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Részletek a 2. oldalon

Új törvénymódosítások

Ógyalla:
Új pályázatot írtak ki a város
főellenőri munkakörének betöltésére

Szentpéteri polgárok:
Nie! Nem! Nicht!

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Immáron hat hónapja folyik a huzavona a Com-Média Kft. új ügyvezetőjének
megválasztása körül, és az ügynek még mindig nincs vége, mivel a legutóbbi tes-
tületi ülésen sem sikerült döntést hozni, így marad a régi-új vezető, Pék Zoltán.

Részleteka 3. oldalon

Komárom

A Com-média ügye tovább
folytatódik Komáromban
A Com-média ügye tovább
folytatódik Komáromban

Megkezdődött az
élelmiszercsomagok
kiosztása
Mint ahogy arról egyik előző számunkban már
tájékoztattuk olvasóinkat, járásunk területén
ebben a hónapban megkezdődött az Európai
Unió által nyújtott élelmiszertámogatások ki-
osztása az arra rászoruló célcsoportok részére. A
segélyeket az Európai Mezőgazdasági és Garan-
ciális Alapból finanszírozzák, az élelmiszercso-
magok személyenként 20 kilogramm simalisztet
és 20 kilogramm száraztésztát tartalmaznak.

Folytatás a 4. oldalon

Múlt szerdán délután nem sokkal há-
rom óra után egy ismeretlen férfi tért
be a helyi Szlovák Takarékpénztár VII.-
es lakótelepen levő bankfiókjába. A
30-35 év körüli férfi pisztollyal a ke-
zében lépett oda a pénztáros hölgy-
höz, majd követelte tőle a kassza tar-
talmát. Mivel a hölgy féltette az életét,
ezért átadta a rablónak a pénzt, ami
információink szerint körülbelül
2 000 euró körüli összeg lehetett.

Folytatás a 3. oldalon

Bankrablás fényes nappal

A Com-média ügye tovább
folytatódik Komáromban

Mentőhelikoptert is kellett riasztani ah-
hoz a közlekedési balesethez, mely
Nagymegyeren történt szeptember 8-án.

A Széleshíd és az Ipari utca kereszteződésében
egy motorkerékpár és egy Škoda Felícia sze-
mélygépkocsi ütközött össze, aminek következ-
tében a motorkerékpáron ülő mindkét utas sú-
lyos sérüléseket szenvedett. A komáromi járás-
beli Gellérből származó két húsz év körüli férfi
éppen munkába igyekezett a főúton a közeli
cégbe, amikor a mellékútról kiinduló autó az út-
jukba került. A karambol alig százötven méter-
nyire történt munkahelyük bejáratától.

Folytatás a 3. oldalon

Helikopter szállította el
a súlyosan sérült motorost
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A képviselő-testület kilencedik ülésére az elfoga-
dott és kiegészített napirendi pontok alapján ke-
rült sor.

Az interpellációkban Žigová képviselőnő kéréssel
fordult a város vezetéséhez azzal a kérvénnyel kap-
csolatban, amelyet a helyi Horgász Egyesület nyúj-
tott be még január elején. Ebben kérvényezik a „Ba-
gotai bágeros” horgászterület bérbe vételét. Karol
Lovász alpolgármester válaszában elmondta: a „Ba-
gotai bágeros” nyilvános terület, amelyet nem lehet
bérelni.

Gulyás Péter a roma lakosságra tett feljelentést,
mivel az abai szőlőhegyen rendszeresen betörnek a
hétvégi házakba. Zemkó Margit polgármesternő a
hétvégi házak betörésével kapcsolatban elmondta,
vannak olyan szervek, akik a betörésekkel foglal-
koznak, hozzájuk kell fordulni.

Tomaščin képviselő javasolta, hogy az egykori
műjégpálya területét a téli hónapokban engedjék
teli vízzel, hogy legalább a téli hónapokban lehessen
rajta korcsolyázni, csúszkálni. Felszólalásában kifo-
gásolta azt is, hogy a könyvtárban elhelyezett szá-
mítógépeket csak a roma gyerekek használják, já-
tékra. A Lungodrom Polgári Társulás bérel helyiséget
a volt Szolgáltatások házában, oda kéne átvinni a szá-
mítógépeket, hogy ne zavarják a könyvtárba látoga-
tókat. A városi rendőrség parancsnokához azzal for-
dult, hogy tájékoztassa őt a sáradi romák kihágá-
sairól. A polgármesternő a könnyvtárral kapcsolat-

ban elmondta, hogy ez az igazgatónő feladatköréhez
tartozik (igazoltan hiányzott), mivel ez a helyiség pá-
lyázat útján lett berendezve, áthelyezni nem lehet-
séges.

Mária Hamranová képviselőnő arról kért tájé-
koztatást, mi az igazság arról, hogy Vék városrészbe
Kelet-Szlovákiából érkeznek romák. Az alpolgár-
mester szerint ez csak rémhírterjesztés, amit már si-
került tisztázni.

Hegyi képviselő arra keresett választ, hogy a Smer
SD párt miért augusztus 20-án ünnepelte a városban
a SZNF- megemlékezést, amikor a napja augusztus
29-én van. Žigová képviselőnő válaszából megtud-
hattuk, hogy a megemlékezésre azért került sor au-
gusztus 20-án, mivel a városi hivatal augusztus 29-
re kirándulást szervezett.

A következő részben Gogola Edit, a városi hivatal
pénzügyi osztályának vezetője ismertette a város
első félévi gazdasági eredményeit. Ezek alapján a be-
vétel 2 399 271, 36 euró, ebből a saját bevétel 1 421
990,06 euró, az állami dotáció pedig 948 582,49
euró. Az első félév kiadásainak összege 2 148 836,49
euró. A jelen lévő kilenc képviselő közül mind-
nyájan megszavazták az első félév költségvetési je-
lentését.

Egyöntetűen megszavazták a szlovák és magyar
tannyelvű alapiskola, a Művészeti Alapiskola, a Sma-
ragd Idősek Otthona, a Városi Egészségügyi Központ,
a Konkoly-Thege Miklós Művelődési Otthon gazdál-
kodásáról szóló jelentést.

A város alpolgármestere által benyújtott jelentést

a város vagyonáról és gazdálkodásáról a képviselők
a legközelebbi ülésig elnapolták, mivel többen je-
lezték, időhiány miatt nem tudtak a benyújtott
anyaggal érdemben foglalkozni.

A testületi ülés 7. pontjában szerepelt a város fő-
ellenőrének megválasztása, illetve új pályázat ki-
írása, mivel 2011. 4. 11-én ugyan megválasztották a
város főellenőrét Karol Lovász személyében, aki vi-
szont augusztus 1-től a város alpolgármestere, kép-
viselője, ezért a főellenőri posztjáról a törvények ér-
telmében lemondott. A képviselők tehát törölték az
akkor jóváhagyott határozatot és megegyeztek ab-
ban, hogy az új főellenőr- választást október 20-án
tartják. A kilenc képviselő közül ezt hat megsza-
vazta, hárman tartózkodtak. Az új pályázat benyúj-
tási időpontja október 5.

A polgármesternő ismertette, hogy a város irá-
nyítása alá tartozó oktatási intézményekben 5 cenn-
tel drágult az ebédek ára.

Roland Hulko, a régiófejlesztési osztály vezetője is-
mertette az A.S.A. Slovensko spol. s.r.o. Zohor vál-
lalattal kötött szerződést. Ennek értelmében a ház-
tartási hulladék elszállításáért a szerződés értel-
mében a város 31 859 eurót fog fizetni tonnánként,
35 876 euró helyett.

Az ülés vitájában a város alpolgármestere beje-
lentette, hogy a Művészeti Alapiskola új igazgatója
augusztus 26-tól Juraj Svitek. Žigová képviselő pedig
arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy szeptember
elején kerül sor az élelmiszersegélyek osztására,
ami összesen 1456 lakost érint. Miriák Ferenc

Folytatás az 1. oldalról
Božena Bruchterová, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság

szóvivője lapunknak elmondta, a tettes kb. 170 cm magas férfi,
fején siltes sapkát viselt, arcát nem takarta el, vékony testal-
katú, világos ing, farmernadrág és világos sportcipő volt rajta.
A szemtanúk szerint nyugodt hangon beszélt és kijelentette,
családi problémái megoldásához van szüksége pénzre. Miután
átvette a pénzt, nyugodt tempóban kisétált a bankból és a he-
tes lakótelep felé vette az irányt. A szóvivő elmondta, nagy erők-
kel nyomoznak az elkövető után, akit ha elkapnak, akár 12 év
szabadságvesztésre is ítélhető. A rendőrség ezúton is kéri a la-
kosságot, hogy aki felismeri a tettest, jelentkezzen a helyi rend-
őrkapitányságon. -ssy-

Bankrablás fényes nappal

A rablás után minden gépkocsit szigorúan ellenőriztek a határon

A Škoda 120 77 éves veze-
tője Kulcsod felől érkezett,
és eddig még tisztázatlan,
miért is hajtott át a menet-
irány szerinti bal sávba, ahol
karambolozott egy, az út szé-
lén álló traktorral.

A személygépkocsi veze-

tőjét a dunaszerdahelyi kór-
házba szállították, ahol haj-
nali 4 órakor belehalt sérü-
léseibe.

Az anyagi kár 600 €. A tra-
gédia körülményeit a komá-
romi rendőrség vizsgálja.

-ga-

VonóhorgoK - SzAKSzerű SzereléS
UtánfUtóK - SzerVIz éS KölCSönzéS

Tel.: 035/7720 076, mobil: 0907 730 043
Holt-Vág 5, 945 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00

„A Singellő városrész kép-
viselőjeként már nagyon rég-
óta foglalkoztatott a Singellőt
és a buszpályaudvart össze-
kötő alagút állapota. Sajnos
az utóbbi években senki sem
fordított erre elég figyelmet.
Ezért gondoltam, hogy vala-
mit tenni kell. Egy közösségi
portálon kérdeztem meg a ko-
máromiakat, hogy milyen ja-
vaslataik lennének az alagút
rendbetételével kapcsolatban.
Ekkor hívták fel a figyelme-
met egy fiatal streetartos csa-
patra, akik az alagutat „néz-
ték ki maguknak”. Azonnal
felvettem velük a kapcsolatot,
és megbeszéltük a részleteket.
Mivel nem rendelkeztek írá-
sos engedéllyel és tudjuk,
hogy a falfirkálás, a fal tulaj-
donosának tudta nélkül bűn-
cselekmény, ezért a Városi Hi-
vatalnál, az alagút tulajdono-
sánál elintéztem a kellő en-
gedélyeket a graffitik festé-
sére. A kérvényt ez év végéig
kértem, hogy elég idő legyen

a közel 300 méter hosszú fa-
lak díszítéséhez. Az Under-
ground Graffiti Jam elnevezésű
akció első napjára szeptember
3-án került sor, amelyen 14
profi graffiti művész vett részt
Szlovákia több részéből. Vol-
tak itt Komáromból, Pozsony-
ból, Besztercebányáról, Nagy-
surányból, Pőstyénből, ill. Lé-
váról. Ez az akció a városnak
nem kerül semmibe, hiszen a
graffitisek saját maguk bizto-
sították a spray-eket. Ezenkí-

vül még én vásároltam nekik
alapozó festékeket és kelléke-
ket a falfestéshez. Patrik
Herda – (alias Fantom), akivel
közösen valósítjuk meg a pro-
jektet, előbb tanulmányozza
a rajzokat, és dönt, hogy fel-
kerülhetnek-e a felületre. Ő
vette „birtokba” a buszpálya-
udvar felőli bejárat felületét.

Nagyon örülök, hogy csak
pozitív visszhangokat hallok
vissza, és hogy így még az
alagúton való áthaladás is kel-
lemesebben telik sok komá-
romi számára. Jövőbeli tervem
az alagutat használó gyalogo-
sok biztonságérzetének növe-
lése, mégpedig térfigyelő ka-
merákkal, amelyekkel lefed-
hetnénk az autóbuszpályaud-
var területét is“ – mondta vé-
gezetül Varga Tamás.

Kép és szöveg: -pint-

Új pályázatot írtak ki a város
főellenőri munkakörének betöltésére

Ógyalla

Új köntösben a „graffitis” aluljáróÚj köntösben a „graffitis” aluljáró
Szeptember 6-án
nem sokkal éjfél
után a Csicsó köz-
ség melletti útsza-
kaszon tragikus
közúti baleset tör-
tént.

Tragikus közúti baleset

A Com-média ügye
tovább folytatódik
Komáromban

A Com-média ügye
tovább folytatódik
Komáromban

Múlt héten kedden a Vámőrség nyomozói egy gyanús
szállítmányt foglaltak le. A megrendelő egy 31 éves magyar
állampolgárságú férfi volt.

A levélborítékba csomagolt kábítószert Ázsiából rendelte,
majd Komáromban vette át egy futárcégtől. A Szlovák Vám-
igazgatóság szóvivője, Miroslava Slemenská elmondta: a 300
gramm fehér port egy zárt tasakba csomagolták, amely nem
engedi ki a szagokat. A szakértői vizsgálat bebizonyította,
hogy az ectasyhoz hasonló metilon anyagot tartalmaz. A szer
idén márciusban került fel a tiltólistára. Bűncselekmény gya-
núja miatt a komáromi rendőrség nyomozást indított. -ga-

Komáromban vette át
a drogszállítmányát

Megválasztották
az Idősek Otthona
új vezetőjét

Aképviselők kedden megválasz-
tották a komáromi Idősek Ott-
hona új igazgatóját Zuzana Her-

vayová személyében, akinek már van
tapasztalata hasonló munkakörben. Őt
javasolta kinevezésre a szakmai bizott-
ság is, melynek tagja volt Ipóth Éva ko-
rábbi igazgató is.

-b-

A maratoni ülések már

megszokottak városunkban.

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség

Adminisztrátor, SR, PRVÁ UHOĽNÁ
SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905615476
Munkanapokon 13,00

és 19,00 óra között

Asszisztens, SR
UNIVERZITA J. SELYEHO Komárno 1

Szlovák és magyar nyelvű
életrajz (telefonszámmal)

a majercikovab@selyeuni.sk
e-mail címre

Pincér/nő, SR, Hajabácsová,
Reštaurácia KLAPKA Komárno 1 0902 297 175

Villanyszerelő, SR
NOMIT s.r.o. Komárno 1 0918678163

Szakácsmester, SR
Stredná odborná škola obchodu
a služieb Komárno

1 035/7740054

Üzletmenedzser, SR
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1

Életrajz a nagy.andrea@
eurotrade.hu
e-mail címre

Tele-marketinges munkatárs, SR
COMPUTE SLOVENSKO s.r.o. KN 3 0948 200 684

Technikus (STK), SR
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ KN 1

0905615476
Munkanapokon 13,00

és 19,00 óra között

A Com-média ügye
tovább folytatódik
Komáromban
Folytatás az 1. oldalról

A majd kéthónapos nyári
pihenő után múlt héten ked-
den ültek össze a városatyák.
Már a programpontok töm-
kelegéből látszott, hogy ez
egy újabb maratoni ülés lesz.
Igaz, az ilyen ülések már meg-
szokottak városunkban.

Már az első pont megvita-
tása is majd három órán ke-
resztül zajlott, melyben a
Com-Média Kft. ügyvezetői
igazgató funkciójára jelentke-
zőket hallgatták meg. A meg-
hallgatások előtt hosszas vita
alakult ki. Elsőként Hortai
Éva, a borítéknyitó bizottság
elnöke számolt be arról, hogy
hat pályázat érkezett, azonban
mindegyik hiányosan volt le-
adva. Ezután az összes pályá-

zót kiértesítették és felszólí-
tották őket a dokumentumok
pótlására. Több képviselő ag-
godalmát fejezte ki ezzel kap-
csolatosan, mivel egy pályázó
sem adott be komplex pályá-
zatot.

Andruskó Imre képviselő
felhívta a figyelmet arra, hogy
több pályázó nem teljesíti a
kritériumokat a kiírás alapján.
Erre újabb parázs vita alakult
ki, majd a testület úgy döntött
hogy két pályázót kizárnak,
négyet pedig meghallgatnak.

Minden pályázó élvezete-
sebb, érdekesebb, tartalma-
sabb komáromi médiát ígért.
Elsőként az újságírói szakon
végzett Ľubica Balková, a vá-
rosi televízió szlovák nyelvű
adásának jelenlegi szerkesz-
tője vázolta elképzeléseit, kie-

melve, hogy 1998 óta dolgozik
a Com-Médiánál, így van rá-
látása a működésére. Hang-
súlyozta azt is, fontosnak
tartja, hogy a jövőben min-
denki megszólalási lehetősé-
get kapjon a városi médiánál,
pártállástól függetlenül, s ezt
kommentár nélkül kell bizto-
sítani.

Másodikként Králik Róber-
tet hallgatták meg, aki tanító-
képző főiskolát végzett, jelen-
leg saját webtelevíziója van,
korábban egyebek mellett 8
évig dolgozott a Com-Médiá-
nál szerkesztőként. Úgy vélte,
most nem zajlik valódi újság-
írói munka a Komáromi La-
poknál, de a tévénél sem sok-

kal jobb a helyzet. Szeretné
visszaállítani a városi újság
régi hírét, s véleményformáló
régiós lappá emelni. A városi
tévének aktuálisabbnak, nap-
rakészebbnek kell lennie,
amely minden polgárt szolgál.
Nem tervezne elbocsátásokat,
azonban elmondta azt is,
hogy nem minden munkát
kell elvégeztetni belső ember-
ekkel, és külső vállalkozókat
is bevonna a munkába.

Harmadikként az eredeti-
leg vegyészmérnök Nagy Ti-
vadart hallgatták meg, aki a
90-es években a komáromi
Prometheus kábeltévét ve-
zette, később a Duna Televízió
és a magyar köztévé tudósító-
jaként is dolgozott. Évek óta
videókamerával rögzít komá-
romi régiós eseményeket, a
Helios fotóklub vezetője. Kon-

cepciójában azt hangsúlyozta,
hogy a városi médiának az
embereket kell szolgálnia,
hogy a lakosok értesüljenek a
már lezajlott eseményekről, s
a várható történésekről, prog-
ramokról is.

Utolsóként a mezőgazda-
sági mérnök végzettségű Vö-
rös Attila lépett a testület elé,
aki korábban a füleki és ri-
maszombati régiós tévéknél
volt alkalmazásban, önélet-
rajza szerint a Duna tévének,
s a Magyar Televíziónak is be-
dolgozott, valamint számos
lapnak. A testület előtt felol-
vasta koncepcióját, melyben
ő is független, tartalmas vá-

rosi médiát vizionált. Hang-
súlyozta a más járásokkal, il-
letve a határon túli térségek-
kel való együttműködést.

A meghallgatások után a
testület egyfordulós titkos sza-
vazásal „döntött“. Igen, dön-
tött mivel a szavazás érvényes
volt, de új igazgatót nem vá-
lasztottak. A legtöbb szavaza-
tot, számszerint 10-et Králik
Róbert, Balková Ľubica és Vö-
rös Attila 2-2 szavazatot és
Nagy Teodor 1 szavazatot ka-
pott, 8 képviselő nem kariká-
zott. Tehát a városi tévét és az
újságot üzemeltető kft. élén
továbbra is Pék Zoltán maradt.

Vélhetően a közeljövőben
új pályázatot írnak ki, ami re-
mélhetőleg már gödüléke-
nyebben és sikeresebben fog
lezajlani, és ennek a komédi-
ának a végére végre pontot te-
hetünk.

ssy

Szeptember elején a vasúti aluljáró környékén több „alko-
tásra éhes“ profi graffitisre lehettek figyelmesek az aluljárót
használó városlakók. Varga Tamás képviselő ötlete megva-
lósításának egyik fázisát kezdték meg ezen a napon. Az il-
legális falfirkák helyébe rövidesen új, szemre is tetszetős al-
kotások kerülnek. A csapat lelkesedése és munkája látha-
tóan jól sikerült. A napokban felkerestük Varga Tamást,
mondja el véleményét a 300 méter felújított graffitifalakról.

Új köntösben a „graffitis” aluljáró

Folytatás az 1. oldalról
A balesethez három mentőautó is érkezett, a motorkerékpár ve-
zetője sérült meg a legsúlyosabban, életveszélyes állapotban
szállt fel vele a nagymegyeri stadion edzőpályáján landoló
mentőhelikopter. A mellékútról elinduló személyautót egy
nagymegyeri nő vezette, őt közepesen súlyos sérüléssel szállí-
tották el a mentők, a helyszínen kulcscsonttörést állapítottak
meg nála. A hölgy négy év körüli kislánya is az autóban tar-
tózkodott az ütközésnél, de ő szerencsére karcolások nélkül
megúszta a balesetet. Kovács Zoltán

Helikopter szállította el
a súlyosan sérült motorost
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Több ezer szavazat
az interneten
Szeptember első szombatján
már a TAT második fordulóját
rendezték Feketenyéken. A
helyi kultúrház már jóval az
esemény előtt ünnepi han-
gulatba öltözött. Egymás után
jöttek a TAT tehetségeire kí-
váncsi nézők is.

Mgr. Csady Zsuzsanna, Fe-
ketenyék polgármesternője és
Manczal Erika főszervező fo-
gadta a szereplőket és a ven-
dégeket, majd elkezdődött a
TAT újabb bemondó-énekes
vetélkedője. Manczal Erika be-
vezetőjében kitért arra, miért
indult Horváth Réka Fekete-
nyék színeiben annak ellenére,
hogy nem a falu lakója. Ere-
deti, jelöltjük Varjú René az X-
faktor válogatóin sikeresen lé-
peget előre, ebből adódóan „ki-
esett” a rendezvénysorozatból.

Szokás szerint elsőként a ha-
zai csapat versenyzői léptek
színpadra, majd a meghatáro-
zott sorrend következett. Nyi-
tásként az „Állj ki és mondd!”
szerepkörben Haver Lívia, a ha-
zaiak kedvence lépett a nézők
elé. Az ismerős arcok előtt sok-
kal bátrabban, határozottabban
és meggyőzőbben beszélt,
mint az első fordulóban. Fišer
Ádám madari bemondó ismé-
telten remekelt. Újra előkerült
a mosolygós arc, a jellegzetes
madari kiejtés és taglejtés. Ba-
bos Kitti, Tallós üdvöskéje ezen
a szombaton kétszer teljesített,
mivel az első megmérettetésen
nem tudott jelen lenni. Két-há-
rom mondatos, frappáns be-
szólásai sokszor derűre adtak
okot. Mázsár Mónika Pozsony-
vezekényről fokozatosan építi
produkcióit, majd a sztori végét
jól megfűszerezve tálalja. A ke-
szegfalvai Szolik Judit egy igazi
mai tinédzser, a maga termé-
szetességével, vagányságával
igen meggyőző. Jól felépített
mondandójába bátran csem-
pész be “kínos”, de minden-
képpen őszinte szavakat. A tör-
ténetmesélés egyedi változatát
fedezhettük fel az ipolyszakál-
losi Szabó Biankánál. Ő az, aki
nemcsak szövegileg, de kifeje-
zésileg is részt vesz a produkci-
óban.

Nagyon sok pozitív vissz-
hangot kaptak a versenyzők,
egyrészt ez jó, de másrészt le-
het bénító is. Hogy ki hogyan
kezeli a sikert, az a következő
fordulók „zenéje” lesz. Egy biz-
tos: már most vannak közön-
ségkedvencek, pedig még csak
a sorozat elején vagyunk. So-
kak véleménye szerint a TAT
üdítő színfolt a felvidéki tehet-
ségek palettáján. Mindenkép-

pen dicséret illeti a TAT szer-
vezőgárdáját, a Tóth István,
Gőgh Henriett, Kiss György,
Mgr. Tóth Tünde, Visnyei Sán-
dor összeállítású csapatot,
hogy felvállalták a tehetségek
felkutatását.

Azt állítják a hozzáértők,
hogy az éneklést, a technikát
meg lehet tanulni, a színpadi
jelenlétet, a karizmát, a mon-
danivalót nem, ez vagy benne
van egy egyénben vagy nincs.
Ezt tapasztalhatták a nézők Mé-
száros Tamásnál, aki forduló-
ról fordulóra egyre jobb benyo-
mást kelt. A vezekényi Putyera
Enikő hangban hozta magát. A
tőle megszokott előadást lát-
hatta közönség. Az ipolysza-
kállosi Ozsvald Gabriella kép-
zett énekes benyomását kel-
tette, hitelesen adta elő az ál-
tala kiválasztott énekszámot. A
madari Szuri Dóránál minden-
képpen kiemelnénk a publi-
kumra tett hatását. Dalválasz-
tása bejött, produkcióját taps-
sal jutalmazta a közönség. Bús
Anikó Tallósról mindig kreatív,
koreográfiai elemekkel tűzdelt
énekszámai kellemes szinfoltja
a versenynek. A feketenyéki
Horváth Réka “odatette ma-
gát”, energiákat szabadított fel.

A végén a szereplők egy kö-
zös dallal búcsúztak a közön-

ségtől, melynek hosszan tartó
taps lett a következménye. A
műsor befejeztével a zsűri tag-
jai néhány jó tanáccsal látták el
a szereplőket annak érdeké-
ben, hogy az esetlegesen elkö-
vetett hibák és bakik ne ismét-
lődjenek meg.

A feketenyéki verseny után a
következőképpen fest az inter-
netes szavazás állása: A be-
mondók versenyét Szabó Bi-
anka (Ipolyszakállos) vezeti
1777 szavazattal, második Má-
zsár Mónika (Pozsonyveze-
kény) 1449 szavazattal, harma-
dik: Babos Kitti (Tallós) 1326
szavazattal. Hogy mennyire
változikaz állás hetente, Szolik
Judit (Keszegfalva) esete bizo-
nyítja. Judit az első forduló
után mégcsak 334 szavazattal
rendelkezett. Most ez a szám
egy hét alatt 1202 szavazatra
nőtt. Az énekesek csatájában
első helyen áll Putyera Enikő-
nek 1792 szavazata, a második
Ozsvald Gabriellának 1300 sza-
vazata, a harmadik Horváth
Rékának 830 szavazata van je-
lenleg.

A TAT harmadik fordulójá-
nak helyszíne Pozsonyveze-
kény volt. Az erről szóló tudó-
sítást a szeptember 19-i szá-
munkban olvashatják.

Kép és szöveg: -pint-

Egyre népszerűbb a TAT

HAVER LíVIA
– bemondó

16 éves. A dunaszerdahelyi
Egészségügyi Iskolába jár. Sze-
retne a fogtechnikusi pályán
elhelyezkedni. Imád sportolni,
ezen belül a lovaglás a min-
dene. Hobbija a teniszezés és a
műsorvezetés. Ezért is jelent-
kezett a bemondók verse-
nyébe. Kiváló lehetőségnek
tartja a Tehetség a tét verse-
nyét, ahol a hozzá hasonló
korú fiatalok megmutathatják,
valójában mire is képesek. Ez a
verseny nagy kihívás számára
és reméli, hogy tudásával el-
nyeri a közönség tetszését.

HoRVÁTH RéKA
– énekes

20 éves. Pozsonyi gimnázi-
umi konzervatóriumot vég-
zett musical szakon, így nem
áll tőle messze az éneklés.
Ebből kifolyólag nagyon sze-
ret énekelni, ezt a kiváló ké-
pességét már 2 éves kora óta
fejleszti. Hangszeren is ját-
szik, közel 13 éve koptatja a
zongora billenyűit. Szeret fel-
lépni, verseket mondani.
Réka elárulta ars poeticáját:
Semmivel sem vagyok több,
mint más.

A feketenyéki forduló hazai versenyzői

Folytatás az 1. oldalról
Egyrészt a támogatás kiosztásának kezdetéről, másrészt né-

hány kiosztással összefüggő részletről szeretnénk tájékoztatni ol-
vasóinkat. Történt ugyanis, hogy több téves információ is fel-
röppent a hírrel kapcsolatosan, főleg ami a segélyek kiosztásának
módját illeti. Ezért megkerestük a segélyszállítmányok regioná-
lis kiosztását szervező Charita Komárom, n.sz. vezetőjét, Nataša
Hosnédlovát, aki a következőket mondta el lapunknak: „Múlt hét-
főn megkezdtük a segélyszállítmányok kiszállítását, előbb a szo-
ciális intézményeket láttuk el segélycsomagokkal, majd amikor
azt befejezzük, következnek az egyes községek. A segélycsomagok
kiosztását Komáromban fejezzük be, tekintettel a rászorulók lét-
számára. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy az egyéni
rászorulóknak a továbbiakban sem kell semmit tenniük azért,
hogy hozzájussanak a segélycsomaghoz, tehát nem kell semmi-
lyen igazolásért, amely bizonyítja jogosultságukat, sorba állniuk.
Mindez a komáromi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, va-
lamint a komáromi Szociális Biztosító igazgatóinak köszönhető,
akik megtalálták a megoldás kulcsát úgy, hogy a jogosultak ne le-
gyenek kitéve semmilyen káosznak a csomagok kiosztása során.
Az egyes településeken a helyi hangosbemondókon keresztül fog-
ják tájékoztatni a lakosságot, míg Komáromban szórólapok se-
gítségével jutnak információhoz a jogosultak. Ott, városnegyedek
és utcák szerint fog zajlani a kiosztás. Minden jogosultat szeret-
nék biztosítani, hogy hozzá fog jutni a segélycsomaghoz, erre pon-
tos tervet dolgoztunk ki, amihez nagyban hozzájárultak az egyes
települések polgármesterei is” – mondta el a szervezet vezetője.

Arra a kérdésünkre, hol tartanak jelenleg, és mivel lehet szá-
molni a jövőben? – ezt a választ kaptuk: „Eddig a segélycsoma-
gokkal elláttuk járásunk szociális intézményeit, most az előre
megtervezett útvonalakon lévő községekbe kezdjük szállítani a
csomagokat. Pontos időpontokat mondani sajnos nem tudok,
mivel minden a szállítmányok érkezésének időpontjától függ köz-
ponti raktárunkba. Ezt mi befolyásolni nem tudjuk. Amit vi-
szont biztosra állíthatok, hogy legkésőbb október végéig régi-
ónkban valamennyi jogosult hozzájut a segélycsomaghoz. Ter-
mészetesen, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy ez ha-
marább megtörténjen, de ismétlem, a szállítások rendszeressé-
gétől kell ezt függővé tennünk. Tulajdonképpen minden
szervezési és kiszállítási munkát két segítőtársammal egyetem-
ben végzünk. Ha nem lennének olyan segítőkész emberek, mint
Kollár Zoltán vállalkozó, vagy a Stavkov és Heloro vállalatok,
akik az emelőkocsikat biztosítják számunkra, még nehezebb
lenne a dolgunk” – mondta el Nataša Hosnédlová.

A rendszer tehát működik, most már csak kellő türelemre és
megértésre van szükség a jogosultak részéről, mert ahogy a ve-
zetőnő elmondta, kivétel nélkül, mindenki hozzá fog jutni a cso-
magjához. Az egyes településeken figyelni kell a helyi hírközlő je-
lentéseit, Komáromban pedig a szórólapokat.

A rend kedvéért, még egyszer közöljük a segélycsomagra jo-
gosultak jegyzékét. Böröczky József

Kik jogosultak a segélyre?
1. A gyermekotthonokban és hivatásos nevelőszülőknél elhe-

lyezett gyermekek.
2. Szociális otthonokban elhelyezett és egészségkárosult gyer-

mekek.
3. Nyugdíjasotthonok és szociális szolgáltatásokat nyújtó in-

tézmények lakói.
4. Bíróság által nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek.
5. Azok a fizikai személyek, akik szociális segélyt kapnak

(anyagi rászorultság okán - hmotná núdza).
6. Azok a fizikai személyek, akik szociális segélyt (anyagi rá-

szorultság okán - hmotná núdza) és gyermekétkeztetési hoz-
zájárulást kapnak. Ebben az esetben a gyermekétkeztetési
hozzájárulást élvező gyermek is segélyben részesül.

7. Azok a gyermekek, akik alacsony jövedelmű családokban él-
nek, és gyermekétkeztetési hozzájárulást kapnak. Ebben az
esetben csak a gyermekek kapnak segélycsomagot.

8. Azok a nyugdíjasok, akiknek havi nyugdíja nem haladja
meg a 305 €-t. Ebbe a kategóriába csak a nem dolgozó öreg-
ségi, korkedvezményes és rokkantnyugdíjra jogosult sze-
mélyek vannak besorolva. Az özvegyi nyugdíj nem számító-
dik bele a 305 €-t meghaladó összegbe, tehát csak az öreg-
ségi, illetve a már felsorolt nyugdíjak összege a meghatározó.

Megkezdődött az
élelmiszercsomagok kiosztása

Az ülést Jobbágy József pol-
gármester nyitotta meg, aki rö-
vid felszólalásában hangsú-
lyozta, hogy a szélerőművek ab-
szolút biztonságosak egészségre
és környezetre egyaránt.
„Anyagi szempontból sem
mindegy községünkre nézve,
milyen állást foglalunk a kér-
désben, hiszen évi több ezer eu-
róval gazdagodna a költségve-
tés, így ebben a gazdasági hely-
zetben nem kellene adókat nö-
velni, és egyéb megszorító in-
tézkedéseket hozni” - mondta
el többek közt a polgármester.
Beszéde közben, a Szentpéter és
Környéke Propellerek Nélkül -
Polgári Kezdeményezés tagjai
kivetítőn, egy működésben lévő
propellert vetítettek, és hogy na-
gyobb legyen a hatás, a propel-
lerek zaját is hozzáadták. A pol-

gármester beszéde többször is
nem tetszést váltott ki a polgá-
roknál, akik azt hangos bekia-
bálásokkal fűszerezték. Utána
Dr. Peter Kuriak, a tanulmány
kidolgozója lépett a pulpitus-
hoz, és részletesen tájékoztatta a
jelenlévőket az eljárás teljes fo-
lyamatáról. „Az előkészületi fo-
lyamatnak a felénél járunk, itt
ma nem döntést kell hoznunk,
hanem a környezeti hatásta-
nulmányt kell véleményez-
nünk. Erről az ülésről jegyző-
könyv készül, amelyet a szakvé-
leményező köteles lesz beledol-
gozni végső szakvéleményébe.
Úgy a polgárok egyénileg, mint
a polgári kezdeményezés szaba-
don kifejthetik véleményüket,
úgy ezen az ülésen, mint ké-
sőbb írásban, amelyet a környe-
zetvédelmi minisztériumnak

kell címezniük. Minden egyes
hozzászólással foglalkozni fo-
gunk, sőt, a polgári kezdemé-
nyezés egyenes ágon is résztve-
vője az eljárásnak, tehát bármi-
kor érvényesítheti az őt megil-
lető jogokat. A minisztérium
csak javasolni fogja – vagy nem
fogja – a propellerek felépítését
környezetvédelmi szempontok
alapján, a végső döntést azon-
ban a helyi önkormányzat, il-
letve az illetékes építészeti hiva-
tal fogja kimondani, amely szin-
tén a hivatal hatáskörébe tarto-
zik. A végső döntés, tehát min-
denképpen az önök községében
fog megszületni” - mondta el
Dr. Kuriak.

Avitábantöbbenis felszólaltak
a polgárok közül, és valameny-

nyien tiltakozásukat fejezték ki a
szélerőművek megépítése ellen.
Legtöbben az egészségügyi ha-
tástanulmány kidolgozását hiá-
nyolták, ami tulajdonképpen
döntőszerepet játszhatnaazépít-
kezés megítélésében. Az az érv
ugyanis elfogadhatatlan, hogy
Szlovákiábanmégnemvoltmód
egészségügyi hatástanulmányt
készíteni, tekintettel a kezdetle-
gességre. Azért sem, mert több
környező országban már huza-
mosabb ideje működnek ha-
sonló szélerőművek, tehát, azok
tapasztalatait, tanulmányaitát le-
hetne venni.

Az egyre hevesebb vitában
nem hiányzott a kölcsönös
rendreutasítás, egyes kemény
szavak kikérése, és bizony a köl-

csönös sértegetés is elszapo-
rodni látszott. Az „elnöki asztal-
nál” ülők ugyan próbálták meg-
magyarázni, hogy ők kizárólag a
hatástanulmány megvitatására
hivatottak, a jelenlévő szentpé-
teri polgárokból kijött minden
dühük és elhatározásuk, misze-
rint egy tapodtatnyit nem kí-
vánnak engedni elveikből. A he-
ves vitában, az egyik felszólaló a
polgárok félelméről, sőt, a köz-
ségben uralkodó „terrorról” be-
szélt, szavait Jobbágy József pol-
gármesterhez intézve.

A szentpéteri szélerőművek
sorsa tehát továbbra is bizony-
talan. Bár nem tudni, a jelen-
levő ellenzők a lakosság hány
százalékát képviselik, a múlt
pénteki ülés mindenképpen
arra engedett következtetni,
hogy nem lesz könnyű az épít-
kezést támogató, szavazati jog-
gal bíró képviselők dolga. A fe-
lelősséget, ugyanis pro vagy
kontra, nekik kell majd felvál-
lalniuk. Most még nehéz meg-
mondani, milyen elvek alapján
adják majd le szavazatukat, hi-
szen bár az ülésen jelen voltak,
a kérdésben nem nyilvánítottak
véleményt. Sem ilyet, sem olyat.
Vagy nincs is véleményük?

Kép és szöveg: Böröczky József

Szentpéteri polgárok: Nie! Nem! Nicht!
Ilyen feliratú transzparenssel érkeztek a Szentpéter katasz-
terében elhelyezendő szélerőművek ellenzői arra a találko-
zóra, amely a propellerek környezeti hatástanulmányát volt
hivatott megtárgyalni. Ezt a tárgyalást törvény írja elő, így el-
kerülhetetlen volt a konfrontáció támogatók és ellenzők kö-
zött. Persze, ez az ülés, amelyen mintegy 100 helyi polgár, il-
letve a szomszédos, szintén érintett települések képviselői
vettek részt, szemben a környezetvédelmi minisztérium, a
potenciális beruházó és kivitelező képviselőivel, többé-ke-
vésbé egyoldalúra sikeredett. A már említett transzparens
szövege látszott ugyanis érvényesülni, hiszen a jelenlevő pol-
gárok döntő többsége hallani sem akar a szélerőművek fel-
építéséről a település közelében.

Kétségkívül, az ellenzők voltak többségben
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Szeptembertől hatályossá vál-
tak a munkatörvénykönyv, a
büntetőtörvénykönyv és a
sajtótörvény módosításai. El-
kezdték kivonni a forgalom-
ból a hagyományos 60 wat-
tos égőt.

Munkatörvénykönyv
Az új törvény értelmében

három hónappal kitolódhat a
próbaidő, tehát három hónap
helyett hat, vezetői pozícióban
pedig kilenc hónapig tarthat.
Két évről három évre növeked-
het a meghatározott időre
szóló munkaszerődés. Meg-
hosszabodhat a felmondási
idő és választhatunk a lelépő
vagy a felmondási idő között,
mostantól a fizetést és a végki-
elégítést egyszerre nem lehet
igénybe venni. A felmondási
idő egy éves munkaviszony
alapján egy hónap, 1-5 év alap-
ján 2 hónap, 5 évet meghaladó
munkaviszony esetén 3 hó-
nap. Újítás, hogy a munkál-
tató aláíratathat egy olyan szer-
ződést, amely szerint a munka
megszűnésekor maximum egy
évig nem dolgozhatunk ugyan-
abban a pozícióban egy kon-
kurens cégnél, de ebben az

esetben a régi munkáltató a bé-
rünk 50 %-át köteles fizetni. 33
éves kortól mindenkinek 5 hét
szabadság jár, az új alkalma-
zottak akkor is megkaphatják
az egész éves szabadságukat,
ha évközben állnak be a mun-
kahelyükre. Az egészségügyi
dolgozók heti túlórája nem ha-
ladhatja meg a 48 órát és 50 év
felett nem kötelezhetők túl-
órára. Újdonság lett az osztott
munka, ami annyit jelent,
hogy egy pozícióban többen is
dolgozhatnak, úgy, hogy a
munkavállalók a munkaidőt
egymás között osztják el. Szep-
tembertől a túlórák száma
nem haladhatja meg a 400 órát
az alkalmazottak és az 550 órát
a vezetők esetében.

Büntetőtörvénykönyv
Szeptembertől szigorodott a

büntetőtörvénykönyv, számos,
eddig kihágásnak minősülő
cselekedet ezután bűntettnek
számít, s így a bíróság szabad-
ságvesztést is kiszabhat a jog-
szabályok megszegése esetén.
Nemcsak a járulékok befizeté-
sének elmulasztása, hanem a
Szlovákia területén illegálisan
tartózkodó személyek alkal-
mazása is bűncselekménynek

minősül. Bűntettnek számít a
szavazatvásárlás is. Hat hónap-
tól 3 évig terjedő szabadság-
vesztéssel sújtható a holoka-
uszt tagadása és jelentősen nö-
vekedtek a büntetési tételek az
állatkínzás esetén is.

Bűncselekménynek számít
a személyek követése, zakla-
tása, valamint az olyan elekt-
ronikusan küldött üzenet,
amely veszélyérzetet vált ki az
áldozatban.

Sajtótörvény
Hatályba lépett a módosult

sajtótörvény is, melynek ered-
ményeként megszűnt a politi-
kusok és köztisztségviselők vá-
laszadási joga. Helyreigazítást
csak bírósági, személyiségi jogi
perben lehet kérni és kizáró-
lag a magánéleti jogok sérü-
lése esetén igényelhető.

Az új hazárdjátékokról szóló
törvény szerint a községi ön-
kormányzatok kitilthatják te-
rületükről a kaszinókat, játék-
termeket, fogadóirodákat.

Égők
A 60 wattos égők helyett,

ezentúl már csak takarékos
égőket, LED illetve halogén
égőket lehet majd kapni.

-ga-

Új törvénymódosítások

Néveri Sándor (MKP) polgármester a Ter-
mál Kft. korábbi két ügyvezetőjét, valamint
az új ügyvezetőt is a plénum jóváhagyása
nélkül hívta vissza, illetve nevezte ki. Ezért
Nagymegyer statútumának idevágó részét
mindössze egy szóval egészítették ki a be-
terjesztésben, miszerint a városi cégekbe a
várost képviselő személyek kinevezéséhez
és visszahívásához is kell a testület jóváha-
gyása. Korábban a visszahívásról nem ren-
delkezett a statútum. A polgármester meg-
említette, hogy csak ideiglenesen, maxi-
mum két hónapra nevezte ki Fodor Lászlót
a kft. ügyvezetőjének, amolyan áthidaló
megoldásként, amíg a testület nem hagyja
jóvá az új ügyvezető személyét. Az önkor-
mányzatokról szóló törvény szerint a kép-
viselő-testület joga a városi cégekbe meg-
választani, jóváhagyni azokat a személye-
ket, akik a várost a cég statutáris és ellen-
őrző szerveiben képviselik, így az ügyve-
zető igazgatót is. A polgármester joga a
jóváhagyott személyek kinevezése. „Maga
törvényt sértett, egyik napról a másikra ne-
vezte ki Fodor urat, a kinevezés törvényel-

lenes” – mondta a polgármesternek a vitá-
ban Dobis László képviselő, aki a törvényt
idézte, miszerint a kinevezett ügyvezető
személyét a plénumnak kellett volna jóvá-
hagynia, ami viszont nem történt meg. A
témával kapcsolatban Vrezgó Erzsébet kép-
viselőasszony felszólalásában azt mondta
Néveri Sándor polgármesternek: „Olyan sí-
kon van a közvélemény általad félrevezetve,
én csodálom, hogy még képesek meghall-
gatni téged” – majd azt is megjegyezte, jó
lenne, ha a polgármester véget vetne a sa-
ját önkényes eljárásainak. Az álláspontok
különbözőségét jól jellemzi egy másik do-
log is, míg a polgármester a termálfürdő
legutóbbi beruházásával kapcsolatban pa-
zarlásról beszélt, addig Dobis László el-
mondta, hogy az építkezésről szóló záróje-
lentésben ilyet nem olvasott. A hosszúra
nyúlt gyűlésen a testület végül elfogadta a
város statútumáról szóló módosítást. A plé-
num befejezése után megkérdeztük a pol-
gármestert, aki elmondta, hogy a határo-
zatot törvényességi felülvizsgálat céljából
az ügyészségre továbbítja. Kovács Zoltán

„Maga törvényt sértett,
a kinevezés törvényellenes”

Nagymegyer
Képviselői indítványra üléseztek szeptember 5-én a városi testület tagjai. A gyűlés
legfontosabb programpontja az a határozati javaslat volt, mely a város statútumá-
nak módosításáról szólt. A változtatással a beterjesztők éppen az olyan vitás hely-
zeteket szeretnék elkerülni a jövőben, mint ami a városi tulajdonú Termál Kft. két
ügyvezetőjének leváltása, illetve az új ügyvezető kinevezése körül alakult ki az elmúlt
hetekben a polgármester és a képviselő-testület nagyobb része között.

Információink szerint a Dunaszer-
dahelyi Járási Rendőrkapitányság
megrendelésére detektoros mérő-

műszerrel keresték szeptember 2-án,
pénteken délelőtt annak az illegálisan
rákötött termálvizes vezetéknek a foly-
tatását, mely a Thermal Corvinus előtt
található orchidea hotel felé irányul
az említett hévízfürdő fővezetékéről. A
rendőrség jelen lévő nyomozója nem

kívánt az ügyben nyilatkozni. Azt
egyelőre nem tudni, hogy a szálloda
telkén végzett mérésekkel megtalál-
ták-e a fekete rákötés folytatását, mert
a méréseket végző szakemberek
egyike csak annyit mondott, hogy a
fémdetektoros mérések eredményét
majd az általuk kiadott szakvélemény
fogja tartalmazni. A termálvíz-lopás
ügye még 2008. január 2-án pattant
ki. Emlékeztetőül csak annyit, hogy a
nagymegyeri fürdő akkori vezetése fe-
dezte fel a termálvizet szállító főveze-
tékükre illegálisan csatlakoztatott csö-
veket, melyek a közelben lévő hotel
felé irányultak. Az ügyben azonnal fel-
jelentést tettek, és azóta is tart a nyo-
mozás. Kovács Zoltán

Detektorral nyomoztak
a termálvíz-lopás néven
elhíresült ügyben

Nagymegyer

ABartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola szeptember 5-én
9 órától tartotta ünnepélyes tanévnyitóját az intézmény udvarán.
Sebő Erzsébet igazgató külön üdvözölte a 64 kiselsőst, akik közül

tízen csak az ún. nulladik osztályba fognak járni, mivel a pedagógiai-
pszichológiai tanácsadó szerint még nem iskolaérettek. A többiek ré-
szére viszont három osztályt nyit az iskola a 2011/2012-es iskolai évben.
A hagyományos tanévnyitó részeként a kiselsősök ábécéskönyvet ve-
hettek át pedagógusaiktól. A rövid ünnepséget követően minden osz-
tály a tantermébe sietett, hogy az egyes osztályfőnökökkel megbeszél-
jék az első iskolahét további teendőit. K.Z.

Fotók: Kovács Zoltán

A szálloda telkén keresték
az illegális vízvezetékek folytatását

A kábelek alá rejtették a feketéncsatlakoztatott két csővezetéket

Beültek
az iskolapadokba

Nagymegyer

A gyerekek egy új világ kapujához érkeztek

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes
kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy
gombnyomás: 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, korszerűbb, biztonságosabb és persze
sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

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

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

A Delta szerkesztői is
ezt fogyasztják

Tel.: 0907 501 688

Firma Vonti s.r.o
VÆm ponœka nasledovnØ slu�by: 

- Administrat vne prÆce
- Vypracovanie zmlœv

- Vypracovanie podnikate?ských zÆmerov
-Podnikate?skØ a ekonomickØ poradenstvo

- Vedenie œ?tovníctva
- SpracovÆvanie miezd

-Rekon tukcia œ?tovn ctva za minulØ obdobie
- Kontakt s in titœciami 

(da?ov œrad a pois?ovne).
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Komárom, Béke utca, az AUToPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. �.00-12.00

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 50� 323

Ha őszinték szeretnénk lenni önmagunkhoz,
akkor belátjuk, hogy még anyanyelvünk he-
lyes elsajátítása sem egyszerű feladat, hát
még ha egy idegen nyelvet vagyunk kényte-
lenek társalgási szintre fejleszteni. Ez egy
igazán nagy kihívás lehet valamennyiünk szá-
mára.

Gyermekeink az iskolában heti két-három al-
kalommal találkozhatnak az angol ill. a német
nyelvvel, a szlovák nyelvet viszont naponta hasz-
nálhatják az iskolapadban. Természetesen ez
nem minden gyermek számára elegendő, a
használt módszerekről, az elsajátítandó tananyag
mennyiségéről, a gyermekek különböző tanu-
lási tempójáról, ill. egy-egy osztályon belüli lét-
számról nem is beszélve, hiszen az osztályban
akár húsz gyermek is tanulhat, ami nem éppen
ideális a nyelvtanulás szempontjából.

Egy vidéki gyermek számára mindig nehe-
zebb megtalálni egy-egy lehetőséget és fejlesz-
teni önmagát, esetleg megismerkedni újabb és
újabb dolgokkal, mivel a távolság a városi lehe-
tőségektől általában hátráltatóan hat, a szülők
pedig csak igazán kivételes esetekben tudják
megoldani a gyermekek rendszeres utaztatását.

„Innen jött az ötlet, hogy a marcelházi cse-
metéink, ill. a környező falvak lakosai számára
is legyen lehetőség különböző nyelvi foglalko-
zásokra az iskola falain kívül, hiszen sokan van-
nak olyanok is, akik már elhagyták az iskola-
padot, de nincs számukra lehetőség az idegen

nyelv gyakorlására. Sokak számára csak szint-
fenntartásra van szükség, hogy ne felejtődjön a
szókincs, ill. a nyelvtani szabályok gyakorlott
használata” – kezdte nyilatkozatát Gergely Hen-
rietta, a marcelházi Mosoly Nyelviskola veze-
tője, ahol mindenki mosolyogva foglalkozhat az
angol és a szlovák nyelv rejtelmeivel.

A tanulók a saját tempójukban haladva mé-
lyíthetik el a nyelvhasználatot, és mindannyian
arra törekszünk, hogy az elsajátított ismeretek
igazán használható nyelvtudássá váljanak. A
pedagógus szintén része a tanulók csoportjá-
nak, tehát nincs szigorú tanár-diák viszony, ha-
nem ő is beáll a tanulók csoportjába.

Rendkívül közkedveltek a hároméves kortól
kezdődő zenés-játékos foglalkozások szlovák,
ill. angol nyelvből, hiszen ez az az intervallum
a gyermekek életében (3–7 éves korig), amikor
szinte szivacsként szívják magukba a környe-
zetükben használt vagy idegen nyelveket, le-
gyen az akár több nyelv is. Ekkor alapozzuk
meg gyermekeinknél a nyelv iránti fogékony-
ságot.

Nagy sikernek örvendenek azok a csoport-
foglalkozások, amelyeknek célja a nagycsopor-
tos óvodások felkészítése az első osztályba. A
gyerekek észrevétlenül ismerik meg a szlovák
ill. az angol nyelvet, miközben nem is tudatosul
bennük, hogy nyelvtanulásról van szó” - fejezte
be nyilatkozatát a pedagógusnő.

Aki tehát mosolyogva szeretne az angol ill.
a szlovák nyelvvel foglalkozni, várják Marcel-
házán a Mosoly Nyelviskolában, hároméves
kortól százéves korig. Miriák Ferenc

Tovább folytatódik a Nyitrai Közös-
ségi Alapítvány és a Heineken Slo-
vensko Rt. által harmadik alkalom-
mal meghirdetett “Itt otthon va-
gyunk” támogatási program gya-
korlati megvalósítása, kivitelezése.

Az elmúlt hétvégén a Bagota város-
részben lévő parkban ünnepélyesen
átadták az új kemencét. A 3100 euró
értékű projektet a helyi Western és
Lóbarátok Polgári Társulás dolgozta
ki és nyerte meg.

Az ünnepélyes átadáson Adriana
Petrová, a Nyitrai Közösségi Alapít-
vány képviselője és Fazekas Attila, a
projekt kidolgozója és benyújtója az új
kemencét liszttel avatták, keresztel-
ték meg. Az átadást követően a részt-
vevőknek alkalmuk volt megkóstolni
az új kemencében sült finomságokat,

mint a sült almát, pogácsát, lepényt,
sütőtököt, kenyeret.

„A kemencét először próbáltuk ki.
Azonban ha gyakorlatot szerzünk a
kemence használatában, akkor na-
gyon sok örömet fog még szerezni az
itt élőknek. Ezzel szeretnénk a régi
hagyományokat feleleveníteni és a
nagyanyáink receptjei alapján kenye-
ret, lángost, pogácsát, lepényt, rétest
tudunk majd sütni” – nyilatkozta Má-
ria Hamranová főszervező.

Ógyalla városrésze ismét bizonyí-
totta, alkalmas társadalmi és kultu-
rális rendezvények szervezésére, és
minden alkalommal találkozhatunk
a helyi lakosság aktív részvételével,
támogatásával. A városrészben át-
adott kemence minden bizonnyal a
lakosság és a park újabb büszkesége
lesz. (miriák)

A szerző felvétele

Egy nyelviskola vidéken
Marcelháza

Keszegfalva

Nagykeszi

Ógyalla-Bagota

Átadták az új kemencétÁtadták az új kemencétÁtadták az új kemencét

A szezonzáró bulik közül Nagykeszi sem
maradt ki. Augusztus végén a helyi önkor-
mányzat és a sportszervezet rendezésében
vakációzáró bulit tartottak a helyi sportpá-
lyán.

A hivatalos megnyitó után a műfűves pá-
lya volt a programok fő helyszíne. Itt zajlot-
tak a csatározások a helyi futballcsapat A és
B alkalmi gárdái között. Itt került sor a „nagy-
keszis” tizenegyesrúgó versenyre is, melyre
22-en neveztek. Az idegölő büntetőpárbajt
végül a helyi illetőségű Bengyák Ferenc bírta
legtovább cérnával, így ő nyerte a tizen-

egyesviadalt. A folytatásban a nagykesziek
zumbázását láthatta a közönség.

A buli igazi látványossága a komáromi vá-
rosi rendőrök mellett működő csoport ku-
tyás bemutatója volt. Ez a program méltán
aratott nagy sikert a közönség körében. A
sport jellegű műsorok után jólesett a szóra-
kozás is, melynek profi képviselője a ma-
gyarországi Győr városából érkezett. Alfréd,
azenefelelős jól megtáncoltatta a nagykeszi-
eket.

A szervezők az augusztus végi buliból ha-
gyományt szeretnének teremteni.

-pint-

Vakációzáró buliVakációzáró buli

Tlačiareň N.A.P. (Komárno) hľadá do pracovného pomeru:
• tlačiar – obsluha tlačiarenského stroja
• technik – obsluha strojov
Životopisy s fotografiou posielajte na adresu info@nap.sk do 30. 9. 2011.

Az NAP Nyomda (Révkomárom)a következő pozíciókra
keres munkatársakat:

• nyomdász – nyomdagépkezelő
• technikus – gépkezelő
Követelmények:
• min. középfokú végzettség érettségivel
• számítógépes ismeretek + előny grafikus programok ismerete
• jogosítvány gyakorlattal
• szlovák, magyar, angol vagy német nyelv ismerete
• a szakmai tapasztalat nem feltétel

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a köv. email címre:
info@nap.sk, 2011. szept. 30-ig.

A Kreatív Ipar nevű pályázat részeként
2011. szeptember 15-18. között kerül meg-
rendezésre a komáromi Monostori erőd-
ben a Kreatív HUSK kiállítás és vásár.

A rendezvényen mintegy 300, a szlovák-
magyar határ mentén élő kreatív vállalkozó,
illetve szervezet kap bemutatkozási, kiállí-
tási és árusítási lehetőséget (élményszolgál-
tatások képviselői; felfújható játszóház és
mesebusz gyártói; falfestők (wallpainting);
kreatív játékok; motorcsónak-, hajó-, kerék-
pár- és quad gyártók; kerti házak és szaunák
gyártói; virágkötők és dekoratőrök; textilfel-
dolgozók; drogériai és kozmetikai termékek
előállítói; cipészek; borászok; reklámszak-
emberek; iskolai eszközöket gyártó cégek; ki-
adók és nyomdák; építészek, grafikusok és
festőművészek; fotográfusok; bőrfeldolgozók;
keramikusok; táska- és ékszerkészítők; szob-
rászok; vasfeldolgozók stb.).

Emellett csütörtökön (15-én) a Határon Át-
nyúló Együttműködési Programokról szóló
Információs Nap keretében ismertetik azon
projekteket, amelyek támogatást kapnak.
Pénteken (16-án) kreatív konferenciát tarta-
nak a kiállítás alkalmából.

A Monostori erődben Nyílt Napokat is szer-
veznek. Az erőd és annak valamennyi kiállí-
tása a Kulturális Örökségnap keretein belül
díjmentesen lesz megtekinthető. A színpa-
don kulturális rendezvények, koncertek szó-
rakoztatják majd a látogatókat. Fellép többek
között a komáromi Dunaj néptáncegyüttes,
Csonka Andreas, a Magyarock Dalszínház, a
Šulek Gimnázium színjátszó csoportja,
Last4Chance, Pandolin, Z.B.G,. Dance the Life,
Star Fist, Eastern Station, Gilotin, Citera, Pri-
mavera tánccsoport, mazsorettek, társastán-
cosok, KUNG FU és a TAI CHI versenyzők, a
News Quartet szimfonikusok és mások.

A kiállításra várják mindazokat, akik sze-
retnének betekintést nyerni az EU-s támoga-
tások világába, tájékozódni a vállalkozások
indításáról és fellendítéséről, határon át-
nyúló kapcsolatokat építeni, felmérni a kon-
kurenciát, kulturális programokon, koncer-
teken kikapcsolódni, ínyenc borok és helyi
specialitások kóstolgatása közben válogatni a
legkülönfélébb portékák között.

A kiállítás és vásár ideje alatt kerül sor a
„Kreatív iparral egy tisztább Európáért” pla-
kátpályázat eredményhirdetésére.

Miriák Ferenc

Kreatív kiállítás és vásár
a komáromi Monostori erődben

Előzetes

Naponta 20-30 gyerek
használja előszeretettel a
játszóteret. Van itt csúszda,
hinták, különböző mászó-

kák, aktív és nyugodtabb ter-
mészetű gyerekeknek egya-

ránt. A játszótér szponzora a Sta-
veco - stavebná a.s. Galanta volt, aki

5 000 euróval segítette a „gyerekálom” létrehozását. A ki-
vitelezési munkákat a megyercsi EU-Pack vállalta magára.
A terület a helyi focipálya mellett helyezkedik el, melyet
nagy zöldövezet vesz körül, ahol a gyerekek a mászás és a
csúszdázás után kedvükre futkározhatnak. Mivel a tele-
pülésen évről évre nő a lakosság száma, és ezáltal a gye-
rekek száma is, már törvényszerű volt, hogy legyen egy új,
modern játszótere a keszegfalvai nebulóknak.

Kép és szöveg: -pint-

Vadonatúj játszótérVadonatúj játszótér

A
keszegfalvai fa-

lunapon adták át ren-
deltetésének a község

játszóterét, mely a Béke ut-
cában található, de a gyere-
kek már a szünidő alatt is

„tesztelték” a számukra
épített létesít-

ményt.

Vadonatúj játszótér

Szeptember 8-án ünnepelte
50. születésnapját

Hervay Ferenc
Nemesócsán.

E szép jubileum alkalmából
szívből gratulál az egész család.

„Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.
E szép naphoz vezetett szívünk,
Imádságát suttogja a szeretet.
Kérjük a Jóistent, óvjon, védjen Tégedet.
Adjon Neked egészséget, hosszú, boldog életet!”

Szeptember 15-én ünnepli 18. születésnapját

Benko Szilvia.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál:

anyu, Laci, öcséd Feri, barátja Karbu
és az egész rokonság.
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Amíg a versenybe beneve-
zett tizenkét lecsófőző csapat
nagy buzgósággal nekilátott a
finom fogások elkészítéséhez,
addig a pogácsasütő háziasz-
szonyok – huszonkilencen –
meghozták a bemutatóra a
frissen sült pogácsákat.

Elkészült a lecsó, a pogá-
csákat is elrendezték, elkez-
dődött a szakmai értékelés. A
lecsó számtalan variációja is

azt bizonyítja, nem létezik
egyedüli, üdvözítő recept. A
lecsókészítés – mint a főzés

nagyszerűsége is – a kreati-

vitásban rejlik. Így min-
den benevezett társaság
megalkotta a számukra töké-
letes lecsót. Az idei győztes a

Smejo Team csapata lett, akik
kolbászos-tojásos lecsót főz-
tek, második helyen a
Kutylky csapat végzett mexi-
kói lecsóval, míg a harmadik
helyet Balla Jenő és csapata
szerezte meg, hagyományos
lecsóval. A zsűri különdíját a
Mácsik Farm fiatal versenyzői
szerezték meg, akik a legrövi-
debb idő alatt főzték meg a
lecsót.

A pogácsa bemutatón a
zsűri Fekete Erika fokhagy-
más pogácsáját hozta ki győz-
tesnek, megelőzve Horváth
Anna szezámmagos és Má-
csik Anna fokhagymás pogá-
csáját. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Pontosan tíz órakor Bartal
András polgármester meg-
fújta a kürtöt, és ezzel elindí-
totta a második Lakikatlan
fesztivált. Röviddel ezután be-
gyújtottak a katlanok alatt. A
gulyásítészek pontoztak, a kö-
zönség közül pedig sokan
nagy figyelemmel kísérték,
hogyan is készül egy igazi
mestermű. Persze voltak gur-
mánok is, akik árgus szemek-
kel „vizslatták“ a gulyáskészí-
tés rejtelmeit. Volt itt minden,
ami szem-szájnak ingere. Kü-
lönleges stílussal és szájízzel
készített gulyások. Az illatok
és ízek kavalkádja kavargott a
szabadtéri színpad környé-
kén.

Egy fesztivál színvonlát
nagyban meghatározza a zsűri
személye és tudásszintje. Nos,
Lakszakállason nem akármi-
lyen szereposztásban tényke-
dett az itészek csapata. Íme:
Petrezselyem Antal tatai mes-
terszakács, cukrász, a Gasztro-
nómiai Érdemrend tulajdo-
nosa, a királyi szakács cím bir-
tokosa, Egedi Kálmán hen-
tesmester, akinek magas
szintű főzőtudását mindenütt
elismerik, és Novák Gizella

szabadúszó. A gulyás készül-
hetett bármilyen húsból, bár-
milyen zöldség hozzáadásá-
val, de kizárólag gulyást bírált
el a zsűri, melynek tagjai az el-
készítéstől a tálalásig figye-
lemmel kísérték a főzés fo-
lyamatát, melynek értékelési
szempontjai a következők vol-
tak: higiénia, kreatívitás és íz-
világ. A főzés időtartama 3,5
óráig tartott. Egy tál gulyást
kellett leadni a zsűrinek a cso-
port nevével ellátott tányér-
ban. Négy óra körül megszü-
letett a várva várt végered-
mény. Alapos kóstolás után a
zsűri úgy döntött, hogy idén a

komáromfüssi Tücsök és a
hangyák csapatának adomá-
nyozza a fődíjat, és így egy
évig ők lehetnek a Lakikatlan
gulyáskirályai. A második he-
lyen a helyi Puliszka nyugdí-
jasklub, míg a harmadik he-

lyen a tavalyi győztes Szilasi
fűszercsapat végzett. Külön-
díjat kapott a legszebb sátor
(Lisztesek - Laki malom), a
legszebb terítés (Dórasped –
Tany), a legötletesebb öltözék
(Vadászcsalád – Bogyarét), a
legvidámabb csapat (Nagyidai
cigányok - Csicsó), a legfino-
mabb pogácsa (Vad-kanok –

Lak), a legfinomabb süte-
mény (Jácint laki énekkar). A
zsűri különdíját kapta még a
Sziszeta – Szilas és a ZA-BA
Team – Zalaerdőd csapata.

A Lakikatlan főzőhangu-
lata, vidámsága sok embert

vonzott a községbe. Vad-, szár-
nyas-, marha-, disznógulyás,
gulyás gombával, csipedővel
és nem utolsósorban fino-
mabbnál finomabb rétesek
várták a vendégeket. Közben
alkalmi éneklőcsoportok is
verbuválodtak, akik énekszó-
val hangot adtak jókedvük-
nek. A fesztiválhoz különböző
programok is kapcsolódtak,
mint pl: a nagymegyeri Fotó-
klub Fotósokk című kiállítása
a kultúrházban.

Ezen a szombaton Laksza-
kállason népünnepély volt a
szó legszorosabb értelmében.
Kitaláltak valamit, aminek
egyre nagyobb a visszhangja
és a tavalyihoz képest a láto-
gatottsága is. Nem beszélve a
közösségi élményről, mely-
ben azoknak volt részük, akik
jelen voltak ezen a magas
szintű rendezvényen.

Kép és szöveg: -pint-

A zumba-partyn 5 oktató váltotta egymást a színpadon.
A rendezvény főszervezőjén, Marton Anikó (Zumba Ani-
kóval) oktatón kívül további 4 instruktor: Andrea Plesková,
Timea Vargová, Luka Andi & Noni, valamint a Tatáról ér-
kezett Szalainé Hermann Anikó volt, akik fergeteges han-
gulatot teremtve igyekeztek mozgásban tartani a résztve-
vőket.

Az eseményen nemcsak helyiek vettek részt, hanem
szép számmal képviseltette magát a közelebbi régió is. A ki-
tűnő hangulatú, szombat esti akciót látva valószínűleg
még idén várható a csallóközaranyosi zumba-party követ-
kező felvonása. -ma-
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Lecsófesztivál és pogácsa bemutató

Az elmúlt hétvégén programok tömkelege várta a
falunapra látogatókat Keszegfalván, a 15. jubile-
umi falunapon. A kellemes időjárás megadta az
alaphangot a nagysikerű rendezvényhez.

A gyerekek már kora reggel birtokukba vették a
Konkolyt, ahol a halfogás tudományát gyakorolták.
Egy órával később a kisöbű sportpuskák zaját lehe-
tett hallani a lövölde közelében az aszfaltgalambok
legnagyobb bánatára. Ugyanebben az időben a tor-
nateremben ügyességi játékok várták a gyerekeket.
A kultúrházban élőcsocsó, valamint kenyérsütőver-
seny kezdődött, melynek győztese Szabó Judit lett.
Lehocký Milan polgármester délután ünnepélye-
sen is megnyitotta a falunapot, melynek egyik kie-
melkedő része volt a helyi és a csehországi Kame-
ničná község memorandumának az ismertetése.

Ezután a gútai kutyások bemutatóját nézhették meg
a kutyabarátok és az érdeklődők. A falunapi ese-
mények öt helyszínen folytak, ezek közül egyik a he-
lyi sportpálya volt, ahol a hazai öregfiúk a magyar-
országi rédei öregfiúkkal mérkőztek. A továbbiakban
a helyi nyugdíjasklub, illetve a frissen alakult ke-
szegfalvai diákszínpad produkciójának tapsolhat-
tak a jelenlevők, akik A dzsungel könyvéből adtak

elő részleteket. Négy óra körül a helyi karatésok ad-
tak izelítőt tudományukból. Őket követte a csalló-
közaranyosi pom-pom lányok csapata, majd a sport-
szervezet 80. évfordulója alkalmából átadták a meg-
érdemelt okveleveleket a helyi focistalegendáknak.
A falunapi kultúrműsorban felléptek a dunaszer-
dahelyi Pántlika népzenekar, a Dunaág néptánc-
műhely, a Pósfa zenekar. A kulturális rész után „Cin-
tányéros cudar világ” címmel Szeredy Krisztina és
Ocskó Aladár operettműsora szórakoztatta a nagy-
érdeműt. Az egész nap folyamán ugrálóvár, csúszda,
arcfestés és kisvonat teljesítette a legkisebbek igé-
nyeit. A falunap keretén belül adták át az új, modern
keszegfalvai játszóteret.

Kép és szöveg: -pint-

A lecsó a nyár kihagyhatatlan és klasszikus fogása, amire
mindenkinek megvan a maga tuti receptje. Lecsót főzni
mindenki tud, de mindenki másképp. S hogy ki mit tesz
hozzá? Mitől lesz házias, különleges, de leginkább finom a
lecsó? A titokra fény derült Bagotán, a Western és Lovak Ba-
rátai Polgári Társulás által szervezett második lecsófeszti-
válon és pogácsa bemutatón.

Ógyalla - Bagota Lakszakállas

Keszegfalva

A lecsófőző-verseny idei győztesei: balról Balla Jenő (3.),
a Kutylky csapat (2.) és a győztes Smejo Team csapata

Programözön a jubileumi falunapon

A kenyérsütő verseny győztese

A Községi Hivatal és a Csemadok alapszervezete jóvoltából szeptember elején újra megren-
dezték Lakszakállason a Lakikatlan elnevezésű gulyásfőző versenyt. A tavalyihoz képest idén
nagyobb létszámú csapatokkal, versenyzővel találkozhattunk. A régiónkban már közismert fesz-
tiválra 24-en neveztek. Néhány név a csapatok közül: Üst-tökösök, Réti rijjogatók, Fekete sereg,
Tücsök és a hangyák, Lak–Komák, Pici pocok és csapata, Sziszeta, Pickles, Vad-kanok stb.

Pickles Ekecs-Apácaszakállasról

Laki jácintok

Sörivás pálcikával

Siker lett a Lakikatlanból

Tombolt a
ZUMBA-láz

Csallóközaranyos

Augusztus 27-én mo-
zogni vágyó emberek-
kel telt meg a csalló-
közaranyosi sportcsar-
nok. A latin zene len-
dületét kihasználva
tornáztak közel 3 órán
keresztül kicsik és na-
gyok, lányok és fiúk,
akik már hónapok óta
hódolnak nagy erőbe-
dobással ennek az új
sportágnak.



Kezdetben a kertek alatti
„Kosár réten” gyakoroltak és
játszották mérkőzéseiket a ke-
szegfalvai labdarúgók. Nem
sokkal a II. világháború után
„beköltöztek” a faluba, oda,
ahol a sportpálya ma is meg-
található. Akkor a Sokol ne-
vet felvevő klubot ollé József,
ugyancsak tanító szervezte
újra. A klub rangját akkortájt
Borsányi Sándor, Kovács Ru-
dolf, Kürti József, Mitykó And-
rás, Ondrej Kešiar, Horváth
László, Pavol Krnáč, Holló Ven-
delín, nem sokkal később Né-

meth Rudolf, Zengő János, Ju-
raj Slávik, Ing. Peter Halmo, Di-
kácz Gyula, Kádek Szilveszter,
és még sokan mások igyekez-
tek emelni. Aztán múltak az
évek, és váltakozó sikerekkel
ugyan, de a keszegfalvai labda-
rúgás tovább élt. Voltak a mai-
nál szebb időszakai is, de a foci
már csak ilyen. Egyszer fenn,
egyszer lenn. A megalakulás
óta többször is játszott a csapat
felsőbb osztályokban, és bár
ezek az időszakok sem voltak
végesek, mindig emelt fővel
játszotta végig a bajnokságot.
Sokan voltak azok, akik áldo-
zatos munkájukkal gondos-
kodtak arról, hogy ne csak a
múlt ne merülhessen fele-
désbe, de a jövő is biztosítva
legyen. És a klub tovább gaz-
dagodott. 2001-ben felvette a
ma is használatos TJ Agro Ke-

szegfalva nevet, majd egy évvel
később, egy 350 férőhelyes, kor-
szerű lelátóval lepte meg hű-
séges szurkolóit. Ez elsősorban
a klub akkori elnökének és tá-
mogatójának Benkóczky Ti-
bornak, és Trenčík Imre válla-
latának köszönhető. A klub já-
tékosai, vezetői, de a szurkolók
maguk is, nagyon sok órát dol-
goztak le társadalmi munká-
ban, hogy ma kényelmesen, a
kornak megfelelően élvezhes-
sék a lelátó adta előnyöket.

A klub jelenlegi vezetősége
nem feledkezett meg az elmúlt

80 esztendőről, azokról, akik
nem kis áldozatok árán emel-
ték magasra a klub nimbuszát.
Ezért úgy döntött, hogy kellő-
képpen megemlékezik azok-
ról, akik akár vezetőségi tag-
ként, akár játékosként, akár tá-
mogatóként sokat tettek azért,
hogy Keszegfalva labdarúgása
bejutott nemcsak a régió, de
bővebb pátriánk köztudatába
is. Előbb, ez év július 31-én ren-
deztek egy jubileumi tornát
Izsa, Megyercs, a magyaror-
szági Réde, és természetesen a
hazai csapat részvételével. Az
igazi ünnepséget azonban a
nem régi, szeptember 3-án
megtartott XV. Falunapra idő-
zítették. A klubvezetés, Szüllő
Béla elnökkel az élén, élvezve a
községi önkormányzat támo-
gatását, amelyet Milan Le-
hocký polgármester képviselt,

32 olyan egykori klubvezetőt
és játékost hívott meg, akik túl-
lépték 60. életévüket. A meg-
hívottak közül huszonöten
tudtak megjelenni az ünnep-
ségen, és átvenni a klubelnök,
illetve a polgármester kezéből
azt a köszönőlevelet, amelyben
a klub és a község köszönetét

fejezi ki sokéves munkásságu-
kért, a klub és a község példás
képviseletéért. Ők, 32-en: Ba-
logh István, Balogh János, Da-
rázs György, Füssy László, Pavol

Halmo, Ján Horňák, Horváth
Tibor, Ján Hupian, Jancsó
László, Kanizsa István, Ondrej
Kešiar, Kiss Kálmán, Lackó Ár-
pád, Lebó Boldizsár, Lovász Jó-
zsef, Michal Miťko, Molnár Fe-
renc, Molnár Mihály, Németh
András, Németh Rudolf, Spá-
nyik Géza, Szabados László,
Szarka István, Szarka Miklós,
Szlávik György, Szlávik Sándor,
Szolik András, Szüllő Béla,
Szüllő László, Varga László,
Zengő János és Zsibrita László
vehették át nagy tapsvihar kö-
zepette az elismerést.

A keszegfalvai labdarúgás
fejlesztésének érdekében so-
kat tettek azok a klubvezetők
és támogatók, akiket az ün-
nepi aktuson Aranyplakettel
tüntettek ki. Balogh János,
Zengő János, Milan Tureček
és Csepreghy József klubve-
zetők, valamint Benkóczky Ti-
bor, Lőrincz Tibor, Trenčík
Imre, valamint Novák Roland
támogatók vehették át az elis-
merő díjat. Azokról is meg-
emlékeztek a résztvevők, akik
sajnos, már nem élték meg
ezt a jubileumot, pedig ők is
sokat tettek azért, hogy szé-
pen csengjen a keszegfalvai
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KoS
Az érzelmi biztonság
kerül most előtérbe,
de ezt te nem is bá-
nod. Ez az oka, hogy

nem veted bele magad semmi-
lyen üzletbe és többször is át-
gondolod, hogy mibe fogsz bele.

BIKA
Féltő szeretettel óvod
a családodat és a kap-
csolataidat, ezért hálá-

sak lesznek neked. Szinte min-
den úgy sikerül a héten, ahogy
eltervezted.

IKREK
Jogod van dühösnek
lenni, de ezt ne a vét-
leneken vezesd le,
menj el inkább futni,

vagy ereszd ki a felesleges gőzt
egy jó konditeremben.

RÁK
Ha valakit el akarsz
csábítani, ezen a hé-
ten biztos sikerre szá-
míthatsz, hiszen su-

gárzod magadból a nemiséget,
és ezt bizony a másik nem kép-
viselői is észreveszik.

oRoSzLÁN
Párkapcsolatod most
nem csak az örömök,
de a bosszúságok szín-

tere is lehet. Igyekezz túllépni a
problémákon! Ápolnod kell a
meglévő kapcsolataidat is.

Szűz
Lehetőséged lesz,
hogy kipróbálj új dol-
gokat a hivatásodban,
amely élmények fon-

tosak lehetnek később szá-
modra. Ajánld fel a segítsége-
det is az arra rászorulóknak.

MÉRLEG
Emberi kapcsolataid-
ban nézeteltérések vár-
hatók, de remek érve-
lési képességednek kö-

szönhetően rendezni fogjátok
egymás között az ügyeiteket.

SKoRPIÓ
Magabiztosságod a
héten erény lehet, de
ha makaccsá válsz,
azzal csak saját ma-

gadnak okozhatsz kárt.
NyILAS

Hűséges vagy, de part-
nerednek túl nagy sza-
badságot biztosítasz.
Pedig ő pont a kötött-

ségeket igényelné. Ne csodál-
kozz, ha a ragaszkodást elkezdi
máshol keresgélni.

BAK
Ha támogatod család-
tagjaid törekvéseit,
hálásak lesznek érte.
Ne próbáld irányítani

az eseményeket, a saját hibáik-
ból nekik kell tanulniuk.

VízöNTő
Találkozhatsz egy régi
szerelmeddel, aki fel-
kavarja érzelmeidet.
Arra gondolsz, hogy

talán érdemes lenne újra kez-
deni.

HALAK
A héten megmutatha-
tod végre, hogy mire
vagy képes. Környeze-
ted számára mindez

igen kellemes csalódás lesz. K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le
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a

HoroszkópProgramajánló

ÉSzAK-KoMÁRoM:
Csemadok Galéria:
Szeptember 4-27. Selye János Napok - Előadások, konferen-
ciák, kiállítások, megemlékezések.
Szeptember 13-án 18.00 órakor Dr. Varga Tibor jogtörté-
nész előadása - 1. rész Az ég fia, Álmos - előadás kazárok-
ról és magyarokról. Szeptember 14-én 16.30 órai kezdettel
MUDr. Pálházy Béla előadása a tisztítókúra jelentőségéről.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
A cserkészfogadalom jelentősége. A Visegrádi Négyek or-
szágai cserkészmozgalmának dokumentum-kiállítása szep-
tember 23-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13.:
5 világrész fotóművésze - Tóth István ceglédi fotóművész
gyüjteménye november 5-ig látogatható.
Városi Művelődési Központ:
EGéSZSéG NAP 2011. szeptember 17.
Előadások: 9.00 Különbségek a klasszikus és hagyományos
gyógyászati kivizsgálásokban - Dr. Boris Subotič (Szenc)
10.15 Etikoterápia – önismereti gyógyítás – Mgr. Vladimír
Červenák (Pozsony) Workshop “Az etikoterápia hasznosí-
tása a mindennapokban“ – az előadás után.
11.30 Gyógymódok és fortélyok korunk betegségeire.
Mítoszok és realitások a népi gyógymódok világából – Ko-
vács József (Budapest) 12.45 Auránk az egészségünk tükre
– Dr. Igor Kafka PhD. (Kassa) 14.00 Emberi őstípusok lelki
számmisztikája – Tarot számmisztika. Judita Peschlová,
(Prága) – magyar nyelven 15.00 Az emberiség múltja – Bo-
dai Attila (Szeged) 16.30 Az angyal-terápia – Judita Pesch-
lová (Prága)
Egésznapos belépődíj: 3 euró, 12 éves korig a belépés díjta-
lan.

NAGyMEGyER:
VMK nagyterme:
Szeptember 19-én, 17.00 órai kezdettel Az időskor méltósá-
gáért. Alzheimer-kóros emberek hozzátartozói klubjának
megalapítása a Szlovákiai Alzheimer Társaság nagymegyeri
magyar részlege szervezésében.

DÉL-KoMÁRoM:
Monostori erőd:
Szept. 15-18. Kreatív Husk kiállítás és vásár. A kiállításon
mintegy 300 magyarországi és szlovákiai kreatív vállalkozó
mutatja be saját tervezésű és kivitelezésű portékáját: gépe-
ket, hajókat, bútorokat, cipőket, textilárut, játékokat, kerá-
miát, ékszereket, festményeket stb. Sztárvendégünk Csonka
András és a Magyarock Dalszínház, ám mellettük számos
tánccsoport és zenekar (hip - hop, rock, pop) kap bemutat-
kozási lehetőséget. A belépés díjtalan!
Szept. 17-18. Kulturális örökség napjai a Monostori erőd-
ben. Az erődök mindkét napon ingyenesen látogathatók.
Szept. 17. „Kalandok erődje” - kalandos próbatételek, ügyes-
ségi játékok.
Klapka György Múzeum, Kelemen L. u. 22.:
Szeptember 16-án, 17.00 órakor „Képmesék” - időszaki nép-
rajzi kiállítás megnyitója. Válogatás a 100 éve született Nagy
Lajos néhai naszvadi fényképész fotóhagyatékából.
Szeptember 17-18. „Nyitott raktár” - Horsa Istvánné, Se-
bestyén Gyula-éremmel kitüntetett önkéntes néprajzi gyűjtő
vezetést tart a múzeum „Két haza egy szívben” megnevezésű
felvidéki néprajzi gyűjteménye raktárában.
Református templom:
Szeptember 21-én, 19.00 órakor Rákász Gergely orgona-
koncertje. Válogatás Gershwin, Ravel, Strauss műveiből. Be-
lépő: 1990,-Ft. Jegyek kaphatók a Tourinform irodában.

Felhívás
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A komáromi Szinnyei József Könyvtár és a šaLKKA Irodalmi
Klub, együttműködve a Szlovákiai Könyvtárak Egyesületével
meghirdeti Határok című irodalmi és képzőművészeti ver-
senyét, középiskolások és felnőttek számára a Komáromi já-
rásból. A versenyzők műveiket szlovák és magyar nyelven küld-
hetik be. Versenykategóriák: költemények, prózai művek, kép-
zőművészeti alkotások. A munkákat szeptember 30-ig kérik el-
juttatni. Bővebb tájékoztatást a 035/7713 552-es telefonszámon
illetve a www.kjszkom.sk címen kaphatnak.

NAGyMEGyER - Már hagyományosnak mondható nyárbú-
csúztatóval köszönnek el a legmelegebb évszaktól a csallóközi
fürdővárosban. A katolikus templom mellett található egykori
zárda udvarán szeptember 15-én, az államünnep miatt éppen
munkaszüneti napon, már délután három órától egészen este
kilenc óráig zajlanak majd az események. A zárda színpadán
zumbával kezdődik a műsorfolyam, ezután a csicsói fiatalok
előadásában a Nagyidai cigányokat láthatja a közönség, majd
a helyi Csiribiri néptánccsoport következik. A fiatalok körében
biztos nagy sikert arat a nagymegyeri United Powers break-
tánccsoport és a moderntáncot művelő City Dance Club pro-
dukciója is. A délután folyamán több hazai énekes is fellép: Eva
Javorská, Fábrik Regina, Varga Evely és Matlák Barbara. A lak-
szakállasi VaLAKik felnőtt csoport Tánc show elnevezésű elő-
adása este hattól látható. A nyárbúcsúztató utolsó műsorszá-
mában, a Fásy Mulató című produkcióban fellép Fásy Ádám,
Fásy Zsüliett, A jó Laci betyár, Mercy, Tajtiboy, A két zsivány. A
nap folyamán a gyerekekre népi játékok, játszóház, ingyenes
légvár és arcfestés vár. A kulturális eseményre egyébként két
euró a belépő, de a szülők a gyerekekkel mindössze három eu-
róért válthatnak családi jegyet.

Fásy Ádámmal búcsúznak a nyártólFásy Ádámmal búcsúznak a nyártólNyolcvanéves a keszegfalvai labdarúgás
Hosszú és rögös volt az út, amelyen a keszegfalvai labdarú-
gás eljutott mai állapotáig. A megalakulásnál nagyon nagy
szerepet játszott Komárom és Gúta közelsége is, hiszen
ezekben a városokban már magas szinten űzték a labdarú-
gást. Mi sem természetesebb tehát, hogy a kezdetek szoro-
san összefüggenek a két szomszéd labdarúgásával. Komá-
romnak akkor már több csapata is volt, amelyek kizárólag ba-
rátságos mérkőzéseket játszottak, így nem volt különösebb
gond az ellenfél bebiztosításával. Kothay József, községi ta-
nító, aki rendszeres látogatója volt a KFC mérkőzéseinek,
jött elő az ötlettel, hogy Keszegfalván is útjára kellene indí-
tani ezt a szép sportot. és az ötletet tettek is követték. ér-
deklődő volt bőven Keszegfalván, csak össze kellett fogni
őket, és egy klubba tömöríteni. Kothay József ezt megtette,
és elindult örök útjára a bőrlabda.

Az 50-es évek sikercsapata, felső sor balról jobbra: id. Zengő, Kovács, Lalák, Szabó, Leszko, Ko-
váč és Mátyus. Alsó sor balról jobbra: Moravčík, Kürti, Szolik, Volárik.

A 32 meghívott „veteránból” 25-en tudtak eljönni, és átvenni a köszönőlevelet. Ők nagyon elé-
gedettek voltak a klubvezetés és a községi önkormányzat ilyetén hozzáállásával

Az „újak” tovább viszik a klub jó hírnevét

klub neve. A többi meghívott
vendég egy jubileumi sport-
zászlóval lett gazdagabb, és ter-
mészetesen egy nagy élmény-
nyel. Mert bizony, a késő esti
órákban nagyon nehéz volt a
búcsú, hiszen megannyi em-
lék és örök barátságok fűzik
egymáshoz a résztvevőket. A
szép emlék mellé még páro-
sult egy felemelő érzés is,
hogy a mai klubvezetők és ön-
kormányzat nem feledkeztek
meg róluk. És ez nagyon fon-
tos a jövő szempontjából is. A
mai játékosok és klubvezetők
még nagyobb tisztelettel fog-
nak felnézni szeretett klub-
jukra, amely, még ha néha
problémákkal kénytelen is
megküzdeni, büszke múltjára
és jelenére, de talán…

Remekül sikerült a Területi
Bajnokság 2011/2012-es idé-
nyének nyitánya a jubiláló
klub szempontjából. Jelenleg
pontveszteség nélkül vezeti a
bajnokságot, és bár még korai
lenne ebből messzebbmenő
következtetéseket levonni, ta-
lán új fejezet vette kezdetét a
80 éves klub életében. Úgy le-
gyen!

Böröczky József

Nagymegyerről
a Slovakia Ringre

Autós-motoros találkozóval búcsúzik a nyártól a nagyme-
gyeri Plauter-kúria szeptember 16-17-én, a lóerők és benzin-
gőz jegyében zajló kétnapos rendezvényen a dobhártyák is
fontos szerephez jutnak, ugyanis a programpontok között
szerepel a DB Drag Racing is, egy autós hangnyomás verseny.
A motoros hétvégén a négykerekű quadok is megmérkőznek
egymással és a stopperórák mutatóival. Minden korosztály
számára, gyerekektől a nyugdíjasokig, érdekes lehet a nitro-
hajtású, távirányítós autók és repülők bemutatója, illetve
versenye is. A rendezők családi programokkal várják az ér-
deklődőket, ezenfelül lesz autókiállítás, Harley-Davidson
motorkerékpárok kiállítása, koncertek, valamint különleges
ételeket, italokat lehet kóstolgatni, ízlelgetni a helyszínen. A
kétnapos esemény másnapján, azaz vasárnap lesz az a fel-
vonulás, mely Nagymegyerről, indul a dióspatonyi Slovakia
Ringre. A felvonulás azon részvevői, akik jegyet váltottak a
nagymegyeri autós-motoros hétvégére, két kört meg is te-
hetnek a Slovakia Ring versenypályáján. K.Z.

Biztosan akad mindenki számára látnivaló
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V pondelok 12. 9. predpokladám v našom re-
gióne premenlivú veľkú oblačnosť s miest-
nymi prehánkami alebo slabým dažďom.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od 15
do 17 C̊, denná teplota od 24 do 26 C̊. Slabý,
časom až mierny SZ vietor do 5 – 7 m/s.
V utorok 13. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 12 do 14 C̊, denná teplota od 23 do 25 C̊.
Mierny až čerstvý SZ vietor do 6 – 10 m/s.
V stredu 14. 9. predpokladám v našom regióne
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od 11
do 13 C̊, cez deň od 26 do 28 C̊. Slabý JZ vie-
tor do 2 – 4 m/s.
Vo štvrtok 15. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 14 do 16 C̊, cez deň od 23 do 25 C̊. Slabý
Z vietor do 2 – 4 m/s.
V piatok 16. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, neskôr veľká oblačnosť až
zamračené s možnosťou prehánok alebo sla-

bého dažďa. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od 10 do 12 C̊, denná teplota od 21 do
23 C̊. Slabý Z, SZ vietor do 2 – 4 m/s.
V sobotu 17. 9. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr veľká oblačnosť až za-
mračené a občasne prehánky alebo aj dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 11
do 13 C̊, denná teplota od 22 do 24 C̊. Slabý J
vietor do 2 – 4 m/s.
V nedeľu 18. 9. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, postupne až veľká oblačnosť
s možnosťou prehánok alebo slabého dažďa.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
14 do 16 C̊, denná teplota od 24 do 26 C̊. Slabý
J vietor do 2 – 4 m/s.
V nasledujúcom týždni očakávam primerané
denné aj nočné teploty, ku koncu týždňa s
miernym ochladením.

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

Predpoveď počasia 12. 09. - 18. 09.

w w w . v a t t i g e o . s k
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Z policajných hlásení

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KomPlex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Slovenské obce a mestské časti sú už mesiace vystavené
ofenzíve podomových predajcov alternatívnych dodávateľov
elektriny. V snahe o uzatvorenie novej zmluvy na dodávku
elektriny používajú títo predajcovia spôsoby a praktiky,
ktoré u zákazníkov vyvolávajú obavy o finančnú a osobnú
bezpečnosť. Podnety od zákazníkov, prevažne starších ob-
čanov, ktorí boli uvedení do omylu alebo museli čeliť ne-
primeranému nátlaku podomových predajcov, denne za-
znamenáva Západoslovenská energetika (ZSE) na svojich
kontaktných miestach a zákazníckej linke.

Podomoví predajcovia elektriny
idú často za hranicu únosnosti

Stovky zákazníkov sa obra-
cajú na ZSE s prosbou o vy-
svetlenie faktov, ktoré im po-
domoví predajcovia tvrdia v
snahe uzavrieť novú zmluvu
na dodávku elektriny. Pýtajú
sa čo majú robiť, ak doda-
točne po podpise novej
zmluvy na dodávku elektriny
zistili, že boli oklamaní.

„Stretávame sa s takýmito
praktikami už vyše roka, ale
počas tohto leta sa počet sťa-
žujúcich zvýšil. Ponuka alter-
natívnych dodávateľov elek-
triny má v podaní ich naja-
tých predajcov charakter
„poľovačky“ na nič netušia-
ceho zákazníka,“ povedal Ján
Orlovský, hovorca spoločnosti
ZSE, a.s.

Spôsob tovarovej ponuky,
ktorý podomoví predajcovia
používajú, nemá nič spoločné
so slušnosťou, poctivým pod-
nikaním a už vôbec nie s dob-
rými mravmi hospodárskej
súťaže.

„Za najväčší podvod týchto
predajcov možno považovať
ich zavádzajúce a klamlivé vy-
stupovanie v mene ZSE, či ko-
nanie pod rúškom tvrdenia,
že sú nástupníckou firmou
tradičného dodávateľa elek-
triny,“ uviedol J. Orlovský. Na
takéto nekalé podnikateľské
praktiky už upozornili aj via-
ceré denníky a televízie vo
svojich spravodajských relá-
ciách.

Prezentované výhody však
nikde nespomínajú poplatky,
ktoré nové zmluvy v sebe
skrývajú. Pre zákazníka môžu
znamenať, že „úspora“ sa
zmení na čistú stratu. Jedná
sa napr. o poplatky za upo-

mienky v prípade omeškania
platby, predčasné odstúpe-
nie od zmluvy alebo tzv. ener-
getické poradenstvo.

Predajcovia tiež tvrdia, že
dokážu ponúknuť cenu elek-
triny nižšiu ako je tá dnešná
na obdobie 2 až 5 rokov. Kto
ale trh s elektrinou pozná
vie, že pre domácnosti určuje
tzv. maximálnu cenu elek-
triny Úrad pre reguláciu sie-
ťových odvetví raz do roka.
Cena tak platí iba na nasle-
dujúci rok.

ZSE sa dištancuje od po-
chybných praktík neférových
predajcov a odporúča svojim
zákazníkom - odberateľom
elektriny, aby si v súvislosti s
návrhom na zmenu dodáva-
teľa elektriny podrobne pre-
študovali obchodné pod-
mienky zmluvy na dodávku
elektriny a zamerali sa aj na
odkazy pod čiarou a formu-
lácie písané drobným pís-
mom. Okrem toho je dôle-
žité preveriť, či nový dodáva-
teľ elektriny nemá v zmluve
zohľadnené aj iné poplatky
za uzatvorenie, resp. vypove-
danie zmluvy a dôkladne si
preštudovať podmienky vý-
povede zmluvy. Na základe
zákona č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri po-
domovom predaji a zásiel-
kovom predaji je možné pí-
somne odstúpiť od zmluvy
do 7 pracovných dní od pod-
písania zmluvy pri podomo-
vom predaji, a to aj bez uve-
denia dôvodu. Pre viac in-
formácii alebo v prípade po-
chybností sa odberatelia
môžu obrátiť na Zákaznícku
linku ZSE 0850 111 555.

Rozvoz tovaru do celého okresu zDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVC a
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

elán AUtóISKolA

Jogosítvány már
6 hét alatt

337700 eeuurróó

Starý vrch nie je žiaden kon-
čiar, ba ani poriadny kopec,
iba piesková vyvýšenina
medzi Marcelovou a Mo-
dranmi. Sem sa prisťahovali
za belším chlebíkom a za
novým domovom.

ZAČIATKy. Siloš – zabud-
nutý majer na úpätí Starého
vrchu – bol vyznačený už na
najstarších mapách, no iba
ako bezvýznamná bodka.
Sem sa prvé rodiny prisťaho-
vali 21. septembra 1921, teda
okrúhle pred deväťdesiatimi
rokmi. Dolniacki kolonisti,
ako ich vtedy nazývali, po-
chádzali z Oravy, Kysúc, z
okolia Trenčína, Žiliny, Zvo-
lena, ba zopár aj od Uher-
ského Brodu. Prídel zeme zo
skonfiškovaného Pálffyov-
ského veľkostatku dovedna
dostalo 86 rodín, z toho
osem bolo spomedzi maďar-
ských starousadlíkov. Spolu-
nažívanie Slovákov, Morava-
nov a Maďarov bolo od za-
čiatku bez väčších problémov
a také je aj dnes. 

ŤAŽKoSTI. Tie sa prejavili
hneď od prvých dní koloni-
zácie. Pôda síce bola úrodná,
no kolonisti ju nemali čím
obrobiť a rodiny s kŕdľom
malých detí nevedeli kam
skloniť hlavu na noc. Orgány
štátu potrebovali peniaze,
preto razantne vymáhali po-
platky od nových majiteľov
pôdy. Napriek drine prevažná
časť prisťahovalcov vydržala
na novej postati. Už na jeseň
1921 si začali stavať domy,
roku 1922 si zriadili ľudovú
školu, o rok neskôr už mali
cintorín a roku 1934 posvä-
tili rímskokatolícky kostol.
Novú usadlosť pomenovali

po ekonómovi a lekárovi Va-
vrovi Šrobárovi. Po roku 1938
museli síce z nového do-
mova odísť, no po oslobo-
dení sa do neho takmer
všetci vrátili. 

DNEŠoK. Aj keď dedina
na prvý pohľad hýri zeleňou,
život v nej nie je ľahký. Pro-
blém číslo jeden – v Šrobáro-
vej, ani v blízkom okolí, nie
sú pracovné príležitosti, preto
mladí ľudia odchádzajú za ro-
botou inam a v dedine ostá-
vajú po nich neobývané

domy. Ďalší problém – nedo-
statok zdravej pitnej vody.
Diaľkové vodovodné rúry sa
síce dostali až po prvé domy
viesky, no väčšina obyvateľov
používa nie najlepšiu vodu z
vlastnej studne. Vodovod do
domácností vraj bude v naj-
bližších rokoch, no o kanali-
zácii môžu len snívať. Väčšiu
starostlivosť si vyžadujú cesty,
chodníky a verejné priestran-
stvá, no peňazí na takýto účel
niet a chýbajú aj na nové in-
vestície. Krátko a jasne – Šro-
bárová zápasí s takými istými
problémami, ako ostatné
usadlosti nášho okresu.

JUBILEUM. Oslavy deväť-
desiatin prebehnú počas ho-
dov od 16. do 18. septembra.
Aj keď budú skromné, každý
si v nich nájde niečo pre
seba. Ako DELTU oboznámil
starosta obce Miroslav Hulák,
piatok 16. t. m. sa na vynove-
nom cintoríne uskutoční
rímskokatolícka omša za ži-
vých aj mŕtvych Šrobárovča-
nov. Sobotu vyhradili kul-
túre. V programe vystúpi
práve dvadsaťročný domáci
spevokol Lipa, ktorý zožal va-

vríny aj za hranicami okresu,
po ňom sa predstaví fol-
klórny súbor Dunaj z Ko-
márna, večer bude tanečná
zábava. Program na nedeľu:
svätá omša, majstrovský fut-
balový zápas s Pribetou,
country hudba, posedenie
pri vatre. Zo sprievodných ak-
cií spomeňme krst básnickej
zbierky Drahomíry Pechočia-
kovej z Nitry, ktorá veľkú časť
života prežila v Šrobárovej,
ďalej ochutnávku poľovníc-
keho guláša a výstavu ruč-
ných prác.

fb
Foto: panoramio

Slávnosť vín, hudby a po-
chúťok sa konala od piatka
do nedele 4. septembra v
historickom centre Ko-
márna.

Už po štvrtý raz zorganizo-
vali vínne korzo. Hlavným
účinkujúcim bolo, samo-
zrejme, víno, pretože v prie-
behu troch dní sa všetko pod-
riadilo kultúrnej konzumácii
práve tohto moku. Okrem vi-
nárov z Komárňanského re-
giónu svoje výrobky predsta-
vili vinári z pezinskej a tokaj-
skej oblasti, ale aj maďarskí z
regiónov Tokaj, Villány, Eger,
Tolna a Ászár-Neszmély.

Okrem vynikajúcich vín
mali možnosť navštevníci vy-

berať aj z množstva kulinár-
skych dobrôt. V ponuke boli
syry, pekárenské výrobky,
jedlá z diviny, typické oberač-
kové špeciality a trdelníky.

V amfiteátri dôstojníckeho
pavilónu ponúkali návštevní-

kom zábavu so skupinou Bo-
rostyán, na Javiskovom korze
uprostred vínneho korza
hrala do nedele ľudová a dy-
chová hudba, vystúpili taneč-
níci rôznych žánrov.

Zdroj:sme.sk 

Hody, spomienky a spev v jubilujúcej Šrobárovej

Deväťdesiatiny pod Starým vrchom

Fajnšmekri ochutnávali
víno a kulinárske špeciality 

6. septembra 2011 krátko po polnoci
došlo pri obci Čičov ku tragickej do-
pravnej nehode. 

77-ročný vodič Škody 120 prichádzal
z Kľúčovca k obci Čičov. Z doposiaľ ne-
zistených príčin prešiel do protismeru,
kde narazil do odstaveného traktora,
ktorého vodič čakal na povolenie k
vjazdu do poľnohospodárskeho areálu. 

Vodič Škody bol po náraze prevezený
do nemocnice v Dunajskej Strede, kde
okolo štvrtej hodiny ráno zraneniam
podľahol. 

Na vozidlách vznikla pri nehode
škoda za asi 600,- €. Okolnosti tejto tra-
gédie prešetrujú komárňanskí dopravní
policajti.

Tragická dopravná nehoda 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059
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Első fotóm

Kocsis Réka
Ekel

(3400/50)

Nguyen Le Marko Lam
Komárom
(3300/51)

Motajcsek Fanni
Ekel

(3000/48)
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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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nAján
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fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 

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

ELHUNyTAK
Rigó Mária (62) Komárom,
Manyuc Karol (63) Komá-
rom, Fésű József (84) Őrsúj-
falu, Bereczk Sándor (54)
Csallóközaranyos, Divé-
kyová Gizela (85) Komárom,
Václav Štefanka (86) Komá-
rom, PaedDr. Slančík Zsolt
(37) Komárom.

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK
MUDr. Viola Péter és Kus-
tyán Klaudia (Komárom),
Böjti Zsolt (Szigetvár-Pécs) és
Vidermanová Katarína
(Marcelháza), Tömösközi La-
dislav (Komárom) és Vince-
ová Zuzana (Karva), Smoleň
Lukáš (Alsókubin) és Gre-
šová Soňa (Pozsony).

Megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 
14-én, halálának 5. évfordulóján 

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 mellék-
épületek tervezése ala-
csony áron. Energetikai
certifikátok készítése. Tel.:
0908 861 641.

SoŠ Dunajský rad 138,
Kravany nad Dunajom
zverejňuje zámer prenajať
priestory  v budove  školy
o výmere 18 m2 - priestor
na prevádzkovanie škol -
ského bufetu  na dobu ur-
čitú: do 30.06.2012. Mini-
málna cena nájmu je 15
€/m2  na rok. V prípade
záujmu Vaše cenové po-
nuky zasielajte na adresu
školy do 19.09.2011 do
12,00 hod.  v označenej
obálke: „NÁJoM“.  
Bližšie inf. na tel. č.:
035/7778119

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek , hogy hozzánk küldött Téged.“

„Eltelt egy újabb év, s immár hároméves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánhatnánk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog ilyen szép évet!”

Szeptember 16-án ünnepli 
3. születésnapját a mi drága kisfiunk 

Hubik Márk Komáromban.

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

Fájó szívvel emlékeztünk 
szeptember 11-én, 

halálának második évfordulóján 

Kondé Lászlóra 
Virten.

Emlékét őrző családja.

Megemlékezés
„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

Fájó szívvel emlékezünk 
szeptember 15-én 

Szabó Istvánra 
Csallóközaranyoson halálának 

25. évfordulóján.

Lánya, veje, fiai, menyei, unokái és dédunokái.

„Szeretni és szeretve élni 
A legnagyobb boldogság a Földön.”

Németh Cynthike 
szeptember 10-én ünnepelte 

10. születésnapját Komáromban.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
életednek minden perce boldogságban teljen.“
Szeptember 12-én ünnepli 2. születésnapját  
Vincze Kristóf Krisztián Gútán.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
szülei, testvére Vivien, nagyszülei, déd-
nagymamái, keresztszülei és unokatest-
vérei: Dorina és Jenifer.

Szeptember 14-én 
4 éves 

Bulajcsík 
Csenge

Izsán.
Szívből köszönti:

anya, apa, 
nagyszüleid és dédike.

„Csillogó szemében én a jövőt látom,
Drága kisunokám legyen szép az álmod.
A szerencse galambja mindig feléd szálljon.”

Augusztus 17-én ünnepelte 2. születésnapját 

Havlík Dominika 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből köszöntik őt:
anya, Roli, Keresztes
nagy szülők, a dédszülők
és az egész rokonság.

Ezúton kívánunk neki sok boldog szü-
linapot, vidám gyermekkort: anya, apa,
a nagyszülők és keresztszülei.

E szép ünnep alkalmából 
sok szeretettel köszöntik Őt: 

szülei, Memmike, mama 
és dédi Kismagyarról.

„Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.
E szép naphoz vezet szívünk,
Imádság suttogja a szeretetünk
Kérjük a Jóistent, óvjon, védjen Tégedet. 
Adjon Neked egészséget, hosszú, boldog életet.“

Szeptember 13-án ünnepli 
39. születésnapját 

Rácz Ferike Komáromban.
E szép nap alkalmából szívből 

gratulál neki: anyu, apu 
és testvére Erika.

Kurucz Istvánné 
szül. Horváth Editre 

Izsán.
Emlékét örökké őrző családja.

Szeptember 8-án ünnepelte 
2. születésnapját 

Szabó Tamás
Madaron.

Szeretettel köszönt: anyuci, apuci,
mama és Laco Bajcsról, a kereszt-
szülők Feri és Katka Bajcsról.

Szívünkben mély fájdalommal  
mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, barátnak, ismerősnek, 
akik szeptember 9-én elkísérték 

utolsó útjára 

Vas Ilonát szül. Illés 
(Gúta).

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Kosár Juditnak  
69. születésnapja alkalmából szívből 

gratulálunk, sok erőt, egészséget 
és jókedvet kívánunk: 

az egész család.

Angol, német, spanyol
és szlovák nyelvtanfolyam
indul  Ógyallán az orbis
oktatóközpontban szep-
tember 19-től egyéni és
csoportos formában. Cím:
Komáromi út 100/a, a
posta épülete, 1. emelet.
Jelentkezni lehet a 0948
262 144-es telefonszámon,
orbiscentrum@gmail.com
e-mail címen vagy szemé-
lyesen hétköznap 9.00-
17.00 között.

• Peniaze zadarmo Vám ne-
dáme, ale za najlepších mož-
ných podmienok požičiame.
Tel.: 0905 283 602. 
Proficredit – som viazaný fi-
nančný agent spoločnosti Pro-
ficredit. 
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a

• Eladó bejárati ajtó 90-es, bá-
lázott széna és lucerna. Tel.:
0905 234 868.
• Tatai székhelyű cég Kocs
telephellyel gépjárműveze-
tőt keres nemzetközi  fuva-
rozásra 7,5 tonnás pótkocsis
szerelvényre. érdeklődni:
0036  2091 235 56.
• Szoba kiadó diákok részére.
Tel.: 0904 873 230.
• Kiadó felújított és berende-
zett szoba-konyhás lakás 1
főre KN-ben a Duna-rakpar-
ton. Tel.: 0907 488 084.
• Cserépkályhák, kandalló tí-
pusú cserépkályhák. Kis és
nagy teljesítményű, hordoz-
ható cserépkályhák széles vá-
lasztéka, kedvező árak. Egyedi
bútorok fából. Tel.: 003620
3979102. www.cserepkalyhak-
mobilcserepkalyhak.hu.
• Eladók 1,5 m tujafák, 3,5
€/db. Tel.: 0908 301 461.
• Gyorskölcsönök mindenki-
nek. Tel.: 0917 637 302.
• Eladó igényesen átépített
családi ház Dedina Mládežen,
ár 90 ezer €. Tel.: 0905 198 566.
• Eladó szoba-konyhás lakás
a VII-es lakótelepen. Tel.:
035/7726 687, 0915 383951.
• Emeletes családi ház, ön-
álló lakórész kiadó. Tel.: 0903
794 161.
• Eladó vagy kiadó garázs a
Selye utcán. 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, vakolást
vállalok. Tel.: 0949 134 402.
• Angol és szlovák nyelvok-
tatás Marcelházán már 3-éves
kortól, de felnőtteknek is.
Tel.: 09018 393 599.
• Hitelek ingatlanvásárlásra,
adósságrendezés, minden
bank ajánlata egy helyen,
megtaláljuk Önnek a legked-
vezőbbet. Tel.: 0907 045 996,
0905 594 162.
• Vyučujem slovenský jazyk
pre deti i dospelých. Szlovák
nyelvoktatás gyerekeknek és
felnőtteknek. Tel.: 0908 607
653.
• Predám kalové čerpadlo.
Tel.: 0907 036 840.
• Izsán csendes utcában régi
parasztház eladó, 31.000 €.
Tel.: 0908 433 233.
• Kiadó hosszútávra 3-szobás

lakás a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0918 776 727.
• Szeretne ingatlant venni
vagy eladni? Tel.: 0905 594
162.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó Citroën Saxo 1.1 B,
gy.év: 2002, ár: 1700 €, STK,
EK 2012. Tel.: 0905 157 636.
• Eladó Nemesócsán akku-
mulátoros bicikli, 1 db vas-
katlan, komplett edények
ajándékba, 1 db tangóharmo-
nika, 60 basszusos. Tel.:
035/779 6165.
• Perbetén eladó olaszrizling.
Tel.: 0915 746 326, 035/7693 327.
• Eladó megkímélt Pegpé-
rego babakocsi, sötétkék, 120
€. Tel.: 0908 792 635.

• Kőművesmunkák, minő-
ség jó áron. Tel.: 0902 040 372.
• Lakás-, ház átalakítás, min-
den típusú tető javítása. Tel.:
0905 640 957.
• Szeretne plusz jövedelmet?
Segítek! Tel.: 0903 783 477.
• Eladó Ekelen 10 q búza 15
€, 100 db új piros betoncse-
rép, 40 cent. Tel.: 0917 566 725.
• Eladó 3-sz. családi ház
Ógyallán, kb. 500 m-re a köz-
ponttól. Tel.: 0904 404 624.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0915 714 281.
• Szeretne spórolni 15-20 %-
ot az üzemanyagon? Tel.: 0915
612 407.
• Eladó 50 literes hűtő, né-
met nyelvet tanítok. Tel.:
035/3810674.
• Eladó régebbi családi ház
Hetényen. Tel.: 0907 545 954.
• Eladó térkő és járdaszegély,
betonkerítésre betonalapok.
Tel.: 0908 042 655.
• A bagotai Diófa vendéglő-
ben mindenkit szeretettel vár
szombatonként a Rubin ze-
nekar. 
• Eladók mangalicák. Tel.:
0905 832 940.
• Családi ház eladó Dél-Ko-
máromban. Tel.: 0905 068
884, 0036 30584 2780.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet családi házban.
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Buszkáti fehérnyulak el-
adók. Tel.: 0918 970 451.

• Hosszútávra pénzkereseti
lehetőség, munka mellett is.
Tel.: 0915 887 466.
• Kolbászfesztivál – Békés-
csaba, október 28-30, részvé-
teli díj: 65 €. Tel.: 0908 746
034.
• 2-generációs családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.
• Dedra – zaujímavé výrobky,
objednávky, registrácia. Tel.:
0905 324 667.
• V Novej Stráži predám 3-iz-
bový rodinný dom. Tel.: 0908
411 365.
• Eladó termő citromfa, ba-
nánfa, fügefa, mogyoró és sze-
der. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Babettára 2 db barna
oldaltáska (új), és káposzta-
gyalu. Tel.: 0908 547 153.

• Érettségivel rendelkező
hölgy munkát keres Komá-
romban. Tel.: 0905 155 843.
• Eladó telek 650 m2 + öreg
ház Lakszakállason, és demi-
zsonok, 20 l. Tel.: 035/7780 250.
• Elajándékozok 3 hónapos
keverék kiskutyát. Tel.: 0904
969 839

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.
• 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. 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. Je-
lentkezést fényképes önélet-
rajzzal az info@nivovas.hu -ra
várjuk.
• Eladó Audi A4, Avant 1.9
Tdi, 98.év, sötétkék metál.
STK, EM. Tel.: 0905 234 868. 
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A Régióbajnokságban pontot rabol-
tak a lilák idegenben, így továbbra is
tartják a lépést a bajnoki tabella él-
vonalával. A negyedik ligában az eke-
liek váratlan arányban, de nem ér-
demtelenül győzték le a listavezető
negyedieket, de a gútaiak is hozták
formájukat. Az ötödik ligában, talán
még a legoptimistább szurkolók sem
mentek el odáig gondolataikban,
hogy éppen a szentpéteri csapat ha-
tározza meg a hétvégi tabella éllova-
sát. Győzelmükkel átmenetileg meg-
fosztották trónjuktól a kiváló zselízi-
eket, és Naszvadot ültették fel a
trónra. Persze, ehhez a naszvadiak-
nak is kellett venniük a Bánkeszi-i
akadályt. Szinte már nem is meglepő
– bár nagyon fájdalmas – a hetényiek
veresége, viszont örömteli az ímelyiek
feltámadása. A Területi Bajnokságban
kétségkívül a keszegfalvaiak okozták
a legnagyobb meglepetést, hiszen ha-
zai pályán nem bírtak a sereghajtó
patiakkal.  A második osztályban to-
vább menetelnek a tanyiak, akik na-
gyon kiosztották a tavaly még szép
sikereket elért csicsóiakat.

RÉGIÓBAjNoKSÁG
Šúrovce – KFC 0:0
A lilák jobb teljesítményt nyújtottak,

mint egy héttel korábban Pőstyénben,
bár a csatárok most sem remekeltek
különösebben. Mindkét csapat előtt
adódtak jó helyzetek, de egyiküknek
sem sikerült gólt rúgniuk. A jó iramú
találkozón igazságos döntetlen szüle-
tett, a vendégeknél Rusina kapus és
Podlucký teljesítménye dicsérhető.

További eredmények: Skalica - Pieš-
ťany  0:1, Topoľníky - DAC „B“ 2:0, P.
Bystrica - Nová Ves n/Váhom 4:2, Bá-
novce - Palárikovo 1:1, Levice - J. Bohu-
nice 2:0, Domaniža - Galanta 4:1, V. Lu-
dince- Gabčíkovo 0:0.

IV. LIGA
Ekel – Negyed 4:0 (2:0), Faragó,

Gőgh, Bogyai, Hrdina (öngól)
Jó színvonalat képviselt a két csapat,

bár a vendégek a 39. perctől emberhát-
rányban játszottak. A játék alapján meg-
lepőnek tűnhet az eredmény, de a ha-
zaiak remekül használták ki adódó
helyzeteiket, míg a vendégek lőttek két
kapufát, és kihagytak egy büntetőt. Kü-
lönösen Gőgh és Faragó teljesítményé-
nek örültek a hazai szurkolók. 

Gúta – Vion „B” 2:0 (0:0), Máté Zs.,
Magyar 

Az első félidőben mindkét oldalon a
taktikai fegyelem dominált, így egyik
csapat sem jutott el nagyobb helyzete-
kig. A másodikban aztán felülkereked-
tek a hazaiak, és megérdemelten győz-
ték le az egyébként jó erőt képviselő
ellenfelüket ezen a jó iramú találko-
zón. 

Nagymegyer – Párkány 3:0 (0:0), Da-
niel Santos 2, Bajnok

Az első félidőben még csak próbál-
koztak a góllövéssel a hazai zöld-fehé-
rek, a másodikban aztán már sikerrel is
jártak. Különösen a brazil Daniel San-

RÉGIÓBAjNoKSÁG
1. Považská Bystrica 6 5 1 0 22:6 16
2. Levice 6 4 1 1 14:6 13
3. Piešťany 6 4 1 1 8:2 13
4. Skalica 6 4 0 2 9:6 12
5. Topoľníky 6 3 2 1 11:5 11
6. KFC 6 3 2 1 10:4 11
7. Šúrovce 6 2 3 1 7:5 9
8. Gabčíkovo 6 2 2 2 5:11 8
9. Domaniža 6 2 1 3 12:12 7

10. Veľké Ludince 6 1 4 1 5:5 7
11. Bánovce n/B. 6 1 3 2 5:5 6
12. Nová Ves n/V. 6 1 2 3 6:10 5
13. Galanta 6 1 2 3 5:10 5
14. DAC „B“ 6 0 2 4 5:11 2
15. Jasl.Bohunice 6 0 2 4 4:15 2
16. Palárikovo 6 0 2 4 2:17 2

IV. LIGA
1. Šurany 6 4 2 0 17:3 14
2. Neded 6 4 1 1 12:6 13
3. Kolárovo 6 4 1 1 12:7 13
4. okoličná 6 4 0 2 17:10 12
5. Veľký Meder 6 3 1 2 9:3 10
6. Vrakúň 6 3 1 2 9:5 10
7. Veľké Lovce 6 3 1 2 14:13 10
8. ČFK Nitra 6 3 0 3 10:16 9
9. Dvory n/Ž. 6 2 2 2 8:7 8

10. Váhovce 6 2 2 2 10:17 8
11. ViOn „B“ 6 2 1 3 8:11 7
12. Štúrovo 6 2 1 3 9:14 7
13. Sládkovičovo 6 2 0 4 13:13 6
14. Nový Život 6 1 1 4 8:12 4
15. Horná Kráľová 6 1 0 5 5:11 3
16. Šahy 6 1 0 5 4:17 3

V. LIGA
1. Nesvady 6 5 0 1 17:6 15
2. Želiezovce 6 4 1 1 12:5 13
3. Komjatice 6 4 1 1 11:7 13
4. Hont. Vrbica 6 3 3 0 13:4 12
5. Tvrdošovce 6 3 1 2 16:12 10
6. Imeľ 6 3 0 3 22:19 9
7. Bešeňov 6 3 0 3 15:12 9
8. Čaka 6 2 2 2 11:10 8
9. Kalná n/Hr. 6 2 2 2 6:7 8

10. Bánov 6 2 1 3 7:10 7
11. Hurbanovo 6 2 1 3 8:12 7
12. Svätý Peter 6 2 1 3 11:18 7
13. Kozárovce 6 2 1 3 6:16 7
14. Marcelová 6 1 2 3 11:10 5
15. Tlmače 6 1 2 3 7:11 5
16. Chotín 6 0 0 6 9:23 0

TERÜLETI BAjNoKSÁG
1. Keszegfalva 5 4 1 0 8:2 13
2. Cs.-aranyos 5 4 0 1 11:8 12
3. Perbete 5 3 1 1 14:8 10
4. FK Activ 5 3 1 1 13:14 10
5. Búcs 5 3 0 2 17:11 9
6. Bátorkeszi 5 3 0 2 11:5 9
7. Lakszakállas 5 3 0 2 11:15 9
8. Izsa 5 2 2 1 11:10 8
9. Šrobárová 5 2 1 2 13:7 7

10. Dulovce 5 2 1 2 11:7 7
11. Ógyalla „B“/ Bajcs 5 1 2 2 9:8 5
12. Gúta „B“ 5 1 1 3 8:10 4
13. Nemesócsa 5 1 1 3 6:11 4
14. Vágfüzes/Kava 5 1 0 4 6:17 3
15. Madar 5 0 2 3 8:17 2
16. Pat 5 0 1 4 7:14 1

TERÜLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLy
1. Tany 5 5 0 0 32:5 15
2. Marcelháza „B“ 5 5 0 0 19:10 15
3. Nagykeszi 4 3 1 0 16:3 10
4. Dunamocs 5 3 0 2 23:10 9
5. Őrsújfalu 4 2 1 1 13:5 7
6. Bogya/Gellér 4 2 1 1 9:4 7
7. Nagysziget 4 2 1 1 9:7 7
8. Martos 5 2 1 2 5:11 7
9. Csicsó 4 1 0 3 8:17 3

10. Bogyarét 5 1 0 4 6:16 3
11. Dunaradvány 5 0 1 4 7:15 1
12. Megyercs 5 0 1 4 3:22 1
13. Ifjúságfalva 5 0 1 4 0:25 1 A
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FELNőTTEK
2011. szeptember 15. (csütörtök) 13.30 órakor: Marcelháza

„B” – Tany (Területi Bajnokság II. osztály – előrehozva a 11. for-
dulóból),  16 órakor: Madar – Keszegfalva (pályacsere), Csal-
lóközaranyos – Ógyalla „B”/Bajcs, Dulovce – Vágfüzes/Kava,
Bátorkeszi – Perbete, Pat – Šrobárová, Izsa – Gúta „B”, FK Ac-
tiv – Lakszakállas (Területi Bajnokság – előrehozott 15. for-
duló), 2011. szeptember 16. (péntek) 16 órakor: Nemesócsa
– Búcs (Területi Bajnokság – előrehozott 15. forduló), 2011.szep-
tember 17. (szombat) 15.30 órakor: KFC – Skalica (Régióbaj-
nokság), Ógyalla – Cseke (V. liga – Keleti csoport) ,2011.szep-
tember 18. (vasárnap) 10.30 órakor: Őrsújfalu – Ifjúságfalva
(Területi Bajnokság II. osztály) 15.30 órakor: Hetény – Zsitva-
besenyő, Marcelháza – ímely (V. liga – Keleti csoport), Madar
– Nemesócsa, Bátorkeszi – Dulovce, Pat – Csallóközaranyos,
Izsa – Keszegfalva, FK Activ – Ógyalla „B”/Bajcs, Lakszakállas
– Vágfüzes/Kava, Šrobárová – Perbete (Területi Bajnokság),
Megyercs – Bogya/Gellér, Dunamocs – Nagysziget, Bogyarét –

Marcelháza „B”, Csicsó – Martos, Nagykeszi – Tany. Dunarad-
vány – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).  

Ligásaink idegenben: ČFK Nitra – Ekel, Negyed – Gúta, Il-
lésháza – Nagymegyer (IV. liga), Kozárovce – Szentpéter, Ga-
ramkálna – Naszvad (V. liga – Keleti csoport), Bélád – Ekecs
(V. liga – Déli csoport).

TERÜLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK 
2011. szeptember 17. (csütörtök) 13.30 órakor: Nemesó-

csa – Tany (pályacsere), Hetény – Perbete, Madar – Keszeg-
falva, Dulovce – Őrsújfalu. Lakszakállas – szabadnapos lesz.
2011.szeptember 17. (szombat) 15.30 órakor: Hetény – Du-
lovce, Tany – Perbete, Lakszakállas – Nemesócsa. Madar, Ke-
szegfalva és Őrsújfalu – szabadnaposak lesznek. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
2011.szeptember 17. (szombat) 13.30 órakor: Csallóköz-

aranyos – Hetény, Naszvad – Keszegfalva, Tany – Perbete, Lak-
szakállas – Nemesócsa. Ímely és Madar – szabadnaposak
lesznek. 

Heti focimenü

Trónfosztás Szentpéteren, trónra emelés Naszvadon 
tos volt elemében, aki kétszer is beta-
lált. A nagymegyeriek egy korrekt, haj-
tós ellenfelet fektettek két vállra a jó
színvonalú mérkőzésen. 

További eredmények: H. Kráľová –
Vrakúň 1:0, Sládkovičovo – ČFK Nitra
1:2, Šurany – Šahy 5:0, Dvory n/Ž. – N.
Život 0:1, V. Lovce – Váhovce 10:1.

V. LIGA – KELETI CSoPoRT 
ímely – Garamkálna 4:0 (3:0), Ken-

der 2, Lovász J., Zemaník
A hazaiak végre azt a játékot produ-

kálták, amit szurkolóik joggal elvár-
nak tőlük. Volt ugyan a vendégeknek
is helyzetük, de az eredmény így is hí-
zelgő rájuk nézve. 

Szentpéter – Zselíz 1:0 (0:0), Rigó
Nagyszerű mérkőzésen szerezte

meg második győzelmét a szentpéteri
csapat ebben a bajnokságban. Az első
félidőben a listavezető játszott jobban,
a hazaiak inkább csak védekeztek, és
néhány ellentámadással próbálták
meg bevenni az ellenfél kapuját. A
második félidőben már bátrabban tá-
madtak a hazaiak, így a mérkőzés szín-
vonala még tovább emelkedett. Hihe-
tetlen öröm lett úrrá a szentpéteri pá-
lyán, amikor a találkozó 90. percében
Rigó belőtte csapata győztes gólját.  

Naszvad – Bánov 1:0 (1:0), Molnár
A.

Megérdemelt győzelmet arattak a
naszvadiak, és mivel a szentpéteriek
kellőképpen „előkészítették a terepet”,
a hazaiak átvették a vezetést a bajnoki
tabellán. 

Tardoskedd – Marcelháza 2:1 (1:1),
Gumbér

Jól játszottak a marcelháziak ezen a
találkozón is, de most a sportszeren-
cse fordított nekik hátat. Több jó hely-
zetet nem sikerült gólra váltaniuk, míg
a hazaiak egyetlen helyzetükből is gólt
lőttek a második félidőben. A döntet-
len lett volna igazságosabb, de most
valóban kegyetlen volt a sors a mar-
celháziakkal szemben.

Komjatice – Ógyalla 3:1 (1:1), Kádek
Végig a vendégek játszottak fölény-

ben, aztán mégis… Menetrend szerint
érkezett a két vitatható büntető, és a
biztos ógyallai győzelemből ismét
nem lett semmi. Pedig megérdemel-
ték volna a kék-sárgák.

Hontfüzesgyarmat – Hetény 7:2
(4:2), Berecz, Káplóczky

Lassan ébredeztek a hetényiek, hi-

szen már a 10. percben 3:0 volt az ered-
mény. Ezután rákapcsoltak és 3:2-re
szépítettek. Az első félidő utolsó perce
zajlott, amikor már-már egyenlítő
góllá érett igyekezetük, amikor egy
gyors ellentámadásból 4:2-re növelték
előnyüket a hazaiak. Ez annyira kedvét
szegte a csapatnak, hogy a második
félidőben már csak nézői voltak a mér-
kőzésnek. Pedig már ideje lenne…

További eredmények: Bešeňov –
Kozárovce 6:0, Čaka – Tlmače 2:2. 

V. LIGA – DÉLI CSoPoRT
Ekecs – Nagymagyar 1:2 (0:1), Végh

V.
Nem és nem tudja megszerezni első

győzelmét az ekecsi csapat. Annak el-
lenére, hogy a nagymagyariak érettebb
csapat benyomását keltették, a dön-
tetlen talán jobban állt volna ennek a
találkozónak. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG 
Ógyalla „B”/Bajcs – Izsa 2:2 (2:2),

Čerešník O., Ostružlík – Vörös, Smolka
Szinte az egész mérkőzést 10 em-

berrel játszották le a vendégek, mégis
az első félidőben egyenrangú ellenfe-
lei voltak a hazaiaknak. A második
félidőre ugyan elfogyott az erejük, de a
végig támadó fakónak már nem sike-
rült belőnie a győztes gólt. 

Šrobárová – Madar 5:1 (4:0), Mé-
hes és J. Gažo 2-2, Gere (11 m) – Ladá-
nyi (11 m)

Már az első félidőben döntésre vit-
ték a dolgot a hazaiak, így a második
félidőben már csak figyelték a vendé-
gek igyekezetét, amit mégiscsak gólra
sikerült váltaniuk. 

Perbete – Gúta „B” 2:1 (2:0), Sebes-
tyényi, Lakatos – Baráth 

Míg az első félidőben hazai fölény
volt érezhető, addig a másodikra kissé
feljöttek a vendégek is. Ekkor azon-
ban nagy dráma kezdődött, két kiállí-
tással fűszerezve. A drámát az is te-
tőzte, hogy a hazaiak kihagytak egy
büntetőt, és ez nagyon sokba kerülhe-
tett volna. Nem került.

Búcs – Lakszakállas 7:2 (5:1), Sánta
3, Bódis és Bruszi 2-2 – Inczédi 2

Ismét hengereltek a búcsiak, a ven-
dégek első lövésüket csak a találkozó
20. percében küldték a kapura. Ilyen
arányban is megérdemelten győztek a
hazaiak, hiszen szinte semmihez nem
engedték vendégeiket.   

Vágfüzes/Kava – FK Activ 1:3 (1:2),
Bordács – Benkóczky 2, Csonka

Voltak ugyan szebb mozzanatai is a
találkozónak, de a színvonal igazából
nem lépte túl a közepeset. A vendégek
megérdemelten nyerték a mérkőzést. 

Keszegfalva – Pat 0:0
Meglepő eredmény született a lis-

tavezető és a sereghajtó találkozóján.
Mindazonáltal, a vendégek megérde-
melten szerezték meg első bajnoki
pontjukat ebben az idényben. Tény,
hogy a hazaiak nem így képzelték el
klubjuk fennállásának 80. évforduló-
ját… 

Csallóközaranyos – Bátorkeszi 1:0
(0:0),Szabó A.

Szabó Attila káprázatos gólja a ta-
lálkozó 65. percében döntötte el a szín-
vonalas mérkőzés végeredményét.
Mindkét csapat dolgozott ki helyzete-
ket, de ezeket nem tudta gólra váltani.
Mezőnyben talán a vendégek voltak
egy árnyalattal jobbak, de az a bizo-
nyos gól három pontot érdemelt. 

Dulovce – Nemesócsa 4:0 (2:0),
Banda, V. Laktiš, R. Habara, Szabó

A vendégektől ugyan nem lehet
megvonni az igyekezetet, de ezen a ta-
lálkozón minden szempontból a hazai
csapat volt a jobb. Győzelme ilyen
arányban is teljesen megérdemelt. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLy 
Ifjúságfalva – Nagykeszi 0:4 (0:2),

Lukács Gy., Molnár, Szakács, Szűcs
Marcelháza „B” – Dunamocs 2:1

(1:1), Andrusko (öngól), M. Obložinský
– Banai Tóth (11 m)

Tany – Csicsó 8:0 (3:0), Koton 5, Ha-
lász Zs., Kollár, Patócs Sz. (11 m) 

Martos – Bogyarét 2:1 (0:1), György
2 (1 – 11 m) – Varga 

Nagysziget – Megyercs 3:0 (2:0),
Dani 2, Nagy 

Bogya/Gellér – Dunaradvány 4:1
(2:1), Kósa, Ledeczky V., Baranyai,
Végh – Škuliba 

Őrsújfalu – szabadnapos volt. 
TERÜLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK 
Őrsújfalu – Hetény 3:0 (0:0), Döme,

Mezei, Natkai 
Dulovce – Madar 14:0 (7:0), Járóka

4, Onofrej 3, Kováč és Bugár 2-2, He-
gedűš, Molnár, Rigó

Tany – Nemesócsa 1:0 (0:0), Bo-
zsaky 

Lakszakállas, Perbete és Keszegfalva
– szabadnaposak voltak. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
Nemesócsa –Tany 1:0 (1:0), Kecs-

kés 
Perbete – Naszvad 3:2 (1:2), Hazai

gólok: Molnár, Vörös, Gábor 
ímely – Madar 2:2 – félidőt és gól-

lövőket nem jelentettek. 
Keszegfalva – Csallóközaranyos

2:10 (0:5), Jancsó, Kacz – Molnár 6,
Rétker, Szomai, Susík, Zsemlye 

Lakszakállas és Hetény/Őrsújfalu
– szabadnaposak voltak. 

LabdarúgásKosárlabda

Gőgh Árpád (feketében) ismét nagyot
focizott (Ekel - Negyed 4:0)

Folytatta előkészületi mérkőzésso-
rozatát az MBK Rieker férfi kosár-
labda csapata. Előbb hazai csarnok-
ban győzte le kétszer egymás után
az aktuális osztrák bajnokot, a Fürs-
tenfeld Panthers csapatát (86:79 és
80:68), majd múlt szombaton annak
otthonában is bizonyította, hogy jó
úton halad a felkészülés folyamán. 

Ausztriába elkísérte a csapatot az
új szerzemény, az amerikai Sean Ko-
wal is, de egyelőre még nem lépett
pályára komáromi mezben. A 23 éves,
211 centiméter magas kosarasnak

előbb át kell esnie különböző egész-
ségügyi teszteken, a klubvezetés ez-

után dönt szerződtetéséről. Mint is-
meretes, Sean Kowal, a klubból idő-
nap előtt távozó Bernard Toombsot
hivatott helyettesíteni. 

Fürstenfeld Panthers – MBK Rie-
ker 72:75 (16:20, 22:11, 13:21, 21:23)

Komáromi pontszerzők: Poolk
17, Kratochvíl 14, Klár 13, Jones és Bi-
lík 8-8, Dubovský 7, Szabó 3, Papp és
Bínovský 2-2.

Ezen a hétvégén pénteken és szom-
baton a csehországi Svitavyban játszik
két mérkőzést az MBK Rieker a cseh I.
ligában szereplő hazaiak ellen.

Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a küzdelmek a nők I. li-
gájában.  Régiónkat két csapat képviseli ebben a baj-
nokságban, a Handball Csallóközaranyos és az ŠSK CVČ
Ferplast Naszvad/ímely. A naszvadiak már szombaton le-
játszották első mérkőzésüket, míg a csallóköziek vasár-
nap délután – lapzártánk után – léptek pályára a pozso-
nyi Inter csarnokában.  

Naszvad/ímely – Kassa 15:12 (9:4)
A több erősítést is felvonultató kassaiak egy pillanatig

sem titkolták, hogy győzni jöttek a Vlahy Jenő Sportköz-
pontba. Az első tíz percben úgy is nézett ki, hogy célkitű-
zésük lehet akár reális is, hiszen bár nem bőven potyogtak
a gólok, mégiscsak ők vezettek 2:1 arányban. Aztán követ-
kezett egy felejthetetlen hazai negyedóra, ami lényegesen

változtatott a mérkőzés állásán. A hazaiak vezettek 9:2
arányban, és azonnal más hangulat kezdett uralkodni pá-
lyán és nézőtéren egyaránt. Persze, a kassaiak nem az a csa-
pat, amelyet egy pillanatig is le lehet becsülni. A második
félidőben, talán a biztos vezetés tudatában, nem úgy küz-
döttek a hazai lányok, ahogy az szükséges, és a 38. percben
már 9:8 világított az eredményjelzőn. Teljesen kiegyensú-
lyozottá vált a találkozó, de a drámai végjátékban győze-
delmeskedett a hazai lányok nagyobb lelkesedése. Már ha-
gyományosan Haris Edina lőtte a legtöbb gólt, Šulanová pe-
dig példásan szervezte a csapat játékát. A védelem külön di-
cséretet érdemel, hiszen rengeteg góltól mentette meg csa-
patát.

Hazai góldobók: Haris E. 7, Šulanová 3, Molnár A. és
Molnár B. 2-2, Oláh. (dm)

AKomáromi Városi Sportcsar-
nokban immár kilencedik al-
kalommal rendezték meg az

egykori neves birkózó emlékét meg-
őrizni hivatott versenyt. Nem tudni
pontosan miért, de a tizenegy beha-
rangozott ország közül az utolsó pilla-
natokban heten visszaléptek(!?), így
„csak” magyar, cseh, ukrán és szlovák
csapatok vettek részt a versenyen. Ők
együtt 70 tehetséges birkózót küldtek
szőnyegre, köztük természetesen ott
voltak a házigazda Komáromi Sparta-
cus BK, valamint a szintén régiónkat
képviselő Madari BK versenyzői is.
Minden nehézség dacára, aztán mégis
egy nagyon szép verseny kerekedett,

amit a külföldi és a hazai csapatok
szakvezetői is magasra értékeltek. 

Eredmények:
Lányok (2001-2002)
36 kg: 3. Anett Turančíková 
Gyermek (2002-2003)
31 kg: 1. Sólymos Dávid 
33 kg: 1. Lukáč Kristián 
39 kg: 2. Gál Bence 
Gyermek (2000-2001)
29 kg: 1. Tóth Dávid (Madari BK)
31 kg: 2. Keszi Bálint
33 kg: 1. Lengyel Tamás 
35 kg: 1. Hulman Nikolas 
37 kg: 4. Várady Karol 
Diák (1998-1999)
35 kg: 2. Šalgó Vojtech

40 kg: 2. Molnár Péter 
3. Borka Kevin

44 kg: 1. Takács Máté
+73 kg: 1. Érsek Róbert
Kadettok (1994-1996)
54 kg: 3. Nagy Matej 
69 kg: 5. Bári Patrik (Spartacus) és

Csicsó Zoltán (Madari BK)
76 kg:  5. Dikan Ádám
85 kg: 2. Bajcsi Ferenc
100 kg: 1. Czimer Olivér 

Csapatversenyben a Komáromi
Spartacus BK végzett az első helyen
93 ponttal, a Sokol Hodonín (48), il-
letve a Budapest válogatott előtt,
amely 40 pontot szerzett.           

Három győzelem az osztrák bajnok ellen 

Sean Kowal, az MBK Rieker új szerze-
ménye 

Kézilabda

Birkózás

Naszvadi siker a nyitányon 

IX. Kúr Géza Emlékverseny 

TERÜLETI BAjNoKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Őrsújfalu 4 4 0 0 23:1 12
2. Keszegfalva 5 3 0 2 29:10 9
3. Nemesócsa 4 3 0 1 14:7 9
4. Perbete 3 2 0 1 9:6 6
5. Dulovce 5 2 0 3 20:30 6
6. Lakszakállas 3 2 0 1 7:6 5
7. Tany 3 1 0 2 4:7 3
8. Hetény 6 1 0 5 10:16 3
9. Madar 5 1 0 4 7:40 3

TERÜLETI BAjNoKSÁG - DIÁKoK
1. Cs.-aranyos 4 3 1 0 34:13 10
2. Madar 4 3 1 0 24:4 10
3. Ímely 3 2 1 0 16:3 7
4. Lakszakállas 3 2 1 0 10:4 7
5. Naszvad 4 2 0 2 14:8 5
6. Perbete 3 1 0 2 11:14 3
7. Nemesócsa 3 1 0 2 3:19 3
8. Tany 3 0 0 3 2:11 0
9. Hetény 2 0 0 2 1:12 0

10. Keszegfalva 3 0 0 3 2:29 0



Chevrolet Aveo – kom
binált üzem

anyag-fogyasztás 5,5-7,2 l/100 km
,  CO2 kibocsátás 129-169 g/km

.

HOFFER
, s.r.o., Bratislavská 1798, 945 01 Kom

árno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@
hoff

er.sk

A 4-ajtós Aveo m
ár 8 690 €-tól

M
ert az élet tele van lehetőségekkel

Bem
utatjuk az új 4-ajtós Aveo-t


