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Hetény

Nagy Tamás, a KFC elnöke:
A helyezéssel elégedett
vagyok, de…

Leleplezték Szent Imre
mellszobrát

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 12. oldalon

Hetény:
Nagy drogfogás
a kisközségben

Lapunk már több esetben is foglalkozott az Európai Unió által finanszírozott élelmiszercsomagok ki-
osztásával az arra rászorulóknak. Utoljára október 10-i számunkban „szellőztettük meg a témát”, ak-
kor az illetékesek arról biztosítottak bennünket, hogy a több felmerülő probléma elhárítása után, no-
vember első felében, régiónkban is mindenki hozzájut élelmiszercsomagjához. Nos, november közepe
vészesen közeledik, de már ma kijelenthető, hogy ez az időpont sem lesz betartva. Annak néztünk
utána, vajon mi lehet az, ami fékezi ezt az aránylag egyszerűnek látszó folyamatot?

Jogerőssé vált Basternák László volt ógyal-
lai polgármester gyilkosának 25 éves bör-
tönbüntetése. Štefan K. fellebbezését el-
utasította a Legfelsőbb Bíróság háromtagú
szenátusa.

A 25 éves börtönbüntetést a Specializált
Büntetőbíróság szabta ki a vádlottra, és a Leg-
felsőbb Bíróság helybenhagyta az ítéletet.
„Nincs kétségünk, hogy a tettet ön követte el,
és mindezt különös kegyetlenséggel” –
mondta többek között a Legfelsőbb Bíróság
szenátusának vezetője. „A bíróság döntését
igazságosnak tartom” – mondta az ítélet
meghozatala után Basternák László özvegye.

Folytatás a 2. oldalon

Elutasították
Basternák gyilkosának
fellebbezését

Nem lesz bővítés
a vegyi üzemben
A községben és a szomszédos szentpéteri mezőgazdászok kö-
rében felháborodást váltott ki a Chem-Unio Kft. új beruházási
terve, amely ellen aláírásgyűjtéssel tiltakoztak.

A húsz évvel ezelőtt alakult Chem-Unio Kft., az egykori Agro-
kémiai Vállalat gumiipari adalékanyagokat, kiegészítőket gyárt. A
társaság egy 14 millió eurós beruházást tervez, amely elősegítené
az üzem gyártási kapacitásának bővítését. A mintegy 400 négy-
zetméteres új gyártócsarnokban a hozzávetőleg egy évig tartó épít-
kezési munkálatok befejezése után 2013-ban kezdődne meg a ter-
melés. A kristályos kén megolvasztásával és hirtelen lehűtésével
évente 4000 tonna amorf, oldhatatlan ként gyártanának.

Folytatás a 2. oldalon

Idén is értékes ajándékok várnak já-
tékoskedvű olvasóinkra.

A részleteket keresse a 6. oldalon.

Karácsonyi
játék

a DELTÁ-val

A komáromi Selye János Egyetem Tanár-
képző Karának új dékánja van, azonban a
Gazdasági Kar esetében az egyetlen jelölt
nem vállalta a jelölést, így továbbra is meg-
bízott vezető irányít.

Múlt kedden került sor a tanárképző kar dé-
kán jelöltjeinek meghallgatására. Mint isme-
retes, Szarka László szeptember 22-én mondott
le a dékáni funkcióról, majd ezt követően a
szenátus megbízott vezetőnek javasolta őt,
amit az új vezető megválasztásáig látott el.

Folytatás az 5. oldalon

Erdélyi Margit
újra dékán

Részletek
a 3. oldalon

Karácsonyi
játék

a DELTÁ-val
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A képviselő-testület 12. ülé-
sét a város polgármestere,
Zemkó Margit nyitotta meg,
aki ismertette az önkor-
mányzatok finanszírozása
terén tervezett változásokat.

A Szlovákiai Városok és Fal-
vak Társulása legutóbbi ülé-
sén a polgármesterek ellenez-
ték a kormány által tervezett
változásokat, mert nem kap-
tak pontos felvilágosítást ar-
ról, hogy az új törvény elfoga-
dása után az egyes települé-
sek mekkora bevételektől es-
nek el, illetve, hogy a meg-
változott körülmények között
a hiányzó pénzeket az önkor-
mányzatok milyen források-
ból pótolhatnák. Az állami tá-
mogatás csökkenése gyakor-
latilag csak úgy volna kom-
penzálható, ha az önkor-
mányzatok a jövőben
emelnék a helyi adókat il-
letve az egyéb járulékokat,
ám a lakosság terheinek a nö-
velése a régió településeinek
a többségén elképzelhetetlen.

A város polgármestere az
előző ülésen elhangzott inter-
pellációkra reagálva el-
mondta: a városi hivatalban
lévő házasságkötő termet ki-

festették és új nyílászárókat is
kapott.

Hegyi és Egyházi képvise-
lők kérték, hogy az adókat be
nem fizetők névsora legyen
rajta a város web-oldalán, il-
letve a tájékozató táblákon.

Basternák Ildikó felhívta a
nyilvánosság figyelmét, hogy
a Delta 41. számában Roman
Ostružlík nyilvános bocsánat-
kérését közölték, mivel meg-
sértette a komáromi Víz- és
Csatornázási Művek jó hírne-
vét kijelentésével, hogy a vál-
lalat pénzmosást hajtott végre
Ógyallán, mivel a város és a
KOMVak között nem tiszta
üzlet zajlott le. A képviselőnő
megkérdezte, vajon azok, akik
segítettek (jelen lévő képvise-
lőkből ketten) a nevezettnek a
röplapokat terjeszteni, nem
érzik-e úgy, hogy szintén bo-
csánatot kell kérniük.

Az ülés további pontjában
szerepelt a város idei költség-
vetési tervezetének módosí-
tása, amely 2011. február 15-
én lett elfogadva. A módosí-
tást az tette indokolttá, hogy
még ebben az évben megkez-
dik a tisztító-állomás és a D,
E, F, G, H, J, szennyvízcsa-

torna-hálózat további építé-
sét. A jelenlévő 11 képviselő
közül 9 megszavazta a módo-
sítást, kettő tartózkodott.

Változott a város kompe-
tenciájába tartozó intézmé-
nyek költségvetése. A Kon-
koly-Thege téri Alapiskola
költségvetése 494 260 euró, a
Feszty Árpád Alapiskoláé és
Óvodáé 304 500 euró, a Mű-
vészeti Alapiskoláé 186 000
euró, a Városi Egészségügyi
Központé (Poliklinika) 67 000
euró, a Smaragd Nyugdíjas-
otthoné 407 450 euró lett.

Roland Hulko, a városi hi-
vatal regionális fejlesztési osz-
tályának vezetője ismertette
a „Házi komposztálás” c. pro-
jektet, ami a 2012-es évben
valósulna meg. A projekt által
1809 háztartásban komposz-
táló edényeket kell vásárolni,
egy edény ára 110,40 euró. A
projekt összköltsége 199 713
euró, a városnak 9 510,17 eu-
rót, 5 %-os önrészt kell bizto-
sítania. A képviselők felada-
tul adták a pénzügyi osztály
vezetőjének, hogy a jövő évi
költségvetésbe legyen az ösz-
szeg bedolgozva.

(miriák)

Módosították a város
idei költségvetését

Ógyalla

Folytatás
az 1. oldalról

A vádlottat az
egész fellebbviteli tár-
gyalás során kom-
mandósok kísérték, s
végig bilincsben volt.
A bíróság azért dön-
tött így, mert Štefan
K. a börtönben azzal
fenyegetőzött, hogy
szökni próbál, vagy
„valamit tesz magá-
val”. 25 éves börtön-
büntetését fegyház-
ban kell letöltenie.

Basternák Lászlót
tavaly július 9-én gyil-
kolták meg saját háza
előtt. A gyilkos előbb
megszólította a fele-
ségével sétáló Baster-
nákot, majd egy söré-
tes puskát vett elő a ház előtt parkoló kocsijából. A volt pol-
gármester megpróbált elmenekülni, ám elesett, s gyilkosa köz-
vetlen közelről fejbe lőtte. Az áldozatot 27 sörét találta el, ha-
lálos fejsérüléseket okozva.

A vádlott végig tagadta, hogy ő volt a támadó, szerinte egy
másik férfi lőtt, ám nevét nem árulta el. Ez az ismeretlen állí-
tólag azt kérte tőle, hogy ijesszenek rá valakire. Szerinte a gyil-
kosság napján is ketten mentek Basternák házához, s a rejtélyes
férfi lőtt.

A tárgyalás során Basternák felesége és fia is felismerte a vád-
lottban családtagjuk gyilkosát. (b)

Elutasították
Basternák gyilkosának
fellebbezését

Folytatás az 1. oldalról
Az ECO-AS Kft. által kidolgozott

környezetvédelmi hatástanulmány
tervezet aggodalmakkal tölti el a he-
tényieket. A falu lakói tartanak a kü-
lönféle következményektől, többek
között a kibocsátott gázok légzőszerv-
és idegrendszert károsító hatásaitól,
az elviselhetetlen szagoktól, a termő-
földek esetleges elértéktelenedésé-
től. Az sem jelent a hetényiek szá-
mára vigaszt, hogy az új csarnokban
ötvenen juthatnának álláshoz.

A tiltakozók Klaudia Bertóková ve-
zetésével petíciós bizottságot alakí-
tottak, és aláírásgyűjtésbe kezdtek a
vegyipari üzem bővítése ellen. Az
1100 választásra jogosult helybéli la-
kos közül 620-an írták alá a petíciós
íveket, a szentpéteriek pedig novem-
ber 7-én adták át a 105 aláírást tartal-
mazó íveket.

A helyi önkormányzat a november
8-i ülésén foglalkozott ezzel a témá-
val. A község polgármestere elsőként
felolvasta a képviselő-testület három
szakbizottsága tagjainak az állásfog-
lalását a vegyi üzem bővítésével kap-
csolatban. Mindhárom bizottság el-
utasította a vegyi üzem bővítését a
község kataszterében. Ezt követte a
vita.

Klaudia Bertóková, a petíciós bi-
zottság elnöke felszólalásában el-
mondta, a hatástanulmányban több-
ször szerepelnek a feltételezhető, a
„ha be lesz tartva”, a „nem kellene,
hogy”, kifejezések, ami végképp nem
jelent garanciát arra, hogy a gyakor-
latban is minden a feltételezések sze-
rint alakul. Danis Gábor, a petíciós
bizottság tagja szerint a falu lakói tar-
tanak a mérgező anyagok használa-
tával előállított amorf kén környe-
zetre gyakorolt hatásaitól, a lég-
szennyezéstől és a bűztől. Úgy látjuk,
nincsenek meg azok a kellő környe-
zetvédelmi garanciák, amely ennek
az üzemnek a működését teljesen
száz százalékosan biztonságossá ten-
nék. Nem akarjuk, hogy családtagja-
ink, gyermekeink vegyszerek és kóros
betegségek áldozatai legyenek. A
szentpéteri termelők nevében Zsidek
Vilmos fejezte ki aggályait a vegyi
üzem bővítésével kapcsolatban.

Izsák József, az üzem társtulajdo-
nosa elhamarkodottnak tartja a he-
tényiek döntését. „A hatástanulmány
még nincs kiértékelve. Maradjunk
annyiban, hogy egyelőre megvárjuk a
szakemberek véleményét és a mi-
nisztérium állásfoglalását" – mondta.

Hetény polgármestere szerint nem

csak szakmai érvek vezettek a dön-
téshez. „Én azt gondolom, hogy na-
gyon sokan nem ismerik azt a hatás-
tanulmányt úgy, ahogyan kellene, de
én is félnék az ilyen dolgoktól. Én
tiszteletben tartom a petíciót aláírók
véleményét és a testületnek a dönté-
sét".

Az indulatoktól sem mentes más-
fél órás ülés után a község polgár-
mestere felolvasta a képviselő-testü-

let határozatát. Ennek értelmében az
önkormányzat nem hagyta jóvá a
községben működő vegyi üzem gyár-
tási kapacitásának bővítésére vonat-
kozó tervét. A hetényiek – akik nagy
számban vettek részt az ülésen - taps-
sal jutalmazták az önkormányzat egy-
hangúlag elfogadott határozatát.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Nem lesz bővítés a vegyi üzemben

A hetényiek megakadályozták a vegyipari üzem felépítését

Folytatás az 1. oldalról
Előbb nézzük, régiónk esetében milyen is az

élelmiszercsomagok útja, amíg az eljut – ha el-
jut – az arra jogosult személyekhez. Bár az egész
folyamatot a Szlovák Mezőgazdasági Minisz-
térium tetőzi be, magáért az élelmiszercsoma-
gok kiosztásáért, annak megszervezéséért a
Szlovák Élelmiszerbank és az Isteni Irgalmas-

ság Szolgálat n.sz. a felelős. Az ő feladatuk
lenne a csomagok eljuttatása a komáromi köz-
ponti raktárba, ahol azokat a Charita Komárno
n.sz. fogadja, majd innen már ő továbbítja ré-
giónk egyes településeire, ahol a községi illetve
városi hivatalokkal együttműködve kiosztják
az arra jogosult személyeknek. Ez lenne tehát
az élelmiszerek útja, amennyiben a rendszer
működne. De nem működik!

Előbb a komáromi Charita n.sz. vezetőjénél,
Nataša Hosznédlovánál érdeklődtünk, aki la-
punknak többek közt elmondta, hogy a szer-
vezetnek, de személy szerint neki is óriási prob-
lémákat okoz ez a késlekedés. Állandó kap-
csolatban van a projekt regionális koordináto-
rával, de kielégítő magyarázatot a késedelemre
eddig nem kapott. „A mi feladatunk a beérke-
zett élelmiszercsomagok továbbítása az arra rá-
szorulóknak, de jelenleg, sajnos nincs mit to-
vábbítanunk. Amit két hónappal ezelőtt kap-
tunk, azt kiosztottuk azoknak a szociális intéz-
ményeknek, amelyek arra jogosultak, az álta-
lunk bérelt raktár üresen áll, viszont a bérleti
díjat a Szlovák Élelmiszerbanknak ki fog kel-
leni fizetnie. Mi vagyunk a legrosszabb hely-
zetben, hiszen a jogosultak tőlünk kérik szá-
mon a késést, miközben mi csak a beérkező
szállítmányok kiosztását koordináljuk. Való-
ban nem tudom, hol állt le az egész dolog, de
hogy valahol nagy a zűrzavar, az biztos. Én
ígérni sem tudok semmit, mert nem nálunk
születnek a döntések. Nekünk, ebben az
ügyben igencsak kötve van a kezünk ” –
mondta el Nataša Hosznédlová.

A mezőgazdasági minisztérium múlt szer-
dán egy nyilatkozatot adott ki, amelyben Si-
mon Zsolt miniszter többek közt a követke-
zőkben látja az élelmiszercsomagok kései ki-
osztásának okait: „Szlovákiában mintegy 20
ezer tonna élelmiszert kellene kiosztani a prog-
ram keretén belül, és ez nem egyszerű dolog.
Eddig 214 ezren jutottak hozzá az élelmiszer-
csomaghoz, amelynek összmennyisége meg-
közelíti a 9 ezer tonnát. Novemberben további
1900 tonna élelmiszercsomag kiosztása esedé-
kes. A minisztérium semmiképpen nem avat-
kozhat bele a csomagok kiszállítási folyama-
tába, de már ma megállapítható, hogy a kari-

tatív szervezetek nem voltak kellőképpen fel-
készülve a program teljesítésére. Ezeket a prob-
lémákat már a nyár folyamán észleltük, ezért a
minisztérium keresi további karitatív szerve-
zetek bevonásának a lehetőségét ebbe a prog-
ramba. Ezért módosítanunk kell az Élelmi-
szerbankkal kötött szerződést. Ma már telje-
sen nyilvánvaló, hogy az Élelmiszerbank által
felvállalt 18 ezer tonna élelmiszercsomag ki-
osztása meghaladja jelenlegi lehetőségeit. A
minisztérium ezért intenzív tárgyalásokat foly-
tat az EU-val a program meghosszabbításáról.
Szeretnénk elérni, hogy az időpontokat ki tud-
juk tolni jövő év januárjára és februárjára” –
mondta el Simon Zsolt miniszter.

Az ügyben megkerestük Bc. Alena Hrabin-
skát, a program regionális koordinátorát, aki a
következőket mondta el lapunknak: „Való igaz,
előbb októberben, majd november közepéig
akartuk lebonyolítani az élelmiszercsomagok
kiosztását az önök régiójában. Sajnos, azonban
az élelmiszercsomagok szállítója, a csehországi
Euromills-Trade Rt., a mai napig nem értesített
bennünket a komáromi központi raktár jóvá-
hagyásáról. Amíg ugyanis a szállító által nincs
jóváhagyva a raktár, addig abban élelmiszerek
raktározása megengedhetetlen. Mindezt an-
nak ellenére, hogy a komáromi Körzeti Köz-
egészségügyi Hivatal élelmiszer raktározására
alkalmasnak találta komáromi raktárunkat. A
bérleti díjat viszont így is ki kell fizetnünk. A
szállítóval mi nem tárgyalhatunk, mert nem
vagyunk közvetlen partnerek, kettőnk között
ott van a Mezőgazdasági Fizetési Ügynökség,
ők a szállító partnerei. Azzal is próbálkoztunk,
hogy magunk szállítjuk le az élelmiszercso-
magokat a központi állami raktárból egyene-
sen az egyes településekre, de el lettünk uta-
sítva. Egy bűvös körben keringünk a komá-
romi Charita n.sz vezetőjével együtt, és nem is
találjuk a kivezető utat. Minden energiánkat a
probléma megoldására szánjuk, de valójában
nincs mozgási terünk, másokra vagyunk utalva
ebben a kérdésben. Ez mind nagy probléma, de
valahogy az illetékesek nem kezelik kellő fele-
lősséggel ezt a kérdést. Sajnálom, de ezek után
újabb időpontot nem merek ígérni” – mondta
el lapunknak a koordinátor.

Szerettük volna megtudni a fő szállító állás-
pontját is, de valószínűleg mi sem vagyunk
„partnerek” a az igencsak széles skálán mozgó,
ki tudja milyen háttérrel rendelkező, prágai
vállalatnak. Azt viszont csak nehezen tudjuk el-
hinni, hogy kizárólag a raktár jóváhagyásáról
lenne szó a szállító részéről akkor, amikor a köz-
egészségügyi hivatal abban nem talált kivetni-
valót. Inkább a miniszteri nyilatkozatban kell
keresni az igazsághoz vezető utat, a megbízott
karitatív szervezetek többet vettek a vállukra,
mint amennyit elbírnak. Persze, ők sem a sem-
miből bukkantak elő, valakiknek jóvá kellett
hagyniuk ezt a tevékenységüket, de egyáltalán
az egész kiosztási rendszert. Egy szó mint száz,
ma senki nem tudja megmondani, a jogosul-
tak mikor jutnak hozzá a csomagokhoz. Ha
ugyanis fél év alatt, a mintegy 500 ezer jogo-
sultból mindössze 214 ezren kapták meg az
uniós segítséget, csodákat nem szabad várni.
És amennyiben az unió nem hagyja jóvá a Si-
mon Zsolt által említett hosszabbítást a jövő év
elejére, úgy akár az is megtörténhet, hogy…
Mert szervezni azt tudunk!

Böröczky József

Mi fékezi az élelmiszer-
segélyek kiosztását?

Mikor fog ez megtörténni régiónkban?
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Nagy drogfogás
a kisközségben
Múlt héten pénteken Hetény községben a rendőrség ház-
kutatást tartott egy családi házban.

A házkutatás során 260 darab szárított növényt (vélhetőleg
marihuánát), 17 kilogramm feldolgozott anyagot (zöld mari-
huána terméseket), valamint több fecskendőt fehér kristá-
lyos anyaggal is találtak. A feltehetőleg marihuána szárma-
zékok mellett a házban 11 lőfegyver is előkerült, 29 töltény és
több kisebb kézifegyver is.

A 33 éves Jánost őrizetbe vették és azonnal megkezdték ki-
hallgatását. A komáromi nyomozók kábítószer tiltott gyár-
tása és forgalmazása, valamint illegális fegyvertartás és azok-
kal való üzletelés vádjával indítanak eljárást. A drog birtoklá-
sáért és gyártásáért 15-20 évet kaphat az elkövető, az illegális
fegyvertartásért pedig 8 évet. ssy

Gáspár Tiborra emlékeztek
Komárom

Hetény

Katalin bál

Tel.: 0918 475 458Jegyek elővételben 4 €

a gelléri
kultúrházban

November 26-án
20.00 órakor

A Selye János Gimnázium zsúfolásig megtelt aulájában em-
lékeztek péntek este hajdani pályatársai, tanítványai, roko-
nai és tisztelői a nyáron elhunyt Gáspár Tiborra.

Az iskola rendkívül változatos műsort állított össze, amelyben
zene, irodalom és egyéni hangú megemlékezések is helyet kap-
tak. Egykori tanárkollégák, diákok mondták el a Tanár Úrhoz fű-
ződő emlékeiket és elhangzottak kedvenc versei. Az emlékmű-
sort Kustyán Ilona és Spátay Adrianna tanárnő állította össze.

Andruskó Imre igazgató köszöntője után Kustyán Ilona rész-
letezte az 1955-től 2001-ig a magyar nyelvet és irodalmat, vala-
mint történelmet rendhagyó módon, tiltott magyarországi
könyvekből is bátran tanító Gáspár Tibor léleképítő munkás-
ságát, aki az ismeretek átadásán túl magyarságtudatra és min-
denkori helytállásra nevelte diákjait. Sokrétű tevékenységéért
a többi között megkapta a komáromi önkormányzat Pro Urbe,
a Pedagóguszövetség Czabán Samu-díját, a felvidéki parlamenti
képviselők által adományozott Pro Probitate – Helytállásért
díjat valamint az oktatási minisztérium Szent Gorazd-díj arany
fokozatát és az 1956-os bátor cselekedeteiért idén posztumusz
Tóth Ilona-díjban részesítették.

Az egykori munkatársak, tanárok és diákok elhatározták,
hogy emlékművet állítanak Gáspár Tibor Tanár Úrnak a ko-
máromi református temetőben. Az adományokat az alábbi
számlaszámra várják: Szlovák Takarékpénztár –
0213321924/0900. Forrás: hírek.sk
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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“.

Kép: Kárász Viktor

Az elmúlt héten kerek 60. évfordulóját ünnepelte a komá-
romi Ipari Szakközépiskola a Városi Művelődési Központ-
ban. Az eseményre közel 600-an jöttek el, hogy megtekint-
sék az ünnepi műsort, valamint hogy ismét találkozzanak az
egykori tanárok és az iskola volt diákjai.

A zsúfolásig megtelt néző-
tér is biztosíték volt a gála
méltó megünneplésére. Min-
denki izgatottan várta a majd
háromórás maratoni produk-
ciót. A műsor keretén belül
felléptek a TAT bemondói és
énekesei. Az Extrém modern
tánccsoport már-már profi
színvonalon táncolta végig a
produkcióját. Csonka And-
reas pedig, aki kellően fel-
paprikázta a közönséget.

A végére maradt a TAT gála
csattanója - az, amire oly so-
kan kíváncsiak voltak. Ki nyeri
a 2011-es TAT bemondók il-
letve énekesek versenyét? Nos,
a zsűri meghozta döntését, és
legyünk tárgyilagosak: a dön-
tés önmagáért beszélt. Min-
dent figyelembe véve a be-
mondói verseny győztesét a
tallósi Babos Kittiben látták,
aki a díj mellé egy bemondói
szerepkör lehetőségét is meg-
kapta a Králik TV-től. Máso-
dik lett a keszegfalvai Szolik
Judit, míg a harmadik helyen
holtversenyben ketten osztoz-
tak: Mázsár Mónika Veze-
kényről és Fišer Ádám Ma-
darról. Különdíjat kapott Ha-
ver Lívia Feketenyékről, a TAT

felfedezettje díját pedig Szabó
Bianka Ipolyszakállosról. Az
énekesek versenyét Mészáros
Tamás nyerte Keszegfalváról,
második helyen végzett Pu-
tyera Enikő Vezekényről. Mint
ahogy a bemondók között, itt
is két harmadik helyezett lett:
Szuri Dóra (Madar) és Ozsvald
Gabriella (Ipolyszakállos). Kü-
löndíjban részesült Horváth
Réka Feketenyék színeiben in-
duló énekes, illetve Bús
Anikó, aki a TAT felfedezettje
díjat kapta. A díjakat illetve az

TAT-gála: Felejthetetlen pillanatokJubileum az Ipariban

A program az ünnepi köszöntővel és a hivatalos beszédekkel
vette kezdetét, majd a tanulók mutatták be tudásukat, melyben
kidomborodott az egyes fellépők tehetsége is. A műsor felénél
az emlékplakettek átadására került sor, majd folytatásképpen
ismét a kultúra vette át a szerepet. Vetter János, az iskola igaz-
gatója videó kivetítő segítségével felidézte a 60 év egyes állo-
másait, a kezdetektől napjainkig. A továbbiakban az iskola leg-
idősebb illetve legfiatalabb tanárai mondtak beszédet, befeje-
zésképpen pedig az Ipari színjátszó csoportja, a VISZTA lépett
a közönség elé.

A kétórás jubileumi program méltó megünneplése volt en-
nek a szép évfordulónak. Kép és szöveg: -pint-

Mészáros Tamás lett az éne-
kesek győztese

Babos Kitti nyerte a bemon-
dók versenyét

Szombaton a gútai VMK-ban tartották a Tehetség a tét te-
hetségkutató verseny 2011-es rendezvénysorozatának ün-
nepi gáláját. Az eseményre illusztris vendégeket is meghív-
tak. Többek között Rudolf Chmelt, a Szlovák Köztársaság
Kormányának emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért fe-
lelős alelnökét, valamint több parlamenti képviselőt.

ezzel járó okleveleket Rudolf
Chmel adta át.

Ezzel véget ért egy fejezet,
mely egy hosszú útnak a kez-
dete is. Most egy rövid téli szü-
net következik, hogy aztán ta-
vasszal még nagyobb gőzzel ro-
bogjon a rendezvénysorozat
2012-es évada, mert a TAT to-
vább folytatódik. Tavasszal
újabb 20 község kapcsolódik be
a projektbe. Örvendetes tény,
hogy a Komáromi régió sem
marad TAT nélkül, ugyanis jö-
vőre egy ötösfogat indul egy be-
mondó-énekes versennyel, elő-
reláthatóan Perbete, Szentpé-
ter, Dunamocs, Lakszakállas és
Csicsó települések részvételé-
vel. Már alig várjuk az újabb te-
hetségek felbukkanását!

Kép és szöveg: -pint-

Az ünnepség a komáromi
Szent András templomban
vette kezdetét, ahol a szentmi-
sét Orosch János nagyszom-
bati segédpüspök celebrálta.
Ezt követően a diákság, a pe-
dagógusok, a meghívott ven-
dégek és az iskolabarátok át-
vonultak az iskolaközpont ud-
varára, ahol Madarász Róbert
iskolaigazgató szólt az egybe-
gyűltekhez. Az ünnepségen je-
len volt Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnöke,
akinek felajánlásásból került a
Szent Imrét ábrázoló szobor a
komáromi Marianum Egyházi
Iskolaközpontba.

A Lezsák Sándor által fel-
ajánlott és ajándékozott
bronzszobor Lantos Györgyi
és Máté István művészek al-
kotása. Az alkotás különle-
gessége, hogy a Kárpát-me-

dence több, Szent Imréről el-
nevezett településén is fel-
avattak már ugyanilyen szob-
rokat, így szimbolizálva az ösz-
szetartozást.

A mellszobrot Orosch János
nagyszombati segédpüspök
és Dr. Pápai Lajos győri me-
gyéspüspök áldotta meg, to-
vábbá az 1800-as évek elején
készült Szent Imre-zászlót, s
az 1860-as években Pesten ké-
szült harangot is, melyet a kol-
légium tornyában helyeztek
el. Ez utóbbi szintén felajánlás
révén került az iskolaközpont
tulajdonába.

Az ünnepi műsort az iskola
énekkara, a gimnázium tanu-
lóinak műsora, valamint az is-
kola földszintjén felállított he-
lyi értékeket megjelenítő ki-
állítás tette emlékezetesebbé.

(fk)

Leleplezték Szent
Imre mellszobrát
A komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskola-
központban november 4-én Szent Imre hercegre emlékeztek.
Az intézmény részeként működő középiskolai kollégium
Szent Imre nevét viseli, s az ünnepségen a Szent Imre-zászló,
valamint a kollégium falán elhelyezett Szent Imre-mellszo-
bor leleplezésére és megáldására került sor.

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

A Selye János Gimnázium
tornaterme az 1943-44-es
években épült. Ez a tornate-
rem már sok gyermeket ki-
szolgált, azonban az 1995-
ben lerakott padlózat mára
balesetveszélyessé vált.

Az iskola igazgatósága Gyu-
renka István tornatanárral
együtt még áprilisban dolgo-
zott ki egy projektet, melyet a
megyéhez kellett benyújtani,
ebben kérvényezték a veszé-
lyessé vált padlózat cseréjét.
Andruskó Imre, a gimnázium
igazgatója elmondta: „Bead-
tuk kérvényünket a megyé-

hez, ők eljöttek Komáromba
felmérni a helyzetet és továb-
bították kérésünket a nyitrai
tanügyi hivatalhoz. Ezután ke-
rült a projekt az oktatásügyi
minisztériumba, ahol Bastr-
nák Tibor parlamenti képvi-
selő hathatós támogatása kel-
lett ahhoz, hogy megkapjuk
a kérvényezett összeget. A 12
636 euró már itt van az iskola
számláján, úgyhogy rövidesen
elkezdhetjük a felújítást. Re-
ményeink szerint egy hónap
múlva már az új padlózaton
tarthatják a tornaórákat.”

-ssy- 

Új padlót kap a tornaterem

Múlt héten hétfőn délelőtt nyitot-
ták meg hivatalosan a Selye János
Egyetem berkein belül a karrier-ta-
nácsadó központot, amely a KATA
rövidítést kapta. Ez a harmadik
ilyen jellegű központ Szlovákiában.
Az ilyen központ Szlovákiában még
újdonságnak számít, hiszen a tren-
cséni és egy pozsonyi egyetem
után Komáromban harmadikként
valósul meg, azonban Magyaror-
szágon már szinte minden egyete-
men kiépült hasonló iroda.

Megnyílt a karrierközpont

A megnyitón Tóth János rektor elmondta, a
karrierközpont egyértelmű célja a Selyén tanuló
hallgatók eredményes elhelyezkedését javítani.
Valamint köszönetet mondott Bastrnák Tibor ,
parlamenti képviselőnek a központ ügyének
felkarolásáért, továbbá Rudolf Chmel kisebb-
ségi miniszterelnök-helyettesnek, a magyaror-
szági Nemzeti Erőforrás minisztériumnak, és a
Slovnaft vállalatnak az anyagi segítségért.

Az iroda nyilatkozatában így határozta meg te-
vékenységének körét: „Célunk az egyetemen
szerzett diploma értékének növelése, a mun-
kaerőpiacon való elhelyezkedés megkönnyítése,
támogatása és a szülőföldön maradás elősegí-
tése. Ennek keretén belül foglalkozunk: hivata-
lok bemutatkozásával, diákmunkákról szóló tá-
jékoztatással, szakmai gyakorlatokkal, gyakor-

noki helyek szervezésével, rész- és teljes mun-
kaidős állásajánlatok közzétételével, állásbörze
szervezésével és cégek, vállalatok bemutatkozá-
sával.“

A megnyitón vendégként részt vevő Eötvös
Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese, Se-
ifert Tibor a budapesti egyetem tapasztalatairól
beszélt, ahol pár éve pályázati forrásból indult a
tanácsadó iroda. Mára már beépült az egyetem
szervezeti egységébe, 12 alkalmazottja van, és
egyre inkább önellátó. 

A megnyitón részt vett Rudolf Chmel, a Szlo-
vák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, aki
elmondta, hogy a munkahelyteremtés mellett
szintén nagy figyelmet kell fordítani a szülőföl-
dön maradásra is egyben, ezért is támogatta a
hivatala anyagiakkal ezt a kezdeményezést. (b)

Erdélyi Margit újra dékán
Folytatás az 1. oldalról

A dékáni posztra három
személyre érkezett jelölés,
azonban csak ketten, Erdélyi
Margit és Gyepes Róbert vál-
lalták a megmérettetést.

A dékánválasztáson az élet-
rajzok bemutatását követően
a jelöltek ismertették a karral
kapcsolatos elképzeléseiket.
Ezt meghallgatva az akadé-
miai közösség is feltehette kér-

déseit, majd a 11 tagú szenátus
elvonult a döntéshozatalra. Fél
órás tárgyalást követően, már
az első körben megszületett az
eredmény, és a szenátus Erdé-
lyi Margitot, a kar korábbi dé-
kánját javasolta újra a dékáni
kinevezésre. Kinevezése négy
évre szól.

Villáminterjú
Erdélyi Margit professzor 

asszonnyal

• Milyen érzésekkel vette
át kinevezését? 

- Kinevezésem november 9-
én történt meg. Nagyon jó ér-
zéssel töltött el, hogy újból ne-
kem szavaztak bizalmat a sze-
nátus tagjai. Mivel a Selye Já-
nos Egyetem alapító dékánja
voltam, így nem új nekem ez
a feladat és folytathatom azt a
koncepciót, amelyet már el-
kezdtem az előző években.  

• Milyenek a céljai, tervei
a jövőben?

- Elsődleges feladatomnak
tartom az oktatás színvonalá-
nak emelését, valamint saját
szakember gárda kinevelését.
Mindamellett új szakok akk-
reditálásán is dolgozom, me-
lyekkel attraktívabbá tehetjük
egyetemünket és becsalogat-
hatjuk a hallgatókat. Itt két
szakot emelnék ki: média-
kommunikáció és környezet-
védelem. Véleményem sze-
rint ezekkel a szakokkal vál-
hatnánk még vonzóbbá a di-
ákság körében. Fontosnak tar-
tom, hogy még szorosabb
kapcsolatot alakítsunk ki a
középiskolákkal, valamint a
szlovákiai felsőoktatási intéz-
ményekkel. A tudományos-
ság terén is hatékonyabban
kell majd dolgoznunk.

szénássy

A SJE Tanárképző Kara a Tudomány Hete al-
kalmából november 9-11-e között Nemzetközi
Tudományos Szimpóziumot szervezett, amelyet
az egyetem rektora, Tóth János gesztorált. A
szimpózium zárszavát a Tanárképző Kar dé-
kánja, Erdélyi Margit tartotta. 

A SzK Nemzetiségi Szakosztálya által meg-
hirdetett pályázaton nyertes lett az „Egymás
mellett vagy együtt?!” című program, amely le-
hetővé tette körbejárni a felsőoktatásban meg-
jelenő kisebbségi létet, a másság által generált
problémakört (egészségügyi, szociális, nemzeti),

mindezt szélesebb nemzetközi kitekintéssel. A
négy egyetemről érkezett oktatók (SJE, Debre-
ceni Egyetem, Sapientia Magánegyetem Ro-
mániából, NyME Savária Székesfehérvári Kar)
értékes kutatási, szakmai tapasztalatokról szá-
moltak be, mindezt interdiszciplináris megkö-
zelítéssel. A szimpózium része volt egy kerek -
asztal beszélgetés is, amely a dunaszerdahelyi
Romológiai Kutatóintézet részvételével a roma
kisebbség többtényezős oktatási lehetőségeit
elemezte a közoktatástól egészen a felsőokta-
tásig.   st

„Egymás mellett vagy együtt?!”



�DELTA •   2011. november 14. HíREK NAGyMEGyERRőL -  HIRDETÉS6 2011. november 14.   •   DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Izsap, Csilizradvány, Balony,
Ekecs, Apácaszakállas, Szilas, 
Lakszakállas, Bogya, Gellér

Ételkihordás 3,50 € felett 
INGYENES

Komáromi út (BUTIK CENTRUM A) 2491/160, Nagymegyer

KEBAB 

AKCIÓ

Házhozszállítás
0908 365 363

NYITVA TARTÁS
Hétfő - Csütörtök 9.00 - 21.00
Péntek - Szombat 9.00 - 24.00
Vasárnap 14.00 - 20.00

MegnyílTÚj hivatalvezetővel folytatják
November 7-én fejezte be
a négy nappal korábban
berekesztett, idei 11. ple-
náris ülését a város képvi-
selő-testülete. 

Néveri Sándor polgár-
mester (MKP) két személyi
változásról is bejelentést
tett beszámolójában: be-
mutatta a városi hivatal új
vezetőjét, Pongrácz Kál-
mánt (Kucsera Ilona ko-
rábbi hivatalvezető meg-
egyezés alapján távozott),
míg az önkormányzati tu-
lajdonú, a helyi hévízfür-
dőt üzemeltető Termál Kft.
üzemigazgatója Tibor Kri-
žan lett a pályázati bizott-
ság döntése alapján. 

A jelenlévők azt is meg-
tudhatták, hogy csőtörés
miatt a magyar óvoda egyik
szárnya megsüllyedt, ezért
az épület azonnali rekonst-
rukcióra szorul. Az is el-
hangzott, hogy a Csilizkö-
zön és Felső-Csallóközön
keresztül vezető kerékpárút
közös megvalósításához
szükséges pályázati bead-
ványt már leadták, amit
Magyarországon bírálnak el
a határon átnyúló együtt-
működés keretén belül.
Egy másik közös pályázat-
tal Győr és Nagymegyer ön-

kormányzata rendszeres
autóbuszjáratot szeretne in-
dítani a két város között, a
partnerek egyelőre két éves
működtetéshez szeretné-
nek anyagiakat szerezni, a
Budapesten beadott pályá-
zat elbírálása jövő nyár ele-
jén várható. A város mű-
szaki szolgáltatója ezentúl
kft.-ként fog működni, a
plenáris ülés csütörtöki ré-
szében megszavazták az új
önkormányzati cég ügyve-
zető igazgatóját is Varga Ká-
roly személyében, aki ed-
dig is irányította a gazda-
sági udvar tevékenységét.
A programpontok közül le-
vették a Termál Kft. új
ügyvezetőjének és a fel-

ügyelő tanács új tagjainak
megválasztását, valamint a
jövő évi beruházási akciók
tervezetét, ez utóbbi majd a
2012-es költségvetés tárgya-
lásakor kerül napirendre. A
plénum felkérte a hivatalt,
hogy november 15-ig ké-
szítse el a 2012-es büdzsé
munkaváltozatát, és ezt
küldje el a képviselőknek.
A közelgő télre is gondol-
tak a városatyák, mert jó-
váhagyták a helyi utak téli
karbantartására szánt 7 500
eurós összeget is. A termál-
fürdő belépőinek és szol-
gáltatásainak jövő évre ér-
vényes árait is megszavazta
a testület. Kép és szöveg:

Kovács Zoltán 

Fonallal, tűvel, türelemmel 
A fenti címmel nyílt kiállítás a nagyme-
gyeri városi művelődési otthonban no-
vember 3-án. 

Egy győri nyugdíjas pedagógus, Németh
Gyuláné Tiszai Gizella hozta el saját és
gyűjtött kézimunkáit, valamint népvise-
letbe öltöztetett babáit ide, a határ túlol-
dalára. A tárlat megnevezése címszavak-
ban és nagyon sokatmondóan utal arra a
folyamatra, amellyel ezek a munkák ké-
szültek, kezdve a babák aprólékos kidol-
gozással megvarrt ruháitól egészen a kul-
turális központ emeleti helyiségének fa-
lain található kézimunkákig bezárólag. 

A Csemadok Nagymegyeri Alapszerve-
zete, a kultúrház és a győri Xantus János
Múzeum közös rendezésében megnyílt
tárlaton Perger Gyula néprajzkutató, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok
Igazgatóságának igazgatója méltatta a nyu-
galmazott pedagógus kiállított munkáit.
A néphagyományokat tisztelő és ápoló tár-
latnyitón a helyi magyar alapiskola Igricek
népdalköre és citerásai is közreműködtek.

KZ

Pongrácz Kálmán (balról) lett az új hivatalvezető (mellette
Néveri Sándor polgármester és Lapos Ildikó alpolgármester)

Karácsonyi játék a DELTÁ-val

1 2 3

Nyerjen ajándékot a fa alá!
A nyeremények között van: fürdőszobabútor,

színházlátogatás, elektronikai cikkek, könyvcsomag,
ajándékutalványok, hajápolási utalvány.

A játék feltételei: Vágja ki az alábbi oldalt. A
számozott ajándékcsomagokra ragassza rá a
szelvényeket, amelyeket három héten át közlünk
lapunkban. Az utolsó szelvény december 5-én jelenik
meg. Ennek felragasztása után a csomagokkal
„feldíszített“ karácsonyfát legkésőbb december 14-ig
postázzák szerkesztőségünk címére (Františkánov
22, 945 01 Komárno ). 

A szerencsés nyertesek névsorát a DELTA december
19-i számában közöljük. 

Nemcsak szerettei  fogják 
megajándékozni karácsonyra,

hanem a DELTA is!

Kettős mérce - A pohár félig tele
A Rákóczi Szövetség komá-
romi Selye János Egyetem
mellett működő tagszer-
vezte november 8-án „Ket-
tős mérce” címen beszélge-
tést szervezett a RÉV Ma-
gyar Kultúra Házában. 

Az eseményre mintegy
félszáz érdeklődő látogatott
el. A beszélgetést Jobbágy
István, a Selye János Egye-
tem tanára vezette. Dolník
Erzsébet, nyugalmazott pe-
dagógus, volt parlamenti
képviselő, Kassai Gyula, lé-
vai református lelkész és Gu-
bík László, az ELTE jogász-
hallgatója voltak azok, akik
elmesélték, miért és mikor
vették fel a magyar állam-
polgárságot, beszéltek ta-

pasztalataikról az ügy kap-
csán, és minden kérdésre vá-
laszt adtak. A hallgatóság ak-
tivitása miatt az egy órásra
tervezett beszélgetés jócskán
elhúzódott. Vendégeink rá-
világítottak például arra,

hogy az állampolgári eskü
letételéről „haladéktalanul”
értesíteni kell a hatóságokat,
de a törvény nem határoz
meg konkrét határidőt,
amely után a 3319 €-s bírsá-
got kiszabhatják. Továbbá az
alkotmányban foglaltak sze-
rint az állampolgárság sen-
kitől nem vehető el akara-
tán kívül, így az eskü beval-
lása után kézbesített lemon-
dási nyilatkozatot sem köte-
les az érintett kitölteni. Ilyen

kiskapukat kínál a jelenlegi
ellentörvény.

Az előadók elmondták,
senkit sem szeretnének vak-
tában buzdítani a magyar ál-
lampolgárság felvételére, hi-
szen személyenként rengeteg
különböző következményt
vonhat maga után, ha eset-
leg valóban a szlovák állam-
polgárság elvesztése lenne az
eljárások vége. A közönség
soraiban ülő Cúth Csaba fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a
www. jogsegely.sk honlapon
a nyelvtörvény mellett a ket-
tős állampolgárság proble-
matikájával foglalkozó jogse-
gélyszolgálat felállításán is
munkálkodnak. Elmondta,
hogy a jogsegélyszolgálathoz
bárki fordulhat kérdéseivel,
sőt a témához kapcsolódó ki-
advány megjelenést is kilá-
tásba helyezte.

A rendezvényen részt vett a
Selye János Egyetem két dé-
kánja, prof. Dr. Ing. Okenka
Imre, PhD., a Gazdaságtudo-
mányi kar megbízott dékánja
és Doc. PhDr. Molnár János, a
Református Teológiai Kar dé-
kánja. Pokstaller Tamás 

Kép: Lengyel Zoltán
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Olvasói levél

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

A Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház Közalap
építkezési keretének kétezer
eurós támogatásával hőszi-
getelik és tatarozzák a heté-
nyi református egyházköz-
ség parókiáját.

A református parókia fűtési
költségeinek csökkentése ér-
dekében határozott az egy-
házközség presbitériuma a
külső falak hőszigetelése mel-
lett, mellyel nemcsak az épü-
let lesz energiatakarékosabb,
hanem egyúttal a külső hom-
lokzat is megújul. A parókia
hőszigetelése az előzetes költ-
ségvetés alapján kilencezer
euróba kerül. A gyülekezet
pénzügyi kerete azonban
meglehetősen szűkös, ezért az
eredetileg tervezett felújítás-
nak csak egy részét végzik el

az idén. A kiadások fedezé-
sére négyezer eurós támoga-
tásért fordultak a Szlovákiai
Református Keresztyén Egy-
ház Közalap építkezési kere-
téhez, de mivel ott is szűkös a
pénzügyi keret, így annak a
felét, kétezer eurót hagytak
jóvá kifizetésre. A hiányzó ösz-
szeget adakozásból, közmun-
kából, illetve más támogatási
forrásból próbálják előterem-
teni.

A hetényi református gyü-
lekezet temploma 1792-ben
épült, id. Végh Mihály lelki-
pásztor szolgálata idején. A
templom mai alakját 1912-ben
nyerte el. A templom mellett
a régi református iskola egyik
épületében gyülekezeti ház és
lelkészi hivatal van. 

(miriák)

A NEOS Keresztény Társulás
a baptista egyházzal közö-
sen az egykori jégpálya he-
lyén megnyitotta klubköz-
pontját. A városban megnyi-
tott DEPO (D – dôvera; E –
empatia; P – priateľstvo; O –
ochrana) klubközpont hato-
dik Szlovákiában, amely az
ifjúság munkáját hivatott
irányítani. Ez egy olyan hely,
ahol a fiatalok nemcsak tá-
mogatást és segítséget kap-
nak, de szórakozhatnak is,
és lehetőség nyílik aktivitá-
suk kibontakozására.

„Örülünk, hogy ebből az
elhanyagolt területből tud-
tak ilyen kellemes környe-
zetű klubközpontot létre-
hozni. A képviselő-testület
jelképes bérleti szerződéssel
támogatta ezt a kezdemé-
nyezést. Legfőbb célunk a fi-
atalok kulturális életének fel-
pezsdítése, szórakozási lehe-
tőségeinek kibővítése. Esé-
lyeinkhez mérten próbáljuk
szélesíteni a helyi fiatalok
rendelkezésére álló kikap-
csolódási módokat” -
mondta a polgármesternő,
Zemkó Margit.

A megnyitó célja volt, hogy
hivatalosan is megkezdje
működését a klubközpont. A
projekt kezdeményezője,

Darko Kraljik a Nyitrai Kö-
zösségi Alapítványtól kért tá-
mogatást. „Hogy az emberek
segítsenek az embereken“
program keretében 900 euró-
val támogatták e nemes célú
kezdeményezést. Tíztől húsz
éves korig várják ide az ér-
deklődőket nemre, vallásra,
nemzetiségre és szociális ál-

lapotra való tekintet nélkül. 
A jövőben több megelőző,

ismeretterjesztő előadást, be-
szélgetéseket is szerveznek
majd a drogmegelőzés, szexu -
a litás, AIDS, életminőség ja-
vítása témákban. A klubköz-
pontba a belépés ingyenes. 

Kép és szöveg: 
miriák

Felújítják a parókiát

Klubközpont az egykori jégpályán

Hetény

Ógyalla Búcs

A marcelházi református Gyülekezet november 1-5. közt
konyhájában főzte ki a rendhagyó evangelizációs estéit, Re-
form esték néven, ahol a shéfek a gyülekezet fiataljai voltak. 

Katona Mihály emléke előtt
tisztelegve rendezte meg a
helyi alapiskola és a refor-
mátus gyülekezet vezető-
sége a Katona Mihály Napo-
kat, immár tizenkettedik al-
kalommal.

A rendezvénysorozat kéz-
műves foglalkozásokkal kez-
dődött, majd a református
templomban Écsi Gyöngyi lel-
kész emlékezett meg Katona
Mihályról. Az előadást az is-
kola éttermében Gál Tamás
mesejátéka zárta.

A központi rendezvény
szombaton az iskola éttermé-
ben műveltségi vetélkedővel
folytatódott, amelyen Perbete,
Madar, Bátorkeszi, Duna-
mocs, Nagykér, az ógyallai
Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda, a komáromi Maria-
num Alapiskola, a gútai II. Rá-
kóczi Ferenc Alapiskola és a
búcsi Katona Mihály Alapis-
kola tanulói vettek részt. A
műveltségi vetélkedő anya-
gait a zsűritagok (Elek József,
Kemenszky Krisztina, Bruszi
Renáta) állították össze. A ve-
télkedőt követően a búcsi te-
metőben megkoszorúzták Ka-
tona Mihály sírját. Majd kö-
vetkezett a műveltségi vetél-
kedő eredményhirdetése.  A
zsűri elnöke, Elek József, ki-
értékelte a műveltségi vetél-

kedőt. Ebben az évben a Ma-
rianum Alapiskola tanulói-
nak sikerült az első helyet
megszerezni, megelőzve a
perbeteieket és a búcsiakat. 

Győző Andrea, az iskola
igazgatója ajándékok átadásá-
val megköszönte a zsűri mun-
káját, valamint a szatmárné-
meti 10. sz Általános Iskola
küldöttsége tagjainak a ren-
dezvényen való részvételét. 

Vasárnap ünnepélyes is-
tentisztelettel folytatódott az
ünnepség a református temp-

lomban, ahol Erdélyi Pál lel-
kész hirdetett igét, majd ezt
követte a templom falán el-
helyezett Katona Mihály em-
léktábla megkoszorúzása. Ez-
után az iskolagalériában Hor-
váth Géza zselízi pedagógus
megnyitotta a Liszt-bicente-
nárium alkalmából a „Magyar
és európai - LISZT FERENC
(1811-1886)“ című kiállítást,
amely megtekinthető 2011.
december közepéig az intéz-
mény nyitva tartási idejében.

Miriák Ferenc

Marcelházi „reformkonyha“

Katona Mihály NapokA hetet az október 31-i reformáció évfordulójának megün-
neplésével kezdte a gyülekezet, ennek folytatásaként szervezte
a további változatos alkalmait. Az estéken elhangoztak minden
korosztályból bizonyságtételek, hogy hogyan tették le életük
gondjait az Úr elé. Ezek a bizonyságtételek hol szóban, hol,
énekben, de volt, hogy képvetítésben is megvalósultak. 

Minden este más-más imatémát választottak a szervezők,
ahol főként a családok, fiatalok, világi elöljárók bölcsességéért,
békességben és szeretetben meghozott helyes döntéseikért
imádkozott együtt a marcelházi gyülekezet. Minden alkalom-
mal volt lehetőség letenni kinek-kinek a saját bűneit, terheit az
Úr elé, és elfogadni Őt saját személyes megváltójának. 

Az Úr tegye áldottá a jövőben is az egymás közt végzett szol-
gálatokat. Szöveg, fotó: Lengyel Zoltán

Jobbról Győző Andrea igazgatónő, mellette Horváth Géza zse-
lízi pedagógus és a Franz Schubert vegyes kar karnagya

Katona Mihály sírjánál igét hirdetett Molnár László lelkész

Mint ahogy arról már hírt
adtunk, a Green Answers
Csallóközaranyoson és Me-
gyercsen tervezi szélerőmű-
veinek a megépítését. Ebből
a célból újabb lakossági fó-
rumra került sor  Csallóköz-
aranyoson a helyi kultúr-
házban, ahol többórás elő-
adást tartottak a zsolnai
székhelyű Enviconsult s.r.o.
szakemberei. 

A találkozó gyér érdeklődés
mellett, csupán 25 személy
részvételével zajlott. Ha figye-
lembe vesszük, hogy 4 tele-
pülésről volt szó, akkor igen-
csak hézagos volt a látogatott-
ság, azonban az Enviconsult
szakemberei, RNDr. Peter
Straka, PHD. és Ing. Zdenko
Kováč részletesen felvázolták
a szélerőmű tervezetét. 

A felsorolt érvek, a hatásta-
nulmány, melyet minden
érintett község áttanulmá-
nyozhatott, részletesen és vi-
lágosan kifejti az erőmű adta
lehetőségeket, ám nem hall-

gatja el az esetleges negatív
hatásokat sem. Ezelőtt egy év-
vel mikor képbe került Csal-
lóközaranyos, Megyercs és
Ekel, hogy itt felépíthetnének
egy szélerőművet, már ko-
moly méréseket végeztek a
széljárást illetően, megvizs-
gálták a környezetvédelemi
előírásokat,  sőt a madarak
mozgását is figyelembe vet-
ték. Ezeknek az adatoknak
már nagy részét feldolgozták.
Az itt mért eredmények valós
értékei kecsegtetőek, bár azt
még a szakember sem tit-
kolta, hogy elképzelhető, en-
nek bizonyos mértékben lesz-

nek negatív hatásai is a ma-
dárvilágra. Mint mondotta,
ezt az alternatívát nem tudják
kivédeni, bár dolgoznak rajta. 

A továbbiakban rávilágítot-
tak a szélerőmű fontosságára,
mivel ezáltal tiszta energia
nyerhető, ami nem hordoz ká-
ros mellékterméket, és ez a
mai körülmények között nem
elhanyagolható. Csallóköz-
aranyos, Megyercs és Ekel va-
lójában 150 km-es körzetben
körbe van véve atomerőmű-
vekkel. Az Európai Unió nagy-
ban szorgalmazza ezek meg-
szüntetését, persze helyettük
egy tiszta energiát termelő

szélerőművet szeretne telepí-
teni. Aki látott már élőben
ilyen szélparkot, az tudja,
hogy itt egy monumentális
építkezésről van szó. A szak-
ember kiemelte, hogy szük-
ség lesz az érintett községek
támogatására, mivel ez bizo-
nyos mértékű zajjal illetve
porral jár. A felépítést köve-
tően 20-25 évig üzemelhet a
szélerőmű, utána le kell bon-
tani. Csak érzékelés szem-
pontjából említjük, egy szél-
generátor 119 méter magas.
Egyes variánsok szerint 17-23

szélturbinát helyeznek majd
el 28-30 hektáron. 

Bizonyosan a nem hozzáér-
tők megkérdőjelezik a haté-
konyságát, de a szakember
szerint az ezáltal termelt ener-
gia többszörösen megtérül. Az
előadásban megemlítették az
infrahanghatást, melyet eset-
leg a lakosság is érzékelhet,
ám ez a megengedett mérés-
szint alatt van. Továbbá szó
volt a vibrációkról is, melyet a
szélgenerátorok fejlesztenek.
Elismerték, hogy ennek hatá-
sát a földben elő állatok nyil-

vánvalóan érzékelik, így el-
képzelhető, hogy ezeken a te-
rületeken nem találkozha-
tunk majd egerekkel, pockok-
kal, vakondokkal és egyéb rág-
csálókkal. Az előadás végén
még említést tettek az ún. sztro-
b oszkóp-effektusról, mely a leg-
jobban befolyásolja az emberi
szervezetet, de ennek kiküszö-
bölésére sajnos nincs mód, így
ezt a tényt el kell fogadni. 

A felszólalók többsége ag-
godalmát fejezte ki az itt élő
állatvilág veszélyeztetése mi-
att. Tudvalevő, ezen a vidéken
92 állat- illetve madárfaj él,
amelynek nagy része védett.
A szakemberek elmondták,
hogy az ornitológusokkal
napi kapcsolatban vannak, és
kijelentették, hogy olyan ka-
tasztrófa nem állhat fenn,
ami veszélyeztethetné az itt
élő faunát. 

Ha a tervezetet elfogadják,
úgy 2012 júliusától kezdőd-
hetne a megaépítkezés, és ha
minden a legnagyobb rend-
ben megy, akkor 2014 októbe-
rében üzembe helyeznék az
utolsó szélgenerátort is.

Kép és szöveg: -pint-

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Lakossági fórum Csallóközaranyoson
Kételyek az energetikai és szélpark körül

Csallóközaranyos

A piros pontok a szélturbinák helyeit jelölik

VEĽKÁ  AKCIA

Páros belépőjegyet nyertek a Teátrum  színház
luxeMburg grófja című előadására:

esztergályos Zsuzsa, Kasza Csilla és belány anna
belépőjegyeiket az előadás előtt 
a jegypénztárban vehetik át.

Jegyet nyertek
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0905 959 5560905 959 556

Víno Komárno

Adresa: Mestská tržnica prízemie č. 48. Komárno
www.vino.weblahko.sk

Az őszi szünetet megelőző napon a
hetényi Tarczy Lajos Alapiskola tor-
natermében került megrendezésre
a Halloween-est. A gyerekek mellett
az iskola pedagógusai és alkalma-
zottai is rémisztőbbnél rémisztőbb
jelmezekkel készültek, hiszen a kö-
zös szórakozás volt a cél.

A jelmezverseny zsűrije hosszú ta-
nakodás után, de igazságos döntést
hozva megválasztotta az est legszelle-
mesebb, legijesztőbb, legötletesebb jel-
mezét, illetve legszebb boszorkányát.
Idén nem maradhatott el a Hallo-

ween királyának és királynőjének
„megkoronázása” sem, akik egész idő
alatt büszkén viselték a címet. Nem
hiányozhattak az ilyenkor szokásos
megmérettetések sem. A gyerekek két
nagy kedvence a leghosszabb sikítás
és leggonoszabb nevetés versenye volt.

Az igazi szórakozás azonban még
csak ezután következett, hiszen sötéte-
dés után az egész iskola elindult lám-
pásokkal, zseblámpákkal, lampionok-
kal, és sikoltozva riogatták a falu mit
sem sejtő lakóit. Az est zárásaként
zombi táncház várta a felvonulás még
kevésbé fáradt résztvevőit. (miriák)

Rancsó Andrea felvételei

Virág Ottó polgármester szívhez
szóló köszöntőjében elmondta: „Élet-
tel teli bölcsességüket, szeretetüket,
gondoskodásukat mindannyian érez-
zük, hiszen Önök neveltek és tanítot-
tak bennünket, fiatalabbakat. Az idő-
sek nem egyetlen napot érdemelnek.

Rájuk az év minden napján oda kell fi-
gyelni, hálával és szeretettel.”

A találkozó ünnepi ebéddel, aján-
dékosztással és közös szórakozással ért
véget. 

(miriák)
KH felvételei

Példamutató a szervezetünk
Nemesócsán. Az idős Vörös-
keresztes tagoknak és a 65 év
felettieknek találkozót rendez-
tünk október 23-án Bognár
Ilona és a vezetőségi tagok köz-
benjárásával. A magyar és a
szlovák óvodások gazdag mű-
sorral szórakoztatták a jelenlé-
vőket. A nyugdíjasklub ének-

kara is fellépett. Az ünnepség
meghitt beszélgetéssel ért vé-
get. Október 19-én önkéntes
véradást szerveztünk a járási
Vöröskereszt felhívására, egy
nagykeszi kislánynak Czita
Fannykának adakoztak vér-
adóink. Köszönetünket fejez-
tük ki állandó véradóinknak,
akik között 61-szeres véradónk

is van. Körzeti orvosunk, Dr.
Princzkel József előadást tar-
tott a szervezet tagságának. Cé-
lunk, hogy összetartsuk a szer-
vezetet, növeljük a tagok lét-
számát, s minél több véradót
nyerjünk meg főleg a fiatalok
köréből a rászoruló betegek
megsegítésére.
Horváth Júlia, véradói referens

13 nő, egy csapat, ízig-vérig táncszeretők.
Természetesen a lakszakállasi VaLAKik tánc-
csoportról van szó. Sokan ismerik őket. Járá-
sunk települései közül Tanyon, Gelléren, Ko-
máromfüssön, Nemesócsán, Kolozsnémán,
Szilason és Dunaradványon is szerepeltek.

Talán mondanunk sem kell - a siker mögött
kemény munka áll. 

A csapat hetente egyszer próbál, de ezek az
összejövetelek nagy koncentrációval telnek. Do-
monkos Zsuzsa, a csapat szervezője, mecénása
így vall a kezdetekről: „Valójában 2009 szep-
temberében alakultunk meg közel húsz taggal.
Először az Apácashowt tanultuk be. Nagy sze-
rencsénk volt, hogy Ferenczi Veronika szemé-
lyében olyan táncos-koreográfusunk akadt, aki
felvillanyozott bennünket. Ötletgazdag, min-
dig újat kitaláló, igazi vezéregyéniség. Az elején
sikerült két számot összemontíroznunk úgy,
hogy a koreográfia színpadképes legyen. Az
első fellépésünk jól sikerült. Eleinte idehaza, va-
lamint a környező községekben léptünk fel. A
következő évben a hip-hopos koreográfiát ki-
egészítettük a retrós-diszkós stílusra, így már 
4 koreográfiával bővült a repertoárunk. Jelenleg
13-an vagyunk. El kell hogy mondjam, időkö-

zönként akadnak azért olyanok, akik kiválnak
a csapatból. Mivel mi általában a nyári idő-
szakban minden hétvégén szerepelünk, így ér-
telemszerűen a családdal egyre kevesebbet va-
gyunk, s ez okoz némi bonyodalmat. Sokat va-
gyunk távol a családtól, és még akkor nem be-
széltem a próbák időszakáról, ami szintén idő-
igényes. Hát ezek a hátrányok, de azért vannak
előnyei is - és ez a több - egy ilyen csoport tény-
kedésének. Minket nem is a siker motivál, ha-
nem az, hogy amit csinálunk, azt örömmel,
szeretettel csináljuk, és nincs annál nagyobb
öröm ha a közönség is szereti a műsort. Eddig
Ferenczi Veronika készítette fel a csapatot, de
mivel ő jelenleg Budapesten él, így új koreog-
ráfus után kellett néznünk, és nekünk ebben is
borzasztó szerencsénk volt, mert Patócs Kinga
személyében egy megfelelő, temperamentu-
mos, teljesen más koreográfiával gondolkodó
egyént találtunk. Most az év elejétől ő vezeti a
próbákat. A fellépő ruháinkhoz az anyagot
egyik táncosunk, Barthalos Andrea adomá-
nyozta, a varrást pedig Balogh Klára vállalta fel. 

Keményen készülünk az új showra. A be-
mutatót, ha minden jól megy, farsangkor sze-
retnénk megtartani – mondta a VaLAKik tán-
csoport szervezője. -pint-

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

nnyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
hétfő-péntek: 7:00 - 21:00Szombat 8:00 - 12:00
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a cellulit-fogyasztó tréning X-BoX KinEcT 
segítségével törtenik. Ezt ki kell próbálni!ÚjdonSÁG! 

FiGYElEM!
verseny indul 

a doRMio SpEEdFiTnESS STÚdiÓban!
aki november-december hónapokban vásárol
10+2 alkalomra szóló bérletet és karácsonyig 
elsőnek éri el a top formát, az ajándékba kap

tőlünk egy poRTFolioT Stella laurinecz 
- diaMond phoTo jóvoltából.

hajrá lányok és fiúk, kapcsolódjatok be 
versenyünkbe. 

lehet, hogy épp TE leszel a nyertes!

Szeretnél top formában lenni a szalagavatódon? hajrá!
novEMBERi aKciÓnK! 

6+1 alkalomra szóló bérlet 150 €, 10+2 alkalomra szóló
bérlet  250 € + ajándék, STYlER kozmetikai kupon!

Mindenkit sok szeretettel várunk egyéni illetve 
páros edzéseinkre egyaránt!

Olvasói levél

Tevékeny Vöröskereszt Nemesócsán

Szépkorúakat köszöntöttek

A nyugdíjasotthon ebédlőjé-
ben került sor a faluban élő
265, hatvan év feletti idős kö-
szöntésére. A meghitt, ben-
sőséges hangulatú találkozót
színesítette  a helyi óvodá-
soknak, az alapiskola tanuló-
inak, valamint az érsekújvári
Operettkvintettnek a műsora.

Bajcs

Hetény

Nemesócsa

Marcelháza

Halloween-est
Rendhagyó íjászversenyre került sor november első hétvégé-
jén a marcelházai futballpályán, a helyi Fekete Sólyom Tör-
ténelmi Íjász klub szervezésében. A tájainkon megszokott cé-
lok és távok mellett valami egészen mást is kipróbálhattak a
versenyzők.

A 125 induló a következő célokon próbálhatta ki tudását: ame-
rikai cél – 3D őz - 20 méteres távolságról, magyar cél – 80 cm-es
mozgó kör - 40 méteres távolságról, japán cél – 100 cm-es kör - 60
méteres távolságról, mongol cél – egymáson két sorban, földre he-
lyezett 57 db, 8 cm-es henger, férfiak 75, nők 65 méteres távol-
ságról, koreai cél – 1,44 m x 1,86 m tábla - 90 méteres távolságról.
A felsorolt célokon kívül volt még 6 db 3D állatalakos cél és gyors-
lövészet (30 mp alatt kellett minél több vesszőt célba juttatni).

Az íjak típusai alapján két kategóriára osztódott a mezőny. Az
egyikben a történelmi íjak (sztyeppei reflexíjak és angol long-
bow), a másikban az ablakos longbow-k és a tradicionális va-
dászreflexek szerepeltek.

A Fekete Sólyom Történelmi
Íjászklub I. örömíjász versenyeVaLAKik – a sikercsapat

A község egyik ékessége
az egykoron a Fónod csa-
lád birtokában lévő nád-
fedeles parasztház. A ma
167 éves épületet 1996-
ban vásárolta meg Ne-
mesócsa az örökösöktől,
így további sorsa az ön-
kormányzat kezébe ke-
rült. 

Az eltelt évek alatt nem sok minden
történt az organikus építészet ékkövé-
vel, ahogy a nemesócsaiak egymás kö-
zött hívják. Mivel nagyon régi épület-
ről volt szó, ezért minél hamarabb el
kellett végezni az állagmegőrzést,
melyre már sor került. Az igazi változás
azonban 4 évvel ezelőtt indult el, ami-
kor is felújították a szegény ember há-
zát. A falubeliek nagy örömére 2009-
ben átadták rendeltetésének. A ház-
ban egyébként még jelenleg is a Fó-
nod család berendezési tárgyai, hasz-
nálati eszközei találhatók. Ha valaki
veszi a fáradságot, megtekinti a ne-
mesócsai nádfedeles parasztházat és
belép a ház belső részébe, mindunta-
lan olyan érzés keríti hatalmába,
mintha időutazást tenne a 19. század-

ban. Bár a nemesócsai parasztház kí-
vülről szinte teljesen megegyezik a
martosi tájházzal, berendezésükben
nagyon különböznek. Míg a martosi
tájház a módosabb életformát tükrözi,
addig a nemesócsai kimondottan a
szegény ember életét mutatja be. 

A távolabbi tervekben szerepel egy,
a ház mellett kialakított parasztudvar
létrehozása az ehhez tartozó őshonos
állatokkal együtt, mint pl: mangalica,
racka juh, kopasznyakú tyúk, stb. Két-
ségtelenül az egyetlen fennmaradt
nádfedeles parasztház komoly kul-
túrtörténeti értékkel bír, nemcsak Ne-
mesócsán, hanem a közelebbi és tá-
volabbi környéken is.

Kép és szöveg: -pint-

Szegény ember háza

A gyermekek 16 éves korig kategóriájának győztese a dunamocsi Lajos
László (középen) balról  Cseresznyés István, jobbról Kesz Viktória

EREDMÉNYEK:
Történelmi íjak
Férfiak:
1. Koricsánszky Csaba, 2. Jónás László
3. Dombóvári Lajos
Nők:
1. Sár Judit, 2. Pintérné Tamás Katalin
3. Misinkó Katalin
Gyerekek (16 éves korig):
1. Ifj. Lajos László, 2. Cseresznyés István
3. Keszi Viktória
Ablakos longbow és tradicionális 
vadászreflex:
1. Ľubomír Málek, 2. Peter Bernard
3. Molnár György
A koreai pálya céljain elért eredményeket 
külön is díjazták:
1. Valentin István, 2. Koricsánszky Csaba
3. Pintér György

Miriák Ferenc, A szerző felvétele
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KOS (0�. 21. - 04. 20.) 
Jól keres, de el is költi.
Érdemes egy kicsit ta-
karékoskodni. Munka-
helyén kellemetlensé-

gek érhetik, sokan pletykálnak
önről. Ezen sajnos nem segít a
korrekt munkavégzés sem.

bIKA (04. 21. - 0�. 20.): 
Munkájában és magán -
életében is támaszkod-
hat kiváló intuíciójára.
Szerelmi életében kelle-

mesen alakulnak a dolgok, ked-
vese büszke az ön teljesítmé-
nyére, sikereire. 

IKREK (0�. 21. - 06. 21.) 
Fontos lesz a családi
élet, szívesen kézbeve-
szi rokonai problémás
ügyeit, tanácsokkal látja

el őket, képes az arany középúton
járni és nem idegeskedik.

RÁK (06. 22. - 0�. 22.)
Érzelmei felerősödnek,
ami kapcsolataiban elő-
nyös, de ha túlérzé-
kennyé válik, hajlamos

lehet a féltékenységre, szélsősé-
gességre. Önbizalma nem túlzot-
tan erős.

OROSZLÁN (0�. 2�. - 0�. 2�.): 
Ez a hét nem lesz külö-
nösebben érdekes, kipi-
henheti magát, rendet
rakhat az életében.

Anyagi helyzete kedvező lehet,
szívesen költ szeretteire.

SZűZ (0�. 24. - 0�. 2�.) 
Párkapcsolatában kicsit
magányosnak érezheti
magát, érdemes rá-
hagyni a dolgokat a

kedvesére, vita esetén kompro-
misszumot kötni. 

MÉRLEG (0�. 24. - 10. 2�.) 
Fontosak lesznek a kap-
csolatok, de szokott dip-
lomatikus hozzáállása
helyett most hajlamos

lehet a bosszankodásra. Könnyen
elunja magát régi kedvese mel-
lett, de az újat sem találja elég jó-
nak. 

SKORPIÓ (10. 24. - 11. 22.) 
Érdemes fejleszteni em-
pátiás készségét, külö-
nösen ha családfőként
vagy főnökként műkö-

dik. Munkáját nem mindig ta-
lálja érdekesnek, ezért odahaza
vagy baráti körében keresi a ka-
landot. 

NyILAS (11. 2�. - 12. 21.) 
Gyakran kerül döntési
helyzetbe, ami bizony-
talansággal járhat. Jel-
lemző lehet a kimerült-

ség, a figyelmetlen hozzáállás,
ami nem magánéletében is ve-
szélyes lehet.

bAK (12. 22. - 01. 20.) 
Érdemes önvizsgálatot
tartani, célokat kitűzni,
utána elmesélni mások-
nak is az elképzeléseket.

Kedvese is sok támogatást igé-
nyel, főleg bátorítás formájában.

VíZöNTő (01. 21. - 02. 1�.) 
Sok támogatója lesz,
ami hasznos, mert ön-
állósága ellenére időn-
ként segítségre szorul-

hat. Fontos lesz a családi élet, a la-
kás szépítése, az otthoni teendők
ellátása.

HALAK (02. 20. - 0�. 20.) 
Még ha nem is mindig
ért egyet mások viselke-
désével, munkahelyén is
fontosabbak lesznek a

kapcsolatok, mint maga a munka-
végzés. Párjával általában jól kijön. K
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Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:

Panta Rhei: november 18-án 17.30órakor, Egy korty derű - V.
Kulcsár Ildikó újságíró és Kádek Heni improvizatőr és énekes
közös előadása.
Limes Galéria:
Ember címmel Kiss György szobrász és Szentgyörgyi József
festőművésze közös kiállítása. November 25-én 16.30 órakor
„Őszi tárlat“. A komáromi Művészeti Alapiskola képzőmű-
vész szakos diákjainak kiállítása. Tóth György László Zár óra
című kiállítása.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
A budapesti HUBA képzőművészeti csoport kiállítása. 
Jókai Színház:
November 10-én 15.00 órakor Anton Pavlovics Csehov: Cse-
resznyéskert. Rendező: Martin Huba m.v. 
VMK: november 19-én 18.00 órakor A Dunaj néptáncegyüt-
tes gálaműsora. Belépő 3 €. 
Szent András-templom, Nádor u.:
November 20-án 16.00 Süll Kinga és Rácz Abigél orgonakon-
certje. November 27-én12.00 órakor Veni, veni Emanuel -
Benkőné Pető Mária ikon kiállítása. 
Szinnyei József Könyvtár: A Helios fotóklub 35. tagsági ki-
állítása december 2-ig látogatható.
Komáromi vár lőporraktára:
November 18-án, 18 órakor „...maradunk itt...“ - Cseh Tamás
emlékest Ölvecky András tolmácsolásában. Az előadás után
beszélgetés Berényi Józseffel.

November 24-26. RÉV FESZTIVÁL
November 24. A révkomáromi Matica házban
18.00 A turócszentmártoni  Szlovák Kamaraszínház előadása
(szlovák nyelven) Tracy Letts: Augusztus Oklahoma végén.
Rendező: Czajlik József, zene: Lakatos Róbert
November 25. Révkomáromi Jókai Színház
18.00 Snétberger Zenei Tehetség Központ koncertje, közre-
működik: Snétberger Ferenc 
20.00 Lajkó Félix koncertje, közreműködik: Lakatos Róbert és
Pál István Szalonna
21.00 Táncház a Révben a Ritka Magyar Bandával és a Há-
rompatak zenekarral
November 26. Rév Magyar Kultúra Háza
16.00  Filmvetítés Potta Gézáról 
19.00 A Parno Graszt zenekar koncertje 
21.00 Szalonna és Bandája koncertje és táncháza

korpas.eva@nextra.sk

NASZVAD:
Studio Galéria: A múlt varázsa - Nagy Lajos fotókiállítása.

NAGyMEGyER:
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 - tehetség-
kutató verseny gálaműsora.
November 20-án 7. Nagymegyeri Ezoterikus Fesztivál.

Ősszel több időt
töltünk a lakásban,
ezért dekoráljuk is
közvetlen környeze-
tünket az ősz han-
gulatának megfele-
lően.  Egészen a ka-
rácsonyi időszak
csillámló fenyős, to-
bozos időszakáig
ezek díszíthetik pl. a
bejáratunkat.

A helység kalapácsa 
Indul a „Gyöngyszemeink” stúdióprogram 

November közepén indul a Komáromi Jókai Színház
„Gyöngyszemeink” címet viselő előadássorozata a Vasmacska
Stúdiószínpadon. 

Elsőként Petőfi Sándor: A helység kalapácsa címet viselő
hőskölteményét – műfaji megjelölése szerint eposz-paródiát -
láthatja közönségünk. 

Petőfi Sándor 1844-ben írta ezt a remekművét. A helyszín egy
falusi kocsma, ahol "szemérmetes Erzsók ötvenötéves bájai"
megbabonázzák a "helybéli lágyszívű kántort", viszont Erzsók
szívéért a "helység kalapácsa" is verseng. Az óriási konfliktust
bonyolítja még a „fondor lelkületű egyházfi“, Bagarja uram, a
„béke barátja“, Vitéz Csepü Palkó és még sok más remek figura
felbukkanása. Besenczi Árpád egyszemélyes, de egy egész szín-
padot betöltő, zseniális előadása ezt a magyar klasszikus dara-
bot kelti életre a közönség legnagyobb vigasságára. Az előadást
Sztarenki Pál rendezte. 

A komáromi nézők 2011. november 15-én 19,00 órai kezdet-
tel tekinthetik meg az előadást a Vasmacska Stúdiószínpadon.

Jegyek – korlátozott számban  - még kaphatók a színház
pénztárában. (ve)

A KFC nem felejt! Valamivel több, mint egy éve
hunyt el a gyermekek és szülők között nagy köz-
kedveltségnek örvendő, kiváló ifjúsági edző, Cza-
nik Károly. Emlékének megőrzése céljából már
másodízben rendeztek emléktornát korosztályos
labdarúgóknak. Legutóbb éppen annak a korosz-
tálynak, amelyet „Karcsi bácsi” igyekezett bea-
vatni a labdarúgás legmélyebb titkaiba. Sikerrel,
hiszen az általa vezetett, akkori U-11 csapatból
többen is a klub diákcsapataiban kamatoztatják
tudásukat. Az emléktornára a Komáromi Városi
Sportcsarnokban került sor, a KFC, a Komáromi
Városi Hivatal, a szülők és több támogató hatha-
tós hozzájárulásával. Nekik is köszönhető, hogy a
csarnok egy napon át boldog gyermekzsivajtól
volt hangos. Valamennyien megérdemlik az elis-
merést és köszönetet. Czanik Károly hozzátarto-
zóinak nevében is.

A KFC két csapattal képviseltette magát a részt-
vevő neves csapatok társaságában, és a fehérben
játszó KFC-s fiúk felállhattak a dobogó harmadik fo-
kára. Nagyon jó hír ez a komáromi labdarúgás szem-
pontjából, hiszen mi sem példázza jobban a KFC-
ben történő összefogást klubvezetők, szülők és tá-

mogatók között, mint ez a remekül sikerült torna. 
Eredmények:
KFC (fehérek) – KFC (lilák) 8:1, DAC – ViOn „B”

Vráble 1:0, Sereď – Lok. Trnava 0:2, KFC (lilák) –
ViOn „B“ Vráble 0:1, KFC (fehér) – Lok. Trnava 1:2,
DAC – Sereď 5:2, Lok. Trnava – KFC (lilák) 1:0, DAC
– KFC (fehér) 4:3, Sereď – ViOn „B“ Vráble 1:0, Lok.
Trnava – DAC 1:0, ViOn „B“ Vráble – KFC (fehér) 0:2,
KFC (lila) – Sereď 0:1, ViOn „B Vráble – Lok. Trnava
0:2, KFC (lila) – DAC 0:6, Sereď – KFC (fehér) 1:9.

A torna végeredménye: 
1.  Lok. Trnava 5 5 0 0 8:1 15
2. DAC 5 4 0 1 16:6 12
3. KFC (fehér) 5 3 0 2 23:8 9
4. Sereď 5 2 0 3 5:16 6
5. ViOn „B“ Vráble 5 1 0 4 1:6 3
6. KFC (lila) 5 0 0 5 1:17 0

A torna gólkirálya: Doktorík Dávid (KFC-fehér) 9
góllal 

A torna legjobb kapusa: Matúš Pešti (KFC-fehér)
A KFC-fehér legjobb játékosa: Alex Gažo  
A KFC-lila legjobb játékosa: Mészáros Balázs 

Kép és szöveg: -bör-

• Elnök úr, hogyan értékeli a fel-
nőtt csapat szereplését az őszi idény-
ben? 

-  Olyan célkitűzéssel vágtunk neki
a bajnokságnak, hogy az őszi idény
végén ne legyünk leszakadva a baj-
noki tabella élvonalától. Ezt a tervün-
ket sikerült teljesíteni, így az őszi he-
lyezéssel elégedett vagyok. Kevésbé vi-
szont a csapat utolsó mérkőzéseken
mutatott teljesítményével. Utoljára a
9. fordulóban játszott a csapat elkép-
zeléseink szerint, amikor kiváló játék-
kal legyőztük a listavezető vágbeszter-
ceieket. Különösen az idegenbeli mér-
kőzéseken torpant meg a kezdeti lel-
kesedés, néha szinte bosszantó volt
egyes játékosok hozzáállása. Állítom,
hogy felelőtlenségünknek köszönhe-
tően, az őszi idény folyamán legalább
hat pontot elveszítettünk, amellyel
akár a tabella élén is telelhetnénk. De
ismétlem, őszi helyezésünkkel ennek
ellenére elégedett vagyok.

• A közvéleményt eléggé sokat
foglalkoztatja az ön viszonya Peter
Lérant edzővel. Mondjuk úgy, hogy
az nem egészen felhőtlen. 

- Hogy egészen pontos legyek, in-
kább feszült. Én nagyon sok éve em-
berekkel dolgozom, és eddig szinte
mindenkivel megtaláltam a közös
hangot. Sajnos, ebben az esetben ezt
nem mondhatom el. Lérant edző ar-
rogáns és kompromisszumot nem
tűrő viselkedése számomra elfogad-

hatatlan. Ami engem illet, már ko-
rábban jeleztem a klubvezetésnek,
hogy nem kívánok Lérant úrral együtt
dolgozni. Klubvezető társaim azonban
meggyőztek, hogy várjuk meg az őszi
idény végét, én ezt elfogadtam, és tisz-
teletben is tartottam. Félreértés ne es-
sék, nem az edző távozásában látom
az egyetlen megoldást, akár én is tá-
vozhatok a klub éléről. Erről majd
döntsön a klub tisztújító közgyűlése,
amelyet november végéig minden-
képpen meg fogunk tartani.  Azt azon-
ban ne hallgassuk el, hogy jelenlegi
edzőnk galád módon becsapott ben-
nünket. Azt állította, hogy megkezdte
a szövetség által előírt edzői tanfolya-
mot, de mint később kiderült, ez nem
igaz. Jelen pillanatban tehát nem is
működhet edzőként a Régióbajnok-
ságban. Ami teljesen kiverte nálam a
biztosítékot, az az egyik országos na-
pilapban megjelent interjú volt jelen-
legi edzőnkkel. A végig korrektnek
mondható nyilatkozatára egy irgal-
matlan hazugsággal tette fel a pontot.
Azt állította, hogy „majdhogynem in-
gyen végzi edzői teendőit”. Nem lenne
korrekt közzétenni az edző fizetését,
ezért ezt nem is teszem meg. Annyit
viszont elárulhatok, hogy nagyon sok
jó szakember más, gazdasági terüle-
ten megirigyelné annak magasságát.   

• Medgyes Péter edző nem sokáig
tevékenykedett a klubnál, ezeket az
érveket miért nem hozta fel akkor,

amikor őt gyors távozásra kénysze-
rítették?

- Én akkor sem értettem egyet Med-
gyes Péter menesztésével, de minden
rosszmájú híreszteléssel ellentétben,
soha nem hoztam egyszemélyes dön-
téseket, így fejet hajtottam vezetőtár-
saim többségi döntése előtt. Első ta-
lálkozásunk óta Lérant Péterrel világos
volt, hogy nagyon nehezen fogunk
tudni együttműködni. Én annak a le-
hetőségét is felkínáltam neki, hogy
vegye át a klub vezetését, ezt elutasí-
totta. Véleményem szerint, nincs tisz-
tában a klubvezetői teendők buktató-
ival, a felelősség mértékével. A játé-
kos-edzői próbálkozás sem vált be, eb-
ben a bajnokságban már a kispadról
kell irányítani egy csapatot.   

• Tehát edzőváltás, vagy elnök-
váltás? Ön megpályázza újra az el-
nöki posztot? 

- Minden a közgyűlés kezében van.
Nagy valószínűséggel megpályázom
az elnöki posztot, és amennyiben a
tagság nekem szavaz bizalmat, úgy
mindenképpen edzőváltás lesz, már
az említett okok miatt is. Jelenleg há-
rom edzővel is kapcsolatban vagyunk,

de újra ismétlem, minden a közgyűlés
lefolyásának a függvénye. 

• A téli szünet alatt várható moz-
gás a játékoskeretben is? 

- Néhány játékosunk nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket, így két-
három poszton változásra lesz szük-
ség. Ezt azonban először a majdani új
edzővel kell egyeztetni. Ma még korai
lenne erről konkrét kijelentéseket
tenni.

• Milyen a klub gazdasági helyzete? 
- A jelenlegi klubvezetés nagy fegy-

vertényt hajtott végre azzal, hogy mű-
ködése alatt letudta az örökölt, teljes
adósságot, és minden kötelezettségé-
nek eleget tett. Van azonban egy újabb
adósság, amellyel nem tudunk teljes
mértékben egyetérteni. A felszámolás
alatt lévő Viator Kft.-től kaptunk egy 12
ezer eurós számlát, amelyben másfél -
éves időszakra számolta ki az általunk
használt energia összegét. Több oknál
fogva is sántít ez a dolog. Olyan „hasra
ütéses” elszámolásnak tartjuk, arról
nem is beszélve, hogy az említett cég-
gel nincs érvényes szerződésünk.
Maga a kiszámolási mód eléggé fura,
természetesen ezt a számlát nem tud-
juk elismerni. Az ugyan tény, hogy
használjuk a nekünk kiszabott terüle-
tet, de nincsenek tisztázva a fizetési
feltételek. Persze, már azt sem értem,
miért kell a városi klubnak fizetnie a fő
támogatója felé? Ezeket a dolgokat tisz-
táznunk kell a városvezetéssel. Ameny-
nyiben engem választanak meg klub-
elnökké, az lesz az első dolgom, hogy
a városvezetéssel tisztázzunk minden
olyan kérdést, amely a klub zavarta-
lan működését biztosítja. Eddig nem
panaszkodhatunk fő támogatónkra,
remélem, a jövőben is szót fogunk ér-
teni, hiszen mindketten a komáromi
labdarúgás felemelkedését szeretnénk
elérni. Kép és szöveg:

Böröczky József    

Nagy Tamás: A helyezéssel elégedett vagyok, de…
Újoncként kezdték a Régióbajnokság küzdelmeit a lilák, és bizony nem is
akármilyen célkitűzéssel. Míg általában az újoncok inkább a magasabb osz-
tályban való bennmaradást tűzik ki célul első nekifutásra, addig a KFC
minden teketóriázás nélkül a bajnokság élvonalában kívánta befejezni az
őszi idényt. Erre többek közt az is feljogosította, hogy ebben a bajnokság-
ban kevés csapat rendelkezik olyan erős játékosállománnyal, mint éppen a
KFC.  Persze, a klubban ennek ellenére sem uralkodik idillikus helyzet, de
vajon melyik klubról lehet manapság elmondani, hogy minden együtt van
a teljes siker eléréséhez? A KFC elnökével, Nagy Tamással, a régió legpa -
tinásabb klubjának jelenlegi helyzetéről beszélgettünk.   

Czanik Károly Emléktorna 11 éveseknek

Akcióban a KFC-lilák a tornagyőztes Lokomotíva
Trnava ellen 



Z policajných hlásení

1�DELTA • 14. novembra 2011 AKTUALITy - INZERCIA14 14. novembra 2011 • DELTAAKTUALITy - INZERCIA

V pondelok 14. 11. pred-
pokladám v našom regióne
jasno alebo polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 2 do  0  °�C,
denná teplota od + 6 do + 8  �°C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)     

V utorok 15. 11. predpokladám
v našom regióne polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 3 do - 1  �°C, denná teplota
od  + 6 do + 8  �°C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.
( od 7 – 14 km/h.)                                                                                                                                      

V stredu 16. 11. predpokladám v našom
regióne polojasno, zrána miestami hmlisto a
bez zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2  �°C, cez
deň od + 4 do + 6  �°C. Slabý JV vietor do  2 –
4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

Vo štvrtok 17. 11. predpokladám v našom
regióne polojasno, zrána miestami hmlisto a
bez zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2  °�C, cez
deň od + 5 do + 7  °�C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

V piatok 18. 11. predpokladám  v
našom regióne polojasno a bez zrá-

žok. Nočná teplota od - 3 do - 1  °�C,
denná  teplota od + 4 do + 6  �°C. Slabý JV vi-
etor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

V sobotu 19. 11. predpokladám v na-
šom regióne polojasno, zrána miestami
hmlisto a bez zrážok. Nočná teplota od -

3  do - 1  �°C, denná teplota od + 4 do + 6  �°C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    

V nedeľu 20. 11. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, k večeru a na noc pribúda-
nie oblačnosti ale bez zrážok. Nočná teplota
od - 2  do  0  °�C, denná teplota od + 4 do 
+ 6  °�C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)    

V nasledujúcom týždni očakávam už pri-
merané denné aj nočné teploty na toto ročné
obdobie . 

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

Dopravné nehody
Dňa 28. októbra 2011 okolo 06.40 hod. v Komárne na

ulici  Mederčskej, došlo k dopravnej nehode medzi bicyk-
lom, ktorý viedol Štefan B. a nákladným motorovým vo-
zidlom zn.  Renault, ktoré viedol Štefan B. K nehode došlo
pravdepodobne tak, že cyklista viedol  bicykel v smere  ku
križovatke  s  ulicou  Petőfiho  pri  pravej  krajnici,  pričom
náhle vbehol do jazdnej dráhy v pravom jazdnom  pruhu
jazdiacemu nákladnému motorovému vozidlu.  Násled-
kom uvedeného,  došlo k zrážke  a  následnému pádu cyk -
listu  na  vozovku.  Cyklista utrpel zranenia  s predpokla-
danou dobou liečenia 3 týždne. Požitie alkoholu u účast-
níkov dopravnej nehody zistené nebolo, vznikla materiálna
škoda vo výške cca. 200 eur.

Ostatné udalosti
Dňa 1. novembra  2011 v čase okolo 13.00 hod. v meste

Kolárovo viedol Ján V. osobné motorové vozidlo zn. Opel
Vectra,  pričom  bol zastavený a kontrolovaný hliadkou po-
lície. Menovaný bol podrobený dychovej skúške s výsled-
kom 1,11 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie pre trestný čin Ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky.

• • •
Tibor G. dňa  18.  septembra 2011 v čase o 23.35 hod. vie-

dol osobné motorové vozidlo zn.  Ford v Komárne na ul.
Priateľstva, kde bol kontrolovaný hliadkou polície. Meno-
vaný bol podrobený vyšetreniu na zistenie alkoholu dy-
chovou  skúškou  s výsledkom 1,02 mg/l. Následne bolo zis-
tené, že menovaný nie je ani držiteľom vodičského opráv-
nenia, nakoľko má uložený trest zákazu činnosti viesť mo-
torové vozidlá. Za uvedené konanie mu bolo dňa 5. no-
vembra 2011 vznesené obvinenie  za  prečiny   Ohrozenie
pod vplyvom návykovej  látky a Marenie výkonu úradného
rozhodnutia. 

• • •                                                               
Edvin K. v období od 13. marca 2011 do 17. marca 2011

spreneveril tankovacie karty Shell Card vystavenej na firmu
poškodeného, ktoré tankovacie karty mu boli ako zamest-
nancovi firmy zverené, pričom tankovacie karty počas
svojho osobného voľna  použil pre vlastné účely na tanko-
vanie pohonných hmôt. Týmto konaním spôsobil škodu
firme poškodeného v celkovej výške 1.417,35 eur. Za uve-
dené konanie mu bolo dňa 4. novembra 2011 vznesené ob-
vinenie za prečin sprenevery.

Predpoveď počasia 14. 11. - 20. 11.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „b“ 

AutOšKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

Bizarný kalendár 
z Hurbanova
Hurbanovskí hvezdári sa po-
usilovali a už koncom leta
vydali pestrofarebný ná-
stenný Astronomický kalen-
dár na rok 2012 (autor Ladi-
slav Druga, grafická úprava
Milan Lackovič).

ULTRAĎALEKÉ SVETY
Kalendár prináša štrnásť bi-

zarných fotografií vesmírnych
telies vzdialených od našej
Zeme na milióny až stámi-
lióny svetelných rokov. Auto-
rovi sa podarilo získať ne-
všedné a dosiaľ málo publi-
kované zábery hmlovín, gala-
xií a hviezdokôp, ktoré väčši-
nou nasnímal Hubblov
vesmírny ďalekohľad. Takéto
fotografie vzbudzujú u člo-
veka nielen úctu a obdiv, ale
evokujú v ňom aj pocit jeho
malosti v porovnaní s vesmír-
nym nekonečnom. 

Kalendár vychádza už
štvrťstoročie a za tento čas 
získal viaceré ocenenia. Ob-
sahuje aj informácie o výcho-
doch a západoch Slnka, fá-
zach Mesiaca, zatmeniach
Slnka a Mesiaca (budú do-

vedna štyri, no z nášho úze-
mia ani jedno neuvidíme v
celom rozsahu), ďalej výpočet
extrémnych teplôt namera-
ných v Hurbanove za uplynu-
lých 139 rokov a ďalšie zaují-
mavosti. Pripomína tiež
okrúhle výročia našich a za-
hraničných astronómov.

ROK 2010 V KOCKE
Budúci rok bude prie-

stupný, 29. február pripadne
na stredu a meniny oslávia
Radomírovia. Sviatok Nového
roka pripadne na nedeľu – as-
poň že nastávajúci víkend po-
trvá spolu so šiestym januá-
rom  tri dni. Mužom prichodí
veľkonočnú polievačku chy-
stať na 9. apríla, keď však
predtým bude voľno aj 6. ap-
ríla (Veľký piatok). Prvý a
Ôsmy máj – sú to štátne
sviatky a dni voľna – pri-
padnú na utorky. Školský rok
sa skončí v piatok 29. júna a
nový sa začne v pondelok 3.
septembra. 

Viaceré sviatky budú cez ví-
kendy, takže voľno navyše ne-
poskytnú. Ale konkrétne: 5.júl

pripadne na štvrtok, 29. au-
gust na stredu, 1. a 15. sep-
tember, ako aj 17. november
na soboty, 1. november na
štvrtok. Zato vianočného od-
dychu si užijeme nadmieru,
lebo potrvá od soboty 22. de-
cembra do stredy 26. de-
cembra, teda päť dní.

HVEZDÁRI VRAVIA: 
BUĎTE POKOJNÍ!

Na deň 21. decembra 2012
Mayovia predpovedali „očis-
tenie civilizácie“ a koniec
sveta. Tvrdia, že Zem roztrhá
mimoriadna konjukcia (zdan-
livé stretnutie dvoch vesmír-
nych telies), alebo sa zrazí s
druhou planétou, prípadne ju
spáli Slnko. Kalendár z Hur-
banova však jednoznačne vy-
hlasuje, že katastrofický sce-
nár ani tentoraz nehrozí a
teda koniec sveta nenastane.
Astronómovia už neraz doká-
zali, že ich výpočty majú ra-
cionálne jadro a bývajú
správne. Môžeme im teda
plne dôverovať aj v tomto prí-
pade a zostať pokojnými. 

fb

Koniec sveta nenastane ani v budúcom roku

+ Darček CD
autoškola 2011

360
eur

Centrum voľného času Rozmarínová ul. č. 2 Komárno
Vás pozýva 

DDoo  llaabbyyrriinnttuu  zzáábbaavvyy  vv  CCVVČČ
Kedy? 30. novembra 2011 (streda), od 15.00 do 17.00 hod. 
Kde? Centrum voľného času Komárno, Rozmarínová č. 2  

Kontakt: 035 7730396

Ponuka?  
☺ Prezentácia záujmovej činnosti CVČ 

☺ Hry, súťaže, workshopy
☺ Spoločenské tance ☺ Patchwork ☺ Hlavolamy
☺ Kung-Fu  ☺ Break ☺ Lodní a leteckí modelári

☺ Premietanie filmov ☺ Picasso dielňa ☺ Baby klub
☺ Divadlo ☺ Centrum mladých

Všetkých srdečne pozývame !             
☺ Každého čaká  PREKVAPENIE

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

Stanislav Štepka: LEN TAK PRIŠLI (satirická komédia)
8. decembra 2011, 19.00  MsKS Komárno

ÚČINKUJÚ: Stanislav Štepka, Csongor Kassai / Sveťo Malachovský, Darina Abrahámová / Lenka Barilíková-
Spišáková, Maruška Nedomová, Michal Kubovčík, Martin Škoda, Michaela Szöcsová, Richard Felix / René Štúr, La-
dislav Hubáček, Milan Šago, Dramaturg: Darina Abrahámová, Kostýmy: Mona Hafsahl, Scéna: František Lipták, Ré-
žia: Ondrej SPIŠÁK
Vstupné: 13,- eur, Predpredaj vstupeniek: 035/7713 550, 0905/892579, INFO: MsKS Komárno, Hradná 1.

vianočná akcia

24. 11. od 18:00 hod. v Dome Matice slovenskej
Komárno August na konci Ameriky (www.di-
vadlomartin.sk) - komédia slovenského ko-
morného divadla Martin. V hlavnej úlohe: Zu-
zana Kronerová. kontakt: 0905 405 455

19. 11. o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom
stredisku Komárno Mladí, súčasníci a odcho-
vanci (www.fsdunaj.sk) Výročný galaprogram
FS Dunaj. kontakt: 0905 405 455, 035 771 3170,
035 771 3550

Učíme sa celý život!
Toto je krédo učiteľov anglického, nemeckého
a ruského jazyka zo základných a stredných
škôl v Hurbanove, Komárne a okolí, ktorí  na
sebe pracujú aj vo svojom voľnom čase. 

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2 v
Hurbanove (predmetová komisia pod vedením
Mgr. Nataše Ďurišovej) zorganizovala dňa 24. 10.
2011 stretnutie „jazykárov“ pod názvom „Inte-
grované vyučovanie cudzích jazykov“ zamerané
na využitie  dramatizácie ako metódy na rozví-
janie komunikačných zručností žiakov. Organi-
zátori zároveň ďakujú vedeniu Strednej priemy-
selnej školy stavebnej za poskytnutie priestorov
na realizáciu tohto podujatia.

Prednášala Mgr. Silvia Hvozdíková z Katedry
lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Uni-
verzity Kon -štantína Filozofa v Nitre. Vytvorila
priateľskú a príjemnú atmosféru a pod jej vede-
ním sa z učiteľov stali žiaci, ktorí s nadšením
plnili zadávané úlohy. Išlo o neformálne, no pre-
do všetkým tvorivé stretnutie 20 učiteľov, ktorého
cieľom bolo naučiť sa nie čo nové, zatraktívniť
vyučovanie cudzích jazykov a v neposlednom
rade nadviazať vzájomnú spolu-prácu v oblasti
cudzích jazykov medzi základnými a strednými
školami v okrese Komárno. Účelom bolo aj nad-

viazanie spolupráce v  organizovaní súťaží, za-
hraničných výletov a spoločných projektov s cie-
ľom skvalitniť, zatraktívniť a zefektívniť vyučo-
vanie cudzích jazykov, v záujme zdokonalenia či-
tateľskej gramotnosti žiakov. Uvedené stretnutie
učiteľov cudzích jazykov malo u zúčastnených
pozitívny ohlas a v budúcnosti sa  plánujú takéto
stretnutia organizovať aj naďalej. 

Mgr. Nataša Ďurišová
Foto: RNDr. Mária Hamranová 

Oprava 
V minulom čísle sme chybne informovali o jednej krádeži

motorového vozidla, keď sme mylne uviedli poškodeného
Rolanda B. ako páchateľa. Rolandovi B. sa touto cestou
ospravedlňujeme. 

Správne znenie policajného hlasenia:  
Dňa 26. 10. 2011 poverený príslušník PZ začal tr. stíhanie

vo veci prečinu krádeže podľa § 212 ods. 3 písm. a) Tr. zá-
kona, lebo v čase od 20.00 hod do 21.30 hod. dňa 25. 10. 2011
v Komárne došlo k odcudzeniu motorového vozidla zn. VW
Golf, čím bola spôsobená škoda poškodenému Rolandovi B.
vo výške 8 000 €.

Domová prehliadka
11. novembra o 06.00 hodine bola  v obci

Chotín vykonaná domová prehliadka. Ko-
márňanskí policajti na základe získaných
operatívnych informácii, mali dôvodné  po-
dozrenie, že v dome sa nachádzajú drogy. Po-
čas domovej prehliadky sa v dome našlo 260
kusov zelenej sušenej rastlinnej hmoty, tak-
mer 17 kg šišiek zelenej farby a tri zatavené
striekačky s obsahom neznámej bielej kryš-
talickej látky. Nájdené rastliny  pravdepo-
dobne marihuany a striekačky  budú zaslané
na expertízu. 

Okrem toho, bolo v dome zaistených 11
kusov rôznych  strelných zbraní, 1 kladková
kuša s puškohľadom, 29 kusov nábojov a 3
krátke strelné zbrane, ktoré mal podozrivý v
nelegálnej držbe. Všetky zbrane sa podro-
bia expertíznemu skúmaniu v kriminalis-
ticko-expertíznom ústave. 

33 ročný muž bol následne predvedený
na políciu, kde sa momentálne podrobuje
výsluchu a vykonávajú sa  všetky potrebné
procesné úkony.  

Vyšetrovateľ z Komárna začal trestné stí-
hanie vo veci obzvlášť závažného zločinu
nedovolenej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzorov ich
držania a obchodovania s nimi a  zločinu ne-
dovoleného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami. Za drogovú trestnú činnosť v
tomto prípade hrozí zo zákona trest odňatia
slobody na 15 až 20 rokov a za nelegálne
držanie zbraní 8 rokov. Po vypočutí bude 33
ročný Ján z obce Chotín  obvinený a bude
spracovaný podnet na návrh na jeho vzatie
do väzby.
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Első fotóm

Rigóová Melisa Rebeka
Komárom
(3050/48)

Vajda Attila Zsolt
Marcelháza
(3250/50)

Nagyvendégi Dominika 
Csallóközaranyos 

(2500/48) 
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdíTÁS 120 nYElvRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

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

ÚjSZüLöTTEK:
Stojka Fernando (Érsekújvár); Nagyvendégi Dominika (Csal-
lóközaranyos); Vajda Attila Zsolt (Marcelháza); Rigóová Melisa
Rebeka (Komárom); Koncz Marek (Komárom); Kristóf Dani
(Gúta); Ragael Kevin (Csallóközaranyos); Stredová Ella (Őr-
sújfalu); Bara Zsombor (Pat); Schulczeová Kinga (Komárom);
Lengyel Lili Anna (Marcelháza)

ELHUNyTAK:
Zsemlovicsová Irena (82) Csallóközaranyos; Prokop Ladislav
(73) Bálvány; Bujna Zsolt (40) Komárom; Rafaelová Mária (54)
Komárom

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

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.

• Predám 3-izb. tehlový ro-
dinný dom na 5-árovom po-
zemku v Kameničnej. V Ka-
meničnej, cena dohodou. Tel.:
0905 972 268. 
• Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.: 0907
492 539.
• Eladó 2 db 9 x 20-as, új kül-
sőgumi. Tel.: 0905 875 008.
• Eladó nagyteljesítményű
gabonadaráló, 200 €. Tel.:
0905 245 832.
• Gyermekfelügyeletet és
háztartásban kisegítést válla-
lok. Tel.: 0917 202 868.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Pedikűr-manikűr. Cím:
Kossuth tér, Vásárcsarnok 135.
Tel.: 0915 470 806.
• Predám morky 2,75 €/kg,
možnosť čistenia, pitvania,
2,32/ks. Tel.: 0903 317 285,
0908 402 122.
• Eladó Ifjúságfalván 3-szo-
bás családi ház. Tel.: 0904 911
773.
• Vennék 10185 számú
Green Grocer legót. Tel.: 0948
536 571.
• Eladók új könyvek féláron,
irodalom, történelem, mese
stb. Tel.: 0903 574 191.
• 40-es invalid férfi munkát
keres a KN - járásban. Tel.:
035/7788 175.
• Idős emberek gondozását,
takarítást vállalok, KN. Tel.:
0949 274 976.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 2 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunk vigasz csupán,
Ahol most vagy, Neked semmi sem fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk 
november 16-án, halálának 

2. évforulóján 

bratkó Vilmosra.
Emlékét örökké őrző felesége, édesanyja és a család.

„ A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot visz kezében.
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Húsz éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod, 
körülötted van az egész családod.
Még annyi idő után is fáj, s talán örökké így is marad,
De Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk november 19-én, halálának 20. évfordulóján

id. Csernus jánosra Csallóközaranyoson.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pil-
lanatot. A gyászoló család

November 13-án ünnepelte 60. születésnapját 

özv. földes Mária 
Gútán.

E kerek szép évforduló alkalmából szívből 
gratulál és az élet további útjain sok örömet, 
boldogságot, egészséget kíván: húgod Ida és 

keresztfiad Szabolcs családjával.

November 14-én ünnepli 
5. szülinapját 

rássó rebeka
Nagymegyeren.

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

November 14-én ün-
nepli 6. születésnapját 

Socha Sandra 
Komáromban.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk november 13-án, 

halálának 13. évfordulóján 

Zsapka lajosra 
Komáromban.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Fájdalommal emlékezünk halálának 
9. évfordulóján

Csicsay Patrikra.
Édesanyja, nevelőapja, bátyja Tibor, Csini és Niki.

Felesége és az egész család.

November 19-én ötéves 

Soóky eszter
Nagymegyeren.

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

November 11-én ünnepelte 
18. születésnapját 

Simona Kroupová 
Keszegfalván.

Anyu és mama.

E szép ünnep alkalmából köszönti
őt: Márk, szülei, keresztszülei és a
nagyszülők.

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“

E szép ünnep alkámából szívből
gratulálunk és sok puszit küldünk:
anyuci, apuci és testvéred Erik.

Sokszor puszilják
anyu, apu, Boglárka,

köri, mama, papa 
és dédi.

• Eladó Renault Megane, 16
i, 66 kW, gy.év.: 96, árban meg-
egyezünk. Tel.: 0908 383 164.
• Kitanult pincérnőt kere-
sünk a tanyi Motorestbe. Tel.:
0908 688 895.
• Eladó üzlet felszámolása
miatt használtruha 3 €/kilós
egységáron,  továbbá nagyobb
méretű utánfutó 210 x 210, le-
vehető felépítménnyel 400 €.
Tel.: 0907 561 721.
• Lakás-, ház-, fürdőszoba át-
alakítást, csempézést, festést
vállalok. Tel.: 0944 367 318.

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

Vörös elvírának 
(Ekel) 60. születésnapjára:

Szívből köszöntik: gyermekei
Imre, Anikó,Piroska, vejei 

Attila, Tomi és unokája Attila.

November 10-én ünnepelte 
3. születésnapját 

PPiinnttéérr  TTaammááss  jjóózzsseeff  
Őrsújfalun.

Köszöntik őt: szülei, testvére Laura, nagyszülei,
keresztszülei, unokatestvére Vanda és a dédiék.

Lepje meg szeretteit 
Karácsonyra szép ajándék-
kal. Gyors és megbízható hi-
telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

• 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-

• Eladó régi családi ház Ko-
máromban a Hold utca 3 alatt
+ telekkel a Nap utcán. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0905
268 654.
• Hosszútávra kiadó garázs
a Tél utcában (Zimná). Tel.:
0908 168 682.
• Kőművesmunkához kere-
sünk 5-10 tagú szakcsoporto-
kat. Elérhetőség: 0915 912 763
vagy 0910 379 167.
• Sokat fizetett az autó bizto-
sításáért? Jelentős kedvez-
ménnyel segítek, hogy olcsóbb
legyen. Tel.: 0907 472 095. 

• Vállalkozásra alkalmas te-
lek, épületekkel eladó Marto-
son. Tel.: 0918 501 197.
• Eladó Audi 80, gy.év: 92,
ára: 1450 €, esetleg csere is ér-
dekel. Tel.: 0905 245 832.
• 2-szobás lakás kiadó az Is-
ternél, december 1-től. Tel.:
0907 373 611.
• CNC marós munkát kere-
sek. Tel.: 0902 841 761.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Gúta mellett a Szénási ré-
ten eladó ház, 20-áras kerttel.
Tel.: 0915 215 025.
• Upratujem, vykonávam
všetky práce v domácnosti.
Tel.: 035/7731 864, 0908 877
678, volajte večer.
• Predám Aviu A 211N, val-
ník s plachtou. Tel.: 0905 694
415.

• Eladó Gútán 4-szobás csa-
ládi ház kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 0915 704 801.
• Predám Favorit 136 LUX
pneu. nové i zimné s ráfom,
300 €, KN. Tel.: 0908 055 844.
• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt v Baurin-
goch. Tel.: 0903 124 552.
• Eladó Citroen Xantia combi
dízel (1996). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 151 314.

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

Karácsonyi kölcsönök!
Készpénz 1000-20.000 €-ig
megvárásra, 20.000 € fö-
lött 3 nap alatt. Munkahe-
lyi igazolás nélkül. Felve-
heti: aki dolgozik „doba
neurčitá“ és „doba určitá“
szerződsre is – nyugdíjas,
invalid, vállalkozó. Lehe-
tőség lakás vagy ház vá-
sárlásra, átalakításra. Több
kölcsön összevonása. Tel.:
0948 023 888.

tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1-8 sze-
mélyig, áruszállítás 1 tonnáig,
Csicsó – János. Tel.: 0907 490
224.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.
• 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 tökmag, szárított, fa-
gyasztott, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
• 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 kihúzható ülőgarni-
túra, rattan fotelek, ebédlőbú-
tor, ruhás szekrény, dohány-
zóasztal. Tel.: 0915 389 405.
• Irodai asszisztenst kere-
sünk komárnói üzletünkbe,
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Elszabadult a pokol? 

A Régióbajnokságban és a negyedik li-
gában is van továbbjutásra esélyes kép-
viseletünk, hiszen a KFC egyelőre „bron-
zérmes”, míg egy osztállyal lejjebb, az
ekeliek állnak a második helyen. Meg-
lepő a gútaiak hazai veresége, de ahogy
Máté Tibor klubelnök lapunknak el-
mondta, a nagymegyeriek megérde-
melten vitték haza a három bajnoki pon-
tot.  A Területi Bajnokságban a csalló-
közaranyosiak hozták a tőlük elvárható
újabb győzelmet, így a dobogó legfelső
fokán várhatják a tavaszi folytatást.     

Régióbajnokság
KFC – Galánta 2:0 (2:0), Antunovič,

Mészáros 
A vendégek léptek fel „erélyesebben”,

de aztán Antunovič gólja a 15. percben
helyreállította a szokásos komáromi
rendet. A 40.percben Mészáros találta
meg a rést a kapus és a kapufa között,
innen kezdve, aztán már a szépségre is
hangsúlyt fektethettek a hazaiak. Bár a
vendégek előtt is adódott helyzet, eb-
ben a kérdésben is a hazai lilák voltak a
jobbak. 

IV. liga 
Ekel – Újlót 3:2 (2:1), Bogyai 2, Gőgh
A hazaiak már szinte biztos győztes-

ként léptek pályára, és ez meg is lát-
szott a játékon. Mi sem természetesebb,
a vendégek ezt cáfolni akarták, így a
zöldeknek nagyobb erőbedobásra volt
szükségük a győzelem megszerzéséhez,
mint más hazai mérkőzéseken. Persze,
ettől még győzelmük nem forgott ve-
szélyben, de azért lehetett volna más
arányú is. 

Gúta – Nagymegyer 0:2 (0:1), Bajnok,
Csápai

Az első félidőben a hazaiak lőttek
egy kapufát, és kihagytak két jó helyze-
tet. A másodikban viszont a vendégek
fociztak jobban, győzelmük teljes mér-
tékben megérdemelt. 

További eredmények: Šurany – Dvory
n/Ž. 1:2, Sládkovičovo – Váhovce 3:0,
Vrakúň – Štúrovo 1:0, ČFK Nitra – N. Ži-
vot 1:0, Neded – Šahy 1:0, ViOn „B“ – H.
Kráľová 7:0.

V. liga – Keleti csoport
Szentpéter – Tardoskedd 3:2 (0:2), La-

katos 2, Haris (11 m)
A nem túl magas színvonalú mérkő-

zésen fordítani tudtak a hazaiak, mi-
közben még egy büntetőt is hibáztak. A
második félidő a hazai játékosok na-
gyobb lelkesedéséről, egy vendég játé-
kos kiállításáról, és a játékvezetők hazai
csapattal szembeni megkülönböztetett
tiszteletéről is szólt…  

Hetény – Tolmács 3:1 (2:1), Lucza,
Pásztor (11 m), Zsikai

Rosszul kezdtek a hazaiak, sőt olya
annyira, hogy védelmük nagy hamar-

jában össze is hozott egy gólt a vendé-
gek javára. A félidő végéig azonban
helyrebillentették statisztikájukat, majd
Zsikai fejesgólja után a második félidő
elején, már csak az eredmény megtar-
tására figyeltek. 

Zsitvabesenyő – Ímely 4:1 (0:0), Ken-
der

Nem sok foci volt ezen a mérkőzésen,
inkább a játékvezetők voltak rivalda-
fényben, mint maguk a játékosok. Ami-
kor a vendégek létszáma tízre csökkent,
érezni lehetett, hogy a bíráknak még
könnyebb dolguk lesz… Hogy ez hová
vezet? 

Bánov – Marcelháza 2:0 (2:0)
Főleg az első félidőben nem hozták

megszokott játékukat a marcelháziak,
ami „lóra ültette” a nem nagy játékerőt
képviselő hazaiakat. A másodikban
ugyan a vendégek igyekeztek szépíteni,
akkor viszont a kapu előtt torpantak
meg. Az utolsó tíz percben szinte ka-
pujukhoz szegezték vendéglátóikat,
de… Így viszont a bánkesziek győzelme
teljesen megérdemelt.  

Kozárovce – Ógyalla 1:0 (0:0)
Megtépászott felállításban voltak

kénytelenek pályára lépni a sörgyáriak,
de ennek ellenére, több mint egyen-
rangú ellenfelei voltak a hazaiakanak. A
mindent eldöntő büntetőről ugyan le-
hetne némi vitát nyitni, de minek. A
második félidőben ugyanis az ógyalla-
iak öt tiszta helyzetet is elpuskáztak.
Márpedig, ilyen esetben ne foglalkoz-
zunk ilyen-olyan büntetőkkel.  

Zselíz – Naszvad 3:2  (1:2), Molnár A.,
Polgár

Egészen kiváló színvonalat produkált
a két csapat, ezen a korrekt, sportszerű
mérkőzésen. A naszvadiak, sajnos nem
bírták végig a nagy hazai nyomást, és a
88.percben jött a mindent eldöntő ta-
lálat. A helyzetek alapján, viszont a dön-
tetlen is belefért volna ebbe a találko-
zóba. 

További eredmények: H. Vrbica –
Kalná n/Hr. 1:2, Komjatice – Čaka 0:0. 

V. Liga – Déli csoport
Lég – Ekecs/Apácaszakállas 7:0 (3:0)
„Végre vége!“ – mondta el lapunknak

Végh Géza klubelnök, amikor a mérkő-
zésről faggattuk. Hát, iegn. Talán senki
nem várta úgy a téli szünetet, mint az
Ekecs/Apácaszakállas, mert bizony lesz
mit tenni bőven a bennmaradás érde-
kében.

Területi Bajnokság
Gúta „B“ – Pat 5:0 (1:0), Jancsó,

Szlatky, Tóth, Ferencz, Németh K.
Szívósan védekeztek a vendégek Gú-

tán, de a második félidőben már bein-
dult a hazai gólgyártás, aminek ez lett a
vége. És akkor, még nem is minden jött

össze a hazaiaknak. 
Ógyalla „B“/Bajcs – Keszegfalva 0:1 –

félbeszakadt 
Lakszakállas – Izsa 2:1 (1:1), Inczédi T.,

Komjáti – Smolka
Nagyszerű fegyvertényt hajott végre a

kilenc játékossal pályára lépő izsai ala-
kulat. Végig remekül védekezett, és bi-
zony életveszélyes ellentámadásokra is
futotta erejéből. Valahogy így kell szív-
vel is ott lenni a mérkőzésen.

Šrobárová – Bátorkeszi 1:1 (1:0), Mé-
hes – Németh 

Egy igazi rangadó, mindennel, ami-
vel az jár. A találkozó 35. percében kiál-
lították a hazai Cabadát, és bár vezettek
a hazaiak, a második félidőre bizony
kissé elfogyott az erejük. Ennek elle-
nére, egyenrangú ellenfelei voltak a má-
sodik félidőben jobban játszó vendé-
geknek.

Perbete – Nemesócsa 10:0 (4:0), La-
katos 3, Vörös és Sebestyényi 2-2, Trnka,
Ham, Pajtinka

A vendégek felemelt kezekkel futot-
tak ki a pályára, míg a hazaiaknak
szinte minden kijött ezen a találkozón.
Erre az eredményre valószínűleg Perbe-
tén, de főleg Nemesócsán nem számí-
tottak.  

Búcs – Dulovce 2:0 (1:0), Sánta, Ko-
vács

Kemény, a vendégek részéről sport-
szerűtlen találkozót látott a búcsi kö-
zönség. A vendégek túl azon, hogy ve-
reséget szenvedtek, két játékosukat is
egy időre elveszítették, hiszen azok idő
előtt voltak kénytelenek befejezni a
mérkőzést piros lapok okán. Fociról itt
nagyon sok szó nem lehetett. 

Vágfüzes/Kava – Csallóközaranyos
2:4 (1:0), Wágner, Forró T. – Jandás 3,
Olajos I.

A mérkőzésen nem látszott, hogy a
listavezető és a sereghajtó párbaja fo-
lyik, bár annyiban mégiscsak volt kü-
lönbség, hogy a listavezető jobban ki
tudta használni adódó helyzeteit. 

Madar – FK Activ 6:2 (2:1), ifj.Varga P.
és Gáspár 2-2, Rontó, ifj.Varga R. –
Csonka 2

Csalódást okoztak a komáromiak já-
tékukkal Madaron, így az eredmény ta-
lán hízelgő is a számukra. A hazaiak
több remek helyzetet is kihasználatla-
nul hagytak. 

Területi bajnokság – Ifjúságiak
Lakszakállas – Perbete 2:1 (1:0), Fe-

renczi, Németh – Tornóczy N.
Tany – Keszegfalva 6:1 (2:0), Cseh és

Parádi 2-2, Bódis, Décsi – Horváth 
Hetény – Őrsújfalu 5:3 (2:2), Lévai és

Molnár 2-2, Tóth Dominik – Kraváč,
Mezei, Natkai 

LabdarúgásKosárlabda

Kézilabda

Futsal

A madari tehetségek tovább folytatják „menetelésüket” a
birkózószőnyegen. Három hét leforgása alatt 17 érmet gyűjtöt-
tek be Kohút Milán vezetőedző irányítása alatt. Négyszer kül-
földön léptek szőnyegre, míg két esetben Szlovákiában tették
le névjegyüket a madari fiúk.  

Hradec Králové Nagydíja
63 kg: 1. Csicsó Zoltán
73 kg: 2. Papp Lajos 
Trencséni Ladislav Mlynek Emlékverseny
28 kg: 1. Tóth Dávid
31 kg: 2. Kajtár Sándor 
35 kg: 3. Domonkos Máté
44 kg: 3. Sluka István
Nyitrai Vojtech Svitač Emlékverseny
26 kg: 1. Sluka Ádám
63 kg: 3. Csicsó Zoltán
Veszprém Város Nagydíja 
31 kg: 1. Kajtár Sándor
42 kg: 1. Pupák Simon 
46 kg: 1. Sluka István 
Magyarország utánpótlás bajnoksága Budapesten
25 kg: 1. Sluka Ádám
26 kg: 2. Tóth Dávid
31 kg: 3. Kajtár Sándor
41 kg: 2. Kovács Nikolasz,   3. Sluka István     
Serdülők magyar rangsorversenye Tokodon 
76 kg: 3. Papp Lajos 

NőK II. LIGA

Gúta – Érsekújvár 31:20 (12:10)
A bajnokság utolsó őszi fordulójában a ha-

zaiak igazolták, hogy nem véletlenül tanyáz-
nak a második ligás tabella élén. Az egész baj-
nokság alatt egy pontot veszítettek Túróc-
szentmártonban, a többi mérkőzést aránylag
simán hozták. Az érsekújváriak ugyan kissé rá-
ijesztettek a listavezetőre, hiszen a találkozó 14.
percében ők vezettek 7:5 arányban, de a hazai
lányok időben eszméltek, és elkezdték játszani
a tőlük már-már megszokott játékukat.  Így a
második félidő lényeges változást hozott, a ha-
zai csapat minőségi játékkal növelte előnyét.
Sőt, a találkozó utolsó percei már a játékosok
és a közönség közös ünneplésének jegyében
zajlottak.  

Hazai góldobók: Bogár 8, Vass 6, Haris E. 5,
T. Navrátilová, K. Navrátilová és Haris Sz. 3-3,
Csente 2, Névery

Az előző fordulóban:
Detva – Gúta 22:27 (9:13)

Vendég góldobók: Szabó 9, Bogár 7, Vass 4,
Haris Sz. 3, Molnár, Névery, K. Navrátilová és
T. Navrátilová 1-1.  

Első ligás csapataink – Naszvad/Ímely és
Csallóközaranyos – lapzártánk után játszot-
ták bajnoki mérkőzéseiket. Ezek eseménye-
iről és eredményeiről jövő heti számunkban
számolunk be. 

-dm-

Igencsak kiegyensúlyozott a férfiak extrali-
gája, hiszen a második és a hetedik csapat
között mindössze három pont a különbség.
Persze, a lejátszott mérkőzések száma sem
egyenlő, így azok lejátszása után akár még
szorosabb is lehet a bajnokság élmezőnye. A
komáromi csapat felemás hetet tudhat maga
mögött, hiszen szerdai sima győzelme után,
hatpontos vereséget szenvedett a Magas-
Tátra ormai alatt. Az igazi csemege azonban
erre a hétre ígérkezik, mivel szerdán a má-
sodik helyen álló privigyei csapatot fogadja
hazai csarnokban, majd szombaton a lista-
vezető nyitraiak csarnokában lép pályára.
Főleg a szerdai, hazai találkozó mutatkozik
érdekesnek, hiszen a balszerencsés, négy-
pontos privigyei vereségükért szeretnének
elégtételt venni a komáromi piros-fehérek. 

Szerdán
MBK Rieker – Banská Bystrica 100:72
(21:18, 20:15, 30:21, 29:18)

A találkozó első két negyedében nem úgy
nézett ki, hogy a vendégek súlyos vereséggel tá-
voznak Komáromból. Remekül védekeztek, egé-
szen a 17. percig, amikor 33:30 volt az állás. Mat-
his és Johnson vették kézbe az irányítást, és
rögtön olajozottabbá vált a komáromi gépezet.
A vendégek ettől eléggé idegesek kezdtek lenni,
ami tovább növelte a hazaiak játékkedvét. Azok
játéka pontosabb lett, és már csak a pontkü-
lönbség nagyságrendje volt a kérdéses. A 38.
percben ez már harmincra duzzadt (98:68), mi
sem természetesebb, a közönség ekkor már
szinte biztos volt abban, hogy hosszabb idő
után meglesz a hőn áhított „százas“. A nehéz-
kesen induló mérkőzésből a végére igazi ko-
sárlabda csemege lett, amit a komáromi szur-
kolók kellőképpen meg is ünnepeltek.

Pontszerzők: Mathis 19, Bilič és Bílik 18-18,
Johnson 13, Kratochvíl 12, Jones 11, Szabó 7,
Dubovský 2 – Grznár 30, Kitts 21

További eredmények: Sp. N. Ves – Svit
88:79, Levice – Prievidza 75:74, Handlová –
Nitra 65:85. Žilina – szabadnapos volt. 

Szombaton
Svit – MBK Rieker 90:84 
(21:23, 24:23, 12:9, 33:29)

A harmadik negyed közepéig teljesen
egyenrangú ellenfelek csatája zajlott a sviti
csarnokban, akkor azonban a hazaiak négy-
pontos előnyre tettek szert, és ezt a találkozó
végéig tartani tudták. Tény azonban, hogy a sé-
rült Klár nélkül pályára lépő komáromi csapat
nem igazán védekezett jól, és ezt még a 84
pontot dobó támadók sem tudták egalizálni.
Ami tulajdonképpen végül döntött, az a ko-
sárra dobások sikerességének a százalékará-
nya. A hazaiaknál ez 57, míg a vendégeknél
mindössze 43 százalékos volt, ami eleve nem
hozhatott kedvezőbb eredményt. 

További eredmények: Žilina – Handlová
91:99, Nitra – Levice 83:62, Prievidza – Sp. N.
Ves 88:82. B. Bystrica – szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1.   Nitra 12 9 3 976:825 21
2.   Prievidza 11 8 3 941:851 19
3.  Sp. N. Ves 12 7 5 919:897 19 
4.   Svit 11 6 5 895:903 17 
5.  MBK Rieker 10 6 4 854:814 16 
6.   Handlová 11 5 6 853:898 16 
7.   Levice 11 5 6 820:883 16 
8.   Žilina 10 2 8 818:863 12 
9.   B.Bystrica 10 1 9 772:914 11
Szerdán 18 órai kezdettel a privigyei csa-

pat mutatkozik be a komáromi csarnokban,
majd szombaton a listavezető nyitraiak csar-
nokában teszi tiszteletét az MBK Rieker.

Tizenkét csapat részvételével, vasárnap meg-
kezdődik az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő Futsal Bajnokság. Amit sajnálatos-
nak tartunk, a bajnokság friss eredményeiről
nem fogunk tudni hétfői számainkban beszá-
molni, mivel az egyes fordulók utolsó mérkő-
zései lapzártánk után kezdődnek. Persze, az
eredményeket így is közölni fogjuk, de sajnos,
csak egyhetes késéssel. 

Az első forduló párosítása:
2011. november 20. (vasárnap) 

13 órakor: Shiva – Nova Roll
14 órakor: Králik TV – Young Boys 
15 órakor: Slovakent – ŠKP Komárno
16 órakor: Barracuda – Bauring City 
17 órakor: Anaplast Team – Selye University 
18 órakor: Cars Team – Oxigén   

Szerdán nagy csata ígérkezik 
a komáromi csarnokban 
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Birkózás

Rajtol a 2011/2012-es idény

Tizenhét érem három hét alatt

IV. LIGA
  1. Neded 13 8 2 3 28:17 26
  2. Okoličná 13 8 1 4 32:15 25
  3. Šurany 13 7 3 3 28:11 24
  4. Veľký Meder 13 7 2 4 21:14 23
  5. Vrakúň 13 7 1 5 23:14 22
  6. Kolárovo 13 6 4 3 17:14 22
  7. Nový Život 13 6 3 4 28:19 21
  8. ČFK Nitra 13 6 1 6 16:23 19
  9. ViOn „B“ 13 5 2 6 25:26 17
10. Váhovce 13 5 2 6 28:34 17
11. Dvory n/Ž. 13 5 2 6 20:28 17
12. Sládkovičovo 13 4 4 5 25:24 16
13. Štúrovo 13 5 1 7 22:27 16
14. Veľké Lovce 13 4 2 7 20:33 14
15. Šahy 13 4 0 9 20:35 12
16. Horná Kráľová 13 1 2 10 11:30 5

V. LIGA
  1. Hont. Vrbica 13 8 3 2 21:9 27
  2. Imeľ 13 8 1 4 43:29 25
  3. Želiezovce 13 8 1 4 21:15 25
  4. Nesvady 13 7 2 4 25:17 23
  5. Bešeňov 13 7 1 5 29:20 22
  6. Komjatice 13 7 1 5 21:16 22
  7. Kalná n./Hr. 13 6 3 4 16:14 21
  8. Čaka 13 6 3 4 21:21 21
  9. Marcelová 13 6 2 5 30:17 20
10. Tvrdošovce 13 6 2 5 22:19 20
11. Kozárovce 13 4 3 6 16:28 15
12. Tlmače 13 4 2 7 17:23 14
13. Hurbanovo 13 3 3 7 13:27 12
14. Bánov 13 3 2 8 15:24 11
15. Svätý Peter 13 3 1 9 18:33 10
16. Chotín 13 3 0 10 21:37 9

TERüLETI bAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 15 9 4 2 39:24 31
2. Šrobárová 15 9 2 4 34:19 29
3. Keszegfalva 14 8 5 1 26:15 29
4. Bátorkeszi 15 9 1 5 28:18 28
5. Perbete 15 8 3 4 45:26 27
6. Lakszakállas 15 8 2 5 35:41 26
7. Madar 15 7 3 5 32:27 24
8. Gúta „B“ 15 6 5 4 44:19 23
9. Dulovce 15 7 2 6 33:16 23

10. Búcs 15 7 2 6 39:37 23
11. Izsa 15 5 4 6 26:26 19
12. FK Activ 15 5 3 7 28:36 18
13. Nemesócsa 15 3 4 8 23:42 13
14. Ógyalla „B“/ Bajcs 14 2 3 9 20:35 9
15. Pat 15 2 3 10 18:43 9
16. Vágfüzes/Kava 15 1 0 14 12:58 3

TERüLETI bAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
  1. Tany 11 10 1 0 53:7 31
  2. Marcelháza „B“ 12 9 1 2 51:22 28
  3. Dunamocs 11 8 0 3 51:20 24
  4. Őrsújfalu 11 7 1 3 23:13 22
  5. Nagykeszi 11 6 1 4 32:11 19
  6. Nagysziget 11 5 2 4 18:26 17
  7. Bogya/Gellér 11 4 3 4 22:17 15
  8. Martos 11 4 1 6 14:30 13
  9. Bogyarét 11 3 2 6 21:29 11
10. Csicsó 11 3 2 6 16:40 11
11. Dunaradvány 11 2 3 6 23:27 9
12. Megyercs 11 1 1 9 8:48 4
13. Ifjúságfalva 11 0 2 9 4:46 2

TERüLETI bAjNOKSÁG - IFjÚSÁGIAK
1. Cs.-aranyos 10 7 1 2 37:14 22
2. Nemesócsa 12 7 0 5 43:30 21
3. Perbete 11 6 0 5 39:31 18
4. Hetény 12 6 0 6 32:27 18
5. Keszegfalva 12 5 1 6 45:28 16
6. Lakszakállas 11 5 1 5 27:29 16
7. Tany 10 4 1 5 20:28 13
8. Dulovce 10 4 0 6 28:39 12
9. Madar 12 2 0 10 26:83 6

Csak két hétvégét kellett volna kibírni, és aránylag jól kijöhetett volna a TLSZ
az őszi idény értékeléséből. Nem problémák nélkül, de nem is nagy botrá-
nyokkal. Sajnos, ez nem sikerült. Míg múlt héten Nemesócsán bántalmaz-
ták tettlegesen a játékvezetőt, addig ezen a hétvégén az ógyallai fakó játé-
kosai és vezetői nem tudtak úrrá lenni a helyzeten. Most a szövetség fe-
gyelmi bizottságának térfelén pattog a labda, és amennyiben nem hirdet ki
példás büntetéseket, úgy a mindig „erősebb” tavaszi idényben kezelhetet-
lenné válhat a helyzet. Nem elég kimondani, hogy „elég volt!”, most már ra-
dikális lépésekre van szükség, a labdarúgó közvélemény ebben szinte egy
emberként egyetért.



Ünnepeljen velünk! 100 éves a Chevrolet

Aveo 
8 590 €

Cruze
10 950 €

orlando
15 000 €
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