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Részletek a 2. oldalon

Naszvadiak találkozója
és Naszvadi Napok

Olcsóbb lesz
a gyógyszer

Leáll a vasúti közlekedés
a Csallóközben

Részletek az 2. oldalon

Részletek a 10. oldalon

Nagyon hosszú huzavona után visszakerül(t) Ko-
márom Város tulajdonába az egykori Poliklinika
épülete. Persze, ezt az elnevezést csak a múlt század
ötvenes éveiben kapta, amikor egészségügyi köz-
ponttá alakították át, a Ney Béla építész tervei alap-
ján, eredetileg bérháznak épült, turisztikai látvá-
nyosságnak sem másodlagos épületet. A Klapka
tér egyik domináns épületét 1884-ben adták át,
ami pedig későbbi sorsát illeti, nos, az igencsak
hányatott volt. Folytatás az 5. oldalon

Újra Komáromé
a történelmi épület

Ünnepélyes tanévnyitó
a komáromi Selye János Egyetemen

2011. szeptember 19-én 10.00 órai kezdettel kerül sor a 2011/2012-es akadémiai év
ünnepélyes megnyitójára a Selye János Egyetemen. Az intézmény immár nyolcadik al-
kalommal nyitja meg kapuit hallgatói és az akadémiai közösség előtt. A rendezvényt
megtiszteli jelenlétével többek között Bugár Béla, a SZK Nemzeti Tanácsának alel-
nöke, Rudolf Chmel, a SZK Kormányának emberi jogokért és kisebbségekért felelős mi-
niszterelnök-helyettese, Simon Zsolt, a SZK földművelésügyi és vidékfejlesztési mi-
nisztere, Nagy József, a SZK környezetvédelmi minisztere, Balogh Csaba, Magyarország
rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövete, Peter Weiss, a SZK rendkívüli és
meghatalmazott magyarországi nagykövete, Sándorné Kriszt Éva, a Magyar Rektori
Konferencia volt elnöke, jelenlegi társelnöke, és a szlovák és magyar felsőoktatás és köz-
élet további jelentős képviselői.

Új, emeletes vonat fog közlekedni több Érsekújvárt
érintő vasútvonalon, többek között a Komárom-
Érsekújvár szakaszon is. Egy ilyen komfortos sze-
relvényt Ján Figeľ közlekedési miniszter jelenlété-
ben adtak át Érsekújvárban múlt pénteken.

Folytatás a 3. oldalon

Emeletes vonatok járnak majd
Komárom és Érsekújvár között

Többek közt erről is tárgyal-
tak a komáromi képviselő-
testület tagjai, akik immáron
második felvonásban folytat-
ták a 12. testületi ülést. De
amint kiderült, a városatyák-
nak a tizenkettes szám nem
hozott szerencsét mivel még
a második ülésnapon sem
tudták végig tárgyalni a prog-
rampontokat, így hétfőn (la-
punk megjelenésének nap-
ján) tovább üléseztek. Remél-
hetőleg a harmadik nekifu-
tás már sikeres lesz, és sike-
rül befejezni a tizenkettedik
testületi ülést.

Részletek
a 3. oldalon
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Maratoni vita alakult ki a pozsonyi parla-
mentben az Iveta Radičová kormányfő ellen
benyújtott ellenzéki bizalmatlansági indít-
ványról. 69 képviselő szavazott a kormányfő le-

váltására a 147-ből, így Iveta Radičová marad a
kormányfői székben. Ez volt az első alkalom,
hogy az ellenzék megpróbálta leváltani Iveta
Radičovát. A miniszterelnök menesztéséhez
legkevesebb 76 szavazatra lett volna szükség.

Az ellenzéki Smer-SD által benyújtott bizal-
matlansági indítványt a Szlovák Nemzeti Párt
képviselői is támogatták. A rendkívül heves,
olykor személyeskedő vita 12 órásra nyúlt. A
Smer-SD képviselői felsorolták az összes eddigi
korrupciós ügyet és azt vetették Radičová sze-
mére, hogy nem elég határozott.

A jövő kapcsán Radičová azt mondta, a ko-
alíció tovább halad a kormányprogram meg-
valósításában, „minden döntésünkkel az em-
bereknek akarunk segíteni”, legyen szó az
adósságválságról vagy az eurozónáról. ssy

Iveta Radičová marad

Ezenkívül rendelkeztek arról is, hogy az orvosok ezentúl ha-
tóanyagokat írnak fel, a patikusoknak főszabályként a meg-
adott hatóanyaggal rendelkező legolcsóbb gyógyszert kell fel-
írniuk, legalizálják a gyógyszertár-láncokat, amelyeket így leg-
alább ellenőrizni tud a minisztérium, a patikákban pedig meg-
maradnak a hűségrendszerek.

A gyógyszerekről szóló törvény első olvasata során az egész-
ségügy majd minden szereplője kritizálta a tervezetet. Bastrnák
Tibor, a Híd parlamenti képviselője, az Egészségügyi Bizottság
tagja felszólította a minisztert, hogy igyekezzen minél nagyobb
konszenzust elérni a törvény elfogadásához. A második olva-

sat tárgyalására ez többé-kévésbé sikerült is, de természetesen
egy ilyen komplex törvény esetében nem lehet minden igény-
nek megfelelni. A komáromi egészségügyi szakpolitikus tör-
vénymódosító javaslatot is benyújtott, amely arról a kompro-
misszumról szólt, hogy ha már nem tudták átírni a hűség-
rendszert, akkor az egész bónusz a pácienst illesse. A pénz-
ügyminisztérium az ellenőrizhetőség miatt mást javasolt, a
parlament végül nem fogadta el Bastrnák javaslatát.

A törvények október elsején lépnek hatályba és komoly vál-
tozásokat hoznak nemcsak az orvosok és patikusok életében,
de mindenképpen pozitív hatásuk lesz a lakosok számára is, hi-
szen kevesebbet kell majd fizetniük a gyógyszerekért. d

Olcsóbb lesz
a gyógyszer

Az üzletek kötelesek lesznek
a 24 órán belül lejáró szava-
tosságú élelmiszereket elkü-
löníteni – ezt is tartalmazza
az új élelmiszertörvény, me-
lyet a múlt hét folyamán fo-
gadott el a parlament. Szé-
gyentáblák viszont nem lesz-
nek, az agrárminiszter csa-
lódott.

Azokat az élelmiszereket,
melyeknek szavatossági ideje
több mint 4 nap, viszont ke-
vesebb, mint 24 órán belül le-
jár, külön polcokon kell majd
elhelyezni novembertől az üz-
letekben, illetőleg speciális jel-
zéssel kell majd ellátni – de-
rül ki az elfogadott törvény-
módosításból, melyet a föld-
művelésügyi és vidékfejlesz-
tési minisztérium dolgozott
ki, ám az eredeti javaslathoz
képest több változtatást is esz-
közöltek.

A jogszabály kötelezi az üz-
leteket, hogy állati eredetű ter-
mékek, illetve feldolgozatlan
zöldség és gyümölcs behoza-
tala esetén legkevesebb 24

órával az átvétel előtt értesítse
a helyileg illetékes állategész-
ségügyi és élelmiszerbizton-
sági hatóságot a szállítmány
érkezéséről, származási helyé-
ről, mennyiségéről, s arról,
hogy milyen élelmiszerről
van szó és hol helyezi forga-
lomba. Az eredeti javaslat sze-
rint ez a bejelentési kötele-
zettség minden élelmiszerre
vonatkozott volna.

A törvény a szabálytalansá-
gok esetén kiróható bírságok
nagyságát is szabályozza. Esze-
rint az Állami Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági

Felügyelőség a kiskereskedé-
seket 100 ezer euróra, míg a
nagykereskedéseket 200 ezer
euróra is büntetheti. Ha egy
üzlet egy év alatt többször is
törvényt sért, 500 ezer eurótól
2 millió euróig terjedő bírság
is fenyegetheti.

A jövőben lehetőség lesz
arra, hogy a régiós állategész-
ségügyi és élelmiszerbizton-
sági hatóságok ne csak saját il-
letékességi területükön vé-
gezzenek ellenőrzéseket, ha-
nem másutt is. Ennek az in-
tézkedésnek az ellenőrzések
és a fogyasztóvédelem haté-
konyabbá tétele a célja a mi-
nisztérium szerint.

Simon Zsolt (Híd) agrármi-
niszter eredeti javaslatában
szerepelt, hogy ún. szégyen-
táblákat vezessenek be, me-
lyeken az érintett üzleteknek
tájékoztatni kellett volna a vá-
sárlóikat azokról a hiányossá-
gokról, melyeket az élelmi-
szerellenőrök találtak náluk.
Ezt a kormány kihúzta a ja-
vaslatból.

-b-

Elkülönített élelmiszerek,
magasabb bírságok

A szlovák parlament elfogadta a gyógyszerekről, il-
letve a gyógyszerek árainak meghatározási módjáról
szóló két új egészségügyi törvényt. A módosítások
hatására transzparensebbé válhat az árképzés, és
olcsóbb lesz a gyógyszeres kezelés. A gyógyszereket
elektronikusan, átláthatóan kategorizálják, mindez
nyilvánosan, az interneten zajlik majd.

Leáll a vasúti közlekedés
a Csallóközben

Szeptember 19-től december 5-ig teljesen
szünetelni fog a vonatközlekedés Dunaszer-
dahely és Pozsony között, a személyvonato-
kat vonatpótló buszok helyettesítik.

A vonatközlekedés ideiglenes beszünteté-
sének oka a vasúti pálya felújítása. A vasút
magyarázata szerint ez a szakasz az utóbbi
években egyike lett a legforgalmasabb pálya-
szakaszoknak az országban.

2012 márciusától a RegioJet cseh társaság
fogja üzemeltetni új szerelvényeit a vonalon,
ám a pályaszakasz felújításnak nemcsak ez az
oka, hanem elsősorban stratégiai helyzete:
egyre fontosabb és forgalmasabb közlekedési
szakaszról van szó – tájékoztatott a Szlovák
Vasutak és a RegioJet. -usz-

Megvonják az állami
támogatást az építkezési
takarékosságnál

Újabb módosításokat fogadott el a parlament a múlt
héten.

Módosult a banktörvény, a jelzáloghitelek költségeinek
és kamatainak alakulását egyszerűbb lesz figyelni az új sza-
bályozásnak köszönhetően. Ez előírja, hogy a változások
idején a maradék összeget büntetőkamatok és költségek
nélkül fizethesse ki az ügyfél.

Megszüntette a plénum az építkezési takarékosság állami
támogatását is.

Az elektronikus kommunikációról szóló törvény módo-
sításában helyet kapott, hogy az ügyfelet szerződéssel leg-
feljebb 24 hónapra és egyszer kötheti magához a szolgáltató.

Elfogadták, hogy eltűnt személy keresése vagy eltűnt
gépkocsi felkutatása esetén a szolgáltató a működő telefon
alapján bírói engedély nélkül is lokalizálhatja a készüléket.

-ga-
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Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban

Külföldi állásajánlatok - EURES

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

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség

Adminisztrátor, SR, 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

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

freemail.hu e-mail-re

Üzleti képviselő, SR
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1

Életrajz a
nagy.andrea@eurotrade.hu

e-mail címre

Fedélzeti vendéglátó személyzet (ha-
jón) Svájc, angol, német vagy spanyol
nyelv ismerete feltétel !

100

Angol, német vagy spanyol
nyelvű életrajz

a jan.gerat@upsvar.sk
e-mail címre

Folytatás az 1. oldalról
A Zuzana névre keresztelt

vonatszerelvény az Érsekúj-
vár–Pozsony–Jókút (Kúty) vo-
nalon közlekedik majd. 2013-
ig további 9 ugyanilyen Push-
Pull típusú szerelvényt állíta-
nak forgalomba, az Érsekúj-
vár–Komárom és Pozsony–
Vágújhely/Lipótvár szakaszo-
kon is. Egy elektromos üzemű
mozdony húzta szerelvény
ára 7,4 millió euró. A sze-
mélyforgalmat bonyolító szlo-
vák vasúttársaság (ZSSK) a 10
szerelvényért összesen 82,8
millió eurót fizet a cseh Škoda
Vagónka Ostrava vállalatnak.

A Push-Pull típusú vonat-
szerelvény egy mozdonyból,
két személykocsiból s egy irá-
nyító kocsiból áll. Előnye,
hogy a végállomásra érkezés-

kor, a vonat visszaindulása
előtt nincs szükség arra, hogy
a mozdonyt a szerelvény ele-
jére kapcsolják, a szerelvény
az irányító kocsiból is vezet-
hető az ellentétes irányba. A
komfortos szerelvények a
mozgássérültek, rokkantak
számára is számos előnyt je-
lentenek, ugyanis a vonat
padlója alacsonyan van, az aj-
tók szélesek, ami megköny-
nyíti a beszállást a kerekes-
székeseknek, de a nagy cso-
magokkal közlekedő utasok-
nak is.

A projekt a Közlekedés
2007-2013 Operációs Program
keretében valósul meg, s az
állam az Európai Unióval kö-
zösen, fele-fele arányban fi-
nanszírozza.

(b)

Emeletes vonatok járnak majd
Komárom és Érsekújvár között

East-European Endurance Ride
Bratislava - Budapest

2011. 9. 21. - 2011. 9. 25
Az East European Endurance Ride

egy háromnapos lóverseny, mely a po-
zsonyi lóvesenypályáról indul és 250
kilométeren keresztül vezet Komáro-
mot is érintve. A futam 22-én ér városunkba (Komárom),
majd másnap haladnak tovább. A futam itteni megállóját
(az egyetem parkolója) színes programok kísérik.

További információ: www.enduranceride.eu

Folytatás az 1. oldalról
A városi cégek gazdálkodá-

sáról tárgyaltak, névszerint a
Viator Kft.-ről, Com-Médiá-
ról, Com-Vargas-ról, KOMVak-
ról és elfogadták a város 2011-
es első féléves zárását.

A Viator Kft. anyagát az
ügyvezető igazgató, Dobai Ka-
talin terjesztette elő, melynek
során elmondta, hogy már ez
év februárja óta a vállalat krí-
zis üzemmódban üzemel,
ami azt jelenti, hogy a fizeté-
seken, jövedelem-elvonáso-
kon (odvody) és bevásárláso-
kon takarékoskodtak. Mégis
az éves zárása negatív lett: 71
ezer euró mínusszal zárták a
2010-es évet. Marek Anton
polgármester a beszámoló
után bejelentette, hogy indít-
ványozta a vállalat felszámo-
lását és megtette a szükséges
előkészületeket is. Valamint
arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy dolgoznak egy koncep-
ción, mellyel lehetővé tennék,
hogy esetleges érdeklődők
bérbe vegyék a fürdőt, vala-
mint nem zárta ki azt a lehe-
tőséget sem, hogy a Panoráma
szállót, a kempinget, valamint
a volt Poliklinika épületét is
ilyen módon virágoztatnák
fel. A bérleti feltételeket no-
vemberben terjesztenék elő.

Ezt követően a Com-Média
jelentése került a testület elé.
Ahogy már megszoktuk, ezt
a programpontot is hosszas
vita kísérte, nem mellőzve a
személyeskedést, sértegetést
és vádaskodást. Gondok me-
rültek fel az egyes munka-
szerződésekkel, valamint No-
vák Béla, alpolgármester rá-
mutatott arra is hogy az ala-
pító okiratban is történtek vál-
tozások a tavalyi év folyamán,
azonban mindez a testület jó-
váhagyása nélkül történt, így
ez törvénysértésnek minősül.
Hortai Éva képviselőasszony
reagált a vádakra és határo-
zottan visszautasította, hogy
esetleges törvénysértés tör-
tént volna. Ezután a főellenőri
beszámoló következett mely-
ben Csintalan Miklós főellen-
őr beszámolt arról, hogy van-
nak apróbb különbségek az
auditori és az ő jelentése közt,
de ezek közül már többet si-
került kiküszöbölni. Ekkor
szóba került még egy auditori
jelentés, azonban az ülés után
kérdésünkre Pásztor István hi-
vatalvezető kijelentette, nincs
két auditori jelentés, csak egy
jelentés készült.

Pék Zoltán igazgató el-
mondta, hogy az évet 378
euró nyereséggel zárták, és ezt
a zárást a testület el is fogadta.

A testület tudomásul vette
a Com-Vargas Kft. jelentését
is, melyet a 66 százalékos
többségi tulajdonos, Juraj
Varga nyújtott be. A kisebb-
ségi tulajdonos a város. A
Com-Vargas „kezeli“ az Ang-
lia parkban található „szel-
lemházat" avagy „orosz lakó-
házat“, mely hosszú évek óta
kihasználatlanul, romos álla-
potban csúfítja a városképet.
Andruskó Imre képviselő rá-
mutatott, hogy a kft.-nek 140
ezer eurós tartozása van a
többségi tulajdonos felé, hol-
ott az ingatlan könyvvizsgálói

értéke a telekkel együtt sem
éri el ezt az összeget. Válaszul
erre elhangzott, hogy a szak-
értői értékbecslés alapján 850
ezer euró az ingatlan értéke.
Anton Marek kijelentette, az
„orosz ház“ ügyében tárgyalá-
sokat folytat a többségi tulaj-
donossal, s hamarosan meg-
oldási javaslatokkal áll elő.

A KOMVak vízgazdálkodási
vállalat 2010-es tevékenységé-
ről Cséplő Gábor igazgató szá-
molt be. A cég 22 ezer eurós
nyereséggel zárt, ehhez nagy-
ban hozzájárult az is, hogy si-
került két európai uniós pro-
jektet is megvalósítani. Ezáltal
befejeződött az Erzsébet-sziget
komplett szennyvízelvezető
rendszerének kiépítése, vala-
mint folyamatban van egy
távvezeték kiépítése Nemesó-
csán és környékén, mellyel
„komáromi” vízhez jutnak a
lakosok.

Győrfy László mint a válla-
lat felügyelő tanácsának el-

nöke javasolta, hogy a város
bízza meg a KOMVak vezeté-
sét, dolgozzon ki javaslatot a
cég hosszútávú likviditásának
biztosításáról, illetve a város
és a cég kölcsönös elszámo-
lásával kapcsolatban. A cég-
vezető üdvözölte a javaslato-
kat, s a képviselők el is fo-
gadták a gazdasági tevékeny-
ségről szóló jelentéssel
együtt.

Komárom idei első féléves
gazdasági eredményéről is tár-
gyalt a testület. A jelentés sze-
rint a költségvetésben terve-
zett bevételek június végéig
40,99 százalékban teljesültek,
míg a kiadások terén 40,23
százalékos a teljesítés. A tes-
tület tudomásul vette a város

féléves gazdasági jelentését.
Az ülés után a polgármes-

ter múlt pénteken sajtótájé-
koztatót is tartott, ahol el-
mondta, hogy a testületben
kialakult légkör arra enged
következtetni, hogy egyes
képviselők szándékosan nem
szeretnék, hogy a városi cégek
felül legyenek vizsgálva. Véle-
ménye szerint sajnos fajsú-
lyos dolgokkal nem foglal-
koznak az ülésen és egyes
pontok felett elidőznek 3-4
órát, de érdemben semmiről
sem tárgyalnak, valamint a
tárgyalási rend sincs több
esetben betartva.

Annyit leszögezhetünk,
hogy reméljük, ezeknek a
hosszadalmas üléseknek las-
san vége szakad és legköze-
lebb már arról tudosíthatunk,
hogy a képviselők gyors és
ésszerű döntéseket hoznak,
melyek a polgárokat szolgál-
ják.

szénássy

Városi cég
felszámolás alatt
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A Komáromi Jókai Színház évek óta fontos feladatának te-
kinti, hogy a nagyszínpadi, szórakoztató jellegű előadások
mellett a „műhelyben”, a stúdiószínpadon is szülessenek
előadások. Ez a műfaj, ezek az előadások – arányaiban per-
sze nem vonzanak tömegeket, de a színház nem szeretne le-
mondani azokról sem, akiket az ilyen jellegű színházi elő-
adások érdekelnek.

A színház egy saját produkciója mellett 2–3 vendégelőadás-
sal bővítette a stúdióbérletet, s örvendeztette meg nézőit. A
Bárka Színház Mulatság, a tatabányai Jászai Mari Színház Né-
zőművészeti Főiskola, vagy a Magyar a Holdon című előadá-
sokat láthatta a komáromi publikum, hogy csak néhányat em-
lítsünk a szériából…

A 2010/2011-es színházi évadban kialakult gazdasági helyzet
azonban megtörte a sokéves hagyományt. Egy év kihagyás
után újraindul a stúdióbérlet a „színház és a költészet” jegyé-
ben! A Gyöngyszemeink nevet viselő előadássorozat 4 zenés
előadói estet tartalmaz. Hazai produkcióként Tetemrehívás cí-
men Arany János ballada-feldolgozásait láthatják Tóth Tibor és
zenésztársai előadásában.„Valóban szükséges filozófiát gyár-
tani a borhoz?” – teszi fel a kérdést Rátóti Zoltán és Huzella Pé-
ter, a Bor filozófiája c. est két alkotója. Hamvas Béla, Márai Sán-
dor szövegeiből és a bor diadalát hirdető költeményekből, bor-
dalokból felépülő előadásuk ad választ a kérdésre. Mindezt ok-
tóber–november folyamán tekinthetik meg a Vasmacska Stú-
diószínpad bérletes nézői. Hamvas Béla és Arany János után az
évad második felében a magyar líra gyöngyszemei kerülnek te-
rítékre: Petőfi Sándor A helység kalapácsa című hőskölteménye
Besenczi Árpád előadásában, valamint a Kicsi Hang irodalmi
koncertje (Tiszta szívvel – válogatás a Nyugat költőinek műve-
iből). Költészet és színház a Vasmacska Stúdiószínpadon a Ko-
máromi Jókai Színházban. Az előadások korlátozott számban
láthatók, ezért a színház kéri a tisztelt érdeklődőket, mielőbb
váltsanak bérletet! Varga Emese

„Fertőz”
a tehetségkutató verseny
Félidejéhez érkezett a Te-
hetség a tét rendezvényso-
rozata. Pozsonyvezekényen
szépszámú közönség előtt
tartották a harmadik forduló
eseményeit. A hivatalos ré-
szek ismertetése után elkez-
dődött a verseny.

Szokás szerint először a be-
mondók léptek színpadra. E
heti témájuk a kultúra volt.
Mindenki más szemszögből
közelítette meg a feladatot.
Egyesek komolysággal, má-
sok a humor, a jókedv szint-
jén. Mindegyik bemutató
hűen tükrözte a kultúra fo-
galmát. Megemlítenénk a ha-
zai Mázsár Mónika, az ipoly-
szakállosi Szabó Bianka, a tal-
lósi Babos Kitti komoly hang-
vételű „Állj ki, és mondd” sze-
replését. Náluk inkább a
mondanivaló dominált. Ám
akadtak olyan versenyzők,
akik a humorhoz nyúltak és
így praktizáltak. Ezek közül ki-
emelkedett a madari Fiser
Ádám és a keszegfalvai Szolik
Judit. A feketenyéki Haver Lí-
via az elmúlt fordulókhoz ké-
pest sokat fejlődőtt.

Az énekesek kategóriájá-
ban mindenki „odatette ma-
gát“. Ebben nyilvánvalóan
közrejátszott a helyi hangosí-
tás is, mely emelni illetve ron-
tani tudja egy-egy produkció
színvonalát. Vezekényen az
első verziót érzékelhettük.
Voltak kiemelkedő előadá-
sok, de összességében min-
denki hozta a megszokott for-
máját. A hazaiak nagy ked-
vence, Putyera Enikő felpap-
rikázta a közönséget, és né-
pes rajongótáborát. Pörgős
előadásmódot láthatott tőle a
kultúrház közönsége. A dal-
választás fontos, még ezen a
versenyen is. Mi sem bizonyí-
totta jobban ezt, mint Bús
Anikó dalválasztása, aki korá-
hoz méltó szerepkörben tün-
dökölt. Együtt élt a dallal és a
közönséggel. Az ipolyszakál-
losi Ozsvald Gabriella ismét
a közönség tudtára adta, hogy
a Bikini, Republic dalok meg-
formálása áll a legközelebb
hangszínéhez és egyéniségé-
hez. A madari Szuri Dóra
egyre erőteljesebben nyilvá-
nul meg a versenyben. A Fe-
ketenyék színeiben induló
Horváth Réka energikusan ki-
centizett előadást mutatott
be, és ezzel elnyerte a vezeké-
nyi közönség empátiáját. A
keszegfalvai Mészáros Tamás
Vezekényen a közönség ked-

vence lett. Előadásánál meg-
fogalmazódott, hogy a tehet-
ség utat tör magának. Nagyon
nehéz dalt választott. Bátran
állíthatjuk, hogy az előadott
számot (Mozart: Egy csipetnyi
ész) kevesen vállalták volna
be a TAT versenyzői közül.

Sok jó produkciót láthatott
és hallhatott a vezekényi kö-
zönség, amely méltó kiegészí-
tője volt a rendezvénynek. Azt
mondják, egy jó programhoz
jó közönség is kell. A TAT azon
kevés műsorok egyike, amely
értéket teremt. Értéket, melyet
meg kell őrizni, mert ez a mi-
énk. Mi alkottuk, ezért ész-
szerű, hogy mi is élvezzük.
Szubjektív, hogy kinek mi tet-
szik, minden faluban valakit
megkedvelt a publikum, de ál-

talában a hazaiakat azon a na-
pon nem lehet felülmúlni, s
ez így természetes. Amit vi-
szont ez a három forduló tud-
tunkra adott, hogy az előadá-
sok nem kozmetikázottak,
mesterkéltek, ellenkezőleg: ter-
mészetesek, egyszerűek, nél-
külözve minden „sztáralűrt”,
és ez az, amiért szereti a kö-
zönség ezt a tehetségkutatót.
Végre egy műsor, amely csa-
kis szimplán a tehetségről szól,
minden szenzációhajhászás
nélkül. A Tehetség a tét követ-
kező fordulóját, mely sorrend-
ben a negyedik lesz, Keszeg-
falván rendezik. Erről az ese-
ményről az október 3-i szá-
munkban számolunk be.

Kép és szöveg:
-pint-

Félidőben a TAT

MáZSáR MóNiKA
- bemondó

19 éves tanuló. Dunaszerda-
lyen a Neratovická utcai kö-
zépiskolába jár, vendéglátó-
ipar és idegenforgalom
szakra. Szabadidejében szeret
sportolni, énekelni, és tán-
colni. Szereti az állatokat is.
Tagja és egyben szereplője a
Csemadok vezekényi alap-
szervezetének, illetve cso-
portjának.

PUTyERA ENiKő
- énekes

22 éves. Az éneklést a Ko-
dály Zoltán Alapiskola ének-
karában kezdte. Ennek befe-
jezése után tanulmányait a
hidaskürti Magán Kereske-
delmi Akadémián folytatta,
ahol évekig az énekkar tagja
volt. A középiskola után a ko-
máromi Selye János Egyetem
pedagógia szakát választotta.
Énekelt már az Eddával és
Dobrády Ákossal is duette-
ket.

A pozsonyvezekényi forduló
hazai versenyzői

A TAT szervezői

ÚJRAINDULT A STÚDIÓBÉRLET!
Zenés előadói estek
a Vasmacska Stúdiószínpadon!

Szeptembertől újra megjelenik nyomtatott változatban is a
kisiskolások és iskolába készülők lapja, a Kabóca. Az elekt-
ronikus változat egész évben folyamatosan frissül (www.ka-
bocalap.com). A papír alapú lappal a kiadó olyan sajtóter-
méket kíván a kisgyerekek kezébe adni, amely már külső
megjelenésével, szép képeivel, rajzaival felkelti az érdeklő-
désüket, élményt nyújt, s amelyet az iskolai munkában is jól
tudnak használni. A kiadvány elsősorban az 5–9 éves gye-
rekeknek ajánlható.

A kisebbeknek szólnak benne az
egyszerűbb nyelvezetű, rövidebb me-
sék, a versek, a logikai játékok, a fejtö-
rők, kifestők. A második-harmadik osz-
tályosok, akik már jól tudnak olvasni,
minden bizonnyal élvezettel merül-
nek majd el a hosszabb mesék bonyo-
lultabb történeteiben. A harmadiko-
sok-negyedikesek figyelmébe ajánlha-
tók a honismereti, természet- és kör-
nyezetvédelmi témákkal foglalkozó ol-
dalak és az ezeket kiegészítő feladatok.

A lap nyomtatott és elektonikus változata kiegészíti egy-
mást. A világháló nyújtotta lehetőségek ugyanakkor nemcsak
teljesebbé teszik a nyomtatott lap némelyik rovatát, hanem
olyan interaktív formákat is kínálnak, amelyeket a korosztály
már ismer az iskolai gyakorlatból és internethasználat során is
igényel. A versenyeket, pályázatokat figyelő oldalak elsősorban
a pedagógusokat segítik a tájékozódásban. S remélhetőleg
egyre több Kabóca-olvasó fedezi fel a honlap online-szolgálta-
tását, amely heti két alkalommal nyújt segítséget a leckeírásban
elakadt gyerekeknek. A lap kapható az újságárusoknál vagy
megrendelhető a kiadó címén (tel.: 0918 311 753, e-mail: ka-
bocalap@gmail.com). -kocsis-

Szeptemberben újra
megjelent a Kabóca
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Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152
Mobil: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk

Kedves Olvasók!
Látogassanak el a Diderot könyvesboltba! Sok értékes és

szép könyvet vásárolhatnak 50% árengedménnyel a Kossuth ki-
adótól, ezenkívül 40 %-kal olcsóbban kapható többfajta szlovák
és magyar kiadvány is.

Hetente megújuló választékkal várjuk Önöket, itt nálunk
mindenki megtalálja a kedvére való olvasmányt , de akár puzz-
let, vagy faliképet is... És persze, ne felejtsék már most be-
szerezni a jövő évi naptárjaikat sem, melyek szintén óriási vá-
lasztékban kaphatóak nálunk.

A teljes készletünket megtalálják az állandóan frissülő
www.diderot.sk weboldalunkon is, ahonnét lehetőség nyílik
könyvrendelésre is abban az esetben, ha nem tudnának hozzánk
személyesen ellátogatni.

Szeretettel várjuk Önöket szép, tágas üzletünkbe, mely a
Szent István szoborral szemben, a Lúdpiac téren található. Ne
hagyják ki a kínálkozó lehetőséget, ajándékozzák meg szeret-
teiket egy szép könyvvel!

Újra Komáromé a
történelmi épület

Nem kétséges, hogy euró-milliókba fog

kerülni a teljes felújítása

Szeptember 9-e és 12-e között első alkalommal rendezte
meg a Kút Polgári Társulás Komáromban a Kútfeszt mű-
vészeti fesztivált, amelynek már az első évfolyama bizo-

nyította: a közönség részéről van igény az ilyen jellegű, tiszta for-
rásból táplálkozó, tiszta művészetet előtérbe helyező rendez-
vényre. Hiszen mindhárom nap szép számú nézősereg kísérte
végig a produkciókat. A fesztivál zenei részét az autentikus nép-
zenét játszó Ritka Magyar Banda, a megzenésített verseket elő-
adó Kor-Zár, a gyermeklemezét bemutató Korpás Éva és zene-
kara, a múlt század harmincas éveinek hangulatát idéző Fats
Jazz Band és az ugyancsak verséneklő Igricek produkciói alkot-
ták. A prózát a Beugró mintájára született improvizációs show,
a hetényi Gólyaláb diákszínjátszó csoport, a Csavar Színház, va-
lamint Pályi János bábművész képviselték. A fesztivál lényegé-
ben arra a születőben lévő kulturális központra szerette volna rá-
irányítani a figyelmet, amelyet az Európa udvarban készül a kö-
zeljövőben megnyitni a két kiváló művész, Gál Tamás és Laka-
tos Róbert nevével fémjelzett Kút Polgári Társulás. v-m

A szerző felvétele

Kútfeszt – új fesztivál
született Komáromban

Fellépnek:

14:00 Búcsi óvodások
és iskolások.

Pettyen Gyermektánc-
csoport ( Naszvad)

Bánházi Dóra,
Kiss Richárd (Naszvad)

Karátsony Imre
énekkórus (Bátorkeszi)

Bellő Konkoly-Thege
Gyermek Néptánccsoport
és Őszirózsa Népdalkör

(Ógyalla)

Viza citerazenekar
(Naszvad)

Búcsi Csemadok férfikar.
ÉS?! Színház (Őrsújfalu)
15:00 – 18:00 ,,Barátok

Bora,, gyűjtése a borosgaz-
dáktól a feldíszített

hordóba a rendezvény
főszínpadánál.

18:00 - A bor - zenés
előadás – Szatmárnémeti

Állami Színház
(Erdély)

19:00 - ,,Barátok Bora“
kóstolója

Tombolahúzás!

Csűr Blues Band (Búcs)

Felvidéki Rockszínház,

Beatles emlékkoncert
(Szatmárnémeti-

Erdély)

A koncert után szüreti
mulatság!

NYITOTT PINCENAP – Szüreti vigadalom
a búcsi pince úton, 2011 szeptember 24.-én, 14:00 órakor

a Csemadok Búcsi Alapszervezete szervezésében.

kötőútja ugyanis városi tulajdonban vannak,
így ezekre a megye telekrendezés hiányában
nem nyújthat be pályázatot EU-s támogatásra.
A város ezeket a telkeket kínálta fel cserébe a
volt Poliklinika épületéért. Hosszú egyezteté-
sek és tárgyalások után, végül a megyei köz-
gyűlés „beadta a derekát”, és múlt hétfőn, egy-
hangúlag megszavazta a csereszerződés meg-
kötésének lehetőségét. Így már semmi nem áll
annak útjában, hogy néhány hónap múlva a

de szintén eredmény nélkül. A megyei ön-
kormányzat tehát nem tudta eldönteni, mi le-
gyen az épület további sorsa, de mondjuk ki,
nem is nagyon erőltette a megoldást. Magya-
rul, hagyta lepusztulni Komárom egyik büsz-
keségét. Tavaly azonban felmerült egy újabb
lehetőség, amelyet a megyei közgyűlés is mér-
legelni kezdett. Komárom Városa olyan cse-
relehetőséget kínált fel a megyének, amely
mindkét fél számára előnyösnek látszott. A
megyei tulajdonban lévő Jókai Színház, az
Eötvös utcai Egészségügyi Központ, a Sziny-
nyei József Könyvtár alatti telkek, valamint a
Regionális Útkezelő Vállalat egyik rövid be-

patinás épület tulajdonjoga ismét a várost il-
lesse meg.

Ezzel azonban a problémáknak messze nincs
vége. Sőt, talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy
azok igazából most kezdődnek. Az épület állaga
ugyanis teljes egészében kimeríti a katasztro-
fális állapotok fogalmát. Nem kétséges, hogy
euro-milliókba fog kerülni annak teljes felújí-
tása, de nemcsak az arra szükséges anyagiak be-
biztosítása, hanem az épület kihasználásának
mikéntje is temérdek vitát fog kiváltani a helyi
önkormányzatban, és a lakosság körében egya-
ránt. És mivel a komáromi viszonyok eléggé is-
mertek, megbékélésnek nyomait sem látni, ér-
dekes hónapoknak, éveknek nézünk elébe az
épület további sorsának kapcsán (is).

Böröczky József

Folytatás az 1. oldalról
A sok évtizedig egészségügyi központként

funkcionáló épület akkor kezdett egyre job-
ban megüresedni, amikor az orvosok ma-
gánrendelőkbe helyezték át praxisukat, és
Komáromban gombamód kezdtek kialakulni
az orvosok számára jobb feltételeket nyújtó,
kisebb egészségügyi központok, magánren-
delők. Ez ugyan okozott kisebb zűrzavart já-
rásunk lakosságának körében, hiszen az év-
tizedek alatt kialakult szokásokat nehéz volt
megváltoztatni. Míg addig csak a „Polikli-
nika” épületében kellett tájékozódnia a páci-
ensnek, most a város egész területét kell fel-
térképeznie ahhoz, hogy eljusson az általa
kiválasztott szakorvoshoz. A városi tömeg-
közlekedés is csak „félgőzzel” funkcionál, így
nem egyszerű a közeli településekről érkező,
de néha még a komáromi páciensek dolga
sem.

Ami magát az épületet illeti, a megyék (VÚC)
kialakítása után, a többi egészségügyi és egyéb
intézményekkel egyetemben, a Nyitra Megyei
Önkormányzat tulajdonába került. És tulaj-
donképpen itt kezdődött az épület igazi kál-
váriája. A megyének sem pénze, sem pedig el-
képzelése – talán még szándéka - sem volt az
épület megmentésére, így az eljutott mai álla-
potáig. Igaz, néhány esetben, a komáromi vá-
rosvezetés tiltakozása ellenére írt ki pályázatot
az épület eladására, de nagy szerencsénkre,
minden esetben eredménytelenül. A min-
denkori városvezetés éveken át több próbál-
kozást is tett a patinás épület visszaszerzésére,
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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

Az emberek már ősidők óta próbálnak újabb
és újabb módszerekkel élelmet tartósítani,
hogy a szűkebb napokat biztonsággal átvé-
szelhessék.

Az ember által megismert egyik legrégebbi
tartósítási módszer, az aszalás, ma méltatlanul
háttérbe szorult a fagyasztógépek, hűtőgépek,
mikrohullámú sütők, a konzervek, egyéb tar-
tósítószerek tömkelege mellett. Pedig az asza-
lás teljesértékű, garantáltan tartósítószer-
mentes eljárásaival változatosan és tartalma-
san egészíthetnénk ki étrendünket.

Az aszalás a kezdeti időkben szinte teljesen
a napfény segítségével ment végbe, s csak ké-
sőbb alkották meg a tüzeléses aszalókat (ke-
mencéket).

Ha a sütőre bízzuk a gyümölcsök tartósítá-
sát, sajnos meglehetősen borsos árat kell fi-
zetnünk az energiáért, hiszen függetlenül attól,
hogy villany-, vagy gáztűzhely, 10-18 órán át fo-
gyasztja az energiát.

A leginkább környezet- és pénztárcabarát
módszer tehát a napon aszalás. Ha nem va-
gyunk barkácsolós típusok, a legegyszerűbb
módszer, ha a kertben egy tiszta asztalra terít-
jük szét a gyümölcsöt, és egy tüll anyaggal le-
takarva hagyjuk száradni az árnyékban. Sem-
miképpen ne hagyjuk a napon, mert ez ron-
csolja a gyümölcsök szerkezetét. Ha nem szel-
lőzik megfelelően, penészes lehet a gyümölcs,
ezt ki kell dobni, fogyasztásra nem alkalmas.
Az aszalás így több időt vesz igényben, mint
sütőben, körülbelül 2-3 napig is eltarthat.

Ha ennél vállalkozóbb szelleműek vagyunk
és van kedvünk egy kis barkácsoláshoz, remek
aszalót eszkábálhatunk egy alumíniumlapból.
A lapot fessük feketére, vagy vonjuk be sötét
anyaggal és erre rakjuk a gyümölcsöket. Ha
egy üveglapot is erősítünk fölé, még jobb ered-
ményt érhetünk el, de ne feledjük azt sem,
hogy ilyenkor romlik a szellőzése, úgyhogy időn-
ként érdemes megforgatni a gyümölcsöket.

A gyümölcsfélék aszalásakor csak az egész-
séges és ép gyümölcsöket szabad felhasználni.
Az aszalt gyümölcsöknek két fajtája van: durva
aszalvány és finom aszalvány. A durva aszal-
ványok készítésénél a gyümölcsöt nem kell
előkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a gyümölcsön
rajta van a héja, benne van a magháza stb.
Ilyen például a közönségesen megaszalt alma
vagy a szilva. A finom aszalvány készítésénél vi-
szont a gyümölcsöket aszalás előtt megfele-
lően elő kell készíteni. Finom aszalvány pél-
dául a meghámozott és felszeletelt alma- il-
letve körtekarika, a kimagvalt cseresznye.

Almából készíthetünk durva és finom aszal-
ványt is. Durva aszalvány készítéséhez az al-
mákat- nagyságtól függően 4-8 darabra vágjuk
és úgy aszaljuk. Finom aszalvány készítéséhez

az almákat meghámozzuk, magházukat eltá-
volítjuk és karikákra vagy hasábokra szeletel-
jük. Az így előkészített almát nem szabad so-
káig a szabad levegőn hagyni, mert megbar-
nul. Azért, hogy ezt elkerüljük, a szeleteket
1%-os sós oldatba (1 liter víz + 1 kávéskanál só)
tesszük, ahol legalább 10-15 percig hagyjuk
állni. Az almaszeleteket a vízből kiszedjük és
egy rétegben az aszalótárolóba tesszük. Az
aszalvány akkor készült el, ha a szeletek még
hajlékonyak, de már nem tartalmaznak nyers
részt. Az így elkészített aszalvány víztartalma
12%, ami a szabad levegőn való állás után 18%-
ra emelkedik.

A zöldségfélék aszalása megegyezik a gyü-
mölcsök aszalásával. A zöldségek aszalásánál
is különösen figyelni kell a nyerstermény mi-
nőségére. Aszalásra csak a zsenge, szép és el-
sőrendű nyers zöldségeket szabad felhasz-
nálni. Ezeket aszalás előtt úgy kell előkészíteni,
hogy az aszalvány már konyhakész állapotban
legyen. Tisztítás és szeletelés után az egyes
terményeket főzzük vagy gőzöljük, mert így a
zöldség megtartja színét és az aszalás is gyor-
sabban megy végbe. Az aszalt zöldségek fel-
használása ugyanúgy történik, mint nyers ál-
lapotban, tehát mosás után süthető, főzhető. A
sárgarépát tisztítás után karikára vagy csíkokra
szeleteljük. A szeleteket meggőzöljük, hogy
megpuhuljanak. A karikák gőzölésénél vi-

gyázni kell, mert ha túl sokáig hagyjuk a gőz-
ben, kieshet a közepük. Gőzölés után a szele-
teket aszaljuk. Az aszalvány víztartalma 12-
15%-os lesz.

Tehát az aszalás teljesértékű, garantáltan
tartósítószer-mentes eljárás, melynek alkal-
mazásával tartósítható zöldségeink, gyümöl-
cseink nagy része.

Miriák Ferenc, A szerző felvételei

Gyümölcs-
és zöldségfélék aszalása

Aszalás - háromfunkciós kemence

Paradicsom aszalása

Szilva aszalása

VEĽKÁ AKCIA

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

www. HORMI .sk

AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273
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Varga Gyula elnöktől
megtudtuk, hogy a kultúr-
munka egész évben folyik
a községben. Ezt a munkát
Varga Irén, a művelődési
központ vezetője szervezi
és irányítja. Rendszeresen
megemlékeznek a március
15-i eseményekről, ezenkí-
vül az utóbbi években fel-
újítottak egy régi hagyo-
mányt, az aratási felvonu-

lást. Ezek a hagyományok
ma is élnek. Több pályáza-
tot sikerült megnyerniük.
Egy ezek közül a nagy-
szombati megyei önkor-
mányzat által kiírt Nemze-
tiségi programok pályázata,
amely által német és szlo-
vák tánccsoportokat láthat-
nak vendégül. Nagy örö-
mükre szolgál, hogy egyre
többen önként jelentkez-

nek a Csemadok soraiba. S
ami még örvendetesebb,
hogy ezek nagy része fiatal
– mondta el Varga Gyula, a
szervezet elnöke.

Mindig bekapcsolódnak
a helyi rendezvényekbe. Jó
a kapcsolatuk a többi civil
szervezettel is. Itt Ekecsen
mindenki egységesen a
kultúráért, a falujáért akar
tenni, s ez nagyban moti-
válja az embereket. Varga
Irén, a kultúrház vezetője
elmondta, hogy heti rend-
szerességgel tartanak prog-
ramokat a művelődési köz-
pontban. Jelenleg már az
októberi terveket, esemé-
nyeket készítik elő. -pint-

Fotó: Ekecsi Csemadok

Sikeresen a fáklya
égisze alatt

Ötödik alkalommal rendezték meg a Magyar Katolikusok Napját
szeptember 1-jén, ezúttal a helyszín Nagymegyer volt.

Az egész napos rendezvénysorozat eseményei a csallóközi fürdővá-
ros plébániatemplomában, illetve a tőszomszédságában található egy-
kori zárda udvarán és annak épületében zajlottak, de jutott program a
városi művelődési otthonba is. Ez utóbbi helyen Vadkerty Katalin a ki-
telepített magyar családok sorsáról tartott előadást délelőtt az érdek-
lődőknek. Ugyanitt A templom elnevezéssel nyílt gyermekrajzokból ki-
állítás a Gábriel Polgári Társulás és a Csallóközi Népművelési Központ
anyagából. Egyébként az V. Magyar Katolikusok Napja délelőtt fél tíz-
kor szentmisével kezdődött a templomban, ahol a délután folyamán
két előadás is zajlott. Előbb Tóth András győri parókus, a Győri egy-
házmegye ifjúsági és családi referense tartotta meg Egyházba épülő csa-
lád, családba épülő egyház című előadását, majd Albán József Gyermek
a családegyházban, valamivel később pedig Nagy András Családi prob-
lémák, problémás családok előadása következett. Este fél hatkor el-
mélkedéssel és ünnepi vesperással zárult a katolikus nap.

Kovács Zoltán

Ekecs

Nagymegyer

A CSEMADOK szimbóluma egy kézben tartott fáklya. Ez
a fáklya Ekecs községben már nagyon régóta ég. Az ekecsi
Csemadok helyi szervezete 1949-ben alakult, 73 taggal. Ma
ez a szám jóval nagyobb, 340 tagot számlál az egyik leg-
többet foglalkoztatott szervezet, mely részt vesz az összes
helyi kulturális és társadalmi rendezvény szervezésében.
Aktiv szerepet vállal népi, nemzeti értékeink megőrzésé-
ben, de emellett tagjai nyitottak az új dolgokra is.

Magyar katolikusok találkoztakTerménykiállítás
tizennegyedszer
A Szlovákiai Kertészke-
dők nagymegyeri alap-
szervezete és a városi mű-
velődési otthon közös
szervezésében immár ti-
zennegyedik alkalommal
rendezték meg a ter-
ménykiállítást, a helyszín
ezúttal is a kultúrház bál-
terme volt.

A szeptember 11-13. kö-
zött zajló esemény meg-
nyitóján Nagy Ágnes, az
alapszervezet pénztárosa
köszöntötte a megjelente-
ket, majd a kertészkedők
helyi, s egyben járási szer-
vezetének is elnöke, Belucz
János kertészmérnök érté-
kelte a terménykiállítást.
Beszédében kihangsú-
lyozta, hogy a kertészke-
dőknél bizony gyakran
okozott gondot az elmúlt
hetek, hónapok időjárása,
mely nagyban befolyásolta,
hogy egyáltalán milyen ter-
ményeket hozzanak a kiál-
lításra. Az előző két évhez

képest idén valamivel ke-
vesebb zöldség, gyümölcs
jutott az asztalokra, de így
is 538 darab volt a kiállított
termények és termékek
száma. Zöldségből 166,
gyümölcsből 167 darabot
láthatott a közönség, a
többi az egyéb kategóriába
tartozott. Néveri Sándor
polgármester is üdvözölte
a vasárnap délutáni ünne-

pélyes megnyitó részvevőit,
majd Szakál János László, a
nagymegyeri Szent Miklós
plébániatemplom esperes-
plébánosa áldotta meg a
terményeket. A háromna-
pos kiállításra összesen hat-
van termelő, kertészkedő
hozta el gyümölcseit, zöld-
ségeit és egyéb más termé-
keit. Kovács Zoltán

fotó: Kovács Zoltán

„Tök látványos” volt ez a sarok
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Naszvad

Épül az öko-udvar
és a komposztáló

Akörnyezetvédelmi minisztérium
2010. december 15-én hagyta
jóvá a naszvadiak kérvényét egy

új öko-udvar és komposztáló építésére.
A projekt a Környezetvédelmi prog-
ram keretén belül a regionális fejlesz-
tés európai alapjából van finanszí-
rozva. Összbefektetése 675 260,14 euró,
amelyből 95 %, összesen 641 497,13
euró vissza nem térítendő pénzbeli tá-
mogatás és a fennmaradt 5 %, vagyis
33 763,01 euro önrész a községi költ-
ségvetésből van biztosítva.

A gyűjtőudvar és komposztáló épí-
tését 2011 márciusában kezdték el, s
várhatóan november 30-ig fogják be-
fejezni.

Az Európai Parlament és a Tanács
irányelve szerint az EU tagállamainak

2013 decemberéig hulladékgazdálko-
dási terveket kell készíteniük. Ennek
érdekében a környezetvédelmi mi-
nisztérium az újrafeldolgozás ideáját
támogatja, és célja egy európai újra-
hasznosító társadalom kialakítása. A
tárca programjában helyet kapott a
biológiailag lebontható hulladékok-
kal való gazdálkodás koncepciója is. A
biohulladék elkülönített gyűjtése,
komposztálása, majd pedig biogázzá
alakítása nálunk is ismert módszer,
ám a Szlovák Környezetvédelmi Mi-
nisztérium mind ez ideig nem hozott
megfelelő intézkedéseket a háztartási
hulladékok 40 százalékát kitevő bio-
hulladékok hasznosítására. Ennek be-
indítása érdekében dolgozta ki a tárca
a biológiailag lebontható hulladé-
kokkal való gazdálkodás stratégiáját.

(miriák)

Minden napra egy alma a
2011/2012-es tanévben is! Az új tan-
évben is folytatódik az iskolai gyü-
mölcsprogram, amelyhez a 27 EU-
tagállam közül 24 csatlakozott, köz-
tük hazánk is. Brüsszel reményei
szerint a rendszer segíthet a diákok
egészségesebb étrendre nevelésé-
ben és abban, hogy minél kevesebb
gyerek legyen túlsúlyos. Jelenleg 22
millióra becsülik a túlsúlyos iskolá-
sok számát az EU-ban, közülük több
mint 5 millióan minősülnek elhí-
zottnak.

Az új iskolai évben viszont a tava-
lyihoz képest kevesebb pénzt kap-
nak az oktatási intézmények gyü-
mölcs és gyümölcslé vásárlásra. Az
elmúlt tanévi 2,5 millió euró helyett
több mint 300 ezerrel csökkentették
az állami dotációt. Az Európai Unió
téríti a gyümölcsök, zöldségek, va-
lamint gyümölcs- és zöldséglevek
árának hetvenhárom százalékát, a
maradékot a gyerekek fizetik.

A mezőgazdasági minisztérium
állítja, hogy az EU által támogatott
iskolai gyümölcsprogramba egyre
több uniós tagállam kapcsolódik be,
ezért egyre kevesebb pénzt tudnak
országonként erre a célra elosztani,
mivel ez az összeg nem lépheti túl a
90 millió eurót.

A projektba bekapcsolódó iskolák
már januártól kevesebb gyümölcsöt
kaptak az előző évhez viszonyítva.
Több iskolában hetente egy alka-
lommal kaptak friss gyümölcsöt
vagy gyümölcslevet.

A mezőgazdasági minisztérium
szóvivője, Monika Szabóová szerint
az iskolákban csökkent az érdeklő-
dés a gyümölcs iránt, mivel a rezort

határozata értelmében 1:1 arányban
kell felosztani a friss gyümölcs és a
feldolgozott gyümölcs arányát.

Több iskola a gyümölcslé mellett
döntött, mivel az alma sok esetben a
szemétkosárba került, vagy az öltö-
zőben hagyták. A gyümölcslevet
készségesebben fogyasztják a gyere-
kek.

Az iskolaügyi minisztérium az is-
meretek függvényében kitart az
mellett, hogy gyümölcsöt, zöldséget
vagy gyümölcslevet hetente két al-
kalommal lehetne adni a tanulók-
nak. A legnagyobb problémát abban
látják, hogy kevés a szállító a szlová-
kiai régiókban.

Az első hallásra kedvezőnek tűnő
feltételek ellenére eddig nagyon ke-
vés iskola kapcsolódott be a prog-
ramba. Az iskolák különbözően vé-
lekednek a kezdeményezésről. Di-
busz János, az ógyallai Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda igazgatója sze-
rint nem lenne értelme a program-
nak, hiszen a gyerekek kapnak az
ebédhez almát, banánt, mandarint,
ezek többsége pedig általában a ku-
kában végzi. Az a gyerek, aki szereti
a gyümölcsöt, tízóraira is rendszere-
sen hoz magával, a többiekre pedig
nem lehet ráerőltetni ezzel a prog-
rammal sem. A gyümölcsöt például
csupán huszonnégy óráig lehet négy
Celsius fokos hőmérsékleten tárolni,
és csak a program által engedélye-
zett beszállítók biztosíthatják a zöld-
séget, gyümölcsöt.

Számtalan iskolát elriaszt a prog-
rammal járó adminisztráció és szi-
gorú kritériumrendszer is. Tehát ha-
zánkban nem vált be az iskolai gyü-
mölcsprogram.

(miriák)

Kevesebb pénz jut
a gyümölcsre

A Művelődési Központ első alka-
lommal hirdette meg a helyi fotó-
versenyt. Az év fotója ünnepélyes
megnyitójára a Naszvadi Napok ke-
retében került sor.

Holop Ferenc, a Művelődési Köz-
pont igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Haris József polgár-
mestert, Ladislav Eliášt, a Komáromi
Helios Fotóklub elnökét, Nagy Tiva-
dart, a Magyar Fotóművészek Világ-
szövetségének elnökét, a zsűri tagjait
és az érdeklődőket.

Nagy Tivadar, a szakzsűri elnöke az
eredményhirdetéskor külön kiemelte
és felhívta a jelenlévők figyelmét né-
hány nagyon szép alkotásra.

Külön díjazottak lettek: Németh At-
tila - Tengernél, Bugány Erzsébet - Fé-
nyáradat, id. Haris Zoltán - Gyökerek,
Asztalos Pál - Kálvária, Dobosi Synthia
-Lovak, Gyűrösi Gábor - Nyugalom, Ho-
lop Mária - Tükröződés, Tomáš Tóth -
a leghumorosabb fotó, ifj. Haris Zoltán
- A kis vándor, Kelemen Ádám - Pók,
Kelemen Zoltán - Öröm, Németh
Gyula - Sasdűlő, Dézsi Gyula - Az öreg
fűz, Dáša Jelenčičová - Istennő, Aszta-
los Márta - Bűvölet, Andrea Lessová -
Naplemente, Kelemen András - Ró-
zsám és Asztalos Zsuzsanna – Napra-
forgó című fotók.

Ifjúsági kategória: I. helyezést ért el
Szabó Brigitta - Séta az esőben, II. hely
Pinke Ági - Sárga villamos, III. hely Ke-
lemen Márió - Cirmi.

Felnőtt kategória: I. hely Petrécs Au-
rél - Búzavirág, II. hely Csiba Gyula -
Tatiana és Tatiana, III. hely Keszi Fe-
renc - Reggel a Dunánál.

S hogy az ötlet, majd a megvalósítás
milyen jó is, azt az igazolja, hogy az
első alkalommal meghirdett fotóver-
senyen a közel száz alkotás mellett az
eredményhirdetésen, az alkotók mel-
lett még szép számú érdeklődő is részt
vett, ami bizonyítja a rendezvény to-
vábbi létjogosultságát.

A kiállított képek szeptember végéig
naponta megtekinthetők a Stúdióga-
lériában. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Naszvadiak fotóversenye

Holop Ferenc, a Művelődési Ház igaz-
gatója ismerteti a szakmai zsűri dön-
téseit
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ógyalla város, a Csemadok ógyallai alapszervezete és a Kon-
koly-Thege Miklós Művelődési Központ is csatlakozott a
Nyíregyháza, a Magyar Dal Fővárosa felhívásához, a „Nyír-
egyházával dalol az ország” elnevezésű kezdeményezéshez
az idei Magyar Dal Napja kapcsán.

Ez a nap Presser Gábor ötlete
nyomán életre hívott zenei ren-
dezvény. Először 2008-ban ren-
dezték meg a Sziget Fesztivál
„mínusz egyedik” napján. A
hétórás koncerten a magyar
könnyűzene több korszakának
és stílusának képviselői játszot-
ták el részben saját dalaikat,
részben más előadókét. 2009-
ben – immár a Magyar Dal
Napja Nonprofit Kft. koordiná-
lásával - szeptember 13-án tar-
tották, majd ezt követően min-
den év szeptemberének máso-
dik vasárnapján (tehát szep-
tember 8. és szeptember 14. közötti mozgó ünnepen) rendezik
meg. Eltérően a megelőző évtől, párhuzamosan több helyszí-
nen, közöttük számos vidéki városban zajlottak az események.
A 2010-es évtől bevezették a Magyar Dal Fővárosa címet,
amelyre Budapestet és kerületeit kivéve valamennyi város ön-
kormányzata pályázhat. A pályázat feltételei: egyedi és izgalmas
program szervezése, szükséges helyszín és pénzügyi háttér biz-
tosítása, valamint politikamentes és a Magyar Dal Napja szel-
lemiségéhez méltó szervezés vállalása. A címet első alkalom-
mal Eger, 2011-ben Nyíregyháza nyerte el.

A Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ nagytermében
ebből az alkalomból került sor Tücsök Nikolett koncertjére,
csatlakozva a nyíregyháziak felhívásához: „Énekeljen együtt né-
hány percig sok-sok magyar, legyen bárhol az országban vagy él-
jen a világ bármely szegletében!” Alkossunk egy nagy, éneklő
magyar közösséget, daloljunk együtt a Magyar Dal Napján!
Pontban 20 órakor a jelenlévők közösen elénekelték a min-
denki által jól ismert „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű népdalt.

Kocsovics Gabriella, a Csemadok alapszervezetének elnöke
szerint kis lépés ez az ugyanazon a napon zajló magyarországi
programdömpinghez képest, de nagy lépés az ógyallai ma-
gyarok számára, hiszen a régióbeli tehetségek bemutatkozhat-
nak a nyilvánosság előtt, a szimpatikus kezdeményezés célja pe-
dig a magyar dalok népszerűsítése. (miriák)

Napok óta foglalkoztatta a
lakosságot a kérdés, hogy
honnan hová hordják a töl-
tésen azt a több autónyi föl-
det, amely a Vízimalom tér-
ségéből származhat. A leg-
utóbbi önkormányzati ülés
után kiderült, hiszen az
egyik interpelláció éppen
ehhez a témához kapcsoló-
dott.

A Gútai Természetvédők
Egyesületének vezetője, Ivan
Šáli elmondása szerint - elha-
tározta, hogy megvédi a Vízi-
malom környékén lévő fákat,
zöldövezetet, ezért kanálist
bágeroztat, hogy minél több
vízhez jussanak a növények a
Dögös hátsó részén is. Az ő
elmondása szerint, mivel ez
az ő területe, és rendelkezik a
szükséges engedélyekkel, így
a munkálatokat nyugodtan
végezheti. A horgászszövetség
rögtön kérdést intézett hozzá,

hogy milyen jogon szeretné
összekötni a holtágat a kaná-
lisával, hiszen több ezer euró
értékű halat eresztenek
évente a Kis-Duna holtágába.
Šáli úrnak erre a problémára
is lesz megoldása, ha hagyják
őt a saját területén, a saját el-
képzelése szerint dolgozni.
Igen ám, de olyan lakossági
kérdések és panaszok is ér-
keztek, hogy milyen jogon vá-
gat ki fákat, ki ellenőrzi a fa-

kivágást. Súlyos probléma év-
ről évre, hogy a holtágban
egyébként is kevés a víz, ha
azt még megcsapolják, lehet-
séges, hogy kiszárad.

Ivan Šáli elmondta, hogy
áll elébe a tárgyalásoknak, a
polgármesterrel mindenkép-
pen szeretne egyeztetni az
ügyről, ami természetesen
szándékában áll a többi érin-
tett félnek is.

csr

A Magyar Dal Napja
Ógyalla

Újabb konfliktus a Gútai Természetvédők
Egyesületének vezetőjével

Az első Csallóközi Lovastúra utolsó állo-
mása volt Gúta. A Városi Hivatal min-
den fórumán hirdette a nem minden-

napi eseményt, hiszen ez a gyermekek, fel-
nőttek és minden érdeklődő számára szép él-
ményt jelentett.

Gőgh Mihály, a gútai önkormányzat MKP
frakciójának vezetője jó kapcsolatot ápol a hu-
szárok vezetőjével, Tárnok Istvánnal, így az ő
közbenjárásával kapcsolódott be a város a lo-
vasokat fogadó települések sorába. A felvonu-

lás után a Szent Rozália parkban Horváth Ár-
pád polgármester köszöntötte a huszárokat,
majd rövid megemlékezés következett. A
sportcsarnok melletti atlétikai pályán egy kis
attrakció gyanánt rövid lovasbemutatót tar-
tottak, amelyet hatalmas tapssal jutalmazott a
nézőközönség. Rábeszélték a város elöljáróit is,
hogy pattanjanak nyeregbe, ami újabb látvá-
nyosságot jelentett. A nap végén a lovas kato-
nákat a tájházban az MKP csapata látta ven-
dégül, ahol a lovasok kipihenhették a nap fá-
radalmait.

csóka

Tiszteletüket tették a huszárok

Alig múlt el a Lakikatlan
nagysikerű, a községet szél-
tében-hosszában megmoz-
gató rendezvénye, máris itt
egy új esemény. Az iFiLAK,
melyet szeptember 10-én
tartottak a helyi szabadtéri
színpadon.

A kellemes esti időjárás
„asszisztált” a szervezőknek,
hisz kb. 300-an lehettek a
szombat esti bulin. Egyre csak
jöttek. Egyesek kíváncsiság-
ból, mások határozott szán-
dékkal. Az IFILAK indító-
programja a kultúrházban
megrendezett Fotosokk fény-
képkiállítás volt. Aztán este
hat óra körül már tetemes
számú nézősereg várta a be-
harangozott koncertet, és az
azt követő musicalt. Először
a helyi AlbatrosS rockzenekar
csapott a húrok közé, bestar-
tolva az IFILAK rendezvény

alaphangulatát. A zenekar
produkcióját a mesterien ke-
zelt fénytechnika is emelte.
A rockcsapat főleg a nyolcva-
nas évek bandáinak számait
játszotta, de repertoárjukban
megtalálhatók voltak saját
„zenekölteményeik” is. Ez-
után következett a csicsói Mu-
sikölkök előadásában a Nagy-
idai cigányok című musical.
A fiatal csoport nem kímélte
magát, beleadott apait-anyait.
Ezért méltán hangos ovációt
és tapsot kapott a lelkes kö-

zönségtől. A jól összeállított
koreográfia megtette a hatá-
sát, ugyanis csakúgy mint a
zenekarnál, itt is működött
az együtténeklés és az össz-
tánc. A találkozó végeztével
mindenki elégedetten vette
tudomásul, hogy Lakszakál-
las ismét bizonyított, és egy
újabb rendezvénnyel gyara-
podott a község. Megállapít-
hatjuk, hogy Lakszakállason a
szeptember kulturális vonat-
kozásban forrón kezdődött.

-pint-

Gúta

IFILAK találkozó

Rákóczi nyomában

Nyitott történelemórával ért véget kedden a karvai kul-
túrházban megrendezett kiállítás, ami körülölelte ii.
Rákóczi Ferenc életútját Borsitól Rodostóig, kitekintve

a világban elhelyezett Rákóczi emlékművekre. A „Rákóczi és
kuruc emlékhelyek Európában” című tárlat a MEVE (Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület) tulajdonát képezi. A kiál-
lítás záróakkordjaként a környék alapiskolás és a helyi me-
zőgazdasági szakközépiskola diákjainak Dr. Messik Miklós
tartott előadást ii. Rákóczi Ferenc életéről, jobbára saját fo-
tókkal illusztrálva a fejedelem életútját. Az egyesület felbe-
csülhetetlen értékű dokumentumokkal is rendelkezik, Rá-
kóczi egyik fontosabb levélrészletének felolvasásával is szí-
nesítették a bemutatót. Az egyesület elnöke felvázolta to-
vábbá, hogy milyen egyéb irányú kutatásokat végeznek:
munkájuk mindenképp értékes múltunk megismerése, kul-
túránk megőrzése szempontjából. Csákvári ágnes, Karva

Olvasói levél
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A Naszvadi Napok idei ren-
dezvényét és a naszvadiak
nyolcadik alkalommal meg-
szervezett találkozóját még
az időjárás is kegyeibe fo-
gadta.

A háromnapos program
már hagyományosan az alap-
iskola dísztermében kezdődött
péntek délután, a volt diákok
találkozójával. Ezt követte a
megemlékezés a Naszvadiak
Emlékművénél. Haris József
polgármester ünnepi beszédét
követően a helyi önkormány-
zat és a testvértelepülések kép-
viselői elhelyezték a megem-
lékezés virágait a Naszvadról
kitelepített lakosok nevében.

A rendezvény ünnepi ön-
kormányzati üléssel folytató-
dott, ahol kitüntetésben része-
sültek, akik az elmúlt évben
munkájukkal öregbítették a
község hírnevét. Köszöntőle-
véllel lett kitüntetve: Bencsík
Vilmos, Hulkó Katalin, Blahó
Zsuzsanna, Mátyus Katalin,
Tobolka Péter, Turan Szidónia,
Kiss Verona, Sallai József, Šte-
fan Barkóczi, Keszeli Zoltán,
Rajkó Ilona. Köszönőlevelet
kaptak: Mátyus Erzsébet, Ger-
hardt Lívia, Ba Erzsébet, Pol-
gár Magdolna, Maráz Mária.
A község díjával lett kitüntetve
Dibusz János, egykori Csema-
dok-elnök, alapiskolai igaz-
gató, sportvezető, képviselő, je-
lenleg az ógyallai Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda igazga-
tója. Az első napot a História
együttes koncertje zárta.

A szombati nap a műfüves
pályán, labdarúgó-tornával in-
dult. Déli tizenkét órakor kez-
detét vette a gulyás- és halász-
léfőző verseny a kultúrház ud-
varán. Egy órakor megérkeztek
a lovasok és a községi hivatal
melletti téren lovagolhattak az
érdeklődők.

Két órakor a Lyra szobornál
ismét megnyitotta kapuját a
nemzetközi Fotópiknik. Az
első alkalom sikere igazolta,
hogy szükség van ilyen ren-
dezvényre, ahol alkotó és ér-
deklődő személyesen talál-

kozhat. A nap folyamán több
százan, fiatalok és idősek, csa-
ládok gyerekekkel, párok és
egyedülállók sétáltak végig a
rendhagyó kiállításon. A láto-
gató igazán elégedett lehetett,
hiszen egy roppant változatos,
sokrétű tárlatot járhatott be,
nemcsak a témának, hanem a
technikai megoldásoknak kö-
szönhetően is.

A szórakoztató műsorban a
Princess együttes zenélt, a Viva
tánciskola növendékei táncol-
tak, Silvia Klimentová énekelt.
Közben foci- és kézilabda-
meccsek zajlottak. Este kiérté-
kelték a főzőversenyt a kultúr-
ház udvarán, majd népmulat-
sággal zárult a második nap.

Vasárnap már hagyomá-
nyosan istentiszteleteket tar-
tottak delelőtt, folytatódott a
búcsú és a vásár. Délután az
ünnepi gálaműsorban a helyi
kultúrcsoportok és szólisták
léptek színpadra.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A hagyományos zöldség-
és gyümölcsfajtákon kívül tá-
jainkra kevésbé jellemző nö-
vényekkel is találkozhattunk.
Peter Krupka, az alapszerve-
zet elnöke szerint a kiállítás
egyik célja éppen az, hogy
kevésbé ismert zöldségfé-
lékre hívják fel a figyelmet.
Ugyancsak be szeretnék mu-
tatni azt a sokszínűséget,
amivel kertjeink büszkél-
kedhetnek.

Ebben az évben az időjárás
is kedvezett a kiállításnak, így
nagyon sok látogató gyönyör-

ködött a szebbnél–szebb ter-
ményekben, ötletes virágkö-
tészeti kompozíciókban. Ez
pedig megnehezítette a zsűri
munkáját is. Végül kihirdet-
ték a végeredményt: az első
díjat Jozef Radošický nyerte
el, második Žóka Ostružlí-
ková, harmadik Milka Červe-
náková lett.

A szervezet elnöke ugyan-
olyan színvonalasnak tartotta
az idei termékkiállítást és a
bemutatott termékeket, mint
az előző évek kínálatát. Lehet,
hogy az árak, a gazdasági
helyzet és a támogatások mi-
att egy kissé kiábrándultak a
gazdák, de dicséretet érde-

melnek azok, akik kertjeikben
évről évre ilyen szép árut tud-
nak termeszteni.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Gyümölcs-, zöldség-
és virágkiállítás

Naszvadiak találkozója
és Naszvadi Napok

Figyelemfelkeltő kertészeti kiállítást rendezett a helyi kertészek
terményeiből a Szlovákiai Kertészszövetség bagotai alapszer-
vezete. A több évre visszatekintő kiállítást második alkalommal
szervezték meg szabadtéren, a bagotai parkban. Hosszú éveken
keresztül a kultúrház adott otthont a rendezvénynek.

Ógyalla - Bagota

Szalay Katalin őszi kosara

Virág és zöldség egy tálban

A kitüntetettek az első sorban foglaltak helyet

Ismét sikeres volt a nemzetközi Fotópiknik

Haris József polgármester (balról) a község díjával tüntette ki
Dibusz Jánost
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A falunapon mutatkozott be
először a pár hónapja alakult
keszegfalvai diákszínpad. A
dzsungel könyvéből adtak
elő betétszámokat, melyeket
a hálás hazai közönség több-
ször is megtapsolt.

A csapat jelenleg 15 tagból
áll, de erről beszéljen a diák-
színpad vezetője, Pastorek
Melinda: „Már rég szerettem
volna bevonni a fiatalokat a
helyi kulturális életbe. Gon-
doltam, erre a legjobb lehető-
ség egy helyi diákszínpad
megalapítása. Mivel gyer-
mekkorom óta rendszeresen
részt vettem a hasonló cso-
portok munkájában, ez vezé-
relt, hogy Keszegfalván is kel-
lene valami hasonlót csinálni.
Nem mondom, hogy könnyű
volt a szervezés, hisz minden
kezdet nehéz, főleg akkor, ha
ez a tevékenység már hosszú
ideje nem működött. Nagy
előny számunkra, hogy a pol-
gármester rendelkezésünkre
bocsátja a kultúrházat a rend-
szeres próbák megtartására.
Ezekután elkezdődött a csa-
pat toborozása. Ennek ered-
ménye már idén márciusban
körvonalazódott, amikor is
annyian lettünk, hogy bele le-

hetett vágni egy diákszínpad
alapításába. El kell, hogy
mondjam, a csapat gerincét
komáromi fiatalok képezik,
de öten a falunkból is csatla-
koztak a társasághoz. A diák-
színpadot jelenleg a követke-
zők alkotják: Koller Karin,
Vágner Dorottya, Kliment Fe-
renc, Kliment Mónika, Lukáč
Anikó, Kiánek Christopher,
Vysocký Nikoletta, Varsányi
Claudia, Gadžurič Tünde,
Pham Hong Klaudia, Pastorek
Kinga, Pastorek Dávid, Laki
Bernadett, Lehocky Domi-
nika és Buzás Andrea. Az első
fellépésünk úgy érzem sike-

rült, ami pozitív irányba viszi
a társaságot. Ennek eredmé-
nyeképpen már négy új fiatal
is tagja a csoportnak. A csapat
hetente egy alkalommal pró-
bál, kb. két órát. A keszegfal-
vai diákszínpad következő be-
mutatóját karácsonyra tervezi,
amikor is a Betlehemi játéko-
kat fogják előadni. Lám, mit
tesz, ha valakik a jó ügy mögé
állnak és segítenek, mert agi-
lis, tehetséges fiatalok min-
den községben találhatók, de
vajon léteznek olyanok, akik
összefogják és kulturális mun-
kára serkentik őket?

Kép és szöveg: -pint-

Diákszínpad alakult
Keszegfalva

Ímely

Ünnepeltek a nyugdíjasok

Fennállásának 15. évfordu-
lóját ünnepli ebben az évben
az Ímelyi Nyugdíjasklub. A
klub megalakításának gondo-
latát Mária Ďurišková, Búzás
Veronika és Bachorecz Margit
vetette fel a község akkori pol-
gármesterének, Vendelín Vrá-
belnek, aki nagyszerű ötlet-
nek tartotta a megalakulást.
A klub tevékenységére meg-
felelő helyiséget találtak a kul-
túrházban. Kisebb átalakítás
és megfelelő berendezések
után 1996. július 6-án sor ke-
rült a klub alakuló ülésére,
amelyen 108 tag vett részt. Az
ülésen megválasztották az öt-
tagú vezetőséget és a klub
ügyintézőjét. Kezdetekben a
klub minden szerdán és va-
sárnap volt nyitva, 1997 óta
pedig minden vasárnap dél-
után fogadja a községben élő
nyugdíjasokat.

A klub tizenötéves fennál-
lása során szorosan együtt-
működik és baráti kapcsola-
tokat ápol a naszvadi, marcel-
házi, gútai, izsai, pati és a ma-
gyarországi nemesszalóki, hé-
regi nyugdíjasokkal. 2003

után a klub tevékenységében
a kezdeti lendület ugyan kissé
megtört, ennek következmé-
nyeként a közös találkozások
főleg a kulturműsorok szer-
vezésében nyilvánulnak meg.

Öt évvel ezelőtt megalakult
a Szupernagyik női tánc-
együttes, amely azóta rend-
szeresen fellép nemcsak a
községben, de a régió több te-
lepülésén is. Rendszeresen

fellépnek az énekkarok járási
seregszemléjén.

Van mire emlékezni, hiszen
az ímelyi nyugdíjasok aktív
életet élnek. Büszkék arra,
hogy a klubtevényeség az el-
múlt tizenöt évben sokak ér-
deklődését felkeltette. Sok je-
lenlévőben új gondolatok és új
célok fogalmazódtak meg, ter-
vek születtek, élhetőbb jövőkép
alakul ki. (miriák)

A régi római katolikus temetőben áll a 19. század második
felében emelt Kálvária. A domb tetejére gyalogút vezet,
melynek oldalainál a keresztút 7-7 állomásának kápolnái
találhatók.

Ezek a karcsú, négyzet alakú téglaépítmények háromszögű
timpanonban végződnek. A kápolna képeit napjainkban a ró-
mai katolikus plébánián őrzik. A kápolnák fölött három ta-
lapzat látható, amelyekről hiányoznak az eredeti keresztek.
Csak a középső talapzaton van egy újabb kereszt korpusszal.
A domb tetején kápolna található, amelyet 1950 után tuda-
tosan rongáltak meg, és végül 1960 körül lerombolták. 1995-
ben aztán csaknem az eredeti állapotában építették újjá.

A kápolnában egy imádkozó szent (talán Veronika?) meg-
rongált homokkő szobrát látjuk. A hagyomány szerint ő az a
jeruzsálemi jámbor nő, ki Krisztusnak a Golgotára vezető
úton fátyolát (kendőjét) nyújtotta át izzadságának letörlésére
és midőn azt visszakapta, tövissel megkoronázott fejének
képe maradt rajta. A kápolna alatt lévő kriptát szintén a 60-
as években pusztították el. A kálvária és a temető mindmáig
magán viseli a sokéves rongálás nyomait. A régi sírkövek ró-
zsaszín és szürke márványból készültek, de szinte valamennyi
megmaradt sírkő megrongálódott. (miriák)

Naszvadi Kálvária
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2011. szeptember 11-
én nagykeresztet, urna-
falat és felújított Mári-
ácska szobrot avattunk
Ifjúságfalván a kisszigeti
búcsú alkalmából. Az ur-
nafal megépítésére a ra-
vatalozó felújítására ka-
pott dotáció keretén be-
lül került sor. A nagyke-
reszt felállításának ötlete
Kamenicky Gábortól
származik, aki ez év ele-
jén egy feszületet aján-
dékozott a községnek.
Falunk ácsmestere, Di-
lingai Roland adomány-
ként készítette el a ke-
resztet.

Felújításra került az
eredetileg 1934-ben Kis-
szigeten felállított kép-
oszlop és a szoborfülké-
ben található Szűz Má-
ria szobra. Ezt a szobrot a
helyi kocsmáros, Mol-
nár Mihály és felesége,
Nagy Jolán fiuk meg-
gyógyulása után hálából állíttatta. A szobrot Kamenicky Gábor
újította fel a község támogatásával. Ezúton szeretném tolmá-
csolni a hívő gyülekezet köszönetét Dilingai Rolandnak, Ka-
menicky Gábornak és mindenkinek, aki részt vett a munkála-
tokban. -gg-

Kamenicky Gábor felvétele

Avattak Ifjúságfalván
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A lengyelországi Kielce-ben rendezték meg a
juniorok világbajnokságát, amelyen a ko-
máromi Köles Balázs nagyszerű teljesít-
ményt nyújtva, az előkelő kilencedik helyen
fejezte be a versenyt. Sőt, ez az eredmény
minden eddigi idők legnagyobb sikere a
Szlovák Biliárd Szövetség 18 éves történelme
folyamán. És mindez éppen egy komáromi
fiatalember nevéhez fűződik.

Mivel a vb-re egyenes ágon csak a konti-
nensbajnokok szereztek jogot, a szlovákiai ver-
senyzőknek selejtezőtornán adatott meg a le-
hetőség az esetleges részvételre. A pozsonyi 1.
BC Karloff versenyzője, Jakub Koniar és a ko-
máromi 1. BC versenyzője, Köles Zsolt vehettek
részt a 43 versenyzőt felvonultató selejtezőn,
amelyről az első három helyen végzett ver-
senyző utazhatott ki a kielcei vb-re. Míg a ko-
máromi versenyző vereség nélkül vette az aka-

dályt, addig a pozsonyi fiú csak a 17. helyen fe-
jezte be a versenyt, ami a világranglista 49. he-
lyét jelentette. Így történt, hogy a vb-n Köles
Balázs egyedüli versenyzőként képviselte Szlo-
vákiát.

A vb első fordulójában az amerikai Bren-
don Crockett ellen győzött 11:8 arányban, majd
következett a kétszeres Európa-bajnok orosz
Pavlucskin, akitől viszont Balázs 11:2 arány-
ban kikapott. A versenykiírás szerint még a vi-
gaszágon volt esélye a továbbjutásra, ehhez
azonban mindenképpen győznie kellett a kó-
reai Teak Dong Ima ellen. Remek játékkal, Ba-
lázs 11:3 arányban nyerte a találkozót. Az ame-
rikai Dany Olson ellen 11:9 arányban ismét
győzött, így következett a legjobb nyolc közé
való jutásért való küzdelme a szintén kétszeres
Európa bajnok, orosz Daniel Maslov ellen. Bár
a találkozó eleje kiegyensúlyozott volt, az orosz
fiúnak sikerült néhány tiszta játszmát hoznia,
ami eleve nem engedte szóhoz jutni a komá-
romi fiút. Ezt a mérkőzést az orosz versenyző
11:4 arányban nyerte, így Köles Balázs leszorult
a végső kilencedik helyre.

Ez az év mindenképpen kedvezett a szlo-
vák junior válogatottnak, hiszen júniusban a
Koniar, Köles, Kováč, Latyka összetételű csapat
ezüstérmet szerzett egy Budapesten megren-
dezett nagyszabású nemzetközi versenyen,
majd jött a komáromi fiú sikere a vb-n. A ta-
valyi Eb csapat-bronzérem után, egy újabb si-
ker, amelynek komáromi résztvevője is volt.

Köles Balázs ellenfele játékát figyeli a vb egyik
mérkőzésén

A Szlovák Shinkyokushin
Karate Szervezet és a Seishin
Karate Klub (Keszegfalva,
Ekecs, Nemesócsa, Dunaszer-
dahely és Ekel) harmadízben
szervezte meg tizenkét órás
küzdelmi maratoniját. Az
eseményen több klub képvi-
selői is megjelentek, hogy
részvételükkel segítsék elő a
rendezvény sikerét. Ott voltak
a Wasabi Klub (Hetény, Szent-
péter, Naszvad) versenyzői
Molnár Péter és Molnár Zol-
tán vezetésével, de besegítet-
tek a dél-komáromi és csor-
nai karatésok is. Néhány
kempós is megtisztelte rész-

vételével ezt az egyedi ren-
dezvényt a Komáromi Kempo
Klubból, de a Farkas Péter ve-
zette Gútai Kick-Box Klub tag-
jai is szépen kivették részüket
a végső sikerből.

A Seishin Karate Klubot 37
versenyző képviselte, és szinte
valamennyien aranyérmet
szereztek, azaz több mint 60
küzdelmet teljesítettek. Sőt,
sokan száz küzdelem felett
teljesítettek, ami egészen
ritka teljesítménynek számít.

A legtöbb küzdelmet telje-
sítők:

Lányok: Varga Dóra (Sei-

shin Dunaszerdahely) 155
küzdelem

Fiúk: Markovics Ádám (Se-
ishin Keszegfalva) 195 küzde-
lem

Nők: Hupian Kristína (Se-
ishin Keszegfalva) 70 küzde-
lem

Férfiak: Kovács Patrik (Sei-
shin Keszegfalva) 80 küzdelem

Erőpróbák:
Legtöbb guggolás: Szabó

András (Seishin Ekel) 1160
Legtöbb ugrálókötél: Szabó

Bálin (Seishin Ekel) 3000
Legtöbb fekvőtámasz:

Ryšavý Baltazár (Extrém Sport
Klub Komárom) 1140

A tekintély
megszerzéséhez
több kell

A Területi Labdarúgó Szövetség sporttechnikai bizottsága
az utolsó pillanatban megváltoztatta két mérkőzés kezdési
időpontját a Területi Bajnokság II. osztályának múlt vasár-
napi fordulójában. Ez magában nem is lenne különös hír,
amennyiben mindez az érvényben lévő versenykiírás alapján
történne. Az ugyanis pontosan meghatározza, milyen sza-
bályokat kell betartani ahhoz, hogy az illetékes bizottság ál-
dását adja a két klub megállapodására.

A sporttechnikai bizottság két héttel ezelőtt elrendelte az
Őrsújfalu – Ifjúságfalva találkozó hivatalostól eltérő, tehát
10.30 órai kezdési időpontját. Tette ezt – ahogy más esetek-
ben is -, hivatkozva a játékvezetői testület problémáira a já-
tékvezetők számát tekintve. Az őrsújfalusiak azonban csak a
múlt hét folyamán eszméltek, hogy szeretnének a hivatalos
időpontban, tehát 15.30 órakor játszani, mivel éppen búcsú
lesz a városrészben. A bizottság helyt adott a kérésnek, és a
Csicsó – Martos találkozót „tüntette ki” a délelőtti kezdéssel,
míg az őrsújfalusiak a hivatalos időpontban mérkőzhettek
meg soros ellenfelükkel, Ifjúságfalvával. Eddig látszólag
rendben is lennének a dolgok, ámde az eset két kérdést is ge-
nerál. Az egyik, talán nem elhanyagolható, a szurkolók meg-
tévesztése. Nemcsak a hazaiaké, de a más településekről ér-
kező szurkolóké is, akik többségében a hírközlő eszközökből
értesülnek az egyes találkozók időpontjairól. Szerkesztősé-
günkbe is többen telefonáltak, és talán joggal kérték számon
az általunk is leközölt időpont megszegését. Márpedig, mi
minden pénteken, lapzárta előtt egyeztetjük ezeket a sport-
technikai bizottság elnökével. A másik, nem kevésbé fontos
tényező, a TLSZ tekintélyének megőrzése, a klubok rend-
szabályozása a vonatkozó előírások betartását illetően. A ver-
senykiírás ugyanis pontosan és félreérthetetlenül megszabja,
milyen körülmények közt, és főleg milyen határidővel kér-
hetik a klubok a hivatalos időpont megváltoztatását. Mivel
a sporttechnikai bizottság által megszabott 10.30 órai kezdési
időpont ebben az esetben hivatalos időpontnak minősül, az
őrsújfalui klubnak 14 nappal a találkozó előtt kérnie kellett
volna a változtatást. Persze, ha időben volt tudomása arról,
hogy a szövetség erre az időpontra tűzi majd ki a találkozó
kezdetét.

Az ügyben megkerestük Kovačic Tibort, a sporttechnikai bi-
zottság elnökét, aki a következőket mondta el lapunknak:
„Mi a sorsolásnál felszólítottuk a bajnokságban résztvevő
klubok képviselőit, hogy jelezzék a búcsúk időpontjait tele-
püléseiken, éppen a hasonló félreértések elkerülése végett,
de magának a sorsolásnak a lebonyolítása végett is, hogy
ezekben az időpontokban élvezhessék a hazai pálya előnyét.
Ez a mérkőzések látogatottsága miatt is fontos tényező, hi-
szen ezek a búcsúi mérkőzések lényegesen megnövelik a né-
zőszámokat. Az őrsújfalui vezetők azonban csak néhány nap-
pal a találkozó előtt jelezték, hogy tekintettel a búcsúra, sze-
retnék 15.30 órai kezdettel lejátszani bajnoki mérkőzésüket.
Ebben a helyzetben kivételesen úgy döntöttünk, hogy helyet
adunk kérésüknek, éppen az említett látogatottság okán.
Szerencsére a csicsóiak megállapodtak Martossal a délelőtti
kezdésben, így játékvezetői szempontból is megoldódott ez
a játéknap. Szeretném azonban leszögezni, hogy a jövőben
szigorúbban fogjuk kezelni az ilyen eseteket, és minden-
képpen ragaszkodni fogunk a versenykiírás betartásához” –
mondta el a sporttechnikai bizottság elnöke.

Nem történt tehát különösebb szenzáció, a mérkőzéseket
annak rendje s módja szerint lebonyolították. Ha azonban a
szövetség nem fogja a jövőben következetesen betartani il-
letve betartatni a versenykiírás és egyéb vonatkozó szabályok
előírásait, úgy nagyon nehéz helyzetben találhatja magát.
Olyanban, amikor már nem is irányít, inkább csak csendes
szemlélője lesz a klubok „magánszámainak”. Persze, az igazi
tekintély megszerzéséhez nemcsak a kellő szigor és követel-
ményrendszer betartása járul hozzá, de nyújtani is kell vala-
mit. Például, pártatlan játékvezetést, objektív ellenőröket,
és egyebeket. No, de ez már egy másik történet…

Sportkommentár Biliárd

Karate
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Köles Balázs sikere a junior vb-n

Tizenkét órás küzdelmi maraton

A tizenkét órás küzdelmi maraton néhány résztvevője
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KoS
Próbáld meg türtőz-
tetni magadat, és el-
fogadni, hogy keve-
sen bírják a kemény,

mindenkinek „odamondo-
gató“ agresszív stílusodat.

BIKA
Hivatásod és a mun-
kád területén jelen-
tős változásokra szá-

míthatsz. Olyan feladatok
várnak rád, ahol megmutat-
hatod, mire vagy képes.

IKREK
Kerüld az összetűzést
a főnököddel és a
kollégáiddal. Vegyél
erőt magadon, és he-

lyette koncentrálj inkább az
éppen aktuális feladataidra.

RÁK
Legyél türelmesebb,
nem mindig kapha-
tod meg azonnal
amire vágysz, és ez

sok esetben még a hasznodra
is válik. Csak lassan közelíts a
céljaid felé.

oRoSzLÁN
Közeli ismerősökkel,
rokonokkal lehetnek
vitáid, nézeteltéréseid,
s bár nem veszed túl-

ságosan a szívedre, azért okoz-
hatnak némi csalódást.

Szűz
Élénk társasági életre
számíthatsz, érde-
mes lesz kimozdulni
otthonról. A szere-

lemmel kapcsolatos dilem-
mádban hagyatkozz mindig
a megérzéseidre.

MÉRLEG
Tele vagy szorongás-
sal, de ha sikerül meg-
fejtened a mélyebb
összefüggéseket, ak-

kor valószínűleg a - mostaná-
ban gyakran jelentkező - testi
tüneteid is megszűnnek.

SKoRpIÓ
A spontán dolgok
sokkal jobbak, mint
azok, amiket hossza-
san tervezgetnek.

Kár lenne ezt kihagynod.
NyILAS

Egy régebbi kapcsolat
felújítása kezdődhet
el, amiről azt hitted,
már lezártad, de kide-

rül, hogy az érzések még min-
dig elevenen élnek benned.

BAK
Döntsd el, egy álom-
világba menekülsz a
valóság elől, vagy
végre szembenézel

az eddig asztal alá söpört
problémákkal.

VízöNTő
Tudomásul kellene
venned, hogy a dol-
gok nem mindig úgy
alakulnak, ahogyan

szeretnénk. Nem mindig a Te
kezedben van az irányítás.

HALAK
Ha alaposan utána-
jársz a dolgoknak, az
eddiginél is jobb ál-
lást találhatsz, ha ké-

szen állsz a váltásra. K
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zí
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HoroszkópProgramajánló

Humor

ÉSzAK-KoMÁRoM:
Csemadok Galéria: Szeptember 20-án 13.00 órakor a Civilizá-
ciós Betegek Szövetsége – Szívbetegek Komáromi Alapszerve-
zete és a Komáromi Nyugdíjasok Klubja Szívünk egészsége c.
előadást tart. Az előadás mellett vérnyomásméréssel, sport-
vetélkedőkkel, frissítőkkel, tombolával készülnek a szervezők.
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.
Zichy Palota: Csótó László-Nosztalgia grafika kiállítás, ok-
tóber 21-ig tekinthető meg.
RÉV Magyar Kultúra Háza (Tiszti Pavilon): Szeptember 23.,
20.00 órakor Komáromi fonó – táncház a Révben. Zenél a
Pengő és a Hárompatak zenekar, táncokat tanít: Szűcs Kata-
lin és Korpás György, Ölveczky Árpád és Ölveczky Mónika.
Szent András templom: Szeptember 24-én Cintula György
Katalin és Galla József orgonahagversenye Liszt Ferenc szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából, valamint Liszt Ferenc
és kora magyar egyházzenéje - kiállítás.

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

DÉL-KoMÁRoM:
Jókai tér:
Szeptember 23-án Móric nap
9.30 Jókai Mór szobrának megkoszorúzása

10.00 Fogi Színház: Jókai Mór - Rossa László – Lénárt László:
Szaffi, népzenés gyermekszínmű
17.00 Szekér Színház: Jókai Mór Színészkordé – történet egy
vándorszínház életéről
18.30 Másik Lehel - Vizeli Csaba: Az Aranyember – musical
részletek
Kiegészítő programok 14.00 órától. A Jókai Mór Városi Könyv-
tár ingyenes beiratkozási akciója, Jókai, a jó kertész – Őszi gyü-
mölcskóstoló, kiállítás, könyvsátor, antikvárium, irodalmi sá-
tor, fotózás korhű ruhákban.
Szabadság tér: Szeptember 24. „EZ A NAP MáS”
10.00 Paraolimpia a Petőfi Iskolában. Kiegészítő programok:
ügyességi és fejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, egész-
ség-sátor, kutyaterápia, arcfestés, kiállítás.
18.00 Sztárvendég: MCDC
Református templom: Szeptember 21-én, 19.00 órakor Rákász
Gergely orgonakoncertje. Válogatás Gershwin, Ravel, Strauss
műveiből. Belépő: 1990,-Ft. Jegyek kaphatók a Tourinform
irodában.
Fedeles Lovarda, Lovarda tér 4.:
Szeptember 24., 18.00 Mágnás Miska (Operett két felvonás-
ban). Jegyár 4000-5000 Ft. www.lovasszinhaz-komarom.hu
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Már a falunap óta TAT lázban ég Keszegfalva. E hét szom-
batján a keszegfalvai kultúrház lesz a helyszíne a tája-
inkon oly népszerű TAT negyedik fordulójának. A he-

lyi illetve a környékbeli települések közönsége most már „test-
közelből” is megtapasztalhatja, milyen is e verseny színvonala.
Az elmúlt fordulók tapasztalatai alapján népes szurkolói illetve
rajongói táborokat várnak mind a hat településről. Egy biztos,
nem akármilyen hangulat fog uralkodni Keszegfalván, a helyi
kultúrházban, ahol a hazaiak bemondó üdvöskéje Szolik Judit,
és énekestehetsége Mészáros Tamás is fellép. Értesüléseink
szerint Megyercsről, Ekelről, Csallóközaranyosról, sőt még Szi-
lasról is jeleztek szándékot a rendezvény megtekintésére. A ta-
lálkozó belépőjegyeivel is lehet szavazni. A kéteurós jegy hátol-
dalán 1-től 12-ig számsor található. Azt a számot kell bekari-
kázni, amely produkció a legjobban tetszett. Várunk mindenkit,
aki szeretné látni és hallani a TAT ifjú titánjait. Találkozunk
szeptember 24-én, szombaton este 5 órakor a keszegfalvai kul-
túrházban! Jöjjenek, meglátják - megéri! -pint-

TAT forduló Keszegfalván

Nyerjen belépőjegyet
Charlie koncertjére!

A gutai Billiárd Clubban október 8-án lép fel Charlie.
Fejtse meg helyesen kérdésünket és hallgassa őt élőben!

A fELsoroLTAk közüL mELyik CHArLiE-DAL?
a, minden, ami szép volt
b, Az légy, aki vagy
c, Adj helyet magad mellett
Nem kell mást tennie, mint elküldenie a helyes választ

szerksztőségünk címére (Delta, Františkánov 22, Ko-
márno 945 01), vagy e-mail címünkre (deltakn
@gmail.com). Beküldési határidő: szeptember 29.

A nyertesek névsorát a DELTA október 3.-i számában
közöljük.

Az anyós látogatóba érke-
zik a lányáékhoz.

- Meddig marad, anyuka? -
kérdezi a veje.

- Ameddig szívesen láttok,
fiam.

- Hát még egy kávét sem
iszik meg?

☺ ☺ ☺
A rendőr találkozik a jótün-

dérrel:
- Rendőr, teljesítem 3 kí-

vánságod. Mi legyen az első?
- Szeretnék egy olyan sörös-

korsót, ami nem tud kifogyni.

- Tessék.
A rendőr issza, issza, aztán

megszólal:
- Ez nagyon jó, ebből kérek

még kettőt!
☺ ☺ ☺

Az idős vadász meséli afri-
kai vadászélményeit.

- Afrikában lőttem 16 zsirá-
fot, 6 elefántot és 8 noplizt.

- Mit? - kérdezi a hallgató-
ság.

- Nopliz-t, feleli a vadász,
kicsi fekete, felteszi a kezét és
azt mondja, hogy no please.
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V pondelok 19. 9. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s občas-
ným dažďom, miestami intenzívnym,
chladno. Množstvo vlahy do 10 mm, možnosť
aj viac!!!. Nočná teplota od 11 do 13 °C, denná
teplota od 12 do 14 °C. Mierny až čerstvý, ná-
razový SZ vietor do 5 – 7 m/s.
V utorok 20. 9. predpokladám v našom regióne
v noci a ráno doznievanie zrážkovej činnosti,
neskôr polooblačno. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 10 do 12 °C, denná teplota od
15 do 17 °C. Mierny až čerstvý, nárazový SZ
vietor do 6 – 10 m/s.
V stredu 21. 9. predpokladám v našom regióne
jasno alebo len malá oblačnosť, bez zrážok.
Nočná teplota od 8 do 10 °C, cez deň od 21 do
23 °C. Slabý Z vietor do 2 – 4 m/s.
Vo štvrtok 22. 9. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od

10 do 12 °C, cez deň od 22 do 24 °C. Slabý Z vie-
tor do 2 – 4 m/s.
V piatok 23. 9. predpokladám v našom re-
gióne oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
11 do 13 °C, denná teplota od 21 do 23 °C.
Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.
V sobotu 24. 9. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota
od 10 do 12 °C, denná teplota od 22 do 24 °C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.
V nedeľu 25. 9. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
12 do 14 °C, denná teplota od 22 do 24 °C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.
V nasledujúcom týždni očakávam viac zrážok,
ku koncu týždňa s miernym ochladením.

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

Predpoveď počasia 19. 09. - 25. 09.

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

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz
už za � týždňov

Výcvik vodičov na skupinu B

AUtOšKOLA ELÁN

370370 eur s DPH

zľavazzľľaavvaa
Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

Pracovníci hurbanovskej hvezdárne si v tý-
chto dňoch pripomínajú 140. výročie vzniku
tohto kultúrno-výchovného zariadenia. Na
sklonku leta roku 1871 sa v tomto meste –
vtedy sa volalo Stará Ďala – uskutočnili prvé
pozorovania hviezdneho nekonečna.

Človek veľkých ambícií
Pri zrode hvezdárne stál miestny statkár dr.

Mikuláš Konkoly-Thege, ktorý vede a šíreniu
vedeckých poznatkov obetoval nielen svoj čas,
ale aj vlastný majetok. Tento človek s veľkými
ambíciami výborne kreslil, vynikajúco hral na
klavíri a komponoval hudobné skladby. Naj-
viac ho však lákala živá príroda a vesmírne
diaľavy. Prvé pozorovanie uskutočnil pomo-
cou desaťcentimetrového ďalekohľadu
okrúhle pred 140 rokmi z balkóna svojho ka-
štieľa. Približne v rovnakom čase začal aj s
dennými meteorologickými pozorovaniami,
neskoršie sa pustil do pozorovania pohybov v
podzemí a sledovania zemského magnetizmu.

Hurbanovská hvezdáreň sa čoskoro stala po-
predným astronomickým pracoviskom v ce-
loeurópskom meradle a dovtedy nenápadné
mestečko preslávila ďaleko za hranicami
Uhorska. Konkoly dal – väčšinou za vlastné pe-
niaze – postaviť nové objekty, hvezdáreň vy-
bavil modernými prístrojmi, z ktorých viaceré
boli vlastnej výroby. Na sklonku 19. storočia
celé observatórium daroval štátu s tým, aby sa
jeho riaditeľom mohol stať až do svojej smrti,
ktorá nastala roku 1916. 

Sláva hvezdárne neupadla ani po vzniku pr-
vej ČSR, utlmila sa však počas druhej svetovej
vojny a niekoľko rokov po nej. Od roku 1962 sa
píše nová kapitola jej histórie, vďaka ktorej sa
Hurbanovo stalo hlavným mestom slovenskej
astronómie, najmä amatérskej. 

Za slnkom i za milovníkmi hviezd
V krátkom článku nie je možné vymenovať

všetky aktivity vyvíjané dnešnou Slovenskou
ústrednou hvezdárňou a často oceňované
najmä odbornou verejnosťou. Spomeňme as-
poň, že jej hlavným odborným a pozorovacím
programom je slnečná fyzika, ktorá prebieha v
pavilóne horizontálneho spektografu z roku

1984. Rovnako sa rozvíja aj odborná činnosť v
oblasti medziplanetárnej hmoty. V Hurbanove
sa fotografujú kométy a asteroidy (malé pla-
nétky), z ktorých niekoľko objavili a po na-
šich velikánoch nazvali pracovníci tejto hvez-
dárne. Záujemcom, ktorí sa radi kochajú bliž-
ším pohľadom na oblohu, slúži päť veľkých
ďalekohľadov a ďalšie prístroje.

Široká a mnohostranná je výchovno-vzde-
lávacia a popularizačná činnosť hvezdárne.
Metodicky usmerňuje ostatné astronomické
pracoviská  po celom Slovensku, vydáva od-
borné príručky, vrátane dvojmesačníka Koz-
mos, vyrába menšie ďalekohľady a ďalšie po-
môcky. Pravidelné stretnutia záujemcov o ves-
mír, odborné konferencie, zrazy mladých as-
tronómov, súťaže pre žiakov – to sú ďalšie
zložky z mozaiky aktivít hvezdárne. Zásluž-
ným počinom tohto zariadenia bolo vydanie
450-stranovej, bohato ilustrovanej monogra-
fie Dejiny astronómie a Slovensko (jej autorom
je odborný pracovník hvezdárne Ladislav
Druga). Kniha vydaná roku 2006 je ojedinelým
dielom svojho druhu v európskom meradle a
skvelým príspevkom k poznávaniu vesmíru. 

Aj keď objekty hvezdárne boli vynovené, či
postavené nové, bude čo robiť aj v nastávajú-
cich rokoch. Žiada sa najmä zmodernizovať
planetárium a pre hvezdáreň zadovážiť nové
prístroje obohatené výpočtovou technikou. Nie
menej náročnou úlohou bude rekonštrukcia
Paláca astrofyziky, ktorý dal roku 1913 postaviť
Konkoly ako súčasť hvezdárne a ktorému by
pristala kultúrno-spoločenská funkcia. 

fb, Snímka: autor

Pôvodná budova hurbanovskej hvezdárne
pred jej rekonštrukciou. Fotografia je z roku
1960.

Hurbanovská hvezdáreň má 140 rokov

Okno do nekonečnosti
vesmíru
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Z policajných hlásení

Tentokrát počasie prialo
všetkým. Od doobedia sa
schádzali mnohí odhodlanci,
ktorí sa rozhodli svoje ku-
chárske umenie predviesť
práve pri kotlíku, v prírode a s
lečom. Veď, čo lečo potrebuje?
Cibuľku, papriku, paradajky,
dobrú náladu a chuť pobaviť
sa pri stretnutí s priateľmi a
známymi. V Bohatej sa v toto
sviatočné dopoludnie uvarilo
viacero druhov obľúbeného
zeleninového letného jedla.
Do súťaže sa nominovalo 12

súťažných tímov, ktoré čakali
na odbitie 11-tej hodiny a za-
plieskanie biča predsedu OZ
Priatelia koní a westernu At-
tilu Fazekaša, ktorý odštarto-
val súťaž vo varení najchut-
nejšieho leča. Nožíky začali
čistiť, krájať, rezať, ostatní čle-
novia zakladali oheň a rozho-
dovali o poradí pridávania
všetkých i tých najtajnejších
ingrediencií do pripraveného
kotlíka. Žiadne ruky nezostali
bez práce. Súťažným  tímom
už nezostávalo nič iné len sle-
dovať čas, aby do 13, 00 hod.
všetko stihli dohotoviť. Ne-
chýbali ani špeciálne vyzdo-
bené stánky, stolíky, vyšívané
obrusy či zástery na mužoch i
ženách, drevené misky či la-
hodné nápoje z pivníc našich
dedov. Ťažkú úlohu mala po-
rota, ktorá nakoniec predsa
rozhodla o konečnom poradí.
Na 1. mieste skončil Smejo
tím, mimochodom mládež-
níci vo veku do 15 rokov, so
svojim ratatouil vajíčkovým le-
čom. Najúspešnejšie tímy
okrem diplomu, praktickej po-
môcky do kuchyne a obrov-
skej drevenej varechy si od-
niesli aj slová uznania. Ani
ostatné družstvá nemusia
smútiť, veď kotlíky zostali

všetky vylízané a návštevníci
sa ešte  dožadovali  ďalších
ochutnávok, čo svedčí o skve-
lých chutiach. 

Počas lečofestu bolo možné
pozrieť si aj výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, ktorú pri-
pravili členovia vedenia ZO
SZZ Bohatá. Na slávnostné
otvorenie výstavy prijali po-
zvanie okrem bohatských zá-
hradkárov aj predseda okres-
ného výboru SZZ JUDr. Fran-
tišek Prokop, tajomníčka OV
SZZ a zároveň aj predsedníčka

ZO SZZ Hurbanovo Valéria Ta-
biová, ako aj predseda ZO SZZ
Bohatá Peter Kupka. Všetci vy-
soko ocenili usilovné ruky zá-
hradkárov. Najkrajšie expo-
náty v kategórii ovocie, zele-
nina, kvety  a cena primá-
torky mesta boli ocenené nie-
len diplomami, ale aj
hodnotnými vecnými ce-
nami.

Neobyčajným okoreneným
tohto podujatia bolo aj odo-
vzdanie ďalšieho projektu v
rámci 3. ročníka grantového
programu Nitrianskej komu-
nitnej nadácie Tu sme doma
za finančnej podpory Heine-

ken Slovensko a.s. pod ná-
zvom „Spoločne za zachova-
nie tradícií – netradičná pec
na pečenie chleba“. A sku-
točne v parku Hliník sa vďaka
členom OZ Priatelia koní a
westernu, ktorí podali a mali
úspešne podporený projekt v
celkovej sume 3 100,- euro, vy-
rástla počas niekoľkých dní
netradičná pec na pečenie
chleba, pagáčov, osúchov a ďal-
ších pochutín.  Počas  tohto
dňa mali možnosť ochutnávať
i návštevníci, a to priamo z
pece. Netradičné pochúťky ako
pečené jabĺčko, tekvica, pagáče,
bochníky, osúchy nestačili pe-
kári z pece vyberať. „Pec sme
skúšali po prvý raz. Prvé vype-
kance boli síce trošku spálené,
ale mys lím si, že po nejakom
čase sa to naučíme aj bez toho,
aby sme vyberali z pece čierne
opekance,“ ohodnotila za-
čiatky pečenia Mária Hamra-
nová, organizátorka podujatia.
Slávnostne zahalenú a červe-
nou mašľou ozdobenú pec,
ktorá bola tento deň odo-
vzdaná do  užívania, prišli po-
zdraviť aj najmladší členovia
OZ Mišel Túrocziová a Erik
Šipka v sedle koňa. Slávnostný
akt krstenia pece múkou pre-
viedli predseda OZ Attila Faze-
kaš  a Adriana Petrová z NKN. 

Súčasťou podujatia bola aj
súťaž o najchutnejší pagáč.
Ani gazdinky sa nenechali za-
hanbiť. Veď 29 rôznych pagá-
čikov, čo musela odborná po-
rota ochutnať a vybrať šesť
najchutnejších, veru dalo za-
brať a nebola to jednoduchá
úloha. Nechýbali cesnakové,
maslové, tvarohové, orie-
škové, oškvarkové a ďalšie
rôzne chute. Nakoniec porotu
očarila chuť z kuchyne Eriky
Feketeovej, ktorá na súťaž no-
minovala až 4 rôzne chute a
tvary pagáčikov a odniesla si
zaslúženú cenu pre víťazný
orieškový pagáč.

Lečofest 2011 v Bohatej uká-
zal, že dobrý nápad, zábava a
stretnutia sa viacerých gene-
rácií v parku Hliník, ktorý je
ideálnym miestom na usku-
točnenie podobných akcií, sú
tie správne ingrediencie na
vydarenú akciu. Spojenie  vý-
stavy ovocia, zeleniny a kve-
tov bohatských záhradkárov s
Lečofestom, pagáčovým festi-
valom  bolo  skutočne dob-
rým nápadom, ktorí prilákal
množstvo obyvateľov nielen
Bohatej, ale aj širokého oko-
lia. Hudba, tanec, dobrá ná-
lada sa šírili Bohatou až do
neskorého večera. 

Dovidenia na Lečofeste
2012!

Text a foto: M.H.

Mladík z Maďarska si 
na Slovensko prišiel prevziať drogy 

Pracovníci Colného kriminálneho úradu v utorok 6. sep-
tembra zadržali podozrivú listovú zásielku. Expertíza po-
tvrdila, že obsahovala psychotropnú látku metylón, infor-
movala hovorkyňa generálneho riaditeľa Colného riaditeľ-
stva Miroslava Slemenská. Listová zásielka bola odoslaná na
Slovensko z Ázie.

31-ročný maďarský občan mal tento podozrivý balíček
pravdepodobne v úmysle po prevzatí na Slovensku prepra-
viť svojím osobným motorovým vozidlom do svojej krajiny,
kde mal trvalý pobyt," uviedla hovorkyňa. Prepravná spo-
ločnosť tohto muža kontaktovala k prevzatiu zásielky tele-
fonicky a to na čísle, ktoré si sám uviedol pre potreby do-
dania tovaru.

Podľa Slemenskej zadržaná zásielka obsahovala jedno
plastové vrecko s protipachovým uzáverom s rozmermi tak-
mer 30 x 20 cm. Vrecko obsahovalo bielu sypkú látku v
množstve približne 300 g.

„Metylón je zaradený od 1. marca do I. skupiny psycho-
tropných látok. Podľa zákona č. 139/1998 o omamných a psy-
chotropných látkach táto látka svojím zložením a účinkami
je podobná známej droge extáza," konštatovala.

Dodala, že na základe podozrenia zo spáchania trestného
činu colníci zaistenú osobu a zásielku odovzdali vyšetrova-
teľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne,
ktoré ďalej vo veci koná.

Lúpež v Komárne
12. septembra  asi 15 minút pred 23.00 hodinou, prepadli

v Komárne dvaja neznámi muži  23 ročného Tomáša. Jeden
z páchateľov ho udrel drevom zozadu do  hlavy a druhý mu
z predného vrecka nohavíc vybral peňaženku.  Poškode-
nému spôsobili  škodu vo výške 260,-€. Komárňanskí poli-
cajti začali po dvoch útočníkoch okamžite pátrať. Asi dve ho-
diny po skutku sedeli na policajnom oddelení  dvaja podo-
zriví mladíci z obce Marcelová.  

Po vypočutí a vykonaní všetkých procesných úkonov,
budú obaja mladí muži vo veku 18 a 21 rokov obvinení zo
zločinu lúpeže. V prípade dokázania viny im bude hroziť
trest odňatia slobody, na 7 až 12 rokov.

Lečofestival po druhýkrát!
Obrovský slamení panáci Janko s Maryškou počas celého
týždňa lákali všetkých na netradičné podujatie, ktoré sa ko-
nalo 1. septembra v parku Hliník pri výkupni v Hurbanove.
Už po druhýkrát sa vďaka členom OZ Priatelia koní a wes-
ternu Hurbanovo - Bohatá konal  v tomto priestranstve net-
radičný 2. ročník Lečofestu. 

Bývalá poliklinika
už patrí mestu

Bývalá poliklinika v Komárne zmenila majiteľa. Ni-
triansky samosprávny kraj (NSK) ju vymenil s mestom
Komárno, od ktorého na oplátku získal viaceré pozemky,
ktoré ležali pod jeho budovami v Komárne. Historická
budova polikliniky v centre mesta už dlhšiu dobu chátra
a postupne sa mení na ruinu. Magistrát sa o jej získanie
usiloval už dlhšiu dobu. Dlho sa s touto budovou nič ne-
robilo, nikto sa o ňu nestaral. Navyše je v centre a je sú-
časťou komplexu historických budov. Čiže mesto má zá-
ujem, aby sa nezničila úplne.

Zdroj: sme.sk
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com

Olcs
ón 

és
 gy

orsa
nAján

dék
 

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 

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

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 8 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott Neked semmi sem fáj.”
Mély fájdalommal, de szívünk teljes szereteté-
vel emlékezünk szeptember 20-án a drága édes-
anyára, nagymamára, dédmamára

özv. matyus Andrásné szül. szoboszlay Emmára 
halálának nyolcadik évfordulóján.

Örökké hálás gyermekei és unokái, Zsuzsika, Évike, 
Katika családjukkal.

Poďakovanie
Chceli by sme vyjadriť poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí 7. septembra odprevadili
na poslednej ceste nášho milovaného
otca, dedka, pradedka, prapradedka

Štefanka Václava, 
ktorý nás opustil vo veku 86 rokov.

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina.
• Peniaze zadarmo Vám ne-
dáme, ale za najlepších
možných podmienok požiči-
ame. Tel.: 0905 283 602. Pro-
ficredit – som viazaný fi-
nančný agent spoločnosti
Proficredit. 
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €,
3-szobás balkonnal és pincé-
vel (75,6 m2) 37.558 €-tól + ga-
rázs 3.348 €-tól. Félkész lakás
is kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1-8, áru-

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
Egy gyertya az asztalom érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“

Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 
15-én. halálának 15. évfordulóján édesanyánkra 

Horváth franciskára Komáromban.
Emlékét szívünkben őrizzük. Szerető családja.

„Négy éve már, hogy a temető útját járjuk,
Megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, s talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. szeptember

20-án, halálának 4. évfordulóján

id. olajos oszkárra
Csallóközaranyoson.

Emlékét örökké őrzi szerető felesége, lányai, vejei, fia élet-
társával és unokái.

Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet 
minden kedves rokonnak, ismerősnek, 

akik augusztus 27-én elkísérték utolsó útjára

Balogh margitot szül. Cseh
a nemesócsai temetőbe.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat 
és a részvétnyilvánításokat, melyekkel 
enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
örökké Rád emlékezünk. Hiányzol! “
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 23-án

halálának 2. évfordulóján 

Ádám zoltánra Ekelen.

Emlékét örökké őrzi: 
felesége, fia, unokája és az egész rokonság.

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.
• 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 dolgo-
zók, nyugdíjasok, vállalko-
zók 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.
• 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.
• Nagyon jó állapotban lévő
Suzuki Swift eladó, ár meg-
egyezés szerint. Ezt látni kell.
Tel.: 035/7702 474.
• 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. lakótelepen. Tel.:
035/7726 687, 0915 383951.
• Emeletes családi házban
önálló 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.
• Vyučujem slovenský jazyk
pre deti i dospelých. Szlovák
nyelvoktatás gyerekeknek és
felnőtteknek. Tel.: 0908 607
653.
• Kiadó felújított és berende-
zett szoba-konyhás lakás 1
főre KN-ben a Duna rakpar-
ton. Tel.: 0907 488 084.
• Izsán csendes utcában régi
parasztház eladó, 31.000 €.
Tel.: 0908 433 233.
• Kiadó hosszútávra 3-szobás
lakás a VII. lakótelepen. Tel.:
0918 776 727.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra, 7,5 + pót-
kocsi autóra. Tel.: 003620 912
3556.
• Eladó tökmag 2 €/l, sütve 4
€/l. Tel.: 0908 301 461.
• Eladó 3-szobás 78 m2-es át-
épített lakás Gútán. Tel.: 0918
415 830.
• Eladó 4-es eke, vetőgép, fo-
gasok, bálázott széna, lucerna.
Tel.: 0905 234 868.
• Eladó KN-ben 3-db 50 l-es
üveg demizson vaskosárral,
Virten 1 db, 4-kapás benzines
rotovátor, szőlőprés és daráló.
Tel.: 0902 211 245.
• Tanárnőt keresek 6. osztá-
lyos gyermek mellé, heti 6-8
órában. Tel.: 0908 803 755.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13
– Letecké pole a Timi fodrá-
szat mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Kiadó KN-ban a Duna rak-
parton szép garzonlakás. Tel.:
0907 247 102.
• Esőcsatornák szerelése, 
tisz títása. Tel.: 0907 561 231.
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ÚJSzüLöTTEK
Farkas Vivien (Gúta); Kocsis Réka (Ekel); Nguyen Le Marko
Lam (Komárom); Ďuriš Nikolas (Komárom); Finta Sofia (Me-
gyercs), Juhász Ádám (Bátorkeszi), Motajcsek Fanni (Ekel), 
Pfeiferlik Jázmin (Komárom), Bajcsiová Vivien (Vágfüzes),
Szűcs Márk (Perbete), Naňová Sofia (Šrobárová), Fazekas Lilla
(Őrsújfalu), Fekete Laura (Komárom), Papová Lilla Annamá-
ria (Karva), Major Enikő (Marcelháza), Glézová Nina (Komá-
rom), Lévaiová Mária (Lándor), Csintalanová Fruzsina (He-
tény), Paulis Heidi (Keszegfalva), Szokol Emma (Csallóköz-
aranyos), Kovácsová Vivien (Gúta), Glašer Dávid (Madar), Ku-
ruczová Cyntia (Ógyalla), Biskupič Alex (Lándor)

ELHUNyTAK
František Dobiáš (91) Verebély, Šenkárová Julianna (97) Mar-
celháza, Varga Adorján (70) Komárom, Szabóová Eva (60)
Csallóközaranyos, Kosztolányiová Alžbeta (85) Bogyarét, Varjú
Lajos (85) Komárom, Psenák Júlia (90) Komárom, Végh Nán-
dor (72) Komárom, Žibritová Mária (86) Komárom, Krajčík
Vojtech (68) Komárom.

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK
Kocsi Gabriel és Šútovcová Michaela (Komárom), Mgr. Šmíd
Petr (Brno) és Fazekas Katalin (Komárom), Sokolai Kristián és
Šipčiaková Henrieta (Komárom), Szántó Štefan és Pócsová Ka-
tarína (Komárom), Motajček Norbert és Magyaricsová Andrea
(Komárom).

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

Szeptember 22-én ünnepli 15. születésnapját 

Csintalan Vivien 
Szentpéteren.

E szép ünnep alkalmából szívből gratu-
lál: anya, apa, isti, Anna, Csintalan
papa és mama, Lengyel mama, Lajos
bácsi, bátyáék, Csabesz és Sebi.

Szeptember 17-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Csente Vivien 
Keszegfalván.

Nagyon boldog 
születésnapot 

kíván: 
anyuka, apuka 

és az egész 
rokonság.

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

Szeptember 17-én ünnepelte 
50. születésnapját 

szűcs Erzsébet Csicsón.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:

férje Tibor, lánya Tünde, veje
Roland, fia Tibor, Zsuzsi,

dédi, unokái: Vivien, Do-
rina, Kristóf és az egész

rokonság.

• Szeretne az üzemanyagon
15-20%-ot spórolni? Tel.: 0915
612 407.
• Lakás-, ház-átalakítás, min-
den típusú tető javítása. Tel.:
0905 640 957.
• Perbetén eladó olaszrizling,
tel.: 0915 746 326, 035/7693
327.
• Eladó Izsán új családi ház.
Tel.: 0905 532 679, ár: 63.000 €.
• Eladó zongora – Petrof pia-
nínó. Tel.: 0903 941 032, 17 ó
után.
• Eladó térkő és járdaszegély
betonkerítésre betonalapok.
Tel.: 0908 042 655.
• Buszkáti fehér nyulak el-
adók. Tel.: 0918 970 451.
• Bejárónői állást vállalok.
Tel.: 0905 254 372.
• Fémmegmunkáló CNC
gépre (marás, esztergályozás)
munkát keres. Tel.: 0902 841
761.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás - Len. sady. Tel.: 0903 651
080.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, értékes ajándékok!
Tel.: 0908 835 914.
• Gazdit keresek 4-hónapos
kandúr cicámnak. Tel.: 0919
042 803.
• Eladó családi ház (3 szoba)
Bátorkeszin. Tel.: 0915 714 281.
• Csempézés és más kőbur-
kolatok hőszigetelése. Tel.:
0915 752 501.
• Eladó 1,2 BT emelő (jaš-
terka), hűtő, mikró, kerti szék
és asztal. Tel.: 0905 375 287.
• Banki hitelek és lakáshite-
lek intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Eladók hízók: élve 1,40
€/kg, hasítva 1,75 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Elajándékozok öregebb no-
tebookot rászorulónak. Tel.:
0944 967 878.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, okt. 28-29-30. Info: 0903
648 083.

• Emeletes családi ház eladó
Komáromban, ára: 67.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Szoba-konyhás 35 m2-es,
balkonos lakás eladó a Polgár
utcán. Tel.: 0905 230 373.
• Teniszpályák a Víz utca vé-
gén. Pályafoglalás. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó Škoda Rapid, 5-se-
bességes, vontatóhorog, tető-
ablak. Tel.: 0904 570 156.
• Eladók zsemlye színű Lab-
rador kiskutyák. Tel.: 0905 535
507.
• Eladó Gútán szőlőprés, de-
mizsonok, mustmérő, 
káposz tagyalu. Tel.: 0908 547
153.
• Predám lis na hrozno. Tel.:
0903 124 552.
• Predám kufríkový písací
stroj. Tel.: 0903 124 552.
• Predám nový, nepoužívaný
barový pult. Tel.: 0903 124 552.
• Predám RD na lukratívnom
mieste, blízko Dunaja (Žitava
292). Cena dohodou. Info:
0905 351 777.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálok 3-12 éves korig.
0903 941 032.

• Szeretne sok pénzt keresni?
Segítek. Tel.: 0903 783 477.
mgyuri13@gmail.com.
• Predám  biele páperové
paplóny, nepoužívané - 2 ks, a
vankúše. Tel.: 0908 547 153.
• Predám farebný televízor v
dobrom stave. Tel.: 0903 124
552.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izb. byt v Bauringoch.
Tel.: 0903 124 552
• Predám ženský bicykel. Tel.:
0903 124 552.
• Predám invalidný detský
kočík. Tel: 0903 124 552.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.

Haris Tamás Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak: szüleid,
bátyád családjával, nagyszüleid és az egész rokonság, va-
lamint külön a pici keresztlányod Zaruska.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Szeptember 19-én ünnepli 
30. születésnapját 

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted.
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Szeptember 15-én ünnepelte 
60. születésnapját 

Varga József Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál, jó egészséget és hosszú, boldog életet kíván: 

felesége, fia a barátnőjével.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Szeptember 22-én 
ünnepli 3. születésnapját 

kovács Brenda 
Ekelen. 

Szívből köszöntik: anya,
apa, nővéred Mercédesz, 
keresztszüleid, nagyszü-
leid, dédiék és a rokonok.

Komáromfüssön (Tráv-
ník) újépítésű, önkormány-
zati tulajdonban lévő 3-szo-
bás (80m2) lakás bérbe ki-
adó. Az érdeklődők jelent-
kezhetnek: a községi hiva-
talban Komáromfüssön, Fő
utca 50. (Obecný úrad Tráv-
ník, Hlavná 50), Tel.:
035/77 951 10 

ápoloi  tanfolyam indul a
Vöröskereszttel együttmű-
ködve  október folyamán
ógyallán az Orbis oktató-
központban a posta épüle-
tében. Jelentkezni lehet: or-
biscentrum@gmail.com, tel.
0948 262 144.



NőK – I. LIGA
Csallóközaranyos – Modra 28:15

(12:5)
A bajnokság első fordulójában

nem várt „zakóval”  tértek haza a csal-
lóközi lányok Pozsonyból, ahol az In-
ter látta el rendesen a bajukat 35:15
arányban. Ezért is előzte meg nagy
várakozás a változásokon túlesett ara-
nyosi lányok első hazai szereplését
az új edző, Peter Talár vezetése alatt.
Minden remekül is kezdődött, hiszen
a hazaiak a találkozó 12. percében 7:2
arányban vezettek, így senkinek nem
volt oka a pesszimizmusra. A lányok
gyors támadásokat vezettek, és szinte
teljesen beszorították ellenfelüket. A
védelem is állta a sarat, bár különö-
sebb problémái nem voltak az arány-
lag lassú vendégekkel. Szinte vala-
mennyi pályára lépő hazai játékos

feliratkozott a góllövő listára, sőt, a ta-
lálkozó vége felé, Talár edző lehető-
séget adott valamennyi kispados já-
tékosának is. 

Ami még a hazaiak statisztikájá-
hoz tartozik, hogy  játékban ismét re-
mekelt Kasznár, de dicséretet érde-
mel Balla is a kapuban.

Hazai góldobók: Pažúr E. 7, Olajos
M.6, Szabó 4, Kasznár és Švec-Somo-
gyi 3-3, Turza és Olajos V. 2-2, Šebe-
ňová.

Naszvad/Ímely – inter 24:30
(9:16)

A kassaiak ellen nyújtott remek tel-
jesítmény után, a Csallóközaranyost
elpáholó pozsonyi Intert fogadták
csarnokukban a naszvadi/ímelyi lá-
nyok. Nem kétséges, hogy a bajnok-
ság legjobb csapatát, és ez talán más

fényt vethet a csallóköziek múlt heti
súlyos vereségére is. A pozsonyiak
nagy játékkedvvel kezdték a találko-
zót, és mi tagadás, gyorsaságukkal és
pontos lövéseikkel lenyűgözték a ha-
zai szurkolókat is. A naszvadi/íme-
lyi lányok ugyan igyekeztek tartani a
lépést, de a remek formát mutató
vendégekkel szemben ez kevésnek
bizonyult. A második félidőben
ugyan kissé kiegyenlítették a játékot,
de a vendégek továbbra is nagyon
higgadtan játszottak, és megőrizték
előnyüket.  A hazai csapatból nagyon
hiányzott Kelemen Petra, valamint a
már Nyitra/Szenc csapatában sze-
replő Bízik Réka.

Hazai góldobók: Haris E. 7, Mol-
nár B. 5, Šulanová és Simonics 4-4,
Oláh 2, Haris S.

(dm)
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A komáromi lilák tartják a lépést a
felsőházzal, ami a szakolcaiak elleni
győzelmüknek is köszönhető. Mint
nemegyszer már, most is a kiváló
védő, Szórád Csaba mentette a „mun-
dér becsületét” , hiszen a csapat
mindkét gólját ő szerezte. A negye-
dik ligában tovább folytatja remek
szereplését a gútai csapat, mivel Ne-
gyeden rabolt pontot, kishíján hár-
mat. Az ötödik liga járási rangadóján
szerencsés, bár megérdemelt győzel-
met arattak a marcelháziak Ímely el-
len. Botrányos volt viszont a hetény –
Zsitvabesenyő találkozó, ahol a já-
tékvezetők játszották a főszerepet, a
találkozónak valószínűleg a szövetsé-
gen lesznek utózöngéi.  A Területi Baj-
nokságban is találkoztunk hasonló
esettel, ott a patiak érzik magukat
megkárosítva. Ebben az osztályban,
viszont több magas színvonalú mér-
kőzésről kaptunk tudósítást, ami jó
hír. Kár, hogy több mérkőzésen ép-
pen a játékvezetők nem érik el a csa-
patok színvonalát.  

RÉGIÓBAJNoKSÁG 
KFC – Skalica 2:0 (1:0), Szórád 2

Megilletődötten kezdtek ugyan a ha-
zaiak, de már a találkozó 8. percében
Szórád sikeres, sőt parádés szabadrú-
gása nyugalmat vitt játékukba. A ven-
dégek ugyan igyekeztek, de a félidő vé-
gére újra belendültek a lilák, kár, hogy
sikeres befejezés nélkül. A második fél-
időt is a vendégek kezdték jobban, de
Szórád ismét kivette a szelet vitorlájuk-
ból. A 65. percben, egy szögletet köve-
tően kapásból lőtt a hálójukba, meg-
pecsételve ezzel sorsukat. A szurkolók
így elégedetten távoztak, hiszen a KFC
továbbra is tartja a lépést a bajnokság
élvonalával. 

IV.LIGA 
ČFK Nyitra – Ekel 1:0 (1:0)
A hazaiak találtak egy gólt a 13. perc-

ben, és végül ez döntött. A játékot
ugyanis végig a nagy fölényben játszó
vendégek irányították, akiknél viszont
nagy baj volt a helyzetkihasználással.

FELNőTTEK
2011.szeptember 24. (szombat) 15.30 órakor: Nagy-

megyer – Ipolyság, Gúta – ČFK Nyitra, Ekel – Nyékvár-
kony (IV. liga) Ógyalla „B”/Bajcs – Lakszakállas (Területi
Bajnokság). 2011.szeptember 25. (vasárnap) 10.30 óra-
kor: Keszegfalva – FK Activ (Területi Bajnokság), 12.30
órakor: Marcelháza „B” – Csicsó (Területi Bajnokság II.
osztály), 15.30 órakor: Ímely – Tolmács, Szentpéter – He-
tény, Naszvad – Hontfüzesgyarmat (V. liga – Keleti cso-
port), Ekecs – Vinohrady n/V. (V. liga – Déli csoport), Per-
bete – Madar, Búcs – Šrobárová, Vágfüzes/Kava – Gúta
„B”, Csallóközaranyos – Izsa, Dulovce – Pat, Nemesócsa
– Bátorkeszi (Területi Bajnokság), Tany – Őrsújfalu, Mar-
tos – Nagykeszi, Nagysziget – Bogyarét, Bogya/Gellér –
Dunamocs, Dunaradvány – Megyercs, Ifjúságfalva – sza-
badnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Nyárasd – KFC (Régióbajnok-
ság), Garamkálna – Marcelháza, Tardoskedd – ógyalla
(V. liga – Keleti csoport).

TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK
2011.szeptember 24. (szombat) 15.30 órakor: Per-

bete – Lakszakállas, Keszegfalva – Tany, Madar – Hetény.
Nemesócsa, Őrsújfalu és Dulovce – szabadnaposak lesz-
nek.

TERüLETI BAJNoKSÁG – DIÁKoK
2011.szeptember 24. (szombat) 13.30 órakor: Per-

bete – Lakszakállas, Keszegfalva – Tany, Hetény – Nasz-
vad, Ímely – Csallóközaranyos. Madar és Nemesócsa –
szabadnaposak lesznek.

Heti focimenü

Marcelházi győzelem arangadón 
Kosárlabda

Kézilabda

Az elmúlt hétvégén két előkészületi barátságos mérkő-
zést játszottak a komáromi kosarasok Csehországban, az
ottani elsőligás Svitavy ellen. A bajnokság előtti felké-
szülés utolsó előtti szakaszában, bár mindkét mérkőzé-
süket elveszítették, nagyon hasznos tapasztalatokra tet-
tek szert az MBK Rieker játékosai és szakvezetői. 

Elsődleges céljuk ugyanis az volt, hogy kipróbálják új szer-
zeményüket, az amerikai J.C. Mathis-t, aki a találkozók előtti

napon érkezett Komáromba.  A mérkőzések után, amelyekre
Poolk nélkül volt kénytelen a csapat kiutazni, egyértelművé
vált, hogy az amerikai játékos hozta a tőle elvárt teljesít-
ményt. Az első találkozón, amelyen a hazaiak 84:77 arányban
győztek, Mathis 20, majd a másodikon, amelyet szintén a ha-
zaiak nyertek 92:76 arányban 23 pontot szerzett. Túl ezen, re-
mekül játszott, így biztos pontnak mutatkozik az MBK Rie-
ker csapatában. Végleg eldőlt az is, hogy a szintén amerikai
Sean Kowal mégsem ölti magára az MBK Rieker mezét. Te-
kintettel hosszabb lejáratú egészségügyi problémáira, közös
megegyezéssel hazautazott az Egyesült Államokba.

Ezen a héten, csütörtöktől vasárnapig, Közép-Európa
egyik legnevesebb tornáján, a zalaegerszegi Göcsej Kupán
vesz részt a csapat, ami a bajnokság előtti utolsó megmé-
rettetés lesz a számára. A nyolc résztvevő csapatot két cso-
portba osztották be a szervezők, a komáromiak Sopron,
Körmend és Paks társaságában küzdenek majd meg a
legjobb helyezésért. A két csoport ugyanazon helyezettjei
még egy mérkőzést játszanak a torna végső helyezéseiért.
Ez a négy találkozó tehát igazi erőpróba lesz a komáromi
kosarasok számára a bajnoki rajt előtt.

A bajnokság október 1-jén veszi kezdetét, de az MBK 
Rieker csapata csak 5-én lép pályára, mivel az első fordu-
lóban szabadnapos lesz. Jövő heti számunkban közöljük a
2011/2012-es bajnokság sorsolását. 

Javítottak a csallóközaranyosiak 

J.C. Mathis (fehérben), a komáromi csapat új erőssége  

Az új szerzemény hozta 
a tőle elvárt teljesítményt

Ki járjon elöl példával, ha nem a bajnok
csapatkapitánya? Szórád Csaba ismét
kétszer betalált.



IV. LIGA
1. Šurany 7 4 2 1 18:5 14
2. Neded 7 4 2 1 13:7 14
3. Kolárovo 7 4 2 1 13:8 14
4. Vrakúň 7 4 1 2 13:5 13
5. Okoličná 7 4 0 3 17:11 12
6. ČFK Nitra 7 4 0 3 11:16 12
7. Dvory n/Ž. 7 3 2 2 11:9 11
8. Váhovce 7 3 2 2 16:19 11
9. Veľký Meder 7 3 1 3 9:5 10

10. Štúrovo 7 3 1 3 13:14 10
11. ViOn „B“ 7 3 1 3 10:12 10
12. Veľké Lovce 7 3 1 3 14:17 10
13. Nový Život 7 2 1 4 10:12 7
14. Sládkovičovo 7 2 0 5 13:17 6
15. Horná Kráľová 7 1 0 6 7:17 3
16. Šahy 7 1 0 6 6:20 3

V. LIGA
1. Želiezovce 7 5 1 1 13:5 16
2. Nesvady 7 5 0 2 17:7 15
3. Hont.Vrbica 7 4 3 0 15:5 15
4. Komjatice 7 4 1 2 11:8 13
5. Bešeňov 7 4 0 3 18:14 12
6. Kalná n/Hr. 7 3 2 2 7:7 11
7. Tvrdošovce 7 3 1 3 16:14 10
8. Hurbanovo 7 3 1 3 9:12 10
9. Kozárovce 7 3 1 3 8:16 10

10. imeľ 7 3 0 4 23:21 9
11. Marcelová 7 2 2 3 13:11 8
12. Čaka 7 2 2 3 11:11 8
13. Tlmače 7 2 2 3 9:11 8
14. Bánov 7 2 1 4 8:12 7
15. Svätý Peter 7 2 1 4 11:20 7
16. Chotín 7 0 0 7 11:6 0

TERüLETI BAJNoKSÁG
1. Cs.-aranyos 7 5 1 1 18:11 16
2. Bátorkeszi 7 5 0 2 14:6 15
3. Keszegfalva 7 4 3 0 10:4 15
4. FK Activ 7 4 2 1 17:16 14
5. Lakszakállas 7 4 0 3 17:19 12
6. Šrobárová 7 3 1 3 18:9 10

7. Dulovce 7 3 1 3 17:9 10
8. Búcs 7 3 1 3 21:17 10
9. Izsa 7 2 4 1 14:13 10

10. Perbete 7 3 1 3 14:13 10
11. Nemesócsa 7 2 1 4 10:14 7
12. Gúta „B“ 7 1 3 3 12:14 6
13. Ógyalla „B“/ Bajcs 7 1 3 3 10:13 6
14. Madar 7 1 3 3 10:18 6
15. Pat 7 1 2 4 11:17 5
16. Vágfüzes/Kava 7 1 0 6 6:26 3

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSzTÁLy
1. Tany 7 6 1 0 34:6 19
2. Marcelháza „B“ 7 5 1 1 21:14 16
3. Dunamocs 6 4 0 2 30:10 12
4. Nagykeszi 5 3 1 1 16:4 10
5. Őrsújfalu 5 3 1 1 15:5 10
6. Bogya/Gellér 5 3 1 1 12:5 10
7. Nagysziget 5 2 1 2 9:14 7
8. Martos 6 2 1 3 6:13 7
9. Bogyarét 6 2 0 4 9:17 6

10. Csicsó 5 2 0 3 10:18 6
11. Dunaradvány 5 0 1 4 7:15 1
12. Megyercs 6 0 1 5 4:25 1
13. Ifjúságfalva 6 0 1 5 0:27 1

TERüLETI BAJNoKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. Keszegfalva 6 4 0 2 35:14 12
2. Őrsújfalu 5 4 0 1 23:2 12
3. Tany 5 3 0 2 12:11 9
4. Nemesócsa 6 3 0 3 19:18 9
5. Hetény 8 3 0 5 17:19 9
6. Dulovce 7 3 0 4 21:32 9
7. Lakszakállas 4 3 0 1 14:8 8
8. Perbete 5 2 0 3 13:15 6
9. Madar 6 1 0 5 9:46 3

TERüLETI BAJNoKSÁG - DIÁKoK
1. Cs.-aranyos 5 4 1 0 37:14 13
2. Madar 4 3 1 0 24:4 10
3. Lakszakállas 4 3 1 0 15:4 10
4. Naszvad 5 3 0 2 25:8 8
5. Ímely 3 2 1 0 16:3 7
6. Tany 4 1 0 3 10:12 3
7. Perbete 4 1 0 3 12:22 3
8. Nemesócsa 4 1 0 3 3:24 3
9. Hetény 3 0 0 3 2:15 0

10. Keszegfalva 4 0 0 4 2:40 0
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Marcelházi győzelem arangadón 
Végül a mérkőzés, amit simán kellett
volna hozniuk, vereséggel végződött.   

Negyed – Gúta 1:1 (0:1), Magyar 
A hazaiak irányították ugyan a játé-

kot, mégis a jól védekező és remekül
kontrázó vendégek szereztek vezetést.
Ezután taktikusan megpróbálták meg-
védeni előnyüket, de a hazaiaknak si-
került egyenlíteniük. Ez az eredmény
végül igazságosnak mondható. 

illésháza – Nagymegyer 2:0 (1:0)
Mindkét oldalon adódtak remek

helyzetek az egyenlő ellenfelek talál-
kozóján, végül a hazaiak voltak azok,
akik nemcsak jobban áhították a győ-
zelmet, de szerencse dolgában is job-
ban álltak. 

További eredmények: Váhovce – H.
Kráľová 6:2, Štúrovo – V. Lovce 4:0,
Šahy – Dvory n/Ž. 2:3, ViOn „B” – Šu-
rany 2:1, Vrakúň – Sládkovičovo 4:0.

V. LIGA – KELETI CSopoRT 
Garamkálna – Naszvad 1:0 (0:0)
A kiegyensúlyozott találkozón in-

kább egyfajta mezőnydühöngés folyt a
pályán, ami tulajdonképpen a két ti-
zenhatos közötti területre szorítkozott.
Ennek ellenére a vendégek jutottak el
több helyzetig, majd egy szigorúan
megítélt büntető mindent eldöntött.
Kár, hogy a játékvezető nem volt eny-
nyire következetes Pásztor felvágása
után… 

Hetény – Zsitvabesenyő 2:3 (0:1),
Lucza, Berecz

Botrányos találkozón, ismét sze-
rencsétlenül kaptak ki a hazaiak. A
botrányt a játékvezetők idézték elő,
akik nem titkolt szándékkal rendre a
hazai csapatot sújtották. Előbb a ven-
dégek kezezésénél a büntetőterüle-
ten belül tovább engedték a játékot,
majd lesállásból ők rúgtak gólt. A
vendégek már 3:0 arányban vezettek
az ilyen játékvezetésnek köszönhe-
tően, de a megtört hazaiak így is szé-
píteni tudtak. A hazai klubvezetés
mindenképpen panasszal fog élni az
illetékes szövetségnél.  

Marcelháza – Ímely 2:1 (1:1), Pur-
gel, Németh P. – Lovász J.

A szerencsésebb hazaiaknak sike-
rült kicsikarniuk a győzelmet azon a
találkozón, amelynek jobban állt
volna egy döntetlen. A két csapat
ugyanis teljesen egyforma erőt kép-
viselt. Ennek ellenére, a szurkolók
elégedettek lehettek a mérkőzés szín-
vonalával. 

Kozárovce – Szentpéter 2:0 (0:0)
A vendégek kizárólag védekezésre

rendezkedtek be, és a 76. percig si-
kerrel is jártak. Ekkor a hazaiak veze-
tést szereztek, a vendégek kénytele-
nek voltak kinyitni játékukat, amit a
hazaiak a 82. percben újabb góllal
büntettek. 

ógyalla – Cseke 1:0 (1:0), Kling (11
m)

Ismét villogtak a hazaiak a talál-
kozó első húsz percében, amikor több
remek helyzetet is elpuskáztak. Az-
tán már szinte hagyományosan, me -

gint átengedték a terepet ellenfelük-
nek, amely rendkívül jó focit játszott,
amihez csatlakoztak a hazaiak is.
Mindkét csapatnak köszönhetően re-
mek volt a színvonal, a hazaiak nagy
szerencséjére az első félidő végén a
vendégek szabálytalanul választották
el Tóthot a labdától, és a megítélt
büntetőt Kling értékesítette.    

További eredmények: Tlmače –
Tvrdošovce 2:0, Želiezovce – Komja-
tice 1:0, Bánov – H. Vrbica 1:2.

V. LIGA – DÉLI CSopoRT 
Bélád – Ekecs 2:1 (1:1), Bajcsi
Az ekecsiek nagyon közel álltak a

győzelemhez ezen a találkozón. Ők
szereztek vezetést, jól is játszottak, és
bár a hazaiaknak sikerült egyenlíte-
niük, továbbra is szép helyzeteket dol-
goztak ki. Aztán a ráadásban mégis a
hazaiakra mosolygott a szerencse,
amikor is egy szögletrúgást követően
belőtték győztes góljukat. 

TERüLETI BAJNoKSÁG
A csütörtöki, előrehozott 15. for-

duló eredményei:
Madar – Keszegfalva 1:1, Csalló-

közaranyos – Ógyalla „B”/Bajcs 5:1,
Dulovce – Vágfüzes/Kava 5:0, Bátor-
keszi – Perbete 1:0, Pat – Šrobárová
2:1, Izsa – Gúta „B” 2:2, FK Activ –
Lakszakállas 4:2, Nemesócsa – Búcs
4:2.

A 6. fordulóban:
Madar – Nemesócsa 1:0 (1:0), La-

dányi M.
A vendégek kapusa remekelt ezen

a találkozón, mégis az ő számlájára ír-
ható a hazaiak egyetlen találata. Igaz,
a második félidőben nyújtott teljesít-
ményüket tekintve, a hazaiak megér-
demelték a győzelmet.

Bátorkeszi – Dulovce 2:1 (1:0), Né-
meth, De La Cruz – Habara R.

Csalódottan hagyták el a pályát a
hazai játékosok. A játék és helyzetek
alapján, ugyanis sokkal magasabb
arányú győzelemben bizakodtak.  

Pat – Csallóközaranyos 2:2 (2:1),
Apagyi, Rozsnyó – ifj. Horváth 2

A jó színvonalú találkozón nem lát-
szott, hogy a listavezető játszik a se-
reghajtóval. Ezért is csalódottak a ha-
zaiak, főleg ami Prágai játékvezető te-
vékenységét illeti. Nagyon nagy a ha-
zaiak sérelemérzete… 

izsa – Keszegfalva 1:1 (1:0),
Smolka – Kubec 

A magas színvonalú találkozón tel-
jesen igazságos döntetlen született.
Mindkét csapat becsülettel küzdött, a
szurkolók elégedetten távoztak. 

FK Activ – ógyalla „B”/Bajcs 0:0
Nagyon magas színvonalú találko-

zón született a gólnélküli döntetlen,
pedig mindkét csapat a maga javára
igyekezett billenteni a mérleget. A
vendégek megerősítve érkeztek a ta-
lálkozóra, a hazaiak pedig igyekeztek
tudásuk legjavát nyújtani. 

Lakszakállas – Vágfüzes/Kava 4:0
(1:0), Inczédi T. 2, Inczédi Sz., Fügedi

A vendégek ugyan csak tíz játékos-
sal léptek pályára, mégis sokáig na-
gyon jó ellenfélnek bizonyultak. Eh-
hez a hazaiak döcögő játéka is hozzá-
járult. 

Šrobárová – Perbete 4:0 (1:0), Gere,
Méhes, J. Gažo, Mečár 

Nem sok vizet zavartak a vendégek
ezen a találkozón, így a búcsúi han-
gulat inkább a hazaiaknak kedvezett.

Gúta „B” – Búcs 2:2 (0:1), Csillag,
Németh Kr. – Židek, Ďurkovič 

A hazaiak úgy játszottak, mint aki
nem akar ártani ellenfelének. Las-
san, körülményesen. Érdekes, hogy
Ferencz teljesen jogos kiállítása után
kezdtek el futni az eredmény után,
beszorították ellenfelüket, és a 82.
percben sikerült egyenlíteniük.

TERüLETI BAJNoKSÁG II. oSzTÁLy
Megyercs – Bogya/Gellér 1:3 (0:0),

Csölle – Ledeczky V. 2, Kósa
Dunamocs – Nagysziget 7:0 (7:0),

Lajos T., Bábi és Gula 2-2, Lajos A.
Bogyarét – Marcelháza „B” 3:1

(0:1), Vendégh, Varga, Dévai – Mokos 
Csicsó – Martos 2:1 (1:1), Vendég

gól: id. Sógorka 
őrsújfalu – ifjúságfalva 2:0 (1:0),

Kelle, Bakos 
Nagykeszi – Tany 0:1 (0:0), Halász

Zs. 
Dunaradavány – szabadnapos volt. 
A 11. fordulóból előrehozva: Mar-

celháza „B” – Tany 1:1 

TERüLETI BAJNoKSÁG – IFJÚSÁGIAK
Csütörtöki eredmények:
Nemesócsa – Tany 3:4 (3:2) Hazai

gólok: Hipp, Molnár, Szetei 
Hetény – Perbete 5:3 (3:0), Lévai 3,

Fortuna, Tóth D. – Tornóczy D., Ber-
kesi, Vrzala 

Madar – Keszegfalva 2:6 (2:4) Ha-
zai gólok: Szemenyák, Sebők  

Dulovce – őrsújfalu 1:0 (0:0), Mol-
nár

Lakszakállas – szabadnapos volt.
Szombati eredmények:
Hetény – Dulovce 2:0 (0:0), Banda,

Molnár
Tany – Perbete 4:1 (1:0), Bozsaky 2,

Nagy B., Décsi – Berkesi 
Lakszakállas – Nemesócsa 7:2

(2:1), Inczédi Sz. 3, Fraňo N. 2, Fraňo
E., Domonkos – Füsi, Rácz 

Madar, Keszegfalva és őrsújfalu –
szabadnaposak voltak. 

TERüLETI BAJNoKSÁG – DIÁKoK
Csallóközaranyos – Hetény/őrs -

újfalu 3:1 (1:1), Molnár 2, Susík - Ko-
ciha

Naszvad – Keszegfalva 11:0 (4:0),
Szíjjártó 4, Hamrák 3, Ostatný P. 2, Se-
bők 

Tany – Perbete 8:1 (3:0) Hazai gó-
lok: Herceg 4, Mišák 3, Varga D.

Lakszakállas – Nemesócsa 5:0
(2:0), Stanko 3, Bugár, Kovács 

Ímely és Madar – szabadnaposak
voltak.
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