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Részletek a 2. oldalon

Tany:
Kudarcba fulladt a falugyűlés

Komárom, avagy szlovák-magyar
kapcsolatok a gyakorlatban

Magyar nyelvű helységnévtábla
került ki Gútán Részletek a 2. oldalon

Részletek a 9. oldalon

Múlt csütörtökön, éppen a Szlovák Alkotmány Napján szervezték meg a fel-
vidéki fiatal civilek nagygyűlésüket a komáromi Klapka téren, amelyen
mintegy 2000 támogatójuk jelent meg szinte az egész Felvidékről, hogy rész-
vételükkel is támogassák az általuk útjára indított kezdeményezést. A sors
fintora, hogy ezen a szlovákság számára jeles ünnepen, éppen az alkot-
mányellenes állampolgársági törvény eltörlését volt kénytelen követelni a
szépszámú tömeg. Igen, kénytelen, mert az állami szervek továbbra is al-
kalmazzák a Fico kormány által elfogadott, de a jelenlegi kormány által is
hatályban hagyott, alkotmányellenes törvényt.

Részleteka 3. oldalon

Ma, azaz szeptember 5-én az óvodák-
ban, az alap- és középiskolákban ün-
nepélyes tanévnyitóval veszi kezde-
tét a 2011/2012-es iskolaév. A komá-
romi városi hivatal oktatási osztá-
lyának februári adatai alapján a vá-
rosban összesen 362 gyereket írattak
be az alapiskolák első osztályba, ebből
205 a magyar tannyelvű, 157 pedig a
szlovák tannyelvű alapiskolákba je-
lentkezett. Csupán szeptember 15-e
után derül ki, hogy közülük pontosan
hányan is kezdték el szeptembertől a
betűvetést.

Folytatás az 5. oldalon

Becsöngettek
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Megnyíltak a határok. Előbb csak papíron,
majd később a valóságban is. Folyamatosan
fogyni kezdtek az autósorok, végül eltűntek a vá-
mosok és az útlevélvizsgálók is. Gyülekezni
kezdtek viszont a politikusok. Előbb magukkal
hozott sorompókat fűrészeltek, majd kő-tote-
met állítottak, hogy más politikusok azt festék-
kel önthessék le. Néha a kő-totemet kalapáccsal
is próbálják „megigazítani”, különösen választási
időszakokban. Amíg mindkét oldal politikusai
saját „szurkolótáboraikkal” (hasonlóan, mint a
sorompókat, azokat is magukkal hozzák) így
elégítik ki magukat a Duna menti város ha-
tárán, addig a komáromiak egyformán élik min-
dennapjaikat. Amióta az eszemet tudom, Ma-
gyarországra, tehát a város déli részébe mindig
is jártunk bevásárolni. Ennek olyan különös
hangulata volt. Hihetetlenül közel van, tulaj-
donképpen csak a hídon kellett átkelni, mégis
egy másik világban találtuk magunkat. Valaha,
mielőtt átkelhettünk volna a vámosok és útle-
vélvizsgálók közt a másik oldalra, azt előbb egy
hivatalnoknak meg kellett engednie. Még so-
káig az enyhülés után a határátkelés kisebb ad-
renalin emelkedést idézett elő. Fontolóra vettük,
mit és hol vásároljunk meg, hol váltsuk be pén-
zünket. Néha, főleg a piacon, hamis bankók is
forgalomba kerültek.

Mindig az aktuális helyzet szabta meg, mikor
árasszuk el mi a magyar boltokat, vagy mikor ők
a mieinket. A magyar farmer mindig egy osz-
tállyal jobb volt a miénknél. A diszkók is vala-
miért ott vidámabbak voltak. A magyarországi
komáromiak inkább sétálóutcáinkat és vendég-
lőinket, éttermeinket látogatták nagy előszere-
tettel. A mi lányaink a szebbek, az övéik azon-
ban csábítóbban öltöznek. Rendszeresen cseré-
lődnek az autósorok hol az egyik, hol a másik ol-
dal töltőállomásainál. Egy tartályon több forin-
tot, koronát, vagy centet lehetett, lehet
megtakarítani. Ezért, a komáromi emberek
többsége két pénznemet hord a pénztárcájában,
valaha az útlevél is mindig a zsebében lapult.
Néhány kiválasztottnak azelőtt is akadt munka
Magyarországon. Amióta beruházó érkezett a
déli városrészbe, az egész járásunkból dolgozó-
kat szállító autóbuszok alkotják a sort az Erzsé-
bet-hídon.

Amikor csatlakoztunk az Unióhoz, voltak han-
gok, amelyek önállóságunk, kultúránk és nyel-
vünk feladásáról rikácsoltak. Sőt, olyanok is,
hogy a világot uraló nagyhatalmak leigáznak
bennünket. Néha-néha, „egészen biztos forrás-
ból” autonómiáról is szólnak a hírek. Addig, mi
kultúrában érdekeltek, értékelünk. A szlovák
folklór iránt nem csökken az igény, sőt, egyre nő,
még Magyarországon is. És eddig senki nem
akart bennünket elmagyarosítani. Akik eddig ér-
deklődtek irántunk, azok ma is érdeklődnek, és
továbbra is szeretnek bennünket, meghívnak
bennünket eseményeikre csakúgy, mint mi
őket. Semmi nem változott. Gondoltam, ha már
ennyire nagy az érdeklődés kulturális csopor-
tunk iránt, és ha már szoborról van szó, meg a
választások is közelednek, talán néhány eurós
támogatás nekünk is jut. Komáromi szlovák cso-
port vagyunk, meg a kultúrát is kell támogatni…
A mai napig várunk, de a segítség valahogy
nem érkezik. Ellenkezőleg, egyre hangosabbak
a felhívások, miszerint ápolni kell kultúránkat
és történelmünket. De ha éppen népviseletre
lenne szükségünk, akkor éppen „nem vagyunk
soron”. Kár is panaszkodni. Szerencsénkre, azért
vannak támogatóink, szponzoraink. Talán nem

kell hangsúlyoznom, hogy köztük magyarok is.
És képzeljék el, soha nem akarták, hogy gyetvai
népviseletünkre magyar trikolórt tűzzünk ki.

Egyszer, az egyik politikai párt rendezvényén
kellett volna előadást tartanunk. Miért is ne,
ugyanúgy fizetnek, mint a többiek, meg gyako-
rolni is kell valahol. Megkérdeztem a szervezőket,
hogy van-e speciális kérésük a díszvendég üd-
vözlését illetően. Igen – volt a válasz, de ő már
nem lesz ott az előadáson, mivel a VIP helyiség-
ben találkozik fontos személyiségekkel. Hűha,
ezt nevezem érdeklődésnek. Aztán az egészből
nem lett semmi. Talán nem volt megfelelő VIP
helyiségünk… Egy másik városból hívtak meg
csoportot. El is szerettem volna menni megnézni
a meghívott csoportot, de aztán megijedtem a
gondolattól, hogy a Matica Slovenská-ban betöl-
tött pozícióm miatt olyan fontos személyiség-
nek néznek, hogy meginvitálnak a VIP helyi-
ségbe. Ne adja az ég, még az előadásra sem en-
gednek be, csak hogy eldicsekedjenek a vendég-
nek, milyen jó kapcsolatuk van a helyi Matica ve-
zetőjével, és így kénytelen lennék találkozni a
„fejesekkel”. Ilyen körülmények közt nem jut-
nék el az előadásra, amivel megsérteném a mű-
vész kollégákat, akik szívüket otthagyva adják elő
műsorukat, és egyáltalán nem érdekli őket holmi
VIP helyiség. Nem szívesen sértegetek másokat,
de mégis úgy gondolom, a figyelemfelhívásnak
vannak elegánsabb módjai is.

Miért írom le mindezt? Nemrég, egy többsé-
gében magyarlakta kis faluban adtuk elő mű-
sorunkat. Előadás után odajött hozzám egy het-
venes éveiben járó, de igencsak eleven hölgy.
Megfogta a kezemet, és tört szlováksággal a kö-
vetkezőket mondta: „Jaj, én úgy örülök, ha önö-
ket látom, a lányok mosolyognak tánc közben,
amiből egyértelmű, hogy nagy szeretettel teszik
a dolgukat. Mindig eljövök megnézni a mi ma-
gyar együtteseinket, de a szlovákokat is, mert
mindkettő nagyon szép. Nagyon jó, hogy van
ilyen is meg olyan is, ettől színesebb, és a világ-
nak irigykednie kellene, hogy erre módunk van.
Nem állandóan azt kellene hangoztatni, hogy
csak anyanyelvi kultúrával kell foglalkozni, ilyet
csak buta emberek mondanak. Ha kenyeret ve-
szek, nem azt nézem ki sütötte, hanem hogy ne
legyen kemény. Ezért is mondom önnek, soha
ne nézze, mi rosszat hordanak össze rossz em-
berek, mi mindenkit tisztelünk, aki jót akar”.

A hölgynek megköszöntem biztató szavait,
majd biztosítottam őt, hogy nekünk soha nem
mondanak rosszakat, és ha mégis, tovább tesz-
szük dolgunkat éppen az olyan emberekért,
mint ő is. Az előadást követő napon szabadna-
punk volt, és a gyerkőcökkel fürödni mentünk.
Dél-Komáromba. Mindössze hét perc az út, jók
a parkolási lehetőségek, a medencék csodálatos
környezetben vannak, és vannak csúszdák is,
ami a mi strandunkról nem mondható el. A
medencék mellett talán több szlovák szót hal-
lani, mint magyart. Egy csodálatosan kellemes
délután volt, hét percnyire otthontól, mégis egy
másik államban. Senki nem kért útlevelet, ho-
lott négyszer is ingáztam a határon, sőt, az eurót
is elfogadják. Eszembe jutnak a hölgy szavai elő-
adás után: „Nagyon jó, hogy van ilyen is meg
olyan is, ettől színesebb, és a világnak irigyked-
nie kellene…”

Jozef Černek

(A szerző a komáromi Matica Slovenská el-
nöke, és több helyi szlovák kultúrcsoport veze-
tője, a cikket az ő hozzájárulásával közöljük)

Komárom, avagy szlovák-magyar
kapcsolatok a gyakorlatban

Magyar nyelvű
helységnévtábla
Gútán

Halász Béla, a kezdeményezés kivitelezője lapunknak el-
mondta: „Nem a várossal együttműködve történik a tábla
kihelyezése, mivel a város még nem tett lépéseket az üggyel
kapcsolatosan. A táblák az útkezelő társasághoz tartoznak.
Mint a felügyelőtanács tagja a tábla elkészítését magamra
vállaltam és az elkészült táblákat az útkezelő vállalatnak
ajándékoztam, természetesen minden jogi formát betartva.
2 tábla került kihelyezésre: egy a Komárom felőli bevezető
útra, a másik pedig a kivezető útra.“

A kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályba lépésével
már lehetőség nyílik arra, hogy a város nevét magyarul is fel-
tüntessék a helységnévtáblákon. Mint ismeretes, Gúta, Pe-
red vagy Ógyalla mellett Párkány is egy szlovák történelmi
személyiségről kapta szlovák nevét, így az 1994-es táblatör-
vény közvetetten megtiltotta ezen települések magyar ne-
vének használatát. ssy

Bajcs község határában augusztus 30-án nem sokkal
14.00 óra után súlyos közúti baleset történt. Az ütközés
során 6 személy sérült meg, ebből 3 gyermek. Az egyik

autóból a tűzoltók segítségével szabadítottak ki egy nőt,
majd orvosi elsősegélyben részesítették. -ga-

Foto: HaZZ

Sikkasztás miatt két év szabadságvesztésre ítélhetik azt
a 35 éves férfit, aki még ez év márciusában egy ógyal-
lai autókölcsönzőbe a bérleti idő lejárta után sem

vitte vissza a Škoda Fabia típusú személyautót, hanem el-
adta azt 300 euróért Vágsellyén. Az autótulajdonos kára
több mint 3000 euró. A tettes szabadlábon védekezhet –
tájékoztatta lapunkat Renáta Čuháková nyitrai kerületi
rendőrségi szóvivő. -ga-

Kölcsönvette, majd eladta

Két személyautó
ütközött Bajcsnál

Ha Komárom felől érkezünk Gútára, a város határában
magyar nyelvű tábla is fogadja a gépkocsivezetőket. Múlt
pénteken a fehér színű „Kolárovo” felirat alá felszerelték
a kék „Gúta” feliratú táblát.

Folytatás az 1. oldalról
A nagygyűlés kezdete előtt,

de annak folyamata alatt is, a
Via Nova ICS aktivistái gyűj-
tötték az aláírásokat a kettős
állampolgárság újbóli lehetővé
tételéért anélkül, hogy az ál-
lami szervek megfosztanák
azok kérelmezőit szlovák ál-
lampolgárságuktól. Amint az
később kiderült, az elmúlt he-
tekben összegyűlt 5000 aláírás
mellé, ezen a nagygyűlésen
újabb 1700 személy csatlako-
zott. Ez a tény is arra enged
következtetni, hogy nemes cé-
lok elérésének érdekében ösz-
sze tud fogni a felvidéki ma-
gyarság.

A nagygyűlésen, amelyet
Boldgohy Olivér, az Egy Jobb

Komáromért Polgári Kezde-
ményezés vezetője, és B. Ko-
vács Ildikó konferáltak, na-
gyon sok vendég is megjelent,
akik összhangban az európai
demokratikus normákkal, fel-
szólalásaikban egyhangúlag
támogatták a kezdeménye-
zést. Ott volt Gubík László, aki
nyilvánosan is felvállalta ma-
gyar állampolgárságát, és
most szlovák állampolgársá-
gának megmaradásáért küzd
a hatóságokkal. A szlovák de-
mokratikus erőket Miroslav
Kusý professzor és Grigorij
Mesežnikov képviselték, akik-
nek felszólalásait óriási ová-
ciók követték. Az egyházak

képviseletében Karaffa János
és Fekete Vince, a református
egyház főgondnoka álltak
mikrofon elé. Mindketten a
magyarság összetatartására és
a demokratikus elveket valló
szlovákokkal való együttmű-
ködésre szólítottak fel, mert
ahogy Fekete Vince fogalma-
zott: „Egymásra vagyunk
utalva!“ Less Károly, a nagy-
gyűlés egyik szervezője is fel-
szólalt , és eléggé kemény
hangú beszédében több bá-
torságra buzdította a felvidéki
magyarságot. Talán ez az egy
felszólalás volt az, amely ke-
vésbé függött össze a rendez-
vény küldetésével, inkább a
magyar embereket próbálta
szelektálni hangzatos jelsza-

vakkal jókra és kevésbé jókra,
ami vegyes érzelmeket is ki-
váltott néhány jelenlévőnél.
Samu István, a Via Nova ICS
és a petíciós bizottság elnöke
bátor, és nagyon korrekt be-
szédében elmondta, hogy „ez
a fiatalok forradalma”, majd
felolvasta a petícióban leírt kö-
vetelések egyes pontjait, ame-
lyeket a közönség „Követel-
jük!”, felkiáltással üdvözölt.

A nagygyűlés egyik legil-
lusztrisabb vendége Pásztor
István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke volt. „Ez a
megmozdulás nem 1989-re,
de az egész elmúlt 1100 évre
emlékeztet. A nemzet fel-

emelkedésének ügye nem kü-
lön-külön, de egységes ügy.
Tehát a felvidéki magyarság
ügye a vajdasági magyarok
ügye is” – mondta el többek
közt beszédében. Kihangsú-
lyozta, hogy a VMSZ egyetlen
szlovákiai partnere és testvér-
pártja az MKP, mert ahogy
mondta, „csak magyar szerve-
zet, és csak magyar nyelven
tudja megfogalmazni érdeke-
inket”. Azt is bejelentette,
hogy március 15-e óta szintén
kettős állampolgár, emellett
vajdasági miniszterelnök-he-
lyettes és gazdasági miniszter
is, de hazájában senki nem
akarja elvenni szerb állampol-
gárságát. Elmondása szerint,
a Vajdaságban eddig több
mint 20 ezren igényelték a
magyar állampolgárságot
anélkül, hogy ezzel hátrányos
helyzetbe kerültek volna.

Leghosszabban, s talán a
legtöbb bölcs érvet felvonul-
tatva Feszty Zsolt (T.Ü. Kör) be-
szélt. Élesen bírálta az alkot-
mányellenes törvényt, de
megmutatta az egyetlen le-
hetséges utat is. „Fogadjuk el,
hogy minket, magyarokat eb-
ben az országban külön kezel-
nek, de akkor mondjuk ki azt
is, hogy köszönjük, de mi tud-
juk magunk is kezelni saját
ügyeinket”, majd az egyik
transzparensre mutatott, ame-
lyen ez állt: „Önrendelkezést a
felvidéki magyaroknak!”. A
közönség ismét óriási ováci-
ókban tört ki, miután Feszty
Zsolt két célt fogalmazott meg.
Előbb a felvidéki magyarok
önrendelkezési jogának eléré-
sét, és a Beneš-dekrétumok el-
törlését, annak minden vele-
járójával, tehát erkölcsi és va-
gyoni kártérítéssel a kárval-
lottaknak. „Ez a minimum,
ezekből semmiképpen nem
engedhetünk. És amelyik po-
litikai párt megtagadja ezt a

követelésünket zászlajára
tűzni, arra egyszerűen nem
szavazhatunk többé” –
mondta el Feszty Zsolt.

A rendezvény utolsó felszó-
lalójaként Berényi József, az
MKP országos elnöke lépett a
mikrofonhoz. „Nem szabad
megengednünk, hogy szülő-
földünkön kreáljanak belő-
lünk ellenségképet. Mi nem
akarjuk szétverni Szlovákia te-
rületi egységét. Ellenkezőleg,
építeni akarjuk az országot, de
egyenrangú állampolgárok-
ként, akiktől nem vonják meg
állampolgárságukat, ha törté-
netesen egy másik EU-s ország
állampolgárai is szeretnének
lenni” – mondta el többek
közt Berényi József. Külön üd-
vözölte még a két szlovák de-
mokrata, Miroslav Kusý és
Grigorij Mesežnikov hozzáál-
lását a kérdéshez, majd hoz-
zátette: „Becsüljük meg, hogy
ezek a demokraták nem nem-
zetiségi, hanem elvi alapon
bármilyen kérdésben készen
állnak felsorakozni az emberi
jogok megvédése mellett”.
Óriási vastaps kísérte Berényi
József felszólalását.

A tömeg, amelyben ott lát-
tuk Bauer Edit EU képviselőt,

Csáky Pált, az MKP volt elnö-
két, de több neves személyi-
séget is egyaránt, a Nemzeti
Himnusz eléneklésével zárta a
nagygyűlést. A rendezvény
magas színvonalához nagy-
ban hozzájárultak a neves ven-
dégművészek, Szarka Tamás
és Szarka Gyula, a Ghymes
együttes frontemberei, vala-
mint Zsapka Attila, Vadkerti
Imre és Derzsi György.

Böröczky József
A szerző felvételei

Nagyon kulturáltan zajlott le a „Kettős állampolgárságért szabadon!” komáromi nagygyűlés

Egyértelmű válasz Komáromból

Boldoghy Olivér és B. Kovács Ildikó a műsorvezetők

Miroslav Kusý professzor és Grigorij Mesežnikov

Pásztor István Feszty Zsolt Berényi József

Vadkerti Imre

A Ghymes zenekar
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KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Délután fél háromtól fél ötig húsz percenként indul a ku-
lisszajárás. A látogatók megtekinthetik az öltözőket, a díszlet-
kellék-, sminktárat, a színház ismerős és felfedezésre váró zu-
gait, valamennyi olyan helyiséget, amiket a közönség nem lát-
hat. Kiállítások lesznek díszletek makettjeiből, jelmezekből,
az elmúlt évad plakátjaiból, műsorfüzeteiből. A felnőtteket
improfeszt, a gyermekeket interaktív bábszínház és játszóház
várja. Aki aznap vált bérletet az új évadra a tavalyi árakon,
ajándékot kap, minden 50. látogatónak pedig ajándékcso-
maggal kedveskednek. 

Délután öt órakor a Vasmacska Stúdiószínpadon a Prah
című tragikomédiát játsszák. Rendezte: Anger Zsolt m.v. Cso-
portok látogatása esetén előzetes bejelentkezés szükséges,
munkanapokon a 035/790-81-50-es telefonszámon. A nyílt
nappal a Komáromi Jókai Színház szeretne még közelebb ke-
rülni kedves közönségéhez.

B.J. Fotó: Dömötör Ede

A TAT tehetségek után kutat

Mgr. Tóth Tünde, a rendez-
vénysorozat programszerve-
zője üdvözölte a hazai közön-
séget, majd Gasparik Ágota is-
mertette a vetélkedő mene-
tét. Ozsvald Arnold helyi pol-
gármester bevezetőjében
kifejtette milyen nagyra érté-
keli a kezdeményezést. A hi-
vatalos részek után elkezdő-
dött a várva várt „viadal”. Elő-
ször a hazai versenyzők lép-
tek színpadra. 

Elsőként a bemondók ka-
tegóriában Szabó Bianka, aki
a maga fiatalos bájával, ter-
mészetességével mutatta be
saját magát, tele-
pülését, mindezt
kellő humorral fű-
szerezve. A mono-
lógja végén felkon-
ferálta Ozsvald Gabriellát, a
helyi énekest. Gabika látha-
tóan élvezte a hazai környe-
zetet, mivel felszabadultan
adta elő versenyszámát, ami-
nek a nézőközönség hangot
is adott. Másodikként a veze-
kényiek következtek. Mázsár
Mónika frappáns, szellemes
előadása tetszett a jelenle-
vőknek. Álmai összefoglalója
humorosra sikeredett. A ve-
zekényi énekesnő, Putyera
Enikő hozta a formáját. Szép,
tiszta csengő hangja szinte be-
töltötte az ipolyszakállosi kul-
túrház légterét. Sorrendben
Keszegfalva bemondó és éne-
kes képviselői következtek.
Szolik Judit kellően felké-
szülve, ötletesen oldotta meg
feladatát. A család című mo-
nológban már villogott is,
amit a hallgatóság többször
tapssal honorált. Igazi show-
manként mutatkozott be Mé-
száros Tamás, aki  az amúgy is
forró levegőt, még forróbá
tette. Bár még a rendezvény-
sorozat elején járunk, az már
most bizonyos, hogy a madari
Fišer Ádám a bemondók ver-
senyének nagy felfedezettje.
Hihetetlen, milyen természe-
tességgel adaptálja mondani-
valóját, és teszi ezt végig szün-
telen mosollyal, jókedvvel.
Szuri Dóra Madarról kellemes
hangjával, eleganciájával bá-
jolta el a TAT nézőit. A tallósi
versenyzők közül Babos Kitti
ezen a napon nem tudott
részt venni a megméretteté-
sen, ezért ezt majd Fekete-
nyéken fogja pótolni. Így

Nyílt nap a Komáromi
Jókai Színházban
Nyílt napot tart a Komáromi Jókai Színház szeptember 15-
én, csütörtökön. Az államünnepen az érdeklődők, a tervek
szerint, délelőtt 10.00 és délután 14.00 óra között beleshet-
nek a Whisky esővízzel zenés bohózat aznapi próbájába, és
láthatják, hogyan rendez Verebes István.

A Prah szereplői: Molnár Xénia és Mokos Attila

Nagy siker az első versenyen

Az ipolyszakállosi forduló hazai versenyzői

SzABó BIANKA 
– bemondó

Az ipolyszakállosiak üdvös-
kéje. 14 évvel ezelőtt a Szabóék
családjában született egy kis-
lány, akinek az anyakönyvi ki-
vonatába a  Szabó Bianka ne-
vet írták. Azóta hívják így, de a
barátai csak Biusnak szólitják.
Jónak tartja a TAT tehetségku-
tató versenyét, melyben a TOP
3-ban szeretne végezni. Sza-
vazzanak Biankára, mert szlo-
genesen szólva: Mert én meg-
érdemlem.

OzSVAld GABRIellA 
– énekes

17 éves. Iskoláskora óta éne-
kel, az ipolysági zeneiskolába
jár. Kedvenc hangszere a har-
monika, de alapszinten zon-
gorázni is „képes”. A Minerva
nevű zenekarban tölt be éne-
kesnői szerepet. Számára a
legjobbkor jött a TAT, ugyanis
ezáltal lemérheti tudásszint-
jét. Jó megmérettetésnek
tartja a tehetségkutató vetél-
kedőt.

A hivatalos részek után elkezdődött 

a várva várt „viadal”

Augusztus 27-én Ipolyszakálloson már élesben indultak a
TAT tehetséges versenyzői, ugyanis  kezdetét vette a tehet-
ségkutató verseny első fordulója. Mindenki nagyon készült
a bemutatkozásra, főleg a hazai versenyzők izgultak, hisz
mégiscsak hazai publikum előtt kellett bizonyítaniuk. Az
Ipoly menti kisközség kultúrháza kis hiján megtelt. Sokan
voltak kíváncsiak a tehetségekre. 

Lezajlott a TAT hathetes
programsorozatának első ver-
senye, mely egyértelműen bi-
zonyította, szükség van az
ilyen megmérettetésekre,
hogy előkerüljenek a tehetsé-
gek. Szóljunk néhány szót az
ipolyszakállosi közönségről is,
mely mindvégig vevő volt a
programrészekre. Szinte
együtt élt a versenyzőkkel. 

Mivel versenyről van szó,
ezért talán kézenfekvő, hogy
mindenki, akinek lehetősége
van, kinyilvánítsa tetszését. Ez

különböző formákban lehet-
séges pl. belépőjegyeken, in-
terneten. És a végén nézzük
meg, az első forduló után
hogy áll az internetes szava-
zás. A bemondók versenyé-
ben jelenleg az első helyen
„trónol” Szabó Bianka (Ipoly-
szakállos): 1231 szavazat, 11
824 pont. A második helyen
áll Mázsár Mónika: 1165 sza-
vazat, 11 444 pont  és végül a
harmadik hely birtokosa Ba-
bos Kitti (Tallós): 1076 szava-
zat, 10 209 pont. Az énekesek
kategóriájában a következő a
helyzet: első Putyera Enikő
(Pozsonyvezekény) 1368 sza-
vazat, 13 217 pont, második:
Horváth Réka (Feketenyék)
689 szavazat, 6 581 pont, har-
madik: Ozsvald Gabriella

(Ipolyszakállos) 643 szavazat,
6 135 pont. Persze ezek az ada-
tok állandóan változnak, és
ebben az ismertetésben nem
szerepelnek a belépőjegyek és
a zsűri általi szavazatok, me-
lyek hétről hétre „módositják”
a TAT tehetségkutató-verseny
állását. A Tehetség a tét má-
sodik fordulóját Feketenyéken
rendezték, melyről a szeptem-
ber 12-i számunkban közlünk
részletes beszámolót.

http://www.coolclubcc.eu/

Kép és szöveg: -pint-

„csak” Bús Anikó muttathatta
meg énekesi tehetségét. Az
apró lányka nagy hanggal ren-
delkezik, s ezt főleg az első
számnál „dedikálta”. A befe-
jező program mindkét soro-
zatban a feketenyékiek nevé-
hez fűződik. Haver Livia a be-
mutatkozásában a lényeges
dolgokra összpontosított.
Horváth Réka a TAT talán leg-
ifjabb versenyzője, kellő báj-
jal, és komoly hangarzenállal
rendelkezik, melyekből időn-
ként néhányat elő is hozott. 

Duna-parti
valóság
lapunk hasábjain idén jópár alkalommal számoltunk
be sikeres szemétgyűjtési akciókról, uniós alapokból
megvalósuló tisztasági hetekről. A helyszíni tudósítá-
sok lelkes önkéntesekről, sikeresen megvalósuló pro-
jektekről, s nem utolsósorban a takaros falvakról és a
tiszta duna-partról szóltak. 

A szerkesztőségünkbe nemrégiben eljuttatott fotók vi-
szont arról tanúskodnak, hogy az emberi nemtörődöm-
ségnek nincs határa, hiszen akadnak olyanok, akik a nyári
gulyásparti után nemes egyszerűséggel egy gödörnyi sze-
metet hagynak a parton és az erdőben. A képek szerint per-
sze akadnak „lelkiismeretes” üdülők is, akik ugyan össze-
gyűjtik maguk után a szemetet, ám egyszerűen a parton fe-
lejtik. 

A felelőtlen, szemetelő nyaralóknak tudatosítaniuk kel-
lene, hogy a környezetük és a természet állapotáért ők is fe-
lelősek, továbbá, hogy cselekedetükkel gyermekeiknek is
rossz példát mutatnak. (fk) 

Folytatás az 1. oldalról
Renáta Čuháková, a Nyitrai

Kerületi Rendőr-főkapitány-
ság szóvivőjének tájékozta-
tása szerint hétfőn fokozot-
tabban figyelnek az iskolá-
sokra. Az oktatási intézmé-
nyek környékén rendőrök jár -
őröznek majd. A sofőröket és
a közúti közlekedés többi
résztvevőjét is fokozottabb
óvatosságra és a járókelőkkel
szembeni figyelmességre ké-
rik. 

Ebben a tanévben az okta-
tási intézményeknek több vál-
tozással kell szembenézniük.
A bürokrácia csökkentése vé-
gett a március 1-jén hatályba
lépő jogszabály értelmében el-
törölték a félévi bizonyítvá-
nyokat, bár külön kérésre írás-
ban értékelik a diákok féléves
munkáját. 

A tárca idén három, egy-
mást követő tanév iskolaszü-
neti időpontjait tette közzé. A
pontos dátumokat az okta-
tásügyi minisztérium hon-
lapján lehet megtekinteni. A
tárca ezzel a közlekedési vál-
lalatoknak és az idegenforga-
lom területén vállalkozó cé-
geknek segítene, hogy köny-
nyebben állíthassák össze a

menetrendjüket, a turisztikai
cégek pedig a szezonális aján-
lataikat. 

Szeptembertől a pedagógu-
sok és az iskolatanács döntése
alapján lehetőség nyílik a ta-
nítás kezdetét 7.00 és 9.00 óra
között megállapítani.

Az alsó tagozatos tanulók
számára harmadik osztálytól
lesz kötelező az angol nyelv.
Ez alól kivételt képeznek a ko-
rábban más idegen nyelvet ta-

nuló másodikos és harmadi-
kos kisdiákok. Ők a felső ta-
gozaton második idegen
nyelvként kezdik majd az an-
gol nyelvtanulást. 

Ebben a tanévben az isko-
laügyi reform ugyan a negye-
dik évfolyamába lép, ám az
évek óta gondot okozó tan-
könyvhiány idén is megkese-
rítheti az oktatási intézmé-
nyek életét.

(földes)

Becsöngettek

Minőségi szlovák oktatással a magyar iskolákért,  valamint 
„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”

(Nagy lászló)

Módszertani Nap

mottókkal tartottak Módszertani Napot a Po-
zsonyi Terra Tankönyvkiadó, valamint a Ko-
máromi Módszertani Központ irodájának
meghívására összesereglett pedagógusok.

A rendezvény két főszervezője Mgr. Tóth Er-
zsébet, a Pozsonyi Terra Tankönyvkiadó igaz-
gatónője és Dr. Szőköl István mérnök, a Ko-
máromi Módszertani  Központ vezetője volt.

A találkozót megtisztelte Mgr. Mičúch Il-
dikó, a Kormányhivatal nemzeti kisebbsé-
gekkel foglalkozó oktatási szakosztályának
igazgatónője is.

Mgr. Tóth Erzsébet bemutatta az alsó tago-
zatos szlovák nyelv és a magyar nyelv tan-
könyveit, ill. a tankönyvellátással kapcsolatos
kérdéseket tárta a pedagógusok elé.

Az ISCED 1 szlovák nyelvoktatás követel-
ményrendszeréről tartotta előadását PaedDr.

Halász Anita, a Pozsonyi Állami Pedagógiai
Intézet munkatársa. A délután folyamán 
PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, a magyar nyelv
oktatásának követelményredszerét mutatta
be.

Nagy tapssal jutalmazta a hallgatóság a két
magyarországi előadót: Eszergályosné Földesi
Katalint Celldömölkről és Fülöp Mária ér-
demes tankönyvírót Budapestről, akik a gya-
korlatból vett példák segítségével, élvezetes
előadásmóddal adtak szakmai tanácsokat.

A tartalmas nap végeztével a résztvevő szak-
emberek egybehangzó véleménye volt, hogy
az ehhez hasonló összejövetelek nagyban se-
gítik a szlovák nyelv oktatását a magyar isko-
lákban, mert a nap folyamán elhangzott mód-
szertani tanácsok könnyen alkalmazhatóak a
mindennapi oktatásban is. -d-

Röviden a magyar oktatási 
módszertani központról

Aközpont fő feladata az, hogy a magyar tannyelvű iskolák pedagógusainak a szakmai to-
vábbképzését koordinálja. 198 akkreditált, szlovák és magyar nyelvű ingyenes képzést
kínálnak a tanároknak. A központ előnye, hogy a tanfolyamokat magyarul végezhetik

el a pedagógusok, a vizsgákat és a záróvizsgát is magyar nyelven tehetik le. A központban szep-
tember elsejétől a dolgozók száma is bővült, így most már öten koordinálják a továbbképzé-
seket és állnak a pedagógusok rendelkezésére.
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Újonnan épült luxuslaká-
sok Észak-Komáromban,
közel a városközponthoz
találhatók. A színvonalas
kivitelezésnek köszönhe-
tően a rezsiköltségek 
alacsonyak.
Infó: Hraboš Doris

0911 770 563

Átépített háromszobás 
lakás (72 m2) a Nádor 
utcán található 
Észak-Komárom 
belvárosához közel.

Ár: 35 900,- euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 563

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

Kertész utca 16/III.em., 945 01 Komárno, Tel.: 035/77 02 853

www.investconsult.sk

Észak-Komárom 
központjához közel 
található családi ház
(82 m2) garázzsal, 
telek 293 m2.

Ár: 57 700,- euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 563

(886) (822)

Esztergomban, gyönyörű
panorámás 205 m2

újépítésű igényes családi
ház. Telek 550 m2.
Ár: 190 000,- euró
Infó: Ing. zsolt Szabó

0903 ��5 082 

Észak-Komárom legújabb
lakónegyedében található
789 m2 építkezési telek.

Ár: �5.500,- euró
Infó: Ing. zsolt Szabó

0903 ��5 082

Észak-Komáromtól 
18 km-re 1500 m2

vállalkozási célú ingatlan, 
telek 1732 m2.

Ár: 191 660,- euró
Infó: Ing. zsolt Szabó

0903 ��5 082

ELADÁSELADÁS ELADÁS (894)

(650) 

ELADÁS
ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ELADÁS
ÚJDONSÁG

ELADÁS(893)

(887)

Jó reménnyel készülnek a
borászok: a tavaszi fagykár
ellenére elfogadható
mennyiségű és jó minő-
ségű termés várható.
Amennyiben nem köszönt
ránk hűvös, csapadékos
időszak, teljesülhetnek a
szőlősgazdák reményei. 

A vénasszonyok nyara,
azaz napsütéses, szép hosz-
szú ősz lenne a kívánatos,
ami nemcsak a mennyisé-
get őrzi meg, de felhozza a
minőséget is. A  tavalyi,
rendkívüli időjárás (ami sze-
rencsére százesztendőnként
csak egyszer fordul elő) ko-
moly tanulsággal szolgált a
borászok számára. Kiderült
ugyanis, hogy korszerű tech-
nológiával és kiváló szakmai
felkészültséggel még egy
ilyen katasztrofális termésű
évben is lehet minőséget
produkálni. Az árak viszont
még kérdésesek. Persze az
idei esztendő sem volt híjá-
val a szélsőséges időjárási
megnyilvánulásoknak.
Noha a tavaszi fagy az egész
országban „odacsípett” az ül-
tetvényeknek, igazán ko-
moly kárt csak egy-két bor-
vidéken okozott. Gyakoribb
volt az idén a szélkár: a
zsenge hajtásokat a viharos
erejű szelek sok helyütt ki-
tördelték. Kisebb foltokban
pusztított a jég is, számotte-
vőbb volt viszont a hirtelen,
nagy erővel lezúduló esők
pusztító hatása. 

Alighogy megkezdődött a
szüret, máris számháború
zajlik. Annak ellenére, hogy
a szőlőtermés közepesen jó-
nak ígérkezik, a termelők to-
vábbra sem lehetnek biza-
kodók. A felvásárlási árakat
ugyanis még mindig a pin-
cészetek profitéhsége és az
olcsó dél-európai borok im-
portja szabja meg.

Milyen lesz az idei szőlő-
termés, a borszőlő minő-
sége; milyen a kínálat és a
felvásárlási ár? Ezekre a kér-
désekre kerestük a a választ
Búcson a Karkó Pincészet
szőlőtermesztőjénél, borá-
szánál, Karkó Jánosnál.

-Az idei, átlagosnál szára-
zabb időjárási viszonyok
kedveztek a szőlőtermés-
nek. Sem a peronoszpóra,
sem a lisztharmat nem oko-
zott problémát. A kánikula
azonban  nem kíméli a bor-
vidékeket sem. Az augusz-
tus végi kánikula következ-
tében a szőlőfürtök hőgutát

kaptak. Az éretlen fürtök
összeszáradtak, és hullani
kezdtek. Kb. 10-15% termés-
csökkenéssel számolnak a
szakemberek. Búcson in-
kább a júliusi hőguta oko-
zott kisebb terméskiesést a
gazdáknál. 

„A szüret kezdetével a
borfelvásárlók sorra jelen-
nek meg árajánlataikkal a
piacon, az árakat azonban
még mindig hasraütés-sze-
rűen határozzák meg” – je-
lentette ki lapunknak Karkó
János. Elmondása szerint a
termelők évek óta kiszolgál-
tatottak a felvásárlók akara-
tának, szűkös anyagi helyze-
tük ugyanis nem engedi,
hogy válogassanak az aján-

latok között. A termelők
helyzetét nehezíti az is, hogy
ha a szőlőt már „megkezd-
ték” a seregélyek, vagy félő,
hogy elrohad, le kell szüre-
telni. S ha már leszedte a
gazda, minél hamarabb túl
kell adnia rajta, tekintet nél-
kül arra, hogy mennyi pénzt
kap érte – tette hozzá a Vin-
top Pincészet vezetője.

Kiemelte: a gazdák az ala-
csony felvásárlási árak miatt
szinte képtelenek új fajták
telepítésére, gépesítésre vagy
növényvédelemre költeni. A
megtérülés nélküli gazdál-
kodás pedig már eddig is
számos termelőt tántorított
el a szőlőtermesztéstől, s ha
a helyzet továbbra sem vál-
tozik, az eddiginél is több el-
hagyott szőlőskert lesz majd.
Jelezte: a hazai üzletláncok
egy része az olcsó, minősít-
hetetlen dél-európai borok-
kal próbálja ellepni a hazai
piacot. „A délről érkezett,
úgynevezett lédig borok

egyetlen hazai minőségi ka-
tegóriának sem felelnek
meg, az ilyen italok forgal-
mazásával pedig csak a pia-
cot rontja a kereskedő” – kö-
zölte a szövetség alelnöke. 

Szlovákiában 22 ezer hek-
tár a nyilvántartott szőlőte-
rület, az elmúlt évben csak 9
500 hektárról takarították be
a termést. Karkó János tájé-
koztatása alapján az elmúlt
évi kedvezőtlen időjárás kö-
vetkeztében 35 ezer liter
bort tudott készíteni, a meg-
szokott 80 ezer liter helyett.
Érdekes, hogy elsősorban a
fehérborokat keresték, így a
fehérbor-készlete elfogyott,
vörösborból viszont még
van tartalék.  

„Az idei szüretet szep-
tember 8-án kezdjük a Cser-
szegi fűszeressel, amely a
próbaszüret alatt 20 cukor-
fokot mutatott. Nagyon kel-
lene egy 10-15 mm-es csa-
padék, aztán ismét szép, na-
pos idő. A tizenhat hektá-
ron termesztett szőlőben 20
%-os fagykár keletkezett, en-
nek ellenére 8 t/ha termés-
sel számolok, tőkénként 2
kg-os átlagterméssel. A fe-
hér szőlőt 21-22, a kék szőlőt
23-24 fokos állapotban sze-
retném szüretelni, hogy biz-
tosítani tudjam a fajtára jel-
lemző savtartalmat. Első-
sorban a kék szőlőfajtákból
(Cabernet Savignon, Caber-
net Franc, Merlot, Kékfran-
kos, Syrah, Merlot, Szentlő-
rinci) szeretnék értékesíteni.
Tehát fajtaként 30-40 má-
zsával számolok“ – fejezte
be nyilatkozatát a búcsi bo-
rász. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A hetek óta tartó kánikula óta felénk is elszaporodtak a kis rovarok.
Ilyenkor van belőlük a legtöbb, akár 700-800 egyed is fészkenként.
A darázscsípés pedig életveszélyes is lehet, főleg az allergiások szá-
mára.

Néhány jótanács, ho-
gyan kerülhetik el a da-
rázsfészkeket:

Csak a kijelölt turistauta-
kon közlekedjenek, ahol
nem bolygatják a növény-
zetet, így a darazsakat sem.
Ne nyúljanak fa-, szikla-
vagy mesterséges üregekbe
(sorompó), hiszen a dara-
zsak szívesen építik a fész-
küket ezekre a helyekre. Ha meg is jelenik egy-egy darázs a közelben,
igyekezzenek megőrizni a nyugalmukat, a hadonászás csak ingerli az
állatokat. Ha van rá lehetőség, az élelmiszereket ebben az időszakban
inkább zárt térben fogyasszák el. A túrázóknak érdemes vizet tartaniuk
maguknál, ami a darázscsípés esetén is rendkívül fontos. Lehetőleg
senki ne menjen egyedül kirándulni, és mindig legyen mobiltelefon a
táskában, hátha segítséget kell hívni. Ha valaki tudja magáról, hogy ér-
zékeny a darázscsípésre, inkább halassza el a kirándulását. 

A veszélyes időszak vélhetően az időjárás hűvösebbre, illetve csapa-
dékosabbra válásáig tart, az őszi időszakban a darazsak ugyanis már
nem olyan aktívak. -ga-

Elszaporodtak és 
agresszívak lettek 
a darazsak

A szőlő édes lesz, az árak kérdésesek 
Az idei szőlőtermés 
közepesen jónak ígérkezik

Búcs

Ekecs - Apácaszakállas

Az optimális mustfok nagyban hozzájárul a savak meg-
őrzéséhez - mondja Karkó János

Augusztus közepén már kilencedik
alkalommal rendezték meg a ha-
gyományos Szöszmösz-tábort ekecs-
Apácaszakállason. Az egyhetes ren-
dezvény 50 tagú, vegyes korosztályú
gyereksereget foglakoztatott. 

Hétfőn és kedden Ekecsen, míg
szerdán, csütörtökön és pénteken
Apácaszakállason zajlottak a tábor
programjai. A hét folyamán főként a
kézműves foglalkozások vitték a prí-
met, melyet már minden délelőtt na-
gyon vártak a település legfiatalabb
lakói. Gyöngyfűzés, sólisztgyurma, tri-
kóbatikolás, rongybabakészítés, hogy
csak néhányat említsünk a heti prog-
ramok közül, megörvendeztették a
gyerekeket. A legfiatalabb táborlakó
óvodáskorú, míg a legidősebb 14 éves
volt. Mindegyik tevékenységet nagy
buzgalommal próbálgatták a fiatal
kézművespalánták. A foglalkoztató

programok társasjátékok formájában
is műkődtek. Ezenkívül szabad fog-
lalkozások is voltak, mint pl. pohára-
látét készítése, szárazvirág-dekoráció,
hűtőmágnes-készítés. A tábor két fő-
szervezője Gazsó Petronella és Varga
Irén elégedettek voltak, és kifejezték
abbéli örömüket, hogy jövőre is sze-
retnék megrendezni ezt a tábort. A
helyi tábor célja, hogy a nyári szünet-
ben se szakadjon meg a gyerekek
közti jó kapcsolat, de legfőképp kö-
zösségformáló ereje van a Szöszmösz-
tábornak. A programok délelőtt 9 órá-
tól délután 3 óráig tartottak. Az idei
Szöszmösz-tábor végén mindenki em-
léklapot kapott. S mivel a gyerekek is
szerettek volna kedveskedni a szerve-
zőknek és egymásnak is, így pénteken
egy kis kultúrműsort mutattak be,
mely nagy sikert aratott a jelenlevők
körében. -pint- 

Szöszmösz-tábor

Az ügyészség és a bíróság is
vizsgálja Néveri döntéseit

A képviselők, név szerint: Bartalos
Dezső, Ivan Bobkovič, Csepi Dániel,
Dobis Ildikó, Dobis László, Dóka Ve-
ronika, Görföl Vilmos és Vrezgó Er-
zsébet beterjesztésben többek között
az is megtalálható, hogy a polgár-
mester, mint a Termál Kft. közgyű-
lése, augusztus 10-i döntésével vissza-
hívta funkciójából Mikóczy Dénes és
Dobis Ildikó ügyvezetőket, s egyúttal
úgy döntött, hogy Fodor Lászlót ne-
vezi ki új ügyvezetőként, ezeket a sze-
mélyi változtatásokat augusztus 17-én
írták át a cégbírósági jegyzékben. A
beadványban olvasható, hogy az em-
lített változásokról a képviselő-testület
jóváhagyása nélkül döntött a polgár-
mester, sőt erről sem előzetesen, sem
utólagosan nem értesítette a testüle-
tet. A beadvány megemlíti, hogy az
olyan kereskedelmi társaságokban,
ahol egyetlen tulajdonosként vagy tu-
lajdonrésszel szerepel a község, a plé-
num dönt a közgyűlés hatáskörébe

tartozó egyes kérdésekben, s ezeket a
döntéseket képviseli kifelé a polgár-
mester. A plénum hatáskörébe tarto-
zik az ügyvezető személyének jóváha-
gyása, Néveri önkényes eljárásával
megsértette a közigazgatási törvény
idevonatkozó paragrafusát, áll a járási
ügyészségre beadott anyagban. A be-
terjesztők egyúttal tudomására hoz-
ták az ügyészségnek azt a gyanújukat,
hogy a polgármester cselekedetével
akár ki is merítheti a hivatali jogkörrel
való visszaélés bűncselekményét. 

Keresetükben a Termál Kft. köz-
gyűlésének (Néveri Sándor egy sze-
mélyben) több korábbi döntését sze-
retnék bíróság útján érvénytelenít-
tetni: Mikóczy Dénes és Dobis Ildikó
ügyvezetők visszahívását, Fodor László
ügyvezető kinevezését, valamint azt,
hogy a kft. statutáris szerve Fodor
László ügyvezető, aki a cég nevében
egyedül cselekszik és ír alá. 

Kovács zoltán

Fotosokk                                                                                                                                       

Afenti címmel rendezett még au-
gusztus 20-21-én szabadtéri ki-
állítást a közelmúltban megala-

kult nagymegyeri fotóklub a Nagyme-
gyeri Szent István Kulturális Napok ke-
retén belül a katolikus templom mel-
lett lévő egykori zárda udvarán. Az
érdeklődők huszonegy alkotótól ösz-
szesen 142 fotót tekinthettek meg, a
képek témái a lehetőségek széles ská-
láját ölelték fel, a kiállítók között az
amatőrökön kívül profi fotósok mun-
káit is látni lehetett. „A Csemadok he-
lyi szervezetének kezdeményezésére
augusztus 4-én alakult meg a nagy-

megyeri fotóklub, tevékenységünket
ennek a kulturális szervezetnek a ke-
retein belül fejtjük ki, mely rendelke-
zésünkre bocsátotta egyik irodahelyi-
ségét. Fontosnak tartjuk a tapasztalat-
cserét, ezért terveink között szerepel
profi fotósokat is meghívni, akik elő-
adásaikkal bővíthetik szakmai tudá-
sunkat“ – közölte a lakszakállasi Vi-
rágh Mária, a fotóklub egyik alapítója,
aki a nagymegyeri Bugár Szabolccsal
egyetemben a kiállítás főszevezője is
volt egyben. A fotókiállítás anyagát
szeptember 3-tól Lakszakállason lehet
megtekinteni, a klub egyébként még
több településre is szeretné elvinni a
Fotosokk képeit. Kép és szöveg: K. z.

Nagymegyer

Nagymegyer
A nagymegyeri képviselő-testület nyolc tagja beadványt juttatott be au-
gusztus 24-én a járási ügyészségre, melyben kifogásolják Néveri Sándor pol-
gármester eljárását a helyi fürdőt üzemeltető, városi tulajdonú Termál Kft.
ügyvezetőinek visszahívásával, illetve az új ügyvezető-igazgató kinevezésé-
vel kapcsolatban, amit a képviselők jogellenesnek tartanak. 



Hetven személy részvételével falugyűlést tar-
tottak Tanyon. Az összejövetel központi té-
mája a falu határában építendő hulladék-
megsemmisítő volt. 

Már a gyűlést megelőzően paprikás volt a
hangulat, de bent a kultúrházban aztán elsza-
badultak az indulatok, s ez főleg három helyi
lakosra értendő, akiknek mint utóbb kiderült
céljuk is volt a falugyűlés megzavarása, és a
hulladékmegsemmisítő megépítésének meg-
akadályozása. 

A múlt héten megkerestük Bugár Imrét,
Tany polgármesterét nyilatkozzon az esetről. A
falu első embere készségesen állt a rendelke-
zésünkre. Ekképpen kezdte: „Még az elején
elég gördülékenyen mentek az események, de
amikor a bevezető után szót adtunk a beru-
házó cég képviselőjének, egyes egyéne, szám-
szerint hárman, állandóan bekiabálásokat esz-
közöltek, megzavarva ezzel a falugyűlés me-
netét. Amikor a befektető újra szerette volna
felvázolni az esetleges üzemmel kapcsolatos
dolgokat, a három személy egymást túllici-
tálva ismételte bekiabálásait. Ekkor már nem-
csak az asztaltól kértem őket, hogy hagyják
abba a rendzavarást, hanem odamentem hoz-
zájuk és próbáltam csitítani őket. Elmagyaráz-
tam nekik, hogy mindenkinek van lehetősege
hozzászólni, elmondani véleményét. Látszó-
lag megnyugodtak, de amikor a képviselő újra
szót kapott, ismételten támadások keresztü-
zébe került. Ilyen kérdések záporoztak feléje és

felénk is: Milyen érdekszervezet áll mögöt-
tünk? Behordják majd a veszélyes hulladékot
külföldről, meg egyébként is miért nem Bu-
dapesten építenek ilyen megsemmisítőt? Lon-
don mellett biztos nincs ilyen, de még csak
nem is tervezik. Erre a kérdésre szeretett volna
reagálni a társaság képviselője, hogy London-
ban most kezdték meg az építését, de ezt már
nem tudta közölni, mert újabb „szóatrocitá-
sok” érték. Csak úgy záporoztak a kérdések. Va-
lójában ez már nem falugyűlés volt. 

Egyesek megunva a színjátékot, hazamen-
tek, és kb: 40-en maradhattak, akikkel az al-
polgármesterrel egyetemben próbáltunk vala-
miféle hangot megütni, a kommunikáció
szintjén. Időközben a társaság képviselői is el-
hagyták a kultúrház termét. Állandóan az
EKO-udvart emlegették, hogy ez egy jó befek-
tetés, meg lehetne oldani Tanyon is. A végén
azért bevallották, hogy elérték a céljukat, hogy
az előadók nem tudták megtartani a tájékoz-
tatást sem, és ez a fontos – mondták. Egyéb-
ként nekem is voltak kételyeim a hulladék-
megsemmisítő irányában, de nem gondoltam
volna, hogy ennek meg nem építését ilyen
szinten kellett volna kinyilvánítani - mondta
Bugár Imre, majd hozzátette: nem lesz hulla-
dékmegsemmisítő üzem, de a szemétügy to-
vábbra is porondon marad, ugyanis a hulla-
dékhasznosítást valamiféleképpen meg kell
oldani. Csak érdekességként említjük, hogy
Bártfán egy hasonló jellegű szemétmegsem-
misítő üzem építése van folyamatban.

-pint-

Kudarcba fulladt a falugyűlés

A kosdi református egyház-
község címeres magyar zász-
lót ajándékozott Perbete re-
formátusainak, 1938 ad-
ventjén. 

Ebből az alkalomból hagyo-
mányosan évente találkoznak
felváltva Perbetén és Kosdon.
Újkenyér alkalmából együtt
adnak hálát, és közös úrva-

csoravétellel erősítik tovább a
testvéri kapcsolatot. 

„Augusztus 21-én harminc
kosdi testvérünk látogatott
meg minket. Jelen voltak az
udvardi leányegyházunk tag-
jai is. A program úrvacsorás
istentisztelettel kezdődött,
majd az ünnepi ebédet köve-
tően a perbetei és a hetényi
borok kóstolójára került sor.
A perbetei Szürke Farkas íjász-
csoport bemutatója után le-

hetőség volt kipróbálni az
íjászkodást is“ – tájékoztatta
lapunkat Erdélyi Zoltán lelki-
pásztor. 

A találkozón az 1938-as
zászlóval volt letakarva az Úr
asztala, amelyet hosszú esz-
tendők után talált meg a gyü-
lekezet, és most került bemu-
tatásra a kosdi testvérek előtt.

(miriák)
Erdélyi Zoltán felvételei
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Duna-korzó a londoni olimpiai
játékok jegyében

Járásunk egyik legszebb ter-
mészeti övezetében, a Nyitra
és a zsitva ölelésében, köz-
vetlen a két folyó torkolatá-
ban fekvő település króniká-
jába minden bizonnyal
aranybetűkkel íródik be
2011. augusztus 25-e, ugyan -
is azon a forró kora estén ad-
ták át a község első bérlaká-
sát.

Az elmúlt fél évszázadban a
lakosság maga is kivette ré-
szét abból, hogy egy Martos
újjáépüljön, csinosodjon és
megfiatalodjon. Új utcák sora
jött létre, melyekben egymás
mellett sorakoznak a föld-
szintes és emeletes családi há-
zak, melyek lakói nemcsak
arra törekedtek, hogy házat,
új otthont építsenek, hanem
arra is, hogy az takaros, tet-
szetős, mutatós legyen.  

Járásunk több községében
sikeresen épült a bérlakások
egész sora, Martoson azonban
eddig nem volt rá igény. Az

elmúlt években viszont már
jelentkeztek fiatalok, így a
község vezetése nekivágott a
bérlakás-építési programnak. 

Szénási Szilárd református
lelkész, alpolgármester egy
bibliai idézettel köszöntötte a
megjelenteket: ”Az igazak há-
zában nagy kincs van”. Beszé-
dében felhívta a leendő lako-
sok figyelmét arra, hogy a hat
család - hat különböző közös-
ség, de a békés együttélést kö-
zös érdekkel, kompromisz-

szum-készséggel tudják majd
megoldani. Az igazi otthon
alapelve pedig  a békesség,
szeretet, tolerencia és a hit. 

Ezt követte a helyi hagyo-
mányőrző csoport, amely
népdalokkal köszöntötte az új
lakókat. 

Keszeg István polgármester
ünnepi köszöntőjében szólt a
bérlakásépítési program fő
feladatáról, ami a lehető leg-
kedvezményesebb feltételek
mellett juttatta lakáshoz a rá-

szoruló fiatal családokat.
Megköszönte az előző és a je-
lenlegi képviselő-testületnek,
hogy lehetővé tették az épít-
kezés megvalósítását. A hatos
bérlakás építése 2010 júniu-
sában kezdődött és ez év au-
gusztusában fejeződött be, te-
hát a tervezett tizenkét hónap
helyett tizennégy hónapot
vett igénybe. Az átadás idö-
pontja viszont szeptember
volt, így egy hónappal koráb-

ban adhatták át a lakáskul-
csokat. A két kétszobás és
négy háromszobás bérlakás
356 441 euró összköltséggel
épült fel. Amennyiben lesz rá
igény, a jövőben folytatni sze-
retnék a bérlakás-építkezést.

Az ünnepélyes szalagátvá-
gás után a község polgármes-
tere és alpolgármestere át-
nyújtotta a lakáskulcsokat az
új lakóknak. (miriák)

A szerző felvételei

„A részvétel a fontos” szlogennel hirdették meg a
duna-korzó zárórendezvényét, amely a londoni
olimpiai játékok jegyében került megrendezésre.

A falusi olimpia délután fél háromkör kezdődött,
amelynek vendége volt Wichmann Tamás kilenc-
szeres kenu világbajnok, háromszoros Európa-baj-
nok, kétszeres olimpiai második, egyszeres olim-
piai harmadik helyezett, 37-szeres magyar bajnok.  A
résztvevők különböző ügyességi versenyszámokban
próbálták ki tehetségüket. Ezt követően az illusztris
vendég a község szabadtéri színpadán rövid él-
ménybeszámolót tartott, értékelte a Szegeden
megrendezett kenu és kajak világbajnoksá-
got, majd latolgatta a magyar csapat lon-
doni olimpián való esélyeit is.  

Csákvári Zoltán, az ügyességi verseny-
számok főszervezője kihirdette a hagyo-
mányos falusi olimpia megszokott ver-
senyszámainak teljesítését. Az első kate-
gória (1.-4.tanulók) győztese a Polozsányi

Michaella, Brnáková Daniella, Pogrányi Chiara al-
kotta trió lett. A második kategória (5.-9. tanulók)
győztese a Kovács Judit, Gregó Bianka, Vörös Bog-
lárka alkotta csapat lett. Az ifjúságiak kategóriájában
a győzelmet a Gulyás Károly, Bencsík Imre, Ropog
József csapat szerezte meg. Az oklevelet és a tárgyi
jutalmakat Wichmann Tamás és Duka Gábor pol-
gármester adta át a résztvevőknek.

A délutáni program keretében ünnepélyes kere-
tek között átadták a falu főterét, amelyen megjelent
Milan Belica, Nyitra megye önkormányzatának el-
nöke, Elek László esperes és a régió polgármesterei. 

Duka Gábor ünnepi beszédében
elsőként a falu új arcáról szólt,

amelynek dísze a Duna-
korzó. „A folyóhoz közel

olyan szép főteret ka-
pott a község, amelyet
akár egy kisváros is
megirigyelhet. Ebben
a komplexumban ta-
lálható Karva köz-

igazgatási, egyházi és
kulturális központja is.

Hogy az egész kerek le-
gyen, már csak az egykori

Hrossó-kúriát kell felújítani, és
idegenforgalmi tájékoztató közpon-

tot kialakítani benne. Olyan turisztikai csomagot
szeretnénk kínálni, amely idevonzaná a látogatókat.
Egy évig tartott, amíg sikerült meggyőzni az Ame-
rikában élő Hrossó örököst, hogy méltányos áron
adja el nekünk a két hektáros telket. Magát a kúriát
pedig odaajándékozták a községnek. Egyébként az
a jelszavunk, hogy Karván jó legyen élni. Három kin-
csünk van: a lakosok, az ivóvíz és a falu fekvése –
mondta Duka Gábor. Milan Belica megyefőnök rö-

vid beszédében hangsúlyozta: a megyében 354 te-
lepülésból 112 nyert pályázatot a főtér felújítására,
tehát közel az egyharmad részében felújítják a főte-
ret, ezzel csinosabbá, vonzóbbá teszik nemcsak a
helyiek, de az odalátogatók részére is. Örömét fe-
jezte ki, hogy egy nyolcszáz lakosú faluban ilyen
szép főteret sikerült létrehozni. 

Ezt követően ünnepélyesen átvágták a szalagot,
majd Elek László esperes megszentelte a község
büszkeségét. 

Kora este a színpadon a Jampi táncegyüttes, Barna
Gergely, a komáromi Dunaj néptáncosok, Pirovits
Árpád sztepp világbajnok és végül a ZSEB zenekar
fellépését láthatta a közönség. 

A helyi gasztronómiai specialitások mellett az an-
gol konyha jellegzetes ételeit is megkóstolhatták a
résztvevők. Az ifjúsági klub épületében Bán Szabó
Ilona ismét egy rendkívüli gazdag kiállítást készített
az eddigi olimpiákról, valamint képekkel illuszt-
rálta a londoni olimpiai helyszíneket. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Átadták az első bérlakásokat
Martos

Karva

Perbete

Tany

Az első bérlakások ünnepélyes átadása

Az átadási ünnepségre sok érdeklődő jelent meg

Wichmann Tamás átadja az oklevelet a második
kategória győztes csapatának

A dél-komáromi Klapka
György Múzeum a komá-
romi mesterségek bemuta-
tását célzó programja kere-
tében kiállítást rendez a ko-
máromi szekeres gazdákról.
A kiállítás 2011. november
18-án nyílik a múzeum Kele-
men lászló utcai főépületé-
ben. 

A komáromi pingálóaszta-
losok, a Komárom és kör-
nyéki aranymosók és mol-
nármesterség bemutatása
után céljuk, hogy megismer-
tessék a közönséget a
szekeres gazdák tör-
ténetével, munkájá-
val, életével, min-
dennapjaival.

„Megkülönbözte-
tett figyelemmel
kell megemlékez-
nünk Komárom la-
kosságának legő-
sibb, tekintélyes
rétegéről: a szeke-
res gazdákról, aki-
ket nemcsak a
környező helysé-
gekben, hanem
az ország távoli
részeiben is be-
csültek és tiszteltek. Vágtató
szekereikkel télen-nyáron re-
pítették a kereskedőt, az utast.
Ünnepeiken lóháton, ezüst-
láncosan, ezüstgombos fe-
kete-magyarban vonultak fel;
oldalukról nem hiányzott a
fringia, csizmájukról a sar-
kantyú, prémes kucsmájuk
mellől a sas- vagy kócsagtoll.
Maguk a komáromi szekeres
gazdák büszkén vallották és
vallják magukat a városukat
alapító honfoglaló magyarok
egyenes leszármazottainak. A
szekeres gazdák élete szoro-
san összeforrott Komárom
sorsával. Élvezték a város ki-
váltságait, és végigszenvedték
azt a rengeteg csapást, amely
szülővárosukat érte. A szeke-
res gazdák életük tekintélyes

részét a szántóföldeken, lege-
lőkön és réteken töltötték így
természetes, hogy a komá-
romi határ minden részét ala-
posan ismerték. A szekeres
gazdák általában annyi földet
műveltek, amelyen megter-
mett a család kenyere és az ál-
latok takarmánya”- nyilat-
kozta a kiállítással kapcsolat-
ban lapunknak Számadó
Emese múzeumigazgató.

Kérik mindazokat, a Duna
mindkét partjáról, akik érin-
tettek e témában, s adatokkal,

fényképekkel, doku-

men-
tumokkal, viseleti darabok-
kal, eszközökkel (stb.) rendel-
keznek, s azokat a kiállításra
kölcsön adnák, hogy jelent-
kezzenek a Klapka György
Múzeumban (keddtől vasár-
napig 10-16 óráig személye-
sen, vagy telefonon a 00 36
34/344-697-es számon); vagy a
kiállítást szervező Számadó
Emese múzeumigazgatónál
(emese@jamk.hu e-mail cí-
men, ill. a 00 36 20 362 48 63-as
telefonszámon), illetve a szer-
vezésben részt vevő Horsa Ist-
vánné néprajzi gyűjtőnél (hor-
saistvanne@t-online.hu).

A jelentkezéseket legké-
sőbb 2011. október 15-ig vár-
ják! (miriák)

Képarchívum

Testvérgyülekezeti látogatás

Kiállítás a komáromi
szekeres gazdákról

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok
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Dunamocs

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

VEĽKÁ  AKCIA

www.massagestudio.sk

Komáromban 
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Svéd, indiai, 
csoki, méz, thai, 

lávakő, cellulit 
masszázs

A tavalyi évhez hasonlóan a
búcsi gyerekek ismét részt-
vevői voltak a Piliscsabai
Cserkész, lovas, Kulturális,
Szabadidős és Sport egyesü-
let augusztusi táborának,
mely az International Viseg-
rad Fund (IVF) által elnyert
pályázati összegből kerül
megrendezésre.

Az Alap fő célja, hogy elő-
segítse a V4 országok közötti
szorosabb együttműködést a
kultúra, a versenyképesség fej-
lesztése terén egyéni vagy kö-
zös kulturális és tudományos
rendezvények támogatásával,
az oktatás és a diákcserék elő-
mozdításával, illetve a kölcsö-
nös turizmus fejlesztésével. 

A táborról Vincze Éva pe-
dagógus tájékoztatta lapun-
kat. A gyerekek a piliscsabai
cserkészlovardában voltak el-
szállásolva, amely a város köz-
pontjában van. A lóval, lovag-
lással ismerkedni, barátkozni

Augusztus utolsó vasárnapján egy hagyo-
mányteremtő horgász- és halászléfőző ver-
senyt rendezett a helyi önkormányzat. A kel-
lemes időjárás sok embert kicsalogatott a szi-
lasi tó környékére, ahol délelőtt tíztől gyer-
mek horgászverseny, illetve halászléfőző ver-
seny vette kezdetét. 

A gyerekek nagy hévvel indultak neki a hor-
gászásnak, és sorra fogták ki a halakat. A verseny
három órán keresztül zajlott, melynek végén le-
mérték a kifogott példányokat, összesítették a
halak súlyát, és ezekután megszületett a vég-
eredmény. Az első hivatalos gyermek horgász-
versenyt Győri Máté nyerte, aki közel 3 kiló sú-
lyú hal kiemelésével jeleskedett. A második he-
lyen Szakács Krisztián végzett kerek egy kilónyi
hallal, míg a harmadik helyre Modra Éva került
a maga 93 dekájával. A gyerkőcöknek nagy él-
ményt jelentett a verseny hangulata és mint
ahogy megtudtuk, a jelenlevők mindegyike jö-
vőre is benevez. 

A horgászversennyel egyetemben folyt a ha-
lászléfőző „viadal”, melyre hét csapat jelentke-
zett, köztük a környéken híres Szilasi fűszercsa-
pat is, akik tavaly a Lakikatlant is megnyerték.
A megmérettetés nagy kihívás volt mindegyik
résztvevőnek. Különböző technikákkal készítet-
ték el a halászleveket. Volt aki a passzírozásra,
volt aki a hagyományos módszerekre esküdött.
A főzőidő letelte után a szakmai zsűri ítélkezett,
és kihirdette a végeredményt, mely a helyi fű-
szercsapat (Rákócza Barnabás és Nagy Ferenc)
halászlevét találta a legfinomabbnak. A második
hely birtokosa a Nagy hohó és inasai lett, míg a
bronzérmet a Barátnők csapata nyerte. A ha-
lászléfőző versenyen a polgármester különdíját
a helyi SZISZETA nyugdíjasklub tagjai érde-
melték ki. 

Egy érdekes kincskereső játék is zajlott ezen a
napon. A két tagból álló csapatok versenyét Ju-
hász Kitti és Bartalos Mirella összetételű gárda
nyerte. A második hely megszerzése Horváth
Emese és Tóth Júlia nevéhez fűződik, a harma-
dik helyezett pedig a Modra Éva és Szakács Re-
beka összeállítású csapat lett. 

A közösségformáló napon mindenki jól szó-
rakozott. Tóth Péter polgármester szavai szerint
szeretnék rendszeresen megszervezni az au-
gusztus végi horgász- és halászléfőző versenyt.

Kép és szöveg: -pint-

Búcsi gyerekek a Pilisben

Pilis egyik kedvelt kirándulóhelye a Sas-szikla is

Horgász- és halászléfőző
verseny

vágyó gyermekeket három bo-
zontos sörényű haflingi lo-
vacska (Gyömbér, Menta és
Hurrikán) és két kis shetlandi
póni (Szeder és Áfonya) várta.
A tábor keretein belül a gye-
rekek megismerkedtek egy-

más kultúrájával, népi hagyo-
mányaival, ezek mellett lova-
golni tanultak, kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt és
sportolhattak, mozoghattak.

(miriák)
Halász Gabriella felvételei

Szilas

Gellér

Győri Máté, a horgászverseny legjobb pecása

Vasárnap délelőtt fanatikus horgászokkal telt meg a gelléri
kanális-part. Huszadik alkalommal rendezték meg a hagyo-
mányos augusztus végi horgászversenyt. 

A helyiek már kora reggel elfoglalták a legjobb helyeket,
hogy innen foghassák ki a zsákmányaikat. 34 horgász nevezett
be a versenybe, akik közül a 4 éves Soós Anikó, illetve a 63 éves
Jaskó József „kiemelkedett“ a mezőnyből, elsősorban koruk
miatt. A kifogott halak között nagymértékben pirosszárnyú
keszegek kerültek a horogra. Míg a pecások sorra gyarapították
a zsákmányaik számát, addig a kanális-part melletti tisztáson
már elkészült a környéken híres gelléri birkagulyás. Több mint
százan vettek részt a kellemes nyárvégi időben rendezett ver-
senyen.

A horgászverseny befejezése után a zsűri lemérte a halakat,
majd kihirdette a huszadik gelléri horgászverseny végeredmé-
nyét. Ezek szerint a legtöbb hal Kürthy Adrián szákjába került.
Második lett Dobronyi Imre, a harmadik helyet pedig Baranyai
Zsolt szerezte meg. -pint-

Horgászverseny
a kanális-parton

A Barátnők bronzérmes csapata

Magával ragadó operabemutatónak lehetett részese a tisztelt
közönség, 2011. augusztus 21-én a Búcsi Református Temp-
lomban, ahol a Theátrum Színházi Polgári Társulás nemzeti
operánkat, a Bánk bán-t mutatta be, Szent István királyunk
ünnepe alkalmából. 

Bánk bán bemutató 
a Búcsi Református
Templomban

Amikor a szervezők – nevezetesen a Búcsért, Szülőföldünkért
Alap tagjainak– elméiben megfogant az ötlet, még csak sejteni
lehetett, hogy valami különleges és nagyszerű dolog van ké-
szülőben. A Búcsi Ref. Templom már több alkalommal is teret
engedett különböző hangversenyeknek, de a 3 felvonásos
opera ennél több szervezést és munkát igényelt. Szerencsére a
község lelkésze, Dr. Molnár László Nt. Úr már a kezdeteknél
pártolásába vette a kezdeményezést, így a templombelső ide-
iglenes pódiummá alakult. A darab rendezője, Dráfi Mátyás Ér-
demes Művész minden zugot igyekezett beépíteni az elő-
adásba, kiemelve ezzel a templom építészeti megoldásait. A
magával ragadó előadás mindenféle hangosító technika nélkül
zajlott, köszönhetően a templom kiváló akusztikájának, és
nem utolsósorban Medveczky Szabolcsnak és remek zeneka-
rának. A zsúfolásig megtelt templom közönsége közvetlen ré-
szese lehetett a hatalmas drámáknak. Az előadás végén a kö-
zönség állva tapsolta végig, amíg a társulat – többszöri meg-
hajlás után  - végül elhagyja  a pódiumot. 

A Theátrum Színházi Polgári Társulás, valamint a szervezők
bebizonyították, hogy azok számára, akik át akarnak adni va-
lami értékeset, és elég merészek hozzá – nincsenek akadá-
lyok. Az előadás hozzáférhető volt a legszélesebb közönség
számára is, a Bethlen Gábor Alap támogatása révén. Ezáltal a
belépti díjak jelentős mértékben csökkentek, így a széles kö-
zönség anyagi helyzetre való tekintet nélkül, felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodva ünnepelhette Szent István király ünne-
pét. /k.a/

danubius fluvius - duna
képfolyam címmel európa
második leghosszabb folyó-
járól több száz amatőr és
művészi fotó, térkép, tárgy
és film segítségével bemu-
tató kiállítás nyílt dunamo-
cson, a kultúrházban.

Egészen biztosan minden-
kinek van valamiféle kötő-
dése, pozitív vagy negatív él-
ménye a Dunával kapcsolat-
ban. A most nyíló tárlaton
ezer arca jelenik meg a Duná-
nak. A képek tanúsága szerint
a Dunában lehet fürdeni, ha-
józni, halászni, aranyat mosni,
homokzsákokkal küzdeni el-
lene, de egyet nem lehet: ki-
sajátítani - hangsúlyozta Ba-
nai Tóth Pál polgármester ün-
nepi megnyitójában. 

Az egy hónapon át látható
tárlat megnyitóján mutatják
be nálunk először. A Fekete-
erdőtől a Fekete-tengerig
című, nyolc Duna menti or-
szág koprodukciójában több
mint ötven éve készült filmet.

A kiállítás négy nagy mű-
faji témakör mentén szervezi
egységbe a sok-sok Dunához
kapcsolódó emléket, képet.

Az első a Duna térképészeti
feldolgozásával foglalkozik. A
második a Duna pillanatké-
pekkel megőrzött arcait mu-
tatja be fényképek segítségé-
vel. A harmadik a Duna moz-
góképes archív képeit vetíti a

látogató elé. A negyedik a Du-
nához kapcsolódó „örökség-
projektekből” válogat és eze-
ket mutatja be, kicsit és na-
gyot, személyeset és közössé-
git egyaránt. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

A Duna mint képfolyam

Jöhetnek a nebulók!
A megyercsi óvoda illetve is-
kola felkészült az új tanévre.
ezt tudtuk meg Molnár zol-
tán polgármestertől, aki el-
mondta, hogy a vakáció alatt
nem tétlenkedtek az óvoda il-
letve az iskola felújítását ille-
tően. 

Főleg az óvoda konyhai ré-
szét kellett megfelelő szintre
emelni, annál is inkább, mi-
vel itt nemcsak az óvodások-
nak, hanem az iskola tanuló-
inak, sőt még a helyi nyugdí-
jasoknak is készül étel. Egyéb
apró javításokat is eszközöl-
niük kellett a tanévnyitó előtt.
Az új óvodai tanévet 34 kis-
gyermekkel indítják, ebből 21

-gyel magyar 13-mal szlovák
nyelven foglalkoznak majd. A
megyercsi óvoda magyar
nyelvű részlegén Vörös Csilla
és Zakál Szilvia míg a szlovák
részen Bereczová Anička és
Kroupová Petra látja el az óvo-
dai teendőket. Az ősz folya-

mán az iskolai padok egy ré-
szét is fel szeretnék újítani,
majd fokozatosan egyéb
munkák elvégzésére is szük-
ség lesz – tájékoztatott ben-
nünket Megyercs polgármes-
tere.

Kép és szöveg: -pint-

Megyercs

Nyárvégi rock and roll parti
Augusztus utolsó szombatján a rossz idő ellenére szép számban jelentek meg szórakozni vá-

gyó fiatalok a Megyercs főterén rendezett rock and roll partira.A szabadtéri eseményen fő-
leg fiatalok ropták a táncot, de idővel a középkorosztály is bekapcsolódott. A buli talp -

alávalóját DJ Steewen szolgáltatta. A zenefelelős repertoárjában megtalálhatók voltak a hetvenes-
nyolcvanas évek közkedvelt dalai szintúgy, mint a mai topslágerek. Az ingyenes akció este fél nyolc-
kor kezdődött és hajnali kettőig tartotta magát. A rock and roll partin fellépett Tamás és a jam-
peccsajok, akik zeneileg még jobban felkavarták a főtér levegőjét. Bár az egyre sűrűsödő felhők
jónéhány személyt megriasztottak, a vihar ezen az estén kegyes volt Megyercshez, elkerülte a te-
lepülést. Igy zavartalanul folytatódhatott a bulizás, és a „ vihartól félők” is visszaszivárogtak, és ön-
feledten buliztak hajnalig. A helyszínen mindenki jól érezte magát. A megyercsi szabadtéri parti
a vártnál sokkal jobban sikerült. Érdekes, hogy a régiónkban egyre több helyen rendeznek ilyen
jellegű nyárvégi bulikat, amelyek főleg a mai fiatalok körében igen népszerűek. -pint-



Múlt heti számunkban a csallóköz-
aranyosi csapat bajnoki rajt előtti
készülődéséről adtunk számot, most
a Naszvad/Ímely, és a II. ligában sze-
replő gútaiak terveiről faggattuk a
klubvezetőket, illetve edzőket. A gú-
tai csapat egy héttel később, szep-
tember 17-én vívja meg az új idény
első mérkőzését, méghozzá az első
ligából éppen kiesett Čadca ottho-
nában.  

ŠSK CVČ FERPLAST NASzVAD/ÍMELy
Remek rajtot vettek a naszvadi/íme-

lyi lányok az előző idényben. Sőt, „egy
pillanatra” az első helyen is megvil-
lantak, mindezt nem érdemtelenül.
A csapat kiválóan játszott, a sportsze-
rencse is melléjük szegődött, így a  ké-
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KoS 
A magánéleted kelle-
mesen alakulhat, kü-
lönösen a szerelmi
életedben érhetnek iz-

galmas meglepetések. Párod
most magától kitalálja, hogy
mire vágysz.

BIKA
Otthonod megadja ne-
ked azt a nyugalmat és
meghittséget, amiben

kipihenhetnéd magad. Sajnos
most nagyon feszültnek érzed
magad.

IKREK
Az elmúlt időszak csa-
lódásai miatt a mun-
kádba temetkezel, és
nem veszed észre,

hogy közben az élet elsuhan mel-
letted.

RÁK
Tegyél radikális lépé-
seket az életminősé-
ged javítása érdeké-
ben. Gondold át a kap-

csolataidat, találj megoldást a
régi problémák felszámolására.

oRoSzLÁN
Az elmúlt időszak ke-
serves csalódásai után
kezdesz rádöbbenni
arra, hogy nem érde-

mes olyan emberrel szerelmi vi-
szonyba bonyolódnod, aki már
valaki másnál köteleződött el.

Szűz
A szerelemben és a
munkában is érdekes
fordulat várható. Egy
régi ismerősöd min-

dent megtenne azért, hogy is-
mét a közeledbe férkőzhessen.

MÉRLEG
Ideje szakítani a stresz-
szes életmóddal, és tu-
datosan kialakítani
egy egészségesebb, kí-

mélőbb életvitelt.
SKoRPIÓ

Csak úgy sziporkázol
ezen a héten, ezernyi
gondolat jut az
eszedbe, csak arra vi-

gyázz, hogy ezeket ne felejtsd
el, vagy valaki eltántorítson a
megvalósításuktól.

NyILAS
Szervezd meg alapo-
san a mindennapi te-
endőket és ragaszkodj

a kitűzött programjaidhoz, el-
lenkező esetben konfrontációra
számíthatsz a családoddal és a
kedveseddel.

BAK
Ha éppen most gyó-
gyulsz egy betegség-
ből, vagy olyan hely-

zetben vagy, hogy kímélned
kell magad, akkor ne legyen en-
nél semmi fontosabb.

VÍzöNTő
Szembe kellene néz-
ned végre azzal az igaz-
sággal, hogy az a töké-
letes társ, akiről álmo-

dozol, a valóságban talán nem
is létezik. 

HALAK
Váratlan hírek és szá-
monkérések befolyá-
solhatnak ma a mun-

kádban, ezért bölcsen tennéd,
ha az esetleges szakmai hiá-
nyosságaidat pótolnád. K

és
zí
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HoroszkópProgramajánló

ÉSzAK-KoMÁRoM:
Csemadok Galéria:
Szeptember 4-27. Selye János Napok -
Előadások, konferenciák, kiállítások,
megemlékezések.
Szeptember 7.  Történelmünk sorskér-
dései - Dr. Varga Tibor előadás-sorozata
duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete, Nádor u. 8.:
A cserkészfogadalom jelentősége. A
Visegrádi Négyek országai cserkész-
mozgalmának dokumentum-kiállítása,
szeptember 23-ig tekinthető meg.
európa udvar, Komárom:
Kútfeszt, szeptember 9.-11. Péntek:
19:00 Ritka Magyar Banda
20:00 Improvizációs est - Itt és most
Kiss Szilvia, Czajlik József, Gál Tamás,
Ollé Erik, Nádasdi Péter, Lakatos Róbert
21:30 Táncház a Madách art caféban a
Ritka Magyar Bandával
Szombat:
15:00 Korpás Éva - Szól a kakas, szól (gye-

rekkoncert) www.korpaseva.sk
17:00 Kor-Zár együttes www.kor-zar.com
19:00 Fats Jazz Band www.fatsjazzband.com
21:00 Nosztalgia buli a Zseb zenekarral

az Irish pubban
Vasárnap:
14:00 Hetényi gólyaláb színjátszó cso-
port - Lázár Ervin: Hapci király
15:00 Csavar színház – Asszony (mesejáték)
Kiss Szilvia, Bodonyi András, Gál Tamás
16:30 Pályi János: Vitéz László (bábjáték)
www.palyijanos.hu
18:00 A nagykanizsai Igricek együttes 

NASzVAD:
Szeptember 9-11  Naszvadi Napok.

Péntek: 15.00 A Naszvadi Alapiskola
volt diákjainak találkozója (alapiskola
díszterme).

17.00 Koszorúzás a Naszvadiak Emlék-
művénél
18.00 Ünnepi önkormányzati ülés
20.00 História koncert (főtér)
Szombat:
8.00 Naszvadi búcsú és vásár 
9.00 Futballtorna felnőtteknek (műfü-

ves pálya)
10.30  Fotókiállítás megnyitó - Naszva-
diak fotóversenye - Az év fotója 
(a Kultúrközpont Stúdiógalériája)
12.00  Gulyás- és halászléfőző-verseny
(a kultúrház udvara)
13.00  Lovaglás (községi hivatal mellett)
14.00  Nemzetközi fotopiknik (fotókiál-
lítás a Lýra szobornál)
16.00  Szórakoztató műsor: Princess - he-
gedű hármas, Viva tánciskola, Silvia Kli-
mentová – ének (főtér, községi hivatal )
16.00  Öregfiúk, Naszvad – Nagyszombat 
17.00  Kézilabda: Naszvad/Ímely–Kassa 
18.30 A főzőverseny kiértékelése 
(kultúrház udvara)
19.30  Népmulatság (kultúrház udvara)
Vasárnap:
8.00  Vasárnapi istentiszteletek
10.00 Naszvadi búcsú és vásár
14.00  Bajnoki labdarúgó mérkőzés 
15.00  Ünnepi gálaműsor 

(főtér - községi hivatal)
A Naszvadi Napokon továbbá légvár, arc-
festészet, bohóc, valamint gyöngyfűzők
sátra várja az érdeklődőket a főtéren.

NAGyMEGyER:
VMK nagyterme:
Szeptember 8-án 18.00, Nyugdíjasok
nyárbúcsúztatója  a Nagymegyeri Nyug-
díjas Klub szervezésében.
Szeptember 11-13, XIV. Terménykiállí-
tás a Szlovákiai Kertészkedők Nagyme-
gyeri Alapszervezete és a Nagymegyeri

Városi Művelődési Központ szervezésé-
ben. Nyitvatartás: 8.00-16.00.
Szeptember 19-én, 17.00 órai kezdettel
Az időskor méltóságáért. Alzheimer-
kóros  emberek hozzátartozói klubjának
megalapítása a Szlovákiai Alzheimer
Társaság nagymegyeri magyar részlege
szervezésében.
zárda iskola udvarán  (rossz idő esetén
a VMK-ban):
Nyárbúcsúztató szeptember 15-én, 15.00
- 21.00, gyerekprogramok: arcfestés, kéz-
műves foglalkozások, ugrálóvár, mo-
derntánc-csoportok fellépése, break,
zumba-csoportok bemutatója, sztárven-
dég előadása.
VMK: Tamás Gábor - élő koncert 90
percben, október 7-én 19.00 órakor, Jegy-
elővétel és foglalás a VMK-ban augusz-
tus 23-tól. Belépő: 10-9-8 €.
Plauter -kúria: Szeptember 16-17 Autós-
motoros találkozó, kiállítás, DB drag
racing, RC bemutató és verseny, quad
verseny, koncertek, családi programok,
szept. 17-én felvonulás Nagymegyerről a
Slovakia ringre.

PozSoNy:
Városi Galéria:
Szeptember 8-án nyílik a Picasso: La Su-
ite Vollard (Szerelem és halál) című tár-
lat a Mirbach-palota kiállítótermeiben. 

KAMoCSA
Oáza camp: szeptember 15-18. 10. Mo-
tofest a MC Intruders szervezésében.
Három zene-színpad: rock, blues, diszkó,
tüzijáték, sztriptíz és sok sport. A tavalyi
áradás jóvátételeként ezúttal minden
duplán. A motorosok belépője tartal-
maz egyszeri étkezést és egy sört, ezen-
kívül jelvényt vagy trikót (ugyanígy az
utasaik számára is).

UtazásNevessünk

Kézilabda
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Aludjon disznóólban
Kovácsszénája, a Mecsekben megbúvó kis falu különleges

szálláshelyet kínál a turistáknak. A Hári vendégház mellett
Disznyó Hotel várja a megfáradt vendégeket.

Egy 1900-as évek elején épült gyönyörű disznóólat tataroz-
tak és újítottak fel a faluban. Ebben nyílt meg a Disznyó Ho-
tel. A Disznyó Hotel 7 db nyári szállással, egy közös fürdő és
toalett helyiséggel várja az erre látogató turistákat. A szállás-
díj csak 500 Ft/fő/éj! Hálózsák ajánlott!

Bejelentkezni az önkormányzatnál lehet. -net-

Nem mi voltunk...

Két férfi dolgozik a
parkban. Az egyik
gödröt ás, a másik be-
temeti. Egy járókelő
figyeli egy darabig,
majd nem állja meg
szó nélkül:

Ne haragudjanak,
már jó ideje figyelem
magukat. Miért ássák
azt a gödröt, ha úgyis
megint betemetik?

Eredetileg hárman
vagyunk a brigádban:
Pali ássa a gödröt, Ede
ülteti a fát, és én töl-
töm fel a fa körül a
földet. Csak Ede ma
nem jött, mert beteg
lett.

- Sanyikám, már elfe-
lejtetted, hogy az orvos
megtiltotta, hogy evés
előtt sört igyál?!

- Helyes. Vidd innen a
kaját!

A férj későn érkezik haza, rögtön
a felesége mellé fekszik az ágyba.

- Most hagyj, fáj a fejem - mondja
a nő.

- Na ne, már te is?! Mi van veletek
ma?

1. forduló,
2011. szeptember 10. – 11.

Naszvad/Ímely – Kassa
Inter – Csallóközaranyos 

2. forduló,
2011. szeptember 17. – 18.

Csallóközaranyos – Modra 
Naszvad/Ímely – Inter 

3. forduló,
2011. szeptember 24. – 25.

Modra – Naszvad/Ímely  
Csallóközaranyos – szabadnapos lesz  

4. forduló,
2011. október 1. – 2.

Csallóközaranyos – Bytča
Naszvad/Ímely – szabadnapos lesz  

5. forduló,
2011. október 8.- 9.

Bytča – Naszvad/Ímely
Nagytapolcsány – Csallóközaranyos

6. forduló,
2011. október 15. – 16.

Csallóközaranyos – Michalovce jun. 
Naszvad/Ímely – Nagytapolcsány 

7. forduló,
2011. október 29. 30.

Michalovce jun. – Naszvad/Ímely
Mocsonok – Csallóközaranyos

8. forduló,
2011. november 5. – 6.

Csallóközaranyos – Senica 
Naszvad/Ímely – Mocsonok

9. forduló,
2011. november 12. – 13.

Senica – Naszvad/Ímely
Besztercebánya – Csallóközaranyos

10. forduló, 
2011. november 19. – 20.

Kassa – Csallóközaranyos
Naszvad/Ímely – Besztercebánya 

11. forduló, 
2011. november 26. – 27.

Csallóközaranyos – Naszvad/Ímely 

Hétvégén rajtol a nők I. ligája 

A nők I. ligájának sorsolása

Miškovič György, a csapat edzője

(Mivel nem sokkal a bajnoki nyitány előtt Nyitra csapata kilépett a bajnok-
ságból, mindössze 11 csapat veszi fel a versenyt a 2011/2012-es idényben.
ennek következtében, minden fordulóban egy csapat szabadnapos lesz.) 

A gútai lányok a negyedik helyet szerezték meg Gúta Város Nagydíján

zilabda-közvélemény nem is tekintette
különösebb meglepetésnek a nasz-

vadi/ímelyi szárnyalást. Aztán valami
történt, hiszen fordulóról fordulóra
esett vissza a csapat teljesítménye, vé-
gül a 10. helyen fejezte be a bajnoksá-
got. Mondjuk meg őszintén, a csapat
összteljesítményét tekintve ez volt az
előző idény reális képe. „Ezt az idényt
ugyanazzal a kerettel kezdjük, amellyel
befejeztük az előzőt. A változás csak
annyi, hogy a csapat sokkal összeszo-
kottabb és tapasztaltabb. A kedvezőt-
len anyagi helyzet ellenére tovább él-
vezzük a községi önkormányzat támo-
gatását, így a kezdődő bajnokság ilyen
szempontból teljes mértékben fedezve
van. Az edzéseken a kombinációs ele-
mek gyakorlását és az erőnlét javítását
tűztük ki célul. Több felkészülési mér-
kőzést játszottunk, közben megnyer-

tük Gúta Város Nagydíját, az utolsó si-
mításokat a nyitány előtt Horvátor-
szágban végeztük el, ahonnan augusz-
tus végén érkeztünk haza. Ebben az
idényben mindenképpen javítani sze-
retnénk előző helyezésünkön, ebben a
csapatban ugyanis lényegesen több
van, mint amit az előző idényben pro-
dukált” – mondta el lapunknak Miš-
kovič György, a csapat edzője.    

Játékos-keret:
Haris Lucia, Kelemen Petra, Gom-

bár Mária, Haris Edina, Molnár Bar-
bara, Molnár Alíz, Gogola Andrea, Ha-
ris Szandra, Oláh Gabriella, Alena Šu-
lanová, Nikoleta Burešová, Szabó Ve-
ronika, Bíziková Réka, Mahor Csilla.
Edző: Ing. Miškovič György, csapatve-
zető: Mahor István. 

Klubvezetés:
elnök: Ondrej Haris
Vezetőség: Szabó Annamária, Za-

char Ervin, Vlahy Jenő, Szabó Vero-
nika, Pastorek Jozef.

HŠK 7� GÚTA
Zolnai Miroslav edző csapata az előző

idényben többnyire az alsóházban ta-
nyázott. És mivel a keret nem változott,

val is, amellyel különösen jó baráti
kapcsolatokat ápolnak. A felkészülés
kicsúcsosodása természetesen a Gúta
Nagydíjáért folytatott küzdelemsoro-
zat volt, amelyen a hazaiak az előkelő
4. helyet szerezték meg 15 csapat rész-
vétele mellett. A városi önkormányzat
továbbra is támogatja a klubot, így kü-
lönösebb problémák ezek a téren nem
szabadna, hogy gátolják a csapat sze-
replését. Csakúgy, mint az előző idény-
ben, nyolc csapat veszi a küzdelmet a
bajnoki címért. Érsekújvár, Lég, Mar-
tin, Uhrovec, Detva, Čadca és Lehota
pod Vtáčnikom csapatai mellett, ter-
mészetesen a gútaiak is. 

Játékos-keret: Vass Krisztina, Laka-
tos Éva, Bagita Mónika, Csente Kitty,
Kristína Navrátilová, Kürty Nikolett,
Angelika Rebrošová, Molnár Ale-
xandra, Nagy Nikolett, Nagy Micha-
ela, Csente Alexandra, Bogár Nikolett,
Szeder Bernadett, Névery Brigitta, Har-
csa Simona és Tímea Navrátilová.
Edző: Miroslav Zolnai, csapatvezető:
Harcsa Árpád

Klubvezetés: 
elnök: Miroslav Zolnai
Klubtitkár: Michal Mahor.

(bör, dm) 

az új idényben sem várható különösebb
előrelépés, bár a szurkolók szívesen ven-
nének egy nagyobb léptékű ugrást az
élmezőny irányába. Ezt sem lehet ki-
zárni, hiszen a csapatból nem hiányzik
a kellő önbizalom, aminek egyik bizo-
nyítéka, hogy az első ötbe prognoszti-
zálja magát. Persze, a nyolctagú me-
zőnyben ez is nehéz lesz, de az ellenfe-
leket nézve, nem alaptalan célkitűzés. 

A csapat rendszeresen tartja edzé-
seit, különösen a gyorsaságra és az
erőnlét javítására helyezve a hangsúlyt.
Igen, éppen az erőnlét hiánya okozta a
tavalyi idény legnagyobb problémáját
a gútai lányoknál. A felkészülés alatt
több mérkőzést játszottak magyar el-
lenfelekkel, de rendszeresen találkoz-
nak az I. ligás Naszvad/Ímely csapatá-
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V pondelok 5. 9. predpokladám v našom re-
gióne zrána ešte polojasno, poobede a k večeru
pribúdanie oblačnosti, neskôr občasný dážď a
miestami aj búrky. Možnosť búrok do 10%.
Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od 16
do 18  ̊C, denná teplota od 28 do 30  ̊C. Slabý J
vietor do 2 – 4 m/s.    
V utorok 6. 9. predpokladám v našom regióne
veľkú oblačnosť až zamračené s dažďom, mies-
tami aj búrky. Možnosť búrok do 10%. Množ-
stvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od 16 do  18
C̊, denná teplota od  22 do 24  ̊C. Mierny až čer-
stvý SZ vietor do 6 – 10 m/s. 
V stredu 7. 9. predpokladám v našom regióne
polooblačno až oblačno s malou možnosťou
slabých prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 10 do 12  ̊C, cez deň od 21 do
23  C̊. Slabý Z, SZ vietor do 2 – 4 m/s.   
Vo štvrtok 8. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota

od 12 do 14  ̊C, cez deň od 22 do 24  ̊C. Slabý Z
vietor do  2 – 4 m/s.     
V piatok 9. 9. predpokladám  v našom regióne
polooblačno, neskôr veľká oblačnosť až za-
mračené  s možnosťou prehánok alebo sla-
bého dažďa. Množstvo vlahy do 2 mm.  Nočná
teplota od 10 do 12  C̊, denná  teplota od + 20
do + 22  C̊. Slabý Z, SZ vietor do 2 – 4 m/s.   
V sobotu 10. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 11  do 13  C̊, denná teplota od 22 do 24  C̊.
Slabý J vietor do 2 – 4 m/s. 
V nedeľu 11. 9. predpokladám v našom re-
gióne polojasno. Nočná teplota od 13  do 15  ̊C,
denná teplota od 23 do 25  ̊C. Slabý J vietor do
2 – 4 m/s.    
V nasledujúcom týždni očakávam primerané
denné aj nočné teploty na toto ročné obdobie.

S pozdravom 
bude ešte aj krajšie počasie „dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 5. 09. - 11. 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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... 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

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu B 

AutOšKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370370 eur s DPH

zľavazľava

Práca s talentovanými deťmi a mládežou - kajak-kanoe, basketbal

Krúžok plávania MŠ Krúžok „Bábkové divadlo“
Krúžok plávania ZŠ Klub tvorivosti „Tvoriváčik“ pre deti a rodičov
Krúžok HIP-HOP Krúžok Odysea mysle - Tvorivá dramatika
Škola tanca pre deti MŠ Tvorivé dielne „Sobotníček“
Škola tanca – spol. tance ZŠ Krúžok konverzácie v slov. jaz. pre žiakov 5.-9. roč.
Škola tanca-  spol. tance SŠ Slovenčina hrou – konverzácia v slov. jaz. pre žiakov 1.-4. 
Break pre deti a mládež Cvičenie s fit loptou pre žiakov ZŠ
Krúžok KUNG-FU ZŠ, SŠ „Kuchárčenie s Katkou“-pre deti a ich rodičov, deti zo ZŠ
Joga Kurz šitia a strihov pre rodičov a  verejnosť
Brušný tanec Modelársky krúžok
Pohybové hry Klub modelárov
Krúžok TAI-CHI Krúžok KEMPO
Kurz tvorivosti Krúžok patchworku  pre žiakov ZŠ a SŠ
BABY KLUB –- klub pre matky s deťmi Kurz  patchworku pre rodičov a verejnosť
Krúžok netradičných hier (guličky, RINGO...) Výtvarný krúžok pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ
ART keramia-práca s hlinou Výtvarný krúžok pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ
„Brožovanie“- korálková technika Výtvarný krúžok pre žiakov ŠZŠ
„Poškoláčik“- príprava do školy Šikovné ruky pre žiakov ŠZŠ
Krúžok stolného tenisu Kurz šitia a strihov pre žiakov ZŠ
Klub stolného tenisu

Klub M - otvorený klub pre deti a mládež - biliard, stolný tenis, tvorivé dielne, zábavné hry...
denne od 13,00 - 16,00 hod.

Klub „ zlATÁ  BRÁNA“- klub pre matky s deťmi

Vážení rodičia !
V tomto školskom roku 2011/2012 pre-

vezmú žiaci základných škôl a stredných škôl
od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý
reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich
záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý
žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného
termínu odovzdať aj Centru voľného času v
Komárne, ktoré mu bude v tomto školskom
roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Navyše
získaný finančný príspevok zo štátneho roz-
počtu sa využije na podporu aktivít, ktoré de-
ťom a mládeži poskytneme.

Každý žiak môže navštevovať viaceré záuj-
mové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitú-

ciách , poukaz však môže poskytnúť iba jednej
škole alebo školskému zariadeniu podľa vlast-
ného výberu. 

Veríme, že vaše deti a mládež budú aj v
školskom roku 2011/2012 tráviť voľný čas ak-
tívnou záujmovou činnosťou v krúžkoch, klu-
boch a športovou činnosťou v strediskách ka-
jak-kanoe, basketbal, ktoré pracujú  pri CVČ v
Komárne.

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch
a ich použití môžete získať v Centre voľného
času Rozmarínová ul. č. 2 Komárno , tel. 7730
396  alebo na internetovej stránke Ministerstva
školstva Slovenskej republiky www.educa-
tion.gov.sk Želáme úspešný školský rok !

Ponuka činnosti CVČ v Komárne
na školský rok 2011/2012

V Centre voľného času sa vytvára priestor
pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vo
voľnom čase. Plnohodnotné a zmysluplné trá-
venie voľného času je najlepšou prevenciou
pred negatívnymi  vplyvmi  prostredia, v kto-
rom mladí ľudia sa pohybujú. Kvalitné využí-
vanie voľného času napomáha formovať ich
osobnosť, hodnotový systém a ovplyvňuje aj
ich profesijnú orientáciu. 

Na aktivitách centra voľného času sa môže
zúčastňovať každé dieťa a mladý človek bez
špeciálnych potrieb, talentu a nadania, hlavný
je ich výber záujmu. Aktivity  sa môžu vyko-
návať aj v spolupráci s rodičmi.

• Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Rozmarínová
ul. č. 2 Komárno osobne alebo telefonicky na telefón-
nom čísle 7730 396 denne od 7,00 - 16,00 hod.   

• E-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com

Mestá Komárno a Komárom
chcú v budúcnosti užšie spo-
lupracovať. Pomôcť im má
spoločný projekt cezhraničnej
spolupráce v celkovej hodnote
136.900 eur, z ktorých 99.600
eur sa bude hradiť z fondov
európskej únie.

Cieľom projektu je podpora
dlhodobej spolupráce a integro-
vaného rozvoja, ktorý pomôže
zvýšiť úroveň hospodárskej a so-
ciálnej integrácie. 

„To znamená zosúladenie
hospodárskych, kultúrnych a in-
vestičných zámerov Komárna a
mesta Komárom. Výsledkom

môže byť spoločné využívanie
niektorých hospodárskych a
ďalších zdrojov miest na oboch
brehoch Dunaja. Výstupmi pro-
jektu budú spoločná rozvojová
stratégia a prehodnotenie
územnoplánovacích dokumen-
tácií oboch miest v jednotnom
formáte a so zosúladenou kon-
cepciou," uvádza sa v projekte.
Pri spracovaní územnoplánova-
cích dokumentov sa vyhodnotia
jednotlivé oblasti hospodárs-
keho a sociálneho rozvoja a in-
vestície na oboch brehoch. Na
ich základe bude možné vytvo-
riť dlhodobú spoločnú stratégiu

a zosúladiť urbanistické a roz-
vojové zámery oboch miest v
športe, zdravotníctve, kultúre a
iných oblastiach. Podľa autorov
projektu najvýznamnejšou spo-
ločnou investíciou bude vybu-
dovanie nového mosta cez Du-
naj. „Mesto rozdelené búrlivými
obdobiami v histórii dostáva
takto novú možnosť na zjedno-
tenie.“ „Súčasťou plánovaných
aktivít budú okrem vyhotove-
nia potrebných dokumentov aj
rôzne workshopy, odborné kon-
ferencie a konzultácie,“ konšta-
tuje sa v projekte.

zdroj:sme.sk 

Prihraničné mestá sa chcú rozvíjať spoločne

Komárno alebo slovensko-
maďarská otázka v praxi

Podľa aktuálnej situácie sme my chodili za ná-
kupmi tam, alebo oni k nám. Rifle z Maďarska boli
vždy o triedu vyššie. Diskotéky tam boli veselšie. K
nám sa zas chodilo na korzo a do reštaurácií. Naše
dievčatá sú krajšie, ich sa zvodnejšie obliekajú. Pra-
videlne sa striedajú kolóny áut raz na benzinkách
u nás, raz u nich. Na jednej nádrži ušetríte buď pár
forintov, korún alebo centov. Preto, bežný Komár-
ňan  nosí v peňaženke dve meny a voľakedy mal
pas stále u seba. Pár vyvolených v Maďarsku pra-
covalo vždy, príchodom investora do Maďarska
zrazu kolóny tvoria autobusy voziace pracovníkov
z mesta Komárna a okolitých dedín do Maďarska.

Keď sme sa pripájali k EÚ, našli sa hlasy, ktoré
kričali, že strácame svojbytnosť, kultúru, jazyk a
ženieme sa do područia mocností, ktoré ovládajú
svet. Občas sa vynoria zaručene „presné" informá-
cie o autonómii. Zatiaľ, my, čo robíme kultúru,
hodnotíme. Záujem o slovenský folklór neklesá,
možno rastie, dokonca aj v Maďarsku. Nik nás za-
tiaľ  nechcel pomaďarčiť. Tí, čo sa zaujímali, sa za-
ujímajú stále a majú nás radi, pozývajú nás a my
ich. Nezmenilo sa nič. Myslel som si, že keď už sme
takým stredobodom záujmu, čo sme vždy, keď ide
napríklad o sochu a blížia sa voľby, pomôžu nám
napríklad finančne. Sme slovenský súbor v Ko-
márne a vraj kultúru podporiť treba. Čakáme do-
dnes. Pomoc neprichádza. Práve naopak, pribúda
kriku ako treba hájiť našu kultúru a históriu. Vy-
hadzujú sa peniaze na mítingy a konferencie o
spolupráci. Ale keď chceme napríklad peniaze na
kroje. Nič. Nie sme na rade. Škoda sa sťažovať. Na-
šťastie, pomáhajú nám sponzori. Asi nemusím
zdôrazňovať, že aj maďarskí. A predstavte si, že
nikdy nechceli, aby sme si na detviansky kroj pri-
pli maďarskú trikolóru.

Raz sme mali mať predstavenie pre politickú
stranu. Prečo nie, zaplatia toľko, čo ostatní, lebo
niekde cvičiť musíme, na nohách čosi mať treba. Pý-
tal som sa, že či treba hosťa nejak špeciálne privítať.
Vraj áno, samozrejme, ale na predstavení už ne-
bude. Bude s dôležitými vo VIPke. Fíha. Tomu vra-

vím záujem. Potom z toho zišlo. Asi sme nemali
správnu VIPku.  Prišiel súbor z iného mesta. Aj som
chcel ísť na predstavenie, ale potom som sa zľakol,
čo keď náhodou, vďaka mojej angažovanosti v Ma-
tici niekto vymyslí, že som dôležitý a patrím na
VIPku. Nedajbože, ma nepustia na predstavenie,
aby sa pochválili, že majú kontakt na Maticu v Ko-
márne a budem sa musieť stretnúť s papalášmi. Ne-
šiel by som tak na predstavenie a urazil by som ko-
legov umelcov, ktorí prišli odovzdať to, čo majú sku-
točne na srdci a je im ukradnutá celá VIPka. Ja urá-
žam nerád, stále si myslím, že zaujať sa dá aj inak.

Prečo to všetko píšem? V sobotu sme mali pred-
stavenie v malej dedinke, kde je väčšina obyvate-
ľov maďarskej národnosti. Po predstavení ma za-
stavila teta, taká svieža sedemdesiatnička. Chytila
ma za ruku a lámanou slovenčinou povedala: „Joj,
taký som rada, keď vás vidím, ako dievčatá usmie-
vujú, keď tancujú, vidno, že láskou robia. Ja vždy
prídem pozrieť aj vás aj našich, Maďarov, lebo aj to
pekné. A to je dobre, že máme aj také aj také, po-
tom je farebnejšie a svet by mal závidieť. Nie furt
hovoriť, že len také treba aké sme narodili, veď to
len sprosté človek povie. Aj chléb, keď kúpim, ne-
pýtam, kto robil, ale pozriem či nie je tvrdé. Preto
vám hovorím, aby ste nepozerali, čo vám hovoria,
keď zlé povedia, lebo to sú sprostí, my vážime kaž-
dého, kto chce dobre." Tak som tete poďakoval za
podporu a uistil som ju, že nikto nám nehovorí nič
zlé a aj keby, robíme to pre ľudí ako je ona.

Ďalší deň sme mali voľno, tak som vzal detská
kúpať sa. Do Maďarska. Je to len sedem minút,
dobre sa tam parkuje, bazény sú v krásnom pro-
stredí a majú tobogány, ktoré u nás absentujú. Pri
bazénoch bolo počuť slovenčinu snáď viac ako ma-
ďarčinu. Bolo to krásne pohodové popoludnie, se-
dem minút od domu, ale v inom štáte. Nikto ne-
chcel pas, hoci som sa otočil štyrikrát cez hranice,
dokonca akceptujú aj euro. Slovami milej tety: "Je
dobre, že máme aj také aj také, je tu o to farebnej-
šie." Jozef Černek

(Článok uverejňujeme so súhlasom autora)

S výrobkami komárňanských lodiarov sa stretávame
aj na takých miestach, kde by sme to ani nepredpo-
kladali.

Hron, po Váhu druhá najdlhšia slovenská rieka, pra-
mení v Nízkych Tatrách nad Telgártom a po 298 kilome-
troch sa za Štúrovom vlieva do Dunaja. Na 84. riečnom ki-
lometri – to je vzdialenosť od ústia – nachádzame dve de-
diny Levického okresu. Na pravom brehu Nový Tekov s
850 obyvateľmi, na ľavom Starý Tekov, v ktorom žije 1460
ľudí.

Tekovčania z oboch dedín boli oddávna a sú aj teraz
prepletení stovkami príbuzných i majetkových vlásoč-
níc. Hron, pretekajúci medzi nimi, však nedovolil na-
plno rozbehnúť všetky väzby. A pretože výstavba pev-
ného mostu neprichádzala kvôli nedostatku peňazí do
úvahy, samosprávy oboch obcí sa rozhodli pre kompový
prievoz. Cez rieku natiahli krížom hrubé oceľové lano,
vedľa ktorého vari pred dvoma desaťročiami začala pend-
lovať jednoduchá kompa – výrobok Slovenských lodeníc. 

Je to malé plavidielko – žiaden zázrak, veď sa do neho
zmestí najviac osem osôb, plus nejaký bicykel, alebo mo-
tocykel. Pred dvoma rokmi povodeň na Hrone dovalila k
prievozu kmeň obrovského stromu, ktorý pretrhol lano
ako by bolo zo špagátu. Odvtedy kompa bola na nútenom
odpočinku a vedenia oboch obcí sa rozhodli uviesť ju do
činnosti až v apríli tohto roku.

Malá a milá atrakcia – jediná podobná na Hrone –
funguje k plnej spokojnosti obyvateľov oboch dedín. Tí si
pomocou „mokrého mosta“ skracujú vzdialenosti či už
idú do práce, do viníc, alebo za zábavou. Rieka dáva pla-
vidielku rýchlosť, lano mu zasa určuje smer – podobne,
ako to bývalo kedysi pri kompách na dolnom Váhu. Prie-
vozníci ho však musia pomocou dvoch vratidiel dostať do
35-stupňového uhla na smer prúdnice, lebo ináč by sa ne-
pohlo z miesta. Aj tak mu treba zavše pomôcť dlhou pa-
licou, tzv. bidlom, alebo tyčou zakončenou hákom. Plavba
cez Hron trvá iba jednu minútu a cestujúci za ňu zaplatí
dvadsať centov. Kompa sa pohybuje celkom nehlučne,
nuž nie je div, že najčastejšou otázkou pasažierov je, kde
má skrytý motor. 

Komárno je mesto vôd, no takúto atrakciu nemá.
Ťažko by sme si totiž natiahnuté lano vedeli predstaviť
krížom cez Váh a už vonkoncom nie cez Dunaj. No čo si
myslíte, nebolo by takéto zelené plavidielko vhodným
doplnkom a obohatením mŕtveho ramena Váhu? fb

Snímka: autor

S komárňanskou kompou sú 
Tekovčania spokojní

Plavidielko, 
aké by sme 
aj my chceli

Otvorili sa hranice, najprv na papieri, neskôr naozaj. Rady áut na hraniciach postupne mizli až na-
koniec zmizli aj colníci a pasováci. Pribudli politici. Najprv pílili donesené závory, potom stavali ka-
menné totemy, aby ich iní politici mohli oblievať farbou. Občas do totemov niekto tlčie kladivom.
Ale len vo volebnom roku. zatiaľ, kým sa politici oboch strán s hŕstkou fanúšikov (podobne ako zá-
vory, aj tých si nosia) takto odbavujú na hraniciach dunajského mesta, Komárňania si žijú svoj ži-
vot v zásade rovnako. Odkedy si pamätám, do Maďarska, teda na druhú stranu mesta, sa chodilo
na nákupy. Malo to takú zvláštnu atmosféru. Totiž, u nás je to kúsok, vlastne len cez rieku, ale predsa
len ste v inom svete. Kedysi bolo treba prejsť cez pasovákov a colníkov, ešte predtým vám to naj-
prv úradník musel povoliť. ešte dlho po uvoľnení atmo sféry bolo teda každé prekročenie hraníc
menším adrenalínom. zvažovalo sa, čo kde sa nakúpi, ako a kde sa zamenia peniaze. Občas, najmä
na trhovisku, sa vyskytli tie falošné.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdíTÁS 120 nYElvRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com
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fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 

magasnyomással, KN, Nz, dS. 
Tel.: 0908 796 813.

ÚJSzüLöTTEK:
Szabóová Annamária (Kava); Vas Miklós (Komárom); Palló Ke-
vin (Bátorkeszi); Csémy Kiara (Komáromfüss); Csóková He-
lena (Marcelháza); Kukuková Dorota (Nemesócsa); Méhes
Balázs (Ekel); Lakatošová Letícia (Ógyalla); Tóth Attila (Gúta);
Baukó Ramóna Mercédesz (Komárom); Mlinkovics Kitti Ni-
koletta (Ekel); Novák Tamás (Bátorkeszi)

ELHUNyTAK:
Zsuzsa Mária (88) Megyercs; Fábiánová Katarína (77) Komá-
rom; Kocsisová Margita (71) Szentpéter; Puzsér Mária (61)
Őrsújfalu; Maszárová Alžbeta (70) Keszegfalva; Steiner Mária
(89) Martos; Steiner András (83) Komárom; MUDr. Jiřina
Holczheiová (86) Komárom; Duka Ján (88) Komárom; Hursan
Mátyás (74) Komárom 

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK:
Hörömpöli Róbert (Kolozsnéma) és Nagyová Erika (Gúta);
Kolibáč Eugen és Szabóová Oľga (Komárom); Ing. Száraz Šte-
fan és Ing. Ruzsková Denisa (Kava); Sikorčin Dominik és Rez-
ňáková Katarína (Komárom)

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

„Sú vety, ktoré nikdy nepovieme, 
sú chvíle, ktoré nikdy nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.“
Pri svätej omši si pripomenieme 
1. výročie odchodu do večnosti nášho
drahého tatinka, dedka a pradedka 

Milana Tomšíka zo Zeleného Hája. 
Dňa 5. septembra bude 7 rokov, čo dotĺklo šľachetné srdce 

našej milovanej maminke, babičke a prababičke 

Klárike Tomšíkovej zo Zeleného Hája. 
S láskou a vďakou spomínajú: Andika a Sonika s rodinami.

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 ala-
csony áron. energetikai
certifikátok készítése.
Tel.: 0908 861 641.

• Peniaze zadarmo Vám ne-
dáme, ale za najlepších
možných podmienok požiči-
ame. Tel.: 0905 283 602. Pro-
ficredit – som viazaný fi-
nančný agent spoločnosti Pro-
ficredit. 
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-

Hétfő: 18.00-tól
Kedd: 18.00-tól
Csüt.: 18.30-tól
Szerda:
hastánc 17.00-től, 
step-aerobic 18.30-tól
Klapka utcai 
élelmiszerbolt felett

ATIKáNAK hatodik már ez a szülinapja,
Mit kívánjon ilyenkor neki az apja?
Legyen minden órád, perced
Könnyű puha álom, Te vagy az örömöm
ezen a világon.

Nagy Attila, Agyagos.

„Mal nás všetkých nesmierne  rád a
chcel ešte s nami žiť, ale prišla
chvíľa, keď nás musel opustiť.“
Dňa 15. augusta sme si pripomenuli
najsmutnejší deň a 6. výročie odchodu
nášho milovaného 

Jožka Polláka 
z Hurbanova. S láskou a úctou spomínajú Anička, deti

Martinka a Milanko, vnučky, krstná dcéra Danka, 
švagriná Sonka s manželom a ostatná rodina.

„Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
Ten kto miloval nevie naňho zabudnúť. 
Keď na hrobe sviečka horí, 
Človek tíško modlitbou sa korí.
Modlitbu tichú šepkajú pery, 
Modlitbu skromnú, čo k nebu mieri.“
Dňa30. septembra si pripomenieme 30. výro-

čie úmrtia manžela, otecka, syna i brata

Jozefa Illésa z Hurbanova. 
O tichú spomienku ďakujú manželka Anna, dcéra Mar-
tina, syn Milanko, mamička a súrodenci zo Zemného 
s rodinami. Ten kto v našich srdciach žije, neumiera.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
Feledni Téged soha nem lehet.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk.
Hiányzol!“

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága 

édesanyánk Farkas Rozália
névnapjára és halálának 10. évfordulójára. 

A gyászoló család.

„elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál - az emlékedet.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
augusztus 29-én, halálának 

6. évfordulóján 

Csinger szül. Pethő Violára
(Nemesócsán).

Emlékét örökké őrzi családja.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, munkatársnak 

és az ismerősöknek, akik augusztus 25-én 
elkísérték utolsó útjára az ekeli temetőbe

Szépe Andrást, 
aki 57. életévében távozott szerettei köréből. 

Köszönjük a sok virágot, koszorút 
és a vigasztaló szavakat.

A gyászoló család.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Szeptember 5-én ünnepli 9. születésnapját

Augusztus 14-én Budapesten
megszületett 

drága kisunokánk

Bocskai István Vajk.
ezúton is köszöntik Őt Sörös

nagyszülei  Perbetéről.

„Baba a háznál az öröm forrása, a béke és a szeretet 
hírnöke, az ártatlanság nyugvóhelye.

A Földön az angyalok és az emberek közötti 
kapocs.“

e szép ünnep alkalmá-
ból szívből köszöntik:
Rebeka, szülei, kereszt-
szülei és nagyszülei.

Rássó Márk 
Nagymegyeren.

e szép ünnep alkalmából kívánunk
sok erőt, egészséget és boldogságot:
Szilvia és Hajni családjukkal, Éva
néni és zsuzsika.

„Hétköznap volt és csupán két tanú volt,
Nem volt hatalmas vendégkoszorú,

A vidám ősz, meg Isten odafent hallotta,
Amint mondtátok az igent.”

Szeptember 6-án ünneplik 25. házassági évfordulójukat 

Paluška László és neje Paluška Nagy Melinda
Nagykesziről.

kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
zálogház, eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1-8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.

• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Családi ház eladó Marto-
son. Tel.: 0915 271 253.
• Eladó  5-szobás 126 m2-es
lakás. Tel.: 0907 231 199.
• 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, külső festést,
gipszkartonozást, kisebb kő-
művesmunkát vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld, repterek Tel.:
0915 111 646.
• Gyorsan pénzre van szük-
sége? Hívjon! Tel.: 0919 079 983.
Magyarországon dolgozók,
nyugdíjasok, vállalkozók is.
• Medencefedést  gyártó cég
értékesítő munkatársat keres
Szlovákiában Komárom me-
gyében, feltétel: műszaki vég-
zettség, szlovák és magyar
nyelvtudás, jogosítvány. Jelent-
kezést fényképes önéletrajzzal
az info@nivovas.hu -ra várjuk.
• 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 pres-
tavaný v Novej Stráži. Cena do-
hodou. 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-
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 usz-
kár 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 gépjárművezetőt
keres nemzetközi fuvarozásra
7,5 tonnás pótkocsis szerel-
vényre. Érdeklődni: 0036 20
912 3556.

• Szoba kiadó diákok ré-
szére. Tel.: 0904 873 230.
• Kiadó felújított és beren-
dezett szoba-konyhás lakás 1
főre KN-ben a Duna-rakpar-
ton. Tel.: 0907 488 084.
• 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.
• Nagyon jó állapotban lévő
Suzuki Swift eladó, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 035/7702 474.
• Eladók 1,5 m tujafák, 3,5
€/db. Tel.: 0908 301 461.
• Gyorskölcsönök minden-
kinek. Tel.: 0917 637 302.
• Eladó igényesen átépített
családi ház Dedina Mládežen,
ár 90 ezer €. Tel.: 0905 198 566.
• Eladó szoba-konyhás lakás
a VII. lakótelepen. Tel.:
035/7726 687, 0915 383951.
• Emeletes családi ház, ön-
álló lakórész kiadó. Tel.: 0905
980 428.
• Garázst bérelnék az I. il-
letve II. lakótelepen Komá-
romban. Tel.: 0905 980 488.
• Eladók magyar vizsla kö-
lyökkutyák, kiváló szülőktől.
Predám šteniatka maďarskej
vyžly, od výborných rodičov.
Tel.: 0903 264 915.
• Kőművesmunkát, vako-
lást vállalok. Tel.: 0949 134 402.
• Veszek Dam Quich ATP

550 Fs horgásztekerőbe dobot.
Tel.: 0915 714 290.
• Családi ház eladó Dél-Ko-
máromban. Tel.: 0905 068
884, 0036 30584 2780.
• Eladó 5-szobás családi ház
Keszegfalván, 50 ezer euróért.
Tel.: 0915 779 543.
• Eladó emeletes családi ház
Tanyon, üzlet elé építve. Tel.:
0905 535 507.
• KN-ben a városközpontban
két szoba kiadó diákoknak.
Tel.: 0907 427 054.
• Munka mellett pénzkere-
seti lehetőség. Tel.: 0907 200
328.
• Eladók vietnami kismala-
cok Szentpéteren. Tel.: 0902
040 372.
• Szlovák nyelvoktatás, gyer-
mekfelügyeletet családi ház-
ban, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés. Térkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladók labrador kiskutyák,
oltva, féregtelenítve. Tel.: 0905
535 507.
• Eladó 35 m2-es szoba-kony-
hás lakás a VII-es lakótelepen.
Tel.: 905 230 373.
• Eladó átépített szoba-kony-
hás lakás a Bauringokban.
Tel.: 0905 230 373.
• Tritikálé eladó Martoson,
18 €/mázsa. Tel.: 0905 950
637.
• Eladó Audi 80 diesel alu-
felni, új gumival, ára: 1.450 €.
Tel.: 0905 245 832.

• Eladó villanysütő, autóba
gyerekülés. Tel.: 0908 597 786.
• Szeretne spórolni 15-20 %-
ot üzemanyagon? Tel.: 0915
612 240.
• Belvárosban üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 0908 755 567.
• Elcserélem 17 colos alufel-
nimet 15 colosra, 4 x 108. Tel.:
0905 245 832.
• Eladó szőlőprés, kétajtós
szekrény, tollpaplan olcsón.
Tel.: 0908 597 786.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, most érdekes aján-
dékok. Tel.: 0908 835 914.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0915 714 281.
• Eladó családi ház Heté-
nyen, 2 szoba+fürdő, saját fű-
tés, ára: 26 ezer €. Tel.:
035/7786 004, 0904 574 885.
• Alacsony ebédlőbútor és

nyúlszőrbunda eladó, árban
megegyezünk. Tel.: 0918 402 034.
• Eladó olcsón női kerékpár,
fólia-konstrukció, kristálypo-
harak. Tel.: 0904 111 773.
• Predám lis na hrozno. Tel.:
0903 124 552.
• Predám farebný televízor v
dobrom stave. Tel.: 0903 124
552.
• Predám detský invalidný
vozík. Tel.: 0903 124 552.
• Predám nový nepoužívaný
barový pult. Tel.: 0903 124 552.
• Predám ženský bicykel v
dobrov stave. Tel.: 0903 124
552.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1 izbový byt v Bau-
ringu. 0903 124 552

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes
kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy
gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit sze-
retne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze
sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják
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IV. LIGA
1. Neded 5 4 1 0 12:2 13
2. Šurany 5 3 2 0 12:3 11
3. Vrakúň 5 3 1 1 9:4 10
4. Kolárovo 5 3 1 1 10:7 10
5. Okoličná 5 3 0 2 13:10 9
6. Dvory n/Ž. 5 2 2 1 8:6 8
7. Váhovce 5 2 2 1 9:7 8
8. Veľký Meder 5 2 1 2 6:3 7
9. ViOn „B“ 5 2 1 2 8:9 7

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

V. LIGA
1. Želiezovce 5 4 1 0 12:4 13
2. Nesvady 5 4 0 1 16:6 12
3. Komjatice 5 3 1 1 8:6 10
4. Hont.Vrbica 5 2 3 0 6:2 9
5. Kalná n/Hr. 5 2 2 1 6:3 8
6. Tvrdošovce 5 2 1 2 14:11 7
7. Čaka 5 2 1 2 9:8 7
8. Bánov 5 2 1 2 7:9 7
9. Hurbanovo 5 2 1 2 7:9 7
10. Kozárovce 5 2 1 2 6:10 7
11. Imeľ 5 2 0 3 18:19 6
12. Bešeňov 5 2 0 3 9:12 6
13. Marcelová 5 1 2 2 10:8 5
14. Tlmače 5 1 1 3 5:9 4
15. Svätý Peter 5 1 1 3 10:18 4
16. Chotín 5 0 0 5 7:16 0

TERüLETI BAJNoKSÁG
1. Keszegfalva 4 4 0 0 8:2 12
2. Bátorkeszi 4 3 0 1 11:4 9
3. Cs.-aranyos 4 3 0 1 10:8 9
4. Lakszakállas 4 3 0 1 9:8 9
5. Perbete 4 2 1 1 12:7 7
6. Izsa 4 2 1 1 9:8 7
7. FK Activ 4 2 1 1 10:13 7
8. Búcs 4 2 0 2 10:9 6
9. Šrobárová 4 1 1 2 8:6 4

10. Ógyalla „B“/ Bajcs 4 1 1 2 7:6 4
11. Dulovce 4 1 1 2 7:7 4
12. Gúta „B“ 4 1 1 2 7:8 4
13. Nemesócsa 4 1 1 2 6:7 4
14. Vágfüzes/Kava 4 1 0 3 5:14 3
15. Madar 4 0 2 2 7:12 2
16. Pat 4 0 0 4 7:14 0

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSzTÁLy
1. Tany 4 4 0 0 24:5 12
2. Marcelháza „B“ 4 4 0 0 17:9 12
3. Dunamocs 4 3 0 1 22:8 9
4. Nagykeszi 3 2 1 0 12:3 7
5. Őrsújfalu 4 2 1 1 13:5 7
6. Bogya/Gellér 3 1 1 1 5:3 4
7. Nagysziget 3 1 1 1 6:7 4
8. Martos 4 1 1 2 3:10 4
9. Csicsó 3 1 0 2 8:9 3

10. Bogyarét 4 1 0 3 5:14 3
11. Dunaradvány 4 0 1 3 6:11 1
12. Megyercs 4 0 1 3 3:19 1
13. Ifjúságfalva 4 0 1 3 0:21 1

TERüLETI BAJNoKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Őrsújfalu 3 3 0 0 20:1 9
2. Keszegfalva 5 3 0 2 29:10 9
3. Nemesócsa 3 3 0 0 14:6 9
4. Perbete 3 2 0 1 9:6 6
5. Lakszakállas 3 2 0 1 7:6 5
6. Hetény 5 1 0 4 10:13 3
7. Madar 4 1 0 3 7:26 3
8. Dulovce 4 1 0 3 6:30 3
9. Tany 2 0 0 2 3:7 0

TERüLETI BAJNoKSÁG - DIÁKoK
1. Madar 3 3 0 0 22:2 9
2. Cs.-aranyos 3 2 1 0 24:11 7
3. Lakszakállas 3 2 1 0 10:4 7
4. Ímely 2 2 0 0 14:1 6
5. Naszvad 3 2 0 1 12:5 5
6. Perbete 2 0 0 2 8:12 0
7. Tany 2 0 0 2 2:10 0
8. Hetény 2 0 0 2 1:12 0
9. Nemesócsa 2 0 0 2 2:19 0
10. Keszegfalva 2 0 0 2 0:19 0 A
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FELNőTTEK
2011. szeptember 10. (szombat) 16 órakor:
Nagymegyer – Párkány, Gúta – ViOn „B”,
ekel – Negyed (IV. liga), Ógyalla „B”/Bajcs –
Izsa (Területi Bajnokság), Ifjúságfalva – Nagy-
keszi (Területi Bajnokság II. osztály) 2011.
szeptember 11. (vasárnap) 10.30 órakor:
Šrobárová – Madar (Területi Bajnokság), 13
órakor: Marcelháza „B” – Dunamocs (Terü-
leti Bajnokság II. osztály) 16 órakor: Ímely –
Garamkálna, Szentpéter – Zselíz, Naszvad –
Bánov (V. liga – Keleti csoport), ekecs – Nagy-
magyar (V. liga – Déli csoport), Perbete –
Gúta „B”, Búcs – Lakszakállas, Vágfüzes/Kava
– FK Activ, Keszegfalva – Pat, Csallóközara-
nyos – Bátorkeszi, Dulovce – Nemesócsa (Te-
rületi Bajnokság), Tany – Csicsó, Martos – Bo-
gyarét, Nagysziget – Megyercs, Bogya/Gellér
– Dunaradvány, Őrsújfalu – szabadnapos

lesz (Területi Bajnokság II. osztály).
ligásaink idegenben: Šúrovce – KFC (Régió-
bajnokság), Tardoskedd – Marcelháza, Kom-
jatice – ógyalla, Hontfüzesgyarmat – Hetény
(V. liga – Keleti csoport).

TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK 
2011. szeptember 10. (szombat) 16 órakor:
Őrsújfalu – Hetény, Dulovce – Madar. 2011.
szeptember 11. (vasárnap) 13.30 órakor:
Tany – Nemesócsa (pályacsere). Lakszakállas,
Perbete és Keszegfalva – szabadnaposak lesz-
nek.    

TERüLETI BAJNoKSÁG – DIÁKoK
2011. szeptember 10. (szombat) 14 órakor:
Nemesócsa – Tany, Perbete – Naszvad, Ímely-
Madar. 2011. szeptember 11. (vasárnap)
13.30 órakor: Keszegfalva – Csallóközaranyos.
Lakszakállas és Hetény/Őrsújfalu – szabad-
naposak lesznek. 

Heti focimenü

Naszvadi győzelem a járási rangadón

RÉGIÓBAJNoKSÁG
Pőstyén – KFC 2:0 (1:0)
Teljesen megérdemelt hazai győze-

lem született, hiszen a lilák végig gör-
csösen, mondhatni „lélek nélkül” ját-
szottak, rengetek pontatlan átadással
játékosai részéről. Bízzunk benne,
hogy nem hosszabb formahanyatlás-
ról, inkább csak rövidzárlatról volt szó
a fürdővárosban. 

IV. LIGA
ViOn „B” – ekel 4:1 (3:0), Gőgh
Bár a hazai fakót négy elsőligás já-

tékos is erősítette meg kell mondani,
hogy a vendégek nem igazán játszot-
ták megszokott játékukat, és a véde-
lem sem volt a helyzet magaslatán.

Ipolyság – Gúta 0:1 (0:1), Magyar 
Remekül játszottak a gútaiak ezen a

mérkőzésen, és még a hazaiak durva
játéka sem tudta meggátolni őket
megérdemelt győzelmükben. Hogy a
játékvezetést már ne is említsük…

Vága – Nagymegyer 1:0 (1:0)
Ismét nem tudták kihasználni nagy

fölényüket a vendégek, és temérdek jó
helyzet elpuskázása után a védekező
hazaiak találtak egy gólt, ami végül
mindent eldöntött.

További eredmények: V. Lovce – H.
Kráľová 1:0, Štúrovo – Dvory n/Ž. 1:1,
N. Život – Šurany 2:3, Neded – Slád-
kovičovo 2:1, ČFK Nitra – Vrakúň 1:2. 

V. LIGA – KELETI CSoPoRT 
ógyalla – Szentpéter 3:2 (2:1),

Kling, Bičan, Kurák – Vida E., Lakatos 
Nagyon jó mérkőzést láthattak a

szurkolók, amihez mindkét csapat
nagyban hozzájárult. Bár a második
félidőben már a hazai csapat játszott
jobban, ez semmit nem von le a ven-
dégek kiváló küzdeni akarásából, akik
igencsak veszélyes ellentámadásokat
vezettek.

Hetény – Bánov 2:3 (1:1), Šátek,
Lucza

Átok ül a hetényieken. Végig fö-
lényben játszottak és nagyon sok hely-
zetük maradt kihasználatlanul. Végül,
a vendégek a 90. percben lőtt góljukkal
vitték a három bajnoki pontot.

Marcelháza – Cseke 1:1 (1:0), Kos-
ťukevič

Itt is a hosszabbításban lőttek gólt a
vendégek, de merőben más volt játék
képe, mint Hetényen. A vendégek re-
mekül játszottak, és a szintén jó mar-
celháziak otthonából megérdemelten
vitték el az egyik pontot.   

Ímely – Naszvad 1:4 (0:4), Ryšavý –
Molnár A. 2, Csontos, Pásztor F.

Rengeteg hibát vétett a hazai véde-
lem, és a szemfüles vendégek ezt ki is
használták. 0:2 állásnál a hazaiak bün-
tetőt vétettek, és innen kezdve, már

csak a vendégeknek jött minden ösz-
sze. 

További eredmények: Kalná n /Hr.
– Tvrdošovce 1:1, Tlmače – Komjatice
1:1, Želiezovce – Bešeňov 3:1, Kozá-
rovce – H. Vrbica 0:0.

V. LIGA – DÉLI CSoPoRT
Pered – ekecs 5:1 (4:0), Végh V.
A második félidőben ébredtek fel a

vendégek, átvették a játék irányítását
is, de az első félidőben kapott négy gól
már nagyon soknak bizonyult.

SzLoVÁK KUPA
Gúta – Nyárasd 2:1 (0:0), Máté Zs.,

Glofák
Negyed – KFC 2:1 (1:0), Majer 
ekel – Bős 3:2 (1:2), Faragó 2 (1-11

m), Farkas
Gúta és ekel továbbjutottak.

TERüLETI BAJNoKSÁG
Gúta „B” – Šrobárová 3:0 (1:0), Far-

kas, Németh Kr., Jancsó
A vendég Cabadát már a találkozó

18. percében kiállította a játékvezető,
ennek ellenére, a vendégek egyen-
rangú ellenfelei voltak a hazaiaknak.
A 45.percben szerzett hazai gól adta
csak meg a kellő önbizalmat játékosa-
inak, akik a második félidőben már
nyugodtabban játszottak. Remek el-
lenfelet győztek le a gútaiak. 

Madar – dulovce 3:3 (2:1), Varga
R., Keszegh, Varga J. -  Otyepka, Šmída,
Habara

Izgalmas és jó színvonalú mérkőzé-
sen született az igazságos döntetlen. 

Nemesócsa – Csallóközaranyos 3:4
(1:0), Szkukalek L., Viczena, Cseh – ifj.
Horváth 3, Lelkes

Amikor 1:1-es állásnál Szkukalek I.
kihagyott egy ordító helyzetet, ellen-
támadásból a vendégek szereztek ve-
zetést, és itt billent át a mérkőzés a
vendégek javára. 

Bátorkeszi – Keszegfalva 1:2 (1:1),
Németh – Bagin, Csepreghy

Megérdemelten nyertek a vendégek
a listavezető pályáján, hiszen végig na-
gyon fegyelmezetten és taktikusan ját-
szottak.  

Pat – ógyalla „B” 0:4 (0:3), Čerešník
J. 2, Čerešník O., Bičan

Egy pillanatig nem fért kétség a
minden szempontból jobb ógyallai
fakó megérdemelt győzelméhez.

Izsa – Vágfüzes/Kava 5:1 (2:0), Ja-
kab 3, Vörös, Erdélyi – Varga L.

A nem túl magas színvonalú mér-
kőzésen az egyértelműen jobb hazaiak
szereztek megérdemelt győzelmet. 

FK Activ – Búcs 4:2 (1:0), Csonka 2,
Kapusňák Martin, Benkóczky – Židek
T., Mikle

Egygólos hazai vezetés után a má-
sodik félidőben a vendégek kezdtek

jobban, de az azt követő két gyors ha-
zai gólra már nem tudtak válaszolni.

lakszakállas – Perbete 2:0 (0:0),
Oláh, Inczédy

A találkozó végeredményét nagy-
ban befolyásolta a vendégek kapusá-
nak kiállítása, ami felborította a csapat
játékát. Bár továbbra is igyekeztek, a
hazaiak kihasználták emberelőnyüket. 

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSzTÁLy
dunaradvány – Nagysziget 1:3

(0:1), Vörös Á. – Rohožka, Dani, Ágh
Megyercs – Marcelháza „B” 3:6

(1:4), Kovács, Nagy, Bedecs – Németh
2, Kováč, Obložinský O., Trencsík, Mar-
tinček 

dunamocs – Martos 5:0 (3:0), Pálik
és Lajos T. 2-2, Bábi 

Bogyarét – Tany 3:4 (1:3), Vendégh,
Gubica, Fördős – Halász Zs. 2, Koton
(11 m), Tóth

Csicsó – Ifjúságfalva 8:0 (5:0), Nagy
T. és Dudás 2-2, Nagy M., Szép, Gál,
Bölcs 

Nagykeszi – Őrsújfalu 2:2 (2:1), Mé-
száros, Ódor – Borka, Tóth 

Bogya/Gellér – szabadnapos volt 
TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK
A 4. forduló eredményei:
dulovce – Keszegfalva 4:3 (2:1),

Onofrej 2, Járóka T., Kováč – Bényi,
Mészáros, Kovács 

Madar – Perbete 4:3 – félidőt és
góllövőket nem jelentettek

Hetény – Nemesócsa 2:3 (0:1) Ven-
dég gólok: Hipp 3

A 2. fordulóból elmaradt:
lakszakállas – Tany 4:2 (1:1), Fraňo,

Vörös, Domonkos, Győri – Décsi, Kar-
tai

Őrsújfalu – szabadnapos volt 
Az 5. forduló eredményei:
Hetény – Keszegfalva 2:3 (1:1), Lé-

vai, Banda – Jancsó, Nagy, Kovács
Madar – Őrsújfalu 0:8 (0:1), Döme,

Kraváč és Petráš 2-2, Klimčík, Oriško 
dulovce, Perbete és Nemesócsa –

szabadnaposak voltak
TERÜlETi BAjNoKSáG – DiáKoK
Az előrehozott 11. forduló eredmé-

nyei:
Ímely – keszegfalva 9:0 (2:0), Fe-

kete 4, Boros 2, Gogola, Sloboda, Tóth 
Madar – Perbete 5:2 – félidőt és

góllövőket nem jelentettek
Csallóközaranyos – lakszakállas 4:4

(3:2), Molnár 4 – Kovács és Császár 2-2
Naszvad – Tany 6:2 (3:2) Hazai gó-

lok: Varga 2, Polorecky, Hamrák, Haris,
Szíjjártó 

Hetény/Őrsújfalu és Nemesócsa –
szabadnaposak voltak 

A 2. forduló eredményei:
Madar – Hetény/Őrsújfalu 7:0 –

félbeszakadt, a vendégek játékosainak
száma 7 alá csökkent

Csallóközaranyos – Perbete 7:6
(4:3), Molnár 4, Susík 2, Rédler -  Mol-
nár 3, Sörös, Martin, Vígh (öngól)

Naszvad – Nemesócsa 6:1 (4:1),
Varga 3, Hamrák, Haris, Sebők –  Szűcs

Tany – lakszakállas 0:4 (0:1), Bugár
és Stanko 2-2 

Ímely és Keszegfalva – szabadna-
posak voltak

LabdarúgásKajak-kenu Kosárlabda

Az elmúlt héten további két
előkészületi mérkőzést ját-
szott az MBK Rieker férfi ko-

sárlabdacsapata. Amint azt meg-
tudtuk, a próbajátékra Komáromba
érkező amerikai Bernard Toombs a
legnagyobb valószínűséggel távozik
a csapattól. Megkerestük a klub
sportigazgatóját, Paulík Józsefet, aki
a játékos távozásával kapcsolatosan
a következőket mondta el lapunk-
nak: „Meg kell mondjam, hogy a
játékos az eddigiek alapján nem igazán vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket, így he-
lyette új játékos után kell néznünk. Sem vé-
dekezésben, sem a támadásoknál nem jeles-
kedett, egyszóval, lényegesen magasabbak az
elvárásaink egy amerikai játékossal szemben.
Toombs jelenleg Jászberényben próbálkozik,
bízom benne, hogy még a bajnokságok meg-
kezdése előtt talál magának megfelelő csapa-
tot” – mondta el a sportigazgató. 

eredmények:
MBK Rieker – BK Breda….. Wein -

stein Opava 81:64 (22:10, 38:28,
63:48)

Hazai pontszerzők: Bílik 27, Polk
18, Klár 14, Papp 7, Jones 5, Krato-
chvíl 4, Toombs, Szabó és Dubovský
2-2

Albacomp Székesfehérvár – MBK
Rieker 86:67 (26:14, 44:30, 67:51)

Az MBK pontszerzői: Papp 14,
Klár 11, Szabó és Polk 9-9, Bílik 8, Jo-

nes és Toombs 7-7, Kratochvíl 2

A csapat e heti programja:
Kedden, 18 órai kezdettel: MBK Rieker –

Fürstenfeld Panthers (osztrák bajnok)
Szerdán, 18 órai kezdettel: MBK Rieker –

Fürstenfeld Panthers 
Szombaton Fürstenfeldben mérkőznek

meg a csapatok. 

MeGHÍVó
A Komáromi Spartacus Birkózó Klub értesíti a sportág sze-

relmeseit, hogy ezen a hétvégén 9.  alkalommal rendezi meg
a Kúr Géza emlékversenyt kötöttfogású ifjúsági birkózás-
ban.

A torna helyszíne: Komáromi Városi Sportcsarnok
Időpont: 2011. szeptember 9.- 10. (szombat és vasárnap) –

ünnepélyes megnyitó vasárnap 10 órakor.
Résztvevők: Szlovénia, Magyarország, Csehország, Auszt-

ria, Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Románia, Bulgária, Len-
gyelország és Szlovákia  

Belépés: Díjtalan 
A tornát a Nyitra Megyei Önkormányzat és a Komáromi

Városi Önkormányzat támogatják.

AKomáromi Kajak-Kenu Klub egykor sikeres versenyzői,
ma már őszülő halántékkal ugyan, de ismét berobbantak
a világ élvonalába. A szegedi veterán vb-n (ICF Masters

Canoe Championship), amelyen 27 ország 390 versenyzője
szállt hajóba újra bizonyították, hogy Komárom a honi kaja-
kozás Mekkája. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az öt vi-
lágbajnoki aranyérem, két ezüst- és két bronzérem. Ezzel a ko-
máromi veteránok teljessé tették a klub évi „aranykészletét”, hi-
szen Demin Viktor junior és Erik Vlček felnőtt világbajnoki cí-
mei után, most ők aranyozták be igyekezetüket. Dallos József
és Szabó Tibor két-két világbajnoki címet harcoltak ki a 45-49
évesek kategóriájában a K4-200 méteres, illetve a K4-2000 mé-
teres versenyeiben. Ezt az egykori kiváló kenus, Ján Berta tol-
dotta meg két világbajnoki címmel a C1-200, illetve 2000 mé-
teres versenyében a 70-74 évesek korosztályában. Az ötödik
aranyérmet a Broczky László – Bukovský Tibor – Marek Ďurčo
-  Ódor László összetételű kajaknégyes harcolta ki a K4-esek 200
méteres versenyében a 35-39 évesek kategóriájában.  

Augusztus 20-án Komáromban rendeztek nagyszabású
versenyt gyermekek és diákok részére Formula Futura né-
ven. A hazai versenyzők közül Szép Emese a 8-12 évesek

kategóriájában aranyérmet szerzett, míg ugyanebben a kate-
góriában Balogh Rebeka bronzérmes lett. A 12-16 évesek kate-
góriájában az ugyancsak komáromi Szabó Kristóf ezüstéremért
robogott be a célba. 

A felső sorban, fehér pólóban Szabó Kristóf, az alsó sorban kö-
zépen az aranyérmes Szép Emese, mellette jobbra Balogh Re-
beka

Az egy héttel ezelőtti hosszú hétvégét sem töl-
tötték tétlenül régiónk kerékpárosai. Vasár-
nap, az Amatőr Kupa esztergomi, 12. futa-

mán álltak rajthoz, ahol a 26 kilométeres hegyi fu-
tamon Ancsin Marek, a komáromi MaMa-Trek ver-
senyzője összetettben a 20., míg saját kategóriájá-
ban az első helyen végzett. Egy nappal később, az
Érsekújvár melletti Jatovban, a Merida Cup 15. for-
dulójában aztán Ancsin Marek megismételte egy
nappal korábbi sikerét, és ismét aranyérmet szerzett
a második helyen befutó ógyallai Semsei László
előtt. 

Vízimotorozás

A klub felvételén balról jobbra Ján Berta, id. Tarr György, Szabó
Zsolt, Szabó Tibor, Dallos József, Broczky László, Bukovský Ti-
bor, Marek Ďurčo és Ódor László láthatók 

Bernard Toombs távozik

Kerékpározás Úszás

A felvételen Ancsin Marek, a jatovi időfutam rajtja után 

Újabb nagy sikert tudhat magáénak
Bangha Dezső, veterán úszónk. A
Balatonlellén lebonyolított 2011.

évi nyílt, 3,2 kilométeres hosszútávúszó
egyéni felnőtt és szenior Balatoni Baj-
nokságon korosztályában (75-79 évesek)
1:16,00 idővel elsőként úszott be a célba,
ezzel is kibővítve a szinte megszámlál-
hatatlan aranyérem-gyűjteményét. 

Született néhány meglepetés az labdarúgó bajnokságok utóbbi fordulójában.
Különösen a naszvadiak nagyarányú győzelme az ímelyi szomszédok pá-
lyáján bír ilyennel, bár a bátorkesziek nem kisebb meglepetésre, hazai pá-
lyán „véreztek el” Keszegfalvával szemben. A csallóközaranyosiak Nemesó-
csán voltak elemükben, de bizonyára Paton sem ilyen eredményt vártak. A
területi kettőben a dunamocsiakat nem különösebben viselte meg a múlt
heti „adminisztratív” vereség Tanyon, és rendesen kiosztották martosi ba-
rátaikat. Az újonc ifjúságfalvaiak első góljára pedig tovább kell várni. Re-
méljük nem sokáig, hiszen ez a csapat mindenképpen megérdemli lelkes já-
tékáért.  
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