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A HÍD nem lép
koalícióra az MKP-val

Aláírásgyűjtés
a vegyipari üzem
bővítése ellen

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Megszűnés vagy
beolvadás

Részletek
a 3. oldalon

Újabb testületi üléstől volt hangos a városi hivatal nagy tanács-
terme. A képviselők nem kímélték egymást és keményen neki-
szegezték kérdéseiket a polgármesternek, azonban hiába volt a
határozott fellépés, választ még így sem kaptak kérdéseikre. Az
ülésteremben több képviselő várt választ arra a kérdésre, hogy a
városi hivatal miért egy SNS-hez közeli ügyvédi irodával dolgoz-
tat. De egyelőre erre a kérdésükre nem kaptak választ.

A városvezetés
tovább hallgat

A rendszerváltás óta nem volt rá példa régiónkban, most azonban két helyen is
a polgárok zöme megunta a polgármesterek tétovaságát, vagy éppen „túlzottan ak-
tív” tevékenységét. A nemesócsai ügy már évek óta húzódik, így nem is bír nagyobb
meglepetéssel a polgármester visszahívását kezdeményező népszavazás kiírása.
Meglepő viszont a bátorkesziek nekiveselkedése a polgármester visszahívásának.
Igaz, már a tavalyi választások előtt érezni lehetett bizonyos feszültséget a nagy-
községben, amit akkor a polgármestert megválasztó polgárok, egy kisebb csoport
próbálkozásának véltek tulajdonítani választási sikertelensége okán. Mára azonban
a „kis csoport” egy érezhetően erős csoporttá duzzadt. Legalábbis erről tanúskodik
az a petíciós kezdeményezés, amelyről Szenczi Bélával, a petíciós bizottság elnö-
kével, valamint Labancz Roland képviselővel beszélgettünk. Kérdésünk az volt, mi
váltotta ki a visszahívási kezdeményezést?

Folytatás az 5. oldalon

Visszahívják a polgármestereket?

A komáromi hajógyárban egyre csökken a
dolgozók száma, de nincs sem törvénysértés,
sem tömeges elbocsátás. Ez hogyan lehetsé-
ges? Nos, a képlet nagyon egyszerű. Tavaly
októberben a hajógyár bejelentette 50 dol-
gozójától való megválását, majd december-
ben ezt megnövelte 30 dolgozóval, de április
20-án újabb elbocsátásokat jelentett be 70
személyt érintően. Mindezt átszervezési
okokra hivatkozva. Szeptember 1-től azon-
ban hatályba lépett az a módosított munka-
jogi törvény, melynek értelmében az a mun-
káltató, amely 100 és 300 között alkalmaz
dolgozókat, amennyiben 30 napon belül el-
bocsátja alkalmazottainak 10 százalékát, az
nem minősül tömeges elbocsátásnak.

Ezt az agyafúrt törvényt lovagolta meg a
komáromi hajógyár vezetése. Ez év októbe-
rében 27 személyt bocsátott el, de ezen a hé-
ten ismét az üzembe látogatnak a munkahi-
vatal dolgozói, hogy nyilvántartásba vegyék
a számszerűen 30-at nem elérő elbocsátott
dolgozót. Nincsenek tehát tömeges elbocsá-
tások, csak átszervezés folyik. Persze, így né-
hány hónap alatt teljesen ki lehet üríteni egy
nagyobb üzemet úgy, hogy a tulajdonosok ér-
dekei ne sérüljenek. A dolgozóké meg ma
már kit érdekel? -böröczky-

Ez is átverés,
de a javából
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Nagymegyer/Lakszakállas

Pro Probitate-díj Dolník Erzsébetnek
Dolník Erzsébetet tüntették ki az MKP par-
lamenti képviselői által 17 éve alapított Pro
Probitate – A helytállásért-díjjal a Tiszti Pa-
vilonban.

A Borostyán együttes dalai után Mészáros
Alajos európai parlamenti képviselő köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd Berényi József, az
MKP országos elnöke mondott beszédet. Bauer
Edit európai parlamenti képviselő laudálta
Dolník Erzsébetet, hangsúlyozva, hogy napi
szinten küzdött a magyar iskolákért. „A vezetés
elsősorban példa” – idézte Teleki Pál szavait
Dolník Erzsébet, majd így folytatta: „Ezt ki-
egészíteném azzal, hogy a vezetés és a nevelés
elsősorban példa. Azt üzenem a pedagógu-
soknak, hogy legyenek követendő példák” – fo-
galmazott.

A díjátadás után megkoszorúzták Széchenyi
István komáromi emléktábláját. A Pro Probi-
tate – A helytállásért-díjas Dolník Erzsébet pe-
dig fia társaságában csokrot helyezett el Klapka
György szobránál. (bárány)

Gyárbővítés
az Ipari Parkban
Az év végére megduplázza üzemének területét a jármű-
ipari műanyag alkatrészeket gyártó, német A Kayser Au-
tomotive Hungária Kft., mivel a Mercerdestől két gyárt-
mányban való közreműködésre kapott megbízást.

Az üzemben jelenleg 80 fő dolgozik, a beruházás után 20
új munkahely létesül. A teljes kapacitás elérésekor a létszám
180 főre emelkedhet. A Kayser Automotive Hungária Kft.
2004-ben kezdte meg termelését a Komáromi Ipari Parkban.
Az üzemben műanyagból készült alkatrészeket készítenek,
amelyek főleg a motortérben találhatók, mint a légcsator-
nák, a fékrásegítő, a kartergáz-elvezető és a klímaberendezés
csövei. A társaság 2007-ben érte el eddigi legnagyobb árbe-
vételét, 9,7 millió eurót, 70 fős létszámmal. A válság ideje
alatt megfeleződött a létszám, 2010-ben az árbevétel 7,3 mil-
lió euró volt 55 fős létszámmal - mondta el az ügyvezető.

-ga-
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Komárom

Bővíteni szeretné gyártási kapacitását a köz-
ség határában, az egykori Agrokémiai Válla-
lat telephelyén működő Chem-Unio Kft. A
társaság 2012-ben építené fel a mintegy 400
négyzetméteres új gyártócsarnokát, a ter-
melés 2013-ban kezdődne és évente 4000
tonna amorf ként állítanának elő, a beruhá-
zás értéke 14 millió euró. Az új csarnokban
ötven ember talál(na) munkát.

Jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik,
amelynek része a különböző hatástanulmá-
nyok kidolgozása és a tervezet véleményezte-
tése az érintett felekkel. A folyamat egyik ál-
lomásaként nyilvános lakossági fórumon mu-
tatták be az ECO-AS Kft. által kidolgozott ter-
vezetet (amelyről lapunkban már beszámol-
tunk). A beruházást többen kifogásolják,

valamint aggályaikat is kifejezték. Egyesek a
gyárból kibocsátott emissziók mezőgazdasági
termelésre gyakorolt káros hatásától tartanak,
mások a termőföldek elértéktelenedését ve-
tették fel. A vasútállomás környékén élő csa-
ládok egészségüket féltik, és a kellemetlen sza-
goktól is tartanak.

A lakossági fórum után a községben meg-
alakult a petíciós bizottság Klaudia Bertóková
vezetésével és megkezdték az aláírásgyűjtést a
Chem-Unio vegyipari üzem bővítése ellen. A
petíciós íveket szerdán (október 26) reggel át-
adták a község polgármesterének, Lucza Sárá-
nak. Az 1100 választásra jogosult polgár közül
577-en aláírták a petíciós íveket. A község pol-
gármesterének tájékoztatása alapján a képvi-
selő-testület a november 7-i önkormányzati
ülésen fog foglalkozni a témával.

(miriák)

Aláírásgyűjtés a vegyipari
üzem bővítése ellen

Hetény
A Határőr utcai alapiskolában kritikusan alacsony a diák-
létszám, így nem gazdaságos a működtetése, és csak a többi
iskola normatívájának rovására tartható fenn. Jelenleg 166
diákja van, viszont egy korábbi elemzés rámutatott, hogy leg-
alább 270 tanuló lenne szükséges a kiegyenlített költségve-
tésű működéshez.

A városi testület legutóbbi ülésén 26 ezer eurót szavazott meg
az iskola megmentésére, azonban ezzel csak rövidtávra oldot-
ták meg a problémákat. Így a testületnek újból tárgyalnia kell
az alapiskola ügyét és találni egy megoldást, amely már hosz-
szútávon segítséget nyújt. Íme az elhangzott három alternatíva.

Az egyik szerint az alapiskola a Šulek Gimnáziumba olvadna
be a tanulókkal és a tanítókkal együtt, ezáltal a komáromi
szlovák gimnázium egy sajátos ötvözetét kínálná az alapisko-
lai és középiskolai képzésnek. Ebben az esetben az alapiskola
is megyei felügyelet alá kerülne.

A másik megoldás a Határőr utcai iskola megszűnésével
számol, ebben az esetben a tanulók a másik két szlovák isko-
lában folytatnák tanulmányaikat. Az általánosan csökkenő lét-
számok miatt a másik két iskola gond nélkül át tudja venni a
diákokat, azonban ebben az esetben az oktatógárda sorsa kér-
déses. A két szlovák iskola viszont jól járna, mivel a normatív
rendszerben az éves állami támogatásuk jelentősen emel-
kedne.

A harmadik lehetőség, hogy a Szabadidőközpont (CVČ) át-
költözne az iskola épületébe, azonban ezt a lehetőséget a köz-
pont igazgatónője teljes mértékben elutasítja.

Tehát egyelőre még nyitott kérdés, hogy mi lesz a Határőr ut-
cai iskola sorsa, de szinte mindenki hangsúlyozza, hogy elfo-
gadhatatlan a tanintézmény más iskolák kárára történő anyagi
támogatása. ssy

Megszűnés
vagy beolvadás

Komárom

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Múlt heti számunkban be-

számoltunk arról, hogy a pol-
gármester JUDr. Alexandra
Kotrecová által vezetett irodá-
tól kér jogi tanácsokat. Mint
ismeretes, az ügyvédnő apja
Vladimír Čečot, aki a Fico kor-
mány idején a belügyminisz-
ter államtitkára volt a Szlovák
Nemzeti Párt „színeiben”. Va-
lamint az iroda által kiadott
jogi anyagok körül is problé-
mák merültek fel, és olyan fel-
adatokban vállal szerepet,
amire törvényből adódóan
nincs jogköre.

Előző heti lapszámunkban
mi is kérdéseket tettünk fel a
városi hivatal szóvivőjének,
Králik Róbertnek, aki szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott le-
velében későbbre ígért tájé-
koztatást az ügyben, mivel a
szélesebb összefüggésekre is
rá szeretnének mutatni. A saj-
tótájékoztatóra egyelőre nem
került sor, a szóvivő jelzése
szerint előreláthatólag no-
vember 2-án délelőtt kaphat-
nak választ kérdéseikre az új-
ságírók.

Az ügyvédnő is figyelmeztette a hivatalt...

A városvezetés
tovább hallgat

A keddi testületi ülésen
több képviselő is választ várt a
polgármestertől, aki a feltett
kérdésekre nem válaszolt, csu-
pán Novák Tamás alpolgár-
mester szólt hozzá a témához.
Az alpolgármester arra muta-
tott rá, hogy az előző vezetés
ideje alatt Gál Gábor, Bastrnák
Tibor (volt polgármester) párt-
társa látta el ügyvédi taná-
csokkal a várost, és kitért arra,
hogy ebben az időben egy
költséges bírósági pert is el-
vesztett a város, és feltette a
kérdést, hogy ennek a vesztes
pernek ki fogja a következmé-
nyeit viselni? Azonban arra
nem felelt, hogy miért Kotre-
cová irodája látja el tanácsok-
kal a várost.

Mint megtudtuk, korábban
Gál Gábor irodája havi 15.000
koronáért (cca. 500 euróért)
dolgozott a városnak. Most
Kotrecová irodája havi 2.000
euróért látja el ugyanezt a fel-
adatot. Ráadásul az iroda ke-
ményen számon kéri a kései
fizetést is egyben, mivel közel
4 ezer eurót számlázott kése-
delmi pótlékok gyanánt.

Az ülésen többen számon
kérték, hogy miért nem szere-

pel az irodával kötött szerző-
dés a város honlapján, mivel
az év elejétől erre törvény kö-
telezi az önkormányzatokat. A
hivatal minden bizonnyal erre
reagálva múlt csütörtökön fel-
tette a szerződést (két nappal a
testületi ülés után) a város
honlapjára. Mindamellett a
kései nyilvánosságra hozás-
nak jogi következményei is le-
hetnek, mivel az érvényes tör-
vények alapján, ha egy szerző-
dés nem kerül fel a honlapra
legkésőbb három hónappal
az aláírást követően, akkor az
elveszti érvényességét. Kotre-
cová ügyvédnő is figyelmez-
tette erre a hivatalt, hogy a
polgári törvénykönyv rendel-
kezései szerint csupán a nyil-
vánosságra hozás után egy
nappal lép érvénybe a szerző-
dés. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a három hónapos ha-
táridő be nem tartása esetén a
szerződés semmissé válik. Mi-
vel a szerződést január 15-én
írta alá Anton Marek Ale-

xandra Kotrecovával, így az is
kérdéses, hogy volt-e jogi alap
a későbbi számlák kifizetésé-
hez.

Tovább informálódtunk az
ügyben és egy hivatalos nyi-
latkozatot találtunk, melyet a
polgármester adott ki március
harmadiki keltezéssel. Ebben
arra hivatkozik, hogy a hivatal
szervergondokkal küzdött és
amiatt nem került fel a szer-
ződés a weboldalra. Az, hogy
január 15-től március 3-ig szer-
verprobléma lett volna a város
szolgáltatójánál, azt nehéz el-
hinni, mivel a város honlapja
működött, továbbá a szerver-
problémákat a szolgáltatók
órákon belül eltávolítják, szer-
ződésből adódóan. Ugyancsak
furcsa, hogy ha szerverprob-
léma volt, akkor miként ke-
rült fel egy másik szerződés
január 18-án és egy további ja-
nuár 24-én?

A szerződések nyilvános-
ságra hozatalával foglalkozó
törvény utalást tesz arra is,
hogy ha nincs honlapja a vá-
rosnak, akkor a kereskedelmi
közlönyben kell megjelentetni
a hivatalos dokumentumokat.
Kotrecová arra hivatkozva,
hogy a szerződést nyilvános-
ságra kell hozni, a kereske-

delmi közlöny március 16-i
számában jelentette meg a vá-
rossal kötött szerződést, ezért
az ő értelmezésében március
18-a után vált érvényessé a két
fél által aláírt szerződés. Hogy
miért várt eddig, amikor a vá-
ros jogi tanácsadójaként tuda-
tában volt a hiányosságnak,
azt nem lehet tudni.

Így kérdésessé vált a janu-
árban és februárban kiállított
két számla jogi háttere, mivel
a törvények szerint nem volt
érvényes a szerződés a nyilvá-
nosságra hozás elmulasztása
miatt.

De ez egy újabb kérdést vet
fel, hogy miért kellett október
27-ig várni a szerződés nyilvá-
nosságra hozatalával, és miért
csak azután cselekszenek a vá-
rosi hivatalban, miután a kép-
viselők interpelláció keretén
belül ezt számon kérik, és a
sajtóban is megjelennek az ez-
zel kapcsolatos kérdések.

A legtöbb kérdés persze

arra irányul, hogy miért pont
egy pozsonyi 28 éves hölgy
irodáját választotta a város pol-
gármestere, akit egyértelmű
politikai szálak fűznek a nem
ritkán nacionalista és rasszista
szólamokat fújó Szlovák Nem-
zeti Párthoz.

Az ügyet még furcsábbá te-
szi az a tény, hogy a testület-
ben helyet foglaló MKP-s kép-
viselők semmilyen véleményt
nem fogalmaznak meg az
üggyel kapcsolatosan. Vala-
mint a civil szervezetek is mé-
lyen hallgatnak, pedig némely
civil csoportosulások teljes
vállszélességgel kiálltak egy-
egy magyar ügy mellett. Most
azonban nagy a csend, pedig
most kéne kifejezniük tiltako-
zásukat.

Most már azonban el kéne
szakadni a múlttól, és az ál-
landó egymásra mutogatástól.
Ésszerűbb lenne, ha már nem
azt emlegetnék fel minden
egyes testületi-ülésen, hogy
mit csinált ez előző városveze-
tés. Már a jelenre és a jövőre
kéne koncentrálni, hiszen a
sok egymásra mutogatástól a
város nem fejlődik és nem
megy előre, sőt a megoldásra
váró problémák csak tovább
fokozódnak.

Szénássy Tímea

A testület keddi ülésén Varga Tamás (HÍD) képviselő meg-
oldási javaslatokat tárt a képviselők elő, mellyel a közbiz-
tonság javítása a cél városunkban.

Mint köztudott, nagy problémát okoznak a Belső körút 51
szám alatt élő lakosok, akik miatt az ott élők nem tudnak nyu-
godtan élni. A környéken mindennaposak a hangoskodások,
a romák rendszeresen tüzet gyújtanak és kutyáik félelemben
tartják a járókelőket. A rendőrséghez beérkezett panaszoknak
se szeri se száma. Nem beszélve arról a tényről, hogy ezen a „ta-
nyán” ütötte fel a fejét a vérhas járvány még 2008-ban. Így el-
mondhatjuk, hogy állandó veszélyforrásnak vannak kitéve a
környékbeliek.

A képviselő javaslatában felvázolta, hogy ebben az ügyben
gyors intézkedésre van szükség az összeférhetetlen polgárokkal
szemben, amivel a testület teljes mértékben egyetértett. Az al-
polgármester, Novák Tamás elmondta, hogy a következő év ele-
jére egy komplex megoldási javaslatot fognak a testület elé ter-
jeszteni.

Nemcsak a belső körút környékén vannak azonban problé-
mák, mivel az I. lakótelepen az Esztergályos utcában is található
egy bérház, ahol kritikus a helyzet. Mint ahogy arról már be-
számoltunk, ennél a bérháznál tört ki tömegverekedés húsvét
vasárnapján. Ide térfigyelő kamerákat fognak kihelyezni, va-
lamint a központi autóbusz-megállóba is ezt tervezik, ezzel is
növelve a lakosok biztonságérzetét. ssy

A térfigyelő kamera
mindent lát

Egy Jaguár márkájú személyautóhoz riasztották a nagyme-
gyeri tűzoltók szolgálatban lévő egységét október 24-én, a va-
sárnapról hétfőre virradó éjjel, amikor a két óra körül történt
balesetben a pozsonyi rendszámú jármű előbb megcsúszott az
úttesten, ezután megpördült és a hátuljával egy fának csapó-
dott. Az I/63-as főúton Lakszakállas irányából Nagymegyer
felé közlekedő autó két közép-szlovákiai utasát hidraulikus vá-
góeszközzel szabadították ki, a sofőr közepesen súlyos, utas-
társa súlyos sérülést szenvedett. A rohammentők a dunaszer-
dahelyi kórházba szállították őket, valószínű, hogy mindketten
alkoholt is fogyasztottak. Kovács Zoltán

A tűzoltók szaba-
dították ki őket

Az autó hátuljával csapódott a fának

A HÍD nem lép
koalícióba az MKP-val
Ülésezett a Híd Országos Választmánya Po-
zsonyban, a találkozón megnevezték a vá-
lasztási kampány prioritásait is. Az MKP-val
biztosan nem lesz közös lista és az OKS
képviselőivel sem tudtak megegyezni.

A Híd továbbra is komoly hangsúlyt fektet
elmondása szerint az együttműködésre, me-
lyet a stabil és felelősségteljes politizálás alap-
jának tart. A párt felelősségteljes uniós poli-
tikát és gazdasági politikát sürget, valamint
szeretné kialakítani és megtartani a nemze-
tiségek békés együttéléséhez szükséges fel-
tételeket.

Bugár Béla a rendezvény után tagadta azo-

kat a híreket, amelyek szerint az MKP-val
való közös koalíció formálódna a két párt kö-
zött, elmondása szerint az MKP „keményen
és kompromisszumok nélkül" utasította el a
nyugodt versengés lehetőségét, így a koalíci-
ónak sem lenne sok értelme. A Híd választási
listája ugyanakkor véleménye szerint nyitott
az MKP tagjai előtt is. Akadályként nevezte
meg, hogy a rivális párt a határokon kívül ke-
resi a kisebbségek helyzetének megoldását, ő
pedig a békés együttélést tartja helyes útnak.
A Híd a Szlovák Nemzeti Párttal nem haj-
landó együttműködni, a többi politikai for-
máció esetén a populista, konfrontatív poli-
tika jelenthet kizárást. (b)
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Október 19-20-án Ivan Gašparovič
köztársasági elnök védnöksége alatt
zajlott a V4 országok határon átnyúló
együttműködése elnevezésű konfe-
rencia, melynek fő szervezője a Dió-
szegi Főiskola volt. A Selye János Egye-
tem a kunovicei Európai Politechnikai
Intézet, a Nagyszombat Megyei Ön-
kormányzat és a Megyei Önkormány-
zatok Elnökeinek Társulása mellett a
társszervező tisztségét töltötte be.

A konferencia első napja a Diószegi
Főiskolán zajlott, míg a második nap-

ján folyó előadásoknak egyetemünk
adott otthont. A konferencia a V4 or-
szágok állampolgárait célozta meg, fel-
adatául tűzte ki a régiókban és a határ
menti vidéken megvalósuló tudáson
alapuló vállalkozás és a jó együttmű-
ködés humán- és szociális előfeltéte-
leinek megerősítését. A kétnapos ren-
dezvény a határ menti felsőoktatási
intézmények, megyék, városok és köz-
ségek dinamizálásának jegyében zaj-
lott.

zp

Iparisták szakmai gyakorlata

A komáromi Ipari Szakközépiskola nemrég megnyerte a Leonardo projekt
egyik pályázatát. Ezáltal a kilenctagú diákcsapat három hetes szakmai gya-
korlaton vehetett részt Budapesten.

A komáromi diákok a kassaiakkal illetve a tőketerebesiekkel együtt gyarapí-
tották ismereteiket. A három hét alatt számos üzemet látogattak meg, illetve dol-
goztak is a vállalatoknál. Többek között meglátogatták a Swinn kerékpárgyárat,
egy CNC megmunkáló gépek gyártását végző üzemet, az EUROOPTIK lencséket
gyártó vállalatát és a Bosch automata váltókat készítő üzemrészlegét.

Kép és szöveg: -pint-

Konferencia a Selye János Egyetemen

A V4 országok határon
átnyúló együttműködése

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

PPÁÁRROOSS  EEDDZZÉÉSS  AA  SSPPEEEEDDFFIITTNNEESSSS  SSTTÚÚDDIIÓÓBBAANN

Hozza el barátnőjét, testvérét, kollégáját, 
szerelmét vagy bárkit, akivel egyszerre ketten

edzhetnek, mert párosan szép az élet!

A cellulit-fogyasztó tréning X-BoX KInECT 
segítségével törtenik. Ezt ki kell próbálni!Újdonság! 

Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt
lehetséges, az most a speedfitness tréningjével már rövid idő alatt
elérhető! Heti 2x20 perc elegendő (mely megfelel 4 óra intenzív
mozgásnak), hogy látható és érezhető sikereket érjünk el az
alakformálás és az izomépítés terén. Az edzés izmainak 
90%-át mozgatja meg egyszerre! 

Oznámenie 
Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Petőfiho 7, ozna-
muje svojim klientom, že Západoslovenská energetika a.s.
plánuje z dôvodu práce na zariadení prevádzkovateľa dis-
tribučnej sústavy prerušenie distribúcie elektrickej energie
v týchto termínoch:

Dňa 08. 11. 2011 v čase od 7:30 do 15:00 hod.
Dňa 10. 11. 2011 v čase od 7:30 do 15:00 hod.
Dňa 14. 11. 2011 v čase od 7:30 do 15:00 hod.

V týchto dňoch nebude možné vydávať z informačného
systému Sociálnej poisťovne žiadne potvrdenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Értesítés
A Szociális Biztosító komáromi kirendeltsége értesíti ügyfe-
leit, hogy a Nyugat-szlovákiai Energetikai Művek az áram-
szolgáltatási rendszeren való munkálatok miatt, az alábbi
időpontokban kénytelen szüneteltetni az áramszolgáltatást: 

2011. november 8-án 7.30 órától 15 óráig,
2011. november 10-én 7.30 órától 15 óráig.
2011. november 14-én 7.30 órától 15 óráig.

Ezeken a napokon, a Szociális Biztosító, saját információs
rendszeréből igazolásokat kiadni nem tud.

Megértésüket köszönjük!

Budai Tamás, Lencsés Dániel, Szilinszky Dávid, Zeman Gábor, Czuczor Róbert,
Struhár Marian, Pavelka Pál Attila, Sidó Balázs és Szomolay Árpád.

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov a učiteľov
na DEň OTVORENýCH DVERÍ,

ktorý sa koná dňa 10. novembra 2011.
Bližšie informácie na tel.č.: 035/7740 868, 
alebo emailom: souskn@mail.t-com.sk .

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno, 

igazgatósága szeretettel meghívja az alapiskolák 8. és 9. osztályai-
nak tanulóit, szüleiket és tanáraikat a NyITOTT NAPRA,

amely 2011. november 10-én lesz megtartva.
Közelebbi információt a következő telefonszámon: 

035/7740 868 vagy emailben: souskn@mail.t-com.sk kaphatnak.

Végre megépül a mászófal
A Meredek Klub még a 2010-es évben terjesztette a városi hivatal elé a kér-
vényét, melyben egy mászófal létrehozásának szándékát kérvényezték a
röplabda csarnokban. A múlt év december 17-i ülésén a képviselő-testület  jó-
váhagyta a mászófal létrehozásának szándékát, azonban azóta az ügyben
nem történt előrelépés a hivatal részéről. 

A polgári társulás tagjai nem
tétlenkedtek, összegyűjtötték az
önrészt (3 000 eurót) és már csak
arra vártak, hogy a várostól is
megkapják azt az összeget (8 000
euró), amely szükséges a fal fel-
építésére. 

A legutóbbi testületi ülésen er-
ről az ügyről is tárgyaltak a város-
atyák és most már határozatban
is lefektették döntésüket.  A pro-
jektdokumentációt a Meredek
Klubnak kell elkészítenie, vala-
mint a klub tagjainak és vezetői-
nek kell a jövőben vállalniuk az
üzemeltetését is. 

Ez év december 31-ig kell meg-
épülnie a falnak a röplabda csar-
nokban .

ssy

Komárom

A komáromi Öregvár területén tartottak 3 napos gyakorlatot a rend őrei
és hű segítőtársaik, a kutyák.  A belga- és németjuhász valamint rott-
weiler kutyák öt járásból érkeztek – Nyitráról, Léváról, Érsekújvárból, Ta-
polcsányból és Komáromból. „Az akció célja, hogy a kutyák a legextré-
mebb körülmények között is helytálljanak, és erre a legideálisabb gya-
korlópálya az Öregvár területe” - tudtuk meg a Nyitra megyei rendőrség
kinológiai részlegének igazgatójától, JUDr. Ladislav Filiptől. Ezen a
gyakorlaton a kutyák drogot és robbanóanyagot kerestek, továbbá fel-
adatuk volt, hogy támadás esetén vezetőjüket megvédjék. ssy   

Bűnüldöző kutyák akcióban

Folytatás az 1. oldalról
„Nincs itt semmi, ami új lenne ebben

a kérdésben, csak az idő haladt előre, és
a polgárok nyugtalansága egyre csak
növekszik. Sipos József polgármester
továbbra is önkényesen dönti el mi jó
és mi nem a községnek, az önkor-
mányzat számára nem több egy tanács -
adói testületnél, amelynek határozatait
kénye-kedve szerint vagy figyelembe
veszi, vagy nem. Jómagam is önkor-
mányzati képviselő voltam az előző vá-
lasztási ciklusban, de meg kell mond-
jam, hogy belefáradtam az örökös ve-
szekedésekbe, és a polgármester mi-
nősíthetetlen viselkedésébe. Egyetlen
igazság létezett akkor, és ma is, a pol-
gármesteré. Minden problémát ordibá-
lással és gorombasággal intéz, számára
nincsenek kötelező érvényű önkor-
mányzati határozatok, egyszóval, a köz-
ség tulajdonosaként viselkedik, és saj-
nos, így gazdálkodik a község tulajdo-
nával is. Nem titok, hogy több eljárás is
folyik ellene. Két évvel ezelőtt nem kis
összeget fizetett ki az önkormányzat a
hivatal könyvelőjének szakmai to-
vábbképzéséért, erre a polgármester el-
bocsátotta. Csak azért, mert volt bátor-
sága kiküldeni az adóbefizetési felhí-
vásokat „polgármester-közeli” polgá-
roknak is. 

A község főutcáját kellő iróniával
„Malac-sugárútnak” nevezték el a pol-
gárok, és nem véletlenül. A helyi szö-
vetkezet ugyanis jogtalan előnyöket él-
vez a polgármesternél adófizetés dol-
gában. A befizetéseket rendszeresen
elodázzák a polgármester jóváhagyá-
sával. Ismereteim szerint, jelen pilla-
natban 130 ezer euró körül mozog a
szövetkezet tartozása. Ennek fejében, a

szövetkezet minden eseményre az em-
lített útvonalon szállítja a már levágott
malacot a községi dáridókra, amelye-
ket a polgármester szervez. Persze,
mindezt közpénzekből, de saját neve
alatt. Az ügyben már a közegészségügyi
hivatal is intézkedett, és megtiltotta a
szövetkezetnek ezeket a közegészség-
ügyi törvényeket sértő vágásokat. Na-
gyon sok még itt a tisztázatlan dolog,
hosszasan lehetne ezeket sorolni, ami-
ről az emberek ugyan nagyon halkan
beszélnek, de a polgármestertől való fé-
lelmük meggátolja őket hangjuk meg-
emelésében” – mondta el Szenczi Béla.

Labancz Roland önkormányzati kép-
viselő, aki egyben a petíció jogi tiszta-
ságáért is felelős az önkormányzaton
belül, lapunknak elmondta, hogy fo-
lyamatban van a petíciós ívek és aláírá-
sok érvényességének ellenőrzése. A pe-
tíciót 1065 polgár írta alá, ami lényege-
sen meghaladja a törvény által előírt
minimális 30 százalékot. „Való igaz,
hogy a polgárok zöme már nagyon elé-
gedetlen a polgármester önkényuralmi
viselkedésével, és ezt mi képviselők is
saját bőrünkön érezzük. Sajnos, gazdag
kulturális és sport-hagyományokkal
rendelkező községünkben szinte meg-
állt az élet, itt minden a civakodásokról
szól. Az egyes szervezetek anyagi tá-
mogatása is attól van függővé téve, kit
kedvel, vagy éppen nem a falu első em-
bere. Nekünk képviselőknek semmi-
lyen iratokba nincs betekintésünk az
érvényben lévő információs törvény ér-
telmében, mert a polgármester ezt nem
engedi. Nagyon sok a sérelem Bátorke-
szin, és nekünk az a dolgunk, hogy egy-
szer s mindenkorra véget vessünk en-
nek az önkényuralomnak, és helyreál-

lítsuk az emberek demokráciába vetett
hitét és bizalmát” – mondta el a képvi-
selő. 

Természetesen megkerestük Sipos
József polgármestert is, megadva a vá-
dakkal szembeni védekezés lehetősé-
gét. Ő azonban nem kívánt nyilatkozni,
bár annyit elmondott, hogy véleménye
szerint a visszahívását kezdeményező
népszavazás nem fogja őt elmarasz-
talni, mivel „a polgárok pontosan tud-
ják, mire megy ki ez a játék”. 

Nos, bizonyára tudják. De az az 1065
is, aki aláírta a petíciót. És az már sem-
miképpen nem tekinthető „kis cso-
portnak”, amely elégedetlen a polgár-
mester tevékenységével. Márpedig, a
törvény értelmében a polgármester így
vagy úgy köteles kiírni a népszavazást.
Ott aztán demokratikus módon a pol-
gárok eldönthetik, vajon bizalmat sza-
vaznak-e továbbra is Sipos Józsefnek,
vagy időközi választások lesznek a nagy-
községben.  

•••  
Nemesócsán már több éve, szinte na-

pirenden van Komjáti László polgár-
mester visszahívásának kérdése. Igaz,
eddig ez szélmalomharcnak tűnt az
előző képviselő-testület részéről. Évek-
kel ezelőtt előbb maga mondott le tiszt-
ségéről, hogy aztán az időközi választá-
sokon ismét visszatérhessen hivatalába.
Aztán egy újabb választási ciklus kez-
dődött meg az ő „vezérlése alatt”. Amire
azonban nem sokan számítottak, a köz-
ség fizetőképtelensége okán a település
kényszerfelügyelet alá került, és itt véget
érni látszik minden igyekezete a pol-
gármesteri szék megőrzéséért. A kény-
szerfelügyeleti biztos, Ing. Jana Tomší-
ková nagy munkába kezdett a hivatal
dolgozóinak hathatós segítségével, és
ennek eredményeiről múlt csütörtökön
tájékoztatta a testületet, valamint a mé-
dia megjelent képviselőit. 

„A polgármestert már több mint há-
rom hónapja nem láttam, egyszerűen
nem hajlandó együttműködni a prob-
lémák megoldásában. Bár az én felada-
tom a község pénzügyi helyzetének
konszolidálása, kénytelen vagyok sok
esetben a polgármesteri teendőket is
ellátni. Nagyon sok problémát oldot-
tunk meg közösen Szép Lajos alpolgár-

mesterrel, de emelem kalapomat a hi-
vatal dolgozói és a többi képviselő előtt
is. Hozzáállásuknak is köszönhetően,
lényegesen csökkenteni tudtuk a köz-
ség adósságát” – mondta el a nagyon
kategorikus kényszerfelügyeleti biztos. 

Nagyon részletes elszámolási kimu-
tatást tárt a testület elé, amely szerint
Komjáti László polgármester 2010-től, a
kényszerfelügyeleti biztos belépéséig
kishíján 140 ezer €-s előleget vett fel, ál-
lítólagos kiadásokra. Ebből 2010. de -
cember 31-ével ugyan elszámolt 58 ezer
eurót, de ezek a tételesen kimutatott el-
számolások enyhén szólva is kétségbe
vonhatóak a biztos véleménye szerint.
Nem is beszélve a maradék összegről,
amelyet több felszólítás ellenére sem
hajlandó elszámolni.

Ennek sorsát azonban már valószí-
nűleg az arra illetékes szervek dolga
lesz felderíteni. A községben ugyanis
sikerrel járt a polgármester visszahívá-
sára kiírt petíció, amelyről Nagy Juli-
anna képviselő, a petíciós bizottság el-
nöke tájékoztatta a testületet. A képvi-
selők egyben elfogadták azt a határoza-
tot, mely szerint a népszavazás idő-
pontját 2011. november 26-ra tűzték ki. 

Információink szerint éppen az ön-
kormányzati ülés napján – amelyen
Komjáti László természetesen most
sem vett részt – megszületett az első, bár
még nem jogerős bírósági ítélet az őt
érintő több ügylet egyikében. 

Az önkormányzati törvény egyene-
sen kimondja, hogy a polgármester
többé-kevésbé az önkormányzat hatá-
rozatait hajtja végre. És bár vannak saját
hatáskörébe rendelt döntési lehetősé-
gek, a kettőt úgy kell ötvözni, hogy azok
minden esetben a település javát szol-
gálják. Ahol ez nem így működik, ott sé-
rülnek a demokratikus elvek. Jó, hogy a
polgárok ezt egyre több helyen tudato-
sítják, mert ezzel nagyobb károkat előz-
nek meg. Nagy szerencsénkre, régiónk
polgármestereinek döntő többsége azt
teszi hivatali ideje alatt, amivel a pol-
gárok megbízták. Ahol nem, ott viszont
felelniük kell tetteikért. Mert a demok-
ráciában ennek így kell(ene) működ-
nie.

Böröczky József
A szerző felvételei 

Visszahívják a polgármestereket?

Bevetésre várvaA támadónak esélye sincs

Drogkeresés közben 

Szenczi Béla

Labancz Roland
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A tanintézmény hagyományaihoz hűen
idén is kétszer rendezett papírgyűjtést
a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola, a
legutóbbit éppen október 5. és 7. között.
A gyerekek papírgyűjtési kedve most sem
hagyott alább, mint az már az előző al-
kalmak során megszokott volt. 

A június eleji 22,8 tonna papírhoz most
újabb 19,8 tonnát sikerült összegyűjtenie a
magyar alapiskolának. „511 tanulónkból
230 kapcsolódott be az akcióba, melyben
minden osztály képviselte magát. Ez a
mostani mintegy húsz tonna még több le-
hetett volna, de sajnos az utolsó napon a
szakadó eső miatt már kevesebben hoz-
tak papírt“ – említette meg a számokat
szemlélve Árvai Ildikó igazgatóhelyettes. A
város lakói is bekapcsolódhattak a gyűj-
tésbe, mely mindhárom napon 14 és 17
óra között zajlott. Ugyanúgy, mint az ok-
tóber 18-20-i gesztenyegyűjtés esetében
is. Erről az akciójukról a másik igazga-
tóhelyettes, Buzgó Éva adott tájékozta-
tást: „Gesztenyét csak akkor szoktunk

gyűjteni, amikor
a felvásárló
megszólít ben-
nünket, hogy
igény van rá a
gyógyszergyá-
rak részéről.
Tavaly nem ér-
deklődtek a

gesztenye iránt,
ezért akkor el-

maradt a gyűjtés.
Az idei akciónk so-

rán 620 kilogramm
gesztenyét adtak le, a gyűjtésbe főleg az
alsó tagozatos tanulóink kapcsolódtak be“.
A befolyó pénzből most is ajándékokat vá-
sárolnak a tanulóknak, illetve a különböző
iskolai rendezvényekre szánt díjakat veszi
meg a tanintézmény.

Kovács Zoltán (fotók: Kovács Zoltán)

Nemzetközi verseny hely-
színe volt a nagymegyeri
Plauter-kúria, ugyanis a
Szlovák Svájci Havasi Ku-
tyák Klubja itt rendezte
meg október 22-én azt a
kutyakiállítást, mely a ha-
vasi ebek négy fajtáját vo-
nultatta fel. 

„Idén már ötödik alka-
lommal került sor a kiállí-
tásra, minden évben ősszel
rendezzük a versenyt, mely-
nek a kúria már negyedszer
ad otthont. A mostani se-
regszemlénkre öt országból
107 nevezés érkezett, leg-
többen Szlovákiából és
Csehországból hozták el
kedvenceiket, de jöttek Ma-
gyarországról és Lengyelor-
szágból, sőt még Olaszor-
szágból is. A kutyákat két
olyan neves külföldi szak-
ember értékelte, akik ebben
a kategóriában az európai
legjobb tízbe tartoznak, az
egyik a német Sieghardt
Muthsam, a másik pedig

egy osztrák högy volt, Diet-
lind Stingl személyében“ –
mondta Tibor Križan nagy-
megyeri fajtatenyésztő, aki a
kiállítás megrendezésének
helyi koordinátora volt. Az
árgusszemű bírák végül a
következő ebeket hozták ki
fajtagyőzteseknek: a berni
pásztorkutyáknál az Indy
vant Stokerybos lett első (tu-
lajdonos: Martina Kopecká,
Csehország), a nagy svájci
pásztorkutyák kategóriájá-
ban a Gaston spod Hrádze
nevű kutya vitte el a pálmát
(tulajdonos: Barcíkovci M +

M, Szlovákia), az entlebuchi
pásztorkutyáknál Bea Annie
z Mokrovous végzett a do-
bogó legmagasabb fokán
(tulajdonos: Pavel Pečenka,
Csehország), az appenzelli
pásztorkutyák fajtagyőztese
pedig a Ballyharas Jilly Pas-
sion névre hallgató eb lett
(tulajdonos: Štefancová
Jana, Patrik Pavlovič, Szlo-
vákia). A nemzetközi kiállí-
tás legszebb kutyája címet a
berni pásztorkutyák között
győztes Indy vant Stokery-
bos nyerte el.

Kép és szöveg: -kovács-

Havasi kutyák speciális
kiállítása a Csallóközben

Papírt és gesztenyét
gyűjtöttek

Most, amikor halottainkra emléke-
zünk, nem szabadna megfeledkez-
nünk kötelességeinkről sem, ame-
lyek a sírhelyek fenntartását illetik.
Megtörténhet ugyanis, hogy az ilyen
kötelességek elmulasztása miatt, né-
hány hét múlva, már nem találjuk
szeretteink sírhelyét. 

Tudomásunkra jutott, hogy a ko-
máromi római katolikus temetőben
megkezdték azoknak a sírhelyeknek a
felszámolását, amelyeknek bérlői
többszöri felszólítás után sem rendez-
ték a sírhelyek fenntartásáért járó
számláikat. Az ügyben megkerestük

a temető gondnokságának vezetőjét,
Szabó Tímeát, aki a következőket
mondta el lapunknak: „A törvényho-
zás még 2005-ben, öt évben szabta
meg azt a türelmi időt, melynek mú-
lása alatt nem lehetett felszámolni sír-
helyeket még akkor sem, ha a bérlő,
tehát hozzátartozó nem fizette a köte-
lező temetői költségeket. Ezt tavaly
három évre csökkentette, és bár min-
dent elkövettünk a sírhelyek meg-
mentése érdekében, nagyon sokan
már huzamosabb ideje nem reagál-
nak felszólításainkra. Ennek több oka
is lehet, hiszen vannak olyan esetek is,
amikor már a hozzátartozók sem él-
nek, így semmiképpen nem lehet
csak felelőtlenségről beszélni. A római
katolikus temetőben megközelítőleg
300 ilyen sírhelyet tartunk számon, és
a napokban megkezdjük azok felszá-
molását. Természetesen, amennyiben
a bérlő irodánkban rendezi számláját,
úgy a felszámolástól eltekintünk. A
dolognak azonban van egy másik ve-
tülete is. Nagyon sok bérlő jogosan él
panaszával irodánkban, miszerint a
szomszédos, elhanyagolt sírhelyek
nemcsak a szépen rendezett sírok lát-
ványát rontják, de egyben újabb és
újabb „hulladékhegyeket” generálnak.
A temető gondnoksága csak anyagi
károk megelőzése, illetve az emberek
egészségének veszélyeztetése esetén
nyúlhat hozzá a bérelt sírhelyekhez, te-

hát mindenképpen rendezni kell a tü-
relmi idő lejárta utáni, nem rendezett
sírhelyek ügyét” – mondta el lapunk-
nak Szabó Tímea. 

Arra a kérdésünkre, milyen sors vár
a felszámolt sírhelyeken elhelyezett
emlékművekre, sírkövekre? – a követ-
kező választ kaptuk: „Bár törvényi ren-
delkezés vonatkozik az emlékművek
méltó elhelyezésére a temető terüle-
tén, mi inkább erkölcsi és kegyeleti
okokból tesszük azt, amit tennünk
kell. Az emlékműveket és sírköveket a
temető egyik kijelölt területén állítjuk
fel, hogy ezeket megőrizzük a jövő
nemzedékeknek” – mondta el a gond-
nokság vezetője.

Utánanéztünk, a temető gondnok-
ságának eljárása teljesen törvényszerű,
így nem marad más hátra, mint fel-
szólítani azokat a bérlőket, akik bár-
milyen oknál fogva nem fizették ki a
tíz évre szóló bérleti díjat, hogy ezt a
közeli napokban még megtehetik.
Amennyiben nem, úgy saját lelkiis-
meretükkel kell elszámolni, miért en-
gedték meg egy közeli hozzátartozó
utolsó pihenőhelyének felszámolását. 

A katolikus temető gondnoksága
egyben értesíti a megemlékező láto-
gatókat, hogy kedd estig, a temető va-
lamennyi kapuja nyitva lesz. 

-böröczky-
Fotó: Szabó István

Radikális intézkedések a katolikus temetőben

Halottak napja

Ahalottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlé-
kezés és az értük való közbenjárás a purgatórium
(tisztítóhely) katolikus hittételén alapszik. Azoknak,

akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn
és büntetés teher van még lelkükön, Isten színről-színre lá-
tása előtt tisztulniuk kell. Lelkileg nagy vigasztalás a hát-
ramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött sze-
retteikért imával, vezekléssel, szentmisével. 

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt sze-
retteink emlékére. Ehhez a szokáshoz kapcsolódó néme-
lyik népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a vilá-
gosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszata-
láljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanít-
sák az élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat,
hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Aki
ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az ott-
hon gyújt gyertyát.

Mindenszentek napja

Mindenszentek - latinul: Festum om-
nium sanctorum - a katolikus egy-
házban az összes üdvözült lélek em-

léknapja, a protestantizmus az elhunytakról
emlékezik meg ebből az alkalomból. 

Általános szokás lett, hogy mindenszen-
tek napjára rendbe teszik és virággal díszítik
a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a
halottak üdvéért. Az ünnephez sokféle népi
szokás, hiedelem kapcsolódott. Sokan úgy
tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán
kikelnek a sírból, így a családi lakomán ne-
kik is terítettek, és minden helyiségben lám-
pát gyújtottak, hogy eligazodjanak a ház-
ban. A mindenszentek ünnepe az utána kö-
vetkező halottak napja miatt annak vigíliája
(előestéje) lett.

Amindenszentek és a halottak napja olyan idő-
szak, amikor a temetőket járva gyakrabban
gondolunk elhunyt szeretteinkre, a halálra, a

mulandóságra és talán az örök életre is. Amikor em-
lékeinkkel telve szomorú szívvel felkeressük a te-
metőket, úgy érezzük, hogy óriási szakadék és tá-
volság van a földi élet és a túlvilági élet között. 

Azt hiszem, valójában mindegy, hogy mely te-
metőben, kinek a sírjára teszünk ilyenkor egy szál
virágot vagy gyújtunk mécsest: a lényeg másutt
van, magában a cselekedetben és az ahhoz kötődő
érzésekben, gondolatokban. Ilyenkor hívő és hi-
tetlen megfordul a temetőben. Sokszor fáradságot
és áldozatot nem kímélve az ország más részeiből
vagy egyenesen határainkon túlról érkeznek ro-

konok, hogy egy-egy szál virágot, gyertyát helyez-
zen szeretteik sírjára. Hogy miért van ez, legtöb-
ben talán ezt felelnék: mert így szokás. Tény azon-
ban az, hogy ezen a napon mindenki találkozik
valahogy a halállal. Találkozik a gyermek, aki a leg-
többször csak azt a számára izgalmas és játékos
eseményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyá-
kat kell gyújtani a síroknál. Találkozik a fiatal, aki
közömbösen és unottan van jelen, de valami foj-
togatót ő is érez a levegőben. Találkozik az élet de-
lén túl lévő ember, aki ezen a napon elveszett
hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idős ember,
aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges le-
heletét. Ezek a napok kérlelhetetlenül szembesí-
tenek a halállal és a feltámadással. 

Egy bölcs mondás szerint a temetőket az élők
találták ki azért, hogy ott feltámadjanak halotta-
ikból. Mások úgy tartják, hogy a temetőket járva
egy réges-régen elveszített világról álmodozunk,
és azt reméljük, hogy a halál ugyanoda visz majd
vissza minket, és erről próbáljuk faggatni elhunyt
szeretteinket, akik azonban sohasem válaszol-
nak. A temetőben, az emberek arcát nézve ez va-
lóban így lehet: inkább nekünk, élőknek van szük-
ségünk rájuk. A temető valójában a holtak temp-
loma, ahol folyamatosan imádkoznak értünk el-
hunyt szeretteink. Talán ezért mondunk nekik
köszönetet ilyenkor – hogy még halálukban is
velünk maradnak…

MMiirriiáákk  FFeerreenncc

A megkezdett örök élet 

Ilyen figyelmeztetésekkel kezdődik...

... és így végződik, ha a bérlő nem rendezi adósságát

A tömbházban 
csaptak fel a lángok
Nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatás történt abban a la-

kótelepi pincetűzben, mely október 25-én történt Nagymegye-
ren. A Corvin Mátyás-lakótelep nyolcemeletes tömbházának

alagsorában déli tizenkettő óra után nem sokkal észlelték a füstöt, né-
hány ember a tűzoltók kiérkezéséig igyekezett megfékezni a lángokat,
így a tűz nem tudott átterjedni a lakóegységekbe. A közeli állomásuk-
ról megérkező lánglovagoknak a tűzfészek felszámolásán kívül a lép-
csőházban és pincében gomolygó átláthatatlan füsttel is meg kellett bir-
kózniuk, amit egy speciális géppel nyomattak ki ezekből az egységek-
ből. A gyorsan eloltott tűz miatt senki sem sérült meg. Információink
szerint a rendőrség kihallgatott egy ott lakó fiatalembert, aki állítólag
be is vallotta, hogy ő gyújtotta fel a pincét. Tettének okát vizsgálják.

Kovács Zoltán
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Virt és Dunaradvány önkormányzata, valamint a
kulturális bizottság huszonnegyedik alkalommal
szervezte meg a Baróti Szabó Dávid Napokat. El-
sőként a költő síremlékének koszorúzására ke-
rült sor a virti temetőben, ahol a megjelenteket
Kovács János polgármester köszöntötte.

Baróti Szabó Dávid vallásos, nemesi család fia-
ként, 1739-ben született. 1769-ben szentelték jezsuita
pappá. A költészet volt a menedéke. A nagy kép-
zettségű tanítót szívesen látta bármelyik gimnázium.
Előbb egy ideig Komáromban tanított, onnét került
Kassára, ahol közkedvelt tanár volt. 1799-ben nyu-
galomba vonult, Virtre. Még húsz évig élt csendesen,
nagy tekintélyben. Nyolcvanéves korában halt meg.

A koszorúzás után az ünnepség a dunaradványi
kultúrházban folytatódott, ahol megnyitották Valkó
János párkányi fotós az őszi természetet megörökítő
képeiből készült kiállítást. Ezt követte a Borostyán
együttes, valamint Gál Katalin és Gál Júlia fellé-
pése. 

Szombaton a Baróti Szabó Dávid Napok műsora
Dunaradványon folytatódott a XVII. szavalóverseny
döntőjével. Az öt kategóriában 51 versenyző mérte
össze tudását a kilenctagú zsűri előtt, amelynek
enöke Soóky Gál László költő volt. A győztesek ok-
levélben, tárgyi ajándékban és pénzjutalomban ré-
szesültek. 

Az idei Baróti Szabó Dávid Napok befejezéseként
a kultúrház mellett 1993-ben felállított Baróti Szabó
Dávid-kopjafát koszorúzták meg a szavalóverseny
résztvevői. 

A szavalóverseny egyes kategóriáinak első há-
rom helyezettje:

I. kategória
1. Gál Ádám (Hetény)
2. Pásztó Vilmos (Karva)
3. Szabó Alexandra (Tapolca) és Bencsík Jázmin

(Dunaradvány)

II. kategória
1. Balaskó Éva (Bátorkeszi) és Keszegh Emma

(Marcelháza) 
2. Geleta Emese (Hetény)
3. Zalackó Balázs (Dunaradvány)

III. kategória
1. Lucza Levente (Hetény) és Gál Réka (Hetény)
2. Keszegh Lujza (Marcelháza)
3. Bruszi Tamara (Búcs) 

IV. kategória
1. Vörös Boglárka (Marcelháza–Dunaradvány)
2. Andruskó Bettina (Marcelháza)
3. Édes Bence (Marcelháza)

V. kategória
1. Hernandez Franco Vivien (Selye Gimnázium)
2. Durícsek Tamara (Selye Gimnázium)
3. Szabó Anasztázia és Habodász István (Selye

Gimnázium)
Miriák Ferenc

A szerző felvételei
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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

KoMPlETná REKonšTRUKCIA BYTov A doMov
lAKásoK és HázAK TEljEs áTéPíTésE

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

obkladanie / Csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

Pokladanie parkiet / Parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMááTTYYUUss  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Fotóverseny 
- Ógyalla a lakosság szemével

Az Artcentrum Polgári Társulás és a Művészeti Alapiskola
meghirdeti az „Ógyalla a lakosság szemével” című fotó-
versenyt. A versenybe minden ógyallai lakos benevezhet,

korhatár nélkül. Minden jelentkező 3 darab, 30x40 cm vagy
30x30 cm méretű képet küldhet be. A fénykép hátoldalán fel
kell tüntetni az alkotás címét, készítőjének nevét, címét és a te-
lefonszámát. A versenybe jelentkezők beleegyezésüket adják,
hogy a képeket a szervezők és a város térítésmentesen fel-
használhatják propagációs célokra. A képeket postai úton, il-
letve személyesen lehet leadni a Művészeti Alapiskolában. Le-
adási határidő: 2011. november 11. További információk: vo-
zushurbanovo@gmail.com. (miriák)

A Komáromi Regionális Te-
rületfejlesztési Ügynökség
és Nyitra megye önkor-
mányzata közös szervezésé-
ben került sor arra a mun-
kaértekezletre, amelyen a
2014-től 2020-ig terjedő gaz-
dasági és szociális fejlesztési
program kidolgozását ter-
jesztették elő.

Domin István, Izsa polgár-
mestere köszöntötte a megje-
lenteket, majd Vasi Emma
igazgatónő, a munkaértekez-
let háziasszonya ismertette a
tanácskozás programját.

Elsőként Peter Dupej, a köz-
lekedési, építészeti és vidék-
fejlesztési minisztérium mun-
katársa ismertette Szlovákia
regionális fejlesztésének nem-
zeti stratégiáját a következő
évekre. A 2001/503 sz. tör-
vény értelmében a regionális
fejlesztési támogatás megkö-
veteli, hogy minden község-
ben legyen kidolgozva és jó-
váhagyva a gazdasági és szo-
ciális fejlesztési program. 

Martin Čaja, a Nyitrai Ke-

rületi Hivatal munkatársa elő-
adásában a kerület gazdasági
és szociális fejlesztési straté-
giáját ismertette. Ez egy olyan
dokumentum, amelyik meg-
határozza a régió koncepcióját
és annak fejlesztését az elkö-
vetkező időszakra. 

Karol Jurica, a Nyitrai Kerü-
leti Hivatal turisztikai osztá -
lyának képviselője előadásában
a helyi szintű idegenforgalom-
ról szólt. Elsődleges jelentősége
van a helyi társulásoknak, ame-
lyek együttműködhetnek a re-

gionális turisztikai szerveze-
tekkel. 

A turizmus a Nyitrai régió
karakteres szolgáltató ágaza-
taként szerves része a térség
életének, hozzájárul a régió-
ról kialakult vonzó képhez, a
természeti és kulturális érté-
kek megőrzéséhez, a régióban
élő emberek életminőségé-
nek javításához, és a régió gaz-
daságának dinamizáló ténye-
zője. 

-mir-
A szerző felvétele

Kárpát-
medencei 

Borverseny
A Magyar Bor Akadémia, a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,
a Magyar Zászlósborok Rendje
és a BCE Soós István Borászati
Szakközépiskola meghirdette a
6. Kárpát-medencei Borver-
senyt. A versenyre elsősorban
határon túli, tehát felvidéki, er-
délyi, partiumi, délvidéki, mu-
raközi, ruszti, kárpátaljai boro-
kat várnak. Nevezési határidő:
2011. november 15.

A borverseny november 17-én
délelőtt zajlik, az ezt követő na-
pon pedig a díjazottak a „Borest
a Bor Akadémián” rendezvé-
nyen mutathatják be boraikat.
Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre november 18-án, 18 órakor
kerül sor a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumban, a Vajdahu-
nyad Várban.

A versenyre november 15-ig
lehet nevezni, fajtánként 3 pa-
lack leadásával. Nevezési díj
nincs. A mintákat Kürtön Kor-
pás András mérnök gyűjti, Pár-
kányban pedig Geönczeöl Atti-
lánál (tel: 0915 062 936) adhatják
le.

-m-

A Kossányi József Magyar Tannyelvű
Alapiskolában hetedik alkalommal
szervezték meg az egészséges élet-
mód hetét. 

Az első napon drog-megelőző elő-
adásra - Az érem három oldala címmel
- került sor. Kedden a program zumba
oktatással folytatódott, szerdán pedig
saláták készítése volt napirenden, gyü-
mölcsből vagy zöldségből az iskola
ebédlőjében. Volt salátakészítő verseny,
ahol valamennyi osztály képviseltette
magát. A zöldségsaláta-versenyt Mol-
nár István és Andruskó Zoltán nyerte,
megelőzve Bukovszky Orsolyát és Mo-
ravcsík Kingát. A gyümölcssaláta-ver-
senyt Bocska Viktória és Kantár Márió
nyerték, második lett Kiss Dominik és
Kolarovszky Dávid, harmadik Szakál
Máté és Lengyel Zoltán. Csütörtökön
regionális diák asztalitenisz-versenyre
került sor hat csapat, 24 versenyző rész-
vételével. Ezúttal is hazai sikert hozott a
verseny. Győzött Szakál Máté, második
Psenák Béla, harmadik Kianek Imre lett

- mindhárman a Kossányi József Alap-
iskola tanulói. A sportdélutánon a ko-
máromi Rieker kosarasai bemutatót tar-
tottak a tanulóknak. 

Az idei rendezvényen az 5-9. osztá-
lyos diákok részére műveltségi kvízt szer-
veztek. Ami az eredményeket illeti, az
első helyet a 9. osztály tanulói: Bu-
kovszky Gergely, Bocska Viktória,
Csonka Ilona, Kantár Márió szerezték
meg. A második helyen Bukovszky Or-
solya, Dudás Patrik, Moravcsík Kinga
(6.osztály), míg a harmadik helyen az 5.
osztály tanulói: Nagy Zoltán, Szabó Máté
és Németh Dóra végeztek. 

Bukovszky János, az iskola igazgatója
így értékelte a rendezvényt: „Öröm szá-
munkra, hogy évről évre nő az érdeklő-
dők száma, hiszen 146 tanulóból 100
bekapcsolódott a foglalkozásokba. To-
vábbra is prioritást élvez iskolánkon az
egészséges életmódra nevelés. Nagyon
fontos tehát, hogy az ifjúság időben is-
merje fel az egészség értékjellegét, hi-
szen ebben az életkorban még érdemi
hatást lehet gyakorolni a személyiség-
fejlődésükre.” miriák 

Az 1200 lakosú községben már két évvel ezelőtt sikerült át-
adni két hétlakásos bérházat az új utcában.

„A lakásépítési program a falu vezetése számára nagy kihívás,
komoly feladat, de ott, ahol a község továbbra is szívügyének
tekinti a fiatal, önállósulni, családot alapítani szándékozó fia-
talok letelepedését, bátran belevágnak a bérházak építésébe.
Ennek értelmében ez év júniusában megkezdtük a két tizen-
egyes bérlakás építését a főút melletti lakótömb szomszédsá-
gában. A projekt alapján az építkezést 2012. szeptember 30-ig
szeretnénk befejezni, a házak kollaudálására 2013 januárjában
kerülne sor. A lakások összköltsége 986 321,44 euró, ebből 690
431,44 a saját költség (az önrészt a 30 éves futamidejű köl-
csönből fedezzük az Állami Lakásfejlesztési Alapból), az épí-
tésügyi minisztérium vissza nem térítendő támogatása 295
890 euró. Ezen kívül a lakások technikai kivitelezésének költ-
sége 36 820 euró, a saját költség 19 000 euró, az építésügyi mi-
nisztériumtól pedig 17 820 eurót kaptunk. A házak projektjének
elkészítése 8 000, a technikai kivitelezések projektjének ér-
téke pedig 442,85 euró” – nyilatkozta Virág Ottó polgármester.

(miriák)

Az egészség es életmód hete
Szentpéter

Felhívás

Izsa Virt/Dunaradvány

Bajcs

Gazdasági és szociális fejlesztés 
programja regionális és helyi szinten

Peter Dupej a közlekedési-,építészeti-és vidékfejlesztési mi-
nisztérium munkatársa ismertette Szlovákia regionális fej-
lesztésének nemzeti stratégiáját a következő évekre

Lezajlottak a Baróti Szabó Dávid Napok 

Simona Veselková és párja, Tomáš Dojčan zumbaok-
tatóknak szinte természetes, hogy odaállnak minden
jó ügy mellé.

Ezúttal az Új utcán lévő játszótér felújításának előse-
gítése volt a cél. Október 16-ra hirdették meg a zumba-
akciót a panelházak közelébe, ahol megtalálható a ját-
szótér is. Simona kisgyermekes anyukaként nagyon is
tudja, mennyire fontos a gyermekek számára a játék, a
szocializálódás kortársaikkal. Ezért is hívták az apukákat,
anyukákat, gyermekeiket, hogy részvételükkel és ado-
mányaikkal támogassák a játszótér felújítását.

Három zumbaoktató váltotta egymást, akik külön-kü-
lön szórakoztatták a gyermekeket, majd a felnőtteket. Si-
mona és Tomáš ígéretet kaptak a városvezetéstől, hogy
a jövőben igyekeznek a játszótérre is elkülöníteni anyagi
forrást. csr

Újra jótékonysági
zumba

Gúta

Átépített négyszobás lakás
(85,7 m2) a VII-es lakótele-
pen Észak Komáromban a
második emeleten talá-
ható.

Ár: 4�.��� euró
Infó: Hraboš Doris

0911 ��0 ��3

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Négyszobás lakás (82 m2)
két balkonnal a második
emeleten a Víz utcán 
található 
Észak-Komáromban.

Ár: 3�.�00 euró, 
Infó: Hraboš Doris

0911 ��0 ��3

Kétszintes családi ház az
Erzsébet szigeten közel a
Dunához Észak Komárom-
ban, 1580 m2 telekkel.

Ár: 99.�00 euró 
Infó: Hraboš Doris

0911 ��0 ��3

(589)

(913)

(886)

Észak-Komáromban, 
közel az Újvári úthoz 
található új 
raktárhelyiségek 
244 m2-től 1464 m2-ig. 
A belvilág 8,0 m, 
kapuk 4x4,5m.

Ár: 34 euró/m2/év+R
Infó: Ing. Szabó Zsolt

03�/��02 ��3 

Marcelházán 2 szintes
vállalkozási célú épület
(462 m2), telek 1374 m2

nagyon jó állapotban.

Ár: Kedvező ár 
megegyezés szerint

Infó: Ing. Szabó Zsolt
03�/��02 ��3

Gyönyörű panorámás, 
3 szintes családi ház 
(205 m2) Esztergom 
csendes villanegyedében
a telek 550 m2.

Irányár: 190.000 euró
Infó: Ing. Szabó Zsolt 

0903 44� 0�2

(917) 

HASZONBÉRLET

ELADÁS ELADÁS

ELADÁSELADÁS

ELADÁS (854)

Legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese 
SZABó GyÖNGyI Perbetéről. 

Nyereménye féléves DELTA előfizetés!. 
Gratulálunk

Újabb bérlakásokat
építenek
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Olvasói levelek

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

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

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

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

VEĽKÁ  AKCIA

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

SSppoorrttooss  sszzoommbbaatt
Október 22-én gyerekzsivajtól volt hangos a komáromi

Munka Utcai Alapiskola tornaterme. Az alsó tagozat nevelőnői
játékos sport-délelőttöt szerveztek tanulóink számára. 

Mintegy 50 kisdiák jelent meg hátizsákkal, sportfelszerelés-
ben. A zenés bemelegítés után focimérkőzésekre és kidobó-
csatákra, majd labdajátékokra került sor. Kihasználva iskolánk
tanmedencéjét, a gyerekek úszhattak, lubickolhattak is.

Egyházi Emőke

A dunamocsi alap-
iskolában az Egészsé-
ges életmód program
keretén belül 3. alka-
lommal került meg-
rendezésre a „Tökös
nap”, amire a gyere-
kek és felnőttek szor-
galmasan hordták a
különféle fajtájú és

nagyságú tököket. A tanulók többféle játékban mérhették össze
erejüket. Minden osztályban egy-egy 4 fős csapat alakult, de a
vállalkozó szellemű, bátrabb osztályok több csapatot is indí-
tottak a versengésre, melyeken a gyerekek célba dobhattak, diót
hordhattak, tököt „cipeltek”, lápon vagy gólyalábon jártak. 

„Tökös nap” lévén nem maradhatott el az asztalról a sült tök,
illetve a tökből készült krémleves sem. Majd az alsó tagozatos
gyerkőcök szellemeket készíthettek, míg a felső tagozatosak
madárijesztőket „gyártottak”. 

A nap sikeresen záródott, hiszen senki nem távozott üres kéz-
zel, és minden gyerek kivette részét a munkálatokból és ver-
senyekből egyaránt. A töklámpások és a madárijesztők jelenleg
az iskola udvarát díszítik, ahol a kíváncsiskodók meg is te-
kinthetik őket. Főző Andrea

MTNy Alapiskola Dunamocs

A továbbiakban a kultúrmű-
sor vette kezdetét, ahol fellé-
pett a helyi gyermek nép-
tánccsoport, a Szilfácska,
amely igen közkedvelt a helyi

lakosság körében. Ezek után
következett a jubilánsok kö-
szöntése. Egy szál rózsával il-
letve egy üveg borral köszön-
tötték a falu szépkorú lako-

sait. A nyugdíjasnap igazi
meglepetése a győri Zumbas-
tic csoport temperamentu-
mos fellépése volt, mely na-
gyon tetszett az idős korosz-
tálynak. A tartalmas jókedv-
ről, a hangulatról Pálffy Gá-
bor egyszemélyes zenefelelős
gondoskodott. A műsor a
késő esti órákig tartott.

Kép és szöveg: -pint-

Nyugdíjasnapi meglepetés vendégekkel
Szilas

Több mint száz nyugdíjas jelent meg a szilasi kultúrházban
rendezett eseményen, ahol először Tóth Péter a falu pol-
gármestere szólt az idős korosztályhoz. Beszédében kifej-
tette, hogy a társadalomnak igenis szüksége van az idős la-
kosokra, tapasztalatukra, kedvességükre és szeretetükre.

„Tökös nap”

Nyugdíjasok köszöntése Csicsón
Ha ősz, akkor nyugdíjasnap. Csicsó község idén sem feled-

kezett meg idős polgártársairól. Október 14-én a délelőtti órák-
ban a helyi kultúrházban szervezték meg a találkozót, melyre
szép számban jöttek el. 

Az óvodások kedves műsora sok idős nagymama és nagy-
papa szemébe csalt örömkönnyeket. Ezután következett Földes
Csaba polgármester köszöntője. Egy szál rózsával köszöntötte
az ünnepségen megjelent legidősebb nyugdíjast Domonkos
Etus néni személyében.

Idén a kultúrműsort a Győri Nemzeti Színház két kíváló
művésze, Csikó Teodóra és Takács Zoltán szolgáltatták.

Androvics Adrianna

Szépkorúak találkozója
Az elmúlt hét keddjén a lak-
szakállasi kultúrházban kö-
szöntötték a település idős
polgárait. A rendezvényre több
mint százan jöttek el, akik elő-
ször Nagy Teréz versét hallgat-
hatták meg. Bartal András pol-
gármester megnyitó és kö-
szöntő szavai után a kultúr-
műsor következett.

Először a Jácint népdalkör
„örökifjú” énekcsoportjának be-
mutatójában, nóták, népdalok hangzottak el, majd a csoport befejezésül eltáncolta a kán-kánt.
Az idősek tánca után a legifjabbak vették birtokba a színpadot. A Csinibabák két táncbetétet mu-
tattak be. A finom vacsora elfogyasztása után  a szórakozásé volt a főszerep. Ebben a Jácint nép-
dalkör énekesei jeleskedtek, akik közös éneklésre buzdították a többieket. A zenei alaphangot
és a jó szórakozás minőségét az ekecsi cigányzenekar biztosította. 

Kép és szöveg: -pint-

Lakszakállas

Gyermek zsivaj a lovas
tanyán

Már 15-ik alkalommal jöt-
tek össze az apró állat te-
nyésztők Komáromban. A ta-
valyi évhez képest jóval több
állatot állítottak ki, számuk
meghaladta a 470-et. Legtöbb
példánnyal a galambok kép-
viseltették magukat, majd a
nyulak, de szépszámú barom-
fiállomány is megmutatta
magát. Ezenkívül számtalan
kanárit, papagájt és gyémánt-
galambot tekinthettek meg az
apró állat kedvelők. A három-
napos rendezvényen sokan
megfordultak, úgy fiatalok,
mint idősek egyaránt. 

Kép és szöveg: -pint-

Jubileumi kisállat kiállítás
Komárom

Október az idősek hónapja. Több
településen ebben a hónapban
ünneplik a nyugdíjasokat. Az

elmúlt héten, Keszegfalván is kö-
szöntötték őket. A helyi kultúrház-
ban közel 150-en vettek részt az ese-
ményen, ahol először Lehocký Mi-
lan a falu polgármestere üdvözölte
az egybegyűlteket. Beszédében ki-
hangsúlyozta, mennyire fontos,
hogy a középgeneráció  illetve a fi-
atalabbak is megbecsüljék ezeket
az időskorú embereket. Kérjék ki
tanácsaikat, vonják be őket Ke-
szegfalva vérkeringésébe. Érezzék,
hogy idős koruk ellenére, még
mindig szükség van rájuk. A hiva-
talos részek után a Pósfa - zenekar szórakoztatta a
résztvevőket. Kép és szöveg: -pint-

Keszegfalván is köszöntöttek

Október utolsó hetében a Jókai Mór MTNy Alapiskola újra megrendezte az iskola életében
immár hagyománnyá vált Töklámpás kiállítást. Az előző év sikerén felbuzdulva a szebb-
nél szebb töklámpások mellett idén madárijesztők, papírsárkányok és más őszi alkotások
is bemutatásra kerültek.

A gútai szabadidőközpont
melett működő Domino
Klub az integrált gyermekek
központja. A klub tagjai egy
jótékonysági rendezvényen
vettek részt és elutazhattak
Virtre, Varga Sándor lovas-
íjász tanyájára.

Az individuális nevelési és
oktatási programban részt-
vevő gyerekek és szüleik egész
nap élvezhették a lovastanya
vendégszeretetét. Mindezt
egy vállakozónak köszönhe-
tően, Kiss Péternek és csapa-
tának, akik biztosították a
gyermekek szállítását és az
egész napos programjukat is.
Minden gyermek lovagolha-
tott, kipróbálhatta az íjjászko-
dást és barátkozhatott a tanya
összes lakójával. 

ssy

Virt
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KOS
Nagy energiát fektetsz
abba, hogy megtaláld
az igazi párod, és
olyan harmonikus

kapcsolatba kerülj valakivel,
amiről mindig álmodtál.

BIKA
Ö rülsz, ha közös prog-
ramokban lehet ré-
szed, kedveseddel. Vá-
lasszatok minél érde-

kesebb, különlegesebb elfog-
laltságokat.

IKREK
Előfordulhat, hogy
ugyanaz a személy na-
gyon változó módon-
viselkedik veled. Egyik

nap szeretetet mutat feléd,
máskor meg úgy tesz, mintha
nem is ismerne.

RÁK
Munkahelyeden szük-
séged lehet a munka-
társaid támogatására,
és ehhez rokonszenvet

kell bennük keltened, - így szí-
vesebben segítenek neked.

OROSZLÁN
Ha mindig elégedet-
len vagy a pároddal,
két lehetőséged van:
vagy őszintén szembe-

nézel a viszály okával, vagy vé-
get vetsz a kapcsolatnak.

SZűZ
Szerelmi életedben vi-
haros változásokra szá-
míthatsz. Amennyi-
ben ellaposodott a

kapcsolatod, megvan a veszé-
lye, hogy egyikőtök másnál ke-
resse a boldogságot.

MÉRLEg
Olyan érzéseid lehet-
nek, hogy az egész vi-
lág ellened esküdött.
Uralkodj az indulatai-

don, mert most a felszínre tör-
het minden agressziód.

SKORpIÓ
Ezen a héten össze-
csaphatnak a hullá-
mok a fejed felett.
Nem engedheted meg

magadnak, hogy ne vegyél tu-
domást a problémákról.

NyILAS
Fontos, hogy legyen
néhány estétek párod-
dal, amit csak kettes-
ben tölthettek el! Men-

jetek el egy gyertyafényes, ro-
mantikus helyre! 

BAK
A magánéletedben iz-
galmas napokra szá-
míthatsz, szinte min-
den napra juthat egy

program, de a teher is több le-
het a válladon.

VíZöNTő
Indulatosabb, türel-
metlenebb leszel
most, és éppen ezért
célszerű megnyugtató,

kellemes tevékenységeket is be-
iktatnod a mindennapjaidba.

HALAK
Még nem oldódtak
meg teljesen az elmúlt
időszak problémái, de
lassan tisztul a kép. Ha-

marosan minden rendeződik
az életedben. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
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a

Horoszkóp

Gúta
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Úszás Programajánló

Az újdonsült férj a nászéj-
szakán odaáll anyaszült mez-
telenül a felesége elé:

- Ez az, amit nyújtani tudok!
- Rendben Béla, akkor

kezdd el nyújtani!
• • •

A szúnyogmama így szól le-
fekvés előtt a kicsinyeihez:

- Ha most szépen elalusztok,
akkor holnap elviszlek benne-

teket a nudista strandra.
• • •

- Jean, mi volt ez a csöröm-
pölés?

- Ön kérte Uram, hogy fo-
gadjam a vendégeket virág-
esővel!

- És? Miért indokolná ez a
csörömpölést?

- Csak cserepes virágokat
kaptam, Uram!

Bátorkeszi

A községi hivatal mellett működő kultúrközpont szervezé-
sében került sor Aranyosi Szénássy Attila képzőművész “MA-
DÁRVILÁG” című kiállításának megnyitójára. 

Radvanszky Valéria kultúrfelelős köszöntötte a megjelent
képzőművészt és a szép számú érdeklődőt. A Komáromi Mű-
vészeti Alapiskola növendékeinek rövid kultúrműsorát köve-
tően a község polgármestere nyitotta meg a kiállítást. 

A művész színes egyénisége folytán a művészeti ágak több
területén próbálta ki önmagát. Neve megtalálható több szak-
folyóiratban, tájfotói, grafikai kiállításai, tankönyv-illusztrációi,
rajztanári tevékenysége, hatalmas fali textíliái mellett meg-
szólal képei mellett is. A bátorkeszi kiállításán a linómetszet
technikával készült 100 műve közül ezúttal ötvenet láthattak az
érdeklődők.

Képein a sok madár a szabadság jelképe és a szárnyalásé. A
kiállítás november 11-ig naponta megtekinthető. (miriák)

A szerző felvétele

Aranyosi Szénássy Attila kiállítása

ÉSZAK-KOMÁROM:
Panta Rhei: November 18.-án 17.30 órakor, „Egy korty derű“-
V. Kulcsár Ildikó újságíró és Kádek Heni improvizatőr és éne-
kes közös előadása.
Limes Galéria: November 4-től - 30-ig „Ember” címmel Kiss
György szobrász és Szentgyörgyi József festőművésze közös
kiállítása. A kiállítás a XX. Harmonia Sacra Danubiana Fesz-
tivál keretrendezvénye.
Szent András-templom, Nádor u.: November 12-én 19.00
órától Schubert: Asz-Dúr mise. Közreműködik a budapesti
Egyetemi templom Don Bosco ének- és zenekara, vezényel
Benyus Sándor.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
November 11-től A budapesti „HUBA“ képzőművészeti cso-
port kiállítása. 
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13.:
November 5-én 17.00 órakor Liszt Ferenc születésének 200.
és Erkel Ferenc születésének 201. évfordulója tiszteletére Pár-
huzamok - zenei-irodalmi műsor, melyre az Egressy Béni-szo-
borra való gyűjtés jegyében kerül sor.
5 világrész fotóművésze - Tóth István ceglédi fotóművész
gyüjteménye november 5-ig látogatható.
Selye János Gimnázium: November 9 - Dirty Slippers zene-
kar koncertje. November 11-én 16.30 órától - Gáspár Tibor
emlékest az aulában.
Ferences barátok utcája:
November 4.-én, 16.00 órakor Schmidthauer Lajos orgona-
művész emléktáblájának koszorúzása.
Mokka Café & Bar Révkomárom: Csak egy menet... majd-
nem stand up... November 12-én 19:00 órakor. Benkő Géza
szókimondó, laza, szellemes, provokatív, szemtelen és hu-
moros 70 perce, ahol nincsenek válaszok, csak kérdések,
ahol rá merünk kérdezni olyan dolgokra, melyeket eddig
magától értetődőnek tartottunk s megkérdőjelezzük. Az elő-
adás 16 éven felüliek számára ajánlott! Belépő: 3,- €.
Jókai Színház: November 5-én 15.00 Cseresznyéskert, no-
vember 15-én 19.00 A helység kalapácsa - előadja Besenczi
Árpád - Vasmacska stúdióbérlet.
VMK: November 7-én 18.00 órakor Gyakorlatok az intuíció nö-
velésére II. (szlovák nyelven). November 12-én 10.00-16.00 óra
között A teák napja, árusítás, előadások, kóstolás. Belépő 2 €.
Vársor melletti parkoló, a vár bejáratánál: november 11-13
között ANDRÁS-NAPI VÁSÁR.

NAgyMEgyER:
Hősök tere: November 2-án, 15.30 órakor az I. és II. világhá-
borús hősökről való megemlékezés koszorúzási ünnepség. 
VMK kiállítóterme: November 3-án, 18.00 órakor Fonallal,
tűvel, türelemmel, Németh Gyuláné Tiszai Gizella saját ké-
zimunkáiból és gyűjtött, népviseletes babáiból készült kiál-
lítás megnyitója.
Római katolikus templom: November 10-én, 18.00 órakor
Liszt Ferenc kiállítás a zeneszerző születésének 200. évfor-
dulója alkalmából.

DÉL-KOMÁROM:
Csokonai Művelődési Központ, Kelemen L. u. 7.:
November 13.-án, 8.30-13.00 Baba- és gyerekruha, -játék és
egyéb eszközök börzéje. A belépés és az árusítás ingyenes!

Humor

A tavaszi fordulóban elindul
a Sztárok kicsiben elnevezésű
vetélkedő, amelyet az alap-
iskolák felső tagozatos diák-
jai részére szerveznek. A te-
lepülésekről benevezett diá-

kok egy-egy világsztár (ABBA,
Madonna, Michael Jackson

stb.) bőrébe bújhatnak. Az egyes
fordulók javasolt időpontjai is körvona-

lazódtak, így január 22-én Feketenyéken, február 4-én Vezeké-
nyen, február 18-án Keszegfalván, március 3-án Tallóson, már-
cius 17-én Madaron és március 24-én Ipolyszakálloson talál-
kozhatunk a kis hasonmásokkal.

Örvendetes tény, hogy a tehetségkutató verseny „megfertő-
zött” több települést is, mivel 15 új község érdeklődött a TAT
iránt, így a szervezők tavasszal újra indítanak egy bemondó-
énekes párbajt a most benevezett településekkel. Szó esett ar-
ról is, hogy a májusi illetve a júniusi hónapokban egy házas-
párbaj vetélkedőt is lebonyolítanának, mely Madar- Ipolysza-
kállos párosítással kezdődne. Itt házaspárok csatáznának hu-
moros, vicces formában.

Az őszi fordulóban a táncosok versenye kerül megrende-
zésre. A versenybe településekként minimum két, maximum
10 tagú csoporttal lehet benevezni. Minden fordulóban új pro-
dukciót kell bemutatni. A szervezők kiválasztanak 2 zeneszá-
mot, amelyre minden egyes csoportnak kötelező koreográfiát
kell készíteni. A találkozó befejező részében szó volt a Cool Club
TV indításáról is, melyre az eddigi felmérések alapján nagy
igény mutatkozik. -pint-

TAT találkozó
A

TAT projektben sze-
replő települések polgár-

mesterei és főszervezői adtak
egymásnak randevút a gútai
Leonor Szállóban, ahol meg-
tárgyalták a 2012-es rendez-

vénysorozat főbb pont-
jait. 

Talán még a rekordok könyvébe is
be lehetne jegyeztetni a Nagyme-
gyer „B“ – Ekecs-Apácaszakálas „B“

bajnoki mérkőzést. Ugyanis ritkán adó-
dik olyan helyzet, hogy apa és fia egy
csapatban játszik, a hazaiak viszont hat
ilyen párral álltak ki a találkozóra. Igaz,
a hatodiknál az apának, id. Szombathy
Attilának csak a csapatvezetői funkció
jutott, de a fia, ifj. Szombathy Attila
kezdő volt. A zöld gyepre kivonuló má-
sik tíz játékos névsora pedig a követ-
kező: Szőke Béla (kapus), Szőke Erik,
Varga Dezső, Varga Erik, id. Csepi Dá-
niel, ifj. Csepi Dániel, Gerhát Imre, Ger-

hát Bálint, id. Bajnok Attila és ifj. Baj-
nok Attila. A hazai vezetők egyszeri al-
kalomnak szánták a kezdőcsapatot,
nem szerették volna elszalasztani ezt a
ritka pillanatot, amikor egy bajnoki
mérkőzésen apák és fiaik alkothatják
az együttest. 

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

A felső sorban az apák (balról: Szom-
bathy Attila, Gerhát Imre, Varga Dezső,
Bajnok Attila, Csepi Dániel, Szőke Béla),
az alsó sorban pedig fiaik (balról: Szom-
bathy Attila, Gerhát Bálint, Varga Erik,
Bajnok Attila, Csepi Dániel, Szőke Erik,)

SAKK
Alapiskolás fiúk
1. Molnár Ernő Csilizradvány
2. Balogh Péter Eötvös utca Komárom
3. Takács László Nyékvárkony

Alapiskolás lányok
1. Kolodits Renáta Szenc
2. Tomovics Evelin Szenc
3. Mészáros Éva Udvard

Középiskolás fiúk
1. Vörös Gellért Selye János Gimnázium

Komárom
2. Vörös Csaba Selye János Gimnázium

Komárom
3. Matus Dávid Madách Imre Gimnázium

Somorja

Középiskolás lányok
1. Édes Zsófia Selye János Gimnázium

Komárom
2. Kántor Réka Vámbéry Ármin Gimnázium

Dunaszerdahely
3. Dolnik Judit Selye János Gimnázium

Komárom
Versenybíró: Kukel Imre mérnök

ASztAliteniSz
Alapiskolás fiúk
1. Szakál Máté Szentpéter
2. Kianek Imre Szentpéter
3. Psenák Béla Szentpéter
Versenybíró: Diósi Viktor

Alapiskolás lányok
1. Izsák Dóra Párkány
2. Kovács Viktória Kürt
3.  Rigó Tímea Párkány
Versenybíró: Lukács Csaba

Középiskolás fiúk
1. GáspárMáté Gimnázium Ipolyság
2. Jóba Dominik Pázmány Péter 

Gimnázium Érsekújvár
3. Kosnáč Péter Kodály Zoltán Gimnázium

Galánta
Középiskolás lányok
1. Anda Tamara Pázmány Péter Gimná-

zium Érsekújvár
2.  Sütő Szilvia Mariánum Gimnázium

Komárom
3. Balogh Enikő Selye János Gimnázium

Komárom
Versenybíró: Száraz István mérnök

Kicsinyek nagy sikerei 
A komáromi Delta Úszóklub legfiatalabb versenyzői is me-
dencébe ugrottak az Érsekújvárban megrendezett 6. Delfin
Kupán. A 28 klub versenyzőinek részvétele mellett remekül
megszervezett versenyen, Michal Knihár edző legújabb ta-
nítványai egészen kiváló eredményekkel jelezték, hogy a
jövőben számolni kell velük országos, de nemzetközi ver-
senyeken is. 

A Delta Úszóklub versenyzőinek eredményei:
Bielik Kevin (9 éves):
50 m mellúszás – 1. hely, ideje 0:45,72
50 m gyorsúszás – 4.hely, ideje 0:37,68
100 m gyorsúszás – 6.hely, ideje 1:28,79
Knihár Michal jun. (8 éves):   
50 m mellúszás – 3.hely, ideje 0:55,59
50 m gyorsúszás – 6.hely, ideje 0:44,21 
Kardhordó Richárd (8 éves): 
50 m mellúszás – 4. hely, ideje 0:55,73
50 m gyorsúszás – 4.hely, ideje 0:42,06
Labancz Áron (10 éves):  
50 m mellúszás – 8. hely, ideje 0:49,72
50 m gyorsúszás – 10.hely, ideje 0:37,74
50 m pillangóúszás – 12.hely, ideje 0:47,73
100 m gyorsúszás – 6.hely, ideje 1:27,42
Dikácz Bence (7 éves):
50 m mellúszás – 9.hely, ideje 1:04,19
50 m gyorsúszás – 9.hely, ideje 0:49,12
Gőcze Andrea (11 éves): 
50 m mellúszás – 10.hely, ideje 0:45,85
50 m gyorsúszás – 16.hely, ideje 0:36,49
100 m mellúszás – 10.hely, ideje 1:43,17
50 m pillangóúszás – 14.hely, ideje 0:49,06
100 m vegyes úszás – 9.hely, ideje 1:38,50
100 m gyorsúszás – 9.hely, ideje 1:25,13
Gál Simon (7 éves): 
50 m gyorsúszás – 14.hely, ideje 1:08,76
Tánczos Pavol (8 éves):
50 m gyorsúszás – 11.hely, ideje 0:53,13

Róluk még bizonyára sokat fogunk hallani. Balról jobbra Dikácz
Bence, Gál Simon, Knihár Michal jun., Kardhordó Richárd és
Tánczos Pavol.

Apák és fiaik küzdöttek vállvetve

Komárom nem vallott szégyent 
Amint arról előző számunkban beszámoltunk, Komáromban rendezték meg a VII. Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki fordulóját sakkban és asztalite-
niszben. A kiválóan megszervezett tornák a lelkes szervezők, Pallag György, Száraz István,
Száraz Béla, Lukács Csaba, Kukel Imre, Olláry Péter, Diósi Viktor és  Gyurcsics Károly mun-
káját dícséri. A rendezvény főszervezője Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke a leg-
nagyobb elismeréssel nyilatkozott a tornák színvonaláról és a szervezők munkájáról. 

Az egyes versenyek első és második helyzettjei részt vesznek a november végén megrende-
zendő kőszegi döntőkben, ahol a remélhetően szép eredmények mellett, újabb barátságokra is
szert tehetnek kárpát-medencei magyar nemzettársaikkal.
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V pondelok 31. 10. predpokladám
v našom regióne jasno alebo polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od 
2 do 4  ̊C, denná teplota od 12 do 14  ̊C.
Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s. 

V utorok 1. 11. predpokladám v na-
šom regióne polojasno a bez zrážok. Nočná 
teplota od 4 do 6  ̊C, denná teplota od 13 do
15  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.      

V stredu 2. 11. predpokladám v našom re-
gióne  a bez zrážok. Nočná teplota od 5 do 
7  ̊C, cez deň od 14 do 16  ̊C. Slabý JV vietor do
2 – 4 m/s.    

Vo štvrtok 3. 11. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, počas dňa až veľká oblačnosť
a možnosť slabého dažďa. Nemerateľné
množstvo vlahy. Nočná teplota od 5 do 7  ̊C,
cez deň od 9 do 11  ̊C. Mierny JV vietor do 5
– 7 m/s.    

V piatok 4. 11. predpokladám  v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s občas-

ným dažďom. Množstvo vlahy do
3 mm. Nočná teplota od 7 do 9  ̊C,

denná  teplota od 14 do 16  ̊C. Mierny, ča-
som čerstvý J nárazový  vietor do 10 – 14
m/s.   

V sobotu 5. 11. predpokladám v na-
šom regióne ešte veľká oblačnosť až zamra-
čené a občasný slabý dážď. Množstvo vlahy
do 3 mm. Nočná teplota od 6  do 8  ̊C, denná
teplota od 12 do 14  ̊C. Mierny J, JV vietor do
5 – 7 m/s. 

V nedeľu 6. 11. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a ob-
časný dážď. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od 6  do 8   ̊C, denná teplota od 12 do
14  ̊C. Mierny J, JV vietor do 5 – 7 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam  neskoré
jesenné počasie spočiatku s dažďom, po-
stupne s miernym ochladením. 

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

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

vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

... 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

Z policajných hlásení
Dňa 20. októbra okolo 06.45 hod. v Komárne na Brati-

slavskej ceste došlo k dopravnej nehode medzi osobným mo-
torovým vozidlom zn. Škoda Fabia, ktoré viedol Imrich K. a
chodcom Matúšom K. K dopravnej nehode došlo pravde-
podobne tak, že chodec prechádzal cez priechod pre chodcov,
pričom pri krajnici bol zachytený vozidlom, ktoré viedol vo-
dič Imrich K., ktorý sa plne nevenoval vedeniu vozidla. Pri
nehode došlo k zraneniu chodca,  ktorý utrpel zranenia s do-
bou liečby do 7 dní. Vznikla materiálna škoda vo výške 70,-
€, alkohol zistený u vodiča nebol, u chodca v množstve 0,05
mg/l alkoholu v dychu.

• • •
Dňa 21. októbra v čase okolo 16.50 hod. došlo k dopravnej ne-

hode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Peugeot, ktoré
viedla vodička  Mária V. a  pevnou prekážkou – svahom prie-
kopy. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodička
viedla vozidlo po ceste v smere od obce Pribeta na Dulovce, pri-
čom v tiahlej v jej smere jazdy pravotočivej zákrute, v mieste kle-
sania vozovky, v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svo-
jím schopnostiam, vlatnostiam vozidla a nákladu, prešla  vo-
zidlom do protismeru. Následne vyšla mimo vozovku vľavo,
kde vozidlo narazilo do svahu cestnej priekopy a prevrátilo sa.
Došlo k zraneniu vodičky s predpokladanou dobou liečenia do
3 mesiacov. Na motorovom vozidle vznikla materiálna škoda vo
výške cca. 1.500,-€, požitie alkoholu u vodičky zistené nebolo.

• • •
Dňa 17. októbra v čase okolo 10.00 hod. viedol Jaroslav S.

osobné motorové vozidlo zn. Škoda  Felícia, na ceste medzi
obcou Zemianska Olča a  mestom Kolárovo, kde bol zasta-
vený a kontrolovaný  hliadkou polície. Počas uvedenej kon-
troly bolo zistené, že má právoplatným rozhodnutím uložený
zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Za uvedené konanie
mu bolo vznesené obvinenie pre  prečin marenia výkonu
úradného  rozhodnutia.

Predpoveď počasia 31. 10. - 6. 11.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz 
už za � týždňov

Výcvik vodičov na skupinu B 

AUtOšKOLA  ELÁN

370370 eur s DPH

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

Občianske združenie ARTCENTRUM HUR-
BANOVO v spolupráci so Základnou ume-
leckou školou v Hurbanove vyhlasuje foto-
súťaž „Hurbanovo očami obyvateľov“. Sú-
ťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ mesta
Hurbanovo, bez obmedzenia veku. Každý au-
tor môže prispieť do súťaže najviac 3 fotogra-
fiami o rozmere 30x40cm alebo 30x30cm. Fo-
tografie musia byť na zadnej strane označené
názvom diela, menom autora, adresou a te-

lefonickým kontaktom. Prihlásením do sú-
ťaže dávajú autori súhlas k bezplatnému po-
užitiu fotografií na propagačné účely pre or-
ganizátorov a mesta Hurbanovo. Fotografie je
možné poslať poštou alebo odovzdať osobne
v ateliéroch výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy na adrese Komárňanská 116,
Hurbanovo. Termín uzávierky súťaže je 11.
11. 2011. Ďalšie informácie na vozushurba-
novo@gmail.com. (miriák)

Fotosúťaž - „Hurbanovo očami obyvateľov"

Od roku 1969 súbor vedie jeho dnešný ume-
lecký vedúci Ľudovít Gallovich (74). Bývalý vo-
jenský hodnostár pohraničnej stráže v Ko-
márne pracoval pôvodne s vojakmi z celého
Slovenska, ktorí si prišli odslúžiť do Komárna
svoju povinnú službu vlasti. To je aj historický
dôvod, prečo má súbor z Komárna tak široké
zameranie, prezentuje tance z celej oblasti Slo-
venska. Do Komárna prichádzali tanečníci z
rôznych kútov našej krajiny, tak v súbore mohli
vznikať rovnako kvalitné tance zo Zemplína
ako Myjavské rozkazovačky.  Aj tým bol súbor
jedinečný a vo folklórnej histórii minulého
storočia žal úspechy. Neraz boli folkloristi
vyslaní reprezentovať našu krajinu do spriate-
lených krajín. Dievčatá – tanečnice, speváčky
pochádzali z komárňanskej dievčenskej školy,
či neskôr z miestneho gymnázia. 

Práve Gymnázium Ľ. J. Šuleka sa stalo pok-
račovateľom tradície súboru, keď v deväťdesia-
tych rokoch posádku v Komárne zrušili. Dnes
je súbor v okrese Komárno významným nosi-
teľom tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Pre-
zentuje sa tancami z celého regiónu Slovenska,
ale stará sa aj o udržanie, resp. prezentáciu
slovenských tradícií, ako napríklad tradičnú
slovenskú kapustnicu, pečenie oblátok, či veľ-
konočné zvyky. Krajinu a región Komárna rep-
rezentuje aj v zahraničí. Pravidelne vystupuje
v Maďarsku, reprezentoval Slovensko aj na eu-
rópskych festivaloch v Srbsku či Macedónsku,

zúčastnil sa aj svetového festivalu v Portu-
galsku. Jeho predstavenia nevynechávajú ani
významní politickí či kultúrni predstavitelia.
Svoj obdiv súboru vyjadril aj Juraj Kubánka
(spoluzakladateľ SĽUK-u), ktorý na poslednom
výročnom programe ocenil prácu Ľudovíta
Gallovicha ocenením Kubánkov sen .

Súbor patrí pod dvoch spoluzriaďovateľov,
MsKS Komárno a miestne gymnázium, úzko
však spolupracuje aj s Maticou slovenskou v
Komárne. V tejto kombinácii sa pripravuje aj
veľkolepý  galaprogram.  19. novembra sa  v
dvoch dejstvách, okrem najmladších súboris-
tov - detí z Dunajíčka (5 -11 rokov), predstavia
súčasní tanečníci (15 – 33). Ani tentokrát ne-
budú chýbať odchovanci súboru. Dnes už dos-
pelí ľudia, ktorí pôsobia, resp. pôsobili v sú-
boroch takých mien ako Lúčnica, Čarovné ost-
rohy, Ponitran, Zobor a podobne. Svojou „troš-
kou“ chcú vzdať hold súboru, ktorý vychováva
tanečníkov pre mnoho vysokoškolských či pro-
fesionálnych tanečných telies. 

Po výročnom galaprograme čaká súbor séria
predstavení venovaných adventu a Vianociam.
Medziiným budú v poslednú adventnú ne-
deľu Komárňanom podávať tradičnú kapust-
nicu, ale zúčastnia sa napríklad aj tradičnej
zakáľačky. V budúcom roku sa plánujú v spo-
lupráci s dramatickým krúžkom zúčastniť od-
vážneho muzikálového projektu – Slovenskí
rebeli. ROJA

Komárno má už 52 rokov
svoj slovenský súbor

Folklórny súbor Dunaj z Komárna bude 19. novembra 2011 v Mestskom kultúrnom stre-
disku oslavovať svoje už 52. výročie založenia. Jeho vznik sa však datuje o pár rokov skôr,
prvé roky svojho pôsobenia používal meno Poľana. Vojenský folklórny súbor založil Jozef
Mitúch, jeho študenti, prvá generácia folklórneho súboru, sa dodnes stretávajú, aby si pos-
pomínali na dávno minulé časy a uctili si pamiatku človeka, ktorý sa hlboko zapísal do ich
životov. Veď súborový život priniesol nejedno manželstvo.

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta

Komárno priamym predajom
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo

280/2011 zo dňa 6., 13. a  19. septembra 2011 v súlade s usta-
noveniami § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zá-
mer Mesta Komárno na predaj nehnuteľnosti vo vlast-
níctve Mesta Komárno priamym predajom,  novovytvore-
nej parc. reg. „C“ č. 9614/49 o výmere 339 m2, záhrada, vy-
tvorenej geometrickým plánom č. 35974672-293/2008 zo
dňa 20. 08. 2008 z parcely reg. „C“ č. 9614/1 o výmere 17 403
m2, trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Ko-
márno vo vlastníctve Mesta Komárno, najmenej za cenu
podľa BDÚ 11.811,- eur.

Podmienky zámeru predaja nehnuteľnosti priamym
predajom sú zverejnené na úradných tabuliach Mesta
Komárno, a na internetovej stránke mesta: www.ko-
marno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je
predmetom priameho predaja, poskytne Mestský úrad v
Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Ko-
márno, Pevnostný rad 3, poschodie, č. dv. 13C,  tel. č.
035/2851 319. MUDr. Anton Marek

primátor mesta

Mesto Komárno  Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja a prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno 

formou obchodnej verejnej súťaže
Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 289/2011, 285/2011, 286/2011, 291/2011 a 288/2011

zo dňa   06., 13. a 19. septembra 2011 v súlade s ustanoveniami § 9 a ods. 9 a § 9a ods. 1. písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj a
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže :
1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 289/2011 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností,

formou obchodnej verejnej súťaže, nebytových priestorov v dome Zichyho paláca s podlahovou plochou
72,12 m2 na adrese Námestie generála Klapku, so súpisným číslom 1044 na parcele registra „C“ č. 29/1, ve-
denej  na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň naj-
nižším podaním, na dobu určitú 5 rokov.

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 285/2011 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností,
formou obchodnej verejnej súťaže, pozemkov parc. registra „C“ č. 10829 o výmere 13 518 m2, orná pôda,
parc. registra „C“ č. 11917 o výmere 18 697 m2, trvalý trávny porast, parc. registra „C“ č. 12028 o výmere 18
829 m2, trvalý trávny porast a parc. registra „C“ č. 12063 o výmere 13 560 m2, ostatná plocha, vedených na
LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely poľnohospodárskej výroby, na dobu neurčitú, s vyvolávacou cenou vo
výške 50,-eur/ha/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním.

3. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 286/2011 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností,
formou obchodnej verejnej súťaže, nebytových priestorov s podlahovou plochou      246 m2 v objekte „BAŠTA
II.“ so súp.č. 1372 na p.č. 5846/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú 5 rovkov s vyvolá-
vacou cenou vo výške 4 920,- eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním.

4. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 291/2011 bol schválený zámer predaja nehnuteľností,
formou obchodnej verejnej súťaže : 

a)   budova bývalej základnej školy Kava, so súp. č. 33 na pozemku parcely registra „C“.č. 11443 a pozemkov
parcely registra „C“ .č. 11443 o výmere 1011 m2, zastavaná plocha, a parcely registra „C“.č. 11444 o výmere 1035
m2 záhrada, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, právom vstupu v prospech správcu a
prevádzkovateľa sirény, s vyvolávacou cenou  vo výške 30 160,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
b) budova bývalej základnej školy Hadovce so súp.č. 45 na parcele registra „C“ č. 10987 a na parcele registra
„C“ č. 10988, pozemky parcela registra „C“ č. 10987 o výmere 239 m2, zastavaná plocha,  parcela registra „C“
č. 10988 o výmere 653 m2, zastavaná plocha, a parcela registra „C“ č. 10986/1 o výmere 516 m2, zastavaná plo-
cha, ubytovňa v Hadovciach so s.č. 86 na parcele registra „C“ č. 10984/2, pozemok parcela registra „C“ č. 10984/2
o výmere 298 m2, zastavaná plocha, a pozemok parcela registra „C“ č. 10984/1 o výmere 698 m2, zastavaná
plocha a parcela registra „C“ č. 10983/1 o výmere 1003 m2, zastavaná plocha, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno,
s vyvolávacou cenou vo výške  73 680,-  eur,  ktorá je zároveň najnižším podaním,
c) pozemok v Novej Osade, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno,  ako parcela registra „C“ č. 9919/18 o výmere
398 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou vo výške 2 080,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 
d) predaj  pozemkov, novovytvorených parciel geometrickým plánom č. 36531171 – 42/2009 zo dňa 02.10.2009
v k.ú. Komárno, lokalita Harčás:
d1) novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10167/31  o výmere 794 m2, ostatná plocha vytvorenej z parcely

registra „C“ č.   10167/1 o výmere 2024 m2, orná pôda, s vyvolávacou cenou  vo výške 11 100,10 eur, ktorá
je zároveň najnižším podaním,

d2) novovytvorenej parcely registra „C“ č 10168/11 o výmere 4738 m2, zastavaná plocha, vytvorenej z parcely
registra „C“ č. 10168/1 o výmere 15237 m2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou vo výške 63 062,80 eur,
ktorá je zároveň najnižším podaním,

e) dom – Kino TATRA so súp.č. 1148 na pozemku parcela registra „C“ č. 1863 a pozemku parcely registra „C“
č. 1863 o výmere 477 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou vo vý-
ške 211 200,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,
5. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 288/2011 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností,
formou obchodnej verejnej súťaže nebytových priestorov v budove Dôstojníckeho pavilónu na  poschodí vý-
chodného traktu, so súpisným číslom 142 na p.č. 1846/2, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu ur-
čitú do 31. júla 2014  s vyvolávacou cenou vo výške 24,89 eur/m2/rok, za podmienok, že nebytové priestory
môžu slúžiť na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a  prípadné stavebné úpravy vyvolané prevádzkou
zdravotného zariadenia,  resp. potrebné k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v dôsledku legislatívnych
zmien, nájomca zabezpečí na vlastné náklady,

Podmienky zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úrad-
ných tabuliach Mesta Komárno, a na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetkoch, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže, poskytne
Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, poscho-
die, č. dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319. 

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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Első fotóm

Prelovsky Matúš
Komárom
(3350/49)
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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:
Csiba Éva (Csallóközaranyos); Csicsó Patrícia (Marcelháza);
Kóša Viktor (Bajcs); Lesko Patrik (Szentpéter); Kováč Maxim
(Komárom); Krepelka Vivien (Marcelháza); Prelovsky Matúš
(Őrsújfalu); Duna András (Marcelháza); Nagyová Mia (Bál-
vány); Esztergályos Emese (Komárom); Uzsáková Sofia (Szent-
péter); Tóth Hanna (Komárom); Csekes Ádám (Bátorkeszi); Kis
Arnold (Bátorkeszi) 

ELHUNyTAK:
Filko Gustáv (87) Nemesócsa; Tárnok Károly (76) Izsa; Farka-
sová Helena (74) Komárom; Hrobovski Ján (82) Keszegfalva;
Molnárová Mária (88) Megyercs; Kovács István (78) Gellér; Ku-
rucz Erzsébet (84) Dunaradvány; Bíró Tibor (71) Komárom;
Rácz Kvetoslava (24) Marcelháza; Magyar Jenő (91) Komárom;
Székely Károly (68) Kolozsnéma

HÁZASSÁgOT KöTöTTEK:
Bardiovský Vladimír (Gúta) és Ing. Vanková Libuša (Komá-
rom); Ing. Fördős Zsolt (Őrsújfalu) és Groheová Martina (Ke-
szegfalva)

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

„Könnyes szemmel emlékezünk rád,
Eltelt  egy év, hogy szíved örökre megállt,
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.“

Fájó szívvel emlékezünk november 6-án,
halálának 1. évfordulóján 

Krekács Vilmára 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzik: gyermekei és a gyászoló család.

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél,
Szívünkben élni fogsz, mert nagyon szerettél.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
október 20-án, 

halálának 1. évfordulóján 

Szabó Gézára 
Komáromban.

Felesége és fia családjával.

Vlasy sú korunou krásy!
Salon salon-style pripravil
pre vás špeciálnu ponuku:
Dni otvorených dverí dňa

18. 11. 2011. 
- prezentácia vlasovej

kozmetickej značky Ó rising 
- mikrokamerová diagnostika

vlasov a vlasovej pokožky
- konzultácie pre úpravu a

ošetrenia vlasov
- vhodný strih - farba a účes
- používanie stylingových

prípravkov 
- pri kúpe vlasovej kozmetiky

Ó rising 10% zľava
- bezplatné poradenstvo
starostlivosť o pleť a líčenia
kozmetikou MARy KAy
Rezervujte si termín
Salon-style kaderníctvo
M. R. Štefánika 13 Komárno,
tel. č. 0905 598 435

Csak egy hívás 
a tökéletes tisztítás!
+421 908 734 323.

Célunk, hogy munkánkat
magas színvonalon a le-
hető legjobb ár/érték
arányban végezzük.
Takarítás kompromisszu-
mok nélkül!
• Házvezetés
• Bejárónői szolgáltatás
• Ipari takarítás
• Lépcsőházak takarítása
• Napi takarítás
• Nagytakarítás
• Ablaktisztítás
• Kárpittisztítás
• Irodatakarítás

Új termésből készült,
különleges minőségű fris-
sen őrölt fűszerpaprika
közvetlenül a termelőtől –
feldolgozótól! Cím: Duna-
radványi fűszerpaprika-ter-
melő és -feldolgozó, Fő utca
108. Változatlanul garantált
minőség  -  kedvező ár!
Győződjön meg róla Ön is!
Mobil: 0905 712 359.
www.jpnaturalprodukt.sk

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

Tel.: 0905/ 239 403
TV, LCD, PLAZMA 

KÉSZÜLÉKEK
GyORS, MEGBÍZHATó 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

állóan dolgozni tudó, precíz,
megbízható hölgy személyé-
ben 25-40 éves korig. Jelent-
kezés e-mail-ben fényképes
magyar-szlovák nyelvű öné-
letrajzzal: palyazatkn@free-
mail.hu.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Pedikűr-manikűr. Cím:
Kossuth tér, Vásárcsarnok 135.
Tel.: 0915 470 806.
• Predám morky 2,75 €/kg,
možnosť čistenia, pitvania,
2,32/ks. Tel.: 0903 317 285,
0908 402 122.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó Ford Tranzit, 3-sze-
mélyes, gy.év: 1991.Tel.: 0905
918 388.
• Eladó dormeo matrac,
szimbolikus áron, 200 x 100,
20. Tel.: 035/7703 343.
• Eladó istállótrágya 5 q –
100 q . Tel.: 0908 089 360.
• Eladó 5-szobás alagsoros
családi ház Keszegfalván. Tel.:
0915 779 543.
• Gútán eladó: gyermekágy,
szobahinta, hűtő, magase-
melő-villanyos. Tel.: 0905 375
287.
• Elcserélném 4-szobás csa-
ládi házamat Hetényen, őr-
sújfalui családi házra. Tel:
0907 753 637.
• Vásárolnék nem átépített
3-szobás lakást. Tel.: 0905 230
373.
• Predám 2-izb. byt pri Isteri
s LV. Tel.: 0918 352 708.
• Eladó szoba-konyhás lakás
a VII. lakótelepen. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 17 m2-es garázs Ne-
mesócsán a gútai úton. Tel.:
0907 791 564.
• Eladó szőlő prés és zúzó.
Tel.: 0907 561 032
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.

Október 30-án ünnepelte 6. születésnapját 

Bellabás Lara Bátorkeszin. 
Ezúton szeretnénk neki nagyon
boldog születésnapot és bol-
dog gyermekéveket kí-

vánni: babka,
dedo, anya,

apa, papi
és keri.

„Nem az számít, hogy mennyi év volt életedben,
Hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.“
Október 22-én ünnepelte születésnapját 

Fitos Gizella.

Okóber 31-én ünnepli 2. születésnapját 

Lehner Keyla Daniela 
Győrben.

Szülinapod alkalmából erőt, egészséget
és boldog gyermek-
kort kíván: anya,
apa, a komáromi
és a győri nagy-
szülők, dédi-
papa, Tia, bátyó,
Lilla és az egész ro-
konság.

Október 31-én ünnepli 
3. születésnapját 

NNaaggyy  ZZssoollttiikkaa Komáromban.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”
November 6-án ünnepli 2. születésnapját 

Szabó Vanda Nagykeszin.
Boldog születésnapot kívánunk: anya,
apa, mama, papa, Gabi, papa, Ibi,
keresztszüleid, Ivetta, Zsiga, Ivike,
Zsuzsi, Iván, Pityu, Zsuzska, Gabi,
Hela, Josko és Dominik és min-
denki, aki szeret.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
Október 29-én ünnepelte 3. születésnapját 

Takács Martinka 
ógyallán.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik őt: anyu, apu, 
a nagyszülők és keresztszülei.

„Kívánunk sok boldogságot, egészséget,
Örömteli gyermekkort bőven,
Hogy vágyaid és álmaid teljesüljenek az életben!”

Szívből köszön-
tünk: apa, Veroni,

a nagyszülők, 
keresztszülők és
az egész család.

Boldog szülinapot
kívánnak lányai: 

Kinga és Melinda,
unokáid: Réka,
Petra, Kristóf és
Ákos és vejeid: 

Imi és Tibi.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében.
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Nyolc éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.”

Fájó szívvel emlékeztünk 
október 29-én drága halottunkra 

Kis Piroskára Madaron.
Emlékét örökké őrző szerettei.

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

Október 31-én ünnepli 55. születésnapját 

Koton László Tanyon.

E szép ünnep alkalmából a legdrágább
férjnek édesapának, szívünk tiszta mele-
gével kívánunk sok boldog éveket: felesége
Ili, fiai Lackó Petrával, Peti Izabellával.

• Smaragdzöld tuják eladók.
Tel.: 0907 796 070.
• Sürgősen nagy családi ház
Komáromban áron alul eladó.
Tel.: +3620 9581725.
• Eladó pontozó hegesztő 5-
ös drótra. Érdeklődni lehet
0907 503 263.
• Kiadó 3-szobás földszinti
lakás a VII. lakótelepen. Tel.:
0918 776 727.
• Könyvelést vállalok Komá-
rom és Párkány környékén.
Tel.: 0905 931 468.
• Eladó fehér szekrény, Sony
TV, sport gyerekkocsi, műka-
rácsonyfa. Tel.: 0948 006 071.
• Eladók új könyvek féláron,
kitűnő karácsonyi ajándék.
Tel.: 0903 574 191.
• Eladó adventi naptár gye-
rekeknek, féláron. Tel.: 0903
574 191.
• 2-szobás lakás kiadó az Is-
ternél, dec. 1-től, kaució szük-
séges. Tel.: 0907 373 611.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák. Tel.:
0908 042 655.
• Aratást vállalok. Tel.: 0917

312 585, legjobb ár, de csak kp
ellenében + dph.
• Eladó olajzöld 3-kombiná-
ciós Taco babakocsi, 60 €. Tel.:
0905 928 930.
• Olcsón eladók perzsa ci-
cák. Tel.: 035/777 1727.
• V Novej Stráži predám tro-
jizbový rodinný dom. Tel.:
0907 561 090.
• Eladó 3-kerekű kerékpár,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0910 552 530.
• Eladó 20-áras tanya házzal,
Gúta – Szénásikert. Tel.: 0915
215 025.
• Eladó Gútán 4-szobás csa-
ládi ház kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 0915 704 801.

• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• „ Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.

Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
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.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.
• Eladó gyerekcsúszda, hor-
dók, szőlődaráló, szőlőskád
szüreteléshez. Tel.: 0905 327
657.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó bükkfa méterre
vágva házhoz szállítva, ár: 50

€/köbméter. Tel.: 0905 278
800.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498
050.
• Sírhelyek egyszeri és fo-
lyamatos rendben tartását
vállalom Komáromban. Tel.:
0908 175 852.
• Őrölt paprika eladó, ár: 11
€/kg, 10 kg fölött az ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 283
602.
• Helyiség kiadó a fodrászat
mellett a Singellőben, ul.
Úzka. Tel.: 0908 726 509.
• Eladó részben felújított
3-szobás lakás a Klapka la-
kótelepen, vagy elcserélem
2-szobásra Komáromban. Ár:
32.000 €. Tel.: 0902 896 079.
• Predám – eladó 2-szobás
családi ház Paton + megegye-
zés. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó 3-szobás átalakított
lakás Gútán, ár: 40.900 €.
Gyors megegyezés esetén az
ár csökkenthető. Tel.: 0918 415
830.
• Eladók malacok. Tel.: 0915
441 045, KN.
• Bérbe adó egyszobás, bal-
konos lakás az állomás köze-

lében, 200 €/hónap. Tel.: 0903
651 170.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.

• Eladók tujafák 1,5 métere-
sek, 3,50 €/db. Tel.: 0908 301
461.
• Eladó tökmag, szárított, fa-
gyasztott, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
• Malacok eladók Nemesó-
csán. Tel.: 0908 598 493.
• Kiadó üzlethelyiség koz-
metikusnak vagy műkör-
mösnek (vállalkozói enge-
dély szükséges). Tel.: 0918
480 385.

• Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt na Ul. Gen. Klapku,
cena dohodou. Tel.: 0905 977
127.
• Kiadó 1-szobás lakás a
Klapka utcában, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0905 977 127.
• Eladó jó állapotban lévő
nerez, beépíthető dupla mo-
sogatótál – Blanco EZ 8 x 4,
féláron (70 €). Tel.: 0905 444
596.
• Az elmúlt napokban el-
vesztettem Komáromban a
személygépkocsim KN-727 CY
rendszámát a Művészeti Alap-
iskola melletti parkolóban.
Amennyiben valaki megta-
lálta, kérem hívjon fel a 0905
667 578-as telefonszámon.
• Eladó kihúzható ülőgarni-
túra, rattan fotelek, ebédlőbú-
tor, ruhás szekrény, dohány-
zóasztal. Tel.: 0915 389 405.
• Jön a Karácsony. Pénzre
van szüksége? Hívjon 0919
079 983. Németország, Ma-
gyarország, Ausztria (agentúra
is), nyugdíjasok és vállalkozók
is. 
• Decembertől hosszútávra
kiadó félig berendezett 1-szo-
bás lakás, KN, 100 €+ rezsi. 
Tel.: 0905 826 063.
• Irodai asszisztenst kere-
sünk komárnói üzletünkbe,
perfekt szlovák-magyar
nyelvtudással, gépíró és szá-
mítógépes ismeretekkel, ön-
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Különösen az ímelyiek ra-
gyogó győzelme hat kellemes
meglepetésként a hétvégi fo-
cibajnokságokban. Bár voltak
ezen kívül is szép eredmé-
nyek régiónk szempontjából,
a bánkeszi mérkőzésen még-
iscsak tíz gól esett, amelyből
hatot régiónk képviselője
lőtt. A negyedik ligában is-
mét parádéztak az ekeliek,
Gúta pedig megfosztotta
trónjától a nem éppen sport-
szerű nagysurányiakat. A Te-
rületi Bajnokságban aránylag
jó színvonalú mérkőzésekről
számoltak be tudósítóink,
amelyek közül különösen a
Šrobárová – Dulovce talál-
kozó emelkedett ki. A „ket-
tőben” ismét pontot szerez-
tek az ifjúságfalviaiak, de
meglepetés erejével hat a csi-
csóiak győzelme is Duna-
mocs ellenében. 

RÉgIÓBAjNOKSÁg 
KFC – Nagyölved 1:0 (1:0),

Lérant 
Nagyon sok hiba csúszott

mindkét csapat játékába, így a
szurkolók nem különösebben
élvezhették a találkozót. Még
szerencse, hogy az első félóra
végén, Uzola csúsztatott fejese
a legjobb helyen találta Lé-
rantot, aki a bal kapufa mel-
lett a hálóba fejelt. Ezután
mindkét csapat kihagyott egy-
egy helyzetet, a végén azon-
ban a lilák akár növelhették
volna is előnyüket, de Mlynár
jó helyzetben a kapusba lőtte
a labdát.  Színvonalában na-
gyon sok kívánnivalót hagyott
maga után ez a találkozó, de a
fociban ilyenek is vannak. 

IV. LIgA
Gúta – Nagysurány 1:0

(1:0), Magyar 
Magáért beszél, hogy a lis-

tavezető vendégek egyetlen
helyzetig nem jutottak el, míg
a hazaiak több ordító helyze-
tet is kihagytak. Ennek elle-
nére, a vendégek játékosai a
mérkőzés után minősíthetet-
lenül viselkedtek, bizonyára
nehezen viselték el megérde-
melt vereségüket. 

Ekel – Udvard 5:0 (2:0), Fa-
ragó 3, Bogyai, Ódor

Focicsemege volt a javából.
Bár a vendégek nem adták
rosszul a labdát, esélyük sem
volt egy tisztességesebb ered-
ményre. Sőt, ha a hazaiak vé-
gig parádéztak volna, mint a
két félidő első 20-20 percei-
ben, akkor bizony…  

Diószeg – Nagymegyer
2:2 (0:1), Csápai, Agg

Igazságos döntetlen szüle-

IV. LIgA
1. Neded 13 8 2 3 28:17 26
2. Okoličná 13 8 1 4 32:15 25
3. Šurany 13 7 3 3 28:11 24
4. Veľký Meder 13 7 2 4 21:14 23
5. Vrakúň 13 7 1 5 23:14 22
6. Kolárovo 13 6 4 3 17:14 22
7. Nový Život 13 6 3 4 28:19 21
8. ČFK Nitra 13 6 1 6 16:23 19
9. ViOn „B“ 13 5 2 6 25:26 17

10. Váhovce 13 5 2 6 28:34 17
11. Dvory n/Ž. 13 5 2 6 20:28 17
12. Sládkovičovo 13 4 4 5 25:24 16
13. Štúrovo 13 5 1 7 22:27 16
14. Veľké Lovce 13 4 2 7 20:33 14
15. Šahy 13 4 0 9 20:35 12
16. Horná Kráľová 13 1 2 10 11:30 5

V. LIgA
1. Hont. Vrbica 13 8 3 2 21:9 27
2. Imeľ 13 8 1 4 43:29 25
3. Želiezovce 13 8 1 4 21:15 25
4. Nesvady 13 7 2 4 25:17 23
5. Bešeňov 13 7 1 5 29:20 22
6. Komjatice 13 7 1 5 21:16 22
7. Kalná n./Hr. 13 6 3 4 16:14 21
8. Čaka 13 6 3 4 21:21 21
9. Marcelová 13 6 2 5 30:17 20

10. Tvrdošovce 13 6 2 5 22:19 20
11. Kozárovce 13 4 3 6 16:28 15
12. Tlmače 13 4 2 7 17:23 14
13. Hurbanovo 13 3 3 7 13:27 12
14. Bánov 13 3 2 8 15:24 11
15. Svätý Peter 13 3 1 9 18:33 10
16. Chotín 13 3 0 10 21:37 9

TERüLETI BAjNOKSÁg
1. Cs.-aranyos 13 8 3 2 30:17 27
2. Bátorkeszi 13 9 0 4 26:15 27
3. Keszegfalva 13 7 5 1 23:14 26
4. Šrobárová 13 8 1 4 30:16 25
5. Perbete 13 7 2 4 34:25 23
6. Dulovce 13 7 1 5 32:13 22
7. Lakszakállas 13 6 2 5 30:39 20
8. Búcs 13 6 1 6 32:32 19
9. Madar 13 5 3 5 24:24 18

10. FK Activ 13 5 3 5 25:27 18
11. Gúta „B“ 13 4 5 4 37:18 17
12. Izsa 13 4 4 5 22:23 16
13. Nemesócsa 13 3 4 6 21:29 13
14. Ógyalla „B“/ Bajcs 13 2 3 8 19:33 9
15. Pat 13 2 3 8 17:35 9
16. Vágfüzes/Kava 13 1 0 12 9:51 3

TERüLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
1. Tany 11 10 1 0 53:7 31
2. Marcelháza „B“ 12 9 1 2 51:22 28
3. Dunamocs 11 8 0 3 51:20 24
4. Őrsújfalu 11 7 1 3 23:13 22
5. Nagykeszi 11 6 1 4 32:11 19
6. Nagysziget 11 5 2 4 18:26 17
7. Bogya/Gellér 11 4 3 4 22:17 15
8. Martos 11 4 1 6 14:30 13
9. Bogyarét 11 3 2 6 21:29 11

10. Csicsó 11 3 2 6 16:40 11
11. Dunaradvány 11 2 3 6 23:27 9
12. Megyercs 11 1 1 9 8:48 4
13. Ifjúságfalva 11 0 2 9 4:46 2

TERüLETI BAjNOKSÁg - IFjÚSÁgIAK
1. Őrsújfalu 9 6 1 2 32:10 19
2. Nemesócsa 10 6 0 4 38:22 18
3. Keszegfalva 11 5 1 5 45:24 16
4. Lakszakállas 9 5 1 3 24:19 16
5. Perbete 10 5 0 5 34:29 15
6. Hetény 10 5 0 5 27:25 15
7. Tany 9 4 1 4 18:23 13
8. Dulovce 10 4 0 6 28:39 12
9. Madar 10 2 0 8 20:75 6

TERüLETI BAjNOKSÁg - DIÁKOK
1. Cs.-aranyos 9 7 1 1 49:24 22
2. Lakszakállas 9 7 1 1 32:8 22
3. Ímely 9 6 2 1 34:19 20
4. Madar 9 5 2 2 36:16 17
5. Nemesócsa 9 4 1 4 18:28 13
6. Naszvad 9 3 1 5 29:16 10
7. Hetény/Őrsújfalu 9 3 1 5 13:27 10
8. Tany 9 3 0 6 25:24 9
9. Perbete 9 2 1 6 25:39 7
10. Keszegfalva 9 0 0 9 9:69 0
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A ligákban csak Marcelháza akadt fenn a hálón
tett ezen a találkozón még akkor is, ha
a vendégek az utolsó percben egyenlí-
tettek. Kezükben volt ugyan a győze-
lem is, de két védelmi hiba után át-
engedték a vezetést vendéglátóiknak.

További eredmények: Šahy – H.
Kráľová 4:1, ViOn „B“ – N. Život 2:2,
Neded – Štúrovo 3:1, ČFK Nitra – Vá-
hovce 2:1, Vrakúň – V. Lovce 5:0.

V. LIgA – KELETI CSOpORT 
ógyalla – Naszvad 1:1 (0:1), Kling

(11 m) – Pásztor 
Mindenképpen hazai sikernek

könyvelhető el a döntetlen, hiszen
helyzetek és játék dolgában is a ven-
dégek voltak jobbak. 

Szentpéter – Komjatice 3:1 (0:0),
Lakatos 2, Vida E.

Az első félidőben igencsak távoli-
nak látszott a hazai siker, merthogy a
vendégek játszottak jobban. A máso-
dik félidő elején, 12 perc elforgása alatt
aztán 3:0 lett az eredmény, talán segí-
tett a félidei fejmosás. Innen már csak
őrizni kellett az értékes eredményt,
amelyet egy kiváló csapat ellen értek
el a szentpéteriek.   

Bánov – Ímely 4:6 (3:2), Oršolík és
Kender 2-2, Lovász J., Lovász M.

Talán a hétvégi forduló legpergő-
sebb találkozója volt Bánkeszin. Fél-
óra játék után a vendégek már 2:0
arányban vezettek, de csak mentek
előre. Ennek eredményeként, a haza-
iak 10 perc alatt fordítottak, és bár
megint egyenlített az Ímely, újra a ha-
zaiak szereztek vezetést. Ezután vi-
szont már csak egy csapat volt a pá-
lyán. 

Kozárovce – Marcelháza 3:1 (0:1),
Purgel

A találkozó 81. percében még 1:1
volt az állás, de ekkor a hazaiak veze-
tést szereztek, amitől teljesen össze-
roskadt a marcelházi alakulat. A 90.
percben lőtt harmadik hazai gól már
csak kicsúcsosodása volt ennek a ta-
lálkozónak.

Hetény – Garamkálna 1:0 (1:0), Šá-
tek

Alacsony színvonalú mérkőzésen,

legalább egyik nagy feladatát teljesí-
tette a hetényi csapat, hiszen csak a
győzelem adhatott reményt a folyta-
tásban. Sikerült kihasználnia első na-
gyobb adódó helyzetét, aztán már csak
a védekezésre koncentrált. Sikerrel.

További eredmények: Želiezovce –
Tlmače 2:0, H. Vrbica – Tvrdošovce 1:0,
Bešeňov – Čaka 6:0.

V. LIgA – DÉLI CSOpORT 
Vágkirályfa – Ekecs/Apácaszakál-

las 7:1 (3:0), Rybár
Talán senki nem várja úgy a téli pi-

henőt, mint a Déli csoport sereghaj-
tója. Nagyon fel fog kelleni kötni azt a
bizonyos alsóneműt az ekecsi/apáca-
szakállasi csapatnak, de a remény hal
meg utoljára.

TERüLETI BAjNOKSÁg 
Madar – Izsa 2:1 (1:0), Ladányi,

Rontó (11 m) – Smolka
Egyperces néma csenddel kezdő-

dött a mérkőzés, az elhunyt Szabó La-
jos, egykori kiváló labdarúgó és klub-
vezető emlékére. Maga a mérkőzés is
ennek a szomorú eseménynek jegyé -
ben zajlott, és bár a második félidőben
az izsaiak uralták a mezőnyt, a hazai-
aknak sikerült otthon tartani a három
bajnoki pontot.  

FK Activ – Pat 3:1 (1:0), Csonka N.
2, Benkóczky – Magala

Az első félidőben egyenrangú el-
lenfelek küzdelmét hozta a találkozó,
mindkét csapat kihagyott 1-1 büntetőt,
de a végére a hazaiaknak sikerült meg-
szerezniük a magabiztos győzelmet.

Lakszakállas – Bátorkeszi 3:2 (1:1),
Inczédi T., Kovács, Kacz – Cséplő Z. 2

A jó színvonalú mérkőzésen, akár
nagyobb arányú is lehetett volna a ha-
zaiak győzelme, merthogy a listaveze-
tőtől lényegesen magasabbak voltak
az elvárások. A szoros eredmény nem
tükrözi a pályán látottakat. 

Gúta „B” – Nemesócsa 4:0 (1:0),
Jancsó 2, Baráth, Tóth D.

Egyértelműen jobb volt a hazai csapat,
az eredményhez nagyban hozzájárult a
vendégek kapusa Zeve is, akik hihetet-
len helyzetekben is menteni tudott.

Šrobárová – Dulovce 1:0 (0:0), Ca-
bada

Mindkét csapat egyforma arányban
hozzájárult a szinte szokatlanul ma-
gas színvonalhoz. A vendégek végig
remekül kontráztak, és csak Cabada
70. percben lőtt gólja fosztotta meg
őket egy esetleges döntetlentől, amely
talán igazságos is lett volna.  

Perbete – Csallóközaranyos 2:2
(0:1), Trnka, Lakatos – Horváth, Jandás 

Nagy volt az iram, helyzetek mind-
két oldalon, ami talán döntött, az a ha-
zaiak részéről elpuskázott büntető volt.
Tény, hogy a kapusok is részt vállaltak
ebben a döntetlenben. Nagyszerűek
voltak.

Búcs – Keszegfalva 0:1 (0:0), Budai
A hazaiak játszottak lényegesen job-

ban, mégis le kellett nyelniük ezt a sze-
rencsétlen vereséget. A mérkőzés bí-
rája kétperces hosszabbítást mutatott,
a vendégek viszont a hosszabbítás 4.
percében lőtték be győztes góljukat.  

Vágfüzes/Kava – ógyalla
”B”/Bajcs 1:2 (0:2), Forró T. – Kory-
tiak, Pšenák

Végig küzdöttek a hazaiak, de két-
gólos hátrányukat az első félidőből
már nem tudták ledolgozni. A talál-
kozó utolsó percében sikerült csak a
szépítés is.

TERüLETI BAjNOKSÁg II. OSZTÁLy
Nagykeszi – Megyercs 6:0 (1:0),

Szűcs 3, Líška 2, Lukács Gy.
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 1:1

(0:0). Hazai gól: Valkovský
Tany – Nagysziget 6:1 (1:0), Budai

és Koton P. 2-2, Halász Zs., Patócs Sz. –
Szabó (11 m) 

Csicsó – Dunamocs 4:2 (3:1), Du-
dás 3, Gál – Lajos T. 2

Őrsújfalu – Dunaradvány 2:0 (1:0),
Molnár, Kovács 

A Martos – Marcelháza „B” találko-
zót már egy korábbi időpontban leját-
szották (1:7).

TERüLETI BAjNOKSÁg – IFjÚSÁgIAK
Lakszakállas – Hetény 1:2 (1:0),

Győri – Lévai, Molnár
Perbete – Dulovce 2:1 (0:1), Geleta,

Tornóczy - Hegedűs
Keszegfalva – Őrsújfalu 5:1 (3:1),

Rafael és Horváth 2-2, Komár - Natkai
Nemesócsa – Madar 9:0 (2:0), Ton-

csenka 3, Bertók 2, Füssi, Rácz, Hipp,
Molnár 

Tany – szabadnapos volt.

TERüLETI BAjNOKSÁg – DIÁKOK
Tany – Csallóközaranyos 1:2 (1:1),

Misák – Susík, Molnár 
Nemesócsa – Madar 1:1 (0:1), Szűcs

– Brand  
Perbete – Ímely 4:4 (1:3), Rigó, Gá-

bor, Lakatos, Molnár – Ryšavý 2, Boros,
Sloboda 

Keszegfalva – Hetény/Őrsújfalu
2:3 (1:2), Nagy, Krekács – Kociha 2,
Molnár 

Lakszakállas és Naszvad – szabad-
naposak voltak. 

LabdarúgásKosárlabda

Hétvégi focimenü Sport röviden

Lérant, az egyetlen gól szerzője méltatlankodik Gonzáles felvágásán (KFC-Nagyölved 1:0)
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FELNőTTEK
2011. november 5. (szombat) 13.30 órakor: Nagymegyer – Ekel (IV. liga),

ógyalla – Zselíz (V. liga – Keleti csoport), Nagysziget – Martos (Területi Baj-
nokság II. osztály) 2011. november 6. (vasárnap) 10 órakor: Pat – Laksza-
kállas (Területi Bajnokság) 13.30 órakor: Marcelháza – Hetény, Ímely –
Hontfüzesgyarmat, Naszvad – Komjatice (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Mocsonok (V. liga – Déli csoport), Ógyalla „B”/Bajcs
– Madar, Keszegfalva – Vágfüzes/Kava, Csallóközaranyos – Búcs, Dulovce –
Perbete, Nemesócsa – Šrobárová, Bátorkeszi – Gúta „B”, Izsa – FK Activ (Te-
rületi Bajnokság), Bogya/Gellér – Tany, Dunaradvány – Ifjúságfalva, Me-
gyercs – Őrsújfalu, Dunamocs – Nagykeszi, Bogyarét – Csicsó, Marcelháza „B”
– szabadnapos lesz (Területi Bajnokság II. osztály).

Ligásaink idegenben:
Bős – KFC (Régióbajnokság), Udvard – Gúta (IV. liga), Cseke – Szentpéter

(V. liga – Keleti csoport)
TERüLETI BAjNOKSÁg – IFjÚSÁgIAK 

2011. november 5. (szombat) 13.30 órakor: Őrsújfalu – Madar, Keszeg-
falva – Hetény, Perbete – Tany. 2011.november 6. (vasárnap) 11 órakor: Ne-
mesócsa – Lakszakállas. Dulovce – szabadnapos lesz.

Nagyon érdekesen alakul a
férfiak extraligája. Szinte
nincs kimagaslóan erős, sem
kimagaslóan gyenge csapat,
így tehát mindenki minden-
kit legyőzhet, mint ahogy le is
győz.  Ebből az „adok-kapok”-
ból  a  komáromi piros-fehé-
rek is rendesen kiveszik a ré-
szüket, bár szerencsére, az el-
múlt héten inkább csak az
„adok” kategóriában vitéz-
kedtek. Előbb a listavezető ig-
lóiakat tréfálták meg saját
csarnokukban, majd szomba-
ton hazai csarnokban, „vért
izzadva” győzték csak le a ta-
bella utolsó előtti helyén álló
zsolnaiakat. Talán ettől is
ilyen szép a kosárlabdasport,
hogy többségében nincsenek
előre lefutott mérkőzések,
sem száz százalékos favoritok.

SZERDÁN
Sp. N. Ves – MBK Rieker

78:79 (14:10, 14:18, 23:10, 27:41) 
A bajnokság eddigi, talán

legnagyobb meglepetését okoz-
ták a komáromiak Szepesség
fővárosában. A magabiztos, lis-
tavezető hazaiak egy pillanatig
nem kételkedtek abban, hogy
az ötödik helyről érkező ko-
máromi csapatot - csakúgy,
mint ellenfeleik többségét –
könnyedén „bedarálják”. Mita-
gadás, sokáig úgy is nézett ki,
hiszen a vendégeknek nem
igazán ment a játék, bár a ha-
zaiak sem ontották a pontokat.
Ezért eléggé fura eredménnyel
zárult az első félidő, hiszen a
28:28-as állás inkább más
sportágra jellemző, mintsem a
kosárlabdára. Tény viszont,
hogy az utolsó negyedet már
13 pontos előnnyel kezdték a
hazaiak, és szurkolóik már-már
kezdhettek… volna ünnepelni.
A negyedik negyedben azon-

ban egyfajta „komáromi forgó-
szél” söpört végig a pályán, ami
sokáig emlékezetes marad, kü-
lönösen a komáromi szurko-
lók számára. Az igazi kegye-
lemdöfés azonban a találkozó
utolsó másodpercére maradt.
A hazaiak 78:76 arányban ve-
zettek, Bálint edző időt kért,
miután Johnathon Jones egy
három pontot érő dobással,
szinte letaglózta a hazai játé-
kosokat, szurkolókat. Érthető,
hiszen egy másodperc válasz-
totta el őket a győzelemtől.
Igen, ez az utolsó negyed való-
ban történelmet írt komáromi
szempontból. Míg a találkozó
első három negyedében mind-
össze 38 pontot sikerült dob-
niuk, addig az utolsó tíz perc-
ben 41-et. És ez még nem min-
den. A komáromiak üdvös-
kéje, Jones, az általa szerzett 23
pontból 21-et éppen ebben a
játékrészben szerzett. A leg-
gyönyörűbbet kétségkívül az
utolsó másodpercben. 

Pontszerzők: Lošonský 28,

Baťka 18 – Jones és Johnson
23-23, Szabó 11, Klár 5, Kra-
tochvíl 4, Mathis 2    

További eredmények:
Handlová – B. Bystrica 83:71,
Nitra – Svit 96:61, Žilina – Prie -
vidza 95:106 (hossz. után). Le-
vice – szabadnapos volt .

SZOMBATON
MBK Rieker – Žilina 88:84

(16:14, 22:26, 26:25, 24:19) 
Nem igazán ment a játék a

komáromi csapatnak ezen a ta-
lálkozón. Időnként eléggé pon-
tatlanul játszottak, többször is
labdát veszítettek, s eléggé sok
taktikai hiba is tarkította játé-
kukat. Mindez együtt, „életben
tartotta“ a vendégeket, akik kü-
lönösebben nem tudták volna
megszorítani a piros-fehéreket,
de most akaratlanul adva volt
számukra egy szoros mérkőzés
lehetősége. És ők éltek ezzel a
lehetőséggel. Így történt, hogy
a mérkőzés végéig kiélezett csa-
tát vívhattak a hazaiakkal. Az
utolsó negyedben aztán még-

iscsak volt a hazaiaknak né-
hány megvillanásuk, amivel
tisztes távolságban tudták tar-
tani vendégeiket. A szurkolók
érezték, hogy nagyon nehéz
hét van a játékosaik mögött,
így – mint minden alkalom-
mal – most is nagy buzdítással
segítették csapatukat. Szinte
már hagyománnyá vált Komá-
romban, hogy a mintegy 1000
néző az utolsó perceket felállva
szurkolja végig, és zúg a „Szép
volt fiúk!”. Most sem volt ez
másképp, mondjuk meg, telje-
sen megérdemelten.

Pontszerzők: Jones 23, Kra-
tochvíl és Bilič 13-13, Bílik 10,
Mathis 8, Johnson 6, Szabó 5,
Klár és Dubovský 4-4, Bínovský
2 – Petty 26, Šoška 19

További eredmények: Svit –
Handlová 100:72, Prievidza –
Nitra 76:87. A B. Bystrica – Le-
vice találkozót vasárnap este,
lapzártánk után játszották. Sp.
N. Ves – szabadnapos volt.  

A tabella állása:
1. Prievidza 8 5 3 707:625 13
2. Nitra 7 4 3 695:623 13
3. Sp. N. Ves 8 5 3 650:613 13
4. MBK Rieker 7 4 3 670:652 13
5. Handlová 7 4 3 620:650 12
6. Svit 7 3 4 624:660 12
7. Levice 7 3 4 523:480 10
8. Žilina 7 2 5 652:691 10
9. B. Bystrica 7 1 6 522:630 8

A bajnokságban most egy-
hetes szünet következik, bár a
komáromi csapatnak három
nappal több, mivel a szom-
bati fordulóban szabadnapos
lesz. Legközelebb szerdán,
november 9-én lép újra pá-
lyára, amikor hazai csarnok-
ban a besztercebányai csapa-
tot fogadja. 

Fotó: Milan Drozd 

Sikeres hetet tudhat maga
mögött a komáromi csapat 

Jones (fehérben) nemcsak a zsolnaiak ellen „emelkedett leg-
magasabbra“, de mind a két múlt heti mérkőzésen

Kézilabda – Nők – Az I. ligában: Mo-
csonok - Csallóközaranyos 26:23 (10:11)
Vendég gólok: Olajos M. 11, Pažúrová 4,
Kasznár 3, Švec-Somogyi 2, Olajos V., Tur-
záné-Szalay és Szabó. A Michalovce jun. –
Naszvad/Ímely találkozót lapzártánk után
játszották. A II. ligában: Čadca – Gúta 27:33
(9:19) Vendég gólok: Vass és K. Navrátilová
7-7, Haris E. 5, Csente és Molnár B. 4-4,
Kürty N., Bogár és T. Navrátilová 2-2.

Kosárlabda – Férfiak – A II. ligában to-
vább menetel a komáromi Highlanders csa-
pata, hiszen zsinórban harmadik mérkőzé-
sét is megnyerte. Highlanders Komárom –
B.S.C. Bratislava „B” 77:44 (21:11), 22:9,
19:11, 15:13) Hazai pontszerzők:  Uňatinský
24, Farkas 21, Kasznár 10, Riečičiar 8, Blaš-
kovič 5, Záležák 4, Szarvas 3, Sukola 2. 
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