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Ógyalla
Részletek a 2. oldalon

Szent István napi
ünnepségek régiónkban

Alkalmazott informatika
a Selye János Egyetemen

Megnyílt a Jókai Színház
59. évada Részletek a 4. oldalon

Részletek a 7. és 10-11. oldalon

Nem volt könnyű helyzetben a komáromi Comorra Servis vál-
lalat, amikor átvette a termálfürdőt. Igaz, még most sincs, de
lépésről lépésre a dolgok mégiscsak haladnak előre. Ebben so-
kat segített az időjárás is, hiszen mindenki nagy örömére, au-
gusztus végére visszatért, sőt, rendesen beerősített a nyár.
Persze, a problémák ezzel még nem oldódtak meg, viszont né-
mileg javíthat a helyzeten, amellyel a vállalat nekivágott a
fürdő üzemeltetésének a strandidény kellős közepén.

Részletek a2-3. oldalon

Észak- és Dél-Komárom közös területfej-
lesztési koncepció kidolgozására nyújtott
be pályázatot. A projekt nyitókonferenci-
ájára múlt szerdán délelőtt került sor a
dél-komáromi városházán.

A pályázat célja a két város gazdasági,
kulturális, infrastrukturális fejlesztéseinek,
beruházásának összehangolása. Ennek kö-
vetkeztében hosszú távú célkitűzésként je-
lenik meg a későbbiekben bizonyos intéz-
mények és létesítmények közös haszná-
lata. Mindezen közös fejlesztésekhez kell
igazítani a két város rendezési tervét. A kö-
zös beruházások és fejlesztések között kie-
melt fontosságú az új Duna-híd építése. A
projekt megvalósításának ideje a közremű-
ködő szervezet által kiadott Támogatói
Szerződés aláírásától kezdődő időponttól
számított 11 hónapig tart. A Magyar Állam
és az Európai Unió által a szlovákiai vezető
partnernek (azaz Komáromnak) nyújtott
támogatás összege 99.600 euró, emellett
Dél-Komárom, mint külföldi partner 37.
300 euró támogatást kapott. A projekt 2011
júliusában indult útjára és 2012 májusában
zárul. -ga-
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Százéves melegrekord
dőlt meg
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Múlt szerdán egy 1917-es melegrekord dőlt
meg Ógyallán, ahol több mint 36 fokot
mértek. A hét folyamán a komáromi régi-
óban, illetve a Duna mentén mérték a leg-
magasabb hőmérsékletet, de országszerte
is több helyütt megdőltek a rekordok.

Múlt csütörtökön és pénteken is marad-
tak a nagy hőségek. Egész héten másodfokú,
narancssárga hőségriasztást rendelt el a Szlo-
vák Hidrometeorológiai Intézet szinte az
egész országban.

Szombaton némileg enyhült a kánikula, a
csúcshőmérséklet 29-34 fok között volt, míg
erre a hétre már kellemesebb időre számít-
hatunk, legfeljebb 28 fokos meleget jósol-
nak az időjósok.
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Reakció
A Delta hetilap utolsó számában

megjelent egy „Kiket képviselnek a
képviselők?” című cikk, amelyben a
szerző, Böröczky József úr a singellői
Erdő utcával foglalkozik. Mivel e vá-
rosrész egyik megválasztott képvise-
lője vagyok, ezért engem is érint és
kötelességemnek érzem, hogy rea-
gáljak ebben a cikkben található né-
hány „féligazságra”.

Felhívnám a figyelmet, a szerző
egyik állítására: „Ez év márciusában
újabb kérvényt fogalmaztak meg az
áldatlan állapotok megszüntetése ér-
dekében. A városvezetés tekintettel a
már kiadott építkezési engedélyre is,
az Erdő utca rekonstrukcióját be is
sorolta a beruházások közé.“ Sajnos
ez az állítás nem tükrözi a valóságot,
mivel pontosan az ellenkezője az
igaz. Igaz, hogy az eredeti beruházá-
sok listáján szerepelt az utca re-
konstrukciója (amelyet még az előző
városvezetés állított össze), de az
utolsó testületi ülésen, amelyen a
kölcsönről tárgyaltunk, egy olyan
lista lett elénk, képviselök elé ter-
jesztve, amelyen az Erdő utca re-
konstrukciója már nem szerepelt.
Pontosabban, ki lett húzva a beruhá-
zások közül! (ezt a beruházások lis-
táját mellékelem levelemhez a szer-
kesztőségnek). Tehát a felvenni ter-
vezett kölcsönt nem is lehetett volna
erre a célra felhasználni.

Másik dolog a kölcsön. Ezzel már
nem nagyon szeretnék foglalkozni,
hiszen már többször meg volt indo-
kolva az előszöri 5,9 millió €, aztán
pedig a lecsökkentett több mint 3
millió € kölcsön nemmegszavazása.
Csak a magam nevében szeretném
megismételni, hogy mint képviselő,
nem vállalhatok felelösséget a város
egy olyan hatalmas eladósodásba
sodrásáért, amelybe a Városi Hiva-
tal vezetősége akarja(-ta) Komáromot

hozni. Már csak azért sem, mivel
még egyik „városvezetőtől” sem kap-
tam választ arra a kérdésemre, hogy
miből lenne visszafizetve ez a hatal-
mas összeg. (Azért is vagyok bizony-
talan, mivel a Városi Hivatal egyes
vezetői állandóan az „üres város-
kasszáról” ill. a „nincs pénze a vá-
rosnak” fogalmakkal dobálóznak.)
Tehát én ezt igenis a szerző szavait
használva „felelősségtudatnak, azaz
az egész város érdekét figyelembe
véve” nevezném.

És itt mutatnék rá a szerző további
állítására: „Van azonban egy másik,
lényegesen nagyobb felelősség is,
amellyel a képviselők fel vannak ru-
házva. A választópolgároknak tett ígé-
retek felelősségteljes végrehajtása…
egyes körzetek képviselői mellőzze-
nek minden pártérdeket, és kizárólag
körzeteik érdekeit tartsák szem előtt.”
Attól függetlenül, hogy nem értem,
hogy miért hozta a szerző kapcso-
latba a pártérdeket az Erdő utcával, ki-
jelenthetem, hogy én nagyon is tisz-
tában vagyok a küldetésemmel, azzal,
hogy a Singellő lakosai szavazatukkal
bizalmat szavaztak nekem és azzal is,
hogy 4 év múlva el kell számolnom az
ő érdekeikben tett cselekedeteimmel.
Én mint képviselő teszem a dolgom
és úgy gondolom, hogy nyugodt lel-
kiismerettel minden választómnak a
szemébe fogok tudni nézni 4 év
múlva is. És szeretném, ha a szerző és
egyben minden komáromi lakos ezt
elvárná nemcsak a képviselőktől, ha-
nem Komárom város vezetőségétől is,
akik szintén a választópolgárok bizal-
mát élvezik.

S befejezésül, mint a Singellő vá-
rosrész képviselője kijelenthetem,
hogy az Erdő utca további sorsával, a
többi képviselőtársaimmal foglal-
kozni fogunk.

JUDr. Varga Tamás, képviselő

Folytatás az 1. oldalról
Mielőtt személyesen is meggyő-

ződtünk volna a termálfürdő állapo-
táról és látogatottságáról, előbb az új
működtető vállalat, a Comorra Servis
igazgatójánál, Nágel Dezsőnél tettünk
látogatást. Először afelől érdeklőd-
tünk, mi történt a komáromi fürdő-
ben azóta, amióta a vállalat azt átvette
a Viator Kft.-től.

„A termálfürdőt július 19-én a reg-
geli nyitással vettük át, és bizony nem
volt semmi okunk az optimizmusra.
Mint köztudott, az önkormányzat
nem hagyta jóvá a hitelt, amelyből
mi is kaptunk volna egy összeget az
indításra, így egy cent nélkül vágtunk
neki az idény második felének. Már a
nyitás napján megjelentek a köz-
egészségügyi hivatal dolgozói, majd
három nap múlva, egy hosszú, elma-
rasztaló jegyzőkönyvet vettem át,
amelynek tartalma akár a strand be-
zárását is előidézhette volna. Gyorsan
munkához láttunk, és folyamatosan
távolítottuk el a hibákat, amelyek el-
sősorban a medencék tisztaságára és
a víz minőségére vonatkoztak. Köz-
ben tárgyalásokat kellett folytatnom a
közegészségügyi hivatallal némi ha-
lasztásról az időpontokat illetően, mi-

vel a megszabott időpontokat tartani
nem tudtuk, tekintettel azok jellegére.
Szembesülnünk kellett a ténnyel,
hogy a termálfürdő az előző állítá-
sokkal ellentétben, nem volt kellő-
képpen felkészülve az idényre. Gon-
dolok itt az egy-két napos vegyszer
tartalékokra, amelyeket azonnal
utána kellett rendelnünk. Ez ugyan
hosszabb történet, de a mai napig va-
lamennyi ilyen hibát eltávolítottuk,
tehát a termálfürdő teljesen bizton-
ságos a látogatók számára közegész-
ségügyi szempontból“ – mondta el
Nágel Dezső. Voltak azonban egyéb
műszaki problémák is, amelyeket órá-
kon belül kellett megoldani a termál-
fürdő zavartalan működtetése érde-
kében. „Két nappal a termálfürdő át-
vétele után, a gázművek megszüntet-
ték a gázszolgáltatást, mivel a Viator
Kft. nem fizette a közüzemi számlá-
kat. Ez a strand esetében a melegvíz
ellátást érinti, így gyorsan cseleked-
nünk kellett. A szintén általunk üze-
meltetett sportcsarnok melegvíz rend-
szerére kapcsoltuk rá a fürdőt, így ez a
kérdés is átmenetileg megoldódott.
Közben a Panoráma Szálló egyik gáz-

mérőjét is a mi cégünk vette át, hogy
a szálló is működőképes legyen. Az
egész áramellátási rendszert is át kell
értékelnünk, és a termálfürdőnek ön-
álló csatlakozást kell biztosítanunk.
Ebben a pillanatban nem tudom meg-
mondani, mindez anyagi vonalon ho-
gyan fog megoldódni, merthogy az
eredetileg jóváhagyott költségveté-

sünkhöz eddig egy centet sem kap-
tunk“ – gondolkodott el hosszan az
igazgató.

Úgy látszik, megoldódott a termál-
fürdő vezetőjének kérdése is. A régi-új
vezető, Vörös Magdolna került vissza
a létesítmény élére, ami tulajdonkép-
pen nem is bír különösebb meglepe-
tés erejével az utóbbi hónapok törté-
nései után. „Eredetileg két személyt
tippeltünk ki a strand vezetésére ed-
digi alkalmazottaink közül, de rövid
időn belül észre kellett vennünk, hogy
ez így nem működik. Ekkor jött a
képbe Vörös Magdolna, akivel eléggé
gyorsan meg tudtunk állapodni. El
kell mondjam, nagyon komolyan
vette és veszi a munkát. Az eddigi
nyolc úszómester közül heten fel-
mondtak, mivel lényegesen megnőt-
tek a vezetőnő elvárásai munkájukat
illetően. Nem ismer megalkuvást a
medencék tisztaságát illetően, de úgy
általában a többi munka elvégzését il-
letően sem. És ez így van rendben“ –
mondta el a cégvezető.

Milyen a helyzet a bérleti szerződé-
sek kapcsán, hiszen köztudott, hogy a
fürdő területén több vállalkozó is te-
vékenykedik?“ – kérdeztük az igazga-
tót. „Való igaz, a fürdő átvétele előtt
tettem olyan kijelentést, miszerint az
eredetileg megkötött bérleti szerző-
dések feltételei érvényben maradnak
a továbbiakban is. Amikor azonban
áttekintettem a szerződéseket, két
esetben nem tudtam azonosulni azok
feltételeivel, így új javaslatokat dol-
goztam ki, amelyeket viszont a bér-
lők eddig nem fogadtak el. Ezekben
az esetekben a testület hozza majd
meg a döntéseket“ – mondta el Nágel
Dezső.

Kitört az augusztusi nyár, mennyit
segít ez a pénzügyi helyzet megoldá-
sában? – érdeklődünk tovább. „Való
igaz, ez nagyban befolyásolja a fürdő
látogatottságát, például tegnap (ked-
den) először volt teltházunk. Ez is
azonban több hiányosságra hívta fel a
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Trápia Vás bolesti chrbta 
alebo celulitída? Az észak-komáromiak is

kapnak kedvezményt
A dél-komáromi gyógyfürdő is kedvezményekkel csalogatja észak-komáromi vendé-

geit. A fürdő eddig kizárólag a helyiek számára biztosított kedvezményes belépőt, mos-
tantól azonban az észak komáromiak is olcsóbban juthatnak jegyhez. Tóth Boldizsár, a
fürdő ügyvezető igazgatója elmondta: mindazon látogatók, akik személyi igazolvánnyal,
vagy bármilyen más hivatalos okirattal igazolni tudják, hogy állandó lakhelyük Észak-
Komáromban van, kedvezményes belépőjegyet válthatnak a fürdőbe. „Azt szeretnénk el-
érni, hogy a komáromi strandot minden komáromi magáénak érezze és látogassa, él-
jenek bár a Duna jobb, vagy bal partján” – fogalmazott az igazgató.

A komáromi termálfürdő

tehát tovább él

Vörös Magdolna

Nágel Dezső

Az idény befejeztével sem áll meg a munka
a fürdőben, legalábbis erre utalnak az igazgató
szavai. „Nagyon sok munka vár bennünket az
idény befejeztével. Különösen a technológiai
berendezések ellenőrzése, a villanyvezetékek
rendszerének átépítése, a furatok legalizálása,
s még nagyon sok egyéb munka elvégzése.
Azon is gondolkodunk, hogy a fürdő főbejá-
ratát áthelyezzük a Vársor utcába, szemben a
vár melletti gyűjtőparkolóval. Ez azért lenne
fontos, mert e jelenlegi főbejáratnál tilosban
parkolnak a gépkocsik, míg a Vársor utcai par-
koló üresen tátong. Nagyon sok tehát a tenni-
valónk, hogy a jövő idényben semmivel ne ro-
moljanak a fürdőzők feltételei” – mondta el
Nágel Dezső.

Néhány mondat erejéig megkerestük Vörös
Magdolnát, a termálfürdő régi-új vezetőjét is.
Afelől érdeklődtünk, vajon érez-e elégtételt
visszahívása után, mivel eléggé fura körülmé-
nyek közt volt kénytelen távozni akkori be-
osztásából. „Nem, itt nem elégtételről van szó,
én a Comorra Servis alkalmazottja vagyok, és

mivel nem ettől a cégtől voltam eltávolítva,
nem is érezhetek semmilyen elégtételt. Me-
rem remélni, hogy senki nem így ítéli meg
visszahívásomat. Mivel azonban a Viator Kft.-
vel még mindig folyamatban van az eljárás, eb-
ben az ügyben nem is kívánok nyilatkozni.
Sokkal inkább, egy számunkra eléggé sok kel-
lemetlenséget okozó kérdésről. Az a hír terjedt
el ugyanis, hogy a komáromi termálfürdő nem
üzemel. Naponta sokan hívnak bennünket ez
ügyben, és szinte nem győzzük magyarázni,
hogy ez egy téves, vagy éppen rosszindulatú

információ. Ezúton is üzenem az érdeklődők-
nek, hogy termálfürdőnk üzemel, és minden-
kit nagy szeretettel várunk. A megannyi mű-
szaki kérdés mellett, amelyeket igyekszünk a
két idény között megoldani, feltétlenül szük-
ségünk lenne egy csúszdára, de meg kell ol-
danunk az úszó- és a tanmedence vízfűtésé-
nek rekonstrukcióját is. Jelenleg ugyanis ez
nem működik, és az időjárás majdani romlá-
sával ez érzékelhető is lesz” – mondta el la-
punknak Vörös Magdolna.

A komáromi termálfürdő tehát tovább él, és
fogadja látogatóit. Természetesen mindig vol-
tak és lesznek bírálói. Egyet azonban soha
nem szabad elfelejteni. Mégpedig, hogy a ko-
máromi strand mindössze 2,6 hektáron terül
el, szinte további terjeszkedési lehetőségek
nélkül. A komáromiak nagyon megszerették,
nagyon sokan itt töltik el szinte egész szabad-
ságukat. Ha az önkormányzat ebben az ügyben
helyes döntéseket hoz a jövőben, idővel vissza
lehet csalogatni a sok „hűhó” miatt, Komá-
romnak hátat fordító turistákat, fürdővendé-
geket. Böröczky József

A szerző felvételei

figyelmünket. Azt tapasztaljuk, hogy a fürdő
területén kevésnek bizonyult az étkezési és
frissítési lehetőség, amin gyorsan változtat-
nunk kell. Ez azonban csak egy a felmerülő
problémák közül, jobban nyugtalanítanak a
még létező műszaki problémák, hiszen nin-
csenek tartalék motorok és szivattyúk, szinte
naponta szembesülünk egy újabb problémá-
val, amelyeket ugyan megoldunk, de hosszú-
távon ez sem lehet megoldás. A Viator Kft. ve-
zetésével abban is megállapodtunk, hogy a
szálló és a kemping vendégei által befizetett
strandbelépő egy részét átutalják a mi szám-
lánkra, mivel azok a szállóban fizetik a belépők
árát - véli az igazgató.
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2011 elején a Selye János Egyetem vezetése egy karrier-ta-
nácsadó központ létrehozásáról döntött, amelynek elsődle-
ges célja, hogy elősegítse az egyetem jelenlegi és volt hall-
gatóinak jövőbeni elhelyezkedését. Mivel a központ tevé-
kenységéből Komárom városa is profitálna, júniusban az
egyetem Komárom önkormányzatához fordult, hogy lehe-
tősége szerint a város is támogassa a központ beindítását. Ezt
követően a városi képviselő-testület július 11-én a kérvény tá-
mogatásáról döntött, majd Anton Marek polgármester Pász-
tor István városi hivatalvezető 2011. 7. 12-i nyilatkozatát kö-
vetően megvétózta az erről szóló határozatot.

A 2010. 12. 2-án nyilvánosságra hozott interjúban (lásd itt:
http://www. bumm. sk/49214/marek-ami-jo-azt-folytatjuk.
html) Polgármester Úr még jónak nevezte a magyar egyetem
létezését, s nevetségesnek nevezte az olyan állítást, hogy a jö-
vőben keresztbe tenne az egyetemnek. Nem tudjuk mire
vélni a vétóját, ugyanis a polgármesteri vétó alkalmazása azt
jelenti, hogy Polgármester Úr a város érdekeivel ellentétes-
nek tartja az egyetem támogatását, még abban az esetben is,
ha a támogatás által előmozdított egyetemi központ a város
polgárait is szolgálná.

Az egyetem Hallgatói Önkormányzata a tevékenysége so-
rán az egyetem hallgatóinak érdekeit képviseli. Fontosnak
tartjuk felszólalni az ügyben, mivel Polgármester Úr döntése
ezekkel az érdekekkel ellentétes, mert a hallgatók alapvető
érdeke, hogy a munkaerőpiaci helyzetük, informáltságuk,
esélyeik javuljanak.

Fontos leszögezni, hogy a polgármesteri vétó nagyon meg-
lepett bennünket, Polgármester Úr korábbi nyilatkozata mi-
att is, de azért is, mert tevékenységünk során kifejezetten jó
kapcsolatot sikerült kialakítanunk a város vezetésével, to-
vábbá azért is, mert nem tudunk arról, hogy korábban lett
volna arra példa, hogy a város-vezetés kifejezetten az egyetem
ellen cselekedjen.

Pásztor István nyilatkozata és a későbbi fejlemények kap-
csán fontosnak tartjuk elmondani, hogy bízunk benne, hogy
a Polgármester Úr döntése nem a Hivatalvezető Úr javasla-
tára született, hiszen a Hivatalvezető Úr tagja az egyetem Igaz-
gatótanácsának, ahova őt korábban az egyetem szervei je-
lölték.

A vétó ellenére bízunk abban, hogy a városi önkormány-
zat végül támogatja majd a Karrier-tanácsadó Központot. A
képviselő-testületnek ugyanis joga van a képviselők háro-
mötödének szavazatával megtörni a polgármesteri vétót.
Reméljük, hogy a képviselők úgy gondolják majd, hogy egy
ilyen központ támogatása nem ellentétes a város érdekeivel.
Erre minden esély megvan, mivel egy ilyen központ létre-
hozása benne volt az MKP 2006-os parlamenti választási
programjában, s úgyszintén benne volt a Híd párt 2010-es ko-
máromi önkormányzati választási programjában. A két em-
lített párt együtt 17 képviselőval rendelkezik a komáromi tes-
tületben, amely elégséges a vétó megtöréséhez.

Bízunk benne, és egyben kérjük a tisztelt városi képvise-
lőket, hogy - mivel a központ támogatása nem ellentétes Ko-
márom érdekeivel sem - erősítsék meg az egyetemet támo-
gató korábbi határozatukat.

A Hallgatói Önkormányzat nevében:
Czibula Ádám

SJE HÖK elnök

Alkalmazott informatika
a Selye János Egyetemen

A2011/12-es akadémiai évben új szakkal bővül a komáromi Selye János Egye-
temen nyújtott tanulmányi szakok kínálata. Az „alkalmazott informatika”
tanulmányi program akkreditációs anyagának kidolgozása a Közép-európai

Alapítvány (CEF) és a SLOVNAFT, a.s. támogatásával valósult meg az „Új tanul-
mányi programok készítése a Selye János Egyetemen” projekt keretén belül. In-
formációink szerint augusztus 23-án az Akkreditációs Bizottság elfogadta az al-
kalmazott informatika tanulmányi szakot, így az egyetem Gazdaságtudományi
Kara megfelelő létszámú jelentkezés esetén ősztől nappali képzési formában el-
indítja a szakemberek képzését az alkalmazott informatika területén. A képzéssel
és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján érhetők
el www.ujs.sk. -zp-

Legkorábban októbertől
drágul a vonatjegy

Eredetileg már júliustól drágultak volna a vonatjegyek, ám most úgy néz ki,
erre legkorábban októbertől kerül sor. Tíz százalékkal emelnék a vasúti me-
netjegyek árát. A Szlovák Vasúttársaság szóvivője közölte, nem hiszi, hogy

már szeptember elsejétől sor kerül az áremelésre. A vonatjegyek új árának ügyé-
ben a Vasút Közlekedési Regulációs Hivatal mondja ki a végső szót. A hivatal
már tárcaközi egyeztetésre bocsátotta javaslatát, de a minisztériumokon kívül
még más hivatalok véleményét is ki fogja kérni, így várhatóan csak októbertől
drágulnak majd a vonatjegyek. (b)
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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

Ingatlanügynök,SR

LIBRATRADE1s.r.o.Komárno
2

Válogatás 2011 szept. 7-én
9,00 órakor a munkahivatal

kis üléstermében
(Komárno, Župná 15,

I.em., 121-es ajtó)
Gyártósori operátor, SR
VICENTE TORNS a.s. Veľké Kosihy
Pályakezdők részére is !

5
Életrajz a zpavleova
@vicentetorns.com

e-mail címre.

Vas-égető és vágó, SR
CARPATHIAN-METAL s.r.o. Komárno 3 0911 093 833

info@carpathianmetal.sk

Értékesítő (ORANGE), SR
ŠEKO SHOP Komárno

2
0905499448 vagy életrajz

a lydiasebenova@gmail.com
e-mail címre

Tele-marketinges munkatárs, SR
MEDISILVER s.r.o. Komárno

5
Életrajz a

medifit@mail.t-com.sk
e-mail címre.

Lakatos, SR
Štefan Kárpáti, Kameničná - Balvany 3 0944497611

Hegesztő – forrasztó, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 5 035/7692890

035/7692133

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, csapos,
szobalány, kiszolgáló személyzet
Ausztria, téli szezon
Német nyelv ismerete feltétel!

50
Bővebb információ a

www.eures.sk

Raktáros
Anglia
Angol nyelv ismerete feltétel!

50 035/2444 304 telefonon

Szolgáltatási és termelési alkalmazott
Németország
Német nyelv ismerete feltétel!

8

Német nyelvű életrajz a
bernd.ropot@restaurant.de.mcd.com
vagy a miromc@azet.sk
e-mail címre

T avaly adták át
rendeltetésé-
nek a Vág men-

tén húzódó kerékpár-
utat, melyet hétköz-
ben, de főleg hétvé-
gén egyre többen
használnak. Akik va-
sárnaponként tesz-
nek egy kis sétát a
szabad levegőn, azok
görkorcsolyás fiatalokkal, és a kerékpár szerelmeseivel is talál-
kozhatnak, hisz nekik épült ez a minden igényt kielégítő útsza-
kasz. Vagy nem csak nekik? Miért a kérdés? Nagy a valószínű-
sége, hogy a kerékpárút egyik részét, úgy fél kilométeres szakaszt
autósok is használják. Történt ugyanis, hogy az említett útsza-
kasz autóblokkolójának egyikét megrongálták. Egyszerűen fel-
tépték. Persze nem tudni, hogy szándékosság van-e a dolog mö-
gött, vagy holmi vagányság, illetve csak „egyszerű” vandalizmus.
Tény az, hogy ezt a kis szakaszt autósok is bátran használhatják
mindaddig, amíg az illetékesek nem tesznek lépéseket az ügy
rendezésére. Csak megjegyezzük, hogy a kerékpárút ezen ré-
szén állítólag jó horgászási helyek vannak, amelyhez egyébként
autóval nem lehetne hozzáférni. Node így? Nem tudni, hány
hete fekszik vízszintes állapotban a kerékpárút autóblokkolója,
szabad utat adva ezáltal az autóknak is, de jó lenne, ha erre az
illetékesek odafigyelnének, nehogy a vérszemet kapott rongálók
több helyen is kárt tegyenek, és ezáltal önkényesen feloldanák
a kerékpárút eredeti szabályait. -pint-

Aképviselők egyhangú döntésével az önkormányzat 70 mil-
lió forintért megvásárolja az évek óta üresen álló Komáromi
Mezőgazdasági Részvénytársaság volt irodaházát, amely

több száz négyzetméteres, többszintes, közművesített ingatlan. Az
épület funkciójáról később dönt a testület, felvetődött, hogy az ön-
kormányzat egy egyetemi kart költöztet az irodaházba, együtt-
működve a révkomáromi Selye János Egyetemmel - tette hozzá a
polgármester. -ga-

Szabókat-varrónőket, szobafestő-
ket, cukrászokat és kertészeket ké-
peznek az új tanévben.

Az 1960-ban alakult iskola a régió-
ban élő mentálisan sérült fiatalok
alapképzését és szakképzését bizto-
sítja. Alžbeta Tomášová igazgatónő
elmondta: az egyik részleg a magyar
tanítási nyelvű bentlakásos speciális
alapiskola, a másik a bentlakásos,
oktató szakiskola. Céljuk, hogy a
hátrányos adottságú fiatalok is ér-
vényesülhessenek a munkaerőpia-
con. Az iskola az Érsekújvári, a Ko-
máromi, a Galántai és a Dunaszer-
dahelyi járásból fogad fiatalokat. Az
alapiskolások bentlakását az állam
támogatja, a középiskolások szoci-
ális ösztöndíjra jogosultak, s ebből
fedezni tudják a bentlakás és az ét-
kezés költségeit.

-ga-

A TAT főpróbája
Az elmúlt héten kezdetét vette a Te-

hetség a tét elnevezésű tehetségkutató
verseny. Kedden a Galántai járásbeli
Feketenyék volt a helyszíne a hivatalos
főpróbának, melyen mind a hat bene-
vezett település részt vett.

Mint ahogy azt már előzőleg jeleztük,
a Delta heti rendszerességgel tájékoztat
majd az egyes eseményekről. Így első-
ként a keddi főpróbáról. A délután há-
romkor kezdődő eseményt Csady Zsu-
zsa, Feketenyék polgármesternője nyi-
totta meg. Ezután Kiss György, a TAT öt-
letgazdája szólt a jelenlevőkhöz, ismer-
tetve a Tat hathetes forgatókönyvét,
szabályait. A bevezetőt követően kérdé-
sek is felmerültek, melyre mindenki ki-
vétel nélkül megfelelő választ kapott. A
továbbiakban, mint ahogy egy főpróbán
lenni szokott minden település verseny-
zői sorendben „lepróbálták” az első for-
duló első részének bemutatkozását, il-
letve énekszámát. Említettük, hogy hat
település nevezett be a 2011-es TAT ver-
senyébe. A Galántai járásból hárman, Po-
zsonyvezekény, Feketenyék és Tallós,
kettő a Komáromi régióból: Keszegfalva
és Madar, és egy község, Ipolyszakállos a
lévai járásból.

Most nézzük kik képviselik az egyes
településeket: Ipolyszakállos: Ozsvald
Gabriella (ének), Szabó Bianka (be-
mondó), Pozsonyvezekény: Putyera
Enikő (ének), Mázsár Mónika (be-
mondó), Feketenyék: Horváth Réka
(ének), Haver Lívia (bemondó), Tallós:
Bús Anikó (ének), Babos Kitty (be-
mondó), Keszegfalva: Mészáros Tamás
(ének), Szolik Judit (bemondó), Madar:
Szuri Dóra (ének), Fišer Ádám (be-
mondó). Természetesen minden telepü-
lésnek van egy főszervezője is, akik nagy-
ban segítik a versenyzőket. A főpróbán
kiosztották a TAT-pólókat is. Az egyes
községek ugyanitt kézhez vehették a ren-
dezvénysorozat tájékoztató füzetét és a
plakátokat. A főpróba végén a verseny-
zők közösen elénekelték a Milyen szép a
világ című dalt, mely a TAT himnusza. A
végén az ilyenkor szükséges fotózás sem

maradt el. A feketenyéki találkozó bizo-
nyította, hogy nem akármilyen rendez-
vénysorozat elé nézünk, ezért már most
felhívjuk a figyelmüket a szeptember 24-
i keszegfalvai illetve október 8-i madari
TAT versenyre, hogy saját maguk is meg-
győződhessenek: nem beszélünk a leve-
gőbe. Az első forduló színhelye Ipolysza-
kállos volt, melynek eseményeiről szep-
tember 5-i számunkban részletesen be-
számolunk. Kép és szöveg: -pint-

Négy szakot indít az
ekecsi Egyesített Szakiskola

Szerdán a Jókai Színház épületé-
ben tartották a már szokásos évad-
nyitó színházi gyűlést, melyre a
sajtó képviselőit is meghívták.

Tóth Tibor színházigazgató üd-
vözlő szavai után felelevenítette a
múlt évad egyes mozzanatait. Kitért
arra, nehéz évet zárt a színház, de en-
nek ellenére megőrizte küldetését,
mivel sokan pozitívan álltak a kiala-
kult helyzethez, és a társulat min-
dig túlélőnek bizonyult. A színház-
állományon belül történtek változá-
sok, egyesek távoztak, mások pedig
jöttek a társulathoz. Néhány éves
pihenő után újra életre kel a Vas-
macska Stúdiószínpad, mely zenés
irodalmi előadásokat mutat be ma-
gyar szerzők műveiből Gyöngysze-
meink címmel. Az igazgató felvá-
zolta az évad során bemutatandó
darabokat, kiemelte a szponzorok
nagybani segítségét, és kihangsú-

lyozta: fontos dolognak tartja, hogy
bár nehéz körülmények között dol-
goznak, ennek ellenére nem emel-
ték a bérlet-, illetve jegyárakat. A
2011/2012-es évad bérleteinek árusí-
tása augusztus 22-én kezdődött. A
régi bérletesek helyét szeptember 23-
ig tartja a pénztár. Ezt követően nem
áll módukban előző éves bérleteket
megújítani, mivel automatikusan
törlődnek a rendszerből.

Az évadnyitó végén Lőrincz Mar-
git színművésznő, Örökös Tag ne-
gyedszer adta át a Lőrincz Margit-
gyűrűt a társulat azon fiatal színész-
nőjének, akinek a játékát a legjobb-
nak ítélte a múlt évadban. Idén Ban-
dor Éva színésznő kapta ezt az
elismerést, aki az elmúlt évadban
komoly színészi képességekről tett
tanúbizonyságot. Ezt követően Tóth
Tibor igazgató hivatalosan is meg-
nyitotta az 59. évadot.

Kép és szöveg: -pint-

Irodaházat vett
az önkormányzat

Dél-Komárom

Szolik Judit és Mészáros Tamás (Keszeg-
falva)

Fišer Ádám és Szuri Dóra (Madar)

Megnyílt a Jókai
Színház 59. évada

Bandor Éva átveszi a dijat

Tóth Tibor szinházigazgató

Több ízben is találkozhattunk az-
zal a panasszal, kritikával, hogy
Gútán évtizedek óta nem változik
semmi. Akik huzamosabb ideje
külföldön tartózkodnak, hazaér-
kezéskor ugyanazzal a városkép-
pel, rutinszerű életvitellel talál-
koznak, mint sok évvel ezelőtt.

„A város központjának felújítása a
hosszútávú fejlesztési terv része,
melynek tervezését már 2007-től el-
kezdtük" – mondta Mészáros Imre
mérnök, a Városi Hivatal építésügyi
osztályának vezetője. Sajnos a mun-
kálatok a támogatás késése miatt
csak most kezdődhettek el. Ennek a
tervnek a része a Városi Hivatal
előtti tér felújítása, a Mester utca
útjának rekonstrukciója, járda ki-
építése, valamint az új buszmegálló
megépítése. Az utóbbi két beruhá-
zással novemberre szeretnének el-
készülni, a központi tér munkála-
tainak befejezése viszont talán el-
tart a jövő év elejéig. A több mint
egymillió eurós invesztíció állami
támogatással zajlik, ezért volt szük-
séges még a búcsú előtt megkez-
deni a munkákat, de ez a vásári
programok menetét egyáltalán
nem zavarta. csr

A kerékpárúton
már autóval is?

Végre változik a városközpont arculata
Gúta

Komárom

Súlyos közlekedési baleset történt
múlt hétfőn nem sokkal este fél hét
után Gútán a Komáromi út, a Kereszt
utca, valamint a Rózsa utca kereszte-
ződésében - tájékoztatott Renáta Ču-
háková, a nyitrai Kerületi Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője.

A Škoda Fabia 37 éves vezetője a Ke-
reszt utcából a Komáromi útra tért, és
nem adott elsőbbséget a Komáromi
úton haladó motorkerékpárosnak. A 19
éves fiatalembernek megsérült a csí-

Gúta

Motoros baleset történt

pője, a jobb karján és bal lábán szerzett még
zúzódásokat. Az alkoholszonda nem muta-
tott ki pozitív értéket egyik vezetőnél sem. A
baleset következtében több mint 2200 eurós
kár keletkezett. A baleset további körülmé-
nyeit a komáromi közlekedésrendészet vizs-
gálja. villaguta

Mit gyűjtenek?
� könyveket
� cd-ket, dvd-ket, kazettákat
� sporteszközöket
� működőképes elektrotechnikai

cikkeket
� lakáskiegészítőket

(edények, vázák, dísztárgyak)
� játékokat
� tanszereket
� jó állapotban lévő ruhákat

A csereberén összegyűlt adományokkal a
játszósarok elkészülését szeretnék támo-
gatni, amely a helyi gyülekezet udvarán va-
lósul meg, és mindenki számára elérhető
lesz.

Kézről kézre A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Diakóniai Központja és
a Komáromi Református Gyülekezet
idén szeptember 1-től 3-ig ismét jó-
tékonysági napokat szervez. Akinek
vannak megunt, de működőképes,
még használható dolgai, melyek csak
a helyet foglalják, azok most fel-
ajánlhatják, illetve szimbolikus ösz-
szegért vásárolhatnak kiválasztott
holmikat.



�DELTA • 2011. augusztus 30. RÉgIó - HIRDETÉS� KERTÉSZKEDŐ - HIRDETÉS 2011. augusztus 30. • DELTA

Ekecs
- Ezelőtt egy évvel a Pegazus énekkar

felosztása hozta létre az ekecsi-apácasza-
kállasi Tűzvirág énekegyüttest. A csapat
populáris magyar zenét játszik, a nagy
klasszikusok közül Zorán és Koncz Zsuzsa
dalokat. Azonkívül néha merészebb vi-
zekre is eveznek. Egy ilyen kiruccanás a P-
Mobil egyik száma, melyet az együttes át-
hangszerelt énekegyüttes hangzásra. Az
együttes széles érdeklődési körére jel-
lemző, hogy megzenésített verseket is be-
leszőnek a hangzásvilágukba.

A csapat repertoárja egy kb: 40 perces
műsorblokkból áll. Általában helyi ren-
dezvényeken lépnek fel. Utoljára a szom-
szédos Szilason mutatták be tehetségü-
ket. A Tűzvirág énekegyüttes a következő

zenészekből és énekesekből tevődik össze:
ifj. Ivancsik Sándor, ifj. Vörös Attila (mind-
két zenész a helyi Paranoid zenekarban is
szerepel), Monozlai Irisz, Pollák Mária,
Kéri Denisa és Ferenczi Alexandra.

-pint-

Tűzvirág énekegyüttes

Idén az időjárás is kedvezett a Nagyme-
gyeri Szent István Kulturális Napoknak, az
augusztus 19-21. között megrendezett ese-
ménysorozat sokrétű programmal várta az
érdeklődőket. Már hagyományosan több
helyszínen, a termálfürdő melletti sétá-
nyon, a Szent István utcában található
zárda udvarán, valamint a sporttelepen zaj-
lottak a kulturális napok műsorszámai.

A kultúrprogramokon kívül, sport- és ku-
lináris rendezvények is gazdagították a há-
romnapos műsorfolyamot. A XXI. Nagyme-
gyeri Szent István Kulturális Napok kereté-
ben zajlott a Vino Villa Megere bornapok, a
Megyerock 2011 rockfesztivál, a Nagymegyeri
Fakanálforgató sütő- és főzőverseny, az V.
Nagymegyeri Szent István Király Teljesít-
ménytúra kerékpárverseny, a II. Cseh-Szlo-
vák Veterán Súlyemelőcsapatok Kupája, va-
lamint a Nagymegyer – Győri ETO FC öreg-
fiúk futballmérkőzése is.

A pénteki rockfesztivál sztárcsapata a ma-
gyarországi Lord együttes volt, rajtuk kívül
fellépett a Koráb, a King Size és a Megyerock
2011 házigazdája, a Big Man Band zenekar. A
kulturális napok másnapjára is jutott igazi
csemege, a szintén magyarországi Benkó Di-
xieland Band játszott este a sétány színpa-
dán. A zárda udvarán megtartott szombati fő-
zőversenybe huszonegy csapat nevezett, a

zsűri díját az önkormányzati újság, a Nagy-
megyeri Hírmondó csapata nyerte. „A sütő-
és főzőversenybe idén neveztek a legtöbben,
a zsűri az ételek ízét, színét, állagát, de a csa-
patok öltözetét is pontozta“ – tudtuk meg
Pongrácz Kálmántól, a városi hivatal idegen-
forgalmi szakosztáyának vezetőjétől. A finom
ételek bizonyítéka, hogy a közönség, az ese-
ményre kilátogatók jóvoltából a bográcsok-
ból, katlanokból szinte pillanatok alatt el-
fogytak a gulyások, pörköltek.

A három nap folyamán különböző nép-
táncegyüttesek is tarkították a programkíná-
latot: a Megyer Táncegyüttes, a Kis Megyer, a
Csiribiri és a Csilizke. A nagymegyeri City
Dance Club moderntáncosai is nagy sikert
arattak. A Balatonfüredi Fúvószenekar sza-
badtéri koncerten mutatkozott be a közön-
ségnek. A Vino Villa Megere bornapokon ha-
zai és magyarországi borászatok mutatkoztak
be a nagyközönségnek. A zárda előtt található
Szent István szobornál szombaton este he-
lyezték el az emlékezés koszorúit az ünnepség
részvevői. Vasárnap szabadtéri szentmisén
emlékeztek meg államalapító királyunkról.
Ugyanezen a napon a hagyományos kirako-
dóvásár sem maradhatott el a sétányon. A
kulturális napok a városi hivatal, a Csemadok
helyi szervezete, a művelődési otthon, a 23. sz.
Arany János Cserkészcsapat, valamint a sport-
klub közös rendezésében zajlottak.

Kovács Zoltán (fotók: Kovács Zoltán)

Szent István királyra emlékeztek
NagymegyerAz ekeli Németh Norbert törpe nö-

vénycsodáival Izsán találkozhattunk, az
idei falunapi ünnepségen, amikor is az
alapiskola udvarán állította ki ámulatba
ejtő bonsaikölteményeit. Amíg a kiállí-
tás anyagát rendezte, elmondta: a nö-
vények gyerekkora óta foglalkoztatják.
Kezdetben kaktusz- és pozsgásgyűjte-
ményt gondozott, majd az évek során
fokozatosan bővült a palettája és végül
eljutott a növénytermesztés csúcsához,
a bonsai-hoz.

2005-ben kezdett tanulni a nyitrai
Bonsai-centrumban Vladimir Ondrejčík
bonsai mester mellett. Azóta több neves
bonsai szakértőtől leshette el a forté-
lyokat. Kiemelte Rácz György mestert,
aki a magyarországi bonsai élet egyik

legaktívabb tagja, több növénye a Ma-
gyar Nemzeti Bonsai Gyűjtemény részét
képezi, és nemzetközi kiállítások és be-
mutatók elismert személyisége.

„2010-ben a Szlovák Bonsai Asszociáció
tagjai beválasztottak a 8 tagú vezetőségbe,
azóta aktívan részt veszek a programok
szervezésében is. Önálló kiállításaim voltak
Ekelen, Párkányban és most Izsán. Szeret-
ném megismertetni az emberekkel a bon-
sai világát, valami csodálatosat mutatni.“

Mit is jelent a BONSAI? „A bonsai la-
pos tálban nevelt, mesterségesen, művé-
szien alakított, formára metszett, esetleg
hajlított fa. Nevezik tálas kertészkedés-
nek is, mivel a legismertebb formája a kis
méretű, tálkákban nevelt és alakított fák
tartása. Bármilyen fás szárú kétszikű nö-
vényből lehet bonsait nevelni, természe-
tesen ennek azért korlátot szabnak az il-
lető faj morfológiai jellemzői, például a
túl nagy levélméret, az ágelágazások hiá-
nya, vagy a túl nagy távolság a rügyek kö-
zött stb. Másik tévhit, hogy a bonsai szo-
banövény.

S ha valaki kedvet kapott az ámulatba
ejtő törpe növénycsodák neveléséhez, ta-
nácsokat is kaphatott, sőt meg is vásá-
rolhatta a kész bonsaiokat. A Delta segít-
ségével pedig ezúton invitált minden
kedves érdeklődőt Budapestre, szeptem-
ber 10-11-re a Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe, ahol megrendezésre kerül az Or-
szágos Bonsai Kiállítás.

Miriák Ferenc,
A szerző felvétele

Ámulatba ejtő törpe növénycsodák

Az utóbbi években folyópartok
mentén, erdőkben, de már a lakott
településeken is mind gyakrabban
megtalálható ez a parlagfűnél is
allergénebb gyomnövény.

A medvetalpak évelő növények.
Késő tavasztól nyár végéig virágza-
nak, a 80 cm átmérőjű ernyős vi-
rágzaton sok apró virágocska he-
lyezkedik el. A magvaik ősszel ér-
nek meg, egy növény több százezer
termést hozhat. Megtalálható elha-
nyagolt réteken, erdei tisztásokon.
Mivel erősen invazív faj, az összes
többi növényt kiszorítja az adott te-
rületről.

Az a méreganyag, amit tartalmaz,
a bőrt erősen fényérzékennyé teszi.
Ehhez a növény puszta megérintése
is elegendő, a finom szőröknek kö-
szönhetően. Ha az érintett bőrfelü-
letet UV-sugárzás éri, a bőr kipiroso-
dik, viszketni kezd, és 16–48 órán
belül égési sérülésekre emlékeztető
hólyagok jelennek meg rajta. Ezek
helyén feketés, lilás bőrelszíneződé-
sek és hegek maradnak vissza.
Szembe kerülve átmeneti, vagy akár
végleges vakságot okoz.

A kaukázusi medvetalp nagyon
hasonlít az Európában honos, kisebb
termetű, és jóval kevésbé veszélyes

közönséges medvetalpra. A szak-
emberek szerint a növényt nagyon
nehéz kiirtani. Megoldást az állandó
kaszálás vagy a 8-12 centiméter mé-
lyen lévő gyökerek kiirtása jelent-
hetne.

-ga-

Terjed a veszélyes
kaukázusi medvetalpIzsa - Ekel
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Két évvel ezelőtt a 60 éves magyar tan-
nyelvű alapiskolát Haris József polgár-
mester a következő mondatokkal kö-

szöntötte: „Az iskola ma már megöregedett,
nem a legjobb műszaki állapotban van, ráférne
egy teljes felújítás. A projekt már kész, várjuk a
pályázat elbírálását. Öt éve, amióta a község
fennhatósága alá került az oktatási intézmény,
többet tettünk érte, mint az állam az elmúlt 15
év alatt. Ezért az önkormányzatnak a jövőben is
az egyik legfőbb prioritása lesz az oktatási in-
tézmények megfelelő szintű üzemeltetése”.

Mint megannyi más a községben, ez a terv
is megvalósul. Az Európai Alap regionális fej-
lesztésének „Beruházás a jövőbe” című pályá-
zata által kerül felújításra az alapiskola. A pro-
jekt 85 % -át az Európai Unio adja, 10 %-a ál-
lami, 5 %-a pedig a község költségvetéséből
van biztosítva. A felújítási munkák összértéke
872 848,56 €, ebből a 95 %-os támogatás ösz-
szege 829 206,13 €, a község 5 %-os önrésze pe-
dig 43 642,43 €. A munkálatokat a kivitelező
ez év júniusában kezdte el, a tervek szerint a
teljes felújítás befejezését 2012 januárjában
tervezik. A felújítási munkálatok nem befo-
lyásolják a tanítást és nem veszélyezteti a ta-
nulók egészségét. A kidolgozott tervek alapján
az ablakokat és ajtókat műanyagra cserélik,
hőszigetlést kap az épület és a tetőszerkezet.

(miriák)

Adunaradványi kultúrbizottság idén már máso-
dik alkalommal rendezte meg az alapiskolások
nyári táborát. A szervezők (Nagy János, Zalackó

Ilona és Púchovský Lilla) sok színes programot állí-
tottak össze. Kedvenc időtöltésünk volt a métázás és
a számháború. Ellátogattunk a tatai várhoz és a ki-
rándulás végén széttekintettünk a neszmélyi Hilltop
szálló kilátójából. Sétahajókáztunk, és kormányoz-
hattuk is a hajót. A táborban indián fegyvereket ké-
szítettünk. A táborlakókat három törzsre osztották, ké-
sőbb ebben a felosztásban versenyeztünk a rókava-
dászaton. Sándor Lajos és Sánta Norbert táborlakók

A képviselő-testület augusztus 2.-
án megtartott 4. ülésén a falusi
rendőrség nevében Lengyel Péter
ismertette a testület elmúlt idő-
szaki tevékenységéről szóló jelen-
tést. Milan Káplócky képviselő ez-
zel kapcsolatban az iskolatanács
kérését tolmácsolta, hogy a falusi
rendőrök gyakrabban járőrözze-
nek az alapiskola környékén.

Az ülés 7. pontjában szerepelt az
új kilenc bérlakás megépítése a köz-
ségi hivatallal szembeni területen.
A község polgármestere, Kósa Jó-
zsef ismertette a bérlakás tervezetét
és a látványtervet is meg lehettett
tekinteni. A polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket a létesítmény
anyagi támogatásának a lehetősé-
geiről is. Amennyiben a képviselők
jóváhagyják az építkezést, máris kér-
vényezni lehet az építkezési enge-
dély kiadását. Ezzel kapcsolatosan
Benda Kálmán képviselő arra volt
kíváncsi, a már meglévő bérházak-
ban élők hogyan teljesítik a bérletek
fizetését. Soňa Zahorcseková hiva-
talvezető válaszában elmondta,
több lakó késéssel fizeti a bérleti dí-
jat. Benda képviselő javasolta, hogy
a községházával szembeni területet

ésszerűbb lenne szétmérni és el-
adni egyéni családi házak építésére.
Milan Káplócky azt mérlegelte,
hogy többfunkciós ház épüljön
rajta, vagy parkot létesíthetnének.

A képviselők végül megegyeztek
abban, hogy a község főtéri pro-
jektjének magas költsége miatt a
tervezett bérház építésére egy év
múlva visszatérnek, tehát egyönte-
tűen elnapolták az újabb bérlaká-
sok építésének tervét.

Az idei évben a nem teljesített
adókötelezettségekkel kapcsolat-
ban Sukola Kornél képviselő java-
solta, hogy a polgármester tárgyal-
jon a mezőgazdasági vállalkozók-
kal az adók befizetése végett, vala-
mint javasolta, hogy a helyi újság-
ban jelentessék meg azon polgárok

névsorát, akiknek adóhátralékuk
van.

A képviselők egyönteűen jóvá-
hagyták a falunapi ünnepség költ-
ségvetését. Szabó Edit képviselő, a
kulturális bizottság elnöke ezzel
kapcsolatban elmondta, a lakosság
többsége az idei falunapot jónak
ítélte meg.

A képviselők a következő ülésre
elnapolták a helyi illetékek (ház-
tartási szemét, apró építkezési hul-
ladék) növelését a 2012-es évre, va-
lamint a 70 éven felüli nyugdíjasok
és az egészségkárosultak részére a
csökkentését. Ádámka Zoltán kép-
viselő kérte, hogy a község a kör-
nyező vállalatoktól kérjen árajánla-
tot a háztartási hulladék elszállítá-
sára.

A hivatalvezetőnő tájékoztatta a
képviselőket, hogy szeptember el-
sejével megváltozik az egyes élel-
miszerek besorolása az ebéd eseté-
ben, korosztály szerint. Ennek ér-
telmében az óvodában 2-6 éves ko-
rig az ebéd ára 1,12 euró, alapisko-
lában 6-11 évig 0,95 euró, 11-15 éves
korig 1,01 euró. Felnőttek esetében
az ebéd 1,12 euróba kerül szeptem-
ber elsejétől.

A képviselők egyöntetűen támo-
gatták az új árak bevezetését.

(miriák)

Felújítják
az alapiskolát

Naszvad
Perbete

Madar

Elnapolták az újabb bérlakások
építésének tervét

Csodálatos és felemelő ze-
nei estet, templomi koncer-
tet élhettek át azok, akik au-
gusztus 15-én este részt vet-
tek Mága Zoltán világhírű
hegedűművész koncertjén a
100 templomi koncertből
álló sorozat 97. állomásán a
madari református temp-
lomban.

A hegedűvirtuózt és az őt
kísérő Angyalokat, valamint
Földes Istvánt, a Kárpát-me-
dencében Élő Magyarokért
Kiemelten Közhasznú Alapít-
vány elnökét és a Pro Concor-
datia Populorum (Beszéddel
a békéért) elnevezésű nem-
zetközi lovagrend tagját Édes
István polgármester köszön-
tötte, majd az Édes Gergely
Alapiskola igazgatónője, Szász
Veronika ismertette Mága
Zoltán pályafutását.

A világhírű Rajkó zenekar
vezető prímásaként Európá-
nak minden fővárosában fel-
lépett. Öt világrészen közel
száz országban adott koncer-
tet. Az elmúlt években szá-
mos elismerésben részesült:
2004 - Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztje, 2005 -
Kisebbségekért Díj, 2005 - Pro
Concordatia Popularum

(Nemzetközi Egyesülés a
Nemzetek Kölcsönös Egyetér-
tésért) Lovagrend lovagja,
2007 - Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje,
ugyanebben az évben a mű-
vészt a Máltai Lovagrend a jó-
szolgálati kulturális nagykö-
vetté nevezte ki, a Budapesti
Operettszínház örökös tagja,
2008 - a Magyar Kultúra Lo-
vagjává avatták, a Budapes-

tért-díj és Príma-Díj tulajdo-
nosa, 2011 - Fonogram díjat
kapott „A királyok hegedűse“
c. albumáért.

2009 augusztusában indult
útjára Mága Zoltán egyedül-
álló kezdeményezése az ösz-

szefogás jegyében. A hegedű-
művész célja, hogy a 100
templomi koncertsorozattal
és a köré felépített program-
mal segítséget nyújtson na-
gyon sok hátrányos helyzetű
embernek, nagycsaládosok-
nak, beteg gyermekeknek,
kórházaknak, ifjú tehetségek-
nek, iskoláknak és a szépko-
rúaknak egyaránt.

A koncert repertoárja válto-
zatos volt. Több mint két órán
keresztül szólt a zene. Olyan
híres zeneszerzők zeneművei
hangzottak el, mint Bach,
Strauss, Verdi vagy Mozart. A
műsor zárásaként magyar
népdalokból hallhattak rész-
leteket a résztvevők.

„A 100. jubileumi jótékony-
sági koncert után gondolkod-
junk el. Mit jelent az adomány,
mit jelent az adományozás?
Mit érez az, aki adhat és ad?
Mit érez, akinek a bajban, a
nehézségekben, a „nincs"-ben
valaki megfogja a kezét, valaki
a segítségére siet? S tudja, hogy
nincs többé egyedül ezen a vi-
lágon! Tudja, hogy számíthat
ránk, mert vele vagyunk lélek-
ben, s vele vagyunk megfog-
ható anyagi javakkal is. Az
adomány lélek, szív és szeretet
nélkül egy puszta eszköz, egy

tárgy, amit nem nemesít meg
a szándék, az érzés. Az ado-
mány, amit szívből és szeretet-
ből adnak, az felemel és újra
fényessé teszi az egész világot,
megnyitja a lelket a másik em-
ber felé. Ezzel eggyé ková-
csolja, összeköti az embereket!
S ebben rejlik az a hatalmas
erő, amit nemzetnek hívnak“
– vallotta meghatottan Mága
Zoltán.

Közben Földes István, a Kár-
pát-medencében Élő Magya-
rokért Kiemelten Közhasznú
Alapítvány elnöke is köszön-

tötte a megjelenteket és el-
mondta: az alapítvány és a lo-
vagrend célja, segítségnyújtás
a Kárpát-medencében élő ma-
gyar lakosság, különösen a
gyermekek magyarságtudatá-
nak, a nyelvnek, kultúrának
megőrzéséhez. Hátrányos
helyzetű gyermekek rendsze-
res támogatása, orvosi és kór-
házi kezeléseik anyagi fedeze-
tének biztosítása. Ezt követően
emlékérmet adott át Madar
polgármesterének, Édes Ist-
vánnak. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Olvasói levél - Dunaradvány

Táborozás indián módra

A halottasház felújításáért
szólalt meg a hegedű

Szász Veronika iskolaigazgató ismertette Mága Zoltán pálya-
futását

Mága Zoltán és az őt kísérő Angyalok

A helyszínen dedikálta a megvásárolt hanghordozókat

Földes István a Pro Concordatia Populorum (PCO) Lovagrend
elnök igazgatója, emlékérmet adott át a község polgármeste-
rének
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Amagyar tanítási nyelvű alapis-
kola, az MKP helyi szervezete
és a Nyugdíjasklub szervezésé-

ben az idei Szent István napi ünnep-
ség első része kenyérszenteléssel kez-
dődött. A szentmisét Heriban László
lelkiatya celebrálta, majd az azt kö-
vető műsorban felléptek az alapiskola
mostani és egykori diákjai, valamint
Becse Szabó Ilona operaénekesnő. Be-
rényi József, a Magyar Koalíció Pártja
elnöke osztotta meg a jelenlévőkkel
ünnepi gondolatait. A megszentelt
kenyereket a Nyugdíjasklub hagyo-
mányőrzői osztották ki.

Vasárnap az ünnepség a kultúrház
mögött felállított sátor alatt folytató-
dott. Az ünnepségen megjelent Bo-
zsaky Katalin, Magyarország pozso-
nyi nagykövetségének képviselője,
Haris József polgármester és Petheő

Attila, a Csemadok Komáromi Terü-
leti Választmányának elnöke. A mű-
sor Haris Katalin „A kenyér balladája”
c. versének szavalatával kezdődött,
majd a község polgármestere meg-
szegte az Új kenyeret. Paluska Dániel
részleteket adott elő az István, a király
rockoperából, majd Petheő Attila osz-
totta meg gondolatait a nézőkkel.

A kenyérosztást követően az ün-
nepség az Érsekújvári Rockszínpad
Rómeó és Júlia musical-bemutatójá-
val ért véget.

Szent István napi ünnepségek

A délutáni program a kato-
likus templomban szentmi-
sével kezdődött, majd öku-
menikus istentisztelettel foly-
tatódott. A történelmi ismer-
tető és az ünnepi beszédek

után a Csemadok helyi szer-
vezete hagyományőrző cso-
portjának fellépése alatt a
községben működő társa-
dalmi szervezetek, intézmé-
nyek képviselői megkoszo-

Falunap a Duna partján
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Augusztus 20-án Észak- és Dél-Komáromban közösen ün-
nepeltek, több különböző helyszínen. Délelőtt startolt a
Falusi Pékség hagyományos kenyérsütése. A kenyér-

szentelésre délután kettőkor, Sárai János képviselő beszéde, va-
lamint a Pro Urbe díjas Duna Népdalkör és a Talpalatnyi Szín-
ház ünnepi műsorát követően került sor. Délután a két évvel
ezelőtt felavatott Szent István szobornál emlékeztek a részt-
vevők, ahol Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színész nyitotta
meg az ünnepséget. Majd ünnepi beszédet mondott Dr. Mol-
nár Attila, Dél-Komárom polgármestre és Szabó Béla, Észak-Ko-
márom alpolgármestere. A közös ünnepség koszorúzással ért
véget.

ACsemadok helyi szervezete rendezte az I. Szent István-
napi Kulturális Napokat a községben. A tó partján meg-
rendezett kétnapos rendezvény első napján az Amatőr

Rockzenei Fesztivál keretében fellépett a Psychozis, Rock-Stone,
Endless Trip, Undermind, valamint sztárvendégként a Mad-
DogX zenekar lemezbemutató koncertet adott.

Szombaton a program reggel halászléfőző versennyel indult,
majd népi játékokra, kézműves foglalkozásokra és a főzőver-
seny kiértékelésére került sor. Kísérőprogramként nyílt nap volt
a Babamúzeumban, valamint időszaki kiállításra is sor került
Mácsodi Gyula fafaragó népi fajátékaiból. Délután a Tóparti vi-
gadalom címmel bemutatkoztak az amatőr színjátszók, majd
a Szent István parkban megemlékeztek az állampalapító ki-
rályról. A koszorúzást követően a szabadtéri színpadon folyta-
tódott a program „Tóparti retro partival“.

A Szent István napi ünnepség zárasaként vasárnap a Teátrum
Színházi és Polgári Társulás Erkel Ferenc háromfelvonásos
nemzeti operája, a Bánk bán előadását élvezhette a közönség.
A Búcsi Református Templom már több alkalommal is teret en-
gedett különböző hangversenyeknek, de a 3 felvonásos opera
ennél több szervezést és munkát igényelt. Így a templombelső
ideiglenes pódiummá alakult. A zsúfolásig megtelt templom kö-
zönsége közvetlen részese lehetett a hatalmas drámáknak.

Az MKP és a Csemadok
dunaradványi szerve-
zete közös rendezésé-

ben került sor a Szent Ist-
ván napi megemlékezésre a
kultúrházban. A Szózat elé-
neklését követően Vörös At-
tila, az MKP helyi szerveze-
tének elnöke köszöntötte a
megjelenteket, Balogh
Enikő szavalatát követően
Stubendek László ünnepi
beszédében méltatta István
királyunk Intelmeit, ame-
lyek jelentik ma is az utat.

Az ezt követő kultúrműsor-
ban fellépett Tarr Noémi,
Sándor Lajos, Farkas Mó-
nika, Peredy Georgína, meg-
hívott vendégként a bátor-

keszi Karátsony Imre Kórus
és a helyi hagyományőrző
énekcsoport.

Az ünnepség a Himnusz
eléneklésével ért véget.

Hagyományteremtő szándékkal került megrende-
zésre Ekelen a Szent István napi ünnepség, és bár
templomainkban minden évben megemlékez-

tek államalapító királyunkról, közös ünneplésre és meg-
emlékezésre most először került sor. Az ünnepség a
Szent Ágoston római katolikus templomban kezdődött
ünnepi szentmisével és a kenyerek megszentelésével,
majd ugyanott folytatódott orgona- és szaxofon-kon-
certtel, karénekkel és szavalattal. A templomon kívüli
programban volt történelmi előadás a Szent Koronáról,
bemutatkoztak a komáromi és csenkei barantások,
majd a Magyar Együttérzés Tüzének meggyújtására ke-
rült sor. Kép és szöveg: Vass Laura

ACsemadok helyi alap-
szervezete második al-
kalommal szervezte

meg a Szent István napi meg-
emlékezést. Az ünnepség

szentmisével kezdődött a ró-
mai katolikus templomban,
majd a résztvevők átvonultak
a Millenniumi emlékműhöz,
ahol elsőként a község pol-
gármestere, Kósa József szólt a
jelenlévőkhöz, majd Török Sa-

rolta, a Csemadok helyi szer-
vezetének elnöke méltatta ál-
lamalapító királyunkat.

A civil szervezetek koszorú-
zását követően az ünnepség
családi programokkal a régi
katolikus iskola udvarán foly-
tatódott. A hagyományőrző
kézműves foglalkozások mel-
lett vetélkedőkre, múzeumlá-
togatásra, szabadtéri játékokra
és a Szürke Farkas Íjászcso-
port bemutatójára került sor.
A népművészeti múzeumban
pedig fényképezkedésre volt
lehetőség, korabeli ruhákban.
Este az őrsújfalusi ÉS!? szín-
ház előadásában “A bajusz”
került bemutatásra.

ASzent István napi em-
lékünnepségre a bap-
tista imaházban ke-

rült sor a Keresztény Ma-
gyar Szövetség szervezésé-
ben. Igét hirdetett Révész
József legényfalui lelkipász-
tor, beszédet mondott Si-
mon Géza, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyűlés
alelnöke. Az emlékünnep-
ség alkalmából kiállítás
nyílt Manga János 1941-ben
készült, a szentpéteri nép-
viseletet és életképeket be-
mutató felvételeiből.
Manga János magyar folk-
lorista, a néphagyomány és
népművészet szakavatott
kutatója volt.

Komárom

Búcs

Naszvad Karva Szentpéter

Perbete

Ekel

DunamocsDunaradvány

Az esti program musicallal
kezdődött, a párkányi Hangu-
lat színjátszó csoport lépett
fel. Közben a parkban a helyi
tűzoltók jóvoltából tűzoltó be-

mutatót rendeztek. Ezt kö-
vette a népszerű Korzár együt-
tes koncertje.

(miriák)
A szerző felvételei

Az idei falunapi ünnepség is már hagyományosan a Süttői
sétányon megtartott gyermek horgászversennyel kezdődött.
A községi hivatal mögötti parkban kilenc órától a bográ-
csok alatt pattogott a tűz, ekkor kezdődött az első alkalom-
mal megrendezett lecsófőző verseny. A benevezett 18 csapat
saját ízlése, elképzelése szerint otthonról hozott fűszerekkel
biztosította a lecsó gasztronómiai élvezetét. Sokan a ha-
gyományos lecsóra esküdtek, de akadt persze különlegesség
is. Így nem csoda, hogy az öttagú zsűrinek, Simsik Ilona ve-
zetésével nem volt egyszerű dolga az értékelés során.

rúzták az “Ezeréves emlék-
művet”. Ezt követte a lábat-
lani mazsorett-csoport bemu-
tatója a szabadtéri színpadon,
majd a kultúrházban Banai
Tóth Pál polgármester megnyi-
totta „A dunai hajósok élete“
és „A párkányi Mária Valéria
híd 10 éve“ című kiállítást.

A parkban tizenegyesrúgó
versenyre került sor, felnőttek
és gyermekek részére. Ezt kö-
vette az egésznapos versenyek
ünnepélyes kiértékelése. A
horgászversenyt Záhorsky Le-
vente nyerte, akinek 2,43 kg
halat sikerült fognia. A lecsó-
főző verseny győztese a Zöld
Sasok csapata lett, akik meg-
előzték a Szupernagyikat és a
Vadvirág csapatát. A zsűri ki-
osztott két különdíjat is. Egyi-
ket a Mezei virágok csapata
kapta egy különleges lecsóért,
a másikat a verseny legfiata-
labb résztvevője, egy tízéves
fiú (Kiss csapat) kapta noked-
lis kolbászos lecsójáért. A ti-
zenegyesrúgó versenyt a fel-
nőttek kategóriájában Bábi Ti-
bor nyerte, a gyermekeknél a
győztes Lajos Kristóf lett. A
pingpong versenyt Szabó Dá-
vid nyerte.A tizenegyesrúgó-versenyt két kategóriában rendezték meg

A kiállítás megnyitója után lehetőség volt nosztalgia –fotó-
zásra is

Munkában a lecsófőző-verseny szakmai zsűrije

Szentmisével egybekötött történelmi elő-
adással emlékeztek meg Karván Szent Ist-
ván napjáról. Bánhidi Vajk esztergomi la-

tin- és történelemtanár magasztalta beszédé-
ben István király tetteit.

Másnap, vasárnap délután nyitották meg a
kultúrházban helyet kapó „Rákóczi és kuruc
emlékhelyek Európában” című kiállítást. A ki-
állítás szeptember 13-ig tekinthető meg, vala-
mint aznap 9.00-tól előadás is hallható lesz. A
szervezők szeretettel várják a környék alap- és
középiskolás diákjait és tanárait is a rendhagyó
történelemórára. Csákvári Ágnes
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KOS
A munkahelyeden a
kollégák téged talál-
nak meg az összes bá-
natukkal. Ideális, ha

van türelmed meghallgatni, és
érzelmileg támogatni őket.

BIKA
Érzékeny vagy, és ha
nem a megfelelő han-
got ütik meg veled

szemben a munkatársak, ak-
kor nem is vagy hajlandó
együtt dolgozni velük.

IKREK
A munkakedved nem
nevezhető maximális-
nak, lehetnek olyan
reggelek is, amikor a

legszívesebben fel sem kelnél.
RÁK

Itt az idő rá, hogy újra
meghódítsd partnere-
det, de érdemes a be-

vált módszert alkalmaznod, Te
általában a gyengéd, odafi-
gyelő taktikát alkalmazod.

OROSZLÁN
Ha a munkahelyeden
folytatsz szerelmi vi-
szonyt, akkor ne cso-

dálkozz, hogy a hátad mögött
pletykálkodnak rólad a kollé-
gáid.

SZűZ
Ne akard feláldozni
magad senkiért. Nem
valószínű, hogy az il-

lető megérdemli. Ha túl sokat
vársz a másik féltől, akkor
könnyen csalódás lehet a vége.

MÉRLEg
Lehetséges, hogy ezek-
ben a napokban kissé
túlértékeled az erődet

és a képességeidet, ez pedig
komoly összetűzéseket okoz-
hat a környezeteddel.

SKORPIó
Ezen a héten egy
olyan vallomásra is
sor kerülhet, amelyre
korábban gondolni

sem mertél. Romantikus, szen-
vedélyekkel teli, boldog napo-
kat élhetsz át.

NyILAS
A szerelmi életedben
is felszínre kerülhet-
nek a megoldásra váró

nézeteltérések és problémák.
Készülj fel komoly vitákra, bánj
óvatosabban a szavaiddal és
tetteiddel.

BAK
Gondok adódhatnak
a párkapcsolatban,
aminek legfőbb oka,

hogy nem ugyanazt akarod,
mint a partnered. Idővel azért
majd megoldódnak a gondok.

VíZöNTŐ
Lelki egyensúlyod ak-
kor áll helyre, ha
szembenézel a valódi
érzelmeiddel. Időn-

ként nem ártana gondolkodni.
HALAK

A szerelemben pozitív
fejleményekre számít-
hatsz. Harmonikus, ki-

egyensúlyozott napoknak né-
zel elébe. Ne hagyd, hogy
bármi is kizökkentsen a nyu-
galmadból. K
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zí
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le
jk

a

HoroszkópProgramajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:

Csemadok Galéria:
Szeptember 4-27. Selye János Napok - Előadások, konferen-
ciák, kiállítások, megemlékezések.
Szeptember 7. Történelmünk sorskérdései - Dr. Varga Tibor
előadás-sorozata
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
A cserkészfogadalom jelentősége. A Visegrádi Négyek or-
szágai cserkészmozgalmának dokumentum-kiállítása, szep-
tember 23-ig tekinthető meg.

LAKSZAKÁLLAS:
Szabadtéri színpad udvara:
Szeptember 3-án II. „Lakikatlan“ gulyásfőzőverseny.
Program:
10:00 Ünnepélyes megnyitó, főzőverseny, vidám tréfás

játékok és vetélkedők, pajzán történetek
11:00 A Vági-Páti népdalkör zenés műsora
12:00 Jó ebédhez szól a nóta
14:00 Három patak zenekar műsora interaktív csapatépítő

játékokkal fűszerezve
15:00 Nagyidai cigányok c. musicalrészlet

a Csicsói musikölkök előadásában
16:00 Ünnepélyes kiértékelés
16:30 Eszem-iszom, dínom-dánom

A fesztiválhoz kapcsolódó programok: Csörgő Zsuzsa festő-
művésznő kiállítása, népművészeti és népi iparművészeti vá-
sár és bemutató, sajt-, bor-, kenyér-, biotermék- és réteskóstoló,
népi eszközös gyermekjátszó, trampolin és lovaskocsi várja a
vendégeket.

Nevessünk
Egy kövér székely asszony

magyarországi látogatásról két
sonkát akar átcsempészni a
határon, és a kocsiülés alá
dugja. Kérdi tőle a vámos:

- Van valami elvámolniva-
lója?

- Van két sonkám.
- Hol?
- Rajtuk ülök...
- Akkor jó - nevet a vámos. -

Továbbmehet...
☺ ☺ ☺

- Hogy nevezik az operett-
színházban az utcalányt?

- Járdáskirálynő.
☺ ☺ ☺

Agresszív kismalac találko-
zik a jótündérrel.

- Kismalac, lehet 2 kívánsá-
god.

- Nem lehetne 3? - kérdi a
kismalac.

- De. Mi a második kíván-
ságod?

☺ ☺ ☺
- Mi az, amit a disznók

megállás nélkül esznek a vá-
lyúból?

- Szünetmentes táp.
☺ ☺ ☺

Férj a feleségnek:
- Drágám, nézd milyen szé-

pen süt a nap, ma sikerülni
fog.

- De hát mi?
- Azt mondtad, egy szép na-

pon elhagysz.

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

0911 822 501

Város
2 €non-StoP

Vonóhorgok - SzakSzErű SzErEléS
UtánfUtók - SzErVIz éS kölcSönzéS

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

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

Falunap Keszegfalván
- szeptember 3.

Erdélyben jártunk
Ez év június elején a Pepita utazási irodával felejthetetlen

öt napot töltöttünk a mesés, természeti csodákban gazdag
Erdélyben. Az utazási iroda vezetője, Köles Zsolt úr nagyon
kellemes hangulatot teremtett utasainak a nem rövid úton.

Berettyóújfa-
lun álltunk meg,
ahol találkoz-
tunk az erdélyi
s z á r m a z á s ú
Svédországban
élő mindnyá-
junk által a Duna
tévéből, koncer-
tekről ismert Ta-
más Gábor éne-
kessel .

Első napunkat
Kalotaszentkirá-

lyon töltöttük, ahol a nagyvilágtól még meg nem rontott falusi
emberek őszinte, odaadó szeretetével, szeretetteljes vendéglá-
tásával ismerkedtünk meg. Másnap egy jó székely reggeli után
Szovátára, a festői szépségű Medve-tóhoz, majd Korondra lá-
togattunk el. Jónás Józsi bácsi műhelyében ismerkedtünk meg
a világhírű korondi cserép készítésének fortélyaival. Nem hagy-
tuk ki Farkaslakát sem, ahol a székely világot leghitelesebben
megszólaltató író, Tamási Áron alussza örök álmát.

A nap fáradalmait Székelyudvarhelyen pihentük ki. Har-
madnap utunk a parajdi sóbányába vezetett. Itt a föld méhében
egész kis „város” található, játszóterek, templom, büfék kínál-
ják ételeiket, betegeknek légúti problémákra relaxáló helyek,
tornatermek.

Délután beborult, eleredt az eső, s a Gyilkos-tónál már eső-
kabátban barangoltunk. A Békás-szoros hatalmas kősziklái a
jordániai Petra szikláit juttatták eszembe. Míg ott minden ko-
pár és a levegő is perzsel, addig itt a hegyek az esőben szinte
füstöltek, patakok csobogtak, fenyvesek borították a tájat.

Hazafelé megálltunk a híres búcsújáró helyen Csíksomlyón,
hogy a csodatévő Szűz Máriának a busz utasai is elmondják kí-
vánságaikat. A negyedik nap Székelyudvarhely belvárosának
bemutatásával indult. Dél körül már a Petőfi Múzeumban,
majd Segesváron voltunk. A város középkori hangulata lenyű-
göző volt, akárcsak a marosvásárhelyi Kultúrpalota. Az ötödik
napon Kolozsvárott voltunk. Láttuk a híres Mátyás-szobrot a gó-
tikus katedrális előtt, Mátyás király szülőházát, a Városházát, a
Bolyai Egyetemet…

Élményekben gazdagon tértünk haza, s azzal az örömmel,
hogy Erdély megújult, virágzik. Dr. Egriné dr. T. Szonja

Program:
Konkoly:
8.00 Horgászverseny
Lövölde:
9.00 Lövészverseny
Tornaterem:
9.00 Ügyességi játékok
Sportpálya:
13.30 Játszótér ünnepélyes
átadása
14.00 Réde - Keszegfalva öreg-
fiúk labdarúgó mérkőzése
Kultúrház:
9.00 Élő csocsó verseny
11.00 Kenyérsütő verseny –

az otthon elkészített
kenyerek leadása

14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.10 A gútai kutyaklub be-

mutatója, veterán au-
tók bemutatója

15.00 A helyi nyugdíjasklub
és a diákszínpad be-
mutatója

15.40 Karate bemutató
16.00 Csa l lóközaranyos i

Pom-Pom lányok fellé-
pése

16.20 Oklevelek átadása
17.00 Kultúrműsor
19.00 Szeredy Krisztina és

Ocskó Aladár operett-
műsor

20.00 Utcabál – tombola

Akomáromi Selye János Egyetem szeptember 5-én és 6-án
rendezi meg A tudomány és az oktatás a tudásközpontú
társadalom szolgálatában című III. Nemzetközi Tudo-

mányos Konferenciáját. A megnyitóra szeptember 5-én, hétfőn
10.30 órai kezdettel kerül sor a Selye János Egyetem Konfe-
rencia-központjának aulájában (Vársor u. 2.).

A rendezvény célja az oktatók és kutatók tudományos ered-
ményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok,
társadalomtudományok, neveléstudományok, közgazdaságtan
és vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek szá-
mára nyit teret, de a szervezők várják a rokon szakterületek mű-
velőit is.

A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecse-
rére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a
kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.

Tudományos konferencia

Múlt csütörtökön ellátogattunk Csallóköz-
aranyosra, ahol a klub újonnan megválasztott
elnökével, Pint Jánossal beszélgettünk. Az ő
neve nem ismeretlen sportberkekben, hiszen
több éve az Őrsújfalui Dynamo futballcsapatá-
nak a „mindenese”, ami magába foglalja a tit-
kári, edzői, csapatvezetői és még ki tudja milyen
teendőket. Ezeket a feladatokat a mai napig el-
látja, de tekintettel az új kihívásra, idény végén
kénytelen lesz tőlük megválni. „A szívem, per-
sze mindig őrsújfalui marad, és ha igény lesz rá,
bármikor készen állok segíteni” – mondja a ro-
konszenves klubelnök beszélgetésünk elején.

Mi történt a „nagy vihar” után Csallóközara-
nyoson? – kérdezzük Pint Jánost. „Én nem ér-
zékeltem, hogy vihar lett volna, mondjuk in-
kább úgy, hogy egy olyan folyamat zajlott, ami-
lyen előbb vagy utóbb elér minden klubot, ahol
új lendületet szeretnének adni a munkának.
Nekem személy szerint jó volt és ma is jó a
kapcsolatom Hegedűs Sándor elnökkel, Bol-
tenkova edzővel, csapattal, polgármesterrel, ön-
kormányzattal egyaránt. Sőt, éppen Hegedűs
Sándor volt az, aki többször is kinyilatkozta,
hogy távozása esetén engem látna szívesen az
elnöki poszton. A tagság megválasztotta a klub
új vezetőségét, alapszabályzatunk értelmében a
vezetőségnek kell megválasztania az elnököt.
Nekem szavaztak bizalmat, és ezt én nagy ki-
hívásnak tekintem. Fontosnak tartom még el-
mondani, hogy eddigi munkájukért sok kö-
szönettel tartozom az előző klubvezetésnek,
személy szerint külön Hegedűs Sándornak, Bol-
tenkova edzőnek és férjének, Boltenko klub-
menedzsernek egyaránt. Tény ugyanis, hogy ők
szabták meg a csallóközaranyosi kézilabdázás
mai fazonját, amit még rosszindulattal sem le-
hetne tőlük megvonni” – mondta el az új klub-
elnök.

A vezetőség új edzőt is szerződtetett a 39 éves
Peter Talár személyében, aki a HK Nyitra csa-
patát vezette 6 éven át. A tapasztalt edző azon-
nal munkához látott, és nagyon kemény edzé-
sekkel készítette fel csapatát az új idényre. „Ta-
lár edző nagyon siker-centrikus egyéniség, aki
nem azért jött Csallóközaranyosra, hogy meg-
mentse az első ligát, sem azért, hogy a tabella
közepén vegyüljön el az „átlagcsapatok” között.
Neki ettől lényegesen merészebb céljai vannak”
– mondja Pint János. Ebből talán nem is nehéz
kitalálni, milyenek lehetnek ezek a célok. Főleg
akkor, ha a csapatban kiváló hangulat uralko-
dik, mint ahogy arról a klubelnök is meggyőzött
bennünket.

A tagság még egy lényeges dologban hozott
döntést. Az eddigi SC SL Lodiar név helyett a
Handball Csallóközaranyos nevet viseli a jövő-
ben. „A hajógyár már évek óta nem támogatja
a klubot, így nevének propagálását sem kíván-
juk a jövőben folytatni. A Handball nemzetkö-
zileg is elfogadott megnevezése sportágunk-
nak, így ez mellett döntöttünk. És hogy milyen
célokat tűztünk ki az új név alatt? Nos, erre a

kérdésre már válaszoltam Talár edző bemuta-
tása kapcsán. Annyit még szeretnék elmon-
dani, hogy komoly munkát folytatunk az után-
pótlás nevelése terén, ebben az idényben már if-
júsági lánycsapatunkat is beneveztük a II. li-
gába, és két csapatunk rajtol a diáklányok ke-
rületi bajnokságában. A környező települések
iskoláit is meg fogjuk keresni, hogy tehetségeket
toborozzunk diákcsapatainkba” – mondta el a
Handball Csallóközaranyos elnöke, Pint János.

Csallóközaranyoson, tehát minden készen
áll a bajnoki rajtra. A község polgármestere,
Varjú Éva is betartotta nem régi nyilatkozatában
adott szavát, és a Kóczán Mór Sportközpont
belső része kezdi elnyerni új arculatát. A lányok
már várják a nyitányt, és természetesen, szur-
kolóikat. Azokat, akiknek minden mérkőzésen
szeretnék bizonyítani, hogy igenis, becsülettel
megállják helyüket a bajnokságban, és rendü-
letlenül viszik tovább Csallóközaranyos jó hír-
nevét a sport vonalán is. Böröczky József

A szerző felvétele

Kézilabda

Új vezetőséggel,
új névvel, új edzővel
Az előző bajnokság befejezése után kissé többet foglalkoztunk a csallóközaranyosi női ké-
zilabdázással, mivel a klubon belül érdekes események vették kezdetüket. Boltenkova
edző, talán kissé meggondolatlanul bejelentette csapatának, hogy távozik a klubtól. Ennek
inkább munkaügyi, mint sporttal összefüggő okai voltak, és bejelentésével talán csak ha-
tást akart gyakorolni klubvezetésre, önkormányzatra egyaránt. A csapat válasza azonban
eléggé váratlanul érte, hiszen a lányok egyhangúlag kijelentették, hogy ők sem kívánnak
együttműködni addigi edzőjükkel. Ennek hatására lemondott a klubvezetés, élén Hegedűs
Sándor elnökkel, így a nyár folyamán meg kellett oldani ezt a helyzetet.

Játékos-keret: Balla Ilona, Lehotsky Sza-
bina, Szabó Júlia, Turzáné Szalai Szilvia, Pa-
žúr Evelin, Zakál Vivien, Tóth Andrea, Ola-
jos Viktória, Olajos Milada, Švec-Somogyi
Réka, Lýdia Šebeňová, Kasznár Mariann,
Fazekas Rózsa, Horváth Erzsébet. (A keret
még bővül egy nyitrai kapussal, akivel foly-
nak a tárgyalások.)

És akik a háttérben segítenek:
Elnök: Pint János
Titkár: Horváth István
Csapatvezető: Ondrej Šebeň
Gyúró: Kún Magda
Hangosbemondó: Horváth Zoltán
Időmérő: Haász Tibor
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Éva

Pint János, a Handball Csallóközaranyos elnöke
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V utorok 30. 8. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno, neskôr
veľká oblačnosť s možnosťou prehánok
alebo aj búrok. Možnosť búrok do 10%. Množ-
stvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od 16 do
18 C̊, denná teplota od 25 do 27 C̊. Mierny
SZ vietor do 6 – 10 m/s. pri búrkach ešte
prechodne zosilnie.
V stredu 31. 8. predpokladám v našom re-
gióne oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
13 do 15 ̊C, cez deň od 23 do 25 ̊C. Slabý Z, SZ
vietor do 2 – 4 m/s.
Vo štvrtok 1. 9. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, k večeru pri zväčšenej oblač-
nosti možnosť slabých prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od 12 do 14 ̊C,
cez deň od 22 do 24 ̊C. Slabý J vietor do 2 –
4 m/s.
V piatok 2. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, neskôr veľká oblačnosť
až zamračené s možnosťou prehánok alebo
dažďa, príp. aj búrok. Množstvo vlahy do 5
mm. Nočná teplota od 12 do 14 ̊C, denná te-

plota od 23 do 25 ̊C.
Slabý JZ vietor do 2 – 4

m/s.
V sobotu 3. 9. predpokladám v

našom regióne počas dňa zväč-
šená oblačnosť s možnosťou sla-
bých prehánok. Množstvo
vlahy do 2 mm. Nočná teplota
od 13 do 15 ̊C, denná teplota

od 25 do 27 ̊C. Slabý premenlivý vietor do 2
– 4 m/s.
V nedeľu 4. 9. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, počas dňa pribúdanie ob-
lačnosti s možnosťou prehánok a búrok, mož-
nosť aj trvalého dažďa. Možnosť búrok do
30%. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota
od 13 do 15 ̊C, denná teplota od 24 do 26 ̊C.
Slabý Z, neskôr pri búrkach SZ vietor do 2 – 4
m/s.
V nasledujúcom týždni očakávam ochlade-
nie a viacej zrážok s dosť nízkymi dennými
teplotami.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 30. 08. - 4. 09.

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
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Z policajných hlásení

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Komárňanskí policajti obvinili z prečinu krádeže 46 roč-
ného muža z Kolárova. Keď išiel 17. augusta ráno o 06.00
hodine pán Ladislav do práce, videl ako z vchodu paneláka
niekto tlačí jeho bicykel. Zastal preto pri neznámom s
otázkou, kam ide. Od zjavne zaskočeného muža však ne-
čakal na odpoveď, ale duchaprítomne zavolal na číslo 158.
Policajti podozrivého predviedli na oddelenie, kde sa pri-
znal aj k ďalšej majetkovej trestnej činnosti.

Minulý týždeň v pondelok ukradol horský bicykel v
hodnote 2 500 € taktiež z pivnice, na ktorej vylomil dvere.
Ešte v ten istý deň ho predal za 50 € a peniaze minul pre
svoju potrebu. Nový majiteľ sa teda z neho dlho netešil. Bi-
cykel musí totiž vrátiť poškodeným.

Kolárovčanovi Ottovi hrozí za krádež dvojročný trest od-
ňatia slobody.

Zhorela slama
Dňa 17. 08. 2011 krátko po 17.00 hodine horela slama aj

v obci Tôň. Dvaja chlapci, 11-ročný Martin a 15-ročný Ni-
kolas sa spolu vybrali do bunkra, ktorý mali postavený za
stohom slamy. Cieľ mali jasný. Potajomky si pofajčiť.
Chlapcom sa ich hra so zápalkami ale vypomstila. V ohni
sa zrazu ocitol celý stoh lisovanej slamy. Keď videli, čo spô-
sobili vzali nohy na plecia a utekali preč. Po príchode do-
mov, si ale starší z dvojice spomenul, že si na mieste za-
budol bicykel. Okamžite sa preto vybral poň. Okrem bi-
cykla, však na neho pri horiacom stohu čakali už aj poli-
cajti. Obidvoch chlapcov, mladistvého aj maloletého vy-
počuli. Tí sa priznali, že na mieste boli, avšak vinu hádzali
jeden na druhého. Keďže mladší Martin nedovŕšil
štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný. 15-roč-
nému Nikolasovi, ktorý si pri požiari popálil aj ruku,
môže byť trest znížený na polovicu. Škoda bola vyčíslená
na 11 200 €.

Policajti zo Zemianskej Olče prípad prešetrujú ako pre-
čin poškodzovania cudzej veci.

V Komárne kradol bicykle

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

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 �20, 0�05 31� �51, 0�05 50� 323

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

• Autoservis • mobil: 0�03 �31 �3�

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

• Autószerviz • mobil: 0�03 �31 �3�

EMISné kontroly na PočkanIE

EMISSzIóS EllEnőrzéS MEgVáráSra

Autošport KISS

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,�3 €/20� Sk/m2

V auguste 2011 sa na knižný
trh dostane publikácia s ná-
zvom Koniec starých čias s
podtitulom Poslední Pálfi-
ovci na hrade Červený Ka-
meň 1848 – 1948. Jej autor-
mi sú Daniel Hupko, Ivana
Janáčková a Jozef Tihányi,
kurátori Slovenského národ-
ného múzea - Múzea Čer-
vený Kameň. Knihu vydáva
komárňanské vydavateľstvo
KT v spolupráci so Sloven-
ským národným múzeom -
Múzeom Červený Kameň v
Častej.

Kniha vykresľuje obdobie
posledných sto rokov života
Pálfiovcov na Červenom Ka-
meni.

V kontexte vtedajšej doby
postupne odhaľuje osudy
mnohých členov tohto šľa-
chtického rodu, ich príbuz-
ných a známych. Mení zauží-
vané pohľady na túto vyššiu
vrstvu spoločnosti a odpo-
vedá na mnohé všetečné
otázky: Prečo dostávali grófske
deti viacero krstných mien,
aké jedlá sa varili v grófskej
kuchyni či ako Pálfiovci trá-
vili volný čas? Čitateľov isto
zaujmú state o výchove a
vzdelávaní detí, záľubách, bu-
dovaní kariéry, o postavení
matky v rodine a jej nezastu-
piteľnej úlohe pri vedení do-
mácnosti. Autori v knihe pri-
bližujú aj neľahký odchod Pál-
fiovcov z územia Slovenska
do cudziny v závere druhej
svetovej vojny.

Kniha načrtáva i postoj vte-

dajších štátnych orgánov ku
skonfiškovanému šľachtic-
kému majetku.

V knihe je použitých viac
ako 350 fotografií a archív-
nych dokumentov, väčšinu z
nich doteraz verejnosť ešte ne-
mala možnosť vidieť.

Kniha je určená všetkým
milovníkom histórie a tým,
ktorí sa radi dozvedia niečo
nové o nedávnej minulosti
Červeného Kameňa, jedného

z najvýznamnejších hradov
na Slovensku.

Informácie:
PhDr. Daniel Hupko, 033

690 58 42 / 0904 165 565, da-
niel.hupko@snm.sk

SNM – Múzeum Cervený
Kamen, Hrad Cervený Ka-
men, 900 89 Castá

www.hradcervenykamen.s
k/www.snm.sk

foto: Ľuboš Haršány

Je to už takmer rok, čo pri ťažkej autohavárii
prišla Edina skoro o život. Lekári jej vtedy
dávali percento života.

DUNAJSKÁ STREDA. Spolu s bratrancom a
priateľom sa Edina 12.augusta 2010 vracala
autom domov. Medzi Dunajskou Stredou a
obcou Ohrady im do protismeru vošiel nákla-
diak. Nehoda, ktorá sa skončila takmer tra-
gicky, zmenila mladej žene život.

Edinu po nehode previezli s vážnymi zra-
neniami hlavy na ARO v Dunajskej Strede.
Operovali ju, lekári sa jej snažili zachrániť ľavú
ruku. Na druhý deň ju vrtuľníkom previezli na
Kramáre do Bratislavy, kde podstúpila ďalšiu
operáciu pre opuch a krvácanie do mozgu.

„V noci jej urgentne museli otvoriť lebku a
odstránili jej pravú časť hlavy, ktorú jej vrátili
až v apríli tohto roka. Lekári nás vtedy pripra-
vovali na najhoršie, dávali jej iba jedno per-
cento života,“ hovorí Edinina mama Beáta
Drozdová.

Edina upadla na päť mesiacov do bdelej
kómy. Vlani v decembri začala mierne komu-
nikovať s okolím. „Koncom januára už začala
aj písať, zatiaľ nerozpráva, je bez hlasu. Keď
bude mať silnejšiu rehabilitáciu, ktorá priaz-
nivo pôsobí na mozog a na celý krvný obeh,
môže začať aj hovoriť. Lekári povedali, že
nemá prečo nerozprávať, tú časť hlavy nemá
udretú, môže to byť ešte od stresu.“

Edinin stav vyžaduje neustálu opateru, pre-
tože má hemiparézu, čiastočné ochrnutie po-
lovice tela. Aby sa 24-ročná mladá žena, ktorá
vlani dokončila bakalárske štúdium uzdravila,
rodina s ňou chodí na masáže, akupunktúru a
rehabilitáciu.

Absolvovanie procedúr im sťažuje fakt, že
nemajú auto. Podľa novej vyhlášky naň vraj
nemajú nárok, pretože žiadateľom o auto musí
byť podľa pani Beáty ten, kto ho môže aj šo-
férovať. Edinin stav to však nedovoľuje.

„Prežili sme a stále prežívame ťažké chvíle.
Som zdravotná sestra, viem dvojnásobne, aké
ťažké poranenie mala, ale má šancu na uzdra-
venie. Potvrdila to aj neurologička, ktorá bola
zo zlepšenia jej stavu šokovaná“ - vraví pani
Beáta.

Dodala, že Edine na to, aby začala chodiť,
pomôže intenzívnejšia rehabilitácia. Špeciali-
zovaná liečba v Poľsku by však štvrťročne vyšla
na zhruba 8300 eur.

Číslo účtu: 2892051055/0200

Napriek tejto pravde nezaškodí zvýrazniť, že nie
každá zeleň je prospešná a žiadúca – najmä nie
tam, kde ľuďom spôsobuje problémy, či starosti. Na
takúto zeleň s mínusovou hodnotou sa nám po-
sťažoval istý motorista pravidelne jazdiaci po ko-
márňanských uliciach.

O čo vlastne ide? O to, že zeleň na južnom konci
Mesačnej ulice, presnejšie: skupina kríkov a stro-
mov medzi chodníkom a vozovkou v spomínanej
lokalite, zacláňa výhľad vodičom idúcim do križo-
vatky z východného úseku Ulice Práce. Kto teda
mieni odbočiť smerom od garáží na Komenského
ulicu, musí si na križovatke oči vyočiť, aby neskrí-
žil jazdu autám na Mesačnej ulici a tak nebol prí-
činou havárie s ťažko predvídateľnými násled-
kami. Keby tam spomínaná zeleň nebola, výhľad
vodičov by nebol ničím rušený a križovatka by sa
stala bezpečnejšou. Situáciu sme sa pokúsili zachy-
tiť aj objektívom fotoaparátu.

Zopakujme teda, že zeleň treba chrániť a rozši-
rovať. Ibaže každé pravidlo má svoju výnimku. A tá
v našom prípade napovedá, že zdravie a životy
ľudí – tých za volantom aj mimo neho – mali by
mať prednosť pred všetkým ostatným. Pravdaže, aj
pred ináč tak prepotrebnou zeleňou. fb

Snímka: autor

Zaiste každý súdny človek je načisto s
tým, že zeleň treba chrániť, rozširovať,
zveľaďovať. Platí to všade, no obzvlášť v
zasmogovaných mestách, kde ju asfalt a
betón stále razantnejšie odtláčajú od
ľudských obydlí.

Keď zeleň cloní výhľad...

Edina potrebuje špecializovanú
rehabilitáciu

Koniec starých čias
Nová kniha o posledných Pálfiovcoch
na hrade Červený Kameň
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Első fotóm

Balla Dominik
Rimaszombat

(2450/45)

Szabó Sofia
Hetény

(3200/49)

Molnár Kiara
Hetény

(3750/51)
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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

Olcs
ón

és
gy

orsa
nAján

dék

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációk,
dugulás-elhárítás

magasnyomással, KN, NZ, DS.
Tel.: 0908 796 813.

ÚjSZÜLöTTEK:

Braško Viktor (Nagykeszi); Fekete Abigél (Megyercs); Bernáth
Miloš (Komárom); Banda Nikoleta (Kava); Mazúrová Simona
(Komárom); Lakatoš Adam (Ógyalla); Kocsis Teodor (Komá-
rom); Molnár Kiara (Hetény); Szabó Sofia (Hetény); Lakatoš
Osvaldo (Ógyalla); Csenger Anna (Komárom); Ferenczi Péter
(Komárom); Krivánek Martin (Gyulamajor); Balla Dominik
(Rimaszombat); Szabad Ármin (Komárom)

ELHUNyTAK:

Janeba František (70) Madar; Fél Ilona (86) Csicsó; Urminská
Marta (89) Komárom; Csermák Mihály (65) Komárom; Janík
Elena (84) Komárom; Tokárová Marianna (70) Vágfüzes; Hor-
váth Erzsébet (99) Komárom; Szeder Árpád (45) Őrsújfalu;
Csík Lenke (81) Hetény; Fördös Irén (71) Megyercs; Baranecká
Anna (72) Okánikovo; Mrkva Katalin (58) Marcelháza; Bitter
Imre (60) Csallóközaranyos; Tárnok Béla (76) Dunaradvány –
Zsitvatő; Halász József (68) Komárom

HÁZASSÁgOT KöTöTTEK:

Nyigri Norbert (Ekecs) és Pálinkásová Katarína (Komárom);
Szabó László (Balony) és Zacharová Katarína (Komárom); Bo-
hos Peter (Ekel) és Mgr. Soós Ágota (Őrsújfalu); Lahner Má-
rió (Komárom) és Dvorská Zuzana (Nyitra)

Megemlékezés

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 24-én,
halálának 10. évfordulóján

Horváthné Kisvince Beátára
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Azokat keressük, kik nincsenek közöttünk már,
Sírotokra hiába visszük a virágot,
Eltemettük veletek az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának
1. évfordulóján a szeretett édesapára,

nagyapára, testvérre

Huršan Viktorra Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk ezen

a szomorú első évfordulón.
Szerető családja és Magdi.

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szeretnek.
Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a szem,
Hanem, amit egy életen át hordunk csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 3-án,

halálának 1. évfordulóján

Jobbágy Zoltánra Kaván.

Emlékét örökké őrzik:
felesége, lányai, Ica és Kati családjukkal.

Megemlékezés
„Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké fog élni, akit igazán szeretnek.“

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor

Szabó Zoltán mérnök (Madaron)

2009. augusztus 31-én örökre itt hagyott bennünket.

Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik.
Szerető családja.

„Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint meg a gyász.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok.
Fülünkben újra felcsendülnek a hangok.
Nincs már velünk együtt,
Kit oly nagyon szerettünk,
De lélekben ma újra vele lehetünk.”

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 19-én,
halálának harmadik évfordulóján
Kovács Árpádra (Vágfüzes),
akinek emléke örökre megmarad.
Felesége, fia és lánya családjukkal és anyósa.

V tržnici Komárno na I. po-
schodí ponúkame priestor na
prenájom vhodný na prevádzku
opravy obuvi, respektívne na
iné služby. Kontakt 035/7701
642 v čase od 8.00 do 16.00

„Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek táncolnak, zenélnek.
Huncut mosollyal Rád kacsint, kicsi kendőből csillámot hint.
Így adja át üzenetünket: Boldog szülinapot Neked!“

„Ötéves kislány vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.“

E szép ünnep alkalmából gratulálnak: nővére család-
jával, édesanyja, párja, kisfia, és keresztlánya pedig sok
puszit küld.

„Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Szeptember 2-án ünnepli
30. születésnapját

Bilkó Katalin Szentpéteren.

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

Augusztus 30-án ünnepli
70. születésnapját

Kristóf István Ekecsen.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálunk: szerető
feleséged Edit, fiaid Pityu Angival, Józsi Erikával, uno-
káid Angika és Viktória. És a jókívánságokhoz csatla-
kozik az egész rokonság.

Szívünk teljes szeretetével köszöntjük
a drága jó édesanyát, nagymamát
és dédmamát, aki augusztus 25-én

ünnepelte 80. születésnapját

özv. Stefankó Anna
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából kívánunk Neki
sok jó egészséget és köszönjük a gondoskodást, fárado-
zást és szeretetet, amit Tőle kaptunk.

Két lánya és fia családjaikkal.

Szeptember 1-jén ünnepli
11. születésnapját

TTóótthh  AAttttiillaa  
Bogyán.

Sok szeretettel kö-
szöntik: apukája,
Tóth mama és kö-
rösztapu.

Augusztus 30-án ünnepli 
5. születésnapját drága kislányunk 

Žigó Boglárka.
E szép ünnep alkalmából kö-

szöntik őt: szülei, Vali mama,
Erzsi mama, keresztszülei
és a kicsi Tomika.

Augusztus 30-án ünnepli 
1. születésnapját 

Szabó Lara Perbetén.
Sok boldogságot kívánnak:
anyu, apu, Szabó papi,
Szabó mami, kereszt-
mami Lívi párjával Tibor-
ral, Szabó dédi mama, Irci,
Béla és Moncsi.

Mellékállásban kere-
sünk amatőr /profi mo-
delleket (3-50 év között)
és duci hölgymodelleket
(16-50 év) reklám- és di-
vatfotózásokra, bemuta-
tókra, reklámfilm szere-
pekre stb. További infor-
máció és jelentkezés:
www.mondecaste .hu
weboldalon!

Családi házak és mel-
léképületek tervezése
alacsony áron. Energeti-
kai certifikátok készítése.
Tel.: 0908 861 641.

• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19 079 €,
3-szobás balkonnal és pincé-
vel (75,6 m2) 37.558 €-tól + ga-
rázs 3.348 €-tól. Félkész lakás
is kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.

• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
a VII. lakótelepen, szeptem-
bertől 2 személy részére.
• Eladó Keszegfalván 2-szo-
bás + konyha családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• 3-szobás lakás kiadó hosz-
szútávra a VII. lakótelepen.
Tel.: 0918 776 727.
• 3-szobás lakás kiadó diá-
koknak. Tel.: 0917 202 952.
• Kisgyerek felügyeletét vál-
lalom 0-7 éves korig. Tel.: 0918
109 037.
• Német nyelvtanfolyam
gondozók számára, 10 ó/85
€. Tel.: 0917 583 836.
• Kiadó lakás, modern búto-
rozott, nagy szoba-konyhás,
fürdőszobás, erkélyes lakás 2
max. 3 igényes diák részére a
Selye János Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara mellett.
Érdeklődni a 0905 658 967-es
telefonszámon vagy a
zeky@freemail.hu e-mail cí-
men lehet.
• Bérbe adó 1-szobás és 3-
szobás lakás KN. Tel.: 0907
753 637.
• Predám zariadený RD
prestavaný v Novej Stráži.
Cena dohodou. Tel.: 0905 185
454.
• Eladó 64 m2-es 2-szobás, 2-
balkonos igényes lakás, hő-
szigetelt, felújított házban a
központhoz közel. Irányár: 38
000 €. Tel.: 0907 171 222.
• Dám do podnájmu 3-iz-
bový byt aj pre študentov 35 €
+ réžia. Tel.: 0908 788 805, vo-
lať po 16.00 hod.
• Bérbe kiadó 3-szobás lakás,
diákok részére is, 35 € + rezsi.
Tel.: 0908 788 805. Hívni 16.00
ó után.
• Predám kvalitné sudové
vína: Frankovku, Rizling,
cena: 1 l/ 1 €. Najmenší odber
10 l. Mob: 0907 740 618.
• Prenajmem tranzitné vo-

kutyámat. Tel.: 0903 718 989.
• Eladó Audi A4, Avant 1.9
Tdi, 98.év, sötétkék metál.
STK, EM. Tel.: 0905 234 868. 
• Eladó bejárati ajtó 90-es,
bálázott széna és lucerna. Tel.:
0905 234 868.
• Tatai székhelyű cég Kocs
telephellyel nemzetközi fu-
varozásra gépjárművezetőt
keres 7,5 tonnás pótkocsis
szerelvényre. Érdeklődni:
0036-20 9123556.

• Veszek kettes Bekker lo-
vasekét. Tel.: 0907 490 224.
• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0904 873 230.
• Cserépkályhák, kandalló
típusú cserépkályhák. Kis és
nagy teljesítményű, hordoz-
ható cserépkályhák széles vá-
lasztéka, kedvező árak. Egyedi
bútorok fából. Tel.: 003620
3979102. www.cserepkalyhak-
mobilcserepkalyhak.hu.
• Eladó Gasex 24 gázkazán.
Tel.: 0915 839 446.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház 20-as te-
lek, árban megegyezünk. Tel.:
0907 534 233.
• Idős emberek gondozását
vállalom külföldön is. Tel.:
0907 203 410.
• Keszegfalván eladó 5-szo-
bás szuterénes ház. Irányár 50
ezer €. Tel.: 0918 144 428.
• Fogyjon le, jó fogyókúra jo-
jo efektus nélkül. Használja ki
a lehetőséget. Tel.: 0907 056
575.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés. Térkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó 3-szobás lakás a Ko-
menský utcában, 82 m2. Tel.:
0948 501 466 + sms.
• Bomba üzlet = számító-
géppel. Napi + stabil havi be-
vétel. Tel.: 0918 560 781.
• Kétgenerációs családi ház
Keszegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.
• Családi ház eladó Dél-Ko-
máromban. Tel.: 0905 068
884, 0036 30584 2780.
• Eladó Izsán új családi ház.
Tel.: 0905 532 679, ár: 63.000 €.
• Izsán csendes utcában régi
parasztház eladó, 31.000 €.
Tel.: 0908 433 233.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

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.

zidlo do 3,5 tony v mesiaci
september, október účel: am-
bulantný predaj stolového
hrozna a vína cez víkend.
Mob: 0907 740 618.
• Elajándékozom törpe uszkár

• Szlovák nyelvoktatás, gyer-
mekfelügyeletet családi ház-
ban, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó 3x5m-es kerti fahá-
zikó - szétszedhető. Tel.: 0904
594 535.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, most érdekes aján-
dékok. Tel.: 0908 835 914.
• Eladó 3-szobás családi ház
Nemesócsán. Tel.: 0908 780
584.
• Eladó Ekelen építkezési te-
lek 1254 m2, ár: 5 €/m2. Tel.:
0905 760 919.
• Predám-vymením 3.izb
rod. dom v Chotíne za byt v
KN. Tel.: 0907 753  637.
• Békéscsabai kolbászfeszti-

vál, október 28-29-30. Jelent-
kezni lehet: 0903 648 083.
• CNC marós, esztergályos
munkát keres. Tel.: 0902 841
761.
• Van érettségid, már csak
két hely, KN-DS-NZ. 500 € elő-
leg. Tel.: 0907 472 095.

Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1-8, áru-
szállítás 1-tonnáig, Csicsó – Já-
nos. Tel.: 0907 490 224.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Nem banki hitelek 25.000
€-ig, ingatlanfedezettel. Tel.:
0907 235 125.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 271 253.
• Eladó  5-szobás 126 m2-es
lakás. Tel.: 0907 231 199.
• Eladók 10-hetes Dominant
tojójércék, 3.20 €/db. Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Eladók 3-4 hónapos né-
metjuhász kutyusok. Tel.:
0905 606 252.
• Sofőröket keresek nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
606 252.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Szobafestést, kisebb kő-
művesmunkát vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.

• Gyorsan pénzre van
szüksége? Hívjon! Tel.: 0919
079 983. Magyarországon dol-
gozók, nyugdíjasok, vállalko-
zók is.



Első mérkőzés
új csapattal

Lejátszotta első előkészületi mérkőzését az
MBK Rieker férfi kosárlabdacsapata. A komáromi
szurkolók kíváncsiságát az újonnan megszerve-
zett csapattal szemben mi sem bizonyítja jobban,
hogy mintegy 300-an voltak kíváncsiak a talál-
kozóra, új játékosokra és edzőre. A mérkőzés va-
lóban előkészületi jelleggel bírt, hiszen a csapat
még délelőtt edzett, de labdával eddig sem sokat
dolgoztak még Peter Bálint védencei, hiszen erőn-
léti gyakorlatokra összpontosítottak. A vendég
székesfehérváriak csapatából is hiányzott két
meghatározó játékos, ennek ellenére szép siker-
nek számít a komáromiak győzelme.

MBK Rieker – Albacomp Székesfehérvár
68:60 (13:15, 18:17, 20:6, 17:22)

Hazai pontszerzők: Bilík 18, Jones 11, Polk 10,
Toombs 9, Kratochvíl és Szabó 7-7, Pap 5, Klár 1

A komáromi liláknál történt egy és más a
hét folyamán (lásd cikkünket a 18.oldalon),
de ennek ellenére a csapat biztosan vette a
kék-sárga akadályt.  A szurkolóknak egye-
lőre nincs okuk pánikra, és reméljük, ez
így marad a hétvégi, pőstyéni találkozó
után is. A negyedik ligában csapataink hoz-
ták a tőlük elvárható eredményeket, csak
éppen a nagymegyeriek tréfálták meg kissé
szurkolóikat. Az ötödikben a szentpéteriek
kezdték eloszlatni a kételyeket, miszerint
csak a liga létszámát emelik majd jelenlé-
tükkel. Kemény választ adtak azonban a
kétkedőknek, és sziporkázó játékkal lőtték
szét a tolmácsiakat. Járási rangadó is volt,
amelyen a naszvadiak gázolták el hetényi
barátaikat, akik nem tanúsítottak nagy el-
lenállást. Az ógyallaiak nem és nem képe-
sek felállni ebben az osztályban sem, így
nem meglepő, hogy ismét vereséget szen-
vedtek, bár ebben nagy része volt kapu-
suknak is. A Területi Bajnokságban is szü-
letett néhány meglepő – vagy annak látszó
– eredmény, különösen a lakszakállasiak
megalázó veresége tűnhet annak, persze,
csak azok számára, akik nem látták a szi-
losiak ragyogó játékát. Az ekecsiek/apáca-
szakállasiak az V. liga déli csoportjában to-
vábbra sem vitézkednek, most a dióspato-
nyiak iskolázták le őket hazai pályán.   

RÉgIóBAjNOKSÁg
KFC – DAC „B” 2:1 (1:0), Medgyes (öngól),

Szórád – Csonka
Végig enyhe hazai mezőnyfölény jelle-

mezte a találkozót, és hogy nem született
több lila gól, az nagyban a vendégek kapusá-
nak is köszönhető. Azt utolsó félórában a
jobb erőnléttel rendelkező vendégek ki-
egyenlítették a játékot, és a találkozó 85. per-
cében Csonka révén szépítettek.  Az utolsó
percben még Podlucký lőhetett volna gólt
Nagy átadásából, de „ajtó-ablak” helyzetben
fölé bombázott. A hazaiak győzelme minden
szempontból megérdemelt.

IV. LIgA
Gúta – Illésháza 3:1 (2:1), Magyar, Máté P.

(11 m), Máté Zs. 
Négy játékosukat is nélkülözni voltak

kénytelenek a gútaiak, majd a 6. percben
Kürti is megsérült, ami nem volt jó ómen rá-
juk nézve. Magyar gólja nyugtatta meg a
helyzetet, és régi játékukat játszhatták a ha-
zaiak. A második félidőben ugyan feljöttek a
vendégek, mégis a hazaiak lőtték a gólokat.
Megérdemelt győzelem volt ez a kiváló el-
lenféllel szemben.

Ekel – Ipolyság 3:0 (2:0), Bogyai 2, Gőgh
Nagyon nehéz volt áttörni a tíztagú vendég

védelmet, de Gőgh remekbeszabott szabad-
rúgása végül taktikaváltásra kényszerítette a
vendégeket. Ez a minden szempontból jobb
hazaiaknak kedvezett, akik teljesen megér-
demelt győzelmet arattak. 

Nagymegyer – Újlót 1:2 (0:1), Varga D. (11
m)

A hazaiak valahogy nem tudták felvenni
megszokott ritmusukat, amit a vendégek gól-
lal büntettek. Ezután a nagymegyeriek kez-
deményeztek többet, de helyzeteiket nem
tudták kihasználni. A vendégek ellentáma-
dásokra építették fel taktikájukat, ami végül
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IV. LIgA
1. Neded 4 3 1 0 10:1 10
2. Okoličná 4 3 0 1 12:6 9
3. Šurany 4 2 2 0 9:1 8
4. Veľký Meder 4 2 1 1 6:2 7
5. Vrakúň 4 2 1 1 7:3 7
6. Kolárovo 4 2 1 1 9:7 7
7. Dvory n/Ž. 4 2 1 1 7:5 7
8. Sládkovičovo 4 2 0 2 11:9 6
9. Štúrovo 4 2 0 2 8:10 6

10. ČFK Nitra 4 2 0 2 7:13 6
11. Váhovce 4 1 2 1 8:7 5
12. ViOn „B“ 4 1 1 2 4:8 4
13. Veľké Lovce 4 1 1 2 3:12 4
14. Šahy 4 1 0 3 4:11 3
15. Nový Život 4 0 1 3 5:9 1
16. Horná Kráľová 4 0 0 4 4:10 0

V. LIgA
1. Želiezovce 4 3 1 0 9:3 10
2. Nesvady 4 3 0 1 12:5 9
3. Komjatice 4 3 0 1 7:5 9
4. Hont. Vrbica 4 2 2 0 6:2 8
5. Kalná n/Hr. 4 2 1 1 5:2 7
6. Tvrdošovce 4 2 0 2 13:10 6
7. Imeľ 4 2 0 2 17:15 6
8. Čaka 4 2 0 2 8:7 6
9. Bešeňov 4 2 0 2 8:9 6
10. Kozárovce 4 2 0 2 6:10 6
11. Marcelová 4 1 1 2 9:7 4
12. Bánov 4 1 1 2 4:7 4
13. Hurbanovo 4 1 1 2 4:7 4
14. Svätý Peter 4 1 1 2 8:15 4
15. Tlmače 4 1 0 3 4:8 3
16. Chotín 4 0 0 4 5:13 0

TERÜLETI BAjNOKSÁg
1. Bátorkeszi 3 3 0 0 10:2 9
2. Keszegfalva 3 3 0 0 6:1 9
3. Perbete 3 2 1 0 12:5 7
4. Búcs 3 2 0 1 8:5 6
5. Cs.-aranyos 3 2 0 1 6:5 6
6. Lakszakállas 3 2 0 1 7:8 6
7. Šrobárová 3 1 1 1 8:3 4
8. Nemesócsa 3 1 1 1 3:3 4
9. Izsa 3 1 1 1 4:7 4
10. FK Activ 3 1 1 1 6:11 4
11. Dulovce 3 1 0 2 4:4 3
12. Vágfüzes/Kava 3 1 0 2 4:9 3
13. Ógyalla „B“/ Bajcs 3 0 1 2 3:6 1
14. Gúta „B“ 3 0 1 2 4:8 1
15. Madar 3 0 1 2 4:9 1
16. Pat 3 0 0 3 7:10 0

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Tany 3 3 0 0 20:2 9
2. Marcelháza „B“ 3 3 0 0 11:6 9
3. Nagykeszi 2 2 0 0 10:1 6
4. Dunamocs 3 2 0 1 17:8 6
5. Őrsújfalu 3 2 0 1 11:3 6
6. Bogya/Gellér 3 1 1 1 5:3 4
7. Martos 3 1 1 1 3:5 4
8. Bogyarét 3 1 0 2 2:10 3
9. Nagysziget 2 0 1 1 3:6 1

10. Dunaradvány 3 0 1 2 5:8 1
11. Megyercs 3 0 1 2 0:13 1
12. Ifjúságfalva 3 0 1 2 0:13 1
13. Csicsó 2 0 0 2 0:9 0

TERÜLETI BAjNOKSÁg - IFjÚSÁgIAK
1. Keszegfalva 3 2 0 1 23:4 6
2. Őrsújfalu 2 2 0 0 12:1 6
3. Nemesócsa 2 2 0 0 11:4 6
4. Perbete 2 2 0 0 6:2 6
5. Hetény 3 1 0 2 6:7 3
6. Tany 0 0 0 0 0:0 0
7. Madar 2 0 0 2 3:15 0
8. Dulovce 3 0 0 3 2:27 0
9. Lakszakállas 1 0 0 1 0:3 0
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efFELNŐTTEK
2011. szeptember 1. (csütörtök) 16.30 órakor: Gúta –

Nyárasd, Ekel – Bős, Negyed – KFC (Szlovák Kupa) 2011.
szeptember 3. (szombat) 16 órakor: Ógyalla – Szentpéter
(V. liga – Keleti csoport), Gúta „B” – Šrobárová (Területi Baj-
nokság) 2011. szeptember 4. (vasárnap) 10.30 órakor:
Dunaradvány – Nagysziget (Területi Bajnokság II. osztály) 16
órakor: Hetény – Bánov, Marcelháza – Cseke, Ímely –
Naszvad (V. liga – Keleti csoport), Madar – Dulovce, Ne-
mesócsa – Csallóközaranyos, Bátorkeszi – Keszegfalva, Pat
– Ógyalla „B”/Bajcs, Izsa – Vágfüzes/Kava, FK Activ – Búcs,
Lakszakállas – Perbete (Területi Bajnokság), Megyercs –
Marcelháza „B”, Dunamocs – Martos, Bogyarét – Tany, Csi-
csó – Ifjúságfalva, Nagykeszi – Őrsújfalu, Bogya/Gellér – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Pőstyén – KFC (Régióbajnok-
ság), ViOn „B” – Ekel, Ipolyság – Gúta, Vága – Nagyme-

gyer (IV. liga), Pered – Ekecs/Apácaszakállas (V. liga –
Déli csoport)  

TERÜLETI BAjNOKSÁg - IFjÚSÁgIAK
2011. szeptember 1. (csütörtök) 16 órakor:  Dulovce – Ke-

szegfalva, Madar – Perbete, Hetény – Nemesócsa. A 2. fordu-
lóból elmaradt: Lakszakállas – Tany. Őrsújfalu – szabadnapos
lesz. 2011. szeptember 3. (szombat) 10 órakor: Hetény - Ke-
szegfalva, 16 órakor: Madar – Őrsújfalu, Tany – Lakszakállas.
Dulovce, Perbete és Nemesócsa – szabadnaposak lesznek. 

TERÜLETI BAjNOKSÁg – DIÁKOK 
2011.szeptember 1. (csütörtök) 14 órakor: (előrehozott

11. forduló) Ímely – Keszegfalva, Madar – Perbete, Csalló-
közaranyos – Lakszakállas, Naszvad – Tany. Hetény/Őrsúj-
falu és Nemesócsa – szabadnaposak lesznek. 2011. szep-
tember 3. (szombat) 14 órakor: Madar – Hetény/Őrsújfalu,
Csallóközaranyos – Perbete, Naszvad – Nemesócsa, Tany –
Lakszakállas. Ímely és Keszegfalva – szabadnaposak lesznek. 

Heti focimenü

Szentpéter kezdi eloszlatni a kételyeket 
eredménnyel is járt. Pedig nagy féle-
lemmel érkeztek a fürdővárosba…

További eredmények: H. Králová –
ČFK 3:5, Vrakúň – Neded 0:2, Sládko-
vičovo – ViOn „B“ 6:1, Šurany – Štú-
rovo 2:0, Dvory n /Ž. – Váhovce 2:2.

V. LIgA – KELETI CSOPORT 
Szentpéter – Tolmács 4:0 (2:0), La-

katos 2, Haris, öngól 
A hazaiak mindet egy lapra feltéve,

heves támadásokat indítottak ellen-
felük kapujára, aminek aztán meg is
lett az eredménye. Sőt, Vida Elemér
kétszer a kapufát találta el, tehát ilyen
formában teljesen megérdemelt ha-
zai siker született a közepes iramú ta-
lálkozón.  

Naszvad  - Hetény 5:1 (2:1), Polgár
és Molnár A. 2-2, Molnár T. – Káp-
lóczky 

Jó iramú, színvonalas találkozón
„taglózta le“ járási riválisát a naszvadi
csapat. A vendégek ugyan helyenként
próbálkoztak egy jobb eredmény el-
érésével, de a második félidőben már
csak a hazai csapat dominált. 

Tardoskedd – Ímely 6:2 (4:0), Lo-
vász J., Csontos

Az első félidőt – nem először – is-
mét átaludták az ímelyiek, és ezért
nagy árat fizettek. A másodikban az-
tán átvették a játék irányítását, sőt,
egyértelműen ők voltak a jobbak, de

már késő volt elérni egy szebb ered-
ményt. Mindennek tetejébe Lovász
Marekot már 15. percben  kiállította a
játékvezető…

Komjatice – Marcelháza 1:0 (1:0)
Teljesen egyenrangú ellenfelek csa-

tája folyt a pályán, ami talán döntetlen
eredményt is hozhatott volna, de a
szerencsésebb hazaiak megőrizték
első félidőben szerzett előnyüket.

Zsitvabesenyő – Ógyalla 3:0 (2:0)
Az első félidőben két kapushibát kö-

vetően előnyhöz jutottak a hazaiak,
amit a sörgyáriak fergeteges támadá-
saikkal sem tudtak behozni. A hazaiak
beálltak védekezni, és egy újabb hajó
úszott el a nemrég még negyedikligás
ógyallaiaknak.  

További eredmények: Bánov – Ko-
zárovce 1:2, H. Vrbica – Želiezovce 0:0,
Čaka – Kalná n/Hr. 1:0.

V. LIgA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Dióspa-

tony 0:3 (0:1)
A hazaik már az 5. percben vezetést

szerezhettek volna Végh Viktor révén,
de a vendégek remek kapusa és a vé-
delem mentettek. Ez volt azonban a
hazaiak „utolsó dobása“, merthogy vé-
gig a vendégek akarata érvényesült a
pályán. Sőt, a második félidőben a ha-
zai csatárok csak elvétve tették tiszte-
letüket a vendégek kapuja előtt, akik-
nek jogos győzelméhez, egy pillanatig
nem fért kétség. 

TERÜLETI BAjNOKSÁg
Ógyalla „B” – Bátorkeszi 2:3 (2:1),

Čerešník J., Pšenák – Barton 2, Cséplő
T.

Bár a hazaiak 2:0 arányban vezettek,
nem tudták megőrizni előnyüket. En-
nek egyik oka éppen a vendégek vol-
tak, akik erőnlétileg (is) felülmúlták
ellenfelüket.   

Gúta „B” – Madar 1:1 (1:0), Jancsó
– Sebők

Jól kezdett a gútai fakó, hiszen már
a 4. percben gólt szerzett. Ezután még
elpuskázott 1-2 kecsegtető helyzetet,
és végül ez lett a veszte. A vendégek ki-
egyenlítették nemcsak a játékot, de az
eredményt is. Megérdemelten.

Šrobárová – Lakszakállas 6:0 (3:0),
Cabada 3, Gere, Sykora, Méhes 

A hazai szurkolók legnagyobb örö-
mére, ismét régi játékukat mutatták
be a csapat játékosai. Sőt, egyszerűen
bedarálták a tavalyi dobogóst, aki bi-
zony csak ritkán jutott el a hazai ka-
puig.   

Perbete – FK Activ 7:1 (2:1), Trnka
és Pajtinka 2-2, Lakatos, Tankó, Uzsák

Ameddig bírták erővel a vendégek,
addig nem lehetett tőlük elvitatni az
igyekezetet. Viszont, a második fél-
időre teljesen összeomlott a játékuk,
így a hazaiak ilyen arányú győzelme
sem bír különösebb meglepetéssel. 

Búcs – Izsa 4:0 (2:0), Gyurkovics 2,
Kovács, Bódis

Bár a vendégek nagymértékű szí-
vósságról tettek tanúbizonyságot, a ha-
zaiak dominanciája ellen nem volt el-
lenszerük. Igaz, Búcson csak kevés el-
lenfél képes állni a fergeteges hazai

támadásokat, ami kissé talán vigasz-
talhatja az izsaiakat.  

Vágfüzes/Kava – Pat 3:2 (2:1), Forró
T. 2, Habardik G. – Paulík 2 (mindket-
tőt büntetőből)

A küzdelmes találkozón egy dolog
döntött a hazaiak javára. A nagyobb
győzni akarás, a nagyobb szív! 

Keszegfalva – Nemesócsa 1:0 (0:0),
Bagin (11 m)

Az örök riválisok találkozóján meg-
érdemelt győzelmet arattak a hazaiak,
és bizony a nemesócsaiak sokat kö-
szönhetnek kiváló kapusuknak, aki
több góltól is megmentette csapatát. A
remek színvonalhoz persze nagyban
hozzájárultak a vendégek is, de egyet-
len nagy helyzetüket Szkukalek Igor-
nak nem sikerült gólra váltania.  

Csallóközaranyos – Dulovce 2:1
(1:0), Ifj. Horváth L. 2 – Góri 

Az égieknek, és Győri Jenő kapus-
nak köszönhetik az aranyosiak ezt a
győzelmet. Ők ketten gondoskodtak
arról, hogy a játékban jobb vendégek
csak egyszer tudtak betalálni. A 44
éves kapuvédő csodákat művelt, és a
remek vendégeknek nem maradt más
hátra, mint hogy elismerően megve-
regessék a kapus vállát. Ilyen is tud
lenni a foci, főleg, ha van egy Győri
Jenő a kapuban.

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy 
Ifjúságfalva – Bogyarét 0:1 (0:0),

Rebroš
Nagysziget – Bogya/Gellér 1:1

(0:1), Tóth - Moód
Őrsújfalu – Csicsó 6:0 (2:0), Kovács

és Döme 2-2, Boros, Molnár
Martos – Megyercs 1:0 (0:0), György
Marcelháza „B” – Dunaradvány

4:3 (1:1), Obložinský M. 3, Marikovec
(11 m) – Škuliba 2, Leštár 

Tany – Dunamocs 6:2 (0:0), Koton
3, Kósa, Halász Zs., Halász G.

Nagykeszi – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁg – IFjÚSÁgIAK
Keszegfalva – Madar 8:1 (3:0), Czu-

kár és Rafael 3-3, Czibor (öngól), Ste-
fankovics (öngól) – Komár (öngól)

Perbete – Hetény 3:1 (2:1), Lacza,
Vrzala, Tornóczy – Fortuna

Őrsújfalu – Dulovce 9:1 (7:0),
Döme 4, Kósa 3, Kravács, Ortuta - Mol-
nár

Tany, Lakszakállas és Nemesócsa –
szabadnaposak voltak.

TERÜLETI BAjNOKSÁg – DIÁKOK 
Lakszakállas – Naszvad 2:0 (1:0),

Kovács 2
Keszegfalva – Madar 0:10 (0:2),

Palo 3, Margit 2, Brandt, Lovász, Tóth,
Csintalan Cs.,Sebők

Hetény/Őrsújfalu – Ímely 1:5 (0:3),
Szépe – Boros és Gogola 2-2, Ryšavý 

Tany és Perbete– szabadnaposak
voltak. 

(Közvetlenül a bajnokság kezdete
előtt Bátorkeszi kijelentette csapatát a
bajnokságból.)

Labdarúgás

Életének 66. évében elhunyt az is-
mert labdarúgó szakember, Cser-
mák Mihály. Edző pályafutása tulaj-
donképpen a kikötői diákcsapatnál
(ČSPD-Prístav) kezdődött, amellyel
kimagasló eredményeket ért el. Sőt,
egyik alapítója volt ennek a kiváló
komáromi csapatnak. Később rövid
ideig a KFC-nél tevékenykedett, az
utánpótlás nevelését tekintette fő
feladatának. Ezután hosszabb ideig
szüneteltette edzői tevékenységét, majd Keszegfalvára hív-
ták, ahol ismét remek csapatot épített fel. Az utóbbi négy
esztendőben Őrsújfalun lendítette fel az ifjúsági labdarú-
gást, aminek az ötödik ligában való szereplés lett a ju-
talma.

Az Őrsújfalui Dynamo a jövő évtől rendszeresen meg kí-
vánja rendezni a Csermák Mihály Emléktornát, ezzel is
adózva a remek edző és ember emlékének.

Nyugodjál békében, Mihály!

Rögtön az elején szögezzük le, hogy amióta a KFC veze-
tősége szerződtette a csapat új edzőjét Medgyes Pétert,
igencsak feszült hangulat uralkodott a lilák öltözőjében. A
váltást néhányan - nevezzük őket maghatározó játékosok-
nak – igencsak nehezen viselték, hivatkozva az addigi
edző Lérant Péter érdemeire a bajnoki cím megszerzésé-
ben.  Az is érezhető volt, hogy rövid időn belül valami tör-
ténni fog a liláknál, és íme, megtörtént.

Nagy Tamás klubelnököt kértük meg, tájékoztasson az
eseményekről. „Múlt szerdán az egyik játékos jelezte a
klubvezetésnek, hogy a csapat beszélgetésre hívja a veze-
tőket az öltözőbe. Ott a játékosok bejelentették, hogy a to-
vábbiakban nem kívánnak Medgyes Péter edzővel dol-
gozni, és Lérant Pétert választották meg szavazással edző-
jüknek. Én, mint klubelnök, továbbra sem tudok azono-
sulni az ilyen megoldással, mivel az edző személyét soha
nem a csapat dönti el, az kizárólag a klubvezetés kompe-
tenciája. A vezetőség azonban úgy döntött, hogy helyt ad
a csapat döntésének, így kénytelen vagyok tiszteletben
tartani azt. Sem azelőtt, sem most nem hoztam saját dön-
téseket, mindenben vezetőtársaim szavazata döntött, mert-
hogy ez így demokratikus. Nagy felelősség számunkra egy
ilyen döntés meghozatala, hiszen „kétélű fegyvert” tar-
tunk a kezünkben. Ha görcsösen ragaszkodunk elveinkhez
és a vezetők kompetenciájához, szétbomlaszthatunk, egy
sikeres ágon lévő csapatot. Ha viszont a játékosok döntése
nyomán indul bomlásnak a csapategység, illetve lép fel egy
rossz sorozat, a felelősség akkor is a mi kezünkben marad.
Érezhető volt, hogy egy régebben előkészített forgatókönyv
alapján zajlott le a történet. Ezt az is bizonyítja, hogy a „be-
szélgetés” ideje alatt, Lérant Péter nem tartózkodott az öl-
tözőben (!?) Nagyon nehéz döntés volt, és most is kijelen-
tem, hogy amennyiben nem éreznék óriási felelősséget az

egész klub működéséért, úgy már felálltam volna elnöki
székemből. Bízom benne, hogy ennek a döntésnek nem
lesznek negatív kihatásai a csapat további teljesítményeire.
Medgyes Péter munkájával nagyon elégedett voltam, egy
igazi profit ismerhettem meg személyében. Nagyon saj-
nálom, hogy ilyen hamar és ilyen körülmények közt kel-
lett távoznia” – mondta el Nagy Tamás klubelnök. 

Nos, valóban fura körülmények uralkodnak a lilák háza
táján. Nem szokványos ugyanis, hogy ilyen szinten a csa-
pat válassza meg az edzőt, ez csak és kizárólag a klubveze-
tés dolga és felelőssége. Persze, a jó csapatszellem meg-
tartásának érdekében lehet kompromisszumos megálla-
podást kötni csapat és klubvezetés között, ez a kész tények
elé állítás viszont minden körülmények közt elfogadha-
tatlan. Mert ilyen alapon, akár néhány hét leforgása alatt,
a csapat leválthatja a klubvezetést, vagy egyéb olyan dön-
téseket is hozhat, amely lényegesen befolyásolhatja a klub
további életét. De kié lesz akkor a felelősség? A rossz veze-
tőké, akik a csapat ellen vannak?  Információink szerint, az
ominózus beszélgetés és szavazás után az egyik vezetőségi
tag már be is jelentette, hogy ilyen körülmények közt nem
kívánja tovább folytatni a munkát… 

Közben a klubvezetés és a leghűségesebb szurkolók – ult-
rák – közt is vihar keletkezett. Azok ugyanis, hagyományo-
san a VIP szektorból szinte megszállottan buzdították csa-
patukat akkor is, amikor nem igazán ment a játék, és most
is, amikor felfelé ível (?) a csapat játéka. A szektort azonban
a klubvezetés eredeti céljára kívánja felhasználni, tehát a tá-
mogatók részére biztosítani a kedvező ülőhelyeket. A szur-
kolók azonban nem tágítanak, így ebben a kérdésben is forr
a levegő. Reméljük, bölcs és gyors megállapodás születik, hi-
szen alapjában mindkét félnek igaza van. Nem tudjuk
azonban elkerülni a kérdést: Merre tartasz KFC?  

Menesztették Medgyes Pétert

Elhunyt Csermák Mihály Kosárlabda

A lelkes megyercsieknek ismét nem sikerült győzniük
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