Perbete – Pat 3:2 (2:0), Uzsák,

Tankó, Pajtinka – Kesegh, Vizsgyák
Szinte végig a hazaiak támadtak, az-

tán mégis ez lett a végeredmény.  A
vendégek kétszer jutottak el kis hely-
zetekig, de ezekből is gólokat lőttek. A
hazai csatároknak bizony van mit el-
számolniuk lelkiismeretükkel. 

Búcs – Bátorkeszi 0:2 (0:2), Cséplő
T., Barton

A vendégek három perc leforgása
alatt kétszer is betaláltak, aztán már
csak az eredmény megőrzésén
ügyködtek. Sikerrel.

Vágfüzes/Kava – Nemesócsa 1:2
(1:1), Bučai – Zobák, Poldauf

Nem így képzelték el a hazaiak a
nyitányt, de a szerencsésebb vendé-
gek most mindent vittek. A döntet-
len talán igazságosabb lett volna.

Ógyalla „B”/Bajcs – Dulovce 0:2
(0:1), Banda, Habara

Bár sok helyzet nem alakult ki ezen
a találkozón, küzdelemben nem volt
hiány. A szerencsésebb vendégek két
gyors ellentámadással elintézték a szá-
mukra fontos három pont sorsát.  

Keszegfalva – Csallóközaranyos
1:3 (0:1), Bagin (11 m) – Jakab. Szo-
boszlai, Álló 

A vendégek gyors vezetésének kö-
szönhetően, az ő oldalukon volt na-
gyobb a nyugalom és higgadtság. Ami-
kor a játékvezető kiállította a hazaiak
középhátvédjét, eldőlni látszott a ta-
lálkozó végső kimenetele. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY
Nagykeszi – Bogyarét 7:1 (3:1), Mé-

száros 4 (1-11 m), Szűcs, Molnár, Boros
T. - Leczkési

Őrsújfalu – Dunamocs 2:3 (1:2),
Kelle, Molnár – Banai Tóth, Asbóth,
Tóth 

Ifjúságfalva – Megyercs 0:0
Több mint egy évtizedes kihagyás

után tértek vissza az ifjúságfalvai lab-
darúgók a Területi Bajnokság II. osz-
tályába. Az 1964-ben alakult klub há-
rom évtized „örömosztás” után szün-
tette be tevékenységét, de most ismét
új szelek fújnak régiónk legfiatalabb
településén. A lelkes fiatalok úgy dön-
töttek, hogy megpróbálják visszaadni
a helyi labdarúgás egykori fényét. Az
út hosszú lesz, de kellő kitartással és
támogatással elérhetik céljukat. A fiúk

kedve szemmel látható, az önkor-
mányzat is támogatja elhatározásu-
kat, így szinte minden adva van a si-
keres szerepléshez. 

A sors – és a sorsolás – hozta úgy,
hogy első, bemutatkozó mérkőzésü-
kön a tavaly visszatérő megyercsieket
fogadták hazai pályán. A jó iramú,
bár sok kezdetlegességi hibával meg-
tűzdelt mérkőzésen igazságos dön-
tetlen született. Mindkét oldalon sok
helyzetet dolgoztak ki a csatárok, de
végül a mintegy 50 főnyi közönség
nem örülhetett a gólnak. A vendégek
a találkozó 53., míg a hazaiak 65. per-
cében puskázták el legnagyobb hely-
zeteiket, amelyek mindenképpen
gólt érdemeltek volna. A végén, aztán
mindkét csapat elégedett volt az ered-
ménnyel. Nos, jó szelet ifjúságfalvaiak
az új bajnokságban!   

Tany – Dunaradvány 2:0 (0:0), Ha-
lász Zs. 2

Martos – Bogya/Gellér 4:1 (2:0),
Bazsó 2, György, id. Sógorka - Ledeczky

Marcelháza „B” – Nagysziget  5:2
(3 :1), Obložinský M., Obložinský P.,
Zsigó, Marcinkó, Marikovec – Dani
(11 m), Sladky 

Csicsó – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 
Hetény – Lakszakállas 3:0 (0:0),

Lévai 2, Tóth D.
Madar – Nemesócsa 2:7 (2:4) Ven-

dég gólok: Molnár 3, Hipp 2, Veszp-
rémi, Szűcs 

Dulovce – Perbete 1:3 (1:2), Rigó –
Molnár, Geleta Á., Vörös

Őrsújfalu – Keszegfalva 3:0 (1:0),
Döme, Natkai, Gogola (öngól) 

Tany – szabadnapos volt. 

Labdarúgás

Jó szelet az új bajnokságban, ifjúságfalvaiak 




