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0,40 €

Lemondott Szarka László
dékán

Eltűnt a gútai magyar
helységnévtábla

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Bővíti szolgáltatásait
a Szociális Biztosító

Ez év október 1-től a három és több alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozók elektronikus úton kell,
hogy eljuttassák havi kimutatásaikat a Szociális
Biztosítóba. Ugyanez a kötelesség november 1-től
vonatkozik majd a két, december 1-től pedig az egy
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozókra is.

Folytatás az 5. oldalon

Egyetemi tanévnyitó
Komáromban
Idén közel ezer első-
éves kezdi meg tanul-
mányait az egyetem
három karán. Múlt
hétfőn a hagyomá-
nyoknak megfelelően
ünnepélyesen is el-
kezdődött a nyolcadik
tanév a Selye János
Egyetemen.

Folytatás a 2. oldalon

Szeretné Ön is
a Delta 2012-es

naptárját szerkeszteni?
Részletek jövő heti
számunkban

Mint ahogy arról egyik előző számunkban már hírt adtunk, Komárom egyik törté-
nelmi épülete a Klapka téren, visszakerült a város tulajdonába. Nem volt ez könnyű
feladat, hiszen az ügy évek óta húzódott, és már-már elveszni látszott az egykori tu-
lajdonjog visszaszerzése. Az állami tulajdont képező egészségügyi intézmények (kór-
ház és egészségügyi központok) a megyék megalakulásával átmentek annak tulaj-
donába. A komáromi kórház azonban nem tartott igényt a Poliklinika épületére, így
az elindult mai áldatlan állapota felé.

A kétnyelvűség betartása
mellett voksoltak
Nagymegyer is csatlakozott azon dél-szlovákiai vá-
rosok közé, ahol az önkormányzat felhívással fordul
a területén lévő magáncégek és -vállalkozások tu-
lajdonosai felé a kétnyelvűség használatára a kü-
lönböző tájékoztató és reklámjellegű felületeiken.
A városi képviselő-testület szeptember 19-i ülésén
Soóky Marián (MKP) indítványát egyöntetűen fo-
gadta el a plénum.

Részletek a 2. oldalon

Részletek
a 3. oldalon

Fürdőkomplexum
része is lehet

II. DELTA FOTÓPÁLYÁZAT!
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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

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

Telefonszámmal
ellátott életrajz a

bau.tech.vj@gmail.com
e-mail címre.

Elektrotechnikus – karbantartó, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1

Életrajz és kérvény a
bajiova@femad.sk

e-mail címre

Minőségellenőr, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady

1
Életrajz és kérvény a
bajiova@femad.sk

e-mail címre

Ingatlanügynök, SR
LIBRA TRADE s.r.o. Komárno

2
Életrajz a

nagy@libratrade.sk
e-mail címre

Vasszerkezet-mázoló, SR
Štefan Tóth – KOVEX, Tôň 1 035/7796 564

Gyártósori operátor, SR
VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s.
Veľké Kosihy, Pályakezdők részére is!

3
Életrajz a zpavleova@vicen-

tetorns.com
e-mail címre.

Vas-égető és vágó, SR
CARPATHIAN-METAL s.r.o. KN 3 0911093833

info@carpathianmetal.sk

Technikus, SR,
KROMBERG & Schubert s.r.o. Kolárovo
Angol nyelv ismerete feltétel!

5 035/7846 715

Traktorista-mezőgazdaságigép-javító,
Ondrej Židek, Marcelová 1 0905621286

Pályamunkás, SLOVENSKÁ PLAVBA
A PRÍSTAVY a.s. Komárno 1 035/7901300

Lovagló-oktató, SR
ZORECH s.r.o. Marcelová 1

Életrajz a levai-
ova@zorech.sk vagy az

info@rcranch.sk
e-mail címre

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905457501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Jozef Máriási-MAJO TRANS, KN-Nová Stráž 2 0905908954

035/7782381

Nevelő/nő, SR
DETSKÝ DOMOV Kolárovo 2

Életrajz és kérvény a eko-
nom.ded.kolarovo@upsvar.sk

e-mail címre

Lakatos, SR
Štefan Kárpáti, Kameničná - Balvany 3 0944 497 611

Eladó (zöldség, gyümölcs, csemegebolt)
Pénztáros
Ausztria, Billa

Német nyelv ismerete feltétel!
21

Német nyelvű életrajz a
lubica.cibulova@upsvar.sk

e-mail címre

Folytatás az 1. oldalról
A tanévnyitón részt vettek

többek közt Bugár Béla, a par-
lament alelnöke, Rudolf Chmel
miniszterelnök-helyettes, Nagy
József környezetvédelmi mi-
niszter, Berényi József, az MKP
elnöke, Peter Weiss Szlovákia
budapesti nagykövete, az egye-
temi tanács tagjai, hazai és ma-
gyarországi egyetemek képvi-
selői és egyházi méltóságok.

Tóth János, az egyetem rek-
tora köszöntőjében elmondta,
mint kisebbségi intézménynek
még inkább bizonyítania kell,
hogy helye van a szlovákiai fel-
sőoktatásban. A továbbiakban
közölte, hogy az idei tanévben
932 elsős kezdi meg tanulmá-
nyait, ebből 626-an az alapkép-
zésben, 306-an a mesterkép-
zésben. A hallgatók összlét-
száma 2244, a tanárképző kar-
nak 1150, a gazdaságtudomá-
nyi karnak 1014 és a református
teológiai karnak 80 hallgatója

van. Sikerült bővíteni a szako-
kat is, így most már szocioló-
giát, alkalmazott informatikát,
missziológiát is hallgathatnak a
diákok. A rektor beszámolt ar-
ról is, hogy sikerült felújítani a
gazdaságtudományi kar épüle-
tét és a Sirály kollégium egy ré-
szét, valamint egy jól felszerelt
kémia és biológia laboratórium
is segíti a hallgatók munkáját.

Rudolf Chmel magyarul
kezdte és zárta ünnepi beszé-
dét, melyben kitért a magyar-
szlovák viszony alakulására is.
Ezzel kapcsolatosan a minisz-

terelnök-helyettes bejelentette,
hogy hivatala esszéíró pályá-
zatot hirdet az egyetemmel kö-
zösen a szlovák-magyar kap-
csolatok témakörében.

A megnyitón a jelenlevőket
továbbá Nagy József környezet-
védelmi miniszter, Anton Ma-
rek polgármester, Hortai Éva,
az igazgatótanács elnöke kö-
szöntötte.

Végül az elsőéves hallgatók
letették fogadalmukat, Czi-
bula Ádám, a HÖK elnöke ve-
zetésével.

ssy, fotó: -ga-

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

ozNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľného majetku formou ob-

chodnej verejnej súťaže:

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
253/2011 zo dňa 6., 13. a 19. septembra 2011 bol schválený
zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľného majetku
formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. §9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasle-
dovného majetku:

1. rodinný dom na Baštovej ul. 25 v Komárne so súpis-
ným číslom 2316, na pozemku parc. č. 9076 s priľahlým po-
zemkom – záhrada na parc. č. 9077, vedený na LV č. 6434 v
k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého oce-
nenia vo výške 71 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším po-
daním,

2. 2-izbový byt na prízemí na Ul. budovateľská 54/12 v Ko-
márne so súpisným číslom 1418, so spoluvlastníckym po-
dielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a na
pozemku parc. č. 5449 vedený na LV č. 9132 v k.ú. Komárno,
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 11
600,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrá-
tane lehoty na predkladanie návrhov, budú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta,
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako

aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektro-
nickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Bytové od-
delenie, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, prí-
zemie, č.dv. 2A, tel. č. 035/2851 363.

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku ma-
jetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je
možné dohodnúť na vyššie uvedenej adrese, resp. telefón-
nom čísle.

MUDr. Anton Marek, primátor mesta

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

Folytatás az 1. oldalról
Mivel az épület szerves ré-

sze a történelmi belvárosnak,
a komáromi polgárok öröm-
mel értesültek annak vissza-
téréséről a város tulajdonába.
Ami viszont azóta a legjobban
foglalkoztatja őket, az az épü-
let további sorsa, hiszen mai
állagában az inkább csúfítja,
mintsem szépíti a Klapka te-
ret. Sőt mi több, veszélyes is
kezd lenni, hiszen a hulló va-
kolat bármikor sérülést okoz-
hat a járókelőknek. Anton
Marek polgármesternél pró-
báltunk tudakolózni, mi kö-
vetkezik az után, hogy a ka-
taszterben is bejegyzésre ke-
rül a város épülethez való tu-
lajdonjoga?

„Első lépésként ki kell ta-
karíttatnunk az épületet,
mert amilyen körülmények
ott uralkodnak, arra nehéz
szavakat találni. Amit ott
látni, az minden bizonnyal
elriasztaná azokat az esetle-
ges befektetőket, akikkel re-
ményeim szerint a jövőben
tárgyalni fogunk. Mert az
nyilvánvaló, hogy a város
önerőből a közeljövőben sem
lesz képes az épület teljes fel-
újítására, esetleg üzemelteté-
sére. A legnagyobb lehetősé-
geket a turizmus és a kultúra
fejlesztésében látom. Erre
kell építenünk a jövőben, és
az épület kapcsán is erre tu-
dok elsősorban gondolni. El-
képzeléseim szerint, ha ügye-
sek leszünk, és lesz kellő
összhang a testületben, egy-
szerre három kérdést is meg-
oldhatunk. Ugye, adva van
egy egészen kiváló termál-

vízzel rendelkező fürdőnk,
van egy csodálatos Anglia
parkunk, egy romokban he-
verő épülettel, és itt van a
volt Poliklinika épülete. A
fürdőt illetően, szinte behoz-
hatatlannak látszik ugyan a
hátrányunk más hasonló für-
dőkkel szemben, de ezt a
helyzetet meg lehet változ-
tatni. Mindezt úgy, hogy a lé-
tesítményeknek a város csak
haszonélvezője legyen. Ezért
egy komplexumban gondol-
kodom, mindenképpen jó
lenne összekötni a három in-
gatlant, kihasználtságát ille-
tően. A volt Poliklinika épü-
letét fel lehetne használni
akár szállodaként, akár für-
dőházként rehabilitációs köz-
ponttal és egyebekkel. Csak
példaként említeném Kar-
lovy Varyt, ahol a belváros-
ban több ilyen létesítmény is
sikeresen működik. Persze,
más ötlet is számításba jöhet,
de jómagam a már említett
úton haladnék.

A fürdő helyzetét vala-
mennyien ismerjük, semmi-
képpen nem a pályázat nél-
küli, egyszemélyes befektető

támogatása a megoldás. A tel-
jesen tiszta és átlátható pá-
lyázat híve vagyok, minden
mellékzönge nélkül, kizárólag
a város érdekeit szem előtt
tartva. Bizonyára több befek-
tető is felkapja a fejét, ha egy
komplexum kiépítésének le-
hetőségét kínáljuk fel, nem
pedig több apró, nehezebben
kihasználható létesítményt
külön-külön. A belvárosnak
mindenképpen vissza kell ad-
nunk történelmi arculatát,
megpezsdíteni mindennapi
életét. Erre jó példa az is, hogy
ebben a hónapban szinte
minden hétvégére jut egy bel-
városi rendezvény, amelyek
tömegeket mozgatnak meg.
Ezt kell állandósítanunk a
hétköznapokra is, de ehhez
elengedhetetlen a turizmus
és a kultúra fellendítése. Nem
nagy szavakra, inkább tettekre
van tehát szükség, ezekben a
kérdésekben mindenképpen
meg kell próbálkoznunk szót
érteni úgy az önkormányzat-
ban, mint a polgárokkal.” –
mondta el Anton Marek pol-
gármester.

Böröczky József

Fürdőkomplexum
része is lehet

lemondott posztjáról Szarka lászló, a komáromi Selye János
Egyetem tanárképző Karának dékánja, aki 2009 tavaszától
töltötte be ezt a tisztséget.

A dékán megerősítette lemondását, azonban az új dékán
megválasztásáig még ő igazgatja a kar ügyeit. Hozzátette, hogy
az egyetemről azonban nem távozik. A lemondásának okait fir-
tató kérdésekre nem kívánt válaszolni.

A következő lépésben az Akadémiai Szenátusnak kell fog-
lalkoznia a dékánválasztás kérdésével. Jelenleg a szenátus még
nem működőképes, új tagokat szeptember 27-én fognak vá-
lasztani, ezután foglalkoznak ezzel a kérdéssel is.

Az új dékánnak a kar Statútumában foglalt feltételeknek kell
megfelelnie, docensnek kell lennie, illetve aktívan kell beszél-
nie magyarul és szlovákul. A jelöltnek nem kell az akadémiai
közösség tagjának lennie.

(b)

Már megkezdődtek a találgatások vajon ki-
nek állt érdekében eltulajdonítani, lesze-
relni városunk magyar helységnevét jelző
tábláját. Annyi biztos, hogy precíz módon
szerelték le az oszlopról. Kizárt, hogy vala-
milyen pénzszerszési lehetőség álljon a hát-
térben, azaz, hogy leadásra került egy vas-
kereskedésbe, hiszen a szlovák nyelvű felirat
a helyén maradt.

Az egyik közösségi portálon parázs vita ala-
kult ki a témával kapcsolatban: … hol lehet a
tábla, kinek állt érdekében azt leszerelni és
miért. Halász Béla megyei képviselő közre-
működésével jutott hozzá a város a magyar
nyelvű táblához, aki most felháborodottan
vette tudomásul annak eltűnését. Azt mondja
ő gyanítja, ki van a dolog hátterében, amiről a

későbbiekben majd nyilatkozik. A tábla csu-
pán huszonegynéhány napot töltött rendelte-
tési helyén.

Erre a tiszteletlenségre a gútai magyarokkal
szemben ki tudja, hogy fény derül-e. Bízzuk az
elkövető lelkiismeretére tettének erkölcsisé-
gét. Mindenesetre a gútai cselekményeknek,
eseményeknek visszhangja van határainkon
kívül is, hiszen a táblaavatásról hírt adtak az er-
délyi és magyarországi lapokban is. csóka

Eltűnt a gútai magyar helységnévtábla

Lemondott
Szarka László
dékán

A szeptember 19-én véget ért három felvo-
násos, maratonira nyúló ülés után Anton Ma-
rek polgármesternek polgármesternek érde-
mes lenne elgondolkodnia saját alkalmassá-
gáról és a hivatal irányításáról. A polgármester
úrnak az ülés vezetése kapcsán is nyilvánva-
lóan sok tanulnivalója van még. Nem csak az
a gond, hogy határozatlansága miatt az ülés
menete sokszor szétesik, de előfordult az is,
hogy (durván megsértve a vonatkozó előírá-
sokat) nem szavaztatott a benyújtott határozati
javaslatról.

Nem csupán az ülések húzódnak el a nem
megfelelően előkészített anyagok miatt, de a
lakosok vagyonjogi kérvényei is több hetet csúsz-
nak, mert a testület a hiányos beterjesztés miatt
nem dönthetett ügyükben. A jogszabályok nem
ismerete vagy szándékos megszegése miatt a
képviselők hónapok óta nem kapnak írásos vá-
laszt interpellációikra, de ami még rosszabb, a la-
kosok kérvényei is olykor eltűnnek a hivatal út-
vesztőiben, vagy egyszerűen csak megválaszo-
latlanok maradnak.

A hivatal ellenben sok időt fordít a polgár-
mester úr mediális megjelenésére. A város köz-
pénzből fenntartott honlapján például továbbra
is olvashatóak azok a nyilvánvaló csúsztatá-
sokkal teli „tudósítások“, amelyek „a titokzatos
szerkesztő“ szája íze szerint magyarázzák félre a
történéseket.

Ami a testületi ülés érdemi részét illeti ...
Örülünk, hogy kritikáink meghallgatásra ta-

láltak az autóbusz-közlekedésre kiírt pályázat
kapcsán és a testület elé már kilométer alapú ter-
vezet került, amelyet el tudtunk fogadni. Valót-
lan az állítás, hogy az előző ülésen beterjesztett
javaslatot, indokolatlan halogatás után, válto-
zatlanul fogadtuk el.

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy az
előző városvezetés által kezdeményezett és elő-

készített javaslat alapján a poliklinika épülete
a város tulajdonába kerülhet. A város megyei
tulajdonú épületek alatt található vagy azok
hasznosítására szolgáló területeket ad az épü-
letért cserébe, így pénz nélkül jut a patináns in-
gatlanhoz. Sajnos, e közös sikert, ami többé-
ves előkészítés eredménye, a polgármester úr
magának könyveli el. Szívesen láttunk volna,
és továbbra is várjuk, a javaslatokat az impo-
záns épület hasznosítására.

A költségvetés féléves értékeléséből kide-
rült, hogy a város nincs rossz anyagi helyzet-
ben, nincs szüksége megahitelekre. Ez rész-
ben annak köszönhető, hogy az előző város-
vezetés jó kondícióban adta át a várost, és
hogy a tavalyinál másfél millió euróval többet
kap az államkasszából. Ezt bizonyítja az is,
hogy a városi hivatal olyan tervezetekre is költ,
mégpedig a képviselő-testület tudta és jóvá-
hagyása nélkül, amelyről egyes főosztályveze-
tők döntenek önkényesen.

A hivatal javaslata ellenére nem utasítottuk
el a Művészeti Alapiskola kérvényét, pénzügyi
problémáinak megoldására. Bízunk benne,
hogy a következő testület után annak pozitív
elbírálásáról számolhatunk be. A felmerülő
problémák ellenére továbbra is várat azonban
magára az iskolák finanszírozásának tervezete,
amit június végéig ígért a városvezetés.

A városi beruházásokról szóló beszámoló a
korábbi időszakban elnyert sikeres pályázato-
kon kívül semmilyen további beruházás meg-
valósításáról sem előkészítéséről nem számolt
be, ami komoly aggodalomra ad okot.

S végezetül örülnénk, ha most az év vége
felé már nem csak a régi dolgokkal foglal-
kozna a testület, hanem a város vezetősége ál-
tal benyújtott, Komárommal kapcsolatos újí-
tásokkal, fejlesztésekkel, illetve befektetések-
kel is. A HÍD Képviselői Klubja

SAJtóNyIlAtKozAt
a HÍD párt képviselői klubjának nyilatkozata a Komáromi Városi Képviselő-testület

2011. szeptemberi üléseiről

Egyetemi tanévnyitó
Komáromban
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Sport és egészség 2011 elnevezéssel nem-
zetközi szimpóziumot tartottak a Selye János
Egyetemen szeptember 15-18 között. A szim-
póziumot a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem és a Selye János Egyetem közösen
szervezte.

Négy országból harmincöt sporttudomány-
nyal foglalkozó szakember vett részt az esemé-
nyen. Romániából Jacob Hantiu, a nagyváradi
egyetem rektorhelyettese és Doina Ardelean
adtak elő, Csehországot többen képviselték az
olomouci és az ostravai egyetemről. Magyaror-
szágot főelőadóként Bánhidi Miklós, a NYME
– Apáczai Csere János Kar Rekreáció tanszéké-
nek vezetője, a World Leisure vezetőségi tagja
képviselte. Veszprémből és Szolnokról is részt
vettek szakemberek eme neves eseményen.
Szlovákiát a pozsonyi, nyitrai, besztercebányai,

eperjesi, kassai és komáromi egyetemek kép-
viselték.

A szimpózium fő célja a szakmai tudomá-
nyos eredmények - ismeretek ismertetése és
nemzetközi kapcsolatok létrehozása. A tudo-
mányos tevékenységek, előadások között pe-
dig fő szerepet kapott a sport is. Több ízben ke-
rékpároztak, eveztek a Dunán, rúgták a labdát
a Selye János Egyetem sportközpontjában,
ahol a női vendégek Diósi Szlávik Éva vezeté-
sével a flowin edzésen vehettek részt. Az egész
nemzetközi szimpóziumot Norika Halmová,
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Test-
nevelés Tanszékének vezetője és Dobay Beáta,
a Selye János Egyetem Testnevelés Tanszéké-
nek vezetője szervezte. Bánhidi Miklós a szim-
pózium résztvevőit meghívta a 2012-ben Ri-
miniben megrendezésre kerülő World Leisure
kongresszusára. -ga-

Nemzetközi tudományos szimpózium
helyszíne volt a Selye János Egyetem

Speedfitness már Komáromban is

Címünk: Komárom, Duna rakpart 4726, Central Office irodaház, 3. emelet
Felelős értékesítési vezető: Németh Tímea
Tel: 0905 911 047
email: info@speedfitnesskn.sk
www.speedfitnesskn.sk

NNyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
Hétfő-Péntek: 7:00 - 21:00Szombat 8:00 - 12:00

Csuport Marika ajánlásával:
„Az elsők között lehettem, akik ki-

próbálhatták a Speedfitness edzésfor-
mát. Februárban szültem és 33 kilót
szedtem fel. Az első pár kilótól köny-
nyen megszabadultam, de a többivel
küszködtem. 

A Speedfitness segítségével 6 hét
alatt sikerült megszabadulnom 9 kiló-
tól, és a változás centiben is mérhető.

Mindenkinek csak ajánlani tudom
ezt az elektromágneses izomsztimulá-
ciós edzésformát!

Az elektrostimuláció módszere az orosz űrkutatásból indult. A technológiát űrha-
jósok rehabilitációjában használták először, majd az orosz élsport vette át saját cél-
jaira. A 90-es években német mérnökök fejlesztették ki az EMS készülékek új gene-
rációját, mely nemcsak az élsport és a rehabilitáció, hanem a szabadidős sportok te-
rületén is széles körben elterjedt, mivel mellékhatás nélküli megoldást jelent egy sor
– mindannyiunk számára fontos – cél elérésében.

Az EMS készülékek legújabb generációja, így a Speedfitness is, kis erősségű vál-
tóárammal feszíti meg az izmokat , mely nemcsak biztonságos, de rendkívül hatékony
módszer, mivel a testizomzat 90%-át vonja be munkába. A rövid ideig tartó tréning alatt
csupán a színtiszta izommunka érezhető, anélkül, hogy az inakat és ízületeket meg-
terhelnénk.

Az impulzusok ereje izomcsoportonként és egyszerre is szabályozható, így az ed-
zés intenzitását személyre szabottan lehet beállítani külön-külön minden testrészre.
Akár 8 izomcsoportot képes megdolgoztatni egyszerre vagy külön-külön is. Ellentét-
ben a régi típusú elektrostimuláción alapuló  kezelésekkel, a Speedfitness egyaránt
edzi a látható és a mélyen fekvő izmokat. A rendszer alkalmas arra, hogy passzívan,
akár fekvő pozícióban átdolgoztassa minden izmunkat, de akár aktív, kiegészítő gya-
korlatok folyamatos végzésével is erősíthetjük a hatást, vagy Cardio géppel is kom-
binálhatjuk a kívánt 20 perces edzésprogramot.

Négy község és egy város 14 hölgy-
versenyzője nevezett be a 2011-es
Club szépe elnevezésű szépségver-
senyre. A Cool Club weboldalán
(www.coolclubcc.eu) már augusz-
tustól fent vannak a versenyzők fo-
tói, és elindult a szavazás, amely-
nek szabályai az idő folyamán egy
kicsit megváltoztak. De mielőtt er-
ről szó esne, nézzük meg, kik vesz-
nek részt a versenyben.

Gútáról két hölgy, Kürti Vivien és
Kondé Dóra nevezett be a versenybe.
Keszegfalva három jelölttel indult,
névszerint Szolik Judit, Árvai Dóra és
Tadanai Alexandra. Ugyancsak há-
rom szereplővel képviselteti magát
Tallós (Ollé Ildikó, Török Cyntia és
Bartos Csilla), Ipolyszakállos (Ballon
Zsófia, Czompál Livia, Gregorovics
Claudia), Feketenyék (Takács Bianka,
Varjú Sandra, Haver Kitti). Az eredeti
terv szerint Madarnak és Vezekény-
nek is kellett volna jelöltet indíta-
nia, de valahogy ezeken a települé-
seken nem tudták „meggyőzni” a lá-
nyokat a megmérettetésre. 

A verseny internetes szavazása ok-
tóber 30-án zárul, és a legtöbb pon-
tot, szavazatot kapott versenyző el-
nyeri a Cool Club Szimpátia-díját,
melyet a TAT gálán adnak át. A ver-
seny ezután tovább folytatódik. A

szavazatok törlődnek és januártól
újra kezdetét veszi egy internetes sza-
vazás, amely felkészítője lesz a 2012-
es szépségversenynek. Ha jelenleg
egy pillantást vetünk a szavazásra,
azt láthatjuk, hogy egy tallósi lány,
Ollé Ildikó áll az élen. Őt követi az
ugyancsak tallósi Török Cyntia, míg
a harmadik helyen a keszegfalvai
Szolik Judit áll. Persze ezek az érté-
kek, szavazatok naponta-hetente vál-
toznak. A lényeg: a gútai döntőbe
mind a 14 lány bejut a  kialakult sor-
rendtől függetlenül, de csak egy kap
díjat - az első helyezett. Kiss György,
a Cool Club elnöke tájékoztatásként
elmondta, hogy újabb rendezvények
vannak a láthatáron. Úgy néz ki,
hogy 2012 tavaszán újabb községek
kapcsolódnak be a TAT rendezvény-
sorozatába. Azonkívül tavasszal in-
dul a Sztárok kicsiben című vetél-
kedő, mely kellemes színfoltja lehet
a TAT sorozatának. További tervek
között szerepel egy kultúr-TV bein-
dítása, amely már  januártól üze-
melne a Cool Club honlapján. Eb-
ben beszélgetéseket, riportokat le-
hetne megtekinteni. Szélesebbkörű
tájékozatást nyújtana a TAT esemé-
nyeiről, versenyzőiről. Természete-
sen a fő téma a kultúra lenne.

-pint-

Idén 11. éve már, hogy így szeptemberben, a tanév kezde-
tekor Komárom Város vezetése fogadja a nagycsaládos szü-
lőket, hogy kifejezzék tiszteletüket és megköszönjék odaadó
törödésüket, szerető gondoskodásukat, illetve kisebb anyagi
támogatással segítsék a  nagycsaládos szülőket. 

Az idei eseményen hét család vett részt. Ezek közül néme-
lyiknek a száma eléri a nyolcat. A Szépe és a Vörös családban
hat iskoláskorú nebulóról gondoskodnak. Ezekben a nehéz
időkben  mindenképpen dicséretreméltó, hogy egyes családok
vállalják a több gyermeket.  Kiemelten fontos, hogy ezek a
családok példát mutassanak az egész város számára, mert ná-
luk a gyermekek állnak a középpontban. A szülők mindent
megtesznek, hogy - az adott anyagi körülmények között - a le-
hető legjobb feltételeket biztosítsák csemetéik számára. A ta-
lálkozó kulturális részében Boris Borsányi és Rudolf Harmat he-
gedűn adtak elő zeneszámokat. A nagycsaládosok nevében
az egyik szülő megköszönte a Városháza feléjük irányuló fi-
gyelmét és szeretetét. Az ajándékok átadása után a résztve-
vőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a várossal kapcsolatos pa-
naszaikat, sérelmeiket, véleményüket elmondhassák a veze-
tőségnek. A kötetlen formájú beszélgetésben szó volt többek kö-
zött a fiatalok iskolai helyzetéről, a játszóterekről, a fiatalabb
korosztály veszélyeiről, melyeket a szülők kellő nyíltsággal tár-
tak a vezetők felé. Kép és szöveg: -pint-

Nagycsaládosok
a városházán

A Cool Club szépségversenye
Folytatás az 1. oldalról

A Szociális Biztosító meggyőződése, hogy ezzel az ügyfélba-
rát lépéssel lényegesen megkönnyíti a vállalkozók dolgát, át-
tekinthetőbbé teszi a kimutatások tartalmát, időt és postadíjat
takarít meg. Azokra a vállalkozókra is gondoltak, akik jelen pil-
lanatban még nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Vala-
mennyi kirendeltségen ugyanis október 3-tól üzembe helyez-
nek egy diszkrét hozzáférést biztosító számítógépet, amelynél
a biztosító egyik alkalmazottja nyújt majd kitöltéshez szüksé-
ges szaktanácsokat. 

A rendszer üzemeltetésével kapcsolatos részletes tájékozta-
tást a Szociális Biztosító kirendeltségein szerezhetnek be a vál-
lalkozók. Maga a rendszer, a https://esluzby.socpoist.sk címen
elérhető. 

(Bővebb információk a 15. oldalon) -b- 

Bővíti szolgáltatásait
a Szociális Biztosító

Délelőtt Verebes István próbájára les-
hettek be a nézők. A Whisky esővízzel
című zenés vígjáték bemutatójára 2011.
október 7-én kerül sor, a próbák egye-
lőre még próbadíszletben folynak, de
úgy tűnt, ez egy cseppet sem vont le a
színházi varázslatból. 

Kora délután több csoportban indult
a kulisszajárás. A csoportokat a színház
művészei – Bandor Éva, Varsányi Mari,
Tóth Tibor, Bernáth Tamás és Olasz Ist-

ván vezették. A pincétől a padlásig vé-
gigjárhatták nézőink a színház tereit,
bekukkanthattak az öltözőkbe, a varro-
dába, a színpad alatt húzódó zenekari
árokba, a forgószínpad alá. 

Minden 50. látogatónak ajándékcso-
maggal kedveskedett a színház. A nap
zárásaként a Vasmacska Stúdiószínpa-
don Spiró György Prah című előadását
tekinthették meg az érdeklődők. 

Varga Emese

TELTHÁZAS KULISSZAJÁRÁS
2011. szeptember 15-én, csütörtökön Nyílt napot tartott a Komáromi Jókai Szín-
ház. Az érdeklődők beleshettek a színház kulisszái mögé, megismerhették a
színházi alkotófolyamat másik oldalát. A ragyogó szép őszi nap ellenére több
száz kíváncsi néző jelentkezett a színházi kalandtúrára, s a nap végére közel
száz színházi bérletet váltottak a pénztárban.

A Jókai Közművelődési és Múzeum
Egyesület és a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány Jókai Emlékbizottsága
pályázatot hirdet. A pályázat címe:
Jókai-díj 2012, a pályamunkák be-
érkezési határideje: 2011. novem-
ber 30.

A 2011. évi témája: „Jókai hírlap-
jai“. Pályázni nyomtatásban meg nem
jelent szépirodalmi írással – prózával
vagy tanulmánnyal lehet, melynek
terjedelme nem haladhatja meg a 25
db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas.
A pályázat jeligés. A pályaműhöz kü-
lön, zárt borítékban csatolandó szer-
zőjének neve, lakcíme, e-mail címe,
telefonelérhetősége, s nyilatkozata ar-

ról, hogy a pályamű nyomtatásban
még nem jelent meg. A külső borí-
tékra kérjük ráírni: „Jókai-díj, pályá-
zat”. A pályázatokat egy nyomtatott
példányban, minden oldalán jeligé-
vel ellátva és digitális formában CD-n
kell benyújtani az alábbiakban meg-
adott címre. Egy szerző csak egy művel
vehet részt a pályázaton. 

levélcím: Jókaiho všeobecnovzde-
lávacie a múzejné združenie - Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesü-
let Valchovnícka 2 (Csapó u. 2), 945 01
Komárno, Szlovákia vagy Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány 1134 Budapest,
Gidófalvy út 29., Magyarország 

további információ: jokai.egyesu-
let@centrum.sk 

Pályázat - Jókai-díj 2012 

Folytatás az 1. oldalról
Néveri Sándor (MKP) pol-

gármester beszámolójából ki-
derült, hogy a Cabrio típusú
autók ponyvatetőjét gyártó
helyi Webasto-Edscha cég
zöldmezős beruházásához a
nagymegyeri ipari parkban az
állami Sario beruházási és ke-
reskedelmi ügynökség java-
solja a támogatást. Az egye-
lőre csak zöldmezős ipari park
közművesítése az önkor-
mányzat feladata, annak rea-
lizációs projektdokumentáci-
óját 23.400 euróért már ko-
rábban megrendelte a polgár-
mester. Mivel ez a tétel nem
szerepelt a város költségveté-
sében, így azt a plénumnak a
beterjesztett határozati javas-
latban kellett volna megvál-
toztatnia, s egyben elfogadnia
az ipari park közművesítésé-
nek kivitelezésére kiírandó
közbeszerzési eljárást a reali-
zációs projektdokumentáció
alapján. A képviselők egy ré-
sze külön-külön szeretett
volna szavazni a közbeszerzési
eljárásról és a realizációs pro-

jektdokumentáció miatt a
költségvetés megváltoztatásá-
ról is, de az ülést vezető pol-
gármester szerint erről a sza-
vazás csak egyszerre lehetsé-
ges. A határozati javaslatot vé-
gül négy igen és öt tartózko-
dás mellett nem fogadta el a
plénum, ellene nem volt
senki. „Ezzel a képviselő-tes-
tület leállította az ipari park
további építését“ – jelentette
ki a szavazás után Néveri. A
tartózkodás mellett voksoló
képviselők kijelentették, hogy
nem az ipari park fejlesztését
akarják fékezni. „A probléma

az volt, hogy a polgármester
önkényesen rendelte meg a
projektot“ – mondta azonnal
Görföl Vilmos független kép-
viselő, aki azt is megjegyezte,
hogy a projektdokumentáció
megrendeléséhez a plénum
jóváhagyása kell, és ez nem
történt meg. A témával a kö-
vetkező ülésén is foglalkozik
majd a testület. A képviselők
elfogadták az Izsap városrész
bizottságának jogait és köte-
lességeit tartalmazó bead-
ványt is.

Kép és szöveg: 
Kovács zoltán

A kétnyelvűség betartása
mellett voksoltak

Mindenki igennel szavazott Soóky Marián (jobbról második) ja-
vaslata mellett

Felhívás
A Jókai Közművelődési és Múzeum

Egyesület az alapításától eltelt 100 év
alatt Komárom kulturális és társadalmi
életének tevékeny alakítója. 

Egressy Béni emléktábláját egyesü-
letünk 10 évvel ezelőtt, 2001 júliusá-
ban helyezte el az ISTER áruház falán.
A „magyar Schubert”. Így emlegették
kortársai Egressy Bénit. Katonazenész
volt, Komáromban a helyőrség zene-
karának volt az igazgatója. Emellett a
Komáromi Lapok szerkesztőjeként
időnként verseivel is megjelent. 

Egressy Béni emléke előtt szeret-
nénk tisztelegni, halálának 160. év-
fordulója alkalmából. Örömömre szol-
gál, hogy minden szükséges hivatalos
engedély birtokában meghirdethettük

azt a gyűjtést, amelyet a Jókai Egyesü-
let indít azzal a céllal, hogy Egressy
Béni emlékét szobor is őrizze váro-
sunkban. A szobrot a Városi Művelő-
dési Központ bejáratánál tervezzük el-
helyezni, alkotója Nagy János komá-
romi szobrászművész lesz. 

Adományát a következő számla-
számra kérjük eljuttatni: 
Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka
Komárno, számlaszám: 0211020765/
0900, var. symbol: 2011201204 
Engedély: Rozhodnutie ObÚ Ko-
márno o povolení konania verejnej
zbierky č.j. OVVS/3/2011/02808-2 

Köszönettel a Jókai Egyesület 
Elnöksége nevében 

Dr. Keszegh Margit, elnök 
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Dél-Komárom

Az ógyallai trinix Kft., Komárom Városa és a Szlo-
vákiai Gyümölcspárlat és Szeszfőzdék társulásá-
nak közös szervezésében második alkalommal
került sor a Duna Arany Párlata Pálinkaverseny
eredményhirdetésére.

A komáromi Pokol vendéglőben megtartott szak-
mai kóstoláson a tizenhat tagú zsűrinek 343  -54
alma-, 64 szilva-, 49 körte, 34 cseresznye-meggy, 37
törköly-borpárlat, 52 sárga- és őszibarack, 9 boróka,
44 egyéb gyümölcspálinka-mintát kellett elbírálni.
Szerbiából 40, Magyarországról 30, Szlovákiából
pedig külön örvendetes, hogy 241 mintát hoztak a
kereskedelmi- és bérfőzdék, illetve magánszemé-
lyek. 

A pálinkafesztivál pogramja az Anglia parkban
böllérversennyel kezdődött. A Szent András temp-
lomban került sor a pálinkalovagok avatására, ame-
lyen a szentmisét Elek László esperes celebrálta. A
pálinkalovagok avatásán - első alkalommal került
sor erre Szlovákiában - megjelent Simon Zsolt me-
zőgazdasági miniszter, Anton Marek Komárom pol-
gármestere, a zentai (Szerbia) Szent Miklós Pálin-
kalovagrend, az ógyallai Szent Orbán és a marcel-
házi Szent Imre Borlovagrend képviselői is. A pá-

linkalovagok avatását követően a Klapka téren ke-
rült sor a pálinkaverseny ünnepélyes díjkiosztására. 

Varga Edit degusztátor, a pálinkaverseny főszer-
vezője elmondta, a nemzetközi szakmai zsűri hat
kritérium alapján értékelte a beérkezett mintákat:
külalak és látvány, az illat tisztasága, az illat inten-
zitása, az íz tisztasága, az ízek harmóniája, valamint
az íz és az illat harmóniája. Arany minősítést azok
a párlatok érdemeltek ki, amelyek a megszerezhető
ötvenből legkevesebb 43 pontot kaptak.

Az abszolút győztes, és ezzel a Duna Arany Párlata
2011 cím birtokosa az Old Herold Kft. Juniperus bo-
rókapárlata lett. Ez olyan égetett szesz, amit a kö-
zönséges boróka megerjesztett tobozbogyójából pá-
rolnak. Jellegzetes borókaillata a ginre emlékeztet,
aminek alkoholtartalma azonban nem borókabo-
gyóból származik.  A borókapárlatok különböző faj-
tái például a szlovák borovička, a szlovén brinjevec
és a szerb klekovača, de készül borókapárlat Ma-
gyarországon is.

A fődíjon kívül az egyes kategóriákban külön-kü-
lön is meghirdették a Championt, azaz a győztest. A
kategóriák szerinti győztes párlatok készítői a kö-
vetkezők: alma - Mészáros Péter, körte – Jelšovce Kft,

szilva - Lechmann Kft., sárgabarack-őszibarack - Pav-
lík László, cseresznye/meggy – Delícia Destileria
Kft., szőlő - Hubert J.E. Kft., egyéb gyümölcs – Kecs-
keméti Likőripari Zrt., gabonapárlat – Old Herold
Kft., borókapárlat - Old Herold Kft. 

A verseny során megmérkőztek a szlovákiai főz-
dék is. Az első helyen a Lechmann Kft. végzett, má-
sodik a gömörhorkai Febora Kft., harmadik pedig a
Jaroslav Drienik főzde lett. Komárom Városa kü-
löndíjban részesítette a Jaroslav Drienik főzdét. 

A látogatók a nap folyamán a helyszínen termé-
szetesen meg is kóstolhatták a finomamnál fino-
mabb, a testet és lelket felmelegítő pálinkákat. 

Közben a Tiszti pavilon melletti parkban a böl-
lérverseny résztvevői készítették a hurkát, kolbászt,
pecsenyét – a disznótoros ételeket. 

A Danubius Kft. csapata pedig felállította a kol-
básztöltés rekordját. Az eddig 47,3 méter hosszú
kolbász rekordját alaposan túlszárnyalták. A csapat
tagjai 60,9 méter hosszú kolbászt töltöttek. 

A Komáromi Pálinkafesztivál a Klapka téren fel-
állított szabdtéri színpadon előadott koncertekkel
ért véget. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

„Rendezvényünkre a terve-
zett 250-300 kiállító helyett
több mint 500-an jelentkez-
tek, így kénytelenek voltunk
szelektálni: a kiállításon már
csak az a kb. 350 vállalkozás
jutott át, amely a legkreatí-
vabb, a legérdekesebb. S mivel
a rendezvény az EU által tá-
mogatott, a kiállítóknak és a
látogatóknak egyaránt ingye-
nes volt“ – nyilatkozta la-
punknak Vasi Emma, a Ko-
máromi Területi Fejlesztési
Ügynökség igazgatója. 

Élményszolgáltatások kép-
viselőivel, kreatív játékok, mo-
torcsónak-, hajó-, kerékpár- és

quad-gyártókkal, virágkötők-
kel és dekoratőrökkel, drogé-
riai és kozmetikai termékek
előállítóival, bőrfeldolgo-
zókkal, keramikusokkal,
kiadókkal és nyomdákkal
is találkozhattak a rendez-
vényre látogatók, akik
ínyenc borok és helyi spe-
cialitások kóstolgatása köz-
ben válogathattak a legkü-
lönfélébb portékák között.

Emellett a Határon Átnyúló
Együttműködési Programok-
ról szóló Információs napot,
Kreatív konferenciát és a Mo-
nostori erődben Nyílt napo-
kat is szerveztek. Az erőd és

Borókából készült a Duna Arany Párlata

Az EU támogatásával, a Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretein belül, magyar-szlovák együttmű-
ködéssel szeptember 15-18-a között Kreatív HU-SK kiállítást és
vásárt szerveztek a komáromi Monostori erődben. A kiemel-
kedő rendezvényen mintegy háromszázötven, a szlovák-ma-
gyar határ mentén élő kreatív vállalkozó és szervezet kapott be-
mutatkozási, kiállítási és árusítási lehetőséget. Fő szervezői a
Komáromi területi Fejlesztési Ügynökség, társult partnerei
pedig a Szenc-Pezinoki területi Fejlesztési Ügynökség és a
győri székhelyű Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

annak valamennyi kiállítása
(a Kenyérmúzeum, a Várak-
korok-katonák nevű hadtör-

téneti tárlat, a haditechnikai
park és a római kori kőtár) a

Kulturális Örökségnap kere-
tein belül díjmentesen volt
megtekinthető. A színpad -
 ról kulturális rendezvé-
nyek, koncertek szórakoz-
tatták a látogatókat. Va-
sárnap a legfiatalabb ven-

dégeket a Kalandok erődje
nevű program is várta.

A szervezők egy gazdasági
hálózat, kreatív klaszter kiala-
kításán is munkálkodnak,
amelynek tagjai egymást se-
gítve akár az adott  ágazat fej-
lődési irányát is megszabhat-
ják egy térségen belül. A kre-

atív ipar terjeszkedése pozití-
van befolyásolja az adott ré-
gió versenyképességét, mun-
kahelyeket teremt, ami végső
soron a lakosság  életszínvo-
nalának emelkedését vonja
maga után. 

„Ezzel a vásárral és kiállí-
tással az volt a célunk, hogy
felmérjük határ menti régi-
ónk kreatív potenciálját és azt,
milyen lépéseket tehetünk az
életminőség javítása céljából“
- értékelte Vasi Emma az am-
biciózus pályázat megvalósí-
tását. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Komárom

A Danubius Kft. dolgozói rekordot állítottak fel a
kolbásztöltésbenElső ízben avattak pálinkalovagokat Szlovákiában

A  szlovákiai főzdék közül az első helyen  a Lech-
mann Kft. végzett

Háromszáz kiállító, több száz vendégHáromszáz kiállító, több száz vendég

Tánccal, énekkel intettek
búcsút a nyárnak

Administratívno-účtovnícka kancelária s profesionálnym
prístupom Vám garantuje spoľahlivosť, bezchybnosť,

rozumné ceny a zachovanie DISKRÉTNOSTI!

Ak prejdete s účtovníctvom k nám ešte tento
rok, do konca roka u nás nič neplatíte!

Pozor! Akcia platí pre prvých 10 zákazníkov!
A navyše aj od nového roka budete platiť

menej ako doteraz!

Soho finances s.r.o.
Administratívno-účtovnícka kancelária

„Nemožné je pre nás iba slovo.“

S radosťou očakávame aj menšie firmy, živnostníkov a podnikateľov.

+421 915 138 563 +421 907 095 930
+421 915 728 019 +421 911 358 032

Ulica Mieru č. 1, Komárno 945 01 (Amfiteáter)

Kevés kétkerekű masina
érkezett a szeptember 16-
17-én megrendezett nagy-
megyeri autós-motoros ta-
lálkozóra. Az esemény
szervezői talán nem szá-
moltak azzal, hogy nem is
olyan messze, Kamocsán
éppen ezen a hétvégén
rendezték a sokkal na-
gyobb hagyományokkal
rendelkező motoros talál-
kozót, ezért Nagyme-
gyerre már eleve kevesebb
kétkerekű érkezett a har-
madik alkalommal meg-
rendezett találkozóra. 

A szombati felvonuláson
is csak mintegy hatvan mo-
torkerékpár indult el a 
dióspatonyi Slovakiaringre,
ahol a találkozó résztvevői
egy-egy kört is megtehettek
az ottani versenypálya asz-
faltján, külön-külön a mo-
torosok és az autósok. A he-
lyi Plauter-kúria területén
idén nemcsak a motoro-

sok, de az autósok is talál-
kát adtak maguknak, még-
pedig a speciális hanglá-
dákkal felszerelt négykere-
kűek, melyek gazdái az ún.
hangnyomás versenyben
igyekeztek minél több de-
cibelt kipréselni a kocsi ze-
nei berendezéséből, volt
olyan, mely a 150 decibelt
is elérte. Aki akarta, az a sa-
ját felelősségére még qua-
dozhatott is. Néha mókás
pillanatokat okozott a hor-
dógörgető, illetve a lassú-
sági verseny, az utóbbiban

egy megadott távot kellett a
motorkerékpárral minél
lassabban megtenni anél-
kül, hogy a motoros le-
tenné a lábát. A szombat
esti program során három
rockbanda is bemutatko-
zott a közönségnek, a Sto-
ryum, a Csak Van és a Pa-
ranoid. A péntek délután
kezdődött autós-motoros
találkozóra mintegy hat-
százan látogattak ki a két
nap folyamán. 

Kép és szöveg: 
kozo

nyünkre, melyen bebizonyosodott, hogy a
Fásy Ádám és csapata által képviselt zenei
stílusra is igény van Nagymegyeren, két
óra hosszra tervezett műsorukat még meg
is toldották egy órával” – mondta elége-
dettséggel Gútay László, a városi művelő-
dési otthon igazgatója. A kulturális intéz-
mény által immár hatodik alkalommal
megrendezett szeptember 15-i esemény
helyszíne a katolikus templom tőszom-
szédságában található zárda udvara volt, a
szabadtéri színpadon a helyi tánccsopor-
tok és énekesek már délutántól váltották
egymást a közönség előtt.  A táncos-zenés

műsorszámok közül a leglátványosabb a
nagymegyeri United Powers breakcsoport
fellépése volt, köszönhetően az akrobatikus
táncelemeknek. A néptáncot a Csiribiri
képviselte, a szintén nagymegyeri City
Dance Club pedig a moderntánc műfajá-
ban jeleskedett a színpadon. A csicsói fia-

talok a Nagyidai cigányok
című táncprodukciót adták
elő, a lakszakállasi VaLAKik
felnőtt csoport egy tánc-
show-val kedveskedett a kö-
zönségnek. Helyi énekesnők
is bemutatkoztak  a délutá-
non. A gyerekek ezen felül
arcfestéssel és csúszdázással
is búcsúztak a legmelegebb
évszaktól. 

Kovács zoltán
(fotók: Kovács Zoltán) 

AFásy Mulató esti műsora zárta a
nagymegyeri nyárbúcsúztató sza-
badtéri programfolyamát, Fásy

Ádámmal és lányával, Fásy Zsüliettel az
élen. A közönséget Tajtiboy, Mercy, Rigó
Mónika, A két zsivány és A jó Laci betyár
is szórakoztatta. „Legalább 1500-an láto-
gattak ki a délután kezdődött rendezvé-

A vártnál kevesebb volt
a motoros



A képviselő-testület elfogadta
a város vagyonáról és kezelé-
séről szóló új irányelveket,
amelyek 2011. augusztus 30-tól
léptek érvénybe. 

Az elfogadott irányelvek ré-
szét képezi a város tulajdonában
lévő ingatlanok bérleti díja is.
Ennek ismeretében a Városi
Egészségügyi Intézet főépületé-
ben 33,20 vagy 24,90 m2/euró
kategóriák szerint lehet helyisé-
geket bérelni. A portásfülkét
négyzetméterenként 33,20 eu-
róért, az udvarban lévő többi
épületet négyzetméterenként
26,60 euróért lehet bérelni. A
Konkoly-Thege Miklós téren
lévő Szolgáltatások Házában a
földszinten lévő helyiségeket
33,20, az első emeleten 26,60, a
második emeleten négyzetmé-
terenként 20 euróért adják
bérbe. 

A földterületek bérbeadása:
vállalkozási célra 8,30 euró, rek-
lámcélra minden megkezdett
négyzetméter után 100 euró, be-
épített területek, parkolóhelyek,
udvarok kialakítása 0,50
euró/m2. A mezőgazdasági ter-

melés céljára bérelt területek
után 80 eurót kell fizetni hektá-
ronként.

A Művelődési Központ nagy
helyiségét naponta 120, a nagy
üléstermet három órára 20, a
nagyterem előtti teret naponta
70, a bagotai kultúrházat na-
ponta 83 euróért lehet bérbe
venni. A műjégpályán lévő kö-
zös helyiséget naponta 75 euró-
ért lehet kibérelni.

A Konkoly-Thege Miklós té-
ren lévő többfunkciós pálya bér-
leti díja 10 euró óránként,
ugyanez érvényes a nagy torna-
teremre is, a kis tornaterem pe-
dig 7 euróért bérelhető. 

A Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda udvarán lévő műfüves
pályát szintén 10 euróért, a tor-
natermet pedig 7 euróért lehet
bérelni. 

A Szabadidőközpont nagyter-
mét naponta 100, a konyhát 20
euróért lehet bérelni. A Kovács-
patakon lévő rekreációs épüle-
tért április 1-től szeptember 30-
ig 10 eurót kell fizetni egy éjsza-
kára, október 1-től március 31-ig
pedig 12 eurót.

A városi sporttelepen lévő pá-
lya bérleti díja mérkőzésenként

100 euró, a füves edzőpályáért
70, a salakpályáért 50 eurót kell
fizetni, világítás nélkül. A lab-
darúgó-tornák megrendezése-
kor óránként 20 eurót kell fi-
zetni. A sporttelepen lévő lakó-
helyiség kiadása havonta 100
euróba kerül. A Skate park órán-
ként 10 euróért bérelhető. Az
ógyallaiak részére a sporttelep
és a műjégpálya használatáért
rendezvényenként 1 eurót kell
fizetni.

Az irányelvek magukba fog-
lalják azon területeket, ame-
lyekre családi házakat lehet épí-
teni. Itt zónaként vannak a te-
rületek felosztva. Az I. zónában
22 euró/m2, a II.-ban 14, a har-
madik zónában 9, az üdülési te-
rületen 13 eurót kell négyzet-
méterenként fizetni a beépített
területért és 25 eurót a nem be-
épített területért. 

A törvény értelmében a város
vagyonával gazdálkodni és azt
kezelni a képviselő-testületnek,
polgármesternek, költségvetési
és járulékos szervezeteknek, vál-
lalkozási egyéneknek van joga,
akiknek alanyi részesedése van
a város vagyonából. 

(miriák)
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Ógyalla

Búcs

Nagyszegpuszta- Ógyalla

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

•Autoservis • obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� 93

• Autoservis • mobil: 0903 �31 �36

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� 93

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 �36

emISné kontroLy nA PočkAnIe

emISSzIóS eLLenőrzéS megVáráSrA

Autošport KISS

0911 822 501

Város
2 €non-StoP

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

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

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

Tel.: 03�/��20 920, 090� 316 6�1, 090� �0� 323

Vonóhorgok - SzAkSzerű SzereLéS
UtánFUtók - SzerVIz éS köLcSönzéS

Tel.: 03�/��20 0�6, mobil: 090� �30 0�3
Holt-Vág �, 9�� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00

Csallóköz szívében találjuk
Ekecs községet, Nagyme-
gyertől alig pár kilomé-

terre. Az ide tartozó majorsá-
gokkal (Túzok, Gólyás,
Aszód, Béle, Nagyszeg-
puszta) együtt közel négyez-
ren lakják. 

Ezen a csodálatos helyen
tartotta az ógyallai Bellő –
Konkoly-Thege Polgári Társu-
lás a kormányhivatal kisebb-
ségi osztályának támogatásával
tánctáborát.

Deme László pedagógus, a társulás
elnöke lapunknak elmondta: „Idén a gyerekek nem a
hazai tánckultúrába kóstolhattak bele, hanem mesz-
szebb kalauzolták őket. Erdélybe, pontosabban Mező-
ségbe. Egy kis falunak, Visának tánc- és zenei hagyo-
mányát tanulhatták, nagy élvezettel.“

(miriák)
Deme László felvételei

A Kultúráért és turizmusért társulás az idei,
tizenharmadik Emese Udvarházi Napokat a
Kulturális Örökség Napjai jegyében rendezte
meg a Felvidéki Népviseletes Babák Házá-
ban.

„A tervezett időpontban Nyitott napokat tar-
tunk és csatlakozunk a magyarországi szerve-
zésű ezer magyar ház ingyenes épületlátoga-
tási hétvége rendezvényéhez. Az Európa Ta-
nács védnökségével már 48 országban rende-
zik meg az egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő Európai Örökség Napokat (korábban
Nyitott Kapuk Napja), amikor sok száz épület
kapuja nyílik meg a látogatók előtt“ - nyilat-
kozta Szobi Eszter főszervező. 

Az érdeklődők megtekinthették a Felvidék
11 tájegységének ezen belül 50 településének
népviseletébe öltöztetett babacsaládokat, to-
vábbá a búcsi Mácsodi Gyula fajátékaiból elő-
készített időszaki kiállítást és a szőnyi Bruncz
János fafaragó népművész egyedülálló, kü-

lönleges munkáinak egy részét. A Babamú-
zeum számára a fafaragók 8 padot és támlát
készítettek. 

A mesterségek napjai és a kézműves foglal-
kozások keretében az érdeklődők a fafaragók
mellett Varga Julianna ruhakészítő, Tóbis
Márta jelmeztervező és Mészáros Éva csomózó
segítségével műhelymunkák aktív részeseivé
is váltak. 

Vasárnap a Vándor-Lás(s) program kereté-
ben falunéző sétán vettek részt az érdeklődők.
Megtekintették Bulcsú vezér lovasszobrát, a
kitelepítettek emlékoszlopát, Eszterházy János

szobrát, a Petőfi szobrot, a Trianon keresztet, a
Hídverő emlékoszlopot és a temetőben a
korhű sírokat, emlékműveket.

Az idei Emese Udvarházi Napokon tisztele-
tét tette a Baranya megyei Magyarmecsekből
Horváth Gézáné és Hajdú-Bihar megyéből Po-
tyók Béláné, akikkel a búcsi Kultúráért és Tu-
rizmusért Társulás vezetősége a jövőben az
együttműködés lehetőségeit is megtárgyalták.
Ennek bizonyítéka, hogy októberben közösen
háromnapos kiránduláson vesznek részt
Brüsszelben, ahol találkoznak a kultúrával és
idegenforgalommal foglalkozó uniós szakem-
berekkel.

A programsorozatba bekapcsolódott Duna-
mocs község is, ahol az érdelődők megszem-
lélhették a helytörténeti múzeumot. A hét he-
lyiségből álló múzeumban megtekinthetők a
régi falusi élet használati tárgyai, népvisele-
tek, régi iskolai tanterem, borospince, kocsi-
szín régi járművekkel, szerszámokkal. A Falu-
múzeumtól 10 perces séta a kultúrház, ahol a
Gombkompozíció kiállítást tekinthették meg. 

Miriák Ferenc 
A szerző és Szobi Eszter felvételei

Két helyszínen, ötödször szervezett Art tá-
bort a Csemadok Komáromi területi Vá-
lasztmánya. Komáromban kezdődött a ren-
dezvénysorozat, Gútán folytatódott, majd
ismét Komáromban ért véget.

Az első Art Tábor Gútán volt, a malomnál.
Koncertek, kézművesek, hip-hoposok, színját-
szók várták az érdeklődőket. Második alka-
lommal Martoson rendezték a tábort. Az  elő-
adások mellett az Érsekújvári Rockszínpad fel-
lépése volt emlékezetes. Harmadik alkalom-
mal ismét Gútán, a malomnál gyűltek össze a
fiatalok.  Az őrsújfauli ÉS?! Színház A helység
kalapácsa című produkcióját követően kéz-
művesek foglalkoztak a résztvevőkkel, és be-
mutatót tartott a perbetei Szürke Farkasok
íjászcsoport. Az elmúlt évben egynapos volt a
tábor, História-koncert zárta. 

Az idén szeptemberben először Csémy Szi-
lárd adott elő a szlovákiai magyar cserkész-

mozgalom két évtizedéről a Csemadok Galé-
riában. 1989-ben az addig illegalitásban tevé-
kenykedő mozgalmak sorra kezdték meg hi-
vatalos, nyílt munkájukat, megmutatva ma-
gukat az egész társadalom előtt. Az elmúlt két
évtized alatt több mint tízezer cserkész tett fo-
gadalmat és több ezer országos és helyi ren-
dezvény zajlott le, tehát volt miről megemlé-
kezni. Ezt követően Petheő Attila beszélt a szlo-
vák-magyar viszonyról az EU-ban, majd érde-
kes amatőr filmeket vetítettek Mocsonoky At-
tila szervezésében.

Másnap Gútán, a Városi Művelődési Köz-
pontban a civil szervezetek regionális együtt-
működése került terítékre, majd kiállítás nyílt
Lengyel Mária ekeli amatőr képzőművész
pasztellképeiből. Este a „Maradunk itt..." –
Cseh Tamás 66 percben című bemutatóra ke-
rült sor Ölvecky András, Habodász István és if-
jabb Bertók Tibor előadásában. 

(miriák)

Új irányelvek a város vagyonának
kezelésében és gazdálkodásában 

Tánctábor a tanyavilágban Az igazak házában nagy kincs van

Art Tábor két helyszínen
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Olvasói levél

kereSztreJtVény
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb október 7-
ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sorsolunk ki. A borítékra
írja rá: Keresztrejtvény!

- Látod, Lajos, ha nem innál, 
már milliomos lehetnél!

(A választ lásd a rejtvényben!)

SZÓBELI
INDOKLÁS
KIEJTETT

BETŰ

... CE TUNG
(KÍNAI

PÁRTVE-
ZÉR)

ÉPÍTMÉNYT
SZÉTSZED

TAN-
INTÉZET

PATÁS 
ÁLLAT

FONTOS
SZÓFAJ

HAWAII-
SZIGET

NÉMA
MESE! OXIGÉN

VULKÁNI
KŐZET
ELEME

LISTA
ELEJE!

BECÉZETT
NŐI NÉV
OLASZ

FÉRFINÉV

SZÖVEVÉ-
NYES, 
KUSZA

SVÉD 
TERMÉSZET-

TUDÓS
TEJTERMÉK

... ONO
(LENNON
ÖZVEGYE)

INDULATSZÓ
MAGYAR 
FIZIKUS

(EDE)

CIPELIK
GYOM

CSAK
RÉSZBEN!

BŐVEN
ÁRASZT
... ÁLL

(STRÁZSÁL)

PARLAGON HA-
GYOTT FÖLD
POHÁRBA

ÖNTÉ

SZIBÉRIAI
FOLYÓ 

BECÉZETT
NŐI NÉV

VALAMIT
TÚLZOTTAN

AKAR
NŐI NÉV

INDULATSZÓ
VOLT 

SZÍNÉSZ
(IMRE)

OLASZ
AUTÓJEL

ORR-
ÉRZET

LAKRÉSZ!
KIS TESTŰ

KUTYA

SÁRGÁS TA-
LAJFAJTA
ANGYAL-

RANG!

KELMÉT 
KÉSZÍT

Ő, NÉMETÜL
(NŐNEM)

KELVIN
MAGYAR

FALU

A 
KÖZELEB-

BIT

ELŐTAG:
IDEGEN-
KIEJTETT

BETŰ

UGRÁS-
FAJTA

NÉMÁN
RÁZÓ!

KÖTŐSZÓ
AFRIKAI

FŐVÁROS
NEUTRON

FÜL, 
ANGOLUL

ELEKT-
RON

2

1

FoRGÁCS 
PÉtER

REJtVÉNyE

Az őszi évad  aktívan telt el a különböző íjászversenyek tekintetében. A
felvidéki Udvard Község immár 11. alkalommal rendezte meg a már ha-
gyománnyal bíró nemzetközi 3D terepíjász versenyt, ahol versenyzőink
minden kategóriában kitünő eredményeket értek el. 

1. helyezett : Izsák Patrik ( Junior kategóriában)
2. helyezett:  ifj. Juhász Gábor, (Mini kategóriában) 
3. helyezett:  Vrzala Kornél ( Felnőtt kategóriában).

Íjászaink rátermettségükről tettek tanúbizonyságot több alkalommal is.
Erről tanúskodik a Dél-Komáromban megrendezett V. Ketel Kupa Tradi
Íjászverseny, ahol a „Szürke Farkasok“ csapatversenyben a középmezőny-
ben, egyéni megmérettetésben 2. helyezettként ifj. Juhász Gábor végzett,
és vehette át az „Erdővárosi Íjász Sportegyesület“  oklevelét és az érmet. 

A csapat sikerének kulcsa a kitartó és dinamikus edzésekben és az ala-
pos felkészülésben rejlik. Köszönet a támogatóknak és mindazoknak,
akiknek szívügyük a magyar hagyományőrző íjászat fennmaradása. Gra-
tulálnak és további szép, eredményes versenyzést kívánnak a perbeteiek.

Juhász tímea

A Heineken Slovensko által támoga-
tott Itt otthon vagyunk pályázati prog-
ram megvalósítása keretében, Nyílt na-
pot tartott az Önkéntes tűzoltószerve-
zet. A programelső részében az érdek-
lődők betekintést kaphattak a tűzoltó-
szertár technikai felszereléséről, azok
állapotáról. 

Az ünnepség a tűzoltószertár előtti té-
ren folytatódott, ahol átvehették azokat
a felszereléseket, melyeket egy sikeres
projektnek köszönhetően 1500 euró ér-

tékben nyertek el. Ezek szerint egy új
szivattyúval (PH-1200) és tűzoltó tömlő-
vel lett gazdagabb a tűzoltók technikai
felszerelése. 

Zemkó Margit polgármesternő ünnepi
köszöntőjében megköszönte, a 124 éves
önkéntes tűzoltószervezet eddigi mun-
káját, s azt, hogy rájuk minden körül-
mények között lehet számítani. 

Az ünnepélyes átadást követően a
technika a sportpályára vonult át, ahol a
Nyílt nap tovább folytatódott, tűzoltó-,
kutyakiképző- és zumbabemutatóval. 

(miriák)
Dávid Mužíček felvételei

Hétfájdalmas Szűz Mária ün-
nepén – a Faluház előtti té-
ren - harmadik alkalommal
került sor a jótékonysági ma-
dárijesztő árverésre. 

„Fogjunk össze természetes
módon a kártevők ellen az is-
kola javára! Nagy megtisztel-
tetés lenne számunkra, ha az
ön kertjét, szőlőjét iskolánk
gyermekeinek keze munkája
díszíthetné“ – állt a meghívó-
ban, nem titkolva, hogy a ma-
dárijesztők árverésével egye-

dülálló szüreti hagyományt
teremtettek az Érsekújvári já-
rás falujában. Az ötletgazda
Melecsky Tibor helyi borász
volt, akinek nincs tudomása
róla, hogy Szlovákiában vagy
bárhol külfödön rendeztek
volna ehhez hasonló őszi ár-
verést. „Hagyományt szeret-
nénk teremteni, jövőre már
egy ehhez hasonló rendez-
vénnyel nyitnánk meg a szü-
retet a szőlőhegyen. Eredeti-
leg azt terveztük, hogy az
egész falut bevonjuk a ma-
dárijesztő-készítésbe, ám idő
hiányában végül csak az alap-
iskolásokat tudtuk megszólí-
tani. Így is tizenhárom ötle-
tektől gazdag madárijesztő
várt árverésre“ – tudtuk meg
Melecsky Tibortól.

Az egybegyűlteket Bogdá-
nyi Irén, a magyar alapiskola
igazgatója köszöntötte, és is-
mertette a jótékonysági dél-
után programját. A Kürti
Hegyközséghez tartozó sző-
lősgazdák és borászok mellett
a falu apraja-nagyja részt vett
az árverési ünnepségen.

Elsőként Berta Mária és Bá-
lint Emerencia a kukorica-
fosztást és a kézi morzsolást

mutatták be. Ezt követte a
szőlő feldolgozása, amelyet a
hegyközség elnöke, Melecsky
Tibor mutatott be a gyer-
mekek bevonásával. A vállal-
kozó kedvűek darálhattak, és
az utolsó csepp mustot is ki-
préselhették a szőlőből. Ter-
mészetesen meg is kóstolhat-
ták.

Ezt követte a madárijesztők
árverése, kikiáltási áruk öt
euró volt. A tizenhárom felál-
lított madárijesztő közül
mindegyik elkelt, így a gaz-
dák 340 euróval támogatták a
helyi alapiskolát. Ebben az év-
ben is meghirdették a ma-
dárijesztő-szépségversenyt. A
közönség szavazatai alapján  a
győztes madárijesztő a 8. osz-
tály tanulóinak alkotása, a
Hey Joe lett, második lett a 9.
osztály tanulóinak alkotása, a
Leonidas, harmadik pedig az
Angyalka, az 5. osztály tanu-
lóinak madárijesztője.

A kézi kukoricamorzsoló-
versenyre három kategóriá-
ban került sor. Az 1.-3. osz-
tályból a győztes Horvát
Gyula lett, a 4-6-ból Vadkerti
Balázs, a 7-9-ből Bugár Laura.

A díjakat az alapiskola igaz-

gatónője Bogdányi Irén adta
át az osztályok képviselőinek.
A tanév végén nyárköszöntő
ünnepséget rendeznek a kürti
szőlészek és borosgazdák tá-
mogatásából.

A harmadik madárijesztő

árverést a Fűri Alapiskola ta-
nulóinak és a Csemadok he-
lyi szervezete mellett működő
hagyományőrző csoportnak a
fellépése zárta.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei 

Kürt

Szilas

Ógyalla

Perbete

A Fertő-Hánság festői szépségű tájára rendezett kirándulást a tanyi Cse-
madok és Vöröskereszt helyi szervezete. Meglátogatták Fertődön az Esz-
terházy kastélyt, Nagycenken a Szécsényi család mauzóleumánál rótták le
tiszteletüket. A Fertőbojszon elfogyasztott ebéd után Sopron, a hűség vá-
rosa nevezetességeit tekintették meg idegenvezető segítségével. Aki részt
vett a kiránduláson, sok szép élménnyel lett gazdagabb. cs.v.

Gazdagodtak 
az önkéntes tűzoltók

A „Szürke FarkasOK“
sikerei

A „Szürke FarkasOK“
sikerei

A latin zene egyre nagyobb teret hó-
dít a fitness világában is. Világszerte
már nem cseng ismeretlenül a
zumba kifejezés. Ezt az érzést a zum-
bastic formáció hozta el elsőként
Szilasra, és várhatóan a környékbeli
településekre egyaránt.

A baráti társaságból alakult csapat
minden hétfőn 19 órától kellemes
hangulatot varázsol a szilasi kultúrház
falai közé, ezt fokozza az élő konga
show. Egyre többen választják ezt a
mozgásformát, ahol is különböző ka-

rib és latin-amerikai táncok alapjaira
épülő fitness koreográfiákat sajátít-
hatnak el. Az órákon kívűl időközön-
ként megrendezésre kerülő zumba
partyk kitűnő lehetőséget nyújtanak,
hogy az elsajátított tánclépéseket
könnyedebb stílusban alkalmazhas-
sák. A legutóbbi ilyen buli alkalmával
debütált az Arrabona Ensemble együt-
tes, amely a zumba táncosokkal egy
közös számot adott elő. Élő zene kisé-
retével meglepetésként egyedi kore-
ográfia várta a partyra érkezőket, kb.
30-40 személyt, akik több mint egy
órán keresztül tornásztak. -pint-

Fotó: Szukola István

Élő zumba

Olvasói levél Tanyról

Nem oly régen a festői környezetű Boschán
kastély mellett egy 120 négyzetméteres te-
rületen zöldövezetet alakítottak ki a me-
gyercsiek. Ezt főleg facsemeték kiültetésével
valósították meg. 

Varga Matej és felesége kis fenyőfá-
kat ajándékozott a falunak, ezzel is hoz-
zájárulva a zöldövezet fásításához. Far-
kas Adél pedig juharfákkal szeretné
még kellemesebbé tenni a Boschán kas-
tély területét, melyet közhasznú munkások egy része gondoz. Ottjártunkkor ép-
pen a fűvet vágták. Megyercs község egyik oázisa, a Boschán kastély méltán köz-
kedvelt a helyi lakosok körében.  Most, hogy egy újabb zöldterülettel bővült a
falu, sokan járnak ide, főleg az idősebb korosztály, akik a padokon megpihenve
elbeszélgetnek és visszaidézik a régmúlt időket. Kép és szöveg: -pint-

Újabb zöldterület a falunak

Madárijesztőket árvereztek

Megyercs
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KoS 
Ne hátra tekintgess,
összpontosíts az előt-
ted álló feladataidra.
Érzelmileg kiegyensú-

lyozatlan vagy, ezért a kommu-
nikációd hagy némi kívánniva-
lót maga után.

BIKA
Ezen a héten határt
kell szabnod a költeke-
zésednek, és érdemes

meghozni néhány kemény
döntést az anyagi javaiddal kap-
csolatban is.

IKREK
Közeli ismerősökkel,
rokonokkal lehetnek
vitáid, nézeteltéréseid.
Bár nem veszed túlsá-

gosan a szívedre, azért okozhat
némi csalódást, hogy nem tud-
tok közös nevezőre jutni.

RÁK
Belső bizonytalansá-
godat azzal próbálod
leplezni, hogy folyton
csak beszélsz, be-

szélsz... Figyelj néha arra is,
amit mások mondanak.

oRoSzLÁN
Az itallal nem ártana
vigyáznod, annál is in-
kább, mivel az egész-
séged nem valami fé-

nyes az utóbbi időben.
Szűz

El kell fogadnod, ha
valami véget ér Bár-
mennyire is fájdal-

mas. Ez azért van, mert jön he-
lyette valaki vagy valami más.

MÉRLEG
Valószínűleg tudatos
erőfeszítésre lesz szük-
séged, hogy megnyisd
szívedet a várható

meglepetések előtt. Az indula-
taid helyett inkább a józan esze-
det használd.

SKoRPIÓ
Könnyedén megold-
hatsz valamilyen rég -
óta húzódó problema-
tikus ügyet. Családi

életed is nagyszerűen alakul.
NYILAS

Fontos döntést kellene
meghoznod az érzelmi
életedet és a párkap-
csolatodat illetően, de

teljesen össze vagy zavarodva,
mert nem látod pontosan a
dolgok végkimenetelét.

BAK
Jobban kellene vigyáz-
nod az egészségedre,
mert csúnyán megfáz-
hatsz. Egy kis tisztító-

kúra is segíthet. Szervezd be a
partneredet is és kérj tanácsot
egy szakembertől. 

VÍzöNTŐ
Elképzelni sem tudod
az életedet tartós pár-
kapcsolat nélkül, ezért
- ha éppen egyedül

vagy - teljes erőbedobással ke-
resed a leendő partneredet. 

HALAK
Ez a hét különösen al-
kalmas arra, hogy újra-
gondold és eltervezd

jövődet. Nézz szembe a tények-
kel és ne kergess olyan álmo-
kat, amelyek megvalósulására
egyelőre nincs semmi esély. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

HoroszkópProgramajánló

Humor

ÉSzAK-KoMÁRoM:
Csemadok Székház:
Október 5., 18.00 történelmünk sorskérdései - Dr. Varga Ti-
bor jogtörténész előadássorozata
Nyugdíjasok Klubja: október 6-án, 14.00 órakor a DiaKom
szlovákiai diabetikusok szervezete taggyűlést tart, melyre a ta-
gokat illetve az érdeklődő cukorbetegeket szeretettel várjuk.  
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 gyüj-
teménye november 5-ig látogatható.
zichy palota:
Csótó László - Nosztalgia grafika kiállítás, október 21-ig te-
kinthető meg. 
Selye János Gimnázium Feszty Árpád terme: Sámson Enikő,
Élő népviselet Izsán. A kiállítás okt. 21-ig tekinthető meg.

NAGYMEGYER:
VMK előcsarnoka:
„Csallóközi Színes Ceruzák 2011“ - nemzetközi  kiállítás az
óvodáskorú gyermekek rajzaiból. 

DÉL-KoMÁRoM:
Koppánymonostor, Dózsa Gy. Művelődési Ház, Vendéglő
Köz 2.
Október 1., 14.00-20.00 II. MoNoStoRI VADÁSzNAP
A Komáromban, és vonzáskörzetében élő vadászok trófea
mustrája, kiállítása, Szénási János vadászkutya bemutatója, Er-
délyi Tamás szarvasbőgő Európa-bajnok, magyar bajnok Erdő
-mező állathang ismertetője, Timberstports  Stihl favágóver-
seny bemutató, Ágoston Géza európai ritkaságokat tartal-
mazó fegyvergyűjteménye, Sidi Péter többszörös Európa- és vi-
lágbajnok sportlövő bemutatója, Fazekas Gábor és Varju Ta-
más kés- és bőrműves látványbemutatója, késélezéssel, 
Vadételek kóstolója a helyszínen. A rendezvény ingyenes!
Monostori erőd:
Október 1-2. Nemzetközi kutyakiállítás a Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesületének szervezésében.
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Birkózás Kajak -Kenu
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Látogathatók a pápai kertek
Megnyitották a nagyközönség előtt a Vatikán Állam falain

belüli kerteket, amelyekbe eddig csupán a Szent Péter ba-
zilika kupolájából lehetett belesni. Precedens nélküli kezde-
ményezésről van szó, mivel a pápai állam területe eddig el volt
zárva a tömegturizmus elől, bár a látogatók most sem sétál-
hatnak szabadon a tévékamerákkal pásztázott pázsiton. A kert-
látogatást a vatikáni idegenforgalmi irodaként működő, za-
rándokutakat szervező Opera Romana Pellegrinaggi indította.
A Szent Péter tér melletti XII. Pius térről harminc percenként
indul a csoportos látogatás reggel nyolc órától tizennégy óráig.
Az utolsó busz délután egy órakor indul. A látogatás felnőt-
teknek tizenkét euróba, gyerekeknek nyolc euróba kerül, ha-
téves korig ingyenes.

A paraszt szánt a földön,
mikor megjelenik az egyik ba-
rátja.

- Te Józsi, meghalt az anyó-
sod.

A paraszt szánt tovább,
nem szól semmit, a barátja
újra szól neki.

- Te Józsi, hallottad, amit
mondtam?

Mire a paraszt:
- Nana! Előbb a munka,

utána a szórakozás! 
• • •

A kis molylepke először re-
pül ki a szekrényből. Amikor
hazaér, megkérdi tőle az
anyukája:

- Na, milyen odakint?
- Nagyon örültek nekem,

mert mindenki tapsolt.
• • •

A szöszi a fürdőszobájából:
- 95, 96, 97, 98, 99...Seggíí-

íttsssééggg!!! Százlábú...
• • •

Vadászok beszélgetnek.
- Képzeld, én lőttem egy

szarvast! - mondja az egyik.

- Én meg egy vaddisznót! -
büszkélkedik a másik.

- Én meg lőttem egy nene-
nét! - mondja a harmadik.

- Az meg milyen jószág? -
kérdi a másik kettő.

- Ráfogtam a puskámat, ő
meg azt mondta, nenene!

• • •
Nyuszika bemegy a boltba.
- Kérek egy ecetet!
- Sajnos nyuszika mi nem

tartunk ecetet, ez egy festék-
bolt.

- Én akkor is azt kérek!
- Nyuszika, ez egy festék-

bolt!
- Jó, akkor mondom más-

képp: kérek egy pamacot!
• • • 

- Képzeld, a feleségem meg-
csal, és még hazudozik is!

- Honnan tudod?
- Ma reggel jött haza, és azt

mondta, hogy a nővérénél
aludt.

- És, honnan tudod, hogy
hazudik?

- Onnan, hogy én aludtam
a nővérénél.

Mogyi Kupa 2011
Az éppen megalakult Marcelházi Birkózó Klub a Komáromi

Városi Sportcsarnokban rendezte meg a 2011. évi Mogyi Ku-
pát, amelynek az előző években a Komáromi Spartacus BK
volt a házigazdája. A remekre sikeredett versenybe hat ország
– Ukrajna, Horvátország, Szerbia, Csehország, Magyarország
és Szlovákia – nevezte be 17 klubcsapatát, így 117 versenyző
lépett szőnyegre. A szlovákiai klubokat Somorja, Dunaszer-
dahely, Nyitra, Pozsony, Komárom, Gúta, Madar, és termé-
szetesen a házigazda Marcelháza képviselték. 

Régiónk versenyzőinek eredményei:
Kezdők:
24 kg: 2. Paradi Kevin (Marcelháza)

3. Tóth Dávid (Madar)
29 kg: 3. Paradi József (Marcelháza)
32 kg: 1. Kálmán Krisztián (Marcelháza) 

2. Keszi Bálint (Komárom)
3. Solymos Dávid (Komárom)

34 kg: 1. Zsilák Roderik (Marcelháza)
2. Lengyel Tamás (Komárom) 

36 kg: 1. Megály Zoltán (Marcelháza)
3. Kovács Nikolasz (Madar)

Ifjabb diákok: 
35 kg: 3. Hulman Nikolasz (Komárom)
40 kg: 1. Tóth Ádám (Marcelháza)
52 kg: 2. Marczinko Nikolasz (Marcelháza)

Idősebb diákok:
38 kg: 1. Megály Arnold (Marcelháza)

2. Lakatos Igor (Gúta)
53 kg: 3. Kelkó Viktor (Marcelháza)

Kadettok: 
58 kg: 2. Marczinko Dávid (Marcelháza)
63 kg: 2. Megály Attila (Marcelháza)
74 kg: 1. Dolinszki Norbert (Marcelháza)

100 kg: 2. Nagy Mihály (Marcelháza) 
lányok:
36 kg: 1. Turančíková Anett (Komárom)

2. Zsidek Erika (Marcelháza)
48 kg: 2. Janovicová Petra (Marcelháza)
52 kg: 3. Bogár Rebeca (Marcelháza)
56 kg: 1. Jakab Éva (Gúta)

2. Janovicová Monika (Marcelháza)
A torna legtechnikásabb versenyzője: Megály Attila (Mar-

celháza)
A csapatverseny dobogósai: 
1. Marcelháza 101 pont
2. Somorja 45 pont
3. Termopol (Ukrajna) 42 pont                        -csr-

A keszegfalvi székhelyű Seishin Karate
Klub, amely több egyesületet foglal ma-
gába – Keszegfalva, Dunaszerdahely,
Ekecs, Nemesócsa és Ekel –, Almásfüzi-
tőn vett részt egy nagyszabású nemzet-
közi tornán. Seisen Markovics János
edző növendékei remekül szerepeltek,
hiszen a hét arany-, hat ezüst- és három
bronzérem mellett csapatversenyben is
megszerezték a végső győzelmet. Mind-
ezt 16 csapat részvétele mellett.

A lengyelországi Bydgoszcz-
ban rendezték meg a Vise -
grádi 4-ek olimpiai remény-
ségeinek síkvízi kajak-kenu
versenyét. A versenyre 18 eu-
rópai ország nevezett be, de
eljöttek az Egyesült Államok
és Ausztrália 15-17 éves te-
hetséges versenyzői is. Már
hagyományosan a magyar
küldöttség volt a legnépe-
sebb, összesen 74 kiváló ver-
senyzőt vonultatott fel. Szlo-
vákia 26 versenyzővel vett
részt a versenyen, köztük
négy komáromi, a 15 éves
Szokol Dániel, a 17 éves lő-
rincz Balázs, és a szintén 17
éves Katarína Horváthová és
Roberta Pelantová. 

A 200, 500 és 1000 méteres
távokon nagy volt a konku-
rencia, hiszen rajthoz állt a
nemrég lezajlott junior vb és
Eb több döntőse is. Ebben az
előkelő mezőnyben szépen
helytálltak a komáromi ver-
senyzők, hiszen valameny-
nyien döntőbe jutottak. A csa-
patok versenyében Magyaror-

szág szerezte meg az első he-
lyet Németország és a hazai
Lengyelország előtt, Szlovákia
a hetedik helyen fejezte be a
versenyt. 

A komáromi versenyzők
eredményei:

K-1, 200 m – junior fiúk: 9.
Lőrincz Balázs 

K-1, 1000 m – junior lányok:

6. Roberta Pelantová 
K-2, 1000 m – junior lányok:

7. Katarína Horváthová – Ro-
berta Pelantová 

K-1, 500 m – junior lányok:
8. Katarína Horváthová 

K-2, 500 m – junior lányok:
9. Katarína Horváthová – Ro-
berta Pelantová 

-ip-

FELNŐTTEK
2011. október 1. (szombat) 14.30 órakor: KFC – Pov. Bystrica

(Régióbajnokság), ógyalla – Ímely (V. liga – Keleti csoport),
Gúta „B” – Ógyalla „B”/Bajcs (Területi Bajnokság)  2011. októ-
ber 2. (vasárnap) 10.30 órakor: Dunamocs – Dunaradvány (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 14.30 órakor: Hetény – Komjatice,
Marcelháza - Naszvad (V. liga – Keleti csoport) Madar – Bá-
torkeszi, Pat – Nemesócsa, Izsa – Dulovce, FK Activ – Csalló-
közaranyos, Lakszakállas – Keszegfalva, Šrobárová – Vágfü-
zes/Kava, Perbete – Búcs (Területi Bajnokság), Bogyarét – Bogya
/Gellér, Csicsó – Nagysziget, Nagykeszi – Marcelháza „B”, Őrs -
újfalu – Martos, Ifjúságfalva – Tany. Megyercs – szabadnapos
lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

ligásaink idegenben: Diószeg – Ekel, Nyékvárkony – Gúta,
ViOn „B” – Nagymegyer (IV. liga), Bánov - Szentpéter (V. liga
– Keleti csoport), Nádszeg – Ekecs (V. liga – Déli csoport) 

TERÜLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK    
2011. október 1. (szombat) 14.30 órakor: Tany – Őrsújfalu,

Lakszakállas – Keszegfalva. Hetény, Madar és Dulovce – sza-
badnaposak lesznek. 2011. október 2. (vasárnap) 12 órakor:
Nemesócsa – Perbete. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK
2011. október 1. (szombat) 12.30 órakor: Csallóközaranyos

– Madar, Naszvad – Ímely, Tany – Hetény/Őrsújfalu, Laksza-
kállas – Keszegfalva, Nemesócsa – Perbete. 

Komáromiak az olimpiai 
reménységek versenyén 

Tornagyőzelem Almásfüzitőn 

A sikeres Seishin Karate Klub versenyzői

Aranyérmesek: Gergely Márton és Kovács Kata
Zsófia (Ekecs), Bakos Virág Orsolya és Lovász Mik-
lós (Keszegfalva), Cserepes Zoltán (Nemesócsa),
Huszák Krisztina és Dömény Máté (Dunaszerda-
hely).

Ezüstérmesek: Demeter Virág Orsolya és Miko-
lai Ákos (Ekecs), Baranyovics Tamás és Fűri Péter
(Keszegfalva), Fodor Gergő és Virág Erik (Duna-
szerdahely).

Bronzérmesek: Varga Dóra, Bajcár Ádám és Otil
Gábor (Dunaszerdahely)

Heti focimenü

A komáromi versenyzők Bydgoszczban, balról jobbra: Szokol Dá-
niel, Katarína Horváthová és Lőrincz Balázs (a felvételről hi-
ányzik Roberta Pelantová, aki közben megbetegedett) 
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V pondelok 26. 9. predpokladám v našom
regióne prevažne jasno, bez zrážok, zrána mož-
nosť miestnych hmiel. Nočná teplota od 10
do 12  C̊, denná teplota od 23 do 25  C̊. Slabý
JV vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 27. 9. predpokladám v našom re-
gióne prevažne jasno alebo polojasno, zrána
možnosť miestnych hmiel a bez zrážok, prí-
jemne teplo. Nočná teplota od 10 do 12  C̊,
denná teplota od  24 do 26  ̊C. Slabý J vietor do
2 – 4 m/s.

V stredu 28. 9. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo polojasno, zrána možnosť
miestnych hmiel a bez zrážok. Nočná teplota
od 11 do 13  ̊C, cez deň od 23 do 25  ̊C. Slabý JV
vietor do 2 – 4 m/s.  

Vo štvrtok 29. 9. predpokladám v našom
regióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota

od 10 do 12  C̊, cez deň od 23 do 25  C̊. Slabý
premenlivý vietor do  2 – 4 m/s.    

V piatok 30. 9. predpokladám  v našom re-
gióne polojasno 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. ( od 7 – 14 km/h.)  

V sobotu 1. 10. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
9  do 11  ̊C, denná teplota od 21 do 23  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 – 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.) 

V nedeľu 2. 10. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
8  do 10  ̊C, denná teplota od 21 do 23  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 – 4 m/s. 

V nasledujúcom týždni očakávam veľmi
príjemné jesenné počasie bez väčších zmien.

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

Predpoveď počasia 26. 09. - 2. 10.

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

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

eLán AUtóISkoLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

337700 eeuurróó

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059
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Rozvoz tovaru do celého okresu zDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LAcno!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVc a 
laminátových

parkiet

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

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

Klub dôchodcov v Hurba-
nove 16. a 17. septembra hý-
ril všetkými farbami jesene.
Rozkvitli tu nádherné je-
senné kvety, na prestretých
stoloch sa hrdo pýšilo fa-
rebné ovocie a zelenina a na
stenách nádherné ručné
práce paličkovanej čipky.

Členovia Klubu dôchodcov
a Jednoty dôchodcov v Hur-
banove  sa rozhodli, že verej-
nosti ukážu svoje práce ako aj
výpestky svojich záhradiek.
Slávnostného otvorenia vý-
stavy sa zúčastnila aj primá-
torka mesta JUDr. Margita
Zemková, ktorá ocenila ši-
kovné ruky našich dôchod-
cov. 

Dni strávené medzi kveti-
nami, ale aj zeleninou a ovoc-
nými stromami priniesli svoj
výsledok. Vyše tridsať vysta-
vovateľov prinieslo tohto-
ročnú úrodu záhradiek, aby
pod šikovnými rukami aran-
žérok Milky Červenákovej,
Zuzky Ďurčovičovej a Evy Ba-
loghovej vzniklo nádherné
dielo vhodné  obdivu.  Po vy-
konaní posledných úprav  už mohli vchádzať hostia, aby si

prezreli zaranžovanú malú zá-
hradku kvetín a kaktusov vo
vestibule,   výpestky našich
záhradkárov, ako aj nádherné
výtvory pani Márie Cupero-
vej, ktorá prezentovala svoje
práce zhotovené paličkovou
technikou. Pani učiteľky svo-
jim žiakom vysvetľovali a opi-
sovali jednotlivé druhy vysta-
vovanej zeleniny, ovocia a kve-
tov. Paradajky, fazuľa, cibuľa,
zemiaky, tekvica, uhorka,
mrkva, petržlen, a rôzne
druhy papriky, majoránka, ba-
zalka, jablká,  astry, cínie, be-
gónie, georgíny, dálie, petú-
nie, kaktusy,  tak toto všetko
ako aj ďalšie vystavené expo-

náty sme mohli obdivovať na
výstave v Klube dôchodcov.
Vyše stopäťdesiat záujemcov
dvojdňovej výstavy neoľuto-
valo svoju návštevu, ale ľuto-
vať môžu tí, ktorí neprišli.

O kráse výstavy svedčia aj
mnohé podpisy a slová
vďaky, ktoré dôchodcom zos-
tanú  v knihe návštev ako pa-
miatka na túto milú udalosť.
Našim babičkám a deduškom
patrí za realizáciu výstavy
veľké ďakujem. Želáme im
všetkým pevné zdravie a ešte
veľa príjemných chvíľ stráve-
ných nielen v záhradke ale aj
v kruhu priateľov v Klube dô-
chodcov.

Text a foto: M. Hamranová

len málokedy sa stáva, že ju-
bilujúca usadlosť dostane do
vienka básnickú zbierku re-
nomovaného autora. takáto
vzácna výnimka sa udiala v
90-ročnej Šrobárovej, ktorej
takýmto spôsobom vyznala
lásku poetka Drahomíra Pe-
chočiaková.

Poetku Pechočiakovú mi-
lovníci slovenskej poézie už
stihli zaregistrovať i obľúbiť.
Narodila sa roku 1945 v Chrab-
ranoch, okres Topoľčany, a
keď mala päť rokov, rodina sa
presťahovala do Šrobárovej,
kde jej otec Andrej Gere bol
riaditeľom školy. Základnú
školu vychodila v Šrobárovej
a v Marcelovej, Jedenásťročnú
strednú školu skončila v Ko-
márne, no potom ju osud za-
vial do druhých končín. Žije a
tvorí v Nitre, kde až do od-
chodu do dôchodku bola ria-
diteľkou Domu Matice slo-
venskej. Doposiaľ vydala se-
dem básnických zbierok a tri
publikácie inakšieho rázu. 

V Šrobárovej prežila trinásť
krásnych rokov detstva a mla-
dosti, počas ktorých – ako píše
- „človek dostáva krídla“. Hoci
táto dedina pod Starým
vrchom nebola jej rodiskom,
obľúbila si ju natoľko, že sa do
nej často a rada vracia. V básni
Šrobárovej sa k tomu kraju
vyznáva takto: „V bázni po-
kľaknem na tú zem, chvíľa je
krátka – láska večná“. Obyva-
teľom tejto jubilujúcej obce ve-
novala aj ostatnú svoju zbier -
ku Mozaikové okná, do ktorej

sústredila 71 básní, pričom vi-
aceré z nich námetovo čerpajú
z prostredia nášho regiónu.

Krst knihy sa uskutočnil pri
príležitosti osláv 90. výročia
vzniku Šrobárovej v polovici
septembra. Krstnými rodičmi
sa stali Miroslav Hulák, sta-
rosta obce, Božena Gažová, ve-
dúca práve dvadsaťročného
miestneho speváckeho zboru
Lipa a Jozef Černek, predseda
Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Komárne. Keďže v
erbe tejto obce sú vyobrazené
dva bohaté strapce hrozna, je
pochopiteľné, že dielo
pokrstili vínom, ešte k tomu
Červeným tramínom ročník
1983 z archívu uznávaného
šrobárovského vinohradníka
Jozefa Nováka.

Drahomíra Pechočiaková
začala publikovať pomerne
neskoro. Azda aj preto má ešte
v rukopisoch mnohé verše,
rozprávky, poviedky a príhody,
ktoré postupne mieni uverej-
niť. Podistým v nich nájde
svoj odraz aj náš úrodný a me-
lancholicky krásny región, v
ktorom poetka získala du-
chovné korene.

fb

Výstava v Klube dôchodcov

Básnická zbierka venovaná jubilujúcej obci

Mojej milej 
Šrobárovej...

lúpež
19. septembra večer krátko pred pol deviatou, vošiel do pohostinstva v obci Tôň muž vysoký

asi 190 cm, v čiernom oblečení s kuklou na hlave. V ľavej ruke držal krátku strelnú zbraň, kto-
rou udrel pracovníčku do tváre. Páchateľ hovoriaci po maďarsky oznámil žene, že prišiel po
tržbu. Následne sa zmocnil finančnej hotovosti 600 €. 49 ročná poškodená, ktorá bola v po-
hostinstve v čase prepadu sama, utrpela povrchové poranenia hlavy a tváre.

Komárňanskí policajti po páchateľovi intenzívne pátrajú. Zároveň žiadame o pomoc aj prí-
padných svedkov, ktorí sa v tomto čase pohybovali na Hlavnej ulici v okolí pohostinstva a
videli niečo podozrivé, aby to oznámili na polícii.

Vyšetrovateľ z Komárna začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže, za ktorý hrozí trest
odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

S účinnosťou od 1. októbra 2011 určuje za-
mestnávateľom, ktorí zamestnávajú 3 a viac
zamestnancov, aby posielali tlačivá - Regist-
račný list fyzickej osoby, Mesačný výkaz po-
istného a príspevkov a Výkaz poistného a
príspevkov – prostredníctvom elektro-
nických služieb Sociálnej poisťovne, teda v
elektronickej forme. Rovnaká povinnosť sa
bude s účinnosťou od 1. novembra 2011
týkať zamestnávateľov s 2 zamestnancami a
s účinnosťou od 1. decembra 2011 zamest-
návateľov s 1 zamestnancom.

Sociálna poisťovňa je presvedčená o potrebe
bezpapierovej komunikácie so zamestnávate-
ľom, ktorá prináša mnohé výhody. Tento krok
bude znamenať nielen úsporu nákladov na
poštovné, ale aj napríklad možnosť okamžitej
kontroly odoslania dokumentov, potvrdenie
prijatia dokumentov, či prehľad o histórii za-
slaných dokumentov. Zriadenie prístupu k
elektronickým službám je jednoduché a na
počkanie v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa sa snaží vyjsť v ústrety
svojim klientom a uľahčiť im komunikáciu s
inštitúciou, s ktorou pravidelne prichádzajú do
kontaktu. Jedným z takýchto proklientských
krokov je rozširovanie elektronickej komuni-
kácie pre zamestnávateľov, ktorá ich odbremení
od predkladania tlačív v papierovej forme a
ušetrí náklady na poštovné. Zamestnávateľom
tiež ušetrí čas potrebný na splnenie oznamo-
vacej povinnosti a Sociálnej poisťovni pomôže
zefektívniť procesy, ktoré slúžia klientovi. 

Sociálna poisťovňa pamätá aj na tých za-
mestnávateľov, ktorí ešte nemajú zriadený
prístup k internetu. V každej pobočke Sociál-
nej poisťovne bude od 3. 10. 2011 zabezpečený
diskrétny prístup minimálne k  jednému po-
čítaču, slúžiacemu na zasielanie dokumentov
elektronicky. Zároveň bude k dispozícii za-
mestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý pomôže
každému zamestnávateľovi s odosielaním do-
kumentov elektronicky a odpovie na jeho prí-
padné otázky.

zriadenie prístupu k elektronickým služ-
bám Sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ alebo ním splnomocnená
osoba pre zriadenie prístupu k elektronickým
službám Sociálnej poisťovne uzavrie v pobočke
Sociálnej poisťovne „Dohodu o používaní elek -
tronických služieb Sociálnej poisťovne pre od-
vádzateľov poistného“. Následne mu zamest-
nanec  Sociálnej poisťovne vydá bezpečnostný
predmet (GRID kartu), ktorý slúži na prihláse-
nie do elektronických služieb a na overenie
identity klienta pri zasielaní dokumentov.

Používanie elektronických služieb Sociálnej
poisťovne ponúka zamestnávateľom nasle-
dovné výhody:

- Okamžitý prehľad a kontrolu zamestnáva-
teľom zaslaných dokumentov

- Históriu zaslaných dokumentov
- Register zamestnancov – prehľad zamest-

nancov zamestnávateľa tak, ako sú evidovaní
v registri Sociálnej poisťovne

- Saldokonto zamestnávateľa – prehľad pred-
pisov, úhrad a zostatkov členený na obdobia
(mesiace)

- IUP (individuálny účet poistenca) pre
fyzickú osobu, ak o to požiada-, nebude už
musieť v prípade záujmu písomne žiadať o
informácie o dobách a výške poistného.

Podrobné informácie o zriadení prístupu do
systému elektronických služieb Sociálnej po-
isťovne, resp. o súvisiacich otázkach, môže za-
mestnávateľ získať v pobočkách Sociálnej po-
isťovne.  Samotný systém elektronických slu-
žieb Sociálnej poisťovne je dostupný na we-
bovej adrese https://esluzby.socpoist.sk/.

Z policajných hlásení

Sociálna poisťovňa rozširuje
elektronickú komunikáciu 
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Spomienka
„V oku slza, v srdci žial, čo nám bolo
milé, to nám osud vzal.” 
Odišiel si tíško, náhle bez slova rozlúčky,

no v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 1. októbra 2011 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia môjho milovaného

manžela a otca 
Karola Czanika z Komárna. 
I dnes s veľkou láskou si naň spomíname  a kto ho 

poznal venujte mu tichňú spomienku. 
Manželka, dcéra, syn a rodina.
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Első fotóm

Dékányiová tamara
Érsekújvár
(3100/47)

Fűri Balázs 
Gúta

(3400/49)

Mészáros zolya 
Gúta

(3300/50)
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTáS 120 NYElVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

magasnyomással, KN, Nz, DS. 
tel.: 0908 796 813.

újSzÜLöTTEK:
Karász Róbert (Kukučínov – lévai járás); Lakatos Tamara
(Ógyalla); Pálfy Anna (Izsa); Vidermanová Nina (Keszegfalva);
Mihalics Alexander (Gúta); Mészáros Zolya (Gúta); Očkajá-
ková Dorisa (Gúta); Fűri Balázs (Gúta); Dékányiová Tamara (Ér-
sekújvár); Kolocsics Adrián (Nagykeszi); Szőköl András (Ko-
márom); Takácsová Bianka (Komárom); Haxer Zsuzsanna
(Csallóközaranyos); Némová Dominika (Gúta).

ELHUNYTAK:
Kiss Tibor (62) Komárom; Forgácsová Mária (71) Megyercs;
Szalai Erzsébet (86) Csallóközaranyos; Vincze László (60) Kava;
Nehézová Helena (85) Komárom; Kovács Jozef (75) Madar;
Meiselová Marta (92) Komárom; Molnár Juraj (76) Komá-
rom; Szűcs Eugen (54) Komárom; Kovácsová Sidónia (83)
Nagykeszi. 

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK:
Horváth Tomáš és Bölcskei Eva (Komárom); Emmer Peter és
Skutová Veronika (Komárom); Papp László (Madar) és Orso-
vicsová Nikoleta (Komárom).

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.

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal  mon-
dunk köszönetet minden kedves rokon-
nak, barátnak, ismerősnek, akik szep-
tember 15-én elkísérték utolsó útjára

Szabó Évát szül. Papp 
(Csallóközaranyos).

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmun-
kat. A gyászoló család.

Szeptember 25-én ünnepelte születésnapját 

Vörös Julianna 
Lakszakállason. 

E szép ünnep alkalmából nagyon sok boldog-
ságot, erőt, egészséget, kíván szerettei körében:
lányai Tímea és férje Luboš, lánya Rita, párja
Laci, a mamit milliószor csókolják unokái Bar-
bara és Tímea.

Szeptember 25-én ünnepelte 
85. születésnapját édesanyánk 

özv. Zsapka lajosné 
szül. Megó Irén. 

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk halálának
első évfordulóján a drága férjre, édes-
apára

Czanik Károlyra 
Komáromból.

Akik ismerték és szerették, szentelje-
nek emlékének egy néma percet ezen
a szomorú élső évfordulón. 

Örökké gyászoló család.

Szeptember 29-én 3 éves 

KKoommjjáátthhyy  aattttiillaa
lándoron.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálunk: 

apa, anya és 
az egész család.

E szép ünnep alkalmából kí-
vánunk jó egészséget és szép
időskort. Szerető lánya
Irénke, veje Sanyi és fiai csa-
ládjukkal.

Szeptember 26-án ünnepli 
15. születésnapját 

Szeptember 30-án 1 éves 

lukovics lilly
Komáromban.

E szép ünnep 
alkalmából boldog 

születésnapot 
kívánunk neki: 

apa, anya és a család.

Zengő evelyn 
Keszegfalván.

Sok boldogságot kíván: anya,
apa, Kiara és az egész rokonság.

Mellékállásban kere-
sünk amatőr /profi mo-
delleket (3-50 év között) és
Duci Hölgymodelleket (16-
50 év) reklám- és divatfo-
tózásokra, bemutatókra,
reklámfilm szerepekre stb.
további információ és je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu weboldalon! 

Szeptember 27-én 
ünnepli 

70. születésnapját 

Balogh antal 
Kabátfalun.

Ezúton köszöntjük és jó egészséget kí-
vánunk neki: lánya Brigitta és fia Gabi,
unokái: Szandra, Dani, Rebeka, Hajni.

toutou cestou sa chcem
ospravedlniť svojim 

kamarátom Julkovi Cs. 
a Vladkovi M.

Marek Hluško 
litovel Pub

• 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 sze-

mélyig, áruszállítás
1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907
490 224.
• Eladó 15 kilós
Co palack, hasz-
nálható csapoló-
pulthoz, szóda-
géphez és hegesz-
tőgéphez. tel.:
0907 486 768.
• Krém zenekar!
tel.: 0907 272 399.
•Eladó  5-szobás
126 m2-es lakás.
Tel.: 0907 231 199.
• Személyszállítás
minibuszokkal 1-
14 személyig, bel-
föld-külföld. tel.:
0915 111 646.

• Gyorsan pénzre
van szüksége?
Hívjon! Tel.: 0919
079 983. Magyaror-
szágon dolgozók,

nyugdíjasok, vállalkozók is.
• Medencefedést  gyártó cég
értékesítő munkatársat keres
Szlovákiában Komárom me-
gyében, feltétel: műszaki vég-
zettség, szlovák és magyar
nyelvtudás, jogosítvány. Je-
lentkezést fényképes önélet-
rajzzal az info@nivovas.hu -ra
várjuk.
• 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.
• Emeletes családi házban

APLICO SERVICE, 
Damjanich utca 3, Komárom
T-COM épülete 1.emelet 105
Tel.: 0905388820, 0911388820, 
e-mail: aplico@slovanet.sk

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.
• 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.
• 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.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13
– Letecké pole a Timi fodrá-
szat mellett. Tel.: 0915 470 806.
• Eladó gyerekcsúszda, hor-
dók, szőlődaráló, szőlőskád
szüreteléshez. Tel.: 0905 327
657.
• Eladó 2-szobás családi ház,
teljesen felújítva Csallóköz-
aranyos vagy cserélni 2-szobás
Komáromban + hozzáfizetés.
Ár: 34.000 € + megegyezés.
Tel.: 0908 785 889.
• Hľadám opatrovateľku do
Nemecka na dvojtýždňovú
výmenu k 73 ročnej pani.

Vyžaduje sa ovládanie nem.
jazyka na dobrej základnej
úrovni. Tel.: 0915 734 097.
• Ich suche eine pflegerin
für eine ältere Dame in De-
utschland. Deutsch kennt-
nisse sind erforderlich. Infor-
mationen unter tel.: 0915 734
097.
• Eladó szoba-konyhás 3-szo-
bás lakás Komáromban. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton. Tel.: 0907 753 637.
• Dám do prenájmu ob-
chodný priestor 36 m2 na ul.
K. Thalyho (pri tržnici) ako ob-
chod alebo kanceláriu. Info
0905 649 686.
• Csempézést, kőműves-
munkát vállalok. Tel.: 0949
134 402.
• Eladó 3-szobás családi ház
Őrsújfalun (Nová Stráž) – Va-
das 418. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0949 111 269.
• Kőművescsoportok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 0915 912
763.
• Lakatos- és forrasztómun-
kát vállalunk. Tel.: 0915 912
763.
• Buszkáti fehér nyulak el-
adók. Tel.: 0918 970 451.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás - Len. sady. Tel.: 0903 651
080.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.

• Eladó színes Sony TV, 80
cm-es ajtó. Tel.: 0948 006 071.
• Térkő, járdaszegély, fűhé-
zagos betonkockák eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Szalma eladó. Tel.: m0908
567 830.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.
• Eladó gyerek sportkocsi,
mikrohullámú sütő. Tel.: 0948
006 071.
• Ápoló, gondozó munkát
keresek, KN és külföld is. Tel.:
0949 274 976.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, okt. 28-29-30, érdeklődni
lehet. Tel.: 0903 648 083.
• Eladó 3-szobás családi ház
nagy telken Hetényen, csen-
des utcában. Tel.: 0907 753
637.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton, 20 ár telek. Tel.: 0907
753 637, 15.00 óra után.
• Esőcsatornák szerelése,
tisztítása. Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház Nagyme-
gyeren, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Fenyőfa kivágását válla-
lom, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0919 020 106.
• Pitbullt fedeztetésre aján-
lom. Tel.: 0944 139 197, 0908
150 934.
• Fenyőfát vásárolok fel ,
ezüstfenyők előnyben. Tel.:
0903 227 018.
• Eladó szimbolikus áron,
Dormeo fekhely 200 x 100, 20
cm. Tel.: 035/7703 343.
• Eladó 3 kapás fordítós eke.
Tel.: 0908 713 107, ár: 700 €.
• Csempézés és egyéb bur-
kolatok. Tel.: 0915 752 501.
• Szórólapok kihordását vál-
lalom Búcson. Tel.: 0907 261
131.
• Eladó nyulak húsnak vagy
tovább tartásra. Tel.: 0908 421
487.

• Otthonról irányítható
mikro vállalkozás kis befekte-
téssel. Tel.: 0915 887 466.
• Kiadó berendezett szoba-
konyhás lakás a Meštianska
utcán. Tel.: 0904 594 535.
• Eladók hízók élve 1,40
€/kg, hasítva 1,75 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Egészségügyi és pénzügyi
gondokra, megoldás! Hívjon:
0949 483 877.
• Eladó 5-szobás szuterénos
családi ház Keszegfalván. Tel.:
0915 779 543.
• Megkímélt gyermekállóka
eladó, 30 €. Tel.: 0907 124 990.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálást vállalok 3-12
éves korig. Tel.: 0903 941 032.

• Eladó 3-kerekű kerékpár
felnőttek részére, ár: 300 €.
Tel.: 0910 552 530.
• Idős emberek gondozását
vállalom akár külföldön is.
Tel.: 0907 203 410.
• Eladó 60 l-es szőlőprés,
hidr. nerez demizsonok 5-50 l-
ig. Tel.: 0904 594 535.
• Eladó Izsán új családi ház,
ár: 63.000 €. Tel.: 0905 532 679.
• Eladók 25-30 kg-os mala-
cok. Tel.: 0908 791 366.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Eladó kerti faház, szétszed-
hető, kedvezményes áron.
Tel.: 0907 526 736.
• Predám drevenú záhradnú
chatu, rozoberateľnú. Tel.:
0907 526 736. 
• Eladó szőlőprés, zúzó, 50 l-
es demizsonok. Tel.: 0907 561
032.

• Elajándékozok perzsa keve-
rék kiscicákat Gútán. Tel.:
035/777 1727.
• Egészítse ki jövedelmét.
Ajándék kozmetikai termé-
kek. Tel.: 0908 835 914. 
• Eladó új mágneses impul-
zusokkal gyógyító párna
(62x23 cm) Gútán. 800 € Tel.:
0908 504 674.
• Egyedülálló nyugdíjas ki-
adó szobát keres. Tel.: 0908
625 227.
• Eladó Škoda 105, kitűnő ál-
lapotban. Tel.: 0948 120 708.  
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
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Érdekes eredmények születtek szinte
valamennyi bajnokságban. A Régió-
bajnokságban három percen múlott a
lilák igazi boldogsága, de ismét hagy-
ták kiénekelni kezükből azt a bizo-
nyos sajtot. A negyedik ligában to-
vább szerzik szurkolóiknak az örömöt
Gútán és Ekelen. Az ötödikben meg-
szerezte első bajnoki pontjait a He-
tény, és éppen a várva-várt járási rang -
adón sikerült ez a bravúr. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a naszvadiak
visszavették a vezetést a bajnokság-
ban, nem kevésbé, hogy javul az
ógyallaiak játéka. A területi Bajnok-
ságban a gútai fakó idegenben ütötte
ki a vágfüzesieket, de a patiaknak
sem  lehetett nyugodt álmuk az el-
múlt éjszaka. A második osztályban
meglepetésként könyveltük el a mar-
tosiak győzelmét Nagykeszi ellené-
ben. Vagy mégsem volt meglepetés? 

RÉGIÓBAjNoKSÁG
Nyárasd – KFC 2:2 (0:1), Kósa 2
Szinte hihetetlen, de mégis igaz. A li-

lák Kósa két góljával a találkozó 87. per-
cében még 0:2 arányban vezettek, és
mégis csak egy ponttal távoztak Nyá-
rasdról. Érthetetlen ez a rövidzárlat an-
nál is inkább, mivel végig jól játszot-
tak, és kezükben tartották a mérkőzés
gyeplőjét. Az egy pont sem rossz ide-
genből, de most nagyon közel volt a
három.

IV. LIGA
Gúta – ČFK Nyitra 1:0 (1:0), Máté Zs.
Már a találkozó első percében meg-

született a végeredmény, amikor Máté
Zs. szabadrúgásból, egy jól irányzott lö-
véssel bevette a vendégek hálóját. Ez-
után többségében a két büntetőterület
közt csordogált a játék, különösebb
helyzetek nélkül. A vendégek is né-
hányszor próbálkoztak kapura lövéssel,
de a hazai hálóőr minden esetben a
helyén volt. A végén aztán a hazaiak
növelhették volna előnyüket, de Kürty
óriási helyzetben – egyedül a kapussal
szemben – nem tudta gólra váltani
igyekezetét.    

Nagymegyer – Ipolyság 3:0 (3:0),
Santos 2, Gerhát

Az első félidőben nagyon jól játszot-
tak a hazaiak, és a három gól mellett
több kínálkozó helyzetet is elpuskáz-
tak. A második félidőre, talán a biztos
vezetés tudatában, kissé alábbhagyott a
lendületük, így több gólt a szurkolók
már nem láttak. 

Ekel – Nyékvárkony 4:1 (3:1), Bogyai
2, Gőgh, Novák 

Egy pillanatig nem volt kétséges a
hazaiak győzelme, akik nagyszerűen
kombináltak, és helyzetkihasználás
dolgában is legalább 50 százalékra tel-
jesítettek.  A vendégek csapatában pá-
lyára lépett Pinte Attila és Méhes Tibor
is, de teljesítményük messze elmaradt
Gőghétől a hazai csapatban, aki ismét
„vállára vette” a mérkőzést, remek meg-
oldásokkal, és egy remekbeszabott gól-

IV. LIGA
1. Šurany 8 5 2 1 21:6 17
2. Kolárovo 8 5 2 1 14:8 17
3. okoličná 8 5 0 3 21:12 15
4. Dvory n/Ž. 8 4 2 2 14:10 14
5. Neded 8 4 2 2 14:10 14
6. Váhovce 8 4 2 2 21:20 14
7. Veľký Meder 8 4 1 3 10:5 13
8. Vrakúň 8 4 1 3 14:9 13
9. ČFK Nitra 8 4 0 4 11:17 12

10. Nový Život 8 3 1 4 11:12 10
11. Veľké Lovce 8 3 1 4 14:18 10
12. ViOn „B“ 8 3 1 4 11:15 10
13. Štúrovo 8 3 1 4 14:19 10
14. Sládkovičovo 8 3 0 5 15:18 9
15. Horná Kráľová 8 1 0 7 8:19 3
16. Šahy 8 1 0 7 6:21 3

V. LIGA
1. Nesvady 8 6 0 2 18:7 18
2. Želiezovce 8 5 1 2 14:8 16
3. Komjatice 8 5 1 2 15:9 16
4. Hont. Vrbica 8 4 3 1 15:6 15
5. Bešeňov 8 5 0 3 19:14 15
6. Kalná n/Hr. 8 4 2 2 8:7 14
7. Imeľ 8 4 0 4 28:23 12
8. Čaka 8 3 2 3 14:12 11
9. Tvrdošovce 8 3 2 3 16:14 11

10. Hurbanovo 8 3 2 3 9:12 11
11. Kozárovce 8 3 1 4 9:20 10
12. Marcelová 8 2 2 4 13:12 8
13. Tlmače 8 2 2 4 11:16 8
14. Bánov 8 2 1 5 8:13 7
15. Svätý Peter 8 2 1 5 13:23 7
16. Chotín 8 1 0 7 14:28 3

TERÜLETI BAjNoKSÁG
1. Cs.-aranyos 8 6 1 1 20:12 19
2. Bátorkeszi 8 6 0 2 18:8 18
3. Keszegfalva 8 5 3 0 13:5 18
4. Lakszakállas 8 5 0 3 20:21 15
5. FK Activ 8 4 2 2 18:19 14
6. Dulovce 8 4 1 3 24:9 13
7. Búcs 8 4 1 3 25:19 13
8. Perbete 8 4 1 3 16:14 13
9. Šrobárová 8 3 1 4 20:13 10

10. Izsa 8 2 4 2 15:15 10
11. Gúta „B“ 8 2 3 3 23:14 9
12. Nemesócsa 8 2 1 5 12:18 7
13. Ógyalla „B“/ Bajcs 8 1 3 4 12:16 6
14. Madar 8 1 3 4 11:20 6
15. Pat 8 1 2 5 11:24 5
16. Vágfüzes/Kava 8 1 0 7 6:37 3

TERÜLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY
1. tany 8 7 1 0 37:6 22
2. Marcelháza „B“ 8 6 1 1 30:14 19
3. Dunamocs 7 5 0 2 35:11 15
4. Nagykeszi 6 3 1 2 17:6 10
5. Őrsújfalu 6 3 1 2 15:8 10
6. Bogya/Gellér 6 3 1 2 13:10 10
7. Nagysziget 6 3 1 2 13:16 10
8. Martos 7 3 1 3 8:14 10
9. Bogyarét 7 2 0 5 11:21 6

10. Csicsó 6 2 0 4 10:27 6
11. Dunaradvány 6 1 1 4 14:15 4
12. Ifjúságfalva 6 0 1 5 0:27 1
13. Megyercs 7 0 1 6 4:32 1

TERÜLETI BAjNoKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Keszegfalva 7 4 1 2 38:15 13
2. Őrsújfalu 5 4 0 1 23:2 12
3. Tany 6 3 1 2 15:14 10
4. Perbete 6 3 0 3 19:16 9
5. Lakszakállas 5 3 0 2 15:14 9
6. Nemesócsa 6 3 0 3 19:18 9
7. Hetény 9 3 0 6 23:27 9
8. Dulovce 7 3 0 4 21:32 9
9. Madar 7 2 0 5 17:52 6

TERÜLETI BAjNoKSÁG - DIÁKoK
1. Cs.-aranyos 6 4 1 1 42:20 13
2. Lakszakállas 5 4 1 0 18:4 13
3. Madar 4 3 1 0 24:4 10
4. Ímely 4 3 1 0 22:8 10
5. Naszvad 6 3 1 2 26:9 9
6. Tany 5 2 0 3 17:12 6
7. Perbete 5 1 0 4 12:25 3
8. Nemesócsa 4 1 0 3 3:24 3
9. Hetény 4 0 1 3 3:16 1

10. Kameničná 5 0 0 5 2:47 0 A
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Járási ra ngadón szerezték meg
első pon tjaikat a hetényiek 

lal kápráztatta el a szurkolókat. Igaz,
valamennyi játékostársa jó teljesít-
ményt nyújtott, Bogyai ezt két fejes-
góllal is igazolta, de Novák küzdőszel-
leme, Faragó gyorsasága és a fiatal ha-
zai tehetség Soldan igyekezete is fi-
gyelmet érdemelt.     

további eredmények: Šurany – Ne-
ded 3:1, H. Kráľová – Sládkovičovo 1:2,
V. Lovce – N. Život 0:1, Váhovce – Štú-
rovo 5:1, Dvory n/Ž. – ViOn „B” 3:1.

V. LIGA – KELETI CSoPoRT 
Garamkálna – Marcelháza 1:0 (1:0)
Vendég helyzettel kezdődött a ta-

lálkozó, de aztán a hazaiak vették át az
irányítást. Ebből gólt is sikerült sze-
rezniük, nagy szerencséjükre, mert a
második félidőben a vendégek oktat-
ták a labdarúgást. Mindezt azonban
hiába, mert a temérdek helyzetükből
egyet sem sikerült kihasználniuk. 

tardoskedd – ógyalla 0:0
Lényegesen feljavult az ógyallaiak

játéka az utóbbi mérkőzésekhez mér-
ten, de ami nem változott, az a hely-
zetkihasználásuk. Az első félidőben
négy ziccert is kihagytak, és a végel-
számolásnál ez nagyon hiányzott.

Ímely – tolmács 5:2 (2:2), Csapó,
Lovász J., Lovász M., Kender, Oršolík

Az utóbbi hetekben érezhető volt,
hogy előbb-utóbb valaki „elviszi a bal-

hét” Ímelyen, nos, a tolmácsiak voltak
azok. Igaz, ők vezettek 1:0 arányban,
de a második félidőben már nem le-
hetett feltartóztatni a remekül játszó
hazaiakat.

Szentpéter – Hetény 2:3 (1:1), Mol-
nár, Urbánek – Kosdi, Lévai, Lucza

Gyenge színvonalú mérkőzésen sze-
rezte meg első bajnoki pontjait a heté-
nyi csapat. Viszont megérdemelten,
merthogy a találkozó 35. percétől tíz
emberrel is becsületesen küzdöttek, mi-
után Andruskó jutott a kiállítás sorsára
két sárga után. A  hazaiak 2:1 arányban
vezettek, de a 75. és 85. percben a ven-
dégek kétszer is betaláltak.  

Naszvad – Hontfüzesgyarmat 1:0
(1:0), Polgár Kr. (11 m)

Nagy volt a mérkőzés tétje, hiszen a
tabella első helyéért folyt a küzdelem.
Ezért magas volt az iram is, több ke-

mény összecsapást láthattak a nézők.
Pásztor beadását a vendégek védője
kézzel ütötte le, a megítélt büntetőt
Polgár értékesítette, és ezzel a naszva-
diak ismét elfoglalták első helyüket a
tabellán. 

további eredmények: Čaka – Želie -
zovce 3:1, Bešeňov – Bánov 1:0, Kom-
jatice – Kozárovce 4:1.

V. LIGA – DÉLI CSoPoRT
Ekecs – Vinohrady n/V.  0:2 (0:1)
Ezen a találkozón nem is születhe-

tett más eredmény, mivel a hazaiak
ismét lélektelenül, rosszul és nagyon
felelőtlenül játszottak. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG 
ógyalla „B”/Bajcs – lakszakállas

2:3 (1:3), Mihalík, Pšenák – Inczédi T. 3
Bár a hazaiak kezdtek jobban, mégis

a 25. percben már 0:3 világított az ered-
ményjelzőn, mindezt a vendégek
gyors ellentámadásainak köszönhe-
tően. A hazaiak aztán még jobban rá-
kapcsoltak, szépítettek is, de egyenlí-
teniük már nem sikerült. Pedig a dön-
telen hűbben tükrözte volna a pályán
történteket.   

Keszegfalva – FK Activ 3:1 (1:0), Ba-
gin, Oláh, Zsemlye – Csonka

A találkozó 25. percében tört meg a
vendégek lendülete, amikor is Ben-
kóczkyt a mérkőzés játékvezetője

durva sértésért kiállította. Addig re-
mek ellenfelei voltak a hazaiaknak,
akik ezután már könnyedén vették az
akadályt. A vendégek részéről csak
Csonka szabadrúgásai okoztak kisebb-
nagyobb zűrzavart, de a hazai kapus
minden esetben a helyén volt.   

Perbete – Madar 2:1 (2:1), Lacza,
Trnka – Csicsó

Nagyon gyenge színvonalú, gyorsan
felejthető mérkőzést láttak a nézők,
mindkét csapat „hatékony hozzájáru-
lásával”. 

Búcs – Šrobárová 4:2 (3:0), Kovács,
Csekes, Bódis, Sánta – Méhes, Čepela

Már az első félidőben tisztázták a
mérkőzés mikéntjét a csapatok, a má-
sodikban már a hazaiak csak ellen-
őrizték annak nyugodt lefolyását. 

Vágfüzes/Kava – Gúta „B” 0:11
(0:4), Csillag 3, Jancsó 2, Fazekas, Bo-

tyánszky, Németh Kr., Baráth, Izsák,
Varga Z. (öngól)

A vendégek ilyen arányban is meg-
érdemelten győztek, hiszen ellenfelük
ebben az idényben ilyen gyenge telje-
sítményt még nem nyújtott. 

Csallóközaranyos – Izsa 2:1 (1:1),
Lelkes 2 – Jakab

Egészen kiváló ellenfelet sikerült le-
győznie a listavezetőnek. Az izsai fia-
talok remekül játszottak, és csak kis-
híján múlott, hogy… Egy sajnálatos,
vétlen ütközés következtében, gyors-
mentővel szállították kórházba az izsa-
iak kiváló kapusát Untermayert, aki
nemrégen még a csallóköziek kapuját
védte. A hazaiaknak ennál nagyobb a
szomorúságuk az eset kapcsán.

Dulovce – Pat 7:0 (1:0), Habara M.,
Habara R., Viliam Laktiš, Pospěch, Ca-
letka, Holub, Szabo

Az első félidőben több, mint egyen-
rangú ellenfelek voltak a patiak. Aztán
következett egy fejmosás a hazai öltö-
zőben, és egy egészen más dulovcei
csapat futott ki a második félidőre. 

Nemesócsa – Bátorkeszi  2:4 (2:3),
Bölcs, Csizmadia – Cséplő Z. 3, Né-
meth 

Kétszer is vezettek a hazaiak, mégis
fejet kellett hajtaniuk a találkozó na-
gyobb részében tíz emberrel játszó ven-
dégek előtt. Ők, ha másért nem, ezért
is megérdemelték a győzelmet. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY 
Marcelháza „B” – Csicsó 9:0 (7:0),

Marikovec G. 3, Zsidek T. és Marcinkó
2-2, Zsigó, Viderman R., 

tany – Őrsújfalu 3:0 (2:0), Koton P.
2 (1-11 m), Boros (öngól) 

Martos – Nagykeszi 2:1 (0:0), Ba-
zsó, Szabadszállási - Mészáros

Nagysziget – Bogyarét 4:2 (2:2),
Slatky, Németh, Dani (11 m), Szabó –
Horváth, Hrotko  

Bogya/Gellér – Dunamocs 1:5
(0:2), Kósa – Bábi 2, Gula, Nagy, Pálik

Dunaradvány – Megyercs 7:0 (4:0),
Škuliba A.  és Balogh 2-2, Škuliba K.,
Roháček, Vörös

Ifjúságfalva – szabadnapos volt. 
TERÜLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK 
Perbete – lakszakállas 6:1 (1:1),

Berkesi 2, Sipos, Tornóczy D., Hinora,
Belán (11 m) – Pázmány 

Keszegfalva – tany 3:3 (2:1), Mol-
nár 2, Jancsó – Bozsaky 2, Angyal  

Madar – Hetény 8:6 – félidőt és
góllövőket nem jelentettek

Nemesócsa, Őrsújfalu és Dulovce
– szabadnaposak voltak. 

TERÜLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
Keszegfalva – tany 0:7 (0:2), Gu-

bien és Mišák 2-2, Rajkovics, Filko,
Herceg

Hetény/Őrsújfalu – Naszvad 1:1 –
félidőt és góllövőket nem jelentettek

Ímely – Csallóközaranyos  6:5 –
félidőt és góllövőket nem jelentettek

Madar és Nemesócsa – szabadna-
posak voltak. 

LabdarúgásKosárlabda

Gőgh szabadrúgása a jobb felsőbe tart (Ekel-Nyékvárkony 4:1)

Kézilabda

zalaegerszegen immár 42. alkalom-
mal rendezték meg Közép-Európa
legrangosabb kosárlabda-tornáját, a
Göcsej Kupát. A négynapos tornára
meghívást kapott az MBK Rieker csa-
pata is, amely a körülményekhez ké-
pest nem szerepelt rosszul, és végül
a  hetedik helyen zárta a tornát.  

Csoportjában a Sopron, a Paks és a
Körmend voltak az ellenfelei. Bár szo-
rosan, de mindhárom mérkőzését el-
veszítette a komáromi csapat, így a
másik csoport utolsó helyezettjével,
a hazai Zalaegerszeggel mérkőzött
meg a torna utolsó napján, a végső 7.-
8. helyért. Ezt az akadályt már vették
a komáromiak, így a 7. helyen fejezték
be a tornát.

Az MBK Rieker eredményei:
Sopron – MBK Rieker 87:73
Paks – MBK Rieker 80:61
Körmend – MBK Rieker 86:73

A 7.-8. helyért: 
Zalaegerszeg – MBK Rieker 58:75

Paulík József, az MBK Rieker sport-
igazgatója: „A felkészülésnek ebben
a fázisában többet nem nagyon vár-
hattunk el csapatunktól, hiszen az

amerikai Poolk egyetlen mérkőzésen
sem játszott, mivel családi okok miatt
kénytelen volt hazautazni. A Kör-
mend és a ZTE ellen már Bilíket sem
lehetett csatasorba állítani, kisebb
izomsérülés okán. Nagyon jól játszott
viszont Mathis, és a klub új szerze-
ménye, a fiatal szlovén Siniša Bilič. Ez
a fiú nagy erőssége lesz csapatunk-
nak. Mindent összevetve, elégedettek
vagyunk csapatunk szereplésével, hi-
szen már a csoportban a magyar baj-
nokság elitcsapataival mérkőztünk
meg, és ahogy az eredmények is mu-
tatják, szoros találkozók voltak ezek” –
mondta el a sportigazgató.

1. forduló, 2011.október 1. (szombat) – az MBK Rieker szabadnapos lesz 
2. forduló, 2011.október 5. (szerda): B. Bystrica – MBK Rieker
3. forduló, 2011.október 8. (szombat): MBK Rieker – Svit
4. forduló, 2011.október 12. ( szerda): Prievidza – MBK Rieker 
5. forduló, 2011.október 15. (szombat): MBK Rieker – Nitra 
6. forduló, 2011.október 19. (szerda): Handlová – MBK Rieker
7. forduló, 2011.október 22. (szombat): MBK Rieker – Levice
8. forduló, 2011.október 26. (szerda): Sp.N. Ves – MBK Rieker 
9. forduló, 2011.október 29. (szombat): MBK Rieker – Žilina 

10. forduló, 2011.november 5. (szombat): az MBK Rieker szabadnapos lesz.
11. forduló, 2011.november 9. (szerda): MBK Rieker – B. Bytrcica 
12. forduló, 2011.november 12. (szombat): Svit – MBK Rieker 
13. forduló, 2011.november 16. (szerda): MBK Rieker – Prievidza 
14. forduló, 2011.november 19. (szombat): Nitra – MBK Rieker 
15. forduló, 2011.november 23. (szerda): MBK Rieker – Handlová
16. forduló, 2011.november 26. (szombat): Levice – MBK Rieker
17. forduló, 2011.november 30. (szerda): MBK Rieker – Sp. N. Ves 
18. forduló, 2011.december 3. (szombat): Žilina – MBK Rieker 
19. forduló, 2011.december 7. (szerda): az MBK Rieker szabadnapos lesz.
20. forduló, 2011.december 10. (szombat): B. Bystrica – MBK Rieker 
21. forduló, 2011.december 14. (szerda): MBK Rieker – Svit 

22. forduló, 2011.december 21. (szerda): Prievidza – MBK Rieker 
23. forduló, 2012.január 7. (szombat): MBK Rieker – Nitra 
24. forduló, 2012.január 11. (szerda): Handlová – MBK Rieker 
25. forduló, 2012.január 14. (szombat): MBK Rieker – Levice 
26. forduló, 2012.január 18. (szerda): Sp. N. Ves – MBK Rieker 
27. forduló, 2012.január 21. (szombat): MBK Rieker – Žilina 
28. forduló, 2012.január 25. (szerda): - az MBK Rieker szabadnapos lesz 
29. forduló, 2012.január 28. (szombat): MBK Rieker – B. Bystrica 
30. forduló, 2012.február 11. (szombat): Svit – MBK Rieker 
31. forduló, 2012.február 15. (szerda): MBK Rieker – Prievidza 
32. forduló, 2012.február 18. (szombat): Nitra – MBK Rieker 
33. forduló, 2012.február 22. (szerda): MBK Rieker – Handlová 
34. forduló, 2012.február 25. (szombat): Levice – MBK Rieker 
35. forduló, 2012.február 29. (szerda): MBK Rieker – Sp. N. Ves 
36. forduló, 2012.március 3. (szombat): Žilina – MBK Rieker 
(Megjegyzés: Természetesen a bajnokság folyamán akár a
klubok megállapodása, akár a szövetség rendelkezései okán
történhetnek változások az egyes találkozók időpontjaiban,
vagy a mérkőzések helyszínében. Ezért kérjük olvasóinkat, kí-
sérjék figyelemmel lapunkat, amelyben minden héten pon-
tosan tájékoztatunk az MBK Rieker mérkőzéseiről.)

NŐK – I. LIGA 
Modra – Naszvad/Ímely 16:22 (6:12)
Kellemes meglepetést okoztak Miš-

kovič György edző lányai a kiváló
modraiak otthonában. Igaz, a máso-
dik félidőben a játékvezetők megpró-
bálták visszafogni a vendégek lendü-
letét, de ők remek taktikai játékkal
győzelemre vitték a találkozót.  A ha-
zaiaknak még az sem segített, hogy
egy szokásos védelmi beavatkozás
után, Oláhot a mérkőzés végéig kiál-
lították(!?) Különösen az a Bízik Réka
nyújtott kimagasló teljesítményt, aki
a nemzetközi ligában szereplő nyitrai
csapathoz távozott ugyan, de a nasz-

vadiak visszakérték őt vendégjátékra.
Vendég góldobók: Bízik 14, Haris

E. 4, Szabó 2, Haris S., Molnár B. 
A csallóközaranyosiak szabadna-

posak voltak.
NŐK – II. LIGA

lehota p/Vtáčnikom – Gúta 16:24
(8:11)

Nagyon készültek a gútai lányok
erre a nyitómérkőzésre, hiszen egy
minőségi felkészülésen voltak túl, így
hajtotta őket a bizonyítási vágy. A
mérkőzést szabadtéri aszfaltpályán
rendezték meg, ami ugyan egy kicsit
szokatlan volt a vendégek számára,
és mire kezdtek eszmélni, már a ha-

zaiak vezettek 4:1 arányban. Aztán
percről percre nőtt a vendégek önbi-
zalma, és az első félidő végéig há-
romgólos előnyre tettek szert. Nagyon
okos játékkal aztán nemcsak megtar-
tani sikerült az előnyt, de növelni is.
Különösen Vass játéka emelkedett ki,
hiszen minden kétséget kizáróan a
mérkőzés legjobbja volt. Kürty N. és
Névery nem sokkal maradtak el Vass
mögött, így tulajdonképpen ezen a
találkozón nem is született meglepe-
tés. Simán a jobbik csapat győzött.

Vendég góldobók: Vass 7, Kürty N.
6, K. Navrátilová 4, T. Navrátilová  és
Bogár N. 3-3, Lakatos. (dm)

Hetedik hely a Göcsej Kupán

Az MBK Rieker mérkőzéseinek menetrendje 
a 2011/2012-es bajnoki idény alapszakaszában

Siniša Bilič vélhetően nagy 
hasznára lesz a csapatnak    

A soproniak ellen is szoros mérkőzést játszott az MBK Rieker (fehérben)
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