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Készítsük fel
autónkat a télre!

Időzített bomba az
almásfüzitői vörös-
iszap-tározó?

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Hamarabb indul a RegioJet

A múlt hét folyamán elvégezték a komáromi termál-
fürdő egyik furatának felújítását, amely most már több
éve nem kis ráncokat okozott a szakemberek homlo-
kán. A termálfürdő előző üzemeltetőjének, a Viator
Kft.-nek vezetője eltávolíttatta a földből feltörő me-
tángázt felfogó tartályt, amelyből több éven át tudták
biztosítani a strand fűtését és áramellátását. Közben a
150 méteres mélységig lenyúló csőrendszer meghibá-
sodott, így azt ki kellett emelni, és átmeneti megol-
dásként tűzoltótömlővel helyettesíteni.

Folytatás a 3. oldalon

Már előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy a várost egy SNS közeli
ügyvédi iroda látja el tanácsokkal. Ezzel kapcsolatosan már két héttel ezelőtt
eljuttattuk kérdéseinket a városi hivatal és a polgármester sajtószóvivőjéhez,
Králik Róberthez, aki akkor későbbre ígért tájékoztatást.

Folytatás a 2. oldalon

Mégis van gáz
a termálfürdőben

Idén is értékes ajándékok várnak já-
tékoskedvű olvasóinkra. A részleteket
keresse a jövő heti DELTÁban.

Nagyon sok probléma foglalkoztatja nap-
jainkban az embereket, de ezek közül is a
legmeghatározóbb a munkalehetőségek
számának csökkenése régiónkban. Az élet
bármely területén próbálunk is előre moz-
dulni, mindennek alapfeltétele a munka-
hely, tehát a megélhetési lehetőség meg-
teremtése. Sajnos, korunk legnagyobb
problémája viszont éppen a mindinkább
növekvő munkanélküliség, ami egyre több
embertársunkat taszít az elszegényesedés
irányába.

A Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal
komáromi kirendeltségének igazgatónőjével,
Mgr. Nagy Gabriellával beszélgettünk a mun-
kanélküliség alakulásáról régiónkban. Sze-
rettünk volna ugyan olyan híreket hallani,
amelyek javuló tendenciáról szólnak, de a
realitás merőben más.

Folytatás az 5. oldalon

Félelmetesen nő
a munkanélküliek
száma

Karácsonyi
ajándék
a DELTÁTÓL
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Folytatás az 1. oldalról
Megkerestük a termálfürdő

új üzemeltetőjének, a Comorra
Servisnek igazgatóját, Nágel
Dezsőt, aki a felújítás kapcsán
a következőket mondta el la-
punknak. „Az önkormányzat
megtárgyalta a kút felújításá-
nak kérdését, és 12 ezer €-s tá-
mogatást hagyott jóvá a mun-
kák elvégzésére. Múlt szerdán
a tűzoltótömlőket és a szivaty-
tyút kiemeltettük, majd csü-
törtökön sor került az új, hor-
ganyzott acélból készült cső-
rendszer és a szivattyú vissza-

helyezésére. A hiba oka
ugyanis az volt, hogy az előző
csőrendszer az agresszív víz ha-
tásától meghibásodott, ami lé-
nyegesen csökkentette a víz-
nyomást, vízhozamot. Amíg
normális működés alatt 2,5 óra
alatt töltöttük fel a fedett me-
dencét, addig ez a folyamat
meghibásodás után 4,5 órát
vett igénybe. Tudni kell, hogy a
csőrendszer egy köpenyben
van elhelyezve, és amikor a
rendszer meghibásodik, kilyu-
kad, a feltörő víz a köpenyben
találja meg az utat, így a víz na-

gyobb része a kútfejnél távo-
zott, ez törvényszerűen csök-
kentette a nyomást és vízho-
zamot. Az új csőrendszert a po-
zsonyi bejegyzésű Heloro s.r.o.
helyezte vissza a köpenybe, és
ez a cég fogja elvégezni az évi
rendszeres ellenőrzéseket is,
ami azt jelenti, hogy a cső-
rendszert és a szivattyút min-
den évben kiveszi, ellenőrzi, el-
végzi a szükséges javításokat,
és ismét üzembe helyezi” –
mondta el az igazgató.

Újra feltettük a már több éve
ismételt kérdést, ami különös-

képpen foglalkoztatta a közvé-
leményt, és igencsak sok vita
tárgyát képezte. Van, vagy
nincs metángáz a termálfürdő
fedett részében? „Végeztünk
nem hivatalos méréseket, és
meg kell mondjam, van me-
tángáz a fedett medencéknél.
Igaz, ez nem jár semmilyen ve-
széllyel a látogatókra nézve, hi-
szen a mennyiség elenyésző,
de van, ez vitathatatlan. A me-
tángáz 150 méteres mélység-
ben kicsapódik, így a vízzel
ugyan nem sok, de a köpeny-
ben annál több felszínre kerül.

Most az következik, hogy a cső-
rendszer visszahelyezése után,
arra hivatott intézménnyel el-
végeztetjük a hivatalos méré-
seket, amelyek pontosan ki-
mutatják a vízhozamot, a víz
pontos összetételét és minden
egyéb elemzését. Ez a szakvé-
lemény tartalmazni fogja a me-
tángáz mennyiségét is. Egyben
kimondja azt is, milyen intéz-
kedéseket kell foganatosíta-
nunk a teljes biztonság és a fel-
törő metángáz gazdaságos fel-
használása érdekében. Termé-
szetesen ennek értelmében fo-
gunk a jövőben eljárni. Azt
sem lehet kizárni, hogy vissza
kell térnünk a több évig hasz-
nált, „Viator előtti korszak” mű-
ködtetési rendszeréhez, a me-
tángáz gazdaságos felhaszná-
lását illetően ” – mondta el Ná-
gel Dezső igazgató.

Vörös Magdolnát, a termál-
fürdő vezetőjét afelől faggat-
tuk, meddig tart zárva a fürdő,
a kút felújításának okán? „No-
vember elsején zártuk be a für-
dőt, és ameddig folytak a mun-
kálatok, kifestettük az öltöző-
ket és takarítottunk. Ezen a
hétvégén, tehát még lapjuk
megjelenése előtt viszont már
nyitva leszünk, és várjuk a lá-
togatókat. A mai napon (múlt
csütörtökön) ugyanis befejező-
dött a csőrendszer felújítása,
feltöltjük a fedett medencéket,
és jöhetnek a látogatók, akik
teljes biztonságban érezhetik
magukat. Remélem, nemcsak
biztonságban, de jól is fogják
magukat érezni nálunk” –
mondta el a fürdő vezetője.

-böröczky-
A szerző felvételei

Mégis van gáz
a termálfürdőben

Folytatás az 1. oldalról
Múlt hét szerdáján a polgár-

mester sajtótájékoztató keretén
belül adott válaszokat a sajtó
kérdéseire. A tájékoztató elején
leszögezték, hogy lapunk váda-
kat és sugalmakat közölt a té-
mával kapcsolatosan. Az
ügyvédi iroda kifejezte nemtet-
szését, hogy összemosták a ne-
vét Ján Slotával, sőt, jogi lépés-
eket is fontolgat az ügyben. Ez-
után a polgármester választ
adott arra a kérdésre, hogy mi-
ért ezt az irodát választotta. „Ta-
valy december 27-én, amikor
átvettem a hivatalt, az anyagi

gondok mellett azzal is szem-
besülnöm kellett, hogy az előző
városvezetés megszüntette a
jogi és a közbeszerzési osztályt,
így minél hamarabb egy
ügyvédi irodát kellett találnom.
Olyan irodát kerestem, amely
nem kapcsolódik a komáromi
régióhoz, valamint több terü-
letre kiterjedő jogi tanácsokkal
foglalkozik és Kotrecová irodája
megfelelt a kritériumoknak.”

Az ügyvédnő által kiírt szám-

lákon a fix havi díjazáson (2000
euró) kívül olyan pont is szere-
pel, melyben valós kiadás és
időveszteség címén havonta
400-800 euró közötti összeg sze-
repel. Novák Tamás alpolgár-
mester ezt azzal magyarázta,
hogy ez az összeg az ügyvédnő
úgynevezett „rezsi” költsége
(utazási költség).

A továbbiakban szó esett a vá-
rosi honlap szerver problémájá-
ról is. Mint kiderült nem arról
volt szó, hogy a szerver nem
működött, bár a polgármester
hivatalos nyilatkozata ezt jelölte
meg. „A rendszer már elavult

és nincs felkészülve erre az új
feladatra, hogy szerződéseket
töltsünk fel. Ezért szükséges
volt hozzá programoztatni egy
új kezelőprogramot a webol-
dalhoz, amit március második
felében el is végeztünk, és visz-
szamenőleg minden szerződést
összeszedtünk és feltettünk a
honlapra. Persze megtörténhe-
tett, hogy bizonyos szerződések
el lettek felejtve, kimaradtak,
amit mi most már jóvátettünk ”

– mondta Dobi Róbert.
A legutóbbi testületi ülésen a

főellenőri beszámolóban meg-
jelent egy megjegyzés, ami sze-
rint a jogi iroda kapta a szemét-
díjak elmaradó összegeinek be-
hajtását, azonban erre törvény-
ből adódóan nincs joga. „Ezt a je-
lentést kétségbe vonom, a
főellenőr tévedett. Jogászként ki-
jelentem, az ügyvédnő helyesen
járt el, minden jogi előírás be
volt tartva“ - mondta Novák Ta-
más.

A városvezetés tájékoztatott
a Com-Média körüli bonyodal-
makról is, mivel a legutóbbi tes-
tületi ülésre egy jogi elemzés
került a képviselők elé, amely
arról szólt, hogy mit is jelent
egy kereskedelmi társaság szá-
mára, ha nincs ügyvezető igaz-
gatója. Novák Tamás elmondta:
„Jogilag akartuk helyre hozni
ezt a problémát, mivel Pék Zol-
tán, a Com-Média ügyvezetője
június 31-ével felmondott, így
már több mint három hónapja
nincs vezetője a cégnek. Sajnos
több képviselőnek nem áll ér-
dekében, hogy kinevezzünk egy
új ügyvezetőt. Azonban ügyve-
zető hiányában akár ki is töröl-
hetik a céget a cégjegyzékből.
Mivel az általam beterjesztett
határozat, melyben egy megbí-
zott ügyvezetőt neveztünk
volna ki addig, amíg sikeresen
lebonyolítunk egy újabb pályá-
zatot nem járt sikerrel, így most
már a testületen múlik a cég to-
vábbi sorsa.” ssy

A városvezetés válaszoltKommentár
Megszólalt az ügyvédi iroda kapcsán a város polgár-

mestere. Megszólalt, de keveset mondott, mivel a valós
kérdésekre továbbra sem adott választ. Azt megtudtuk,
hogy őt mi zavarja, de arra nem felelt, ami a komáromi
lakosok legtöbbjét zavarja.

A sajtótájékoztatón, amit egyébként érdemes min-
denkinek megnézni a város honlapján, azt megtudtuk,
hogy a polgármester szerint az ügyvédi iroda azért még
nem SNS közeli, mert a fiatal hölgy édesapja a Szlovák
Nemzeti Párt államtitkára volt, és az SNS kampányában
is dalra fakadt. Azt is megtudtuk, hogy miért nem akart
komáromiakkal együtt dolgozni, de azt sajnos továbbra
sem, hogy miként választotta ezt az irodát. Felütötte a te-
lefonkönyvet? Az ügyvédi iroda honlapján semmilyen in-
formáció, egy árva referencia sem szerepel, hogyan si-
került éppen őket kiszúrni. Az ár a korábbi ügyvédi iroda
szolgáltatásánál jelentősen magasabb - miként sikerült
megbizonyosodni a lakosok pénzének ésszerű elkölté-
séről?

Érdekes módon Anton Marek rendre hallgat azzal
kapcsolatosan, hogy milyen szálak fűzik Vladimír Če-
čothoz. Ha ez a téma szóba kerül, akkor Novák Tamás ug-
rik be menteni. Például megtudtuk, hogy Novák Ta-
másnak nem sikerült megtalálni az interneten, hogy
milyen összefüggés van az ügyvédi iroda és egy SNS-es
politikus közt, és hogy Vladimír Čečot ügyeiről már cik-
kezett korábban is a sajtó. Talán ő az egyetlen, akinek ez
nehézséget okoz, és valószínűleg nem akad olyan ember
a városban, aki elhiszi, hogy nem tudták, kinek a lányá-
ról van szó.

A régi reflexek viszont jól működnek. Pásztor István
(akit néhány újságíró érdekes elszólással alpolgármes-
terként mutatott be) szerint a sajtónak illett volna meg-
kérdezni a másik felet is. A hivatalvezető úr viszont
tudja, hogy emailben küldtük el a kérdéseket, amire ki-
térő választ kaptunk. A kérdéseket a polgármesternek
szegezték a testületen, azonban ő nem válaszolt ezekre,
csupán Novák Tamás ugrott be ott is egy „bezzeg az
előző vezetés” mentőövvel.

Ugyancsak régi jó módszer a fenyegetés, hogy most
majd jogi úton megmutatják. Ezért elmondanám, hogy
állunk elébe! Örülünk annak, ha az ügy további részleteit
sikerül még részletesebben a komáromi lakosoknak ki-
bontani. A jogi út lehetővé teszi azt, hogy a polgármes-
ter úr is válaszoljon bizonyos kérdésekre, és bizonyos ösz-
szefüggéseket elmagyarázzon. Megértjük, hogy nem örül
annak, hogy neve az SNS-szel egy mondatban szerepel,
de tényekkel mutattunk rá az összefüggésekre, és a szer-
ződés nyilvánosságra hozásával kapcsolatos furcsasá-
gokra. A felvázolt tényeket nem sikerült egyelőre cá-
folni, csupán a megfogalmazás egyes részleteiben pró-
báltak kapaszkodókat találni.

Örülök annak, hogy január elsejétől olyan törvények
vannak érvényben, amelyek kötelezővé teszik a doku-
mentumok nyilvánosságra hozását, így jobban tájéko-
zódhatnak a lakosok és az újságírók egyaránt. Ezúton je-
lezném, hogy szívesen állunk más témák feltárása elé is.
De kérjük, hasonlóan tényekre épüljön, és mi vállaljuk,
hogy az érintettek is teret kapnak. Mi nem úgy írunk a
testületi ülésekről sem, hogy ott sem vagyunk, és nem
hallomások alapján mutatunk rá összefüggésekre. Szí-
vesen vesszük, ha az előző vezetés mulasztásait és sim-
lisségeit is feltárják, mivel erről tudni kell a lakosoknak.
Azonban egyelőre csak annyit láttunk, hogy egy képvi-
selői határozat alapján erről egy írott jelentést kellett
volna készíteni június 30-ig, melyben leírják, hogy az
előző városvezetés miben károsította meg a várost. Bár az
utolsó, októberi testületen is számon kérték ezt, még
csak válasz sem érkezett arra, hogy mikor kerül ez papírra.

A fogalmazáson pedig lehet vitatkozni, de majd min-
den lakos eldönti, hogy mennyire hihető az, hogy vé-
letlenül kerül a képbe egy SNS-es államtitkár, és milyen
véletlen kapcsán lehet egy 28 éves pozsonyi jogászra rá-
találni havi 2000-2700 euróért. És azt is eldöntik az em-
berek, miként értékelik, hogy ezek után a városvezetés
mindezt egy sajtótájékoztatóval, némi fenyegetéssel le-
tudja, és az élet megy tovább. Szénássy Tímea

Nehéz év vár Szlovákiára,
itt a válság újabb hulláma
Nehéz év vár a szlovák gazdaságra, az orszá-
got jövőre eléri a válság újabb hulláma. 25
ezerrel több lehet a munkanélküli, s a vártnál
alacsonyabb lesz a gazdaság növekedése is.

A pénzügyminisztérium mellett működő
Pénzpolitikai Intézet legújabb előrejelzése sze-
rint a gazdaság növekedése mindössze 1,6 szá-
zalékos lesz, ellentétben az ősz elején jósolt 3,4
százalékkal. Az állam bevételei jövőre emiatt
több százmillió euróval alacsonyabbak lehet-
nek. „A kiesés 400-500 millió eurónyi lehet” –
mondta Juraj Valachy, a Tatra bank elemzője.
Ezen kívül az eddigi előrejelzéseknél jóval ma-
gasabb lehet a munkanélküliek száma is.

A pénzügyminisztérium egyelőre nem kom-
mentálta a legújabb makrogazdasági előrejel-
zést. A számok ugyanis kismértékben még
változhatnak. Senki sem tagadja azonban,

hogy rosszabb lesz a dolgok alakulása a várt-
nál. „Az okok egyértelműek. Csökken Német-
ország gazdaságának növekedési üteme, ahol
az év végére kismértékű recessziót várunk. A
mi gazdaságunk csökkenését a munkaerőpiac
is befolyásolja” – mondta Ján Tóth, a minisz-
térium pénzügyi intézetének vezetője, aki
megerősítette: néhány százmillió eurós kie-
séssel kell számolni.

Nem tudni, mit terveznek a politikusok a
helyzet kezelésére. A költségvetési lyukak be-
foltozása kapcsán már szóba került többek kö-
zött az is, hogy újra adót emelnek. A KDH pél-
dául el tudja képzelni, hogy magasabb legyen
a bankadó. Az SDKÚ magasabb alkoholadót és
magasabb ingatlanadót szeretne, a Smer pedig
a magasabb keresetű alkalmazottak és a cégek
adóterheit emelné. (b)

Már február közepétől elindulnak a RegioJet Pozsony–Du-
naszerdahely–Komárom vonatjáratai. Eleinte próbajáratok-
ról lesz szó, márciustól viszont már csak az új vonatok köz-
lekednek majd a csallóközi szakaszon.

„Sikerült elérni, hogy a RegioJet március helyett már febru-
árban elindítsa vonatjait. Ezek afféle próbajáratok lesznek, az
első hetekben párhuzamosan fognak közlekedni a szlovák
vasút vonatjaival, márciustól pedig kizárólag a RegioJet vasút-
társaság szerelvényei fognak közlekedni ezen az útvonalon“ –
mondta el Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi államtitkár a vas-
úttársaságok képviselőivel való találkozó után.

A RegioJet járatai naponta óránként, csúcsidőben félórán-
ként indulnak majd. (b)

Hamarabb indul a RegioJet
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A sajtótájékoztatón többször felmerült a fő-
ellenőr, Csintalan Miklós neve is. Novák Ta-
más alpolgármester kijelentette, hogy a főelle-
nőr tévedett az általa leadott jelentésben, vala-
mint jogászként kijelentette, az ügyvédnő he-
lyesen járt el, minden jogi előírás be volt tartva.
Tehát megkerestük a főellenőrt, aki a követ-
kező levelet juttatta el szerkesztőségünkbe.

Tisztelt Főszerkesztő Asszony,
Novák Tamás alpolgármester úr idézett kije-

lentése az adók és illetékek behajtásának ellen-
őrzésre vonatkozik, melyet a képviselő-testület ál-
tal 2011 első félévére jóváhagyott ellenőrzési terv
alapján szerettem volna elvégezni. A polgármes-
ter úr levélben értesített, hogy az ellenőrzéshez
kért dokumentumokat Kotrecová ügyvédnőnek
adta át a hivatal behajtás céljából.

Később kiderült, hogy az illetékek behajtásának
dokumentációja a hivatalban is megtalálható,
ezért az ellenőrzést a másik féléves ellenőrzési
terv jóváhagyását követően elvégeztem.

Az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentést 2011.
szeptember 26-án kézbesítettem a polgármester
úrnak. Ellenvetésre, írásos véleményezésre, vagy
Novák alpolgármester úr szavaival élve „kétségbe
vonásra” 2011. október 3-ig volt lehetőség, mellyel
sem Ő, sem a hivatal nem élt, sőt a jelentés meg-
tárgyalása során szóban jelezték, hogy a megálla-
pítások valósak, ezért az észlelt hiányosságok ki-
küszöbölésére intézkedéseket hoznak, melyekről
az egyeztetett időpontig, 2011. október 31.-ig le-

vélben értesítést kapok. Az ígéret ellenére október
végéig nem kaptam értesítést.

Nem vagyok tévedhetetlen, de jelentésem az
adótörvény 99. § rendelkezésein alapul melyek ér-
telmében helyi adók és illetékek kezelése nem ru-
házható külső fizikai vagy jogi személyre. Ennek
érvényességét törvénnyel alátámasztva nem cá-
folta senki. Jelentésemben pedig nem Kotrecová
ügyvédnő munkáját értékeltem, hiányosságokat
a hivatal munkájában találtam, mivel az adók és
illetékek kezelését nem maga végezte, hanem a
törvénnyel ellentétben kívülálló személyre,
ügyvédi irodára bízta.

Megállapításom helyességét az Adóhivatal Igaz-
gatóságának 2007. április 30-án kelt levele is alá-
támasztja, továbbá azt is, hogy amennyiben az
átadott iratokkal az ügyvédi irodához kerültek
adótitkot képező adatok, úgy az 511/1992-es
számú törvény 23. § 4. bekezdése értelmében
adótitok megsértésének tényállásáról is szó le-
het, melyet az összes sértettnek jogában áll pe-
relni.

Mellékelem Önöknek a képviselő-testület ré-
szére készített beszámolómat és az Adóhivatal
Igazgatóságának 2007. április 30-án kelt levelét
(örömmel töltene el, ha a jelentéseim a város
weboldalán hozzáférhetőek lennének minden ér-
deklődő számára), melyből a vonatkozó törvé-
nyek hozzáolvasásával állapítsa meg ki-ki maga,
hogy adott esetben kinek van igaza.

Tisztelettel rendszeres olvasójuk
Csintalan Miklós, főellenőr

Megkérdeztük a főellenőrt...

A Gútáért Petíciós Bizottság aláírásgyűjtést kezdeményez an-
nak érdekében, hogy az önkormányzat írjon ki népszava-
zást, hogy a város visszakapja régi nevét.

Aláírásgyűjtés,
hogy a város vissza-
kapja régi nevét

Gúta

A petíciós bizottság. Balról: Kurucz József, Borsó Ákos, Halász
Béla, Forgács Attila és Tóth Melánia

A bizottság december 10-ig gyűjti az aláírásokat. A népsza-
vazás kiírásához a választópolgárok 30 százalékának kell ezt a
kezdeményezést támogatnia, ami Gúta esetében 3000 aláírást
jelent. Mint ismeretes, Szlovákiában 2012. március 10-én elő-
rehozott választásokat rendeznek, ezért a bizottság azt szeretné
elérni, hogy a népszavazás egy napon lenne megrendezve a par-
lamenti választásokkal, így biztosítanák a minél nagyobb rész-
vételt.

A szombati sajtótájékoztatón Halász Béla, a petíciós bizottság
elnöke elmondta: „Szeretnénk hangsúlyozni, hogy kezdemé-
nyezésünk nem a szlovákság ellen irányul, egyszerűen csak sze-
retnénk, ha végre pont kerülne ennek az ügynek végére. Nem
lenne helyes, ha ez a kezdeményezés szlovák-magyar harcba
torkollna.“ A kezdeményezés már most nagy támogatottságot
tud maga mögött, a bizottságban több civil és politikai szerve-
zet is képviselteti magát. Név szerint: Keresztény Magyar Szö-
vetség, Magyar Asszonyok Ligája, VIA NOVA Ifjúsági Csoport,
Magyar Koalíció Pártja, Híd, Hello Gúta Ifjúsági Szervezet, va-
lamint a Csemadok helyi szervezete.

ssy
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Időzített bomba az almásfüzitői vörösiszap-tározó?

„Elképzelhetetlen, hogy Al-
másfüzitőn olyan jellegű ipari
katasztrófa történjen, mint az
ajkai timföldgyárban. A Duna
gyakorlatilag még sohasem ve-
szélyeztette a tározókat. Ko-
lontáron is a lúgos (folyékony)
iszap okozta a legnagyobb
problémát. Ez az iszap már
több mint 30 éve itt van, ha el-
bontanák a gátat, akkor sem
tudna lefolyni sehová, ilyen jel-
legű kockázat nincs”- reagált az
aggodalmakra Farkas Béla, a
Tatai Környezetvédelmi Zrt.
környezetvédelmi igazgatója.

A területet már húsz éve nö-
vényzet borítja, sok vadállat és
védett növény él itt. A hulla-
déklerakót egy különleges el-
járás segítségével illesztik a
tájba. Létrehoznak egy másfél
méter vastag réteget, ami gya-

korlatilag egyfajta mesterséges
talajnak felel meg. Ez pedig
már alkalmas arra, hogy növé-
nyek is megéljenek rajta. A he-
tes kazettánál még folynak re-
kultivációs munkálatok. A
még befedetlen vörösiszap
azonban nem jelent semmi-
lyen veszélyt. A szakember sze-
rint elképzelhetetlen, hogy Al-
másfüzitőn olyan jellegű ipari
katasztrófa történjen, mint az
ajkai timföldgyárban.

A Greenpeace ismét tiltako-
zik a szlovák-magyar határon
lévő vörösiszap-tározó miatt.
Karl E. Lorber professzor sajtó-
tájékoztatóján azt mondta: „A
vörösiszap-tározó lent szivárog,
fent porzik, ismeretlen kocká-
zatú szerves és szervetlen anya-
gok keverékének lerakódása fo-
lyik a területen.“

A Tatai Környezetvédelmi
Zrt. tavaly kapott engedélyt
arra, hogy az almásfüzitői VII-
es számú vörösiszap-tározót
hulladékkal lefedje. Az enge-
dély szerint a cég 132 ezer
tonna veszélyes és 280 ezer
tonna nem veszélyes hulladé-
kot helyezhet el a területen
évente, komposztálás után. A
VII-es tározó a Duna partján
fekszik, olyannyira, hogy
egyúttal a folyó gátja is a tá-
rozó. Ezeket a gátakat folya-
matosan ellenőrzik. Az elmúlt
egy évben 7 hatóság 14 alka-
lommal talált mindent rend-
ben a gátak állapotában.

És mi van a Dunával? Ami

ha kiönt, itt kő kövön nem ma-
rad? Való igaz, hogy amikor a
gyárat építették itt az ötvenes
években, nem törődtek azzal,
hogy milyen közel van a Duna.
Az is igaz, hogy a tározó négy
kazettájának közös a gátja az
árvízvédelmi töltéssel. De ezek
már rekultivált (rekultiváció
alatt álló) kazetták, és a Duna
vízszintjének hat méterrel kel-
lene az árvízvédelmi töltés fe-
lett lennie ahhoz, hogy elöntse
a tározók befüvesített felszínét.

Kiporzás szempontjából
azonban jóval aggályosabb a
húsz kilométerrel odébb, a
neszmélyi dombok közt meg-
bújó vörösiszap-tározó, az Al-

másfüzitői Timföldgyár VIII-as
számú kazettája. Itt ugyan
1994-ben szintén leállt a feltöl-
tés, de a félig telt tározó rekul-
tivációja máig nem indult
meg, mivel a neszmélyi tározó
magánterületen van. Az 1986-
tól 1996-ig üzemelő tározóban
három és fél millió köbméter
vörösiszapot helyeztek el, félig
használva ki a tárolókapacitást.
15 évvel a tározó bezárása után
itt sincs már folyékony zagy.
Felületének egy részén esővíz
áll, a Duna felé eső részen
azonban száraz az anyag, a ki-
porzás elvi lehetősége tehát bi-
zonyosan fennáll.

Megkérdeztük Almásfüzitő
polgármesterét, Karánsebesy
Lukács Pált, aki a következőket
nyilatkozta lapunknak: „Al-
másfüzitő község számára kie-
melten fontos a tározó lefe-
dése. Természetesen az is lé-
nyeges, hogy a kezelő, a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. megfe-
lelve a technológiai és hatósági
előírásoknak, szigorú ellenőr-
zések mellett végezze ezt a te-
vékenységét.

Miriák Ferenc
Képarchívum

A Selye János Egyetem Ta-
nárképző Karának óvópeda-
gógus hallgatói rendhagyó
turisztikai tanfolyamon vet-
tek részt október 21-26. kö-
zött. A túrázás mellett a
szépséges tájban gyönyör-
ködve esténként értékes is-
meretekkel bővültek hazánk
szépségeiről.

Az esti programokat egy
gyertyafényes esti túra is iz-
galmasabbá tette. Vendégül
látták Dongyub Back dél-ko-
reai hallgatót, aki bemutatta
számukra az ottani sporttu-
risztikai érdekességeket. Részt
vehettek egy irodalmi esten,
ahol Vida Gergely kortársköl-
tővel beszélgethettek. Szeren-
csésnek vallhatják magukat,

hisz egy geológussal is talál-
koztak munka közben a tere-
pen. A napi 5-7 órás túrákat
színesebbé tette a Halott de-
nevérek barlangjának megte-
kintése. Itt is meglepetés érte
a hallgatókat, mivel a JOJ TV-
ből Jožo Kubáni riporterrel ta-
lálkoztak, aki riportot készí-
tett velük.

Az időjárás minden arcát
megmutatta, így az 1000 m fe-
letti magasságokban már a
hóban való túrázással kellett
megbirkózniuk a jövő óvópe-
dagógusainak. Fáradt végtag-
jaikat a közeli wellnessben
tudták megpihentetni, ahol
már fejben a számukra kije-
lölt „Óvd és védd” projekt
módszer előkészítésén dol-

goztak. Nagyon sikeres, precí-
zen kidolgozott munkákat ké-
szítettek a hallgatók tanúbi-
zonyságul, hogy felkészülnek
a számukra oly szép hivatásra.

Elmondhatjuk, hogy a tu-
risztikai tanfolyam gazdag
programot biztosított szá-
mukra.

A tanfolyamot Dobay Be-
áta, a SJE Testnevelés Tanszé-
kének vezetője szervezte, se-
gítői: Stefán István kolléga,
Dobay Gergely természetvé-
delmi mérnök és Mede Haj-
nalka, a győri Rekreációszer-
vezés szak hallgatója, akik
nagyban hozzájárultak a tan-
folyam magas szintű, érdekes
lebonyolításához.

ga

-pint-

„Óvd és védd”

Gőgh Krisztián
21 éves egyetemista, jelenleg

Brünnben a Masaryk Egyetem szá-
mítógépes grafika és képfeldolgo-
zás szak másodéves hallgatója. To-
vábbi tervei: a reklám- vagy filmi-
parban dolgozni. Szabadidejében
szívesen foglalkozik grafikával, ze-
nét hallgat, fotóz. Ezeken kívül
még szeret úszni és táncolni is. Jó
gondolatnak tartja, hogy a tehet-
séges fiatalokra is gondol valaki,
esélyt ad nekik a megmérettetésre,
ezért megpróbál maximálisan részt
venni a TAT kezdeményezésében.

A TAT tehetségkutató verseny szervezőinek a száma közel száz. Most bemutatjuk azokat, aki-
ket nem láthat a közönség, bár naponta kapcsolatban vannak az előadókkal. Ezek a TAT „lát-
hatatlan” emberei. Ismerkedjünk meg velük egy kicsit közelebbről is.

A TAT „láthatatlan” emberei

Gasparik Zoltán
25 éves ipolyszakállosi fiatalem-

ber. Már több mint 10 éve foglal-
kozik helyi szinten a kultúrával,
eleinte mint táncos, majd mint
csoportvezető és műsorszervező. A
TAT igen nagy lehetőséggel ke-
csegtet minden pályakezdőt. Re-
méli, a továbbiakban csak bővülni
fog a résztvevő falvak száma, és ez-
által újabb tehetségek születnek.

Zuber Mihály
24 éves, gútai lakos, a ko-

máromi Ipari Középiskolá-
ban végzett. 2008 óta fog-
lalkozik weboldal progra-
mozással. Az elmúlt 2 év
során sikerült több mint 80
weboldalt létrehoznia, egy-
szerű cégi weboldalakat, in-
ternetes üzleteket, portál
megoldásokat vagy Face-
book aplikációt. A Cool
Club oldalának létrehozá-
sában és fokozatos felújítá-
sában is segítkezik. Örül,
hogy tagja lehet a TAT csa-
ládjának.

II. DELTA fotópályázat!

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
Természeti értékek, Építészeti műemlékek, Népművészet,

hagyományok, szokások
Beküldési határidő: 2011. november 25.

Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet be. Az előző évi
pályázatra beküldött képekkel nem lehet nevezni. Csak saját
készítésű képeket várunk! Pontos név és cím csatolása szük-
séges! A naptár címlapjára kiválasztott képek készítői aján-
dékban részesülnek.

Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9 megapixel mé-
retűek legyenek (1600 x 1200) és felirat nem helyezhető el raj-
tuk. A fotókat elektronikus formában a deltakn @gmail.com
vagy a delta.kn@mail.t-com.sk címre várjuk vagy személyesen
szerkesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

A Delta szerkesztősége ismét
fotópályázAtot hirdet,

hogy megtaláljuk a legszebb képeket
a 2012-es naptárunkhoz:

„Élet tájainkon és járásunk
sokszínűségének bemutatása“.

NyíLT NAP
A komáromi MARIANUM Magyar

Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont igaz-
gatósága értesíti a tisztelt olvasókat, hogy
2011. november 18-án 9.00-től 12.00 óráig
Nyílt Napot tart az óvodában, alapiskolá-
ban és a gimnáziumban.

Délután 14.00-től 18.00 óráig pedig szeretettel várják az
alapiskola leendő elsőseit és szüleiket délutáni foglalko-
zásra. Csoportos látogatás esetén kérjük az előzetes beje-
lentkezést az iskola titkárságán.

Címünk: Király püspök utca 30; 945 01 Komárno
Telefon: 035/7730 397
Fax: 035/7733 985
E-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
web: www.zsgmarianum.edu.sk

Mindenkit szeretettel várunk!

Félelmetesen nő a munkanélküliek száma
Folytatás az 1. oldalról

„Szeptember végi adatokat tudok
mondani, de azok nem töltenek el op-
timizmussal. Járásunkban szeptember
végéig 9457 munkanélkülit tartottunk
számon, ami a munkaképes lakosság
16,81 százalékát teszi ki. Szeptember
hónapban több mint 800-an kerültek
nyilvántartásunkba, viszont csak 500
személy tudott elhelyezkedni. Tudni
kell, hogy ebben a hónapban általá-
ban a középiskolákat elvégző fiatalok
egy része, de az egyes településeken
befejeződött foglalkoztatási programok
is megnövelik a nyilvántartottak szá-
mát. Ami a foglalkoztatási programo-
kat illeti, azok általában a téli hóna-
pokban szünetelnek, mivel a községek
ebben az időszakban nem tudnak ele-
gendő munkát biztosítani a prog-
ramba besorolt dolgozóknak” –
mondta el lapunknak az igazgatónő.

„Milyenek a kilátások?“ – érdeklőd-
tünk tovább. „Ami negatívum, az a ha-
jógyári elbocsátások mértéke, de a Dél-
Komáromban működő Nokia helyzete
sem biztat bennünket sok jóval. Tudni
kell, hogy két munkaközvetítő cég,
mintegy 1400 dolgozót „lízingel” a vál-
lalatnak, aminek körülbelül fele szlo-
vák állampolgár, pontosabban régiónk
lakói. Ezek az emberek bármikor „ut-
cára kerülhetnek” minden utólagos
kárpótlás nélkül, hiszen nem alkal-
mazottai a Nokia Vállalatnak, a mun-
kaközvetítő pedig csak értesíti őket,
hogy a továbbiakban nem tud szá-
mukra munkalehetőséget közvetíteni,
és ez nagyon aggasztó helyzet. Az sincs

egészen rendjén, hogy több vállalat
nem jelenti be hivatalunkban a betöl-
tendő állásokat, többnyire csak azok,
akik támogatást is igényelnek” –
mondta el Nagy Gabriella.

Arra a kérdésünkre, jelenleg milyen
álláslehetőségek vannak régiónkban,
nem kaptunk túlzottan optimista vá-
laszt. „Az őrsújfalui KOMpolster Vál-
lalat már huzamosabb ideje keres 50
varrónőt, de nem igazán van igény
ezekre a helyekre. Csak valószínűsí-
teni tudom, hogy a munkafeltételek és
a kereseti lehetőségek nem elégítik ki
a munkavállalók igényeit. Külföldi
munkaközvetítő részlegünk az Eures,
jelenleg 88 betöltetlen állást tart szá-
mon, a győri Audi Vállalatnál, de több,
nagyobb számban bejelentett munka-
lehetőségről nem tudok” – mondta el
a hivatal első embere.

Arról is tudomásunk van, hogy
aránylag sokan jogtalan előnyöket él-
veznek a szociális juttatások terén.
Mindez nagyon sok pénzeszközt elvon
az állami költségvetés szociális problé-
mák megoldására elkülönített összegé-
ből, közvetve tehát azoktól is, akik erre
valóban rá vannak szorulva. „Ezen a té-
ren, történt valamilyen előrelépés?“ –
kérdeztük az igazgatónőtől. „Túl azon,
hogy rendszeres ellenőrzéseket vég-
zünk, a minket felügyelő illetékes mi-
nisztérium ingyenes telefonvonalat nyi-
tott az ilyen visszásságok bejelentésére,
amelyen a szociális rendszerrel való
visszaéléseket a polgárok is bejelenthe-
tik. Az úgynevezett „feketemunka”, a
gyermekekkel való felelőtlen törődés,
pontosabban nem törődés, a különböző
szociális juttatások, az mind a mi közös
pénzünkből kerül kifizetésre. Harcolni
kell azok ellen, akik ezzel visszaélnek,
jogtalan előnyökhöz jutnak, miközben
a valóban rászorulók egyre nehezebb
helyzetbe kerülnek. Öt területen mo-
nitorozzuk a visszaéléseket, illetve
egyéb törvénysértéseket. A munkatör-
vényben tapasztalt leggyakoribb tör-
vénysértések az étkezési utalványokra
való jogosultság megtagadása, a túlóra,
rosszabb esetben a bérek ki nem fize-
tése. Ami a munkanélküliek nyilván-
tartását illeti, ott általában a már emlí-
tett illegális munkavállalás, és a foglal-
koztatási programokba besorolt dolgo-
zók párhuzamos munkaviszonya az,
ami törvénybe ütközik. Az egészségká-
rosultaknak nyújtott támogatások ese-
tében gyakran találkozunk jogtalan,

gondozásra felvett támogatással, de az
sem ritka, hogy a támogatást kérő gon-
dozó külföldön tartózkodik. Akadnak
olyanok is, akik a lakás, illetve családi
ház felújítására felvett támogatást nem
a jóváhagyott célra használják fel. Az ál-
lami szociális támogatás terén is eléggé
sok visszássággal találkozunk. Volt eset,
amikor a szülő igényelte a családi pót-
lékot, miközben a gyermeket egy másik
személy nevelte, de olyan esettel is ta-
lálkoztunk, amikor a szülő két helyről,
tehát tőlünk, és egy másik uniós or-
szágtól is igényelte a családi pótlékot. A
szociális biztosítás szférájában is talál-
kozunk visszaélésekkel. Leggyakoribb
talán a betegállományban lévő dolgo-
zók munkafelvétele úgy, hogy közben a
szociális biztosító és a munkáltató is
teljesíti fizetési kötelezettségeit a dol-
gozóval szemben. Nem kevésbé tör-
vénysértő, ha a munkáltató a dolgozó-
kért kifizetendő állami illetékeket nem
utalja át, gondolok itt elsősorban az
egészségügyi és szociális biztosítókra.
Amennyiben a polgárok hasonló ese-
tekkel találkoznak, bejelentéseiket az
ingyenes 0800 191 222 telefonszámon,
vagy a kontrola@upsvar.sk e-mail cí-
men tehetik meg. Szeretném kihang-
súlyozni, hogy valamennyi törvénysér-
tés fájdalmasan érinti pénzügyi gaz-
dálkodásunkat, mégis a legérzékenyebb
problémának a gyermekek megkárosí-
tását látom, tehát azokat az eseteket,
amikor a gyermek sínyli meg a szülők
spekulatív viselkedését” – mondta el
Nagy Gabriella igazgatónő.

Böröczky József

A tavaly októberi vörösiszap-ömlés után erősen maró, lúgos
anyag, valamint nehézfémek rakódtak le a vizekben és a ta-
lajban. A szakemberek szerint az almásfüzitői tározó jelen-
leg a legveszélyesebb. Az egykori Almásfüzitői Timföldgyár
200 hektáros területen elterülő zagytározói közvetlenül a
Duna mellett találhatók. Hét kazettában összesen 12 millió
tonna hulladékot tárolnak. A telepen gyakorlatilag 30 éve
megszűnt a gyártás, a vörösiszap megszilárdult, a legtöbb tá-
rozó helyén pedig buja növényzet található.
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Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľného majetku formou ob-

chodnej verejnej súťaže:
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo

391/2011 zo dňa 25. októbra 2011 bol schválený zámer Mesta
Komárno na predaj nehnuteľného majetku formou ob-
chodnej verejnej súťaže podľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a § 281 až 288 Obchodného zákonníka

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj :
- rodinného domu na Baštovej ul. 25 v Komárne so sú-

pisným číslom 2316, na pozemku parc. č. 9076, pozemku
parc. č. 9076 o výmere 299 m2, zastavané plochy a nádvoria
a priľahlého pozemku – záhrady na parc. č. 9077 o výmere
300 m2 , vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolá-
vacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 71 200,-
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
vrátane lehoty na predkladanie návrhov, sú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta,
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.

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

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

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

A hideg idő és a hajnali fa-
gyok hamisítatlanul a tél kö-
zeledtét jelzik. Ilyenkor nem-
csak a nagykabát és a téli ru-
házat kerül elő a szekrények-
ből, de célszerű átvizsgál-
nunk autónk műszaki
állapotát is.

Bátorkeszin az autóalkatré-
szeket árusító szaküzlet veze-
tője már hagyományosan ok-
tóber utolsó szombatján meg-
szervezi a szerviz-napot, ame-
lyen a szaküzlet munkatársai,
szakemberekkel közösen el-
lenőrzik a gépjárművek mű-
szaki állapotát. Az idei ellen-
őrzésen közel 200 gépjármű
műszaki állapotát tesztelték és
tanácsokkal látták el vezetőit.

„Sokan gondolják, hogy az
autók téli felkészítése kimerül a
téli gumi-cserében, ugyanakkor
ezen kívül is érdemes még né-
hány dolgot elvégezni a hide-
gebb időjárás közeledtével. A
téli gumi már 7 Celsius fok
alatti hőmérsékletnél indokolt
lehet. Természetesen figye-
lembe kell venni azt is, melyik
napszakban használjuk az au-
tónkat. Ha főképp kora reggel
és késő este, a hidegebb nap-
szakokban ülünk a volán mögé,
akkor még hamarabb tanácsos
lecserélni a gumikat” – kezdte
nyilatkozatát id. Juhász Sándor,

a szerviz-nap főszervezője.
„Ha másért nem, legalább a

nagy valószínűséggel várható
úgynevezett sónedves utak mi-
att veselkedjünk neki autónk
ráncba szedésének. Kezdjük a
karosszériával! Az ápolást –
akár nyár, akár tél előtti – egy
alapos mosással kell kezdeni.
Olyannyira alapossal, hogy a
belső teret se hagyjuk ki. A cso-
magtérből el lehet távolítani a
napellenzőket, a nyári szélvé-
dőmosó folyadékot, a he-
lyükre hólapát, jégkaparó,
fagyálló hűtőfolyadék és
fagyálló szélvédőmosó kerül-
jön. Ezen kívül nem árt rend-
szeresíteni egy takarót (lerobba-
nás, dugó, hótorlasz esetére), va-

lamint hóláncot, főként annak,
aki gyakran jár havas vidékre.

Nagyon fontos, hogy a csú-
szós úton fékeink közel egy-
formán fogjanak! Ha fékeink
nem egyformán fognak, akkor
csúszós úton való fékezésnél
a gépkocsi könnyen megpör-
dülhet.

Manapság már nem jel-
lemző a külön téli és nyári mo-
torolaj kereskedelmi jelenléte.
A kenőanyagok zöme többfo-
kozatú, azaz egész évben hasz-
nálható. Ettől függetlenül té-
len a folyósabb, alacsony visz-
kozitású olajok használata ja-

vasolható, amelyek hidegben
is könnyen cirkulálnak a mo-
torban. Mindazonáltal külön
a tél miatt nem szükséges olaj-
cserét beiktatni, de ha úgy jön
ki a szervizperiódus, érdemes
hígabb olajat választani” – fe-
jezte be szaktanácsádását Ju-
hász Sándor.

A megfelelő indítás alapja a
jó akkumulátor. Vizsgáljuk
meg a folyadékszintet, és ha
hiányzik belőle, desztillált víz-
zel pótoljuk. Az akkumulátor
pólusok és saruk gondos tisz-
títása, majd meghúzása bizto-
sítja, hogy az önindító megfe-
lelő feszültséget kapjon.

A vezetés közbeni kilátást
segíti a megfelelően működő
ablaktörlő lapát, és az ablak-
mosó berendezés. Ilyenkor
már fagyálló ablakmosó folya-
dékot kell a mosó berendezés
tartályába tenni. A folyadék
betöltése után járassuk ki a
csővezetékből és a fúvókából
a nyári mosó folyadékot, mert
a benne maradt nem fagyálló
folyadék befagyhat.

Igen bosszantó, amikor sza-
badban álló gépkocsink befa-
gyott zárszerkezetét nem tud-
juk működtetni. Ez megelőz-
hető különböző, kereskede-
lemben kapható spray-k alkal-
mazásával, melyek segítségével
az utastér párásodása is elke-
rülhető. Ha semmi más nem
áll a rendelkezésünkre, akkor
a kulcs melegítésével tudunk
eredményt elérni.

Tehát a szezonális felkészí-
tés és autóápolás időjárástól
függetlenül ajánlott. Akármi-
lyen telünk lesz is, nem árt rá
felkészülni. Az autó biztosan
meghálálja a törődést, akár
enyhe, akár fagyos hónapok-
kal lesz is dolgunk.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Készítsük fel autónkat a télre!
BátorkesziAz alternatív üzemanyagok iránt a benzin és a gázolaj

magas árának köszönhetően egyre nagyobb az érdek-
lődés. Hazánkban ezek közül egyelőre a propán-bután

gáz a legelterjedtebb; az LPG (Liquid Petroleum Gas) címkével
számos személygépko-

csin találkozhatunk,
és a töltőállomások
száma is szépen
gyarapszik. Ugyan-
akkor fokozatosan
teret hódít a föld-
gáz (CNG – Comp-

ressed Natural Gas)
is, amely a közel-

múltig szinte kizáró-
lag tehergépkocsik, il-

letve autóbuszok üzem-
anyaga volt. Ma viszont már

egyre több autógyártó készít kettős
– benzin- és földgázüzemű – autókat az alacso-

nyabb kategóriákban is. Ilyen például a Fiat (Panda, Punto
EVO, Doblò, Qubo, Fiorino, Ducato), az Opel (Zafira, Combo),
vagy akár a Mercedes (B-osztály). Ezek közül a közelmúltban
egy Opel Zafira 1 kilométerre kivetített üzemeltetési költségeit,
illetve a 100 euróért megtehető távolságot hasonlították össze
az 1,8-as benzines (140 LE), az 1,7-es dízel (125 LE), és az 1,6-os,
turbófeltöltős, 150 lóerős földgázüzemű motor esetében. A
tesztek eredményei a néhány hónappal ezelőtti hazai üzem-
anyag-árakon alapulnak, és részletesen az alábbi táblázatban ol-
vashatók:

Benzin Dízel CNG
100 euróért megtehető távolság 1190 1817 2012
Üzemeltetési költség (€ /km) 0,223 0,209 0,202

Fontos tudnivaló, hogy az üzemeltetési költségek a földgáz-
üzemű gépkocsi magasabb vételárát is tartalmazzák. Az alter-
natív üzemanyagnak ezt a fajtáját egyébként jelenleg Szlovákia
11 városában (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Komárom, Vág-
újhely, Zsolna, Privigye, Besztercebánya, Zólyom, Kassa, Nagy-
mihály) lehet tankolni. (-yu-)

Terjed a földgázüzem

Egy CNG-üzemű Fiat
Ducato röntgenképe
(Fotó: Fiat)

Egy kabrió elvárható dinamizmusáról erősen
megoszlanak a vélemények. Vannak, akiknek
nem a gyorsaság, hanem az életérzés számít:
nyitott tetővel, leeresztett ablakokkal, az ajtópe-
remre könyökölve autókázni, legfeljebb 60-70
kilométeres sebességgel. Az ilyenek rosszallóan
kérdezik: mi szükség van arra, hogy egy nyitott
autó 4,6 másodperc alatt sprinteljen százra, és
csak azért ne tudjon 250-nél gyorsabban menni,
mert ott leszabályozza az elektronika?

Viszont olyanok is vannak, akik azt imádják,
ha új frizurájukat, netán friss hajbeültetésüket
a lehető legstílusosabban tehetik tönkre. Az
ilyeneknek készítette el a Mercedes AMG nevű
házi tuningcége az SLK kabriolet 422, azaz négy-
százhuszonkét lóerős változatát. Ennyit tud
ugyanis a megvadított 5 és fél literes, V8-as mo-
tor, illetve még 540 Nm nyomatékot is melléje.
Teszi mindezt – a gyártó szerint – 8,4 literes át-
lagfogyasztás mellett, de ezt az adatot az autó-

értők nyilván röhögve átlapozzák... Mindene-
setre a kocsi leendő tulajdonosai között bizo-
nyára sokkal többen lesznek olyanok, akik a
fogyasztás tesztelése helyett első útjukon ezer-
rel robognak majd valamelyik privát tuning-
műhelybe, hogy feloldják a sebességkorláto-
zást. Így bőven 280 km/óra felett száguldoz-
hatnak majd... Érdekes, hogy kívülről nem sok
minden árulkodik az autó félelmetes képessé-
geiről. AMG keréktárcsákat és AMG spoilereket
kapott, hátulra pedig két krómozott dupla ki-
pufogóvéget – nagyjából ennyi az egész... (vas)

Mercedes –Benz SLK: A legerősebb verzió

Már hagyományosan halottak napján,
november 2-án emlékeznek meg az I. és
II. világháború idején elesett nagyme-
gyeri hősökről.

A város Csemadok-szervezete és a helyi
művelődési otthon által rendezett ese-
mény helyszínén, a Hősök terén egy-egy
kőoszlop emlékeztet a XX. századi két vi-
lágégés nagymegyeri halottjaira. Az első

világháború 121, míg a második
530 nagymegyeri áldozatot köve-
telt. Az ünnepélyes koszorúzással
és gyertyagyújtással egybekötött
eseményen előbb a helyi katoli-
kus templom esperes-plébánosa,
Mons. Szakál László János emlé-
kezett meg beszédében a hősi
halottakról, majd a Nagymegyeri
Református Egyházközség lelké-
sze, Szabó András intézte szavait
a megjelentekhez. Ezután kö-
vetkezett a koszorúzás a nyug-
díjasklub népdalkörének éne-

kével kísérve: az önkormányzat nevében
Néveri Sándor polgármester és Lapos Il-
dikó alpolgármester helyezték el az emlé-
kezés koszorúit, majd a Bartók Béla Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, az egész-
ségkárosodottak helyi szervezetének, a 23.
számú Arany János Cserkészcsapat, a Cse-
madok városi szervezetének képviselői, va-
lamint az áldozatok rokonai, leszármazot-
tai helyezték el koszorúikat, virágaikat,
gyújtottak gyertyát a hősökért.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Felettébb érdekes ese-
mény helyszíne volt a
Nagymegyeri Városi
Könyvtár október 27-én.
Mivel 2011 a család éve,
ezért úgy döntött a kultu-
rális intézmény, hogy en-
nek apropóján hirdeti
meg a Családdal a jövőért
elnevezésű rendezvényét.

„Fiókokban, ládák mé-
lyén mindenki őriz emlé-
keket a közelmúltból, régi
időkből. Apró tárgyakat,
fényképeket nagyszülők-
ről, szülőkről és gyerekeik-
ről, vagyis a családról. Mi
is összegyűjtöttük ezeket a
tárgyakat és kiállítást ké-
szítettünk belőlük” –
mondta az esemény meg-
nyitóján Fitzel László, a
könyvtár munkatársa. Aki
azt is megemlítette, hogy
ennek kapcsán még egy
családtörténeti pályázatot
is meghirdettek diákok ré-
szére, akik saját családjaik
családfáját készíthették el.
A diákok ötletességét, a

család összetartozását leg-
jobban kifejező három pá-
lyamunka készítőjét meg
is jutalmazták: Fodor Pé-
ter, Menyhart Emília és
Kulacs Kinga vehetett át
egy-egy könyvet Gútay
Lászlótól, a művelődési
otthon igazgatójától. A ren-
dezvény alkalmából a
könyvtár meghívta Dr. Ál-
dozó Istvánt, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Levél-
tár igazgatóhelyettesét is,

aki a családfakészítésről
tartott előadást az esemé-
nyen részt vevő helyi ke-
reskedelmi akadémia és
gimnázium egy-egy osz-
tályának. Egyébként a 2011
a család éve – Családdal a
jövőért című kiállítás anya-
gát az érdeklődők novem-
ber végéig tekinthetik meg
a városi könyvtárban.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

A világháborúk nagymegyeri
áldozataira emlékeztek

A jövőért a múltba
mentek vissza

Dr. Áldozó István a családfakészítés rejtelmeibe kalau-
zolta el a jelenlévőket

Katalin bál

Tel.: 0918 478 458Jegyek elővételben 4 €
a gelléri kultúrházbanNovember 26-án 20.00 órakor

MEGHÍVÓ



�DELTA • 2011. november 7. RÉgIÓ� 2011. november 7. • DELTARÉgIÓ

Megemlékezéssel egybekötött koszorúzást tartottak Szi-
lason az első és második világháborúban elesettek
emlékére. Az eseményre a község parkjában levő em-

lékműnél került sor. A rendezvényen részt vett Bastrnák Tibor
és Vörös Péter parlamenti képviselő.

Bergendi Raffai Zita üdvözlő szavait követően Tóth Péter, Szi-
las község polgármestere ecsetelte az emlékezés fontosságát. Az
emlékműbe vésett nevek azoknak a lakosoknak állítanak em-
léket, akik életüket vesztették a világháborúkban. Az emléke-
zők Vörös Zoltán élőzenei aláfestése mellett - a község önkor-
mányzata, társadalmi szervezetei a vendégek részvételével
együtt - elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Az ün-
nepséget a Magyarok Világhimnuszának dallamai zárták.

Kép és szöveg: -pint-

Már második alkalommal
rendezték meg Lakszakálla-
son a Multi-kulti fesztivált,
amit a Csemadok Területi
Választmánya teljes mérték-
ben támogatott. A kultúr-
házban helyet foglalt 200
néző remekül szórakozott.

A fesztivál kezdetén Bartal
András, a falu polgármestere
szólt a nagyérdeműhöz. A to-
vábbiakban Petheő Attila, a
Csemadok Területi Választmá-
nya elnökének előadása kö-
vetkezett. A fesztivál kulturá-
lis programrésze a csatai Roma
Jile hagyományőrző csoport
műsorával kezdődött, akik au-
tentikus cigányzenét produ-
káltak, eredeti hangszerekkel.

Őket követte a csicsói asz-
szonykórus, akik Galga menti
népdalokat énekeltek. Nagy
öröm volt újra hallani a tanyi
Lila Akác éneklőcsoportot. Az
ekeli Bazsarózsa népdalkör
csallóközi népdalokat adott
elő. Őket egy újabb népszerű
népdalkör követte, a nemesó-
csai. Végezetül a lakszakállasi

VaLAKik és a Csinibabák lép-
tek színpadra.

A fesztivál záróakkordjaként
közösen elénekelték a Krasz-
nahorka büszke várát, illetve a
Magyarok Világhimnuszát. A
kultúrprogram végeztével kez-
dődőtt a hagyományos, régi
ételkóstoló. Háromfajta ételt
„tesztelhettek“ a jelenlevők,
volt kukorica ganci túróval és
mákkal, daráslekváros derelye
valamint kukoricakása tejföl-
lel. Kitűnő hangulat, igazi ha-
misítatlan lakszakállasi pén-
tek este volt a helyi kultúr-
házban. Természetesen jövőre
szintén szeretnék megren-
dezni az egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő Multi-
kulti fesztivált. -pint-

Emlékeztek… Multi-kulti fesztivál

Szilas

Pat - Marcelháza

Lakszakállas

Bogyarét

Szilas

Az ember igényli, hogy szép környezetben élje a minden-
napjait. Nemcsak az otthonunkat körülvevő közvetlen kör-
nyezetünket kell ápolgatni, hanem a községünk, települé-
sünk arculata is szép kell hogy legyen, hiszen része az éle-
tünknek.

A község a Leader program keretén belül, a Nyitra megye te-
lepülésfejlesztési pályázatán nyert pénzt egy park létesítésére for-
dította. Úgyhogy a nyár végén nagy munkába fogtak a bogyaréti
lakosok. A falu apraja-nagyja bekapcsolódott a park építésébe.
A futballpálya előtti üres zöldterület teljesen új arculatot kapott.

Először egy virágágyás és az azt körbejáró járda lett lerakva a
pálya irányába. A járda mellé lebetonozták a padok lábait és a
szemetes kukákat. A fedett pihenők is a helyükre kerültek. A
16 virágládát a szorgos asszonyok telepítették be növényekkel.
A munka pár nappal később az iskola udvarán folytatódott,
ahol 3 pad, 2 szemetes és 2 virágláda került elhelyezésre.

A bogyarétieket kellemes érzés hatotta át, amikor az október
eleji nyarat idéző melegben először élvezhették az új park nyúj-
totta lehetőségeket. Kocsis Hajnalka

Ünnepélyes keretek között
átadták a megújult szilasi
kastélykertet. A falusiak kö-
rében népszerű kert felújí-
tását, illetve a tölgyfa körüli
járda rendbetételét pályázat
útján sikerült megvalósí-
tani. A munkákat a laksza-
kállasi szövetkezet, helyi
vállalkozók és a falu lakos-
sága segítségével, még a tél
beállta előtt befejezték.

A kastélykert egyik látvá-
nyossága az újszülöttek rózsa-
kertje. A község önkormány-
zata elindított egy kezdemé-
nyezést, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy ebből ha-
gyományt szeretnének terem-

teni. „Szeretnénk, ha minden
újszülött gyermek születésé-
nek tiszteletére egy rózsafát
ültetnének szüleik, amely ki-
fejezné a család örömét az új-
szülött érkezése felett. A tábla
pedig jelezné, hogy kinek he-
lyezték el a fácskát, s ha a
gyermek felnőtté válik, maga
is büszke lehessen saját ró-
zsafájára” – mondta Tóth Pé-
ter, a falu polgármestere. Mi-
vel Szilason 2011-ben két gyer-
mek született, így értelemsze-
rűen két rózsafa került a
kertbe. Bergendi Gellért és
Raffai Igor szülei közös erővel
ültették el kisfiuk rózsafáit.

Kép és szöveg: -pint-

Olvasói levél

Új parkot létesítettek

Újszülöttek
rózsakertje

Szociális bérlakások
épülnek a községben
A képviselő-testület 5. ülésén elsőként Len-
gyel Péter, a falusi rendőrség tevékenységé-
ről szóló jelentését hallgatták meg, majd az
óvoda és alapiskolák vezetői ismertették az
intézmények 2011/2012-es tanévre szóló ter-
veiket és kiértékelték az elmúlt iskolai tan-
évet is.

A következő pontban szerepelt a szociális
bérlakások építéséről szóló jelentés, amelyet a
falu polgármestere Kósa József terjesztett elő.
Ennek értelmében a Kertekaljai utcában lenne
lehetőség egy hatos alacsonyabb minőségi bér-
lakás építésére. Az alacsonyabb standard azt je-
lenti, hogy pl. nem lesz benne konyhasor, a ta-
laja pedig betonból készülne. Az ilyen építke-
zésre a lakhatási fejlesztési program 75 %-os
költséget biztosít, 25 %-ot pedig az Állami La-
kásépítési Alap. A jelenlévő 8 képviselő közül
hatan megszavazták, egy volt ellene, egy pedig
tartózkodott.

A polgármester tájékoztatta a képviselőket
arról is, hogy októbe 1-vel megszüntették a
könyvtárosnő munkakörét. A képviselők
együntetűen jóváhagyták a Református Egyház
kérvényét és a református templom előtti teret
Kálvin térnek hívják ezen túl. A képviselők
viszont nem hagyták jóvá azon utcanevek
megnevezését, amelyeknek nincs szlovák
nyelvű fordítása.

A községi hivatal szakdolgozója ismertette a
helyi adók teljesítésének kötelezettségét szep-
tember 30-ig.

A polgármester arról tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy minden ajánlat magasabb volt,
mint amennyit a község költségvetése elbír,
azért javasolta, hogy a hulladékgyűjtést és szál-
lítást a község saját maga rendezze. Aztán kö-
vetkezett a helyi illetékek növelésének meg-
tárgyalása. A polgármester javasolta, hogy a 70
éven felüli nyugdíjasok 40 % -kal, az egészég-
kárultak 25%-kal fizessenek kisebb ilettéket a
jövőben.

Végül is így szavaztak a képviselők: a fizikai
személyek részére a háztartási hulladék-el-
hordás a 2012-es évben 14 euró lesz szemé-
lyenként. Jogi személyek esetében 110/120 li-
teres edény biztosítása mellett 20/25 euró.
Hetven éven felülieknek és az egészségkáro-
sultaknak a hulladék elszállítási illeték 7 euró
személyenként. A szennyvizet köbméteren-
ként 0,80 euróért fogják elhordani.

A polgármester arról tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy több panasz érkezett a magyar
tannyelvű alapiskola igazgatőnő arrogáns vi-
selkedéséről a kollégái irányába, valamint sok
kívánnivalót hagy kapcsolata a szülőkkel és a
tanulókkal szemben.

Ezzel kapcsoaltban Zsitva Norbert képviselő
elmondta az Iskolatanácson megvitatták a
problémát és figyelmeztették az igazgatónőt.
Most várni kell, hogy javul-e a helyzet, ameny-
nyiben nem, az Iskolatanács kénytelen lesz az
üggyel tovább foglalkozni.

Miriák Ferenc

Perbete

November 1-től a szlovákiai
mezőgazdászoknak lehető-
ségük nyílik arra, hogy ter-
mékeiket könnyített mód-
szerrel értékesíthessék
egyenesen a végső felhasz-
nálóknak, így akár étter-
meknek vagy közüzemi ét-
kezdéknek is.

A kormány által elfogadott
rendelet szerint a szabályo-
zás nem korlátozza a terme-
lőket abban sem, hogy ter-
mékeiket akár külföldön is
értékesíthessék, ráadásul a
késztermékek mellett (sajt,
lekvár, kolbász) nyers húst is
forgalmazhatnak majd a gaz-
dák.

A rendeletben az eladott
mennyiség nagyságát korlá-
tozzák, de alapjában véve
megkönnyítik az egész érté-
kesítési mechanizmust, így az
elsősorban a kistermelőknek
nyújt majd nagy segítséget.

„A rendelet kidolgozásakor
elsősorban a vidéki kisterme-
lőkre gondoltunk, rajtuk sze-
retnénk segíteni ezen új sza-
bályozással. November elsejé-
től most már semmilyen bo-
nyolult bürokratikus akadály
nem akadályozhatja meg az
elsősorban falusi kisgazdákat
abban, hogy az otthon meg-
termelt élelmiszereiket elad-
hassák a falujukban lévő kis-
boltnak, vagy akár a környé-

kükön működő éttermeknek
is“ – nyilatkozta Simon Zsolt,
mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési miniszter. „Az intéz-
kedés célja az, hogy üzlete-
inkben kevesebb külföldi élel-
miszert forgalmazzanak, mi-
nél nagyobb mennyiségben
legyen hazai, helyi termék az
üzletek polcain“.

A rendelet három kategóri-
ába sorolja a rendszerbe be-
kapcsolódó termelőket: kis-
termelők, akik éves bevétele
nem haladja meg a 2000 eu-
rót, vállalkozók legfeljebb évi
47 500 eurós bevétellel és a
nagytermelők, akikre meny-
nyiségi küszöb vonatkozik.

Miriák Ferenc

Novembertől az őstermelők
közvetlenül is eladhatják termékeiket

A rendszeres sport gyógyír mindenre: egészséget, önbizal-
mat, erőt és nyugalmat ad, szabaddá tesz. A Bailar aerobik
Szlovákiában először Paton és Marcelházán volt látható és
kipróbálható Horváth Gréta versenyáncos tolmácsolásában.
A Bailar aerobik egy új aerobik fajta, amely ötvözi a latin-
amerikai versenytáncok és a dance-aerobik elemeit.

Bailar latin - A Te Szabadságod!

Az alap-figurákon túl a magas osztályos táncosok által hasz-
nált stíluselemek és technikai megoldások vannak úgy kivá-
logatva, hogy az órán résztvevő hölgyek és urak az aerobik ke-
retein belül táncolni is tanulnak, s mindezt táncpartner nélkül.

A Bailar latin aerobik élettani hatásában a rendszeres kardio-
tréningekkel egyenértékű, ezért elősegíti a szív működését,
csökkenti a vérnyomást, rugalmassá teszi az érhálózatot, edzi
a tüdőt és ellenállóbbá teszi az immunrendszert.

Az óra korra és nemre való tekintet nélkül bárkinek ajánl-
ható. Akinek megtetszett ez a fajta mozgás, az szerdánként
17.00 órai kezdettel a marcelházi kultúrház épületében kipró-
bálhatja.

(miriák), Hallman Csilla felvétele

A lakszakállasi alapiskola
saját matematikaversenye
immár iskoláskorba lépett, hi-
szen idén, már hetedik alka-
lommal került megrende-
zésre. A verseny kezdetén Ko-
sár Mónika igazgatónő kö-
szöntötte az egybegyűlteket.
Ezután következett az iskola
diákjainak rövid kultúrmű-
sora, majd pedig Bartal And-
rás polgármester nyitóbe-
széde.

Az idei versenyen kilenc is-
kola 11 csapata vett részt.
Minden csapat egy-egy hato-
dikos, hetedikes illetve nyol-
cadikos tanulóból állt össze.
Délelőtt a diákoknak egyéni
feladatsort kellett megolda-
niuk, délután a csapat tagjai
közösen oldottak meg egy
számkeresztrejtvényt. A két
fordulón együtt szerzett pon-
tokat összeadva alakult ki a
verseny végeredménye. Első

helyen végzett a nagymegyeri
Bartók Béla Alapiskola csa-
pata, megelőzve a hazai csa-
patot, illetve az ekecsi Arany
János Alapiskola csapatát.
Minden versenyző értékes
könyvjutalomban részesült a
helyi Szülői Szövetség jóvol-
tából. Az első három csapat
egy díszes gravírozott üveg
plakettet is hazavihetett. Kü-
löndíjat kaptak a három kor-
osztály egyéni feladatsorai-
nak legjobb megoldói: a ha-
todikosok Hozák Bettina He-
tényről, a hetedikes Macejko
Dávid Lakszakállasról és a
nyolcadikos Csoltko Frigyes
Nagymegyerről.

A verseny színvonalát
emelte a kísérő pedagógusok
számára a magyarországi Bá-
taszékről érkezett Károlyi Ká-
roly által megtartott szakmai
előadás, amelynek témája a
segédszerkesztéssel megold-
ható geometriai feladatok
voltak. A versenyt megtisz-
telte jelenlétével Oláh
György nyugalmazott peda-
gógus is.

Bajcsi Barnabás

Laki Matek hetedszer
Olvasói levél
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKINg területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

Tel.: 0�5/7720 �20, 0�05 �1� �51, 0�05 50� �2�

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Három évvel ezelőtt több mint 100 ezer eu-
rós adóssággal vette át az iskola irányítását
Varga Péter kertészmérnök.

„Eléggé nehéz helyzetben vettem át ennek
az iskolának az irányítását. Már a kilencvenes
évek végén csökkent a diáklétszámunk, ezért
próbáltunk új szakokat indítani, s mégis az
elmúlt öt évben 120 diákkal csökkent a lét-
számunk. Az előrejelzések azt mutatják, hogy
a következő években ezt a létszámot meg tud-
juk őrizni. Az elmúlt tizenöt évben sikerült jól
felszerelni az iskolát, tehát a lehetőségek adot-
tak úgy a gyakorlati, mint az elméleti oktatás-
hoz” – kezdte a beszélgetést az iskola igazga-
tója.

Az igazgatói funkciót úgy pályáztam meg,
hogy megpróbálok egy más fajta gazdálkodást
végezni. Elképzeléseimet támogatta fenntar-
tónk, a Nyitra Megyei Önkormányzat, így egye-
lőre el tudjuk kerülni, hogy iskolánk a gadóci,
surányi szakközépiskola sorsára jusson. Taka-
rékossági okokból a kollégium az iskolaépület
üres szárnyába, a konyha és az étterm pedig a
gyakorlati oktatás helyiségébe költözött. Az
asztalosműhelyt is sikerült az üvegházak mel-
letti egykori oktatási helyiségekben elhelyezni.
Népszerűtlen intézkedéseket is meg kellett
hozni, több alkalmazottól voltunk kénytelen
megválni. Ezekkel a megoldásokkal egyrészt
üzemképessé tudtuk tenni az iskolánkat, más-
részt modernizálni is tudtuk. Az intézkedé-
seknek köszönhetően évente cca 30 ezer eurót
tudtunk megtakarítani” – mondta Varga Péter.

Az új iskolaévban már 200 diák látogatja az
iskolát. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy
megerősödtek a felépítményi szakok. Ebben az
iskolaévben sikerült egy új négyéves kertészeti
(kertépítő -kerttervező) szakot megnyitni érett-
ségivel.

Azt az adóssághalmazt, amelyet három éve
átvettem, december végével sikerül kiegyenlí-
teni. Természetesen az iskola is nagyban hoz-
zájárul a központi költségvetéshez, elsősorban
az asztalos termékek gyártásával és értékesí-
tésével. De ugyanúgy az üvegházban is évente
15 ezer egynyári virágot termelünk.

Az iskola vezetése tisztában van azzal, hogy je-
lenleg nagyon kemény konkurenciaharc folyik
minden tanulóért. Az iskola nem arra orientá-
lódik, hogy mindenáron emelje a diáklétszá-
mot, nekik meg kell mutatni, mi az, amit az el-
méleti és gyakorlati oktatás terén kínálni tud.
A virágkötő, asztalos, szakács-pincér szak-
mákban egy olyan koncepció alapján indultak
el, hogy az első, második évfolyamban a diák
az iskola körülményei között tanulja meg a
szakmai alapot, csak a harmadik évfolyamban
kapnak lehetőséget az iskolán kívül eltölteni a
gyakorlati időt. Ennek máris meg van a pozi-
tív visszhangja, mivel a vendéglátó egységekbe
felkészült diákok mennek. A jövőben szeret-
nék megszólítani az ország középső és keleti
régióiban élőket, mivel vannak olyan szak-
mák, amelyeket azon a tájon nem oktatnak
magyar nyelven. Miriák Ferenc

Az iskola felvétele

Új utakon a Karvai Szakközépiskolában

Fábián Anikó és Gál Regina a Pőstyénben megrendezett Victória Regia kötészeti versenyen
képviselték az iskolát

www. HORMI .sk

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

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

VI. Bátorkeszi István Napok
Hatodik alkalommal szer-
vezte meg a Bátorkeszi Re-
formátus Egyházközség a gá-
lyarab lelkészükről elneve-
zett rendezvénysorozatot, a
reformáció jegyében, amely-
nek egyik fő célja, hogy pél-
dát állítson a fiatalok elé.

Bátorkeszi István 1640-ben
született abban a községben,
amelynek nevét a kor szoká-
sához híven fel is vette, 1669-
től pedig veszprémi prédiká-
torként jegyzi a történelem.
Innen idézik a pozsonyi tör-
vényszék elé 1674-ben. Négy
társával a berencsi vár börtö-
nébe kerül. Itt kezdődött szo-
morú kálváriájának és szen-
vedéseinek története, melyet
versben is megörökített. 42
társával együtt Berencs várá-
ból indult Triesztbe, majd in-
nen Nápolyba, ahol is gályára
került. 1976. február 11-ig tar-
tott megaláztatása, amikor
de Ruyter holland tenger-
nagynak köszönhetően sza-
badult meg 26 társával együtt.
Mivel azonnal nem térhetett
haza, ezért Svájcban, Hollan-
diában, Angliában és Dániá-
ban tartózkodott 1678-ig. 1679-
ben újra Veszprém, majd Ti-
hany prédikátora, ahol 1692
táján érte a halál.

A tizenhárom napos ren-
dezvény október 16-án kezdő-
dött ünnepi istentisztelettel,
melyen Fazekas László püs-
pök szolgáltatott igehirdetést,
közreműködött a Debreceni
Református Kollégium Kán-
tusa. Ezt követően került sor
Bátorkeszi István gályarab-pré-

dikátor domborművének a
megkoszorúzására. Október
17-én a Nagyvárad-Réti Refor-
mátus Egyházközség Csilla-
gocska gyermeknéptánc-cso-
portjának műsorát láthatták
a helyi művelődési központ-
ban. Október 18-án este a lel-
készegyesületi találkozó kere-
tén belül vendég igehirdető
szolgálat volt a bátorkeszi re-
formátus templomban. Októ-
ber 24-én rendhagyó hittanó-
rák voltak a Fireszke központ-
ban a Kováts József Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola ta-
nulói számára. Ugyanitt októ-
ber 25-től 27-ig evangelizációs
esték zajlottak Vámos Béla fel-
sőpatonyi lelkipásztor szolgá-
latával, október 26-án pedig a
Magán Kereskedelmi Akadé-
mia diákjai számára tartott
előadást Varga László laksza-
kállasi lelkipásztor. Október
28-án Écsi Gyöngyi bábelőa-
dását láthatták a Kis utcai és a
Rét utcai óvodások, majd este
a Hetényi Református Gyüle-
kezet CALIX Színpada Gál Ta-

más színművész rendezésé-
ben „A kapu előtt“ c. darabját
adta elő. Október 30-án Dr.
Kocsev Miklós lelkipásztor, a
Selye János Egyetem Refor-
mátus Teológiai Karának tan-
székvezető tanára szolgált ige-
hirdetéssel. Ezt követte a Kál-
vin János emlékére állított
dombormű koszorúzása a re-
formátus templom oldalán.
Délután az 50 éve konfirmál-
tak találkozójára került sor,
melyen igét hirdetett Czinke
Zsolt lelkipásztor, közremű-
ködött Écsi Gyöngyi hetényi
lelkész, népdalénekes.

A reformáció napján, októ-
ber 31-én az istentiszteleten
igehirdetéssel Dr. Czinke Tí-
mea bátorkeszi lelkész szol-
gált, majd ünnepi műsort
adott a gyülekezet gyermek-
kórusa. Ezt követően került
sor a meghurcolt és kitelepí-
tett bátorkeszi magyar csalá-
dok emlékére állított kopjafa
koszorúzására.

(miriák)
Milan Drozd felvétele

Fazekas László püspök szolgáltatott igehirdetést

Egy „tök jó“ délután
A délutáni program a rajzverseny, a töklámpá-

sok és a madárijesztők értékelésével indult. Előtte
a gyermekek nem kis örömére az iskola igazgatója
madárijesztő bőrébe bújt és úgy nyitotta meg a
második alkalommal megrendezett tökfesztivált.

A kötelező protokollt, vagyis az értékelést kö-
vetően Korpás Éva előadóművész szórakoztatta a
gyermeksereget. A műsor kezdésére megérkeztek
az ovisok is, akik aktívan kivették részüket a mű-
sort követő kézműves foglalkozásokból is. Köz-
ben a felsőbb osztályos tanulók friss sütőtökkel kí-
nálták a gyerekeket, pedagógusokat és a megje-
lent szülőket. Ezt követően a program az iskola
sportpályáján folytatódott, ahol labdarúgó-mér-
kőzésre került sor.

Mire besötétedett, a töklámpások kikerültek az
iskola elé és fénnyel árasztották el a környéket,
hogy elűzzék a boszorkányokat és a gonosztevő-
ket. A délután befejezéseként kívánság-lampio-
nokat gyújtottak es eresztettek fel.

„A délutáni program célja az volt, hogy egy ki-
csit együtt alkosson, dolgozzon, szórakozzon a
gyerek, a pedagógus és a szülő, hiszen erre nem
sűrűn adódik alkalom” – értékelte a rendezvényt
Duka Róbert igazgató. Miriák Ferenc

Marcelháza

Gúta

Komáromfüss

A Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola előcsarnokában az őszi szünet
előtt halloweeni hangulat uralkodott.

Ógyalla

A Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda rendhagyó délelőttöt szer-
vezett az alsó tagozatos tanulók
számára. A mesék világába kalan-
doztak el azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy felhívják a gyerekek
figyelmét az olvasás fontosságára,
a rendszeres könyvtárlátogatásra.

Eközben nagy meseírónkra és
mesegyűjtőnkre, Benedek Elekre
emlékeztek. Nagy örömmel hall-
gatták Naszvad ismert mesemon-
dóját, Szabó Vera nénit, aki ter-
mészetesen egy Benedek Elek
mesét hozott el nekik. Végül a hét
csapatra osztott gyereksereg me-
seíróvá változott és három meg-
adott tárgy köré kitalált egy mesét,
melyet elő is adott.

(miriák)
Tarr Nóra felvételei

MMMMeeeesssseeeennnnaaaapppp

Ünnepeltek 
a nyugdíjasok

Októberben régiószerte az időseket ünnepelték. Nem volt ez
másképp Komáromfüssön sem, ahol is a helyi kultúrházban
tartották meg a szépkorúak ünnepségét. 

Szépen feldíszített asztalok várták a település idős polgárait,
akik közül 130-an jelentek meg ezen az ünnepségen. A ren-
dezvényt Kardos Emil polgármester nyitotta meg, majd Szabó
Éva és Vörös Zoltán zenefelelősök invitálták éneklésre és táncra
a mulatni vágyó füssieket. Akik mellőzték a táncot, azok be-
szélgetésbe elegyedtek. Felidézték az egyes évek eseményeit, ki-
csit nosztalgiázva a régi szép időkről. -pint-

Október 27-én, csütörtökön a "Corvinos" gyerekek egy köz-
kedvelt  szórakoztató délutánon  és partyn köszöntötték az
őszi szünetet. A III. pavilonban az  alsó tagozatos tanulók
a zöldség- és gyümölcskiállítással egybekötött  „Tökfeszti-
válon“ szórakoztak, ahol 2.  alkalommal megválasztották a
„TÖK-KIRÁLyT“. A felsősök  „Színes délutánt“ tartottak a
II. pavilonban. 

Iskolánk dolgozóinak irányításával és felügyeletével tartal-
mas foglalkozások, tevékenységek közt lehetett válogatni. Ki-
tűnő  hangulat alakult ki Morvay Zsolt apuka közreműködé-
sével, aki zenével gazdagította a programokat. A nap végén a
töklámpások  világítása emelte a rendezvény fényét. Köszönet
azon kedves szülőknek és gyerekeknek, akik hozzájárultak a ki-
állítás megvalósításához és szebbnél szebb töklámpásokkal dí-
szítették iskolánkat! Madurka Mária, vezető nevelőnő

TÖK JÓ SULI
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KOS
Nagyon igyekszel nyi-
tottan viselkedni,
ezért jó az időszak arra
is, hogy kedveseddel

utazgass egy kicsit. Szükséged
is lenne rá, hogy lazíts.

BIKA
Magánéletedben több
szabadságra tartasz
igényt, szívesen talál-
koznál a régen látott

barátaiddal. Biztosíts magad-
nak egy estét, ami csak arról
szól, hogy Te mit szeretnél!

IKREK
Szerelmi életedre jel-
lemző, hogy tanácsta-
lan lehetsz. Valószínű-
leg nem azt nyújtod

kedvesednek, mint amire vá-
gyik.

RÁK
Hidd el, hogy érdemes
apróbb kedvességek-
kel meglepned szerel-
medet! Ki kellene már

mutatnod tettekkel is, hogy
fontos számodra.

OROSzLÁN
Magánéletedben ba-
rátságosan viselkedsz
a családtagjaiddal. Ha-
tározottan közlöd az el-

várásaidat, de a stílusod kifeje-
zetten diplomatikus maradhat.

Szűz
Új lehetőségek és hely-
zetek adódhatnak a
karriereddel összefüg-
gésben. Lehet, hogy

amivel eddig foglalkoztál, nem
az, amit igazán szeretnél csi-
nálni.

MÉRLEg
Az emberi kapcsolata-
idban konfliktusok és
félreértések adódhat-
nak. Ezek a nehézsé-

gek főleg a munkahelyi, ha-
talmi kérdésekkel lehetnek ösz-
szefüggésben.

SKORPIÓ
Valósítsd meg az el-
képzeléseidet és ötle-
teidet, akár munkáról,
akár kapcsolatról le-

gyen szó. Magabiztosságod
néha ingadozik.

NyILAS
Rá fogsz jönni, mi fon-
tos az életedben és mi
nem. Ha képes vagy fe-
lülemelkedni a sértett-

ségeden és az indulataidon,
tudni fogod, merre van a he-
lyes irány.

BAK
A szerelemben sikeres
vagy, önmagadnak is
bebizonyítottad végre,
hogy jól választottál

társat. Remekül megértitek egy-
mást mindenben.

VízöNTő
Ha nincs párod, és
egyedül érzed magad,
akkor ezen a héten
lesz esélyed arra, hogy

megismerkedj valakivel.
HALAK

Magabiz tosságga l ,
megnyerő fellépéssel,
őszinte kommunikáci-

óval most sokkal többet elér-
hetsz egy bizonyos személynél,
mint valaha is remélted. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

Horoszkóp
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Programajánló

Filmajánló

ÉSzAK-KOMÁROM:
Panta Rhei: november 18-án 17.30 órakor: „Egy korty derű“
- V. Kulcsár Ildikó újságíró és Kádek Heni improvizatőr és
énekes 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 díszterme, Nádor u. 13:
Meghívjuk Önöket november 8-án 17.00 órakor Államhatár
és identitás Komárom/Komárno, valamint a Múltunk hatá-
rok nélkül - Esztergom és környéke a kezdetektől az Ister Gra-
num Eurorégióig c. könyvek bemutatójára.
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 404-es tanterem:
November 7-én 15.00 órakor - Balázs Péter volt külügymi-
niszter és EU-biztos könyvének bemutatója. A beszélgetés té-
makörei: Az Unió keleti bővítésének következményei és
határai - Az  elveszett alkotmány  és a Lisszaboni Szerződés
- Polgárok, nemzetek, régiók, nemzetállamok Európája - Ma-
gyar-szlovák viták, félreértések, a konfliktusok kezelési mó-
dozatai és megoldási alternatívái.
Selye János Gimnázium:
November 9 - A Dirty Slippers zenekar koncertje. November
11-én 16.30 órától - Gáspár Tibor emlékest az aulában.
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 10-én 15.00 órakor Anton Pavlo-
vics Csehov: Cseresznyéskert. Rendező: Martin Huba m.v.
VMK: november 12-én, 10.00-16.00 óra között A teák napja, áru-
sítás, előadások, kóstolás. Belépő 2 €.  November 19-én 18.00
órakor. A Dunaj néptáncegyüttes gálaműsora. Belépő 3 €.
Nyugdíjas Klub: November 7-én 14.00 órakor Jubileumi ké-
zimunka-kiállítás megnyitó. A kiállítás november 10-ig na-
ponta 14.00-17.00 óráig, november 11-én 10.00-14.00 óráig
látogatható. 
Vársor melletti parkoló, a vár bejáratánál: november 11- 13
között ANDRÁS-NAPI VÁSÁR.
Szinnyei József Könyvtár: november 11-én 17.00 órakor, a
„HATÁROK“ cimű irodalmi és képzőművészeti verseny ün-
nepélyes eredményhirdetése.

EKEL
November 13-án 9.00-15.00 óráig III. postagalamb-kiállítás.

NAgyMEgyER:
Római katolikus templom: november 10-én, 18.00 órakor
Liszt Ferenc-kiállítás a zeneszerző születésének 200. évfor-
dulója alkalmából.
VMK Színházterme: Jövő Napja - egész napos szórakoztató
rendezvény 2011. november 17-én (csütörtök) 10.00 órai kez-
dettel. 10.00 - Hápi, a bátor kiskacsa – az Aranykert Báb-
színház előadásában. 11.00 - játszóház, bohócműsor,
arcfestés, lufihajtogatás, légvárak. 15.00 - Megyersztár 2011 -
tehetségkutató verseny gálaműsora.

VÁLASZOLJON HELyESEN AZ ALÁBBI KÉRDÉSEINKRE
ÉS NyERJEN PÁROS BELÉPőT.
A Teátrum 2001 júliusában mutatta be első zenés vígjáté-
kát. Mi volt a vígjáték címe?

1. Csókos asszony, 2. Gül baba, 3. Mágnás Miska
II. Rákóczi Ferenc születésének 335. évfordulója alkalmá-
ból a Teátrum szlovákiai magyar szerző történelmi játékát
mutatta be. Ki a darab szerzője és mi a címe?

1. Illyés Gyula: Fáklyaláng, 2. Gyüre Lajos: A rebellis
3. Sütő András: Káin és Ábel

Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Te-
átrum bemutatta a Bánk bán c. operát. Ki volt a címszereplő?

1. Kőszeghy Németh József,  2. Dániel Gábor
3. Rózsa Sándor
Válaszaikat szerkesztőségünk címére (Redakcia DELTA, Fran-

tiškánov 22, Komárno) vagy e-mail címünkre deltakn@gmail.com
várjuk november 11-ig. 

Királyi meglepetés vár a MISS LOOK 2011
szépségverseny valamennyi indulójára és kö-
zönségére december 17-én, szombaton este a
Komáromi Jókai Színházban! A nagyszabású
gálaesten, melyet a Generation C Media és
partnerei rendeznek, a királynőjelöltek közé
érkezik Király Viktor. A sztár a produkció
meglepetése, hiszen csupán a napokban
mondott igent a szervezők megkeresésére. 

Király Viktor a negyedik Megasztár-soro-
zat győztese, a 2008-as „Év Hangja” New york-
ban született, 1984. március 29-én. 16 éves ko-
ráig családjával az USA-ban élt. 1999-ben,
édesanyja kívánságára költöztek vissza Ma-
gyarországra. 2008-ban jelentkezett a Meg-
asztár 4. szériájára, és az addig rekordszámú,
körülbelül tízezer jelentkező közül ő került ki
győztesen. 2009-ben jelent meg bemutatkozó
albuma Király Viktor címmel. 2010-ben jelent
meg második videoklipje, a Ha arra indulsz,
amelyet Have I Told you címmel angol nyel-
ven is leforgattak. Tavaly decemberben meg-

jelent második önálló albuma Solo címmel,
rajta tíz új, angol nyelvű dallal. 2011 nyarán
elkészült következő klipje, amelyhez Viktor a
fiatalos hangulatú, könnyed, bulizós Crazy-t
választotta. 

A MISS LOOK 2011 szépségversenyt Benkő
Géza vezeti és a dívája Wolf Kati lesz. A Sze-
relem, miért múlsz? című sláger előadója, aki-
nek aktuális dala a Vár a holnap, nemrég
kezdte meg országos koncertturnéját. A MISS
LOOK 2011 ajándéka az induló lányoknak,
hogy mind a 12 döntőbe jutott versenyző
nyer! Hazaviheti a királynő-választásra kapott
estélyi ruháját, szabadidőruha szettjét, für-
dőruháját és kozmetikai csomagját! 

A MISS LOOK 2011 szépségverseny fődíja
egy exkluzív fotózás Velencében a LOOK Ma-
gazine címlapjára, egy világmárkás netbook,
valamint egy csodálatos ékszer. 

A dobogósok,  valamint Miss Sympatia a kö-
vetkező díjak valamelyikét kapják: márkás
MP3 lejátszó, digitális képkeret, Cover Girl fo-
tózás a LOOK Magazine címlapjára és belső
oldalaira, márkás hajszárító, epilátor, hajkul-
mázó, étkezési utalvány egy menő étkezdébe,
fitnesz-, fodrász- és szoláriumbérlet, valamint
egy kényeztető wellness-hétvége. 

A MISS LOOK 2011 szépségverseny pazar
és fiatalos látvánnyal, 2011. december 17-én,
szombaton 19.00 órakor kezdődik a Komá-
romi Jókai Színházban! Jegyek hamarosan
kaphatók! báj

A MISS LOOK 2011 bombameglepetése!

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb
november 18-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést
sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

Két idős hölgy beszélget:
- Neked nem vacognak a fogaid éjjel, ha rosszat álmodsz?
(A választ lásd a rejtvényben!)

ZAVAR, 
KERGET

NÉMETOR-
SZÁGI 
VÁROS

NIKKEL
BASZK 

TERROR-
SZERVEZET

NAGYOBB
ÉRTÉKŰ

BANKJEGY
NEM EZT

URÁN

AJTÓN
JELZŐ
OROSZ

IGENLÉS

NÉMÁN
AMARRA!

VICCELŐ-
DÉS

BOLTI
DOLGOZÓ

EGYIPTOMI
NAPISTEN

KÜLÖN-
LEGESSÉG

LEVESNEK
VALÓ

IMITÁLÁS

ELŐTAG:
HÁROM-
MADÁR,

NÉMETÜL

TOKAJI BORKÜ-
LÖNLEGESSÉG

ÉLŐSKÖDŐ 
ROVAR

GYILKOS
BÁLNA

KÖZÉPEN
TOLAT!

JÓD
PÁSZTOR-

KÖLTE-
MÉNY

SZÁJÁT 
NYITOGATJA

GABONA-
FEHÉRJE

JEMENI KI-
KÖTŐVÁROS

RETORTA

A TISZA
MELLÉK-
FOLYÓJA

LETÉTBE HELYE-
ZETT TÁRGY

NÉMET 
FÉRFINÉV

ZOKNI 
BELSEJE!

CSUKÁ

SZEMÉLYÉT

VOLT FRAN-
CIA LABDA-

RÚGÓ
RÉGI HOSSZ-

MÉRTÉK

RŐTVAD
JAPÁN KOR-

CSOLYÁZÓNŐ
(MIDORI)

LITER

SÉRÜLÉS

FIÚ-
GYERMEK, 
ANGOLUL

KELVIN
MENNYEZETI

KAZETTA
HELYRAG

LEJEGYZETT
(PL.EMLÉK)

PÁRATLANUL
LAZA!

FIZIKAI
MEZŐ

HASONMÁS 

A 3.SZE-
MÉLY

1

2

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNyE

A helyi sportszervezet zártkörű
KATALIN-bált rendez.
Belépőjegy: 16 €  (benne foglaltatik:

zenedíj,vacsora, coctail, sztárvendég)

HHeellyysszzíínn:: Nagykeszi kultúrház
ZZeennee:: LOCAL - Aranyosi Gábor
Kezdés: 19.00 órakor

Jegyek igényelhetők november 22-ig:
ifj. CSEH Miklósnál, Nagykeszi  159,

Tel.: 090553037
Részvételükkel a Nagykeszi Sportegyesületet támogatják.

MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁRUNK!
Támogatását szívből köszönjük !!!

Nagykeszi  Sportszervezet, FC DL GROUP Nagykeszi
M E G H Í V Ó

Tudja már, hogy hol tölti az estét

november 26-án, szombaton? Mi segítünk:
BULIZZUNK EGYÜTT!!

Miután együtt töltik
egyetemi diplomaosz-
tójuk napját (1988. jú-
lius 15-ét), Emma Mor-
ley és Dexter Mayhew
között olyan barátság
szövődik, amely élet-
hosszig tart. Emma elvekkel és ambíciókkal rendelkező lány,
aki arról álmodozik, hogy jobb hellyé alakítja a világot. Egy fiú-
lány kapcsolat/barátság alakulásának lehetünk szemtanúi kb.
húsz éven át úgy, hogy minden évben ugyanazon a napon le-
sünk be az életükbe. A filmnek ráadásul humora is van, így a
célközönségnek számító nők mellett a férfiak is jól érezhetik
magukat a moziszékben ülve. A megható végkifejletre pedig
egyszerűen nem találunk szavakat.

Cinema City Győr

Egy nap

Sztárvendég: Jolly és a Románcok 22.00 ó.

Játék • Játék
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V pondelok 7. 11. predpokla-
dám v našom regióne jasno
alebo polojasno, zrána hmlisto a bez
zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8
̊C, denná teplota od + 13 do + 15   ̊C.
Slabý, neskôr až mierny JV vietor do
4 – 6 m/s.      

V utorok 8. 11. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, zrána hmlisto a bez zrážok.
Nočná teplota od + 6 do + 8  ̊C, denná teplota
od  + 12 do + 14  ̊C. Mierny JV vietor do 5 – 7
m/s.                                                                                                                                       

V stredu 9. 11. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, zrána hmlisto a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, cez deň
od + 11 do + 13  ̊C. Mierny JV vietor do  5 – 7
m/s.     

Vo štvrtok 10. 11. predpokladám v našom
regióne polooblačno, zrána hmlisto a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, cez deň
od + 12 do + 14  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s.    

V piatok 11. 11. predpokladám  v
našom regióne polojasno a bez zrá-

žok. Nočná teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná
teplota od + 10 do + 12  ̊C. Slabý JV vietor
do 2 – 4 m/s.     

V sobotu 12. 11. predpokladám v na-
šom regióne polooblačno, k večeru zväč-

šenú oblačnosť a v noci možnosť občasného
dažďa. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od + 3  do + 5  ̊C, denná teplota od + 10
do + 12  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.     

V nedeľu 13. 11. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a mies-
tami občasný dážď. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od + 4  do + 6  ̊C, denná teplota
od + 10 do + 12  ̊C. Slabý, časom mierny SZ vie-
tor do 5 – 7 m/s.    

V nasledujúcom týždni očakávam  neskoré
jesenné počasie s nízkymi nočnými teplo-
tami až do - 2  ̊C. 

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
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Z policajných hlásení

Dopravné nehody
Dňa 24. októbra okolo 2.00 hod na ceste I/63 medzi ob-

cami Sokolce a Veľký Meder došlo k dopravnej nehode tak,
že vodič Peter Č. s vozidlom zn. Jaguar neprispôsobil rých-
losť jazdy najmä svojim schopnostiam a poveternostným
podmienkam, v dôsledku čoho na mokrej vozovke dostal
šmyk. S vozidlom prešiel mimo vozovku vpravo na trávu a
potom po otočení vozidla narazil zadnou časťou do stromu.
Vodič  a spolujazdec utrpeli zranenia s dobou liečenia 6
týždňov, materiálna škoda je vo výške 10.000 €.

• • •
Dňa 25. októbra okolo 14.30 na ceste II/509 v smere od

obce Gbelce na obec Pribeta došlo k zrážke medzi motoro-
vými vozidlami Citroën Jumper, ktoré viedla vodička Re-
náta R. a zn. DAF, ktoré viedol Gejza B. Nehoda sa stala tak,
že Renáta R. sa nevenovala vedeniu vozidla, prešla ľavou
časťou do protismernej časti vozovky, kde sa bočne zrazila
s prichádzajúcim DAF-om. K zraneniu osôb nedošlo, al-
kohol zistený nebol, materiálna škoda je 200 €.

• • •
K tragickej dopravnej nehode došlo v okrese Nové Zám-

ky medzi obcami Bajč a Dvory nad Žitavou v nedeľu večer,
krátko po 19.00 hod. 39-ročný vodič osobného auta Hyun-
dai Sonata pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy
svojim schopnostiam.  Pri prejazde pravotočivou zákrutou
dostal na mokrej vozovke šmyk, vyšiel s vozidlom z cesty
na pole, kde sa po náraze do zeminy niekoľkokrát prevrá-
til a zostal na streche. Vodič sa pri nehode nezranil. O ži-
vot jeho 45-ročnej spolujazdkyne bojovali záchranári. Žiaľ,
aj napriek ich veľkej snahe, žena na mieste zomrela. Jej 11-
ročná dcéra bola s ťažkými zraneniami prevezená do no-
vozámockej nemocnice. U vodiča alkohol zistený nebol.

Ostatné udalosti
Dňa 26. 10. 2011 počas vykonávania stavebných prác

Csaba B. z jedného bytu zo spálne odcudzil rôzne šperky zo
žltého a bieleho kovu ako aj pánske a dámske hodinky rôz-
nych značiek čím pre Alžbetu A. spôsobil škodu vo výške
4.600 €. Poverený príslušník PZ vzniesol obvinenie voči
nemu.

Ďalšia krádež sa stala dňa 25. 10. v čase od 20.00 do 21.30
hod. Roland B. odcudzil motorové vozidlo VW Golf v hod-
note 8000 €. Dňa 26. 10. sa začalo trestné stihanie proti
nemu.

Predpoveď počasia 7. 11. - 13. 11.

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

+ AJÁNDÉK CD
AUTOŠKOLA 2011

Na maďarsko-slovenskej
hranici tiká ďalšia toxická
bomba

Greenpeace žiada zastavenie prevádzky od-
kaliska červeného kalu, ktoré podľa neho
ohrozuje životné prostredie priamo na
brehu Dunaja. Environmentalisti 13.
októbra v Budapešti upozornili na kritický
stav odkaliska pri obci Almásfüzitő, ktoré
sa nachádza len pár kilometrov od Ko-
márna, priamo na brehu Dunaja.

Odkalisko žiadajú odstaviť
„Ochranári varujú, že odkalisko, ktoré ob-

sahuje červený kal, je v nevyhovujúcom tech-
nickom stave a žiadajú maďarské úrady, aby
bolo čo najskôr odstavené z prevádzky," upo-
zornila hovorkyňa Greenpeace Slovensko 
Lucia Szabová. Ako dodala, tvrdenia Green-
peace na tlačovej besede potvrdil aj profesor
Karl E. Lorber z Inštitútu pre udržateľné od-
padové hospodárstvo rakúskej univerzity v
Leobene.

„Potenciál nebezpečenstva odkaliska v Al-
másfüzitő klasifikujeme ako vysoký. Je tu
predpoklad úniku nebezpečných látok do ži-
votného prostredia, najmä v prípade záplav,
extrémnych zrážok či zemetrasenia. Z môjho
pohľadu je nevyhnutné prijať ďalšie opatre-
nia a začať konať," uviedol Lorber.

Odkalisko s červeným kalom pri obci Al-
másfüzitő je podobné ako odkalisko v Ajke,
ktorého hrádza sa minulý rok pretrhla a spô-
sobila ekologickú haváriu. Podľa zistení Gre-
enpeace je v technickom stave odkaliska nie-
koľko závažných problémov, napriek tomu
maďarské úrady predĺžili minulý rok prevádz-
kovateľovi Tatai Környezetvédelmi Zrt. po-
volenie na prevádzku.

Unikajú z neho znečisťujúce látky
„Spoločnosť získala povolenie napriek

faktu, že odkalisko nedisponuje základným
systémom izolácie a zadržiavania nebezpeč-
ných látok, znečisťujúce látky unikajú do
podzemných vôd a pravdepodobne aj do Du-

naja. Medzi odkaliskom a Dunajom však nie
je nainštalovaný žiadny monitorovací sys-
tém. Ten je len na opačnej strane odkaliska
a merania z týchto monitorovacích studní
ukazujú nadlimitné hodnoty nebezpečných
látok," povedal kampanier Greenpeace Ma-
ďarsko Balázs Tömöri.

Greenpeace už upozornil na nebezpečné
odkalisko na konci septembra, keď na jeho
povrchu vytvorili aktivisti veľký nápis STOP.
„Organizácia žiada zodpovedné maďarské
úrady, aby okamžite zastavili povolenie na
prevádzku a dovoz ďalšieho odpadu na od-
kalisko," uviedla Szabová. Aktivisti požiadali
aj maďarskú vládu, aby prijala všetky legis -
latívne rámce Európskej únie tak, aby sa v
Maďarsku zodpovedne nakladalo s nebez-
pečným odpadom podľa princípov trvalej
udržateľnosti.

Zdroj: sme.sk

Komárno

Rozvoz tovaru do celého okresu zDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

Plav. podlahy KAINDL 7 mm �,�� €/20� Sk/m2

Obyvateľov Hurbanova veľmi
potešila informácia o tom, že
sa aj v roku 2011 rozbehol
ďalší ročník grantového pro-
gramu Nitrianskej komunit-
nej nadácie Tu sme doma za
finančnej podpory firmy Hei-
neken  Slovensko a.s. 

Do programu sa zapojilo
mnoho obyvateľov, občian-
skych združení  a ďalších orga-
nizácií. Medzi nimi bola aj MŠ
Slniečko Nový diel. Keď si za-
mestnankyne školy položili
otázku, na čo by bolo dobré za-
merať projekt, veru dlho ne-
museli rozmýšľať a vzápätí po-
znali odpoveď. V dnešnej upo-
náhľanej dobe plnej techniky
si nevšímame krásu a čaro prí-
rody, ktorá nás sprevádza na
každom kroku. Toto inšpiro-
valo predkladateľky a autorky
projektu p. Kádekovú,  Máči-
kovú a Lovászovú, ktoré vypra-
covali úspešne podporený pro-
jekt pod názvom „Spoznaj
cestu pravdy a prírody“. Ob-
dobie dieťaťa v predpri-
márnej výchove je
veľmi dôležitým vý-
vinovým obdobím,
pretože sa v ňom
kladú základy pre
ďalšie vývinové
obdobia. Práve
tento projekt sa
zameral na envi-
ronmentálnu vý-
chovu, utváranie
pozitívnych vzťahov
k prírode, k životnému
prostrediu, prebúdzanie
environmentálneho cítenia a
elementárnych ochranárskych
postojov.  

Slávnostného odovzdania
projektu sa deti v MŠ Slniečko
dočkali 7. októbra. Bol to vý-
znamný deň nielen v živote
MŠ, ale aj detí a rodičov. Za prí-
tomnosti mnohých hostí, zá-
stupcov mesta, poslancov MsZ,
členov Rady školy, predstavite-
liek Nitrianskej komunitnej
nadácie, ako aj mnohých rodi-
čov sa konala malá slávnosť.
Deti sa všetkým prítomným
predstavili krátkym kultúrnym
programom a zároveň poďa-

kovali za realizáciu krásneho
projektu všetkým, ktorí boli ná-
pomocní pri jeho realizácii. 

A čo tento projekt zahŕňa?
Zo získaného grantu 1970 eur
sa vytvorilo niekoľko kompo-
nentov slúžiacich na environ-
mentálnu výchovu.  Drevený
vláčik – deti prostredníctvom
slova a spevu vyjadrujú svoje
s k ú s e -

nosti a poznatky o prírode, vy-
jadrujú svoje skúsenosti a po-
znatky o prírode, vyjadrujú
svoje pocity a dojmy. Vláčikom
pricestujú k ekochodníku, kde
zdolávajú prekážky, chôdzu po
nerovnom teréne, rozvíjajú sa
pohybové aktivity. Oddýchnu
si pri piknikovom stolíku,
ktorý pozostáva z dvoch častí.
Po odkrytí vrchnej časti môžu
priamo vnímať a manipulovať
s prírodným materiálom a
podľa vlastnej fantázie využiť
jeho jedinečnosť, rôznorodosť.

Po zakrytí sa môžu realizovať
výtvarným prejavom, rôznymi
technikami, ale aj si pripraviť
ovocný, zeleninový piknik. Po
oddychu majú deti možnosť
povoziť sa na drevených koní-
koch. Všetko to, čo do prírody
nepatrí, odhodia do drevených
košov, ktoré sú taktiež súčas-
ťou projektu.

Slávnostný akt odovzdania
projektu učiteľky materskej

školy spojili s Európskym
dňom rodičov a školy. Pri

tejto príležitosti sa ro-
dičia spolu so svo-

jimi ratolesťami
zapojili do tekvi-
covej parády –
vyrezávania tek-
vicových hláv a
lampášov. Na-
priek tomu, že v

tento deň oblá-
čiky plakali, detské

očká žiarili. A keď de-
duško rozprávkar večer

hviezdičky na oblohe za-
svietil, tekvicový panáci na
dvore materskej školy zažiarili,
aby takto ochránili skvelé dielo
vytvorené z tohto ekologického
projektu. Bol to veľmi krásny
deň plný dojmov, zážitkov nie-
len pre deti, ale aj pre dospe-
lých. 

Nech slová G. B. Shawa sym-
bolizujú myšlienku projektu
MŠ Slniečko: „Naučili sme sa
lietať v povetrí ako vtáci, potá-
pať sa ako ryby, zostáva jediné,
naučiť sa žiť na zemi ako ľu-
dia!“.

M. Hamranová
Foto: MŠ

Spoznaj cestu
pravdy a prírody

Hurbanovo

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 ��

• Autoservis • mobil: 0�0� 4�1 7��

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� 4�1 7��

EMISNÉ KONTROLY NA POčKANIE

EMISSZIóS ELLENőRZÉS MEgVáRáSRA

Autošport KISS

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

KARÁCSONYI AKCIÓ

360
euró

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

Vida Anabella 
Szentpéter
(3550/51)

Bugjó Márk
Marcelháza
(3650/51)

Pšenáková Barbara 
Ógyalla 

(3600/49)
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y
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ef

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

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

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

Olcs
ón 

és
 gy

orsa
nAján

dék
 

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 

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

ÚjSzÜLöTTEK:
Herda Sylvia Erica (Kava); Pšenáková Barbara (Ógyalla); La-

katošová Daniela (Ógyalla); Bugjó Márk (Marcelháza); Vida Ana-
bella (Szentpéter); Franko Branislav (Izsa); Lévai Noémi (Csicsó);
Zsemlye Ádám Róbert (Komárom); Dániel Franciska (Gúta)

ELHUNyTAK:
Zsidek Zoltán (76) Marcelháza; Varga Jozef (60) Komárom; Ježo
Jaroslav (74) Komárom; Molnárová Katarína (77) Komárom;
Török Štefan (82) Búcs; Nagy Róbert (43) Ifjúságfalva

HÁzASSÁgOT KöTöTTEK:
Bilka Milan és Szűcsová Viktória (Komárom)

Mellékállásban kere-
sünk amatőr/profi model-
leket (3-50 év között) és
duci hölgymodelleket (16-
50 év) reklám- és divatfo-
tózásokra, bemutatókra,
reklámfilm szerepekre stb.
További információ és je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu weboldalon! 

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GyORS, MEGBíZHATÓ 
JAVíTÁSÁT VÁLLALOM

„Nech máš život ako sen, 
Užívaj si každý deň. 
Od starostí žiadne vrásky, 
V každej chvíli veľa lásky.“

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hatvanadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

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

November 6-án ünnepelte 2. születésnapját 
Petrina Dominik Szentpéteren.
Szívből köszöntik: anya, apa, nagyszülei,
keresztszülei, kis unokatestvére Marcel,
valamint Laura
és az egész ro-
konság.

November 2-án töltötte be 
18. születésnapját 

Schlár Viktória Paton.
Jó egészséget és sok sikert a további
tanulmányokhoz kíván: Mari mama,
anyu és Laci bácsi.

November 3-án ünnepelte 
15. születésnapját 

Csipa Beatrix Perbetén.
Szívből gratulálnak: szüleid, nagy-
szüleid, nővéred és nagynénéid.

„Szülinapodra kívánjuk Neked:
Szerencse kísérje végig  életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!”

6. novembra oslávila 
2. narodeniny 

Ďurďovičová Michaela 
(Kameničná).

Prajeme Ti k sviatku zo srdiečka, nech Ťa stále 
niekto hýčka: mamina, baby, dedo a krstní rodičia.

November 7-én ünnepli 
60. születésnapját 

özv. Keller Margit 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából gra-
tulálnak: fiai, menyei, uno-
kái, testvérei családjukkal.

VONóhORgOK - SZAKSZERű SZERELÉS
UTáNfUTóK - SZERVIZ ÉS KöLCSöNZÉS

Tel.: 0�5/7720 07�, mobil: 0�07 7�0 04�
Holt-Vág 5, �45 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.�0 - 12.00 ebédszü. 12.�0 - 1�.00

Kún Kristóf
Csallóközaranyoson.

Köszönti őt: anya, apa,
testvére Rebeka,
mama, dédipapa,
köri és Erika.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”
Október 30-án ünnepelte 10. születésnapját 

„Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

November 11-én ünnepli 
30. születésnapját 

Kristóf József Ekecsen. 
Szívből gratulálnak: szüleid, szerető ba-
rátnőd Erika, anyukája Gizike és öccse Tomi, bátyád Pi-
tyu feleségével Angival, Angika és Viktória. A jókívánsá-
gokhoz csatlakozik az egész rokonság.

„Elmúltak az évek, ötvenéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél
Köszönjük a jóságod és szereteted.
A Jóisten áldása kísérje életed.“
November 4-én ünnepelte 50. születésnapját 

Koczkás István Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó
egészséget és hosszú, boldog életet kíván: fe-
lesége Anikó, fiai István, Dávid, lányai Tímea,
Ildikó, unokái Kornélia, Tamarka, Andor, szü-
lei és az egész rokonság.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk november 12-én, halálának 

10. évfordulóján 

Sméja Dezsőre Nemesócsán.

Feleséged, fiaid, menyeid, lányod, vejed és unokáid.

• 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-

• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498
050.
• Helyiség kiadó a fodrászat
mellett a Singellőben, ul.
Úzka. Tel.: 0908 726 509.
• Eladó részben felújított 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen, 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.
• 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-

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.
• Pénzkereseti lehetőség.
Tel.: 0908 209 655.
• Predám menší prízemný
rodinný dom, 7-árový poze-
mok, dve garáže. Nová Stráž –
Vadaš, cena dohodou. Tel.:
0908 682 038.
• Eladó kisebb családi ház, 2
nagy garázzsal, Őrsújfalun –
Vadas. Tel.: 0908 682 038.
• Jelzáloghitelek! Nem aka-

dály: banki regiszter, nullás
adóbevallás, nyugdíjaskor.
Tel.: 0907 235 125.
• Eladó toledó kézimunka.
Tel.: 0908 200 286.
• Eladó Renault Megane, 16
i, 66 Kw, gy.év.: 96, árban meg-
egyezünk. Tel.: 0908 383 164.
• Eladó Petroff zongora, 3-
pedálos, magasfényű, maha-
gón, jó állapotban. Tel.: 0908
388 007.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Pedikűr-manikűr. Cím:
Kossuth tér, Vásárcsarnok 135.
Tel.: 0915 470 806.
• Eladó 5-szobás alagsoros
családi ház Keszegfalván. Tel.:
0915 779 543.
• Predám morky 2,75 €/kg,
možnosť čistenia, pitvania,
2,32/ks. Tel.: 0903 317 285,
0908 402 122.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó 17 m2-es garázs Ne-
mesócsán a gútai úton. Tel.:
0907 791 564.
• Pénzhezjutási lehetőség!
Nem kölcsön. Tel.: 0911 403
193, este!
• Munkát keresek, takarítást
vagy gyári munka – operátor.
Tel.: 0907 161 131.

• Vennék Lego-t vagy Seva-t,
hiányosat is. Tel.: 0908 305
037.
• Eladó Epson EH-TW450-es
projector. Tel.: 0907 252 070,
0907 783 725.
• Jelzálohgitelek, hitelössze-
vonás, adósságrendezés. Tel.:
0907 252 070.
• Diót veszek 0903 783 477.
Kereseti lehetőség mon-
csi137@gmail.com.
• Predám farebný TV.  v dob-
rom stave. Tel.: 0903 124 552.
• Eladó Š 1203-ra komplett
kardán + teleszkópok. Tel.:
0907 130 972.
• Eladok téli és nyári gumi-
kat Š 105-120-ra és fényszóró-
kat. Tel.: 0907 130 972.
• Eladó női kerékpár, piros-
fehér kombinált Lady 26-os.
Tel.: 0907 130 972.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, ajándék termékek.
Tel.: 0908 835 914.
• Szuper üzlet! Internet hoz-
záférés kell. Otthoni munka.
Tel.: 0918 560 781.
• Eladó kihúzható ülőgarni-
túra, két fotellal, ár: 120 €. Tel.:
0907 672 395.
• www.megam.5mp.eu la-
kásfelújítás. Tel.: 0949 715 647.
• Eladó ház Marcelházán, ár:
18.500 €. Tel.: 0915 758 674.
• Csempézést és kőműves-
munkát vállalok. Tel.: 0915
752 501.
• Eladó Favorit 136 L téli és
nyári gumikkal, vontató STK,
EK. Tel.: 0905 157 636.
• Eladó házi gyártású 4-ke-
rekű kistraktor, ár: 500 €. Tel.:
0905 157 636.
• Eladó 1-szintes családi ház
Keszegfalván kedvezményes
áron. Tel.: 0905 793 176.
• Eladó: hűtő, mikro, heverő,
villanyfúró, női sícipők -  min-
den méret. Tel.: 0905 375 287.
• Banki hitelek, jelzáloghite-
lek intézése. Tel.: 0905 254
372.
• Eladó piros-szürke csecse-
mőhordozó 13-kg-ig. Tel.: 0908
388 007.
• Eladó Gútán 4-szobás csa-
ládi ház kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 0915 704 801.
• Kiadó 3-szobás lakás a VII-
es lakótelepen. Tel.: 0918 776
727.

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.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi raktá-
rába, meghallgatás minden
pénteken 9-től 3-ig. Bindics
Lajos 0918/956 573, Rudolf
Károly 0918/185 810.

Kemencky Alexandra 
Hetényen.

Szívből köszönti őt: 
édesanyja és özvegy 
Bertók nagymama.

• Autopožičovňa – autóköl-
csönző. Tel.: 0907 568 786.
• Alacsony ebédlőbútor el-
adó, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0918 402 034.
• Predám ženský bicykel.
Tel.: 0903 124 552.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Predám invalidný detský
kočík. Tel.: 0903 124 552.

• Predám lis na hrozno. Tel.:
0903 124 552.
• Kitanult pincérnőt kere-
sünk a tanyi motorestbe. Tel.:
0908 688 895.
• Üzlet felszámolása miatt
használtruha eladó, 3 €/kg
egységáron. Tel.: 0907 561 721.
• Eladó nagyobb méretű
utánfutó 210x210, levehető
felépítménnyel. 400 euró. Tel.:
0907 561 721.
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IV. LIgA
1. Neded 14 9 2 3 29:17 29
2. Okoličná 14 9 1 4 33:15 28
3. Šurany 14 8 3 3 32:14 27
4. Veľký Meder 14 7 2 5 21:15 23
5. Vrakúň 14 7 1 6 25:17 22
6. Kolárovo 14 6 4 4 18:16 22
7. Nový Život 14 6 3 5 28:20 21
8. ViOn „B“ 14 6 2 6 26:26 20
9. Váhovce 14 6 2 6 31:36 20

10. Dvory n/Ž. 14 6 2 6 22:29 20
11. Sládkovičovo 14 5 4 5 28:25 19
12. Štúrovo 14 6 1 7 24:28 19
13. ČFK Nitra 14 6 1 7 17:25 19
14. Veľké Lovce 14 4 2 8 21:36 14
15. Šahy 14 4 0 10 20:36 12
16. Horná Kráľová 14 1 2 11 14:34 5

V. LIgA
1. Hont. Vrbica 14 8 4 2 22:10 28
2. Želiezovce 14 9 1 4 27:18 28
3. Nesvady 14 8 2 4 32:17 26
4. Imeľ 14 8 2 4 44:30 26
5. Bešeňov 14 8 1 5 30:20 25
6. Čaka 14 7 3 4 24:21 24
7. Komjatice 14 7 1 6 21:23 22
8. Marcelová 14 6 3 5 33:20 21
9. Kalná n./Hr. 14 6 3 5 18:17 21

10. Tvrdošovce 14 6 2 6 22:20 20
11. Tlmače 14 5 2 7 19:24 17
12. Kozárovce 14 4 3 7 17:30 15
13. Bánov 14 4 2 8 18:26 14
14. Hurbanovo 14 3 3 8 16:33 12
15. Chotín 14 3 1 10 24:40 10
16. Svätý Peter 14 3 1 10 18:36 10

TERÜLETI BAjNOKSÁg
1. Keszegfalva 14 8 5 1 26:15 29
2. Šrobárová 14 9 1 4 33:18 28
3. Cs.-aranyos 14 8 4 2 35:22 28
4. Bátorkeszi 14 9 0 5 27:17 27
5. Perbete 14 7 3 4 35:26 24
6. Dulovce 14 7 2 5 33:14 23
7. Lakszakállas 14 7 2 5 33:40 23
8. Madar 14 6 3 5 26:25 21
9. Gúta „B“ 14 5 5 4 39:19 20

10. Búcs 14 6 2 6 37:37 20
11. Izsa 14 5 4 5 25:24 19
12. FK Activ 14 5 3 6 26:30 18
13. Nemesócsa 14 3 4 7 23:32 13
14. Ógyalla „B“/Bajcs 14 2 3 9 20:35 9
15. Pat 14 2 3 9 18:38 9
16. Vágfüzes/Kava 14 1 0 13 10:54 3

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSzTÁLy
1. Tany 12 11 1 0 57:8 34
2. Marcelháza „B“ 12 9 1 2 51:22 28
3. Dunamocs 12 9 0 3 56:21 27
4. Őrsújfalu 12 8 1 3 27:14 25
5. Nagysziget 12 6 2 4 21:26 20
6. Nagykeszi 12 6 1 5 33:16 19
7. Bogya/Gellér 12 4 3 5 23:21 15
8. Csicsó 12 4 2 6 19:42 14
9. Martos 12 4 1 7 14:33 13

10. Dunaradvány 12 3 3 6 26:27 12
11. Bogyarét 12 3 2 7 23:32 11
12. Megyercs 12 1 1 10 9:52 4
13. Ifjúságfalva 12 0 2 10 4:49 2

TERÜLETI BAjNOKSÁg - IFjÚSÁgIAK
1. őrsújfalu 10 7 1 2 37:14 22
2. Nemesócsa 11 7 0 4 42:24 21
3. Perbete 11 6 0 5 39:31 18
4. Hetény 11 6 0 5 31:25 18
5. Keszegfalva 12 5 1 6 45:28 16
6. Lakszakállas 10 5 1 4 26:23 16
7. Tany 10 4 1 5 20:28 13
8. Dulovce 10 4 0 6 28:39 12
9. Madar 11 2 0 9 24:80 6 A
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Döntetlenek a járási rangadókon
Marcelházán a hetényiek raboltak
pontot, míg Dulovcén a szomszéd
perbeteiek örülhettek a rangadón
szerzett egy pontnak. A Régióbaj-
nokságban úgy látszik, elfogyott a li-
lák ereje, és álmos játék után pont
nélkül tértek haza Bősről. Ugyancsak
meglepetés az ímelyiek hazai pont-
vesztése, ellenben a naszvadiak poz-
dorjává lőtték Komját csapatát. A Te-
rületi Bajnokságban a múlt héten
még listavezető csallóközaranyosiak
ugyan öt gólt lőttek búcsi ellenfe-
lüknek, de ugyanennyit kaptak is,
így Keszegfalva lépett a bajnoki ta-
bella élére. 

RÉgIÓBAjNOKSÁg
Bős – KFC 2:0 (2:0)
Pocsék első félidő után ugyan né-

mileg feljavult a lilák játéka, de
mindez kevésnek bizonyult a lelkesen
küzdő hazaiak ellen.

IV. LIgA
Nagymegyer – Ekel 0:1 (0:1), Bo-

gyai
A cél szentesíti az eszközt – ehhez

tartották magukat a vendégek, akik
kizárólag védekezésre rendezkedtek
be, és ügyesen kihasználták egyetlen
adódó helyzetüket.

Udvard – Gúta 2:1 (0:1), Magyar
Fölényben játszottak ugyan a gúta-

iak, de egy fura büntető, majd a 87
percben bekapott gól szertefoszlatta
győzelmi álmaikat.

További eredmények: H. Kráľová –
Šurany 3:4, V. Lovce – Sládkovičovo
1:3, Váhovce – Vrakúň 3:2, Štúrovo –
ČFK 2:1, N. Život – Neded 0:1, Šahy –
ViOn „B“ 0:1.

V. LIgA – KELETI CSOPORT 
Ógyalla – Zselíz 3:6 (1:5), Vozárik 2,

Szomík
A vendégek már az első félidőben

döntésre vitték a dolgot, és bár a ha-
zaiaknak voltak szebb pillanatai és
helyzetei is, a papírforma igazolódott
be ezen a mérkőzésen.  

Marcelháza – Hetény 3:3 (2:2),
Gumbér, Vörös, Kosťukevič – Kosdi,
Berecz, Zsikai

Míg a hazaiak nem igazán hozták
megszokott formájukat, addig a ven-

dégek remekül tartották magukat a jó
színvonalúnak mondható mérkőzé-
sen. Már a rájátszás zajlott, amikor a
vendégek egyenlíteni tudtak.

Naszvad – Komjatice 7:0 (3:0), Mol-
nár A. 3, Polgár K., Hengerics, Andris
és öngól

Csak néhány percig tartott az
egyenlő erők küzdelme, de aztán jött a
hazai örömfoci, aminek ez lett az ered-
ménye.

Cseke – Szentpéter 3:0 (1:0)
Korrekt, de gyenge színvonalú mér-

kőzésen megérdemelt vereséget szen-
vedtek a vendégek. Az egész találkozó
folyamán kétszer jutottak el helyzetig
Vida E. révén. Tény, hogy leggyengébb
őszi mérkőzésüket tudhatják maguk
mögött a szentpéteriek.  

ímely – Hontfüzesgyarmat 1:1
(1:0), Dobai

Végig óriási fölényben játszottak a
hazaiak, a vendégek azonban egyet-

len helyzetüket kihasználva pontot ra-
boltak. Balszerencsés vasárnap volt ez
az ímelyiek számára. 

További eredmények: Tvrdošovce –
Bešeňov 0:1, Kalná n/Hr. – Bánov 2:3,
Tlmače – Kozárovce 2:1. 

V. LIgA – DÉLI CSOPORT 
Ekecs/Apácaszakállas – Mocsonok

0:4 (0:2)
Kissé csalóka az eredmény, mert a

hazaiak nem játszottak rosszul. Amire
ráfizettek, az az első gól utáni kitáma-
dásuk volt.

TERÜLETI BAjNOKSÁg 
Ógyalla”B”/Bajcs – Madar 1:2 (1:1),

Korytiak – Rontó 2
Feszült légkörben zajlott a találkozó,

hiszen a hazaiak mindenáron győzni
szerettek volna. Rontó azonban két-
szer betalált, és ezután a vendégek
már csak előnyük megőrzésére töre-
kedtek. 

Keszegfalva – Vágfüzes/Kava 3:1
(2:1), Budai, Badinka, Beke – Habar-
dik (11 m)

A vendégek messze nem játszottak
olyan rosszul, ahogy táblázatbeli he-
lyezésük mutatja. Ennek ellenére, a
hazaiak teljesen megérdemelt győzel-
met arattak.

Csallóközaranyos – Búcs 5:5 (2:2),
Szabó A., Lelkes, ifj. Horváth, Álló, Szo-
boszlai – Kovács 3, Sánta, Bódis

Az eredmény is jelzi, hogy mindkét
csapat a támadójátékot preferálta,
aminek a nézők voltak a kedvezmé-
nyezettjei. A hazaiak már 4:2 arány-
ban vezettek, de a vendégek 8 perc le-
forgása alatt fordítani tudtak. A haza-
iak egyenlítő góljuk után még lőttek
egy kapufát. 

Dulovce – Perbete 1:1 (0:1), Šmída
– Trnka

Nagyon óvatosan játszott mindkét
csapat, így nem alakulhatott ki szép já-
ték. Az első félidőben ugyan jobbak
voltak a hazaiak, de a másodikban a
vendégek kiegyenlítették a játékot. A
döntetlen igazságos.  

Nemesócsa – Šrobárová 2:3 (2:0),
Szkukalek L., Csizmadia – Sýkora 2,
Méhes

Az első félidőben kihagyott hazai
helyzetek igencsak megbosszulták ma-
gukat a másodikban. A hazaiak na-
gyon nehéz szívvel viseltetnek Len-
gyel játékvezető iránt…

Bátorkeszi – Gúta „B” 1:2 (1:1), Si-
pos – Baráth, Králik

Az aránylag jó színvonalú mérkőzé-
sen mindkét csapat remekül tette a
labdát, de helyzetkihasználás dolgá-
ban a vendégek voltak jobbak. Győztes
góljukat a találkozó 88. percében sze-
rezték. 

Izsa – FK Activ 3:1 (0:0), Jakab, He-
gedűs, Smolka – Benkóczky

Merthogy a vendégeknek csak felvil-
lanásaik voltak ezen a mérkőzésen, más
eredmény nem is nagyon születhetett.

Pat – Lakszakállas 1:3 (1:0), Rozs-
nyó – Inczédi T. 2, Inczédi Sz.

Nagyon sok helyzetet elpuskáztak a
patiak a mérkőzés első félidejében,
amit a rutinos vendégek győzelemre
tudtak váltani.

TERÜLETI BAjNOKSÁg II. OSzTÁLy
Nagysziget – Martos 3:0 (2:0), Dani

(11 m), Szabó, Šumický
Bogya/Gellér – Tany 1:4 (1:1), Végh

(11 m) – Koton P., Kósa, Tamási, Ada-
mík 

Dunaradvány – Ifjúságfalva 3:0
(3:0), Vörös, Vojáček, Leštár

Megyercs – őrsújfalu 1:4 (0:4), Tu-
reček – Kovács 2, Döme, Škulavík (11
m)

Dunamocs – Nagykeszi 5:1 (2:1),
Lajos T. 4, Bábi - Beke

Bogyarét – Csicsó 2:3 (0:0), Lecz-
kési 2 – Dudás 3

Marcelháza „B” – szabadnapos volt.

TERÜLETI BAjNOKSÁg – IFjÚSÁgIAK 
őrsújfalu – Madar 5:4 (2:2) Hazai

gólok: Döme és Natkai 2-2, Klimčík
Keszegfalva – Hetény 0:4 (0:2),

Molnár 2, Fortuna, Tóth
Perbete – Tany 5:2 (2:1), Geleta 3,

Kocsis 2 – Décsy, Bozsaky 
Nemesócsa – Lakszakállas 4:2 (2:0)

Hazai gólok: Toncsenka 3, Hipp 
Dulovce – szabadnapos volt. 

Labdarúgás

Birkózás

Hétvégi focimenü

Kézilabda

Ökölvívás

Bogyai (feketében) lőtte a vendégek győztes gólját. (Nagymegyer-Ekel 0:1)
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FELNőTTEK

2011. november 12. (szombat) 13.30 órakor: KFC – Galánta (Régióbajnokság), Gúta –
Nagymegyer, Ekel – Újlót (IV. liga), Gúta „B” – Pat, Ógyalla „B”/Bajcs – Keszegfalva (Terü-
leti Bajnokság). 2011. november 13. (vasárnap) 10 órakor: Madar – FK Activ (Területi Baj-
nokság) 13.30 órakor:  Szentpéter – Tardoskedd, Hetény – Tolmács (V. liga – Keleti csoport),
Lakszakállas – Izsa, Šrobárová – Bátorkeszi, Perbete – Nemesócsa, Búcs – Dulovce, Vágfü-
zes/Kava – Csallóközaranyos (Területi Bajnokság).

Ligásaink idegenben: Zsitvabesenyő – ímely, Bánov – Marcelháza, Kozárovce – Ógyalla,
Zselíz – Naszvad (V. liga – Keleti csoport), Lég – Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli cso-
port). 

TERÜLETI BAjNOKSÁg – IFjÚSÁgIAK 

2011. november 12. (szombat) 13.30 órakor: Lakszakállas – Perbete, Tany – Keszegfalva,
Hetény – Őrsújfalu, Madar – Dulovce. Nemesócsa – szabadnapos lesz.

Rimaszombatban rendez-
ték meg az ez évi egyéni
felnőtt országos bajnoksá-
got kötöttfogású birkózás-
ban.  Régiónkból a Komá-
romi Spartacus színeit
képviselő örökifjú Korim
András és Csóka Krisztián,
valamit a marcelházi klu-
bot képviselő Megály At-
tila léptek szőnyegre. A há-
rom sportoló három érmet
szerzett, a legragyogóbbat
Megály Attila, akit orszá-
gos bajnokká is avattak.

Eredmények:
55 kg: 2. Korim András

Spartacus)
60 kg: 1. Megály Attila

(Marcelházi BK) – országos
bajnok

96 kg: 3. Csóka Krisztián

• • •
A Marcelházi Birkózó Klub

fiatal versenyzői több fronton

is szőnyegre léptek, a bánov-
cei országos bajnokságon Zi-
lák Roderik szerzett aranyér-
met. Kálmán Marcel ezüst,
míg Paradi Frederik és Tóth
Ádám bronzérmet szereztek.
Bak Rodrigó és Marcinko Ni-
kolasz pontszerző helyeken
fejezték be a bajnokságot, és
így lett a marcelháziak sikere
teljes.

A Somorján megrendezett
nemzetközi tornán is jól telje-
sítettek Megály Mihály vé-
dencei, ahol a kilenc résztvevő
csapat között az előkelő har-
madik helyet szerezték meg.
Ez nagyban köszönhető a két
aranyérmesnek, Megály Ar-
noldnak és Megály Attilának,
valamint az ezüstérmes Mar-
cinko  Dávidnak egyaránt.

Megály Attila országos bajnok

Zilák Roderik országos bajnok 

Már csoportelsők
a Sharks bunyósai 
Komáromi szempontból nagyszerű eredménnyel zárult a
BoxingOne Championship 2011 egyik legfontosabb mérkő-
zése a lengyelországi Kielcében. Mindkét csapatnak a cso-
portelsőség volt a tét, amit végül a komáromi csapatnak si-
került megszereznie, függetlenül a még hátralévő mérkőzé-
sektől. Győrfi György edző legénysége, a legnagyobb profi
gálákat is megszégyenítő körülmények közt zajló találkozón
hozta formáját, pedig Varga Miklós és Szellő Imre nélkül volt
kénytelen szorítóba lépni. A hazaiak érezve az esélyt ezen a
találkozón, két ukrán öklözővel is erősítettek, de ebben az
idényben a komáromi csapat megállíthatatlannak tűnik.  

Ry-Ki Grizzly – Sharks Komárom 6:10 
56 kg:  Anton Kosse – Nagy Krisztián 1:1
60 kg: Mateusz Dolski – Bölcskei Csaba 2:0
64 kg: Marcin Legowski – Káté Gyula 0:2 
69 kg: Tomasz Kot – Klasz Árpád 0:3 (Joker)
75 kg: Kamil Szeremeta – Harcsa Zoltán 0:3 (Joker)
81 kg: Mateusz Tryc – Széll Tamás 1:1
90+ kg: Roman Szurajev – Darmos József 2:0 

A csoport állása:
1. Sharks Komárom 23 pont
2. Ry-Ki Grizzly 16
3. Prostějov Bulls 14
4. Patent Gladiátor 7

Míg az első három csapat eddig öt mérkőzést tudhat maga
mögött, addig a győri Patent Gladiátor mindössze háromszor
lépett szorítóba. A komáromiak utolsó csoportmérkőzésükön
éppen ezt az  ellenfelet fogadják hazai csarnokban. A találko-
zóra december 17-én, szombaton kerül majd sor, de ahogy
már jeleztük, az eredménytől függetlenül, a Cápák már cso-
portelsők. 

A Cápák lengyelországi találkozóját, október11-én, pén-
teken, 19.55 órai kezdettel a Digi Sport SK TV-csatornán te-
kinthetik meg az ökölvívás szerelmesei.

NőK – I. LIgA

Naszvad/ímely – Mocsonok 22:21 (13:9)
A listavezető vendégek mindössze egyszer tudtak egyenlíteni

a mérkőzés folyamán, egyébként végig a remekül játszó haza-
iak tartották kézben a mérkőzés gyeplőjét. Egyértelműen, az
utóbbi egy-két év legjobb mérkőzését játszották Miškovič
György edző lányai.

Hazai góldobók: Bízik 7, Haris E. 5, Šulanová 3, Haris Sz.,
Molnár B. és Vass 2-2, Oláh

Csallóközaranyos – Senica 23:23 (13:11)

A találkozó 19. percében a hazai csapat egyik meghatározó já-
tékosát, Olajos Miladát végleg kiállították egy gyermeteg hiba
után, és ez meghatározta a találkozó végső kimenetelét. Igaz,
a hazaiak két mérkőzésre való helyzetet kihagytak, és mintha
a kapufa eltalálásában versengtek volna játékosai. A találkozó
45. percében a hazaiak 22:17 arányban vezettek ugyan, ami az-
tán nagyon téves útra terelte őket. Azt hitték, innen már nem
lehet semmit elrontani, és mégis. Az utolsó negyedórát 1:6
arányban elveszítették(!?) És akkor a csapat kapusa, Balla volt
a mérkőzés hőse…

Hazai góldobók: Olajos V. 7, Olajos M. 5, Kasznár és Pažú-
rová 3-3, Švec-Somogyi és Szabó 2-2

Az előző fordulóból:

Michalovce jun. – Naszvad/ímely 27:18 (18:9)
Vendég gólok: Molnár B. 6, Bízik 5, Haris E. 4, Haris Sz. 2, Si-

monics 

A II. ligában a Detva – Gúta találkozót lapzártánk után ját-
szották. -dm-

Óriási sikerrel végződött a Szlovákiát
képviselő gútai művészeti teremke-

rékpározók szereplése a Japánban meg-
rendezett világbajnokságon. Hajdú And-
rea edző védencei a nagyon erős me-
zőnyben a harmadik helyet szerezték
meg Németország és Svájc együttesei
mögött, ami több mint kiváló eredmény.
A Vincze Alica – Vas Korina – Szabó
Dóra – Csente Viktória alkotta négyes
ezzel a bronzéremmel végleg bedolgozta
magát a világ élvonalába. Régiónk
sportja tehát egy újabb világraszóló
eredménnyel lett gazdagabb. Csak gra-
tulálni lehet ezeknek a lányoknak és ed-
zőjüknek kitartásukhoz, és régiónk ilyen
magas szintű képviseletéhez! 

Teremkerékpár

Gútaiak a világ élvonalában

A boldog pillanatok, amikor lányaink átveszik a
megérdemelt bronzérmeket
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