
21. novembra 2011. november 21. • Ročník VIII. évfolyam/47www.deltakn.sk

0,40 €

Készítsünk
adventi naptárt!

Újabb gáz
(ár emelés) lesz?!

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Három halott a vasúti
átjáróban történt
balesetben

Idén is értékes ajándékok várnak
játékoskedvű olvasóinkra.

A részleteket keresse a 6. oldalon.

Karácsonyi
játék

a DELTÁ-val

Karácsonyi
játék

a DELTÁ-val

Domborművet avattak
Komárom belvárosában

Múlt csütörtökön délután zajlott Komá-
rom belvárosában az a rendezvény, melyen
leleplezték az Esterházy Jánosnak emléket
állító domborművet. Az ünnepségen - mely
nyugodt körülmények közt zajlott - több
közéleti személyiség is megjelent.

Folytatás a 2. oldalon

Mint ahogy egyik előző számunkban jeleztük, ezen a hétvégén népszavazást kellene tar-
tani Nemesócsa községben a polgármester visszahívásával, illetve funkciójában való
megerősítésével kapcsolatban. A polgármester visszahívását kezdeményező petíciós kez-
deményezés ugyanis sikeres volt, így a vonatkozó törvény értelmében, a testület e hét
szombatjára írta ki magát a népszavazást. Csakhogy…

A nemesócsai
szappanopera
folytatódik...

A nemesócsai
szappanopera
folytatódik...

Elveszítette szlovák
állampolgárságát
Boldoghy Olivér, az Egy Jobb Komáromért aktivis-

tája, színész és vállalkozó múlt pénteken levelet ka-
pott a belügyminisztériumtól, amelyben közölték

vele, hogy „2011. szeptember 21-én, amikor megkapta a
magyar állampolgárságot, elveszítette a szlovákot”, így
hivatalosan is kitörölték a szlovák állampolgárok „Nagy-
könyvéből“.

A levelet Peter Drábek, a belügyi tárca közigazgatási
osztálya állampolgársági részlegének vezetője írta alá.

Egyúttal közölték Boldoghyval, hogy olyan személy, aki-
nek nincs regisztrált lakhelye Szlovákiában. A határo-
zatot továbbítják az illetékes hivataloknak is, ezért a
napokban bevonják a jogosítványát, személyigazolvá-
nyát és az útlevelét, a szociális biztosító és a betegbiz-
tosító állandó lakhely nélkül megszünteti a lefedettsé-
gét, és innentől nem állják az orvosi ellátást és akár ki
is toloncolhatják az országból.
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Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Adminisztrátor, SR
SSM SLOVAKIA s.r.o. Komárno
Kizárólag 40% feletti rokkantnyugdíjas részére!

1
Válogatás 2011 december 1-én a
munkahivatal kis üléstermében,
Komárno, Župná 15, I.emelet 121

Pincér/nő, SR
Ján Prágay – SISTAG, Komárno 1 035/7702604

0908 638 844

Pincér/nő, SR, PHOENIX DONAU s.r.o. Moča,
Csak min. 3 hónapos nyilvántartott álláskereső! 1 0917 425 635

Pincér/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 0917 867 358, Életrajz
az asistent@wellnesspatince.sk

Épület-villanyszerelő, SR, BAU TECH MEISTER s.r.o. KN 5 Telefonszámmal ellátott életrajz a
bau.tech.vj@gmail.com címre.

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

Életrajz és kérvény a
bajiova@femad.sk

e-mail címre

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA POISŤ. a.s. VIG, KN 4 Életrajz a holka@koop.sk
e-mail címre

Minőségellenőr, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 Életrajz és kérvény a

bajiova@femad.sk

Szakács/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz az asis-
tent@wellnesspatince.sk

Szakács/nő, SR, RED CUBE s.r.o. Komárno 2 Életrajz a fastfoodkn@
gmail.com e-mail címre

Marketing-ésprojektmenedzser,SR, DETIAŠKOLAn.o.KN 3 0915 178 936 Életrajz a sek-
ret12@ gmail.com címre

Üzletmenedzser, SR, EUROTRADE TRUCK s.r.o. KN 1 Életrajz a nagy.andrea@
eurotrade.hu címre

Tele-marketinges munkatárs, SR
COMPUTE SLOVENSKO s.r.o. Komárno 3 0948 200 684

Üzleti képviselő, SR
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 Életrajz a nagy.andrea@eurot-

rade.hu, e-mail címre

Üzleti képviselő, SR
LAGOS MOBIL s.r.o. Komárno 1

Életrajz a skadlecova@lagos-
mobil.sk e-mail címre vagy

leadni személyesen
az O2 üzletében.

Üzleti képviselő, SR
EXEKÚCIA RBK s.r.o. Komárno
Kizárólag 40% feletti rokkantnyugdíjas részére!

2 0948 392 440

Operátor, SR, HR CONSULTING
INTERNATIONAL s.r.o. Komárno 20

Jelentkezni személyesen
a munkaadónál, a

Komárno, Župná 14 címen

Mezőgazdaságigép-javító, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová

1 035/7905203
0907 729 842

Bérelszámoló, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz az

asistent@wellnesspatince.sk
Eladó/nő, SR, COOP JEDNOTA SD
Nové Zámky, Munkavégzés helye: Búč 1 Életrajz a galova@

jednota-nz.sk, e-mail címre.
Varrónő (nem kitanult is – betanítási lehetőség), SR,
KOM-POLSTER s.r.o., Komárno-Nová Stráž 20 035/7852043

Varrónő – szabász, SR,
HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0915 069 526

Speditőr, SR,
FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1

Szlovák és magyar nyelvű
életrajz a tunde.horvath.sk

@gmail.com címre.

Technikus (gépjárműeredetiség-vizsgálat), SR
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1 0905 615 476, Munkanapokon

13,00 és 19,00 óra között

Technikus (STK), SR,
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1 0905 615 476, Jelentkezni le-

het munkanapokon

Traktorista, SR, VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905203, 0907 729 842

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

Németnyelvtanár, SR
Základná škola Marcelová 1

Életrajz a mail@ zsmarcelova.
edu.sk címre, vagy személyesen

8,00 és 12,00 óra között.

Szlováknyelvtanár, SR, ZŠ s VJM, Zlatná na Ostrove 1 035/7781121

Stúdióvezető, SR
KS-KOMFORT s.r.o. Komárno 1 Kérvény és életrajz az

info@kskomfort.sk címre
Szervizvezető – szerviz-technikus, SR,
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 0918 187 823

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

Tehergépjármű-vezető, SR
PRAGOKOM s.r.o. Komárno 1 035/7713007

pragokom@zoznam.sk

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

035/7782381
Lakatos, SR
Štefan Kárpáti, Kameničná - Balvany 3 0944 497 611

Lakatos, SR
EUROBRÁNY s.r.o. Komárno 1 0915 483 293

Egészségügyi nővér, SR,
FORLIFE n.o. Komárno 2 Kérvény és életrajz postán:

Komárno, Mederčská 39 címre
Egészségügyi nővér, SR
DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012

035/7722100

Hegesztő – forrasztó, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 5 035/7692890

035/7692133

Hegesztő – szerelő, SR
DELTAFLEX s.r.o. Komárno 1

0918 800 908
Életrajz a bottyan@

freemail.hu e-mail címre.

Állásajánlatok járásunkbólVörös Péter: Mi sem voltunk mindig elégedettek
a végeredménnyel
Vörös Péterrel, a Híd komáromi par-
lamenti képviselőjével beszélgettünk
a kormánytagság eredményességéről,
és arról, mi haszna volt a járásunk-
nak a Radičová-kormányból. Megkér-
deztük, miként vélekedik a Híd ön-
kormányzati munkájáról, és mit sike-
rült elérni a Munka Utcai Alapiskola
érdekében.

• Így utólag nem tűnik egyértel-
műen eredményesnek a Radičová-
kormány tevékenysége.

- Még ha időnként rendezetlennek is
tűntek a sorok, az ország jó irányba ha-
ladt.

• Pedig kívülről inkább ez úgy né-
zett ki, mint egy tarka koalíció, amely
csak magával van elfoglalva, és se-
merre sem haladt.

- Kulcsfontosságú területeken tör-
téntek meghatározó változások, ame-
lyek alapjában átformálták az ország fej-
lődését. Gondoljunk az igazságügy re-
formjára, ahol egy régi garnitúrát kellett
kitakarítani, vagy Dobroslav Trnka le-
váltására, akinek része volt Malina Hed-
vig életének megkeserítésében. Jaroslav
Spišiak rendőrfőnök visszatérésével
újra rosszul alszanak a gazemberek, és
a rendőrségi mutatók egyértelmű javu-
lásról tanúskodnak. Az ország adóssá-
gának növekedését sikerült visszaszorí-
tani. Amikor a Radičová-kormány át-
vette az irányítást, a költségvetési hiány
7% körül mozgott. Ma meg azon izgu-
lunk, hogy ezt a hiányt csak 4% alá tud-
tuk leszorítani. Természetesen ennek
ára van, és az emberek ezt a saját bőrü-
kön érzik. Emlékezzünk csak vissza
arra, milyen állapotban vette át az or-
szágot 1998-ban Mečiartól Dzurinda. És
ahhoz, hogy a gazdaságot gatyába rázza,
és hogy az emberek valamilyen pozitív
elmozdulást érzékeljenek ezen a téren,
8 évre volt szükség. Az előző Dzurinda-
kormány után a munkanélküliség a Ko-
máromi járásban 2007-ben 8 százalék
alá, 2008-ban pedig 7 százalék alá süly-
lyedt. Ez mutatja az akkori kormánynak
a gazdaságpolitikáját. Aztán megint jött
egy felelőtlenül osztogató kabinet, akik
csak a mának éltek és elfelejtették, hogy
az emberek élete nem négy évről szól.
Ennek következtében ugrott meg pél-
dául a Komáromi járásban a munka-
nélküliség 16,8 százalékra. Ilyen álla-
potban vettük át az országot, és a ne-

hézségeket csak tetézte a gazdasági vál-
ság.

• A magyar vonatkozású törvénye-
ket viszont sokszor a partnerek fúrták
meg. Még azt sem sikerült átültetni,
amit a koalíciós szerződés magában
foglalt.

- Mi sem voltunk mindig elégedettek
a végeredménnyel. Viszont nem osz-
tom az ellendrukkerek véleményét,
hogy ha nem tudjuk egy az egyben az
általunk ideálisnak vélt elképzeléseket
elfogadtatni, akkor inkább minden
vesszen. Olyan ez, mint az a sofőr, aki
ahelyett, hogy a defektes gumiját fel-
fújná legalább annyira, hogy eljusson a
legközelebbi szervizig, azon siránkozik,
hogy neki inkább egy új abroncs kéne,
és arra vár, hogy az autó magától elin-
duljon. A parlamenti döntéshozatal-
nak az a logikája, hogy abból lehet va-
lóság, amihez van 76 szavazat. Nem aka-
rok senkivel sem jogi disputákat foly-
tatni, de a tények önmagukért beszél-
nek. Ma Kálazon mindenki nyugodtan
forgathatja a magyarul megfogalmazott
műsorfüzetet, azért nem büntetnek
meg senkit. A magyaroknak nem kell
stadionokban tüntetést szervezniük
azért, hogy szabadon használhassák
anyanyelvüket a közéletben és a hiva-
talos érintkezésben.

• És az állampolgársági törvény
módosítása is elbukott.

- Az állampolgársági törvény módo-
sítása nem bukott meg, hanem függő-
ben maradt. De örülök annak, hogy
amire én már áprilisban figyelmeztet-
tem – éspedig hogy a szlovák állam-
polgársági törvény alkotmányellenes –
az nyárra beérett, és sikerült meggyőzni
kormánypárti képviselőket, hogy alá-
írásukkal támogassák alkotmánybíró-
sági beadványunkat.

• Akkor nézzük másképpen.
Mondjon néhány konkrétumot, amit
sikerült elérni a szlovákiai magyarok-
nak.

Van ilyen is bőven. Sikerült bővíteni
a magyar adást a köztévében, megerő-
sítettük a Pátria Rádió státuszát, mivel
korábban azt törvény nem garantálta.
Az RTVS tanácsban kilenc tagból kettő
magyar. A kisebbségekért felelős mi-
niszterelnök-helyettes hivatalát meg-
erősítettük. A kisebbségi kultúrákra
szánt pénzt megemeltük, és jövő év-
ben is szeretnénk tovább emelni fél mil-

lió euróval. Útszakaszok lettek felújítva
a Csallóközben, amire régóta nem volt
példa. Korábban a Szlovákia déli részé-
ről pályázó önkormányzatok mindig ki-
sebb számban nyertek, most ezt sikerült
sok esetben kiegyenlíteni, sőt még az el-
lenkezőjére is volt példa. Sorolhatnám
még tovább, és arról nem is szóltam,
hogy sok dolog közvetve befolyásolja a
szlovákiai magyarságot. A Komáromi
járási hivatalokban a Fico-kormány
ideje alatt tilos volt megszólalni a hiva-
talnoknak magyarul. Ez nemcsak hogy
megszűnt, de több lett a magyar felirat
is. És a Komáromi régió képviselője-
ként arra is büszke vagyok, hogy hét
százalékkal magasabb állami támoga-
tást kapott a Selye Egyetem, mint a
többi egyetem normatívája. A Selye
Egyetem nemcsak a szlovákiai magyar
oktatás miatt szívügyünk, hanem Ko-
máromban az egyik legnagyobb mun-
kaadó jelenleg, és közvetve sok vállal-
kozásnak jelent bevételt a közel 2500
hallgató és a 200 fős egyetemi sze-
mélyzet.

• Ha már Komárom, azt mivel ma-
gyarázza, hogy a Híd jól szerepelt az
önkormányzati választásokon, de
Bastrnák Tibor alulmaradt? Mindkét
kihívója megelőzte.

- Ez jól mutatja, hogy a Híd által kép-
viselt elképzelésekre nyitottak az em-
berek. Az azonban tény, hogy Bastrnák
Tibornak nem sikerült meggyőzni a ko-
máromiakat, hogy harmadszor is pol-
gármesterré válasszák. Az önkormány-
zati választások óta egy év telt el, és
most már mindenkinek van összeha-
sonlítási alapja. Én azt látom, hogy ami

a városban most épül, az még nagyrészt
az előző vezetés sikeres pályázatainak
eredménye. Azt látom, hogy sok szóbe-
széd volt vele kapcsolatosan, de a mos-
tani városvezetés még ma sem tud sem-
milyen konkrétumot felhozni, holott
erre a képviselő-testület június 30-ig kö-
telezte.

Másodsorban megjegyezném, hogy a
Híd frakciót Komáromban 11 szorgal-
mas képviselő alkotja. Olyan emberek,
mint Varga Tamás, aki több sikeres ön-
kéntes akciót vezényelt le Komárom-
ban, vagy Dubány Imre, akinek szak-
mai tudását mindenki elismeri, de em-
líthetném Ipóth Szilárdot is, aki a spor-
tért rengeteg szabad idejét áldozza fel.
És csak pár nevet említettem, pedig
mindenki szorgalmasan dolgozik, és a
Híd frakció képviselői hoztak igazán
friss vért a város vezetésébe. A mostani
vezetés megváltóként hirdette magát,
ugyanakkor SNS közeli ügyvédi irodá-
val dolgoznak, amiről a szerződést nem
teszik fel a város honlapjára. A közbe-
szerzések terén több a sikertelen, mint
a sikeres, és a pályázatírásban sem látok
igazán mozgást. A munkanélküliséget
meg egyelőre csak a saját pajtások el-
helyezésével kezelték.

• Apropó közbeszerzések, a Munka
utcai alapiskola kapcsán Ön segítsé-
get ígért.

Így igaz, voltam Anton Marek pol-
gármesternél, majd Simon Zsolt mi-
niszterrel egyeztettem. Meglepett,
hogy a város vezetéséből egyesek po-
litikai szempontokkal foglalkoztak
ahelyett, hogy a közbeszerzésre figyel-
tek volna. Jeleztem, hogy én a szakmai
dolgokban és a sikeres pénzlehívás-
ban szeretnék segíteni. Ugyanis egy
olyan alapiskola felújításáról van szó,
amely nemcsak Komárom városában,
hanem a Nyitrai kerületben is az egyik
legsikeresebb. Ebben a helyzetben ne-
künk egyetlen kérdéssel kell foglal-
koznunk, hogy 2012. január 12-ig a vá-
ros egy sikeres közbeszerzést bonyo-
lítson le. Ezért kértem, hogy készítsék
el újra a közbeszerzési kiírást, amit én
elvittem véleményezésre a miniszté-
riumba, és három nap múltával sze-
mélyesen vittem be a polgármesteri
hivatalba a kijavított változatot. Na-
gyon remélem, hogy a hibákat kijavít-
ják, és mihamarabb kiírják a közbe-
szerzést. szt

Folytatás az 1. oldalról
A Nádor utcán található egyik kávézó oldalára ke-

rült az Esterházynak emléket állító dombormű. Az
alkotás Nagy János szobrászművész munkája, aki
több elismerése mellett 1994-ben Esterházy-díjban
is részesült. A domborművön Esterházy börtönben
meggyötört arca látható, alatta a rabszáma és há-
romnyelvű felirat. Az emlékhely kialakítása az Egy
Jobb Komáromért mozgalom kezdeményezésére
jött létre, és a költségeket közadakozásból, szpon-
zorok segítségével fedezték. Mint azt megtudtuk,
eredetileg későbbre tervezték a dombormű avatá-
sát, azonban az Esterházy körül zajló események

miatt döntöttek a korábbi időpont mellett, szim-
bolikusan a november 17-i dátumot választva,
amely a totalitárius rendszer elleni harc emlék-
napja.

A mozgalom korábban tartott esetleges provoká-
ciótól is, mivel már zajlik a pártok kampánya, azon-
ban a rendezvény nyugodt hangnemben, atrocitá-
soktól mentesen zajlott le. Mintegy 200-250 emlé-
kező vett részt a megemlékezésen. Az ünnepség
elején Boldoghy Olivér szólalt fel az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Kezdeményezés nevében. Majd
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkára felszólalásában Esterházy igye-

kezetét méltatta a politikai párbeszédre, és a meg-
békélési folyamatokra. Duray Miklós felszólalásá-
ban a novemberi párhuzamot és a szimbolikus dá-
tumot hangsúlyozta. Berényi József, az MKP elnöke
felszólalásában a New York-i Rágalmazásellenes
Liga díjátadóján tapasztalt élményeiről számolt be.
A beszédeket követően Balogh Csaba, Magyaror-
szág szlovákiai nagykövete Knirs Imrével, az Egy
Jobb Komáromért Mozgalom elnökével közösen
leplezték le a domborművet, amelyet egyházi áldás
követett. Zárásként többen megkoszorúzták az al-
kotást, majd a Himnusszal ért véget a rendezvény.

(b)

Domborművet avattak Komárom belvárosában

Folytatás az 1. oldalról
Azért a feltételes mód, mert az elmúlt hét fo-

lyamán történtek bizonyos dolgok, amelyek akár
változtathatnak is ezen a tervezeten. Amint azt
már jeleztük, a bíróság elmarasztaló ítéletet hozott
Komjáti László polgármester egyik ügyében. Nem
titok, hogy több feljelentés kivizsgálása is folya-
matban van a polgármester eddigi ténykedése
okán, az egyikben már jogerős ítélet született. Az
ítélet három év felfüggesztett szabadságvesztés,

ami egyben azt is jelentheti, hogy Komjáti László
polgármester, akár népszavazás nélkül, automa-
tikusan is elveszítheti mandátumát az ítélet át-
vétele után. Amennyiben ugyanis szándékos
bűncselekményt állapított meg a bíróság, úgy a
polgármester azt köteles haladéktalanul jelezni az
önkormányzat felé, amely tudomásul veszi a pol-
gármester mandátumvesztését. Amennyiben vi-
szont nem szándékos bűncselekményről lenne
szó, úgy szombaton a nemesócsai választópolgá-
rok döntenek Komjáti László maradásáról, illetve
távozásáról a polgármesteri székből.

Az ügyben megkerestük Szép Lajost, Neme-
sócsa Község alpolgármesterét, aki a következő-
ket mondta el lapunknak: „Ebben a pillanat-
ban nem tudok közelebbit mondani, egyelőre
készülünk a népszavazásra. Persze, amennyi-
ben a polgármester úr ezen a héten átveszi az íté-
letet, és a törvény értelmében fog eljárni, úgy a
hét folyamán összehívom a testületi ülést, ahol

pontosítjuk a további teendőket. Nem gondo-
lom, hogy időzavarban lennénk, hiszen a nép-
szavazás időpontja a törvényeknek megfelelően
ki volt tűzve, tehát amennyiben nem automati-
kus, törvényben leírt mandátumvesztésről
lenne szó, úgy azt annak rendje s módja szerint
megtartjuk” – mondta el Szép Lajos alpolgár-
mester.

A nemesócsai „szappanopera” kapcsán nem
lényegtelen, hogy a nagyközség ez év áprilisa óta
kényszerfelügyelet alatt működik, és annak be-
fejezése is eléggé távolinak látszik. Amíg ugyanis
a község nem rendezi adósságait, a kényszer-
felügyeleti biztos a községben marad. Ez akár
szerencsés is lehet a település szempontjából, hi-
szen Ing. Jana Tomšíková kényszerfelügyeleti
biztos tevékenysége nagyon pozitív hatással van
a község életére. Önkormányzati képviselők el-
mondásai szerint, az említett időszakban, még
az adósságok rendezése mellett is, több pozitív
előrelépés történt a községben, mint Komjáti
László eddigi polgármesterkedése alatt. Ezért is
fontos, hogy amennyiben szombaton mégis
lenne népszavazás, a polgárok azon vegyenek
részt, és szabadon nyilvánítsanak véleményt.

Október 30-i számunkban bővebben beszá-
moltunk Jana Tomšíková kényszerfelügyeleti
biztos beszámolójáról, ami döbbenetes felfede-
zéseket tartalmaz Komjáti László tevékenységé-
vel kapcsolatosan. Divatos kifejezéssel szólva,
újabb és újabb „csontvázak potyognak ki a szek-
rényből”. Újabb és újabb feljelentések várhatóak,
holott a nemesócsai képviselők már eddig is
sok munkát adtak a rendőrségnek és bírósá-
goknak. Ezért nem is igazán tudni, mikor és
hogyan végződik az egész történet. Nemcsak a
községi vagyon értékelődött le, de az emberekre
már erkölcsileg is rossz hatással van a jelenlegi
állapot. Nemesócsa azonban további, belátha-
tatlan károkat szenvedhet, amennyiben nem
történik gyors változás. Amíg tart a kényszerfel-
ügyelet, és a község nem lábal ki az adósságok-
ból, addig uniós pályázatokat sem nyújthat be.
Ez szinte behozhatatlan hátrányba hozhatja a
nagyközséget szomszédjaival és más települé-
sekkel szemben.

Nemesócsa többet és jobbat érdemel!
Böröczky József

A nemesócsai szappanopera
folytatódik, bizonytalan
a hétvégi népszavazás

Információink alapján egy párkányi család volt az
elszenvedője annak a közlekedési balesetnek,
mely Nagymegyeren történt november 17-én. Az

I/63-as főutat keresztező vasúti átjárón állítólag a pi-
ros jelzés ellenére akart áthaladni este nyolc óra táj-
ban egy Fiat Punto. A benne ülők szerencsétlensé-
gére éppen akkor ért oda a Komárom irányából ér-
kező személyvonat, melynek mozdonya az autó jobb
oldalába rohant. A nagyerejű ütközés az autót a vas-
úti pálya mellé lökte, utasait csak hidraulikus fe-
szítő- és vágóeszközökkel tudták kiszabadítani
a nagymegyeri tűzotók. A baleset következtében
a család két tagja, a 60 éves édesanya és 31 esztendős fia, a helyszínen életét vesztette. A gép-
járművet vezető édesapát (61) nagyon súlyos sérülésekkel szállították a mentők a dunaszer-
dahelyi kórházba, ahol néhány órával később végül ő is meghalt. A személyvonaton utazók
közül senki sem sérült meg. A tragikus baleset körülményeit és a felelősség megállapítását vizs-
gálja rendőrség. Kovács Zoltán

Három halott a vasúti átjáróban
történt balesetben

Komjáti László
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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: Karasz Viktor

Nemzetközi fotókiállítás a Csemadok Galériában
A komáromi Helios Fotóklub és a Csema-
dok alapszervezete közreműködésével ke-
rült megrendezésre a XI. Nemzetközi Ma-
gyar Fotóművészeti Kiállítás.

Az idei vándorkiállításra 179 pályázó 1645 di-
gitális formátumú fényképe érkezett a világ 11
országából, Angliából, Ausztráliából, Izrael-
ből, Magyarországról, Németországból, Romá-
niából, Spanyolországból, Svédországból, Szer-
biából, Szlovákiából és Ukrajnából. Az alkotá-
sokból budapesti szakmai zsűri választotta ki
azt a 76 fotót, amelyeket több ország városai-
ban szemrevételezhetnek majd az érdeklődők.
Szlovákiából 34 alkotó összesen 300 fotót ne-
vezett be a versenybe, de azok közül a zsűri
csupán 9 alkotást sorolt be a vándorkiállításra,
nevezetesen a bősi Bátky Tamás, a dunaszer-
dahelyi Kanovits Gábor, a nemesócsai Ollári Il-
dikó, a gútai Forró Imre, a naszvadi Holop Fe-
renc, a perbetei Varga Tibor, valamint a ko-
máromi Švec Andrea és Prezmeczky Péter mű-

veit. Az idei fődíjat a királyhelmeci szárma-
zású, jelenleg Komáromban élő Kaskó József
kapta „Az élet hálójában“ című képéért.

A művek november közepéig Komáromban,
majd Léván, Naszvadon és Párkányban lesz-
nek láthatók. Szlovákia után Erdélyben tekint-
heti meg őket a művészetkedvelő közönség.

(miriák)
A felvételt a Helios Fotóklub készítette

Nagy Tivadar és Stubendek László a megnyitón

Nyitott nap a búcsi szakközépiskolában

Az O2 Filip pausállal most:
• a kiválasztott telefonok

bármelyikét féláron megkaphatja
• ingyenes hívások

az O2 hálózatán belül
• hívás a többi hálózatba
mindössze 0,11 euróért

Ajánlatunk
a készlet erejéig tart!

Őrült
napOK!

Telefonok lekötés né
lkül!

Kiváló telefonok
féláron!

O2
0800 02 02 02

www.o2.sk

A dunaszerdahelyi Vásártéri Magán Szakközépiskola intézménye 1991 óta működik, ebben
a tanévben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

Az iskolának számos kihelyezett részlege van Szlovákia-szerte. Az iskola képzésének újdon-
ságai közé tartozik, hogy a következő tanévben újabb kihelyezett részleggel bővül. Búcson 2012.
szeptember 1-jétől szintén színvonalas oktatás és számos tanulmányi szak várja az oda jelent-
kezőket.

Ezen kihelyezett részlegük prioritása, hogy új tanulmányi szakot indítanak szőlészetet és gyü-
mölcstermesztést, ahol a diákok megismerkedhetnek a magas fokú borászati és szőlészeti
technológiákkal, a legmodernebb berendezésekkel és jól felszerelt laboratóriummal, ahol a di-
ákokat szakképzett oktatók ismertetik meg a legmodernebb eljárásokkal. Szeretettel várnak min-
den kedves érdeklődő diákot, szülőt és pedagógusot a 2011. november 23-án megrendezésre ke-
rülő nyitott napokra, amelyre Búcson a Vintop Karkó panzióval szemben lévő új iskolaépület-
ben kerül sor 10 órától 14 óráig. (miriák)

November 10-én tartotta már
hagyományos ügyféltalálkozó-
ját, határ menti vállalkozói fó-
rumát a Paragraf Adótanácsadó
és Könyvelő Iroda. A színvona-
las rendezvényen a Prestige ét-
teremben mintegy 60 vállalkozó
vett részt.

Szalay László ügyvezető év-
értékelőjében elmondta, hogy
2010/11-ben sikeres üzleti évet
zárnak. Fő stratégiai célkitűzé-
sük az idei évre a könyvelési
szolgáltatások színvonalának
emelése volt. Ennek keretében
ügyfeleik évente két alkalom-
mal ingyenes, részletes tájé-
koztatást kapnak cégük aktuális
pénzügyi helyzetéről. Partnere-
iknek minden évben egy adó-
terv kimutatást is küldenek,
mellyel egész évre előre látják,
betervezhetik a vállalkozók a fi-
zetendő adókat, járulékokat.

Az ügyvezető kiemelte, minden évben gyakorlati programot hirdetnek a Se-
lye János Egyetem végzős közgazdász hallgatói részére. A gyakorlati program
után a legtehetségesebb fiataloknak munkát is biztosítanak, így 2011-ben im-
máron a harmadik végzős egyetemistát foglalkoztatják cégüknél.

Szalay László arról is beszámolt, hogy ezzel a bővítéssel cégüknél 12-en
dolgoznak, ami vidéki könyvelőirodáknál már meghatározó szerepet jelent a
piacon.

Az est kellemes vacsorával és beszélgetéssel zárult.

Határ menti vállalkozói fórum

Bán István, Balaskó Diana, Szalay László

A januári 5,5 és júliusi 7 %-os drágulás után az új évtől Szlovákiában való-
színűleg újabb 5 %-kal emelkedik a lakossági földgáz ára.

Az egyik országos napilap információi szerint a Szlovák Gázművek (SPP) 23 szá-
zalékos drágításra vonatkozó javaslatát nem fogja elfogadni az árszabályozási hi-
vatal, de az 5 százalékos gázáremelést is megérzik majd a háztartások.Számítá-
saik szerint egy hétköznapi, 100 négyzetméteres családi ház esetében, ahol a fű-
tés, a vízmelegítés és a főzés is gázzal történik, s évi 3 ezer köbméter a fogyasz-
tás, a gáz 5 százalékos drágulása havi szinten nagyjából 6 euró pluszt fog jelen-
teni. Idén januárban már 5,5 százalékkal, júliusban pedig további 7 százalékkal
emelkedett a gáz ára. A drágulást egyrészt a kőolaj magas világpiaci ára, másrészt
a kormány takarékossági csomagja vonta maga után – írta a napilap.Jozef Hol-
jenčík, az árszabályozási hivatal vezetője sem megerősíteni, sem cáfolni nem kí-
vánta az 5 százalékos gázáremelésről szóló lapértesülést. b

Újabb gáz
(ár emelés) lesz?!

Ösztöndíj a magyar iskolába
íratott kisdiákoknak
A 1989-ben Rákóczi Szövetség azzal
a céllal jött létre, hogy a határon túl
élő magyar kisebbségek nemzeti,
kulturális, szellemi, közművelődési
és érdekképviseleti tevékenységét
segítse és hatékonyan részt vállal-
jon identitástudatuk megőrzésében.

A 2011/2012-es tanévben a Komá-
romi régióban is teljes körű támoga-
tást nyújt minden magyar iskolába
iratkozó kisdiáknak. Az ösztöndíjak
átadásának szervezésében a Rákóczi
Szövetség partnerszervezete a Komá-
rom és Vidéke célalap nyújtott segít-
séget, Hortai Éva a célalap igazgató ta-
nácsának elnöke, Varga Anna a céla-
lap ügyvezetője és Cúth Csaba a taná-
csadó testület elnöke. Az ösztöndíjak
átadása a régióban 4 helyszínen való-
sult meg.

November 8-án az Eötvös Utcai
Alapiskolában a komáromi alapisko-
lák (Eötvös Utcai Alapiskola, Munka
Utcai Alapiskola, Marianum Iskola-
központ, Jókai Utcai Alapiskola, Kise-
gítő Iskola), valamint a hetényi, du-
naradványi, keszegfalusi és perbetei
alapiskolák elsősei, összesen 209-en,
vehették át ünnepélyes keretek között
a támogatást. Az ünnepséget Csinta-
lan Zsuzsanna igazgatónő nyitotta
meg, majd az Eötvös Utcai Alapiskola
diákjainak műsora következett.

A következő napon két helyszínen,
Naszvadon és Bátorkeszin került sor

az ösztöndíjak átadására, Naszvadon
17, Bátorkeszin 48 kisiskolás számára.
A Rákóczi Szövetséget Halzl József el-
nök úr képviselte. A naszvadi alapis-
kolában, Becse Norbert igazgató kö-
szöntötte a vendégeket és a szülőket,
megköszönve a Rákóczi Szövetség

munkáját. A másik helyszínen, a bá-
torkeszi Kultúrházban négy település
(Madar, Dunamocs, Búcs, Bátorkeszi)
kisiskolásai és szülői vehették át az
ösztöndíjat.

A november 15-i ünnepségen a csal-
lóközaranyosi és ekeli magyar iskolák
35 elsős diákja és szülei vették át az
ösztöndíját a csallóközaranyosi Kóc-
zán Mór Alapiskolában. Jelen volt
Csallóközaranyos polgármestere,
Varjú Éva, valamint Csallóközaranyos
testvértelepülésének, Ács nagyköz-
ségnek alpolgármestere, Rohonczi Jó-
zsef, a program támogatójaként. Az
ünnepségen a csallóközaranyosi alap-
iskola igazgatónője, Várady Kornélia
mondott beszédet, megköszönve a Rá-
kóczi Szövetség támogatását és az ügy
érdekében végzett munkáját.

Ezt követően került sor az iskola di-
ákjainak műsorára, majd Halzl József
elnök köszöntötte a szülőket. Beszé-
dében a magyar iskolaválasztás érvei-
nek hangsúlyozása mellett kitért a
márciusi előrehozott parlamenti vá-
lasztások fontosságára, és a részvételre
biztatta a szülőket. ssy
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Karácsonyi játék a DELTÁ-val
A Szlovákiai Református Ke-

resztyén Egyház Diakóniai
Központja (DK) a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálattal
(MRSZ) közösen hirdeti meg
az idei Nyilas Misi Karácsonya
nevű programját. Idén az
egész Felvidékről Dunaszer-
dahelytől Királyhelmecig le-

het küldeni csomagokat. További újdonság, hogy idén
gyűjtünk felnőtteknek szóló csomagokat is, amik egész-
ségükben akadályozottaknak lennének továbbítva. A
csomagokkal részben Böjte Csaba által vezetett Dévai
Szent Ferenc Alapítvány Parajdon működő napközi ott-
honának (Szent Borbála) a sóvidéki gyerekeknek szer-
vezett karácsonyi ünnepségét szeretnénk gazdagítani.

Van lehetőség segíteni is!
Nem csak anyagi támogatásokat várunk, de mivel a

csomagok elszállítása jelentős anyagi terhet jelent, így
kérjük azokat, akik pénzbeli hozzájárulással támogat-
nák a programot, adományaikkal segítsék az ajándékok
elszállítását. Ezt megtehetik a bekapcsolódó lelkészi hi-
vatalokban, vagy a Diakonia Reformata n.o. számlaszá-
mára utalt összeggel – 9576161/5200; az átutalásnál kér-
jük feltüntetni: Nyilas Misi.

Kérdésekkel kapcsolatban a nyilasmisi.sk@gmail.com,
vagy a +421 915 180 056 – os telefonszámon kérhető tá-
jékoztatás a program szlovákiai főkoordinátoránál.

A gyűjtés december 2-ig tart! Bővebb információ:
http://nyilasmisikaracsonya2011.blogspot.com/

Lengyel Zoltán

Ajándékozz, hogy másoknak
is boldog legyen az ünnep!

Advent
- az ünnepi készülődés Lakossági fórum keretén be-

lül látogatott el a csallóközi
városba Nagy József (Híd
párt) környezetvédelmi mi-
niszter és Érsek Árpád (Híd
párt) közlekedésügyi állam-
titkár. A művelődési otthon-
ban több kérdéskörben is tá-
jékoztatást kaptak az érdek-
lődők, akik csak gyér szám-
ban – valamivel több, mint
húszan - jelentek meg a Híd
párt helyi szervezetének ren-
dezvényén.

Előbb az államtitkár vázolta
fel a főtémákat, melyek közé
az R7-es gyorsforgalmi út épí-
tése, a 63-as főút közelmúlt-
ban történt kiszélesítése, a
cseh RegioJet társaság vonata-
inak február közepétől induló
közlekedése a Pozsony és Ko-
márom közötti szakaszon, a
kerékpárutak építése, vala-
mint a Révkomárom és Ko-
márom közötti új Duna-híd
megvalósítása tartozott. Ez
utóbbi építésére egyelőre nincs
pénz se a szlovák, se a magyar
oldalon, konstatálta tömören
Érsek Árpád. De hozzátette, a
híd megvalósításához a 2014-
től esedékes újabb uniós pénz-
csomagokból szeretnének

anyagi eszközöket megpá-
lyázni. A cseh RegioJet társa-
ságnál sikerült elérniük, hogy
vonataik márciusra tervezett
indulása helyett már február
közepétől közlekedjenek az új
szerelvények, fokozatosan ál-
lítják őket hadrendbe. A Po-
zsony – Dunaszerdahely kö-
zötti vasúti pályaszakasz fel-
újítása a befejezéséhez közele-
dik, Komárom és Dunaszer-
dahely között 2012-ben újítják
fel a megállóhelyeket és pero-
nokat, de az anyagi költsége-
ket itt már lényegében a cseh
vasúttársaság fedezi – tette
hozzá az államtitkár. Aki azt is
megemlítette, hogy a déli ré-
giókban megszüntetett vasút-
vonalak nyomvonalán lehető-
ség van kerékpárutak kiépíté-
sére, az önkormányzatok egy
euróért 99 évre vehetik bérbe,
a négy szakaszból három iránt
van érdeklődés. Érsek elmon-
dása szerint a Komárom és
Gúta közötti szakaszra nem
tartanak igényt az érintett ön-
kormányzatok, mert a kerék-
párutat a Vág folyó gátján kép-
zelik el. A lakossági fórumon a
nagymegyeri önkormányzat
több képviselője is részt vett, az
egyikük éppen azt kifogásolta,

hogy az R7-es gyorsforgalmi út
tervezett nyomvonala elkerüli
majd a várost. Nagy József kör-
nyezetvédelmi miniszter erre
reagálva válaszolt, hogy az R7-
es ugyan elkerüli a várost, de
csak Dunaszerdahely után tér
majd el a 63-as főút vonalától,
így a nagymegyerieknek nem
lesz akkora távolságra a gyors-
forgalmi út, s ez környezetvé-
delmi szempontból akár a vá-
ros hasznára is válhat.

A miniszter a pártja eddig
elért eredményeit is megem-
lítette, a közelgő választások-
kal kapcsolatban megjegyezte,
hogy a Magyar Koalíció Pártja
és a Híd választási együttmű-

ködésével kapcsolatos témát
lezárták, erről már nem érde-
mes többet beszélni. Az elfo-
gadott nyelvtörvény alapján
lényegesnek tartotta, kor-
mánytényezőként sikerült el-
érniük, hogy a szlovákiai ma-
gyarok mindennapjaikat szo-
rongásmentes érzéssel tudják
megélni. Kihangsúlyozta,
hogy a szlovákiai magyarok
dolgait itt kellene intézni, és
nem Budapesten. A lakossági
fórum részvevői megtudták,
hogy Nagy József miniszter
már tárgyalt a komáromi Se-
lye János Egyetem illetékesei-
vel egy környezetvédelmi tan-
szék létrehozásának lehetősé-

géről, amit Dunaszerdahelyen
nyitnának meg, ebben sze-
retné segíteni az egyetemet. A
környezetvédelmi miniszter
azt is megemlítette, még a vá-
lasztásokig szeretné elérni,
hogy a belvíz elleni védeke-
zésre 120 község kaphasson
támogatást, szükség esetén te-
lepülésenként 20 ezertől 50
ezer euróig. A lakossági fóru-
mon felszólalt Tóth Patrícia, a
járási munkaügyi hivatal igaz-
gatója is, aki a munkahelyte-
remtésről, ennek támogatási
lehetőségeiről beszélt olyan
ágazatokban, mint az idegen-
forgalom és a mezőgazdaság.
A gyűlésen az államhatár felé
vezető nemzetközi főút, a
Medvei út szomszédságában
lévő két utca, a Gagarin és
Duna utca lakosainak petíció-
ját is felolvasták, akik az élet-
környezetükre káros és zajos
közlekedés miatt azt szeretnék
elérni, hogy a Medvei útnak
ezt a szakaszát teljesen újítsák
fel, építsenek zajszűrő falakat
az út mellé vagy vezessenek
be sebességkorlátozást az ille-
tékesek. Petíciójukat a közle-
kedésügyi minisztériumnak is
elküldik. Kép és szöveg:

Kovács Zoltán

Miniszter és államtitkár Nagymegyeren

A petíció eljut a közlekedésügyi minisztériumba is

Az adventi naptár december 1-jétől számolja a
napokat karácsonyig, segíti gyermekeinket a vá-
rakozásban, s emellett karácsonyi hangulatba
hozza a család apraját-nagyját. Az ablakok mö-
gött, vagy a kis csomagokban számos ajándékot
elrejthetünk: kis csokifigurákat, cukorkát, szép
karácsonyi képeket, apró ajándékokat, kekszet
vagy esetleg akár gyümölcsöt is! Íme néhány
olcsó, kivitelezhető, egyszerű, ám annál nagy-
szerűbb ötlet!

A batyu adventi naptár:
Ugyanolyan, vagy akár

különböző, de mégis har-
monizáló anyagokból kis,
négyzet alapú darabokat vá-
gunk ki, majd a közepükre
helyezvén meglepetésün-

ket egy szép szalaggal átkötjük az egészet. A kész
kis batyukat pedig fellógatjuk egy madzagra, egy
piros szalagra vagy egy díszláncra, s ezt kiakaszt-
hatjuk gyermekünk szobájának ajtajára, de bár-
melyik falnak, bútornak vagy akár a kandallónak
is ünnepi hangulatot varázsol.

A zsebes adventi naptár:
Egy tetszőleges méretű

kartonlapot bevonunk
piros, vagy az alkalom-
hoz illő anyaggal, melyre
előzőleg 24 kis zsebet
varrtunk, s ráírtuk mind-
egyikre egyenként a na-

pok számát. Ajándékainkat ezekbe rejthetjük akár
à la natúr, akár kis batyukba csomagolva.

A csomagnaptár:
Tökéletes választás azok-

nak, akiknek bár kéz-
ügyessége nem veri az ege-
ket, mégis valami igazán
egyedire vágynak. Érdekes
ötlet lehet ezeknek a cso-
magoknak egy kis külön
adventi sarok kialakítása a

lakásban (mely akár az ablakpárkány is lehet szé-
pen feldíszítve a sorakozó kis csomagokkal). A csa-
lád pedig minden este itt gyűlvén össze szertartás-
szerűen kibonthat egy-egy kis ajándékcsomagot.

A doboznaptár:
Bizonyára minden ház-

tartásban ismeretesek
ezek a kis gyufás skatu-
lyák, melyek kiürülvén
számos ötlet alapját kép-
zik. Ilyen lehet például ez
az ötletes piramis (vagy ha
úgy tetszik fenyőfa) alakú

dobozkalendárium. A skatulyák elejére felra-
gasztjuk vagy felírjuk a számokat, s a dobozok
összeragasztása után az egészet beborítjuk egy
méretre vágott díszpapírral, de akár műhóval,
ezüst spray-vel vagy fenyőágakkal is díszíthetjük.
Ha azonban ennél is türelmesebbek vagyunk, kü-
lön-külön is díszíthetjük a dobozkákat még ösz-
szeragasztásuk előtt.

Reméljük sikerült ötletet adnunk, hogy min-
denki, aki saját készítésű adventi naptárral sze-
retne előrukkolni a gyerekeknek, megtalálja a ked-
vére valót, melyet maga is könnyedén elkészíthet.

Készítsünk adventi naptárt!

Nemcsak szerettei fogják
megajándékozni karácsonyra, hanem a DELTA is!
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Nyerjen ajándékot a fa alá!
A játék feltételei: A múlt heti számunkban megjelent alaprajzra

(aki lemaradt, még szerkesztőségünkben hozzájuthat) ragassza
fel a szelvényeket a megszámozott sorrendben. A szelvényeket
három héten át közöljük lapunkban, az utolsó 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.

Krisztián virágbolt

W Family s.r.o.
fürdőszoba bútor

Ezen a héten vasárnap lesz advent első vasárnapja. A
mostani rohanó világban a régi hagyományok las-
san elfelejtődnek, ilyenkor azonban kezdjük érezni,
hogy ez az időszak az év legszebb ünnepét készíti elő.

Sokan nem tudják, honnan
ered az adventi koszorú készí-

tése. Egy ősi pogány szokás
szerint amikor az emberek
hittek a boszorkányokban
és varázslókban, koszorút
fontak szalmából, fenyő-
ágakból és ezt arany és
vörös színekkel díszítet-
ték. A piros az életet, a

sárga vagy arany a fényt jel-
képezte, a kör (koszorú) pe-

dig az örökkévalóságot mu-
tatta, mely varázserővel bírt. Azt

tartották, hogy egy ilyen koszorúval minden gonosz
szellemet távol lehet tartani a háztól. Ez a szokás később
feledésbe merült, majd az idők múltával 1839-ben egy
evangélikus lelkész elevenítette fel újra: egy felfüggesz-
tett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül
minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. A
mostani adventi koszorú négy gyertyája az utolsó négy
hetet jelöli, melyekből egyet-egyet minden vasárnap
gyújthatunk meg, majd az utolsó, mely rendszerint más
színű, mint a többi, már Karácsonyra marad. A katolikus
egyházban advent liturgikus színe a lila, mely a bűnbá-
natot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi.
-ga-

Két rendezvény keretén belül is meg-
emlékeztek Nagymegyeren Liszt Fe-
rencről, a 200 évvel ezelőtt született
zeneszerzőről.

A bicentenárium kapcsán a városi
művelődési otthonban nyílt november
10-i kiállítás a zeneszerző életútjának
fontosabb állomásait mutatta be az ér-
deklődőknek. Egy nappal később pe-
dig Liszt Ferenc-emlékkoncert zajlott a
római katolikus plébániatemplomban,
ahol a helyi Bárdos Lajos Vegyes Ka-
ron kívül a hasonló nevű csornai ének-
kar és a szintén helyi Janiga József Mű-
vészeti Alapiskola Leánykara és diákjai
léptek a közönség elé. Az esten a nagy-
megyeri Fehér Eszter zongorajátéka is
része volt a műsornak. Egyébként a

Liszt-kiállítás és -emlékkoncert a XIX.
Nagymegyeri Besnyei György Kulturális
Napok keretén belül zajlott, ez utóbbi
október 30-án kezdődött és egészen
december 18-ig tart. A rendezvényso-
rozat a 18. században élt, nagymegyeri
származású református prédikátornak
és bibliafordítónak, Besnyei Györgynek
állít emléket. A kulturális napok szer-
vezői, a Csemadok helyi szervezete, a
református egyház és a városi művelő-
dési otthon idei kínálatában tizenhá-
rom program szerepel, benne koszorú-
zások, kiállítások, színházi előadások,
koncertek, tehetségkutató-verseny. Az
eseménysorozat adventi hangverseny-
nyel zárul a református templomban.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Liszt Ferenc-kiállítás és -emlék-
koncert a kulturális napokon

A Liszt-kiállítás megnyitója a művelődési otthonban
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AkCiA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

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

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

Tel.: 0��/7720 920, 090� �1� ��1, 090� �08 �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/� €

nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

Megkezdte működését
a drogmegelőző központ
A kormányhivatal 53 ezer
eurós támogatásából (az 5 %
önrészt a falu állta) az új köz-
ségi hivatal mellett felépült
az ifjúsági ház.

Olyan központot hoztak itt
létre, ahol a fiatalok összejár-
hatnak és különböző felvilá-
gosító előadásokon vehetnek
részt. A drogmegelőző foglal-
kozások vezetéséhez szakem-
bert kerestek. Hetente egy al-
kalommal Linda Turčeková
érsekújvári pszichológus tart
foglalkozásokat a fiataloknak.
Külön foglalkozik az alapis-

kolás és a középiskolás fiata-
lokkal, de már az óvodások-
nak is tartottak itt előadást az

egészségmegőrzéssel és az
egészséges életmóddal kap-
csolatban.

A karvai drogmegelőzési
központot a helyi alapiskola
tanulói mellett a búcsi, a du-
namocsi, a dunaradványi, a
madari iskolások, illetve a he-
lyi szakközépiskolások láto-
gatják.

A központ létrehozása an-
nál is értékesebb, mivel a ré-
gióban ilyen jellegű intéz-
mény csak Karván működik.

(miriák)
A szerző felvétele

Egész életünk során tanulunk
A Konkoly-Thege téri Alapiskola tantárgy-
bizottsága Nataša Ďurišová vezetésé-
vel az elmúlt napokban a régió-
ban dolgozó angol-német és
orosz nyelvet tanító peda-
gógusok részére találko-
zót szervezett „Az idegen
nyelvek integrált taní-
tása“ címmel.

Az Építőipari Szakkö-
zépiskola épületében meg-
tartott találkozón a nyitrai
Konstantin Filozófus Egye-
tem pedagógusa, Silvia Hvozdí-
ková tartott előadást. A barátságos

légkörben megtartott találkozón a pedagó-
gusok ismét tanulókká váltak, akik szor-

galmasan teljesítették az előírt fel-
adatokat.

Az alkotó találkozón részt-
vevő 20 pedagógus azzal a
céllal ült be az iskola-
padba, hogy valami újat
tanuljon, valamint a já-
rásban lévő alapiskolák
és középiskolák „nyelvé-

szei“ között kialakuljon
egy kölcsönös együttmű-

ködés.
(miriák)

Mária Hamranová felvétele

A helyi művelődési központ
és a dél-komáromi Klapka
György Múzeum közös szer-
vezésében került sor Nagy
Lajos volt naszvadi lakos fo-
tókiállításának ünnepélyes
megnyitójára, születésének
100. évfordulója alkalmából.

Holop Ferenc, a művelődési
központ igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, köztük
Nagy Erzsébetet, Nagy Lajos
húgát, Horsa Istvánné Fekete
Zsuzsát, Sebestyén Gyula

éremmel kitüntetett önkén-
tes néprajzi gyűjtőt, a Klapka
György Múzeum munkatár-
sát és Haris József polgármes-
tert.

A kiállítást Horsa Istvánné
nyitotta meg, aki a néhai
Nagy Lajos fotóhagyatékát fel-
dolgozta. „Hivatásnak tekin-
tette a fényképész szakmát.
Több ezernyi - elsősorban
Naszvadon és környékén ké-
szített - felvételével hatalmas
értéket teremtett nemcsak az
érintett falvak, hanem a nép-
rajzi kutatás számára is. 1936-

tól fotózott 1945-ig, 4 500 fel-
vétel maradt ránk film illetve
síkfilm formájában. Ebből
308, többségében Naszvaddal
kapcsolatos kép került kiállí-
tásra, de Martoson és Szent-
péteren készült felvételek is
találhatók köztük” – mondta
Horsa Istvánné.

Nagy Lajos születésének
100. évfordulója alkalmából
emléktábla felavatására is sor
került a tájház falán. A kiállí-
tás november végéig tekint-
hető meg naponta 8-16 óra
között. (miriák)

Kilencedik alkalommal szer-
vezte meg a komáromi re-
formátus egyházmegye az
alapiskolások bibliaismereti
versenyét. A három kategó-
riába osztott 44 csapat meg-
mérettetésére ezúttal is Mar-
toson került sor a reformá-
tus alapiskolában.

A versenyre a komáromi
egyházmegyéből 16 gyüleke-
zet 171 alapiskolása jelentke-
zett be. Az első kategóriába az
1-2. osztályosokat, a máso-
dikba a 3-5. osztályosokat, a
harmadikba pedig a felső ta-
gozatos tanulókat sorolták be
a szervezők. A versenyzőknek
az új fordítású Bibliából kel-
lett felkészülniük több téma-
körből is.

A bibliaismereti verseny a
martosi református temp-
lomban kezdődött Dobai Sán-
dor esperes és Szénási Szilárd
helyi lelkipásztor köszönté-
sével. Sasák Ilona kamocsai
beosztott lelkész áhítata után

éneket tanultak a résztvevők.
A csoportok elosztása és a
szabályok ismertetése után az
alapiskolában vette kezdetét a
verseny a feladatlapok kitöl-
tésével. Eredményhirdetésre
a templomban került sor.

Az eredményeket Czinke
Zsolt bátorkeszi lelkész, kate-
chetikai előadó, a versenyt
szervező Katechetikai Bizott-
ság vezetője hirdette ki.

Az I. kategóriában a győzel-
met a kisújfalusi Gedeon csa-
pat szerezte meg, megelőzve a
madari Midján és a bátorkeszi
Ofra csapatát.

A II. kategóriát a gútai Ko-
vász csapata nyerte, második
lett a vágfarkasdi Szamaritá-
nus csapata, harmadik helyen
pedig a vágfarkasi Fogadós
csapat végzett.

A III. kategória győztese a
kamocsai Izsák csapat lett,
második a szentpéteri Szolga,
harmadik pedig a vágfarkasdi
Tenger.

A győztesek (minden kate-
gória első három csoportja)
oklevelet, valamint a Harmat
Kiadó nagyon értékes gyer-
mekkönyveit kapták jutal-
mul. Miriák Ferenc

Egyházmegyei bibliaismereti verseny

Karva
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A múlt varázsa - fotókiállítás
Naszvad
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A II. kategória dobogósai
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élet az idősek otthonában
Most bepillantást nyerhetünk a kolozsné-
mai idősek otthonába, beszélgetőpartnere-
ink segítségével, mégpedig Szalay Rozália, a
falu polgármesternője, Fábik Katalin, az ott-
hon igazgatónője és Misák Annamária fő-
nővér által.

A kellemes társalgás indítója Szalay Rozália.
„Az otthonban való elhelyezésnél is fontos
szerepet játszik az igénylő gazdasági helyzete.
Mi igyekszünk olyan árakon bebiztosítani az
itt lakókról való gondoskodást, hogy ez min-
denki számára hozzáférhető legyen. Az otthon
szolgáltatásait igénybevevők jellemző életkora
65 év és e feletti. Egyre több az olyan érdek-
lődő, akinek egészségi állapota megromlott
és a családtagok nem tudják felvállalni ápolá-
sát. Számunkra az az elsődleges, hogy egy idős
ember itt ugyanúgy érezze magát, mintha oda-
haza lenne. Fontos, hogy ne legyen teljesen ki-
szakítva az addigi környezetéből. Otthonra ta-
láljon itt. El kell, hogy mondjam, otthonunk la-
kóinak összetétele sokrétű. Az itt lakók szelle-
mileg különböző beállítottságúak, más-más
betegségekkel küszködő emberek. A róluk való
gondoskodás nem egyszerű feladat, ezért min-
den elismerés az itt dolgozó személyzetnek
beleértve az otthon minden alkalmazottját.
Az itt élő emberek gondozása igazi csapat-
munkát követel. Ez nem egy „zárt“ létesít-
mény ahonnan „nincs kijárat“. Nem korlátoz-
zuk az itt lakó személyi szabadságát, bárki ki-
rándulhat, látogathatja barátait és természe-
tesen látogatókat is fogadhat, azaz élheti eddig

megszokott társasági életét” – fejezte be a pol-
gármesternő.

„A főépület három részre tagolódik – veszi át
a szót Misák Annamária főnővér. Az alsó szin-
ten négy szobát találunk, valamint az ebédlőt
és a konyhát. Ezen a szinten vannak még az
irodák és a személyzetet szolgáló szociális he-
lyiségek. Az első emeleten van a fekvőosztály,
az itt lakók egy része 24 órás felügyeletet igé-
nyel, és itt vannak elhelyezve az immobilis
betegek is. A második emeleten olyan lakók
vannak, akik teljesen önellátóak. Igyekszünk
emberileg közel kerülni az itt lakókhoz, és ter-
mészetesen ezt ők is viszonozzák.” Szavaiból
érezhető az idősek iránt érzett tisztelet és sze-
retet. De ezt a hivatást másképp nem is lehet
végezni.

Fábik Katalin igazgatónő elmondta, hogy a
kolozsnémai idősek otthona 91 férőhelyes.
„Büszkék vagyunk rá, hogy sikerült egy ún.
„panziót“ felépítenünk, ahol különálló, egy-
szobás lakásokban helyezzük el lakóinkat.
Nagy figyelmet kell fordítani a lakók elhelye-
zésére. Fontos, hogy odafigyeljünk a legapróbb
részletekre is, hiszen ezáltal elkerülhetők a fél-
reértések. Az idősek otthonáról kialakított kép
az idők folyamán valamelyest változott, de
még mindig vannak fehér foltok. Jó páran
megbélyegezettnek érzik magukat, ha a szülők
egyikét otthonba helyezik. Pedig itt a személy
igazán a lehető legjobb helyre kerül.”

Mi szerettünk volna egy kicsit bepillantani
az idősek otthonának életébe, hogy az em-
berek által kialakított többnyire sötét kép vilá-
gosabbá váljon. Kép és szöveg: pint

Kolozsnéma
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Átépítik a kultúrház
egy részét

A kultúrház épületével az elmúlt évek során sokat foglal-
kozott a média. Az 1996-ban megkezdett építkezés 2005-
ben, főleg pénzügyi okok végett „befulladt“. Egészen a ta-
valyi év elejéig nem sok minden történt a monumentális
építménnyel, 2010-ben azonban megmozdult a levegő az
épület körül. A napokban ellátogattunk Megyercsre, hogy
megtudjuk, mi lesz a megaépület sorsa? Kérdéseinkre Mol-
nár Zoltán polgármester válaszolt.

„Számos képviselő-testületi ülés tárgya volt az, hogy való-
jában mi legyen az épülettel. Különböző érvek láttak napvi-
lágot. Többféle variáció is felvetődött, melyekből végül is
nem lett semmi. Többek között olyan javaslatok is voltak,
hogy hozzunk létre egy kisebb üzemet. Ezek az elképzelések
mind kudarcba fulladtak. Valójában nem volt egyszerű el-
dönteni, mi is legyen ezzel a monumentális épülettel,
ugyanis a létesítmény fő szerkezete eleve meghatározta a le-
hetőségeinket. 2010-ben azonban változás állt be az épület
sorsát illetően, ugyanis az önkormányzat szorgalmazására az
épület egy része bérlakásokká lesz átépítve. A munkák már
nagy ütemben folynak. Az itt levő átmeneti lakások 40-45
négyzetméteresek lesznek, ami azt jelenti, hogy főleg az
egyedülállók illetve a fiatal házasok számára a legmegfele-
lőbbek” – mondta a polgármester.

„Mikor megtudták, hogy bérlakások épülnek itt a község
központjában mindjárt jöttek az első jelentkezők. Mi minden
lakásigényt regisztrálunk, persze, hogy ki kap majd lakást, azt
az önkormányzat dönti el. Nem feltétel, hogy helyi lakosok
vegyék birtokukba a bérlakásokat. A feltételek között szerepel
az állandó bevételi forrás, de a jelentkezésnél mindenki kéz-
hez kapja majd a bérlakások szokásos szabályzatát. Egyébként
az épület a falu központjában van, ahol a posta, a községi hi-
vatal, az üzlet és az orvosi rendelő is könnyen, és gyorsan
megközelíthető, ami biztosan nem hátrány, főleg az idősek
szempontjából. Jelenleg a talajmunkákat végzik. A villany-
szereléssel úgy 80%-ra készen vannak, főleg a benti munkák
elvégzése a cél. A lakásokat jövő év tavaszára szeretnénk be-
fejezni.” Kép és szöveg: pint

Megyercs



11RÉgIÓ - HIRDETÉS10 2011. november 21. • DELTARÉgIÓ - HIRDETÉS DELTA • 2011. november 21.

Nyugdíjasok köszöntése

Hagyományosan a kultúr-
házban került sor a község-
ben élő 262 nyugdíjas kö-
szöntésére. Elsőként a helyi
óvodások és alapiskolások
köszöntötték a nagymamá-
kat, nagypapákat, majd özv.
Szabó Gyuláné szavalta el
Arany János: Családi kör c.

versét. Ezt követte a község
polgármesterének, Banai
Tóth Pálnak az ünnepi be-
széde. A közösen elfogyasz-
tott ünnepi ebéd után a jó
hangulatról Mezei Zsolt és
zenekara gondoskodott.

(miriák)
Lajos Ilona felvétele

Szépkorúak találkozója

Idén már a harmadik alkalommal került sor a nemesócsai
szépkorúak találkozójára. A helyi kultúrházban megren-
dezett eseményen 250-en vettek részt. A 62 évnél idő-

sebb polgároknak szervezték ezt az összejövetelt, ahol az
óvoda illetve a magyar és szlovák iskola tanulói léptek fel.
A jó hangulatról Vass Dávid zenefelelős gondoskodott, aki
kellemes légkört varázsolt a helyi idősek mindennapi éle-
tébe. A közel háromórás program beszélgetésekkel, vissza-
emlékezésekkel zárult. pint, fotó: pt

A községben minden évben kö-
szöntik az arany- és ezüst-
lakodalmas házaspárokat
valamint a kerek évfor-
dulójukat ünneplő me-
gyercsi lakosokat.

A helyi községi hiva-
tal tanácstermében
megtartott rendezvé-
nyen közel 50-en voltak
jelen. Molnár Zoltán pol-
gármester üdvözlő és kö-
szöntő szavai után, mint ahogy
az ilyenkor szokásos, az ünnepel-
tek kerültek a középpontba. Először is az egyet-
len aranylakodalmas házaspár, akik 50 évvel
ezelőtt kötöttek házasságot, Zsemlye Károly

és felesége Kemény Erzsébet. Négy ezüstlako-
dalmas pár is tiszteletét tette, akik negyed

évszázada fogadtak örök hűséget.
Név szerint: Fördös Tibor mér-

nök és felesége Kárpáty Me-
linda, Szomolai Béla és Szo-
boszlai Terézia, Markovics
József és Bese Erzsébet,
valamint Kékesi Kálmán
és Csütörtöki Ildikó.

Gőcze Lídia, Toma
Ilona, Veselka Mária és Vö-

rös Ilona azok a 85 évesek,
akiket szintén köszöntöttek. A

meghitt ünnepség kellemes lég-
körben, főleg beszélgetések, vissza-

emlékezések közepette zajlott.
pint

Fotó: Farkas Adél

A Mária Valéria-híd felújítá-
sának tizedik évfordulója al-
kalmából nagyszabású, nem-
zetközi fellépőkkel tarkított
komolyzenei koncertnek és
a Stilla Pectus énekkar em-
lékhangversenyének adott
otthont a párkányi művelő-
dési központ.

A marcelházi Magyar Tan-
nyelvű Óvoda tanulóit az a
megtiszteltetés érte, hogy Tóth
Boglárka óvónő vezetésével
részt vehettek a nagyszabású
gálaesten. A meghívás nem vé-
letlenül érkezett, hiszen a Papp
Katalin Magán Művészeti
Alapiskolának már második
éve több látogatója is van az
óvoda nagycsoportosai közül.

A koncerten fellépett Zám-
bó István és Hajdú Sarolta, a
budapesti Honvéd Táncszín-
ház két szólistája, Gurgen Ov-
sepian, a pozsonyi Szlovák
Nemzeti Színház operaéne-
kese, a pozsonyi Eva Jáczová
Tánckonzervatórium tánc-
művészei, a budapesti Mol-
nár Antal Zeneiskola növen-
dékei, az érsekújvári Rock-
színház előadóművészei, a
prágai Taussigova Zeneiskola

tanulói és sokan mások, köz-
tük a marcelházi gyermekek
egy csoportja is.

Az óvodások fellépésükkel
bizonyították, hogy ebben a
fogékony gyermekkorban fon-
tos már a zenei alapokat le-
rakni, amelyet később művé-
szi szinten művelhetnek.

Az óvoda igazgatósága ez-
úttal köszöni meg Papp Kata-
linnak az óvodában elvégzett
kitartó, türelmes munkáját, a
szülőknek pedig a készséges
segítségüket, akik nélkül az
utaztatás nem sikerült volna.

(miriák)
Tóth Boglárka felvétele

November 5-én ünnepélye-
sen is megnyitotta kapuit a
16. Országos Mikulásfesztivál
Nagykarácsonyban. A magyar
Mikulás egy Fejér megyei kis
faluban él.

Kőhalmi Tibor, a Mikulás-
falva fejlesztési alapítvány
kommunikációs vezetője la-
punknak elmondta, az idei
nagykarácsonyi rendezvényso-
rozat november 5-én kezdő-
dött, és január 6-ig, vagyis víz-
keresztig tart. Az évről évre
népszerűbb, és egyre forgal-
masabb helyi rendezvények lá-
togatóinak 65 százaléka cso-
portosan érkezik, a többiek
egyénileg, méghozzá az ország
legkülönbözőbb településeiről.

„Elmondani sem tudjuk, mi-
lyen fantasztikus érzés szá-
munkra, hogy eljöhettünk a
Felvidékről Nagykarácsonyba,
és elhozhattuk a Madaron lakó
gyerekeket a magyar Mikulás-
hoz” – mondta Édes István,
Madar polgármestere.

„A gyerekeket teljesen le-
nyűgözte az egész játszóházat
betöltő interaktív társasjáték: a
terem sarkaiban a négy évsza-
kot szimbolizáló kuckókat ren-
deztek be, a tavaszt mezőként,
az őszt tóként, a nyarat erdő-
ként, a telet dombságként je-
lenítették meg” - hangsúlyozta
Szász Veronika, a madari Édes
Gergely Alapiskola igazgató-
nője.

A fesztivál tartogat még né-
hány újdonságot az interaktív

Zöld Karácsony Óriás Társas-
játékon kívül is. Kőhalmi Ti-
bor, a Mikulásfalva Kft. pro-
jektmenedzsere örömmel új-
ságolta: van érmeverő gépük,
amelyen mindenki elkészít-
heti a saját emlékérmét. Az
ÖKO-vonulat részeként mos-
tantól a Mikulás természetes
anyagból készült kis zsákban
adja át ajándékát a gyerekek-
nek. Továbbá az ünnephez
kapcsolódóan lehetőséget biz-
tosítanak arra, hogy a látoga-
tók hozott díszekkel ékesíthes-
sék a fenyőfát.

„Angyalkákat készítettem
otthon, közülük egyet betettem

a meglepetésfa rekeszébe, a
többit pedig felaggattam a fe-
nyőre - mesélte a negyedik osz-
tályos fiú. A bátrabb lányok kér-
déseket is feltehettek a nagy-
szakállúnak.

A program csúcspontja, ami-
kor a Mikulás a dolgozószobá-
jában fogadja a kicsiket, és vá-
laszol a kérdéseikre. Egy kivé-
tellel. „Azt sajnos senkinek
nem árulhatom el, hogyan ke-

rülnek az ajándékok a kifénye-
zett cipőbe.”

A gyerekek végig járták a Mi-
kulásfesztivál helyszíneit. Az
udvar hátsó részében játsza-
doznak a „Szánhúzó Szarva-
sok”: Sármos, Csámpás, Talpas,
Kerge, Torkos, Bátor, Szélvész,
Fürge és Rudolf, valamint ki-
csinyeik. A Szarvas Kert előtt
található a Csillagjáró Szán,
mely csodákra képes, hiszen
egyetlen éjszaka alatt eljut a vi-
lág összes jó gyermekéhez. A
szarvasoktól útban a ház felé
állnak az Ajándékládikák!

Minden határon túli magyar
gyerek életében legalább egy-

szer találkozzon a magyar Mi-
kulással! - ezt a jelmondatot
tűzte zászlajára a fesztivál szer-
vezője. A felvidékiek, a kárpá-
taljaiak és a délvidékiek álmát
sikerült teljesíteni a megnyi-
tón. Teljesüljön minden vá-
gyuk! - ezzel a jókívánsággal
engedte útjukra a vendégeket a
magyar Mikulás.

Miriák Ferenc
Az AI felvételei

Dunamocs

Nemesócsa

Marcelházi óvodások a gálaműsoron

Akik képviselték a magyar tannyelvű óvodát: Bolla Dominik,
Vida Szofia, Naňo L. Nimród, Szabó Orsolya, Rehák Ádám, Po-
lovic Katalin

Megyercs

Jubilánsokat köszöntöttek

Madari tanulók a Mikulásfesztivál megnyitóján

A Mikulásfesztivál megnyitóján 37 madari tanuló vehetett részt

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
OBEC CHOTÍN

IČO: 306461
vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chotíne
č. X/2011 zo dňa 08.11.2011
obchodnú verejnú súťaž

najvýhodnejší návrh ceny za odkúpenie pásovej píly zn.
FOERESTOR Pilous CTR 900 S za vyvolávaciu cenu stano-
venú znaleckým posudkom vo výške 7208,4 Eur s DPH.

Lehota na predkladanie návrhov:
poštou na adresu Obecný úrad v Chotíne, č.d. 486, 946 31
Chotín, alebo osobne do podateľne obecného úradu v ter-
míne do 30. 11. 2011 do 12.00 hod.

Súťažné podklady a informácie možno dostať
na Obecnom úrade v Chotíne počas stránkových hodín.

Nyertesünk
Keresztrejtényünk nyertese Varga Lívia

Csallóközaranyosról. Nyereménye fél éves DELTA
előfizetés.Gratulálunk!

O z n á m e n i e
Mesto Kolárovo oznamuje, že v dňoch
09., 10. a 11. decembra 2011 usporiada

„VII. ročník vianočných trhov
a vianočného kultúrneho

programu“,

na ktorý aj touto cestou pozýva
podnikateľov – predávajúcich.

Povolenia na predaj sa vydávajú od
05. decembra 2011 na Mestskom úrade

v Kolárove.
Na tradičné vianočné trhy srdečne
pozývame spotrebiteľskú verejnosť
a milovníkov kultúrnych podujatí.

MEGHÍVó
A Csemadok szentpéteri alapszervezetének ve-

zetősége tisztelettel meghívja Önt és Kedves Csa-
ládját

a helyi CSEMADOK megalakulásának
60. évfordulója alkalmából megrendezésre

kerülő Csemadok-napokra.
Program:
Csütörtök - 2011. december 1. (helyi kultúrház)
17.00 órai kezdettel: Sáli Levente „Szentpéteri

tájképek“ című olajfestményeinek előadással egy-
bekötött kiállítása

Péntek - 2011. december 2. (helyi kultúrház)
Mesefesztivál: 8.00 órai kezdettel: „Felvidéki

mesekincs“ – vetélkedő alsó tagozatos diákok szá-
mára

11.00 órai kezdettel – amatőr diák színjátszó cso-
portok fellépése

17.00 órai kezdettel: „A napba öltöztetett lány”
című rockopera a Felvidéki Rockszínház előadá-
sában

Szombat - 2011. december 3. (helyi kultúrház)
16.00 órai kezdettel: könyvbemutatással egybe-

kötött ünnepi műsor. Ünnepi csokorral kedves-
kednek Csemadok-tagjaink, a helyi alapiskola di-
ákjai és óvodásai.

17.30 órai kezdettel: „Aranylánc”- a kálazi Cse-
madok Új Hajtás színjátszó csoportjának fellé-
pése

Vasárnap - 2011. december 4.
9.30 órai kezdettel: hálaadó szentmise a katoli-

kus templomban.

A rendezvény támogatói:
Bethlen Gábor Alap
Szentpéter Község
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KOS
Lassan csendesülnek a
feszültségek, oldódnak
a félelmeid. Ez a hét le-

hetőséget kínál arra, hogy a
múltbeli, lezáratlan ügyek vé-
gére pontot tegyél.

BIKA
Nem késtél le semmi-
ről. Itt az ideje magad-
hoz ragadni a kezde-

ményezést és új dolgokba fogni.
Kisugárzásod és önbizalmad
igazán megerősödött.

IKREK
Döntened kellene egy
fontos kérdésben, de
te ingadozol a két vég-
let között. Egyszer az

egyik oldalt választanád, más-
kor épp az ellenkezőjét.

RÁK
Nagy változásokra szá-
míthatsz ebben a hó-
napban. Szinte folya-

matosan lesz olyan életterüle-
ted, ahol valami történi fog.

OROSZLÁn
Másoktól megkövete-
led, hogy eltűrjék erő-
szakos jobbítási szán-

dékaidat, te viszont lázadsz, ha
valaki bele akar szólni az éle-
tedbe.

SZűZ
Valószínűleg tudatos
erőfeszítésre lesz szük-
séged, hogy megnyisd

szívedet a várható új helyzetek
előtt. Az indulataid helyett in-
kább a józan eszedet használd.

MÉRLEg
A munkádban ko-
moly feladattal bíz-
hatnak meg, ami

hosszú távon biztosíthatja a
stabilitásodat.

SKORPIÓ
Ha nem változtatsz rö-
vid időn belül a nega-
tív szemléletű, nemtö-
rődöm hozzáálláso-

don, könnyen ráfizethetsz.
nyILAS

Fennáll a veszély, hogy
már annyira hozzá-
szoktál a magányos

élethez, vagy beletörődtél a je-
lenlegi kapcsolatod sikertelen-
ségébe, hogy egyelőre senkit
nem akarsz magadhoz közel en-
gedni.

BAK
A kapcsolatodra for-
díts különös figyelmet,
mert amit most elron-
tasz, azt később már

nehezen hozhatod helyre.
VíZönTő

Közeleg feléd a bol-
dogság pároddal már
félszavakból is értitek
egymást, szinte olvasol

a gondolataiban. Ha egyedül-
álló vagy, akkor váratlan talál-
kozásban lehet részed.

HALAK
Vágysz már egy kis pi-
henésre, szükséged van
a szabadságra! Kérj a
munkahelyeden né-

hány napot, és menjetek el ked-
veseddel egy kisebb kirándu-
lásra! K

és
zí
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Horoszkóp
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Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:

Limes Galéria:
„Ember” – Kiss György szobrász és Szentgyörgyi József festőművész közös kiál-
lítása. A kiállítás a XX. Harmonia Sacra Danubiana Fesztivál keretrendezvénye.
Eötvös Utcai Alapiskola: Iskolakóstolgató. November 25-én nyílt nap 10.00-
tól, táncos topogós 15.30-17.00. December 9-én, 10.00-11.00 óra között Ünnep-
váró.
Matica slovenská székháza: november 30-án, 19.00 órakor Családregény - Ge-
rendás Péter koncertje. A koncert különlegessége, hogy a zenekart a család al-
kotja. A program a Komáromi Zsidó Hitközség 220. születésnapján ingyenes.
A Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar:
November 30-án, 11.00-tól konvokációs előadásra kerül sor Dr. Békefy Lajos re-
formátus teológus, publicista, főszerkesztő közreműködésével két témakörben:
Dag Hammarskjöld Isten diplomatája, az adventi ember, és Kálvin spirituali-
tása. Az előadó Dag Hammarskjöldről egy húszperces rövidfilmet is bemutat
és lelki naplójából adventi imákat és gondolatokat olvas fel. Kálvin spiritua-
litásáról pedig PowerPointos előadást tart.
Zichy Palota: Szkukálek Lajos kiállítása január 28-ig tekinthető meg.
Szent András-templom oratóriuma, Nádor u.: November 27., 12.00 órakor
VENI, VENI EMANUEL. Benkőné Pető Mária ikon kiállítása.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13:
November 25-én, 15.00 órakor Ünnepi Akadémia a Duna Menti Múzeum ala-
pításának 125. évfordulója alkalmából. Szecessziós emlékek régiónkban.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8:
A budapesti „HUBA“ képzőművészeti csoport kiállítása.
VMK: december 5-én 19.00 órakor „Üvegtigris –flash“ - a GIMISZ Diákszínpad
bemutatója. Belépődíj: 4,- €. December 8-án 19.00 órakor „Len tak prišli” - Ra-
došinké naivné divadlo előadása. Belépődíj: 13,- €.
Csemadok Galéria: Őszi tárlat. Megnyitó november 25-én 16.30 órakor. A ko-
máromi Művészeti Alapiskola képzőművész szakos diákjainak kiállítása.
Csemadok székháza: november 30-án 16.30-órakor MUDr. Pálházy Béla elő-
adása: Az immunrendszer működésének erősítése a táplálékkiegészítők se-
gítségével.

DÉL-KOMÁROM:
Jókai Mór könyvtár: november 25-én 17.00 órakor író-olvasó találkozó Jókai
Annával.
Jókai mozi: november 25-én 17.00 Spiró György: Prah – a Jókai Színház elő-
adásában. Az előadás ingyenes!
Református templom: November 27-én 16.00 órakor Adventi áhítat. Pitti Ka-
talin, Liszt-díjas érdemes művész orgonakísérettel adventi műsort ad. 17.30 óra-
kor Első adventi gyertya meggyújtása a Jókai téren.

XV. Hetényi János Napok

AKarvai Hídverő Olimpiai Kör vendége lesz ma
(hétfő) 18 órai kezdettel Kökény Beatrix 239-szeres
volt válogatott kézilabdázó. A népszerű irányító há-

rom alkalommal (1989, 1991, 1995) lett Magyarországon az
év játékosa. A Ferencváros színeiben 423 mérkőzésen 1299
gólt szerzett. Édesapja Kökény József, a Ferencváros volt
labdarúgója, férje Imre Géza világbajnok, olimpiai ezüst-
és bronzérmes vívó. Két gyermekük született. Játékos pá-
lyafutása után az FTC kézilabda utánpótlás szakágvezetője
és menedzsere lett, majd a szakosztály ügyvezetőjeként
dolgozott. 2002-ben bekerült az EHF játékos-bizottságába.

Jelenleg pénzügyi tanácsadóként dolgozik, de a kézi-
labdától sem szakadt el teljesen. A Fradinál társadalmi
munkában elsősorban a hazai mérkőzések rendezésében
segít. Ezenkívül a kézilabda-szövetség elnökségi tagjaként
és a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként is dolgozik.

(miriák)

Jubileumi, 15. alkalommal
emlékeztek többnapos ren-
dezvénysorozattal a neves
bölcsészről, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjáról,
Hetényi Jánosról (1786-
1853), szülőfalujában Eke-
len. Az ő nevét viselő alap-
iskolában és óvodában már
hetekkel előtte különböző
aktivitásokat fejtettek ki sze-
mélyének, személyiségének
közelebbi megismerése cél-
jából.

Maga az ünnepség a legna-
gyobb méltósággal zajlott úgy,
ahogy azt Hetényi János em-
léke megérdemli. Ökumeni-
kus istentisztelet előzte meg
Hetényi János Emlékművé-
nek megkoszorúzását, amely
a református lelkészi hivatal
és templom tőszomszédságá-
ban található. Magát az em-
lékművet a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia emelte 1912-
ben. Bár az előző években is
mindig jutott virág és koszorú
az emlékműre, valójában 1996
óta lettek intézményesítve hi-
vatalosan is a bölcsész emlé-
kére rendezett Hetényi János
Napok. És mivel az iskola és
óvoda is e dicső nevet viseli,
ez már magában garancia
arra, hogy az ekeli emberek
nemzedékről nemzedékre ad-
ják majd tovább a tudós em-
lékét.

Az emlékműnél a helyi ön-
kormányzat, az egyházak, az
MKP helyi szervezete, a böl-
csész nevét viselő alapiskola
és óvoda, valamint a Via Nova
helyi szervezete képviselői he-
lyezték el a megemlékezés ko-
szorúit.

Hagyományosan, mindig

ezen a napon rendezik meg
az idősek iránti tisztelet jegyé-
ben zajló nyugdíjas találkozót
is a helyi művelődési köz-
pontban. A megjelenteket Fe-
kete Iveta polgármester kö-
szöntötte meleg szavakkal,
majd a Csemadok helyi szer-
vezetének tiszteletbeli elnöke,
a kulturális körökben jól is-
mert Kiss Lajos kedveskedett,
egy szép verses-énekes össze-
állítással. Az időseket egy re-
mekül összeállított program-
mal köszöntötték a helyi He-
tényi János Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola és Óvoda
tanulói, akiknek fellépését
hosszú, szinte szűnni nem
akaró taps követte. A nyugdí-

jasok soraiban ülő nagyma-
mák és nagypapák méltán
voltak büszkék unokáikra,
akik többségükben nemcsak
ezen a napon, de a „szürke
hétköznapokon” is a legna-
gyobb tisztelettel viseltetnek
az idősek iránt.

A községben élő nyugdíja-
soknak a helyi önkormányzat
vásárlási utalványokat aján-
dékozott, de frissítőről és kel-
lemes zenéről is gondosko-
dott. Baráti csevegéssel és nó-
tázással telt a délután, nagyon
szép záróaktusaként a min-
den szempontból sikeres He-
tényi János Napoknak.

-böröczky-
A szerző felvételei

Ekel

Ma Karvára jön
Kökény Beatrix

A Színházkomédia akkor kezdődik, amikor
vége van az előadásnak, a függönyt már leenged-
ték, az utolsó taps is elcsendesedett, és a közönség
elindult hazafelé... Erről és egy művészekből álló
közösség mindennapjairól vall Bengt Ahlfors, kor-
társ finn drámaíró darabja, melyet a Békés Megyei
Jókai Színház társulata játszik. Novemberben há-
romszor kerül színre az előadás. 18-án, pénteken
este 19.00 órai kezdettel a Premier bérletesek, 19-
én, szombaton 19.00 órakor a Csokonai bérletes
nézők, 20-án, vasárnap 15.00 órakor pedig a Lehár
bérlettel rendelkező nézők tekinthetik meg a bé-
késcsabai vendégjátékot. kjsz

Színházkomédia
Vendégünk a Békés Megyei Jókai Színház

• • •
Agresszív kismalac sü-

tögeti az aranyhalat az er-
dőben. Arra megy a va-
dász.

- Te mit csinálsz? - kér-
dezi a vadász.

- Megsütöm az arany-
halat.

- És a három kívánság?
- Már megvolt.

• • •

A medve épp meg-
akarja verni a nyuszikát,
amikor megjelenik egy
fekete álruhás, fekete ka-
lapos idegen álarcban, és
egy karddal. Elkergeti a
medvét, de mielőtt távo-
zik, egy z betűt beleír egy
fába a kardjával. Mire
nyuszika:

- Köszönöm Zuper-
man.
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V pondelok 21. 11. pred-
pokladám v našom regióne
jasno alebo polojasno, zrána
miestami hmlisto a bez zrážok.
Nočná teplota od - 4 do - 2 °C,
denná teplota od + 4 do + 6 °C.
Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.

V utorok 22. 11. predpokla-
dám v našom regióne oblačno,
zrána miestami hmlisto a bez zrážok. Nočná
teplota od - 3 do - 1 °C, denná teplota od
+ 4 do + 6 °C. Slabý JV, V vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 23. 11. predpokladám v našom re-
gióne jasno, zrána miestami hmlisto a bez
zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1 °C, cez deň
od + 4 do + 6 °C. Slabý premenlivý vietor do
2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 24. 11. predpokladám v našom
regióne jasno, zrána miestami hmlisto a bez
zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2 °C, cez deň
od + 3 do + 5 °C. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V piatok 25. 11. predpokladám
v našom regióne polojasno, zrána

miestami hmlisto a bez zrážok.
Nočná teplota od - 4 do - 2 °C, denná teplota

od + 2 do + 4 °C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s.

V sobotu 26. 11. predpokladám v na-
šom regióne polojasno, zrána hmlisto a
bez zrážok. Chladno. Nočná teplota od

- 6 do - 4 °C, denná teplota od 0 do + 2 °C.
Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 27. 11. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, k večeru pribúdanie ob-
lačnosti a bez zrážok. Nočná teplota od - 6 do
- 4 °C, denná teplota od + 1 do + 3 °C. Slabý J
vietor do 2 – 4 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam približne
od piatku vpád studeného vzduchu s mož-
nosťou slabého sneženia.

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 7. novembra 2011 okolo 19.30 hod. v

Hurbanove došlo k dopravnej udalosti, kde
cyklista Tomáš R. jazdil na bicykli pod vply-
vom alkoholu po ulici Podzáhradnej sme-
rom k železničnej stanici, kde sa dosta-
točne nevenoval riadeniu bicykla, násled-
kom čoho došlo k jeho pádu z bicykla. Cyk-
lista utrpel zranenia s dobou liečenia cca.
6 týždňov. Dychovou skúškou bola zistená
prítomnosť alkoholu v dychu 0,71 mg/l.

• • •
Dňa 13. novembra 2011 v čase okolo 13.15

hod. v Komárne na križovatke ulíc Záhrad-
nícka a Pohraničná došlo k dopravnej ne-
hode medzi osobným motorovým vozidlom
zn. Škoda Favorit, ktoré viedol vodič Ľudovít
B. a osobným motorovým vozidlom zn. Opel,
ktoré viedol vodič József L. S. K dopravnej ne-
hode došlo pravdepodobne tak, že vodič Ľu-
dovít B. v smere od ul. Františkánov cez kri-
žovatku zo Záhradníckou smerom na Senný
trh nerešpektoval dopravnú značku - Daj
prednosť v jazde, pričom vošiel do jazdnej
dráhy motorového vozidla zn. Opel, ktoré
v tom čase viedol po Záhradníckej ul.
vodič v smere od hraničného prechodu s
Maďarskou republikou cez uvedenú kri-
žovatku smerom na Mederčskú ul., násled-
kom čoho došlo k zrážke. Pri dopravnej ne-
hode došlo k zraneniu vodiča Ľudovíta B.
s predpokladanou dobou liečby 7 dní. Dy-
chovou skúškou u vodiča Ľudovíta B. alko-
hol zistený nebol u vodiča Józsefa L. S. bola
dychovou skúškou zistená prítomnosť alko-
holu v dychu 0,38 mg/l. Vznikla materálna
škoda vo výške cca. 2.500 eur.

Ostatné udalosti
Marko B. v presne nezistenej dobe do 8.

novembra 2011 si zaobstaral omamnú látku
konope, za účelom ďalšej distribúcie, ktorú
pri sebe aj neoprávnene prechovával a ná-
sledne ďalej odpredával v okrese Komárno
ďalším odberateľom - konzumentom. Pri
domovej prehliadke, ktorá bola u menova-

ného vykonaná, ako aj pri jeho osobnej pre-
hliadke boli zaistené sušené látky rastlin-
ného pôvodu zelenej farby, ktoré látky na zá-
klade narkotestu vykázali prítomnosť tetra-
hydrokanabinolu. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie pre zločin nedo-
volenej výroby omamných a psychotrop-
ných látok jedu alebo prekurzora a obcho-
dovania s nimi. Obvinený bol zadržaný a
umiestnený do cely predbežného zadržania,
bol na neho spracovaný návrh na vzatie do
väzby, ktorý sudca akceptoval.

• • •
Štefan B. dňa 7. novembra 2011 okolo

12.10 hod. v Komárne viedol osobné moto-
rové vozidlo zn. Škoda Fabia, kedy bol za-
stavený a kontrolovaný hliadkou polície.
Menovaný bol podrobený aj vyšetreniu na
zistenie alkoholu dychovou skúškou s vý-
sledkom 1,01 mg/l alkoholu. Za uvedené
konanie mu bolo vznesené obvinenie pre
prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky.

• • •
Dňa 13. novembra 2011 v čase cca. okolo

03.00 hod. Norbert K. na ceste v obci Bodza
viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda
Octavia, pričom spôsobil dopravnú nehodu
medzi motorovým vozidlom a pevnou pre-
kážkou. K dopravnej nehode došlo pravde-
podobne tak, že vodič viedol vozidlo zn.
Škoda Octavia smerom od Veľkého Medera
na obec Tôň, pričom na začiatku tiahlej v
jeho smere jazdy ľavotočivej zákrute v dô-
sledku nevenovania sa vedeniu vozidla a
nesledovania situácie v cestnej premávke,
zišiel mimo vozovku vpravo v smere jazdy,
kde najprv narazil do ochranného zábradlia
a potom do betónového stĺpu elektrického
vedenia, pričom k prerušeniu elektrického
vedenia nedošlo. Vodič utrpel zranenia s
predpokladanou dobou liečenia do 7 dní.
Vznikla materiálna škoda vo výške cca
9.000.-Eur. Vykonanou dychovou skúškou
bola vodičovi nameraná hodnota 0,98 mg/l
alkoholu v dychu.

Predpoveď počasia 21. 11. - 27. 11.

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már
6 hét alatt

+ AJÁNDÉK CD
AUTOŠKOLA 2011

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

KARÁCSONYI AKCIÓ

360
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
OBEC CHOTÍN

IČO: 306461

vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chotíne
č. X/2011 zo dňa 08.11.2011 v súlade s §9a, ods. 9 zákonom
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí a v súlade so zákonom číslo
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších
zmien a predpisov (Oddiel 3, Obchodná verejná súťaž § 281
až 288)

obchodnú verejnú súťaž
najvýhodnejší návrh ceny za prenájom nebytového prie-

storu - obchod, vedeného na LV 989 obce Chotín, p.č. 528/1
na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou za vy-
volávaciu cenu 7,63 EUR/1m2/rok.

Lehota na predkladanie návrhov: poštou na adresu
Obecný úrad v Chotíne, č.d. 486, 946 31 Chotín, alebo osobne
do podateľne obecného úradu v termíne do 30. 11. 2011 do
12.00 hod.

Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť na Obecnom
úrade v Chotíne počas stránkových hodín.Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PvC a
laminátových

parkiet

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

Plav. podlahy KAInDL 7 mm �,9� €/209 Sk/m2

Deti Základnej školy v Marcelovej využili v tomto roku ko-
niec mesiaca október, Mesiaca úcty k starším k usporiadaniu
milej slávnostnej besiedky, na ktorú pozvali okrem svojich
starých rodičov a rodičov aj babičky a deduškov z miestneho
klubu dôchodcov.

Všetkých prítomných privítala krásna jesenná výzdoba prie-
storov školy, v ktorej nechýbali vyrezávané tekvice ani krásna
mandala z plodov jesene. Deti nižších ročníkov pripravili na
znak vďaky a úcty pre svojich najmilších program plný piesní,
básní a tancov s poďakovaním za lásku a starostlivosť. Pri sle-
dovaní programu sa tváre starkých rozžiarili šťastím i úsme-
vom a úsilie účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom
i plnou taškou sladkostí. Bozky, objatia malých a vlastnoručne
vyrobené drobné darčeky, ktoré od nich dostali, vtisli do ne-
jedného oka dospelých slzičku pri pohľade na šťastné a
usmiate tváre drobcov.

Po kultúrnom programe nasledovalo milé pozvanie na pre-
hliadku školy. Deti s hrdosťou poukazovali svoju školu, vy-
zdobené triedy i lavice v ktorých sedia počas vyučovania. Po-
chválili sa aj svojimi kresbami a obrázkami, ktoré vytvorili na
hodinách výtvarnej výchovy.

Na hostí potom čakalo malé občerstvenie, ktoré pripravili
staršie žiačky z domácich surovín, ktoré deti priniesli. Na pestro
prestretých stoloch nechýbali chlebíčky s rôznymi nátierkami
a zdravou zeleninou, rozvoniavali koláčiky a nechýbal ani čaj a
minerálka. Starkí i deti si na pohostení uprostred družnej de-
baty a rozhovorov veľmi pochutili.

Súčasťou slávnostného podujatia bola aj súťaž o najkrajšie
tekvicové strašidlo. Vyrezávané tekvice od výmyslu sveta hod-
notili všetci prítomní. Tvorcovia najkrajších tekvíc boli odme-
není drobnými darčekmi a sladkosťami, z ktorých mali veľkú
radosť.

Na záver starkí poďakovali všetkým deťom i pani učiteľkám
za spestrenie jedného z dopoludní ich jesene života a prí-
jemne strávené chvíle v milej spoločnosti a vyjadrili nádej, že
sa takto budú môcť stretnúť aj na budúci rok.

Mgr. Alžbeta Kolláriková, Základná škola Marcelová

Marcelovskí školáci rozžiarili
šťastím tváre babičiek, deduškov,
rodičov a hostí

Žiadosť o pomoc pri pátraní
Novozámockí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvest-

nom Jurajovi Óvarim.
Nezvestný Juraj Óvari odišiel 17. 6. 2009 z domu v Nových Zámkoch a o

niekoľko dní sa svojej družke ozval. Odvtedy však nie je miesto jeho pobytu
známe. Nezvestný Juraj Óvari je asi 173 cm vysoký, štíhlej postavy. Má ze-
leno-hnedé oči, hnedé krátke vlasy a prešedivelé fúzy. V čase odchodu mal
oblečenú bielu bundu, bledé nohavice a modrú košeľu.

Akékoľvek informácie k pohybu alebo pobytu nezvestného Juraja Óvariho
je možné podať na t.č. 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom útvare.

Na základe vývoja do-
pravno-bezpečnostnej situá-
cie v okrese Komárno s cie-
ľom zníženia počtu doprav-
ných nehôd s účasťou chod-
cov a cyklistov, resp. na zá-
klade podnetov verejnosti v
súvislosti so správaním ne-
motorových účastníkov cest-
nej premávky bola vypraco-
vaná analýza, ktorá sa týka
jazdy cyklistov cez priechod
pre chodcov.

V zmysle § 2 ods. 2 písm.
f/ chodcom je účastník cest-
nej premávky pohybujúci sa
pešo, chodcom je napr. aj
osoba, ktorá tlačí alebo ťahá
sánky, detský kočík, vozík
pre osoby so zdravotným po-
stihnutím alebo ručný vozík
s celkovou šírkou nepresa-
hujúcou 600 mm, ktorá sa
pohybuje na lyžiach, korču-
liach, skejtborde alebo ob-
dobnom športovom vyba-
vení, pomocou mechanic-
kého alebo elektrického vo-

zíka pre osoby so zdravot-
ným postihnutím a osoba,
ktorá tlačí bicykel alebo mo-
tocykel, alebo vedie zviera.

Podľa § 52 ods. 2 iní účast-
níci cestnej premávky ako
chodci nesmú chodník po-
užívať. To neplatí, ak do-
pravnou značkou alebo do-
pravným zariadením je ur-
čené inak alebo ak ide o za-
stavenie alebo státie vozidla,
pri ktorom ostane voľná
šírka chodníka najmenej 1,5
metra.

Dopravná značka V 6a
„Priechod pre chodcov” v
zmysle vyhlášky č. 9/2009
Z.z. vyznačuje plochu, na
ktorú sa usmerňuje prechod
pre chodcov cez vozovku a
ktorou sa zabezpečuje pred-
nosť pešej premávky pred
premávkou vozidiel.

Z hore uvedených ustano-
vení vyplýva, že pokiaľ pre-
chádza cyklista cez priechod
pre chodcov (nie tlačiaci bi-

cykel), dopúšťa sa prie-
stupku podľa § 22 ods. 1
písm. k/ Zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, a to po-
rušením ustanovenia § 3
ods. 2 písm. b/ zákona č.
8/2009 Z.z., z dôvodu ne-
uposlúchnutia pokynu vy-
plývajúceho z dopravnej
značky.

Predchádzanie páchaniu
predmetných priestupkov je
dôležité jednak z dôvodu,
že priamo na priechodoch
pre chodcov dochádza k
ohrozeniu chodcov cyklis-
tami a jednak z dôvodu, že
vznikajú nepredvídateľné si-
tuácie pre vodičov motoro-
vých vozidiel pohybujúcich
sa pred priechodmi pre
chodcov, ktorým idúci cy-
klista cez priechod pre chod-
cov vytvorí náhlu prekážku,
na ktorú je reakcia proble-
matická a vytvára kritické si-
tuácie v danom dopravnom
priestore.

Žiadosť o zverejnenie informácie

Centrum voľného času – Szabadidőközpont Rozmarínová č. 2 Komárno
vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti MŠ a ZŠ na tému :

„ N A J K R A J Š Í S E N . . . “
Téma: Sen – želania, priania a túžby detí, ale samozrejme aj skutočné vysnívané sny.
Cieľ: Deti majú možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im

poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel.
Uzávierka prijímania súťažných prác je do 25. 11. 2011.
Vernisáž sa uskutoční v stredu 30. 11. 2011, o 14.00 hod.

v priestoroch CVČ Komárno.

Práce budú hodnotené v týchto kategóriách :
I. kategória = deti MŠ
II. kategória = deti 1. stupeň ZŠ
III. kategória = deti 2. stupeň ZŠ
Súťažné podmienky:
1.) Každá práca musí mať na zadnej strane základné označenie :
meno a priezvisko autora, jeho vek - ročník v ZŠ, školu a názov práce
2.) Výtvarné práce môžete zasielať poštou alebo priniesť osobne
na adresu : Rozmarínová č.2 Komárno do 23. 11. 2011
3.) • Maximálny formát práce A2

• počet prác od jedného autora neobmedzený,
• dvojautorstvo a viac osôb na jednej práci sa nebude vôbec hodnotiť,

do súťaže sa neprijímajú ani priestorové práce.
4.) Súťažné práce si po ukončení výstavy budú môcť autori vyžiadať späť

Vybavuje: Bc. Sokolová Erika Telefonický kontakt : 035/7730396
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Első fotóm

Szikonya Emma Zsófia
Komárom
(3800/53)

Kinczerová Alžbeta
Komárom – Nagyharcsás

(2800/47)

Zakály Lívia
Gúta

(3700/51)
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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
Harcsa Jázmin (Ógyalla); Schultze Kinga (Komárom); Ba-

logh Natália (Komárom).

ELHUnyTAK:
Száraz Vojtech (34) Nagykér; Danis Alexander (62) Komá-
rom; Bekeová Eva (54) Komárom; Sivok Pavol (60) Őrsújfalu
– Szentpál; Franyóová Estera (69) Komárom; Mácsik Károly
(70) Bátorkeszi; Hanová Anna (83) Komárom; Havranová
Mária (79) Szentpéter; Horáček Jiři (80) Komárom; Pavlík Pi-
roska (81) Komárom; Kálmánová Františka (82) Marcelháza;
Tánczos Vojtech (84) Komárom.

HÁZASSÁgOT KöTöTTEK:
Szathmáry Attila (Komárom) és Váskyová Judita (Duna-
szerdahely).

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!

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATó
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

„Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő,
Sírodra hiába viszünk virágot,
Veled temettük el az egész világot.
Könnyes szemmel fekszünk és ébredünk,
Nincs már közöttünk a drága szerettünk.
Nehéz a kín és a bánat,
Mely nyomja a szívét ennek a családnak.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
Kérlek járj felénk is, úgy mint régen.”

Lepje meg szeretteit
karácsonyra szép ajándék-
kal.

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

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

„Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu,
Šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.“

25. novembra oslavuje 50. narodeniny

Dana Lešňovská
(Komárno).

Všetko najlepšie k Tvo-
jim narodeninám
prajeme: mama, ujo
Béla, sestra Júlia,
deti Deniska, Ma-
rek, Danielka a
krstná dcéra Adrika.

Szomorú szívvel emlékeztünk
november 20-án, halálának

3. évfordulóján

özv. Vargha Dénesnére
szül. Sárközy Juliannára

Nemesócsán.

Emlékét őrző lánya, veje és unokái.
„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a nyolcvanötödik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

November 26-án ünnepli
85. születésnapját

Beke Ágnes Komáromban.
E szép ünnep alkalmából gratulá-

lunk! Tibor, Márti, Tibiék, Nikoletta,
Barbara és Emma.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik 2011. október 31-én elkísérték utolsó útjára

id. Csongrád Andrást
Martoson,

aki életének 53. évében váratlanul elhunyt. Köszönjük
a sok szép virágot, a vigasztaló szavakat.

Emlékét örökké őrzi: felesége, fiai, jövendőbeli menye
Zsuzsika, unokája Mark, édesanyja, testvérei, sógorai, só-
gornői és az egész rokonság.

November 21-én ünnepli 2. születésnapját

Csukás Vivien

November 26-án ünnepli 65. születésnapját,
november 25-én a névnapját

Molnár Katalin Komáromban.

„Angyalok hada vigyázott Rád,
Négy éve a szülőszobán.
Édes mosolyra húzott a szád,
Veled örült ekkor: anyád!
Bízvást számíthattál mindenben ránk.
Angyalaid leszünk egy életen át!
Rosszban, jóban mindig melletted leszünk,
Viktóriám, mi Téged nagyon szeretünk.
Akadálytól mentes vidám éveket,
Kívánunk nagyon boldog és hosszú életet!”

Fájó szívvel emlékezünk november 26-án, halálának második
évfordulóján a drága férje, édesapára és nagypapára

id. Kosa Miroslavra Vágfüzesen.
Emlékét őrző felesége Edit, fiai Miró, Norbi lánya Deniska, menyei
Timike, Henike, veje Gabi, unokái Bálintka, Dávidka, Szandika, Szo-
fika, Leuska, anyósa és az egész rokonság.

November 22-én ünnepli 4. születésnapját

Bogárová Viktória Bátorkeszin.
Köszönti őt: anya, keri Deni, mama és papa.

November 27-én 10 éves

Spányik Krisztián
Keszegfalván.

Boldog szülinapot és vidám
gyermekkort kíván: anyuci,
apuci és az egész család.

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

„Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet mostoha, de egymást szeretve
Nem lehet baj soha! Boldog születésnapot!“

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik őt és
jó egészséget kívánnak:
gyermekei Zsuzsi, Peti,
Ati, kisunokája Karesz,

valamint Gyuri.

és november 22-én
ünnepli 3. születésnapját

unokatestvére

Szabó Nikoletta
Nagykeszin.

Szívből köszöntik
őket: a szülők, nagy-

szülők, dédiék, köriék
és az egész rokonság.

Megemlékezés

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“

Fájó szívvel emlékezünk november
26-án, halálának 3. évfordulóján

a világ legjobb nagypapájára

Laurinyecz Istvánra
Komáromban.

Emlékét őrző családja.
ELVESZETT!

Tina a termálfürdőnél (Leninove sady)
Komáromban, november 13-án a dél-
utáni órákban veszett el. Körülbelül 2-
éves stafford-vizsla keverék, fekete-barna
színű, mellkasán fehér folt van. Ismer-
tetőjele: piros nyakörv és fekete póráz.

Nagyon várjuk vissza! A megtaláló
pénzjutalomban részesül!

Kérjük, aki látta, hívjon
a következő telefonszámokon:
0908 021 480, 0914 273 311.

November 23-án ünnepli
6. születésnapját

Farkas Ádám
Nagykeszin.

Szívből köszöntik őt:
anya, apa, a nagyszülők

és az egész rokonság.

Merceg Sebastián
Bátorkeszi
(3300/50)

Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.

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.

Eladó tökmag, szárított, fa-
gyasztott, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.

Pénzkereseti lehetőség.
Tel.: 0908 209 655.

Eladó Fiat Marea, 1.9 Td.
Tel.: 0905 512 441.

Predám menší prízemný
rodinný dom, 7-árový poze-
mok, dve garáže. Nová Stráž –
Vadaš, cena dohodou. Tel.:
0908 682 038.

Eladó kisebb családi ház, 2
nagy garázzsal, Őrsújfalun –
Vadas. Tel.: 0908 682 038.

Jelzáloghitelek! Nem aka-
dály: banki regiszter, nullás
adóbevallás, nyugdíjaskor.
Tel.: 0907 235 125.

Eladó toledó kézimunka.
Tel.: 0908 200 286.

Eladó Renault Megane, 16 i,
66 Kw, gy.év.: 96, árban meg-
egyezünk. Tel.: 0908 383 164.

Kitanult pincérnőt kere-
sünk a tanyi Motorestbe. Tel.:
0908 688 895.

Eladó üzlet felszámolása
miatt használtruha 3 €/kilós
egységáron. Nagyobb méretű

utánfutó 210 x 210, levehető
felépítménnyel 400 €. Tel.:
0907 561 721.

Lakás-, ház-, fürdőszoba-át-
alakítást, csempézést, festést
vállalok. Tel.: 0944 367 318.

Dám do prenájmu rekon-
štruovaný, nezariadený 3-iz-
bový byt na Ul. Gen. Klapku v
Komárne o rozlohe 61 m2, plá-
vajúce podlahy, pekná prero-
bená kúpeľňa, cena: 200 € +
réžia. Info na tel.č.: 0915 79
3069.

Kiadó felújított nem beren-
dezett 3-szobás lakás a Klapka

utcában Komáromban, 61 m2,
laminált padló, szépen átala-
kított fürdőszoba. Ár: 200 € +
rezsi. Info: 0915 793 069.

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.

Predám 3-izb. tehlový rod.
dom na 5-árovom pozemku
v Kameničnej, cena dohodou.
Tel.: 0905 972 268.

Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.: 0907
492 539.

Eladó keltetésre alkalmas
hullámos papagáj pár, áruk:
10 €. Tel.: 0902 815 615 – Ko-
márom.

Prenajmem prerobenú
dvojgarzonku už aj voľnú na
Vnútornej okružnej 55/5. Ná-
jom + réžia 280 €. Info: 0915
734 097.

Eladó gabonadaráló, kuko-
ricamorzsoló. Tel.: 0905
381 867.

Eladó 3-szobás családi ház
Gútán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0919 030 509.

Jó állapotban lévő 42-es
számú fiú fekete öltöny eladó.
Tel.: 0905 990 413.

Nem banki gyorskölcsönök.
Komárom, Župná 14, az Alli-
anz épületében. Tel.: 0907
452 538.

Hízók eladók. Tel.:
035/7781 378.

Kölcsönök 300 €-ig, 24
órán belül. Feltétel: minimá-
lisan 280 € bevétel. Tel.:
0905 512 441.

Eladó jó állapotban lévő
ülőgarnitúra, ár megegyezés
szerint. Predám zachovalú se-
daciu súpravu, cena dohodou.
Tel.: 0908 431 262.

Autó utánfutó eladó, ANV
400-as. Tel.: 035/7793 004.

Eladók új könyvek, Jókai,
Mikszáth, Karinthy sorozatok,
mese könyvek, mesés adventi

naptár, világatlasz, minden fél
áron. Tel.: 0903 574 191.

Gyermekgondozást válla-
lok, örömöt gyereknek, szülő-
nek. Tel.: 0905 284 617.

Lakás-, ház-átalakítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

Szobafestés és mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.

Smaragd tuje na predaj.
Tel.: 0907 796 070.

Esztergályos és marós mun-
kát vállalok. Tel.: 0902 841 761.

Eladó 1,9 TD nafta pumpa
és hengerfej Fiat Ducato. Tel.:
0905 248 430.

Eladó Karosa ülések. Tel.:
0905 248 430.

Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.

Vennék rotovátort traktor
után. Tel.: 0905 248 430.

Tanulási, érzelmi, súly-
problémák, fájdalom, félelem
oldása. Tel.: 0908 784 067.

Angol nyelvet oktatok kez-
dőknek. Tel.: 0907 141 595.

Eladó emeletes családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0902
516 505.

Avon – regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek!.
Tel.: 0908 835 914.

Favágást, tűzifa összevágá-
sát vállalom. Tel.: 0905
241 254.

Kiadó 3-szobás lakás a VII.
lakótelepen. Tel.: 0918 776 727.

Eladók Cawalier kiskutyák
+ 2-éves nőstény, oltva féreg-
telenítve. Tel.: 0905 535 507.

Vennék papírokat Majorra

és rotovátort. Tel.: 0905
248 430.

Vennék 29-es fiúkorcsolyát
és Lego Duplót, hiányosat is.
Tel.: 0908 305 037.

Emeletes családi ház ked-
vezményes áron Keszegfalván
eladó. Tel.: 0905 793 176.

Hitelek 3.000 -25.000 €-ig
akár ingatlanfedezet nélkül.
Tel.: 0915 892 449.

Masszázs-szalon Ekelen,
hogy jól érezze magát. Tel.:
0907 778 001.

Eladó Citroen Xantia combi
dízel (1996). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0908 151 314.

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“
szerződésre is – nyugdíjas,
invalid, vállalkozó. Lehe-
tőség lakás vagy ház vá-
sárlásra, átalakításra. Több
kölcsön összevonása. Tel.:
0948 023 888.

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

Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.

„Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.

Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €, 3-
szobás balkonnal és pincével
(75,6 m2) 37.558 €-tól + garázs
3.348 €-tól. Félkész lakás is
kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.

Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
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Kosárlabda Birkózás

Múlt heti számunkban Nagy Tamás, a
KFC elnöke mondta el véleményét a
klubban kialakult áldatlan állapotok-
ról, személye, és a csapat edzője, Peter
Lérant közti feszültség okairól. Most
az edzőt kerestük meg, és igyekeztünk
ugyanazon kérdéseket feltenni, ame-
lyeket a klubelnöknek is feltettünk.

• Hogyan értékeli az éppen befeje-
ződött őszi idényt a csapat edzője-
ként?

- Csakúgy, mint az elnök úr, jóma-
gam is pozitívan értékelem a csapat
őszi helyezését. Ne feledjük, hogy újonc-
ként értünk fel a dobogóra. Igaz, voltak
némi kilengések idegenben, de aki egy
kicsit is ért a focihoz az tudja, hogy
szinte lehetetlen egy ritmusban végig-
játszani a bajnokságot. Voltak sérülé-
sek, de mint minden csapatot, minket
is elért egyfajta formahanyatlás. Ennek
ellenére szépen meneteltünk, és hazai
pályán egyetlen pontot sem veszítet-
tünk, ami nem kis fegyvertény. A játé-
kosok zömének teljesítményével elé-
gedett vagyok, bár azt sem titkolhatom
el, hogy nem mindenkiével. Azt is
azonban tudni kell, hogy vannak olyan
játékosaink, akik éjszakai műszak után
voltak többször is kénytelenek pályára
lépni, tőlük száz százalékos teljesít-
ményt elvárni nem lehet. Én a bajnok-
ság megkezdése előtt kértem a klubve-
zetést, próbáljanak 2-3 poszton erősí-
tést hozni, ez sajnos nem jött össze, így
tulajdonképpen kapusunkat kivéve,
ugyanazzal a csapattal játszottuk végig
az őszi idényt, amely az előző idény-
ben megnyerte a bajnokságot. Voltak
azonban más zavaró tényezők is, ame-
lyekről lehet, szurkolóink nem is tud-
nak. Például, domanižai mérkőzé-
sünkre több mint három órán át dö-
cögtünk kifűtetlen autóbuszunkkal, sőt,
azt még tolnunk is kellett. Nem azt
mondom, hogy ezért kaptunk ki, de
hogy ez nem emelte a csapat hangula-
tát, az biztos. Az elnök úr állítása szerint,
a kilencedik fordulóban játszottunk
utoljára jól. Sajnálom, hogy szabadsá-
golása okán nem látta a lévaiak elleni
győzelmünket a 11. fordulóban, ami egy
egészen kimagasló teljesítmény volt a
csapat részéről. Egyszer sem jött be az
öltözőbe mérkőzés után, és nem gratu-
lált csapatának a győzelemhez, jó já-
tékhoz.

• A feltételek biztosítása kétségkí-
vül a klubvezetés feladata. Ez is egyik
oka a klubelnök és ön közti feszült-
ségnek, netán vannak más okok is?

- Én igyekszem nem személyeskedni,
nekem nem Nagy Tamással mint
olyannal, hanem a klubelnökkel van
vitám. Abban igaza van az elnök úrnak,
hogy első pillanattól nem felhőtlen a
kapcsolatunk, de azért ez sem egyirá-
nyú történet, ahogy azt az elnök úr pró-
bálja a közvéleménynek eladni. Engem
ő kért meg, hogy jöjjek a klubhoz segí-
teni, nem én kéredzkedtem erre a fel-

adatra. Nekem komoly edzői ambí-
cióim vannak a jövőben, és ezt akar-
tam az első pillanattól ugyanolyan ko-
molysággal végezni. Ha én figyelmez-
tetek ilyen-olyan hiányosságokra, ké-
rem bizonyos feltételek javítását, az még
nem jelenti azt, hogy támadom a klub-
elnököt. Igen, voltak parázs szóváltása-
ink, de én minden esetben a csapat ér-
dekében cselekedtem. Nem tartom
ugyanis korrekt dolognak azt, hogy ha
egy játékosunk hosszabb lejáratú sérü-
lést szenved, teljesen mellékvágányra
tegyük. Ez történt az ógyallai Kóšával,
de sorolhatnám tovább a nem egészen
korrekt döntéseit az elnök úrnak. Az
edzési lehetőségeink sem a legjobbak, a
két edzőpálya állaga szinte katasztrofá-
lis, de amikor erre rámutatok, azonnal
rossz fényben vagyok feltüntetve. Több
játékosunknak rendes csukája sincs,
mert anyagi helyzete ezt nem engedi
meg, de az sem mellékes, hogy ott-
honról hozott ruhákban edzünk, azokat
magunk is mossuk. Ilyen, még kis fa-
lusi klubokban sem történik meg gyak-
ran, ezen is el lehetne gondolkodni,
amikor a közvélemény horribilis össze-
gekről beszél a játékosok bevételét ille-
tően. Arrogáns és kompromisszumot
nem tűrő ember lennék, ahogy az el-
nök úr nyilatkozta? Mindnyájan vala-
milyenek vagyunk, én ugyanezt el-
mondhatnám az elnök úrról, és erre
tudnék bizonyítékokat is felvonultatni.
Véleményem szerint, mindketten saját
„pályánkon” akarunk a legjobban meg-
felelni, és ez jön le belőle. A klub mű-
ködéséért valamennyien egyforma fe-
lelősséggel tartozunk, klubvezetők, ed-
zők, játékosok, szurkolók egyaránt.
Nem helyes tehát az elnök úr azon el-
mélete, miszerint a megoldás a „vagy ő,
vagy én” mentén keresendő. Mindenki
tegye a maga dolgát, és akkor a klub
működni fog. Azt sem tartom jónak a
klub megítélésével kapcsolatban, hogy
így üzengetünk egymásnak. De ha az
elnök úr így látja jónak…

• Nem szervezési hiányosságok
idézték elő ezt a helyzetet?

- Jól látja, én is erről beszélek. Első-
sorban a csapatvezetői teendők nem
voltak úgy ellátva, ahogy az egy nor-
mális klubban működik. Nem az edző-
nek kellene napi kapcsolatban lenni a
klubvezetéssel, és az általam felsorolt
hiányosságokat orvosolnia, hanem a
csapatvezetőnek. Ez a kérdés, úgy ér-
zem, Benkóczky Tibor csapatvezető be-
lépésével megoldódott, hiszen ő napi
kapcsolatban van úgy a csapattal, mint
a klubvezetéssel. Másik oldalon úgy
gondolom, hogy nagyon sok kérdés-
ben nem az elnöknek kellene eljárnia,
a pályák rendben tartása, és a mosoda
irányítása, szintén úgy érzem, nem a
klubelnök feladata. Ezeket a dolgokat
általában a klubtitkárok szokták intézni.
Ezzel azt akarom mondani, hogy ha
minden normálisan működik, a klub-
elnöknek nem kell napi szóváltásba ke-
verednie az edzővel, sőt, még csak ta-
lálkozniuk sem kell napi szinten.

• Nem szeretné tisztázni az elnök
úr által felvetett pénzügyi kérdéseket?

- Annak ellenére, hogy vallom a mon-
dást, miszerint úriember pénzről soha
nem beszél, kénytelen vagyok reagálni.
Ugyanolyan jutalmazásban részesülök,
mint többi játékostársam, sőt, a listave-
zető sem én vagyok a jutalmazás nagy-
ságát illetően. Edzői munkámért a klu-
bot nem terheli egy fillér kiadás sem, te-
hát nem igazán értem, mit akart az el-
nök úr mondani a jó szakember össze-
hasonlításával. Talán mondhatott volna
valamit arról is, hogy az ígéretek elle-
nére csapatunk, a mai napig semmi-
lyen jutalmat nem kapott a bajnoki cím
megszerzéséért.

• Azt akarja tehát mondani, hogy
edzői tevékenységéért nincs jutal-
mazva?

- Én azt mondtam, hogy ez a tevé-
kenységem nem terheli a klub kasszá-
ját. Ha valamelyik támogatója a klub-
nak úgy gondolja, hogy valamilyen for-
mában ezért megjutalmaz, azt az elnök
úr ne számolja hozzá a klub kiadásai-
hoz.

• Hogyan van azzal a bizonyos ed-
zői képesítéssel, amelyet az elnök úr
említett?

- Sajnálom, de ismét azt kell monda-
nom, hogy az elnök úr nem mondott
igazat. Még augusztusban beadtam ké-
relmemet a „B” kategóriájú edzői tan-
folyamra. Az illetékes szövetség azt el-
fogadta, de mivel nincs meg a szükséges
létszám a tanfolyam megnyitásához, az
indítást későbbi időpontra helyezte át.
Ez nagyon egyszerűen és gyorsan ellen-
őrizető az illetékes szövetségnél, tehát
nem hazudtam ebben a kérdésben sem.
A szövetség előírásai szerint, attól a pil-
lanattól kezdve, amint elfogadta a ké-
relmet, a tanfolyam résztvevőjének mi-
nősülök. Az már csak nem az én hibám,
hogy a szövetség objektív okoknál fogva,
később nyitja meg a tanfolyamot?

• Hogyan látja jövőjét egykori ne-
velőklubjában?

- Hogy őszinte legyek, nem tudom.
Én úgy érzem, alapos munkát végez-
tem, ilyen szempontból nincs a legki-
sebb lelkiismeret-furdalásom sem. Azt
a bírálatot elfogadom, hogy valóban
nem a legjobb megoldás, amikor az
edző nem a kispadról irányítja a csapa-
tot. Én már korábban megjelöltem
egyik edzőtársamat asszisztensként, de
az ő személyét az elnök úr elutasította.
Nézze, nekem nem feltétlenül szüksé-
ges játszanom, hiszen már 35 éves va-
gyok. Szórád Csaba barátom remekül
tudja irányítani a védelmet, de Wilson
E. Speck játéka is gyönyörűen ível fel-
felé. Ha a klubvezetés úgy látja jobb-
nak, akár a kispadról is irányíthatom a
csapatot. Persze, ha maradok. Ahogy az
elnök úr mondta, sok minden a beha-
rangozott taggyűlés függvénye. Én eb-
ben a klubban nevelkedtem, innen in-
dult aránylag szép és gazdag pályafutá-
som, tehát szívügyem a KFC jövője. Ha
majd úgy érzik valakik, hogy már nincs
rám szükség a klubban, kénytelen le-
szek fejet hajtani az ilyen döntés előtt.

Böröczky József
A szerző felvételei

Peter Lérant: Nem helyes ez
a „vagy én, vagy ő” elmélet

SZERDÁn
MBK Rieker – Prievidza 82:75
(26:18, 24:13, 13:20, 19:24)
Annyira óvatosan kezdtek a csapatok, hogy a

labda először, a találkozó 3. percében került a gyű-
rűbe. És bár a vendégekébe, őket ez nem annyira
deprimálta, hogy egy perc múlva már ne ők vezes-
senek 5:2 arányban. Ezután egy nyolcpontos hazai
zsinór következett, és távolodni kezdett ellenfelétől
az MBK Rieker. Az első negyed végére, ez már meg-
nyugtató is kezdett lenni. Ha lehet, minőségileg a
második negyed még jobbra sikerült hazai szem-
pontból az elsőnél. Öt percnyi játék után, már 37:20
világított az eredményjelzőn, majd két perccel ké-
sőbb, már 22 pontos volt a hazaiak előnye. A má-
sodik félidő sem kezdődött ugyan rosszul komá-
romi szemszögből nézve, de a játék valójában még-
sem volt az igazi. A vendégek ekkor ráéreztek a le-
hetőségre, és kezdték ledolgozni hátrányukat. Sőt,
az utolsó negyed 5. percében 67:63 volt az állás,
ami drámai végjátékot vetített előre. A komáromi
csarnokban mindenki kezdett elbizonytalanodni,
kivéve a tapasztalt vendégeket.

69:65 állásnál, azonban Jones dobott egy hár-
mast, majd Johnson követte példáját, és egyből
„visszaállt a rend”, ezt a vezetést a komáromiak
már nem engedték ki a kezükből.

Pontszerzők:
Jones 20, Bilič 14, Johnson 11, Mathis 9, Du-

bovský 7, Klár 4, Kratochvíl 2, Szabó 1 – Godbold 18,
Phillips 17

További eredmények: Sp. N. Ves – Nitra 69:81,
Levice – Handlová 85:97, B. Bystrica – Žilina 77:84.
Svit – szabadnapos volt.

SZOMBATOn
Nitra – MBK Rieker 80:63
(20:11, 21:17, 17:12, 22:23)
Talán az idény leggyengébb játékát produkálta a

komáromi csapat ezen a találkozón. Sajnos, mind-
ezt a bajnokság kétségkívül legjobb csapatának ott-
honában. A mérkőzés első öt percében, még elfo-
gadható volt játékuk, de az azt követő cserék, nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Amíg a
komáromi csapat szenvedett, a hazaiak kemény és

határozott játékkal igyekeztek visszavágni komá-
romi vereségükért. A mérkőzésnek voltak olyan
periódusai, amikor a hazai csapat 29 ponttal is el-
távolodott, és bizony nagyon rosszul állt a ven-
dégcsapat szénája. Szerencsére, az utolsó negyed-
ben, úgy-ahogy összeszedték magukat a piros-fe-
hérek, és a körülményekhez képest, elfogadhatóvá
tették a vereség arányát. ”Nagyon rosszul játszot-
tunk, nekem az volt a benyomásom, hogy inkább
a találkozó kötelező lejátszására összpontosítottak
játékosaink, mint egy esetleges győzelemre. Töb-
ben is rapszodikus teljesítményeket nyújtanak csa-
patunkból, vannak olyanok, akik egyik mérkőzésen
szenzációsan játszanak, a másikon viszont elvesz-
nek a pályán. Sokat kell még dolgoznunk az össz-
játék javításán. Viszont, azt sem lehet figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a bajnokság legjobb csapatának
voltunk a vendégei, tehát ilyen szempontból is óva-
tosan kell kezelni az eredményt. Bízom benne,
hogy a szerdai, Nyitranováki elleni mérkőzésen,
megint mi leszünk a nyerők” - mondta el Paulík Jó-
zsef, az MBK Rieker sportigazgatója.

Pontszerzők: Clemente 17, Jašš 15 – Bilič 15,
Johnson és Jones 11-11, Szabó 10, Kratochvíl 8, Du-
bovský 5, Bílik 2, Mathis 1.

További eredmények: Źilina – Levice 95:64,
Handlová – Sp. N. Ves 87:90, Svit – B. Bystrica 77:71.
Prievidza – szabadnapos volt.

A tabella állása:
1. Nitra 13 10 3 1117:933 23
2. Sp. N. Ves 13 8 5 1078:1045 21
3. Prievidza 12 8 4 1016:933 20
4. MBK Rieker 12 7 5 999:969 19
5. Svit 12 7 5 972:974 19
6. Handlová 13 6 7 1037:1073 19
7. Levice 13 5 8 969:1075 18
8. Žilina 12 4 8 997:999 16
9. B. Bystrica 12 1 11 915:1075 13

E heti program: Szerdán, november 23-án, ha-
zai csarnokban játszik ismét az MBK Rieker,
Nyitranováki csapatát fogadja a szokásos idő-
ben, tehát 18 órai kezdettel. Szombaton, no-
vember 26-án, a talán legnagyobb rivális, Léva
otthonába utazik a komáromi csapat.

A példakép erőt ad

Székesfehérvár adott otthont annak a fiatal te-
hetségek nemzetközi versenyének, amelyre meg-
hívást kapott a Madari Birkózó Klub is. Kohút Mi-

lán vezetőedző védencei ezen a versenyen is bizonyí-
tották, hogy valóban sok tehetség rejlik bennük, és
még több munkával, akár annak az olimpiai ezüstér-
mes, világbajnok Rácz Lajosnak is az utódjai lehetnek,
aki a székesfehérvári versenyen az érmeket nyakukba
akasztotta. Nem csoda, hogy a madari fiúk is nagyon
meg akarták mutatni tudásukat egyik példaképük-
nek, aki végül a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott
a „kisközség nagy klubjának” eddigi tevékenységé-
ről.

Madari érmesek:
Diákok
25 kg: 3. Sluka Ádám
26 kg: 1. Tóth Dávid
31 kg: 2. Kajtár Sándor
46 kg: 1. Sluka István
Serdülők
85 kg: 3. Papp Lajos

nőK I. LIgA
Naszvad/Ímely – Besztercebánya

26:26 (13:14)
A hazaiik nem egészen így képzel-

ték el a mérkőzés kimenetelét. A ven-
dégek, ugyanis már a találkozó 8. per-
cében 6:1 arányban vezettek, de sze-
rencsére, a hazai játékosok és a né-
zőkkel színültig megtelt Vlahy Jenő
Sportcsarnok nem adta fel. Újabb 8
perc után, már 7:7 világított az ered-
ményjelzőn, és bizony, a mérkőzés
színvonalára senkinek nem lehetett
panasza. Aztán a vendégek tudtak is-
mét újítani, és két perccel a találkozó
vége előtt kétgólos előnyre tettek szert.
Szinte már minden remény elszállni
látszott, de az utolsó másodpercben
Bízik belőtte csapat egyenlítő gólját.
A naszvadi/ímelyi csapat szempont-
jából meglepőnek látszik ez a döntet-

len eredmény, viszont nem lehet szó
nélkül elmenni, egy már szinte végte-
lenségig elcsépelt dolog mellett. A já-
tékvezetés! Szinte érthetetlen (vagy
mégis érthető?), mi ösztökéli egyes já-
tékvezetőket arra, hogy szándékosan
elrontsák a játékosok és szurkolók örö-
mét? A mérkőzést ugyanis a hazaiak-
nak biztosan kellett volna megnyer-
niük, amennyiben az arbiter nem fo-
lyamodik sportszerűtlen, sőt, elíté-
lendő eszközökhöz. Még szerencse,
hogy a hazai szurkolók nem tartoz-
nak az agresszív kategóriába. Mert
ugye, megint a klub lett volna – ugyan
joggal – elmarasztalva, és a játékveze-
tők...

Hazai góldobók: Bíziková 5, Šula-
nová és Vass 4-4, Haris E., Szabó, Mol-
nár B. és Gogola 3-3, Molnár B. és Bu-
rešová 1-1.

Kassa – Csallóközaranyos 20:15
(11:11)

Nagyon tartalékos felállásban
volt kénytelen pályára lépni a csal-
lóközi csapat Kassán. Arról már
nem is beszélve, hogy alig egy órá-
val a találkozó előtt érkeztek meg a
találkozó helyszínére, egy többórás,
igencsak fárasztó utat maguk mö-
gött tudva. Ennek ellenére, az első
félidőben még becsületesen tartot-
ták magukat az aranyosi lányok, de
sajnos, a másodikra szinte minden
erejük elfogyott, és már csak szen-
vedő szemlélői voltak az esemé-
nyeknek. Bár normális körülmé-
nyek között Kassát mindenképpen
vernie kellene a minden szem-
pontból jobb csallóközaranyosiak-
nak, az említett okokra való tekin-
tettel, viszont ezt az eredményt

kénytelenek voltak
sportszerűen elfogadni.

Vendég góldobók: Olajos M. és Pa-
žúrová 6-6, Olajos V., Lehocká és Hor-
váth 1-1.

Az előző fordulóban:
Besztercebánya - Csallóközara-

nyos 35:28 (16:11)
Vendég góldobók: Olajos M. 12, Pa-

žúrová 7, Olajos V. és Kasznár 3-3,
Švec-Somogyi 2, Šebeňová

Senica – Naszvad/Ímely 34:28
(14:13)

Vendég góldobók: Bíziková 11, Ha-
ris E. 7, Šulanová 4, Haris Sz. és Mol-
nár A. 2-2, Vass és Molnár B. 1-1.

-dm-

A bajnokság e heti programja:
2011. november 27. (vasárnap)
13 órakor: Bauring City – Shiva
14 órakor: Králik TV – Slovakent
15 órakor: Young Boys – Anaplast Team
16 órakor: Nova Roll – Cars team
17 órakor: ŠKP – Barracuda
18 órakor: Selye University – Oxigén

Futsal

Szenzációs győzelem, majd sima vereség
Újfent felemásra sikeredett az előző hét a komáromi kosárasok szempontjából. Míg szerdán remek
teljesítményt nyújtva biztosan győztek a privigyei bányászol ellen, addig szombaton, „félő kis nyu-
sziként” adták meg magukat, az egyébként kiváló erőket felvonultató nyitraiak otthonában. Mindez
azonban nem von le semmit a tényből, hogy a komáromi piros-fehérek így is a bajnokság legjobbjai
közé tartoznak. Ezt már most szerdán igazolni szeretnék a nyitranovákiak elleni találkozón, majd
szombaton, a legnagyobb rivális, Léva otthonában.

Kézilabda
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