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Fekvenyomás: Világbajnoki
arany- és ezüstérem

Naszvad:
Ünnepélyesen átadták
a felújított alapiskolát

Részletek az 9. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Részletek a 18. oldalon

Átverés a csodakarkötő

Nemesócsa

IIddéénn  iiss  éérrttéékkeess  
aajjáánnddéékkookk  vváárrnnaakk  

jjááttéékkoosskkeeddvvűű  
oollvvaassóóiinnkkrraa..  

AA  rréésszzlleetteekkeett  kkeerreessssee  
aa  88..  oollddaalloonn..

Karácsonyi
játék 

a DELTÁ-val 

Karácsonyi
játék 

a DELTÁ-val 

November 20-án reggel nyolc óra-
kor a komáromi rendőrség bejelen-
tést kapott egy hetényi 54 éves férfi
eltűnéséről. Nem sokkal később ki-
derült, az eltűnt férfi gyilkosság ál-
dozata lett. A rendőrség másnap el-
fogta és őrizetbe vette a gyanúsítot-
tat.

Az áldozat holttestére a családtagok
találtak rá Hetény határában, nem
messze a leparkolt személygépkocsi-
jától. Feltételezések szerint a férfi raj-
takapta a tolvajokat, amint az általa

használt erdőrészből lopták a fát. Az
egyik tolvajjal, a 33 éves Ferenccel szó-
váltásba keveredett, majd megütötte a
tolvajt, aki a földre esett. Erre 31 éves
élettársa előhúzta társa zsebéből a
kést, és ötször hátbaszúrta a hetényi
vállalkozót. Ezután gallyakkal leta-
karta és meggyújtotta a holttestet – tá-
jékoztatta lapunkat Renáta Čuháková,
a nyitrai kerületi rendőrkapitányság
szóvivője.

A rendőrség halált okozó testi sér-
tés miatt indított nyomozást az
ügyben, a nőre akár 15-20 év börtön is
várhat. ga

Rács mögött a gyilkos
Hetény

Népszavazás
nélkül is
megoldódott 
Múlt csütörtökön megtartotta rendes ülését a
nemesócsai önkormányzat. Ez magában talán
nem is bírna különösebb hírértékkel, viszont
a programba beiktatott két új napirendi pont
annál inkább. Mint már arról lapunk többször
is beszámolt, a településen múlt szombaton
népszavazást kellett volna tartani Komjáti
László polgármester visszahívása, illetve pol-
gármesteri pozíciójának megerősítése ügyé-
ben. Néhány nap alatt azonban a kérdés nép-
szavazás nélkül is megoldódott. Komjáti
László már nem Nemesócsa Község polgár-
mestere. Folytatás az 5. oldalon

Idén is értékes 
ajándékok várnak 

játékoskedvű 
olvasóinkra. 

A részleteket keresse 
a 8. oldalon.

A városi képviselő-testület megszavazta azt a
határozatot, melyben kiállnak egy komáromi
polgár, Boldoghy Olivér mellett, akitől meg-
vonták szlovák állampolgárságát.

Komárom városa 
kiáll Boldoghy Olivér
mellett

Részletek 
a 3. oldalon
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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, 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

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- és projektmenedzser, SR,  DETI A ŠKoLA n.o. KN 3 0915 178 936 Életrajz a sek-
ret12@ gmail.com 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

Területi üzleti képviselő, SR, KoMU-
NÁLNA PoISŤoVŇA a.s.. VIG Komárno 1

0904/695177
Jelentkezni a munkaadónál

2011 dec. 14.-én 10,00 és 12,00
óra között (interjú)

Raktáros (bútorüzlet), SR
TEMPo KoNDELA a.s.o. Komárno 1

0911 107 458
Életrajzzal jelentkezni az üzlet-

ben (volt Ister, I.emelet)
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 

lehet munkanapokon

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

Traktorista- mezőgazdaságigép-javító, SR
ondrej Zsidek, Marcelová 1 0905 621 286

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

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

035/7782381

Tehergépjármű-vezető, SR
MAYA LoGISTIC s.r.o. Komárno 1 0915/600392

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

0918 800 908
Életrajz a bottyan@

freemail.hu e-mail címre.

Állásajánlatok járásunkból

0905 213 967

Ha december 15-ig 
megrendeli és

kifizeti a DELTÁ-t 
családtagjainak, 
rokonainak vagy 

barátainak,
egy éves előfizetés 
esetén négy hétig, 
fél éves előfizetés 
esetén két hétig 

ingyen
kapja lapunkat.

Karácsonyra ajándékozzon
Delta előfizetést

Komárom városa kiáll
Boldoghy Olivér mellett

M E S T O   K O L Á R O V O
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského za-
stupiteľstva v Kolárove č. 219/2011 zo dňa 21.11.2011

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľ-

ností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č.
4941 v k. ú. Kolárovo

parcely reg. „C“ :
-  pozemok s parc. č. 28520/70 – druh pozemku

ostatné plochy o výmere 480 m2

-  pozemok s parc. č. 28520/85 – druh pozemku
ostatné plochy o výmere 400 m2

-  pozemok s parc. č. 28520/86 – druh pozemku
ostatné plochy o výmere 400 m2

-  pozemok s parc. č. 28520/87 – druh pozemku
ostatné plochy o výmere 400 m2

-  pozemok s parc. č. 28520/88 – druh pozemku
ostatné plochy o výmere 400 m2

-  pozemok s parc. č. 28520/89 – druh pozemku
ostatné plochy o výmere 400 m2

za účelom  výstavby rekreačnej chaty
s vyvolávacou cenou 15,- €/m2 na základe platnej ce-

novej mapy mesta, ktorá je zároveň najnižším poda-
ním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená   zlože-
ním zábezpeky vo výške 10% z vyvolávacej ceny na
účet Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ najne-
skôr v deň konania súťaže.

Miesto vyhodnotenia OVS: miestnosť malej zasa-
dačky MsÚ
Termín vyhodnotenia OVS: 21. 12. 2011 (streda) o
9,00 hod.
Záujemcom bude umožnená prehliadka 14. de-
cembra 2011 o 15,00 hod.
o výsledkoch  verejnej súťaže rozhodne Mestské za-
stupiteľstvo v Kolárove na najbližšom 
zasadnutí.
Bližšie informácie poskytne MsÚ v Kolárove v kanc.
č. 18  na poschodí alebo na telefónnom čísle:
035/7900928.

G Ú T A  V Á R O S
Templom tér 1, 946 03 Kolárovo

Gúta város az  önkormányzat 2011.11.21-ei
219/2011-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet

Gúta város tulajdonában lévő ingatlanok eladá-
sára Gúta város kataszterében 

– 4941 sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban ve-
zetett   ingatlanokra:

-  28520/70-es p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 480 m2

-  2850/85-ös p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 400 m2

-  2850/86-os p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 400 m2

-  2850/87-es p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 400 m2

-  2850/88-as p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 400 m2

-  2850/89-es p. sz. telek, besorolása egyéb terület,
nagysága 400 m2

üdülőház építése céljából. Az  ingatlanok kikiáltási
ára az érvényes ártérkép szerint 15,-€/m2, amely egy-
ben a legalacsonyabb árajánlat. A versenytárgyalá-
son való részvétel feltétele a meghirdetett összeg
10%-ának letétbe helyezése a város számlájára, vagy
a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytár-
gyalás napján.

A versenytárgyalás helye: a városi hivatal kis ülés-
terme
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2011.
december 21 (szerda) 9,00 ó.
Az érdeklődők az ingatlant megtekinthetik 2011. dec-
ember 14-én, 15.00 órakor
A versenytárgyalás eredményéről Gúta Város Ön-
kormányzata a legközelebbi ülésén dönt.

Bővebb tájékoztatást a Gútai Városi Hivatal 18-as 
sz. irodájában nyújtanak vagy 

a 035/790 0928-as telefonszámon.

Emléktábla avatással kezdődött a Duna Menti
Múzeum 125. évfordulójára alkalmából ren-
dezett emlékünnepség.

Az emléktáblát a komáromi református kol-
légium épületén leplezték le, mivel 1889-ben eb-
ben az épületben nyitották meg az első kiállí-
tást, Gyulai Rudolf bencés tanárnak köszönhe-
tően. A kiállításról  gyűjteménykatalógus is
megjelent, amiből megtudhattuk, hogy annak
őskori és római kori leletek is részei voltak. 

A táblaavatással emléket állátottak és köszö-
netet nyilvánítottak mindazoknak, akik hozzá-
járultak  a múzeum 125 éves működéséhez. Az
ünnepség a múzeum dísztermében folytató-
dott. 

-ga-

Emléket
állítottak

A Magyar Koalíció Pártja komáromi alap-
szervezete kiáll Boldoghy olivér komáromi
polgár mellett. Hisszük azt, hogy az Európai
Unió tagállamaiban senkit sem érhet hátrá-
nyos megkülönböztetés nemzetisége, állam-
polgársága, faji vagy vallási hovatartozása mi-
att. 

Reménykedünk abban, hogy a Szlovák Köz-
társaság Alkotmányát az ország kormánya a to-
vábbiakban nem kívánja sárba tiporni. Bízunk
benne, hogy közel az 1989-es bársonyos forra-
dalom évfordulójához, a kormányzó pártok a
szlovákiai becsületes, adófizető polgárok sza-
badságát, alkotmányos jogait a továbbiakban
nem kívánják korlátozni. 

Azt gondoljuk, hogy a politika többször pró-
bált az ember fölé kerekedni, amiben nem
volt köszönet. A náci diktatúra nem tekintette
egyenrangú polgároknak áldozatait, majd a
kommunista diktatúra a 20. század közepén
fosztotta meg állampolgárságától a csehszlo-
vákiai magyar embereket és terelte őket mar-
havagonokba. 

Az MKP komáromi helyi szervezete és a jó-
zan gondolkodású komáromi polgárok, hinni
szeretnénk abban, hogy a jelen szlovákiai kor-
mánykoalíció a megszorító gazdasági intézke-
dések mellett, nem ró a továbbiakban szabad-
ságjogokat korlátozó terheket egyetlen szülő-
földjén boldogulni kívánó polgárra sem.

Nyilatkozat

„Senkit nem lehet a szlovák állampolgárságától 

megfosztani akarata ellenére.“

olyan polgár, aki a szlovák és a
magyar közéletbe is aktívan
bekapcsolódik, valamint a
Szlovák Nemzeti Színház szí-
nésze. Diszkrimináció történt,
s az állampolgárság ügyében
kettős mércét alkalmaz az ál-
lam, amit határozottan el kell
ítélni. Az önkormányzatnak ki
kell állni az állampolgárok jo-
gaiért, és nem tarthatunk at-
tól, hogy esetleg a kormány

önkormányzat sajnálatosnak
tartja azt is, hogy a törvény-
hozás kettős mércét alkalmaz,
s másként ítéli meg azokat,
akik külföldiként szeretnék
felvenni a szlovák állampol-
gárságot, és azokat, akik szlo-
vák állampolgárként szeret-
nék más ország állampolgár-
ságát felvenni. A határozat rá-
mutat, a korábbi és a jelenlegi
kormány többsége elutasítja
az állampolgárság megadásá-

később majd emiatt megbün-
teti a várost.“ 

A határozat további részé-
ben a következő kijelentéseket
fogadták el: „Komárom ön-
kormányzata egyúttal sajnála-
tosnak tartja, hogy a bel-
ügyminisztérium nem várta
meg az Alkotmánybíróság
döntését a szlovák állampol-
gársági törvénnyel kapcsola-
tosan, melyre hivatkozva meg-
vonták Boldoghy szlovák ál-
lampolgárságát. Továbbá az

nak azt a formáját, amelynek
alapján 1997 és 2005 között
Szlovákia is állampolgárságot
adott a határon túli szlová-
koknak, szlovákiai lakhely nél-
kül is. 

A városi hivatal egyúttal fel-
adatul kapta, hogy az elfoga-
dott határozatot juttassa el a
szlovák parlamentbe, a kor-
mányhoz és az Alkotmánybí-
rósághoz.

A határozati javaslatot a
húsz jelenlévő városatya kö-
zül 19 támogatta.

Lapunk megkereste Dr. An-
ton Marekot, Komárom város
polgármesterét is, aki a követ-
kező nyilatkozatot jutatta el
szerkesztőségünkbe: "Sajná-
lattal értesültem a történtek-
ről, remélem az érintett sze-
mély jogi státusza mihama-
rabb rendeződik a két ország
jószomszédi hagyományai és
a nemzetközi jogi normák
szellemében." - ssy-

Folytatás az 1. oldalról
A határozatban lefektették

tiltakozásukat is, mivel a Szlo-
vák Köztársaság Alkotmánya
kimondja, hogy „senkit nem
lehet a szlovák állampolgársá-
gától megfosztani akarata el-
lenére.“    

A határozat beterjesztője,
Keszegh Béla képviselő (füg-
getlen), felszólalásában el-
mondta: „Komárom városá-
nak ki kell állnia adófizető
polgára mellett. Boldoghy oli-
vér nem egy szélsőséges né-
zeteket valló személy, hanem

Újabb testületi ülésen van-
nak túl a városi képviselők.
Az éjszakába nyúló ülésezés
már védjegyévé vált a ko-
máromi képviselőknek, pe-
dig csak hét programpont
volt beterjesztve. Igaz, ez a
megnyitó után bővült két
ponttal, azonban az egyes
beterjesztett anyagok körüli
hosszadalmas viták már-
már végeláthatatlannak
tűntek.

Keszegh Béla független
képviselő egy átfogó határo-
zattal állt elő, melyben a köz-
beszerzések kiírásainak felté-
teleit fektették le, vagyis min-
den közbeszerzési kiírást a
testület elé kell vinni. Ez
alapján minden 10 000 euró
feletti vásárlás, szolgáltatás
és minden 20 000 euró feletti
építkezési beruházás pályá-
zati kiírásának feltételeit a
testületnek jóvá kell hagynia.
A képviselő javaslatát azzal
indokolta, hogy ebben az év-
ben több mint 18 ezer eurót
fizetett ki a város sikertelen
közbeszerzésekre. Megemlí-
tette, hogy korábban a városi
tömegközlekedés kapcsán ki-

írt közbeszerzés esetén a tes-
tület módosításokkal élt, és a
végeredmény mindenki sze-
rint jobbra sikeredett.

A következő programpont
tárgyalása már nagy falat volt
a képviselők számára. Nagy
Jenő, a pénzügyi főosztály ve-
zetője terjesztette be a költ-
ségvetés módosításait. Ebből
kiderült, hogy a város újabb
kölcsön felvételét tervezi. A
javaslatban a kölcsön összege
815 ezer euró volt. Ebből a
kölcsönből szeretnék fedezni
a már meglévő beruházások
önrészeit (sportcsarnok, Kos-
suth téri felújítás, Munka Ut-
cai Alapiskola felújítása), va-
lamint a Comorra Servisnek
nyújtanának anyagi támoga-
tást. 

Dubány Imre (HÍD) módo-
sító javaslatot terjesztett be a
költségvetéssel kapcsolato-
san, melyben 457 ezer eurós
kölcsön felvételét szorgal-
mazta. Elmondta, már isme-
retes, hogy a felvázoltaknál
jelentősen magasabb össze-
gek várhatóak egyes ingatla-
nok eladásából, hiszen az el-
múlt testületen is jóváha-
gyásra kerültek tételek, ezért

átcsoportosítással javasolta a
Comorra Servis terheinek fe-
dezését. Dubány fontosnak
ítélte a Comorra Servis pénz-
ügyi gondjainak kezelését,
azonban határozottan elle-
nezte, hogy a KoMVaK irá-
nyába invesztíciós hitelt ve-
gyen fel a város. Idézve a vá-
rossal kötött szerződésből
hozzátette, a városnak azt a
pénzt kell invesztíciós célra
visszautalni, amit a KomVak
befizetett a városi kasszába,
és ott is a képviselőknek kell
jóváhagyni a fejlesztés téte-
leit. A KoMVaKra felvett hi-
telt viszont elutasítja. Ezt a ja-
vaslatot 12 képviselő szavazta
meg, ami elég volt ahhoz,
hogy elfogadják a Dubány
Imre módosító javaslatát.

Az ülés másnapján a vá-
rosvezetés sajtótájékoztatót
tartott, ahol kijelentették: az
elfogadott költségvetés mó-
dosítás nem teszi lehetővé,
hogy megvédjék a város va-
gyonát, mivel a képviselők
nem szavazták meg a Co-
morra Servisnek az anyagi tá-
mogatást. Meglátásuk szerint
ezzel a lépéssel ellehetetlení-
tik a város fejlődését. 

A csütörtöki ülésen többen
kifogásolták, hogy miért no-
vember 24-én kell módosítani
a 2011-es költségvetést, ha
már a 2012-es évi költségve-
tést kéne tárgyalni. Győrfi
László, a pénzügyi bizottság
elnöke is elmondta, hogy ez
inkább egy kozmetikai válto-
zás, aminek valós hatása nem
lesz. Többen kifogásolták,
hogy úgy terjesztett be lefa-
ragásokat a hivatal, hogy az
érintett intézmények véle-
ménye nem volt ismeretes, és
az ülésen sem voltak jelen az
intézmények vezetői, hogy a
valós hatásról képet adjanak.
Azt is kifogásolták, hogy a

kérdésekben érintett bizott-
ságok nem tárgyalták meg a
kérdést, csupán a pénzügyi
bizottságban került megvita-
tásra. Kritika érte még az ada-
tok aktualitását is, mondván,
november 24-én miért csu-
pán a szeptember végi szá-
mokat ismerteti a városi hi-
vatal. Ennek kapcsán Pásztor
István hivatalvezető el-
mondta, hogy az adatok még
az első pénzügyi bizottság
ülésére készültek, ami pár
héttel korábban volt, és a vá-
rosi hivatalnak mindamellett
informatikai gondokkal is
szembe kellett nézni a köny-
velés terén. szénássy

Kozmetikázták a költségvetést
Komárom
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Elérhetőségeink:   
Tel/fax: 035 77 01 152
Mobil: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk
www.diderot.sk

MIKULÁSRA KÖNYVET!
Mikulásra csoki mellé könyvet is ajándékozzon gyer-

mekének! December 3-tól 6-ig 12 %-os árengedménnyel
vásárolhat gyermekkönyvet a könyvesboltunkban. Ki-
festők, mesekönyvek, foglalkoztató füzetek, képes gyer-
mek-enciklopédiák széles választékából válogathat. 

Szeretettel várjuk Önöket a Diderot könyvesboltban
Komáromban, a Szent István szoborral szemben.

Ha Ön megvásárolja A KOMÁROM,
A DuNA GIBRALTÁRjA című képes al-
bumot a Diderot könyvesboltban ezen
utalvány felmutatásával 5 eurós ár-
kedvezményben részesül.

Az album Révkomárom kétezer esz-
tendős történéseit mutatja be képek
és dokumentumok tükrében. A kiad-
vány tanulságul szolgál mának és hol-
napnak, tisztelegvén régi nagyjaink
előtt. A könyv magyar és szlovák nyel-
ven is megvásárolható.

5eurós vásárlási
utalvány

�

�
Az utalvány december 31-ig váltható be.

A Keresztény Magyar Szövetség és a tatai
Márványhegyi Művésztelep pályázatot hir-
det a Kárpát-medencében élő magyar egy-
házi személyeknek: papoknak, lelkészeknek,
szerzeteseknek és katekétáknak. A képző-
művészeti pályázatot „Istent szolgáló mű-
vészet“ címen hirdették meg.

Három kategóriában lehet nevezni. 1 - kis -
plasztika, 2 - festészeti technikák, 3 - egyedi és
sokszorosított grafikai eljárások. Leadási ha-
táridő: 2012. március 30. A beérkezett munká-
kat neves művészek fogják elbírálni, úgymint

Lévai Ádám, Vargha Mihály, Szilva József, Kő
Pál, Muzsnay Ákos, Csordás Zoltán és Nagy Já-
nos. A pályázattal kapcsolatos részletes infor-
mációk hamarosan megtalálhatók a
www.kmsz.org weblapon.

A beérkezett pályaművekből kiállítást szer-
veznek itthon és határainkon túl is, valamint
a nyertes alkotásokat elárverezik és az ebből
befolyt pénzösszeget a berzétei református ár-
vaház és a nagymegyeri katolikus központ
megsegítésére ajánlják fel. 

ssy

„Istent szolgáló művészet”

OBEC Okoličná na ostrove
Hlavná č. 68, 946 13 Okoličná na Ostrove

vyhlasuje
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v oko-

ličnej na ostrove č.52/2011 zo dňa 10.11.2011  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 
o najvýhodnejší návrh na prenájom budovy súpisné č. 49

na parcele 27/2 v k.ú. okoličná na ostrove, podlahová plo-
cha 180 m2, vyvolávacia cena je 300 eur/mesiac.

Podklady obchodnej verejnej súťaže je možné prevziať na
obÚ v okoličnej na ostrove a obhliadku budovy je možné
vykonať po dohode v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30
hod. 

Termín podania návrhov: 15. 12. 2011.
V okoličnej na ostrove dňa  18.11. 2011

Ing. Iveta Feketeová
starosta obce

Ünnepi hangverseny a jubileumi
Művészeti Alapiskolában
Fekete Vince igazgató sajtótájékoztató kere-
tén belül felsorolta a jubileumi év már le-
zajlott programjait, valamint ismertette a zá-
rórendezvény műsorát. 

A jubileumi év során számos előadást, kon-
certet és kiállítást szerveztek. Márciusban vette
kezdetét a koncertsorozat a dunaszerdahelyi,
az ógyallai, a gútai és más partneriskolákkal
közösen. Júniusban a tanulók év végi ünnepi
műsorát láthatták az érdeklődők, s ekkor nyílt
a végzősök tárlata is. Több kiállítást is szer-
veztek a városban, valamint táncbemutatókkal
is színesítették a palettát. 

A jubileumi évet december 2-án, az iskola
alapításának 150. évfordulója alkalmából ren-
dezett nagyszabású műsorral zárják, amelyre
többek között a művészeti berkekben alkotó,
volt növendékek is meghívást kapnak. Az ün-
nepség a Duna Menti Múzeum dísztermében
veszi kezdetét 15 órától ünnepélyes pedagógiai
tanácsüléssel, majd az iskola volt diákjainak
kiállított munkáit lehet megtekinteni a Ghyczy
házban. Befejező akkordként kerül megren-
dezésre az ünnepi hangverseny, melynek a vá-
rosi művelődési központ ad otthont 18 órától.

Az ünnepségre elkészül az iskola 150 évét be-

mutató kétnyelvű jubileumi évkönyv is, vala-
mint bemutatják a Művészeti Alapiskola zász-
laját is, melyet Novák Ágota készített el. -szt-

Diáknap az Ipariban
Második alkalommal rendezték meg az Ipari Szakközépiskolában a diáknapot. Az egész-
napos eseményen az iskola minden tanulója részt vett. 

A ceremónia reggel az elsősök avatásával vette kezdetét, majd egymás után zajlottak a kü-
lönböző versenyek. Ha belegondolunk, hogy 20 versenyszámról volt szó, elképzelhetjük, nem -
igen unatkoztak az iskola diákjai. Mgr. Szabó Beáta főszervezőtől megtudtuk, hogy nagyon sok-
színű program állt a versenyzők rendelkezésére. Többek között Rubik-kocka kirakásban, malom-
illetve sakkversenyben, lövészetben, asztaliteniszben, gólyalábon járásban, görkorcsolya szla-
lomban, szkanderezésben, scrabble betűkirakásban, angol, német nyelvi illetve játékos IQ-kvíz-
ben, pókerben, számítógépes twisterrel, valamint a nagy érdeklődéssel várt Ipari Faktor tehet-
ségkutató versenyben mérhették össze tudásukat. Persze a diáknap eseményeibe a tanárok is
bekapcsolódtak. 

A nap végén kiderült, hogy az iparis diáknap versenyeit összesítésben idén az I. E osztály
nyerte. -pint-

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Az ülés Szép Lajos, alpolgármester

vezetése mellett zajlott, aki tájékoz-
tatta a testületet az utóbbi hét törté-
néseiről, Komjáti László polgármester
jogerős elítélésével kapcsolatban. El-
mondta, hogy az önkormányzat le-
véllel fordult a komáromi Járási Bíró-
sághoz, amelyben tájékoztatást kért a
község polgármesterének ügyével kap-
csolatosan. Mindezt azért, mert múlt
szombatra népszavazást írt ki szemé-
lyéről, és mivel voltak előzetes, bár
nem hivatalos információk az ítélettel
kapcsolatosan, az önkormányzat tisz-
tán akart látni ebben az ügyben, elke-
rülendő a népszavazás feleslegessé-
gét. A komáromi Járási Bíróság 2011.
november 18-án kelt levelében értesí-
tette a községi önkormányzatot, hogy
Komjáti Lászlót előre megfontolt szán-
dékkal elkövetett bűncselekmény tár-
gyában marasztalta el, és jogerősen
felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélte. Az ítélet 2011. november 12-én,
tehát annak kihirdetésekor emelke-
dett jogerőre. A vonatkozó törvények
értelmében, Komjáti László ezzel a
nappal elveszítette polgármesteri
mandátumát, így eleget téve törvé-
nyes kötelességének, 2011. november
23-án kelt levelében értesítette az ön-
kormányzatot mandátumának el-
vesztéséről. 

Ennek kapcsán az önkormányzat
több határozatot is elfogadott. Tudo-
másul vette a polgármester mandá-
tumvesztését, majd a törvényeknek
megfelelően, Szép Lajos alpolgármes-
tert bízta meg a polgármesteri teen-
dők teljes körű ellátásával, a parla-
ment elnöke által kiírt, előrehozott
helyhatósági választások kiírásáig, il-
letve az újonnan megválasztott pol-
gármester eskütételéig. A testület ha-
tározata szerint, ez év december 31-ig
kérvényezik az előrehozott választá-
sok kiírását. 

Az ügy ilyen irányban való elmoz-
dulása feleslegessé tette a szombati
népszavazást, így Nemesócsa lakos-
sága nem járult az urnákhoz. A testü-
let valamennyi határozatot egyhan-
gúlag elfogadta.  

Az ügynek azonban van egy igen-
csak fura jogi fonáksága.  Akár meg-
történik Nemesócsán, akár nem, még-
iscsak furcsa.  Hasonló bírósági ítélet
következtében ugyan automatikus
mandátumvesztés következik, viszont
a néhány hónap múlva esedékes elő-
rehozott választásokon a mandátumát
elveszítő egyén, újra megmérettetheti
magát, és győzelme esetén visszaül-
het a polgármesteri székbe(!?). A jog-
alkotó ezt a demokratikus választások
intézményének érvényesítésével, és a
személyiségi jogok tiszteletben tartá-
sával magyarázza. Ez így rendben is
volna, a kérdés csak az, vajon ez így
megfelel-e a tisztességes, büntetlen
előéletű polgároknak? 

Az ülés további részében, Ing. Jana
Tomšíková, kényszerfelügyeleti biztos
tájékoztatta a testületet a község adós-
ságállományának jelenlegi állásáról.

Elmondta, hogy jelenleg 15,4 százalé-
kos a község adóssága, ami óriási elő-
relépés a kényszerfelügyelet elrende-
lése óta. Ezt az őt kinevező illetékes
minisztérium is nagyra értékeli, és
Jana Tomšíkovát jelenleg a legjobb
kényszerfelügyeleti biztosnak tartja.
Ezért, köszönetét fejezte ki a helyi ön-
kormányzati képviselőknek, de külö-
nösképpen Szép Lajos alpolgármes-

ternek, akik aktív tevékenységükkel
nagyban hozzájárultak ehhez az elő-
rehaladáshoz. 

És hogy már ezen az önkormányzati
ülésen elkezdődött a majdani, előre-
hozott helyhatósági választások kam-
pányának előszele, mi sem bizonyítja
jobban, mint az előző képviselő-testü-
let talán „legaktívabb” tagjának, Si-
mon Károlynak a jelenléte. Nem ér-
kezett egyedül, kíséretében megjelent
a Falvak és Városok Polgárainak Tár-
sulása képviselője is, aki az ülésről
hang- és képfelvételt készített. Jana
Tomšíková már beszámolója alatt eré-
lyesen figyelmeztette Simon Károly ex-
képviselőt, tartózkodjon a közbeszó-
lásoktól és egyéb véleménynyilvání-
tásoktól. Közismert, hogy a kényszer-
felügyeleti biztos már több alkalom-
mal adott hangot azon
véleményének, miszerint Simon Ká-
roly „túlbuzgóságával” többet árt a te-
lepülésnek, mint az ex-polgármester.
Ülés után aztán hangos, nyomdafes-
téket nem tűrő szóváltás keletkezett a
két személy között, amibe sajnos, a
magát függetlennek valló polgári tár-
sulás képviselője is beleolvadt, Simon
Károlyt támogatva. olyan dolgokat
kértek számon a kényszerfelügyeleti
biztoson, amely törvényből adódóan
sem tartozik az ő hatáskörébe. Érde-
kes, egy községtől független, ám annak
fellendítéséért küzdő és harcoló hölgy
próbálta megvédeni Nemesócsa Köz-

ség „becsületét”. Simon Károly ugyanis
támadólag lépett fel nemcsak a biztos,
de a jelenlévő képviselők ellen is, bi-
zonyítva, hogy a tavalyi választások
idején éppen ők juttatták Komjáti
László személyét polgármesteri funk-
cióhoz, az MKP listáján. Egy ilyen,
2010-es szórólapot is körözésre adott. A
dologban van némi igazság, viszont az
is tény, hogy éppen ez a testület írta ki
a népszavazást, amit a Simon Károly
által képviselt előző testület évekig
képtelen volt megtenni. Tehát, szem-
rehányásokra ebben az esetben talán
egyik félnek sincs joga. 

Az ülés után megkérdeztük Szép La-
jost, a polgármesteri teendőkkel meg-
bízott alpolgármestert: mely feladato-
kat tartja legfontosabbnak elvégezni
az előrehozott választásokig? „Elsőd-
leges célunk, teljes mértékben együtt-
működni a kényszerfelügyeleti biz-
tossal, hogy mielőbb letudjuk az adós-
ságokat, így magát a kényszerfelügye-
letet is. Jelenleg nagyon jó úton hala-
dunk, és ez örvendetes hír Nemesócsa
lakosságának. Mindenképpen azon
leszünk, hogy mielőbb normális me-
derbe tereljük a község életét, vissza-
hozzuk Nemesócsa jó hírnevét, amely
az utóbbi években sok csorbát szenve-
dett. Nem kis feladatok ezek, de min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy si-
kerüljön” – mondta el Szép Lajos.

Nos, így legyen!
Kép és szöveg: Böröczky józsef

Népszavazás nélkül is megoldódott

Szép Lajos alpolgármester 
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Izsap, Csilizradvány, Balony,
Ekecs, Apácaszakállas, Szilas, 
Lakszakállas, Bogya, Gellér

Ételkihordás 3,50 € felett 
INGYENES

Komáromi út (BuTIK CENTRuM A) 2491/160, Nagymegyer

KEBAB 

AKCIÓ

Házhozszállítás
0908 365 363

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

Megnyílt

Az IKEA megkér minden vásárlót, aki a 12 650-
es számú beszállítótól származó PAX gardrób-
szekrényt vásárolt AURLAND tükrös ajtóval,

hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a vevő-
szolgálattal a  02/48 226 111-es telefonszámon.

Az IKEA arról értesült, hogy a nagyméretű tükör le-
válhat és leeshet, esetleg éles szilánkokra törhet. A
tükör súlyos, és mivel eltörhet, a használóra veszélyt
jelent. 

Az IKEA elnézést kér az okozott kellemetlensé-
gért.

-ga-

Újabb visszavonás

Megtévesztő reklámjai miatt 57 millió
dolláros büntetést kapott, így
csődbe ment a Power Balance

csodakarkötőket gyártó cég. Mint az ki-
derült, a vásárlókat átverték.

A gumikarkötőt, amely a reklámok sze-
rint egyensúlyérzékkel, több energiával és
nagyobb teherbírással látja el tulajdonosát,
Szlovákiában is árulták a nagyobb bevásárlóköz-
pontok standjain. Most a bíróság is kimondta, hogy a spor-
tolók és hírességek által előszeretettel használt karkötő semmilyen tudományos
elvre nem épül, mindössze a placebohatásra. A vállalat a büntetéstől csődöt is
jelentett, s azt üzente egy közösségi oldalon keresztül, hogy ennek ellenére nem
tűnnek el a Power Balance karkötők. (b)

Átverés a csodakarkötő

Újra jótékonysági vásárt rendeztek Nagy-
megyeren a daganatos betegségekben
szenvedő gyerekek megsegítésére, az ese-
ményt immár negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Geri Csodalámpása nevű ala-
pítvány. 

A jótékonysági vásár egyik szervezője
Nagy Ági, aki az akkor tizenhét éves fiát
egy daganatos kór miatt 2006-ban veszí-
tette el. A fiú négy és fél évig küzdött sú-
lyos betegségével, mely végül legyőzte őt.
Ezután az alapítványt az édesanya, vala-
mint Terézia Beringerová, Vrezgó Erzsébet
gyermekorvos, Csepi Katalin pedagógus
és Geri testvére, Nagy Gábor éppen azért
hozták létre 2008-ban, hogy a daganatos
kórban szenvedő gyerekeket, illetve azok
családjait segíteni tudják a betegséggel való
küzdelemben. „Sok segítő kéznek köszön-
hető, hogy a csoda újra megvalósulhat.
Szinte a bőség zavarával küszködünk, any-
nyi a felajánlott tárgy” – mondta a jóté-
konysági vásár november 18-i megnyitó-
ján Nagy Ági. 

A városi művelődési otthon emeleti ki-

állítótermében egy hétig zajló eseményen
azok a műtárgyak és egyedi kézműves ter-
mékek voltak megvásárolhatók, amelye-
ket alkotóik vagy tulajdonosaik jótékony
céllal ajánlottak fel, az eladásból befolyt
összeg az alapítvány számláját gazdagí-
totta. A rendezvény felett a polgármesteri
hivatal vállalt védnökséget. Amikor még
Geri élt és nagyon szívósan küzdött beteg-
ségével, már 2004-től kezdve jótékonysági
esteket is szerveztek a fiú sorstársainak
megsegítésére. Azóta kétévenként valósult
meg egy-egy ilyen est, melyeket mindig
jótékonysági vásár előzött meg. Az alapít-
vány marad a bevett szokásoknál, vagyis a
jótékonysági esteket továbbra is kétévente
szervezi meg, de a vásárokat ezentúl min-
den évben megvalósítja. A nagymegyeri
Geri Csodalámpása alapítvány számlaszá-
mára (0193723415/0900) egyébként folya-
matosan lehet adományokat eljuttatni,
melyből az ország egész területén élő, da-
ganatos betegségekben szenvedő gyereke-
ket támogatnak. Kovács Zoltán

fotó: KZ

A hagyományokhoz híven idén is meg-
rendezték a Nagymegyeri Ezoterikus
Fesztivált, melynek háziasszonya most
is Takács Gabi volt. Az ezotéria iránt ér-
deklődőknek köszönhetően teltházas
előadások zajlottak a városi művelődési
otthon színháztermében.

A november 20-án reggeltől estig tartó
rendezvényen olyan előadókat hallgathat-
tak meg, mint Imolai Judit, Villás Béla, Bo-
tos Eszter, Konkoly Imre, Balogh Béla és
Kövi Szabolcs. A témák is érdekesek voltak:
a Holdassszony naptára, a szerelem, sze-
xualitás és a párkeresés misztériuma, Nyir-
kai Jóslat, Gestalt asztrológia, a szeretet tör-
vénye, utak és útvesztők a lelki fejlődés-
ben. Különböző szolgáltatásokat is igénybe
lehetett venni, volt asztrológiai tanácsa-
dás, grafológiai elemzés, tenyérjóslás, szi-
bériai sámán előrejelzés, auratisztítás, ter-
mészetgyógyászati tanácsadás, egészségi
állapotfelmérés, aurafotózás. A nagyte-
remben az ezoterikus karácsonyi vásár
mellett Zerényi Anna akril virágmandala
képeinek kállítása is zajlott. Az immár he-

tedik alkalommal megrendezett ezoteri-
kus fesztivál háziasszonya, Takács Gabi vé-
gül elégedetten konstatálhatta, hogy idén
rengetegen töltötték együtt ezt a miszti-
kus, szeretettel teljes vasárnapot.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Teltházas előadások
az ezotéria jegyében

Nagy Ági (jobbról) mindenkinek megköszönte az önzetlen támogatást

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

362 ezer SIM-kártyát adott ki az O2 hálózata, azóta amióta lehetőség van
a telefonszám átvitelére más hálózatból. Legtöbben az Orangetól vitték
át a telefonszámukat.

2008-tól 2011. november 22-ig  361 872 új kliens regisztrált Szlovákia leg-
fiatalabb mobilszolgáltatójához - tájékoztatta a sajtót a Telefónica Slovakia.
Az orangetól 195 969-en a T-Mobiletól 165 903-an, hozták át telefonszámu-
kat.  Az o2 különféle prémiumokkal ajándékozza meg új ügyfeleit.  Jelen-
leg lehetőség van  100 €  bónuszhoz, vagy új  SIM-kártya vásárlása esetén  az
első feltöltött összeg duplázására,  esetleg egy éven keresztül 10 % kedvez-
ményre, amennyiben e-shop használatával történik a megrendelés. -d-

A névváltoztatásra 2012. január elsejétől ke-
rülne sor. A változás oka, hogy a bank főrész-

vényest váltott áprilistól, a lépésnek sem-
milyen hatása nem lesz a kliensek betéte-
ire vagy várható hozamaira. „Az új névvel
is folytatni fogjuk a városok és községek ré-
szére biztosított szolgáltatásainkat“ - je-
lentette ki Ján Rollo, a bank vezetője.

A Dexia márkanévváltása az első lépés a
néhány hónap alatt megvalósítandó imidzs-

váltás terén. A bank új logót és vizuális kiné-
zetet fog kapni, a változások 2012 nyarán érnek

véget. A pénzintézet mindaddig régi és új elneve-
zését is használni fogja. -b-

Meg-
változtatja nevét

a Dexia Bank. A pénz-
intézet a részvényesek

közgyűlésének döntése alap-
ján Prima banka Slovensko

néven működik majd a jövő-
ben, amennyiben a Szlovák

Nemzeti Bank is belee-
gyezik a változta-

tásba.

Nevet változtat
a Dexia Bank

Egyre több előfizető

A csoda megint megvalósulhatott
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Olvasói levél

www. HORMI .sk

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

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

November 3. hetében van
a népköltészet és a népdal
napja. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek megismer-
kedjenek a népi hagyomá-
nyokkal, mert ezzel magyar-
ságtudatukat is erősítjük. 

E jeles nap alkalmából lá-
togatott iskolánkba a Boros-
tyán együttes, amely a meg-
zenésített versek műfaját
műveli, és népszerűsíti a
hangszeres muzsikát, illetve
a költészetet is.

A dunamocsi iskola falai
között a gyerekek megis-
merkedhettek a magyar

népdal hagyományaival. Az
előadáson nemcsak az alap-
iskolások vettek részt, ha-
nem a dunamocsi, illetve a
marcelházi óvoda gyerme-
kei is. A Borostyán együttes
nemcsak megzenésített ver-
seket adott elő, de külön-
böző hangszerekkel is meg-
ismertette a gyerekeket. A
gyermekjátékok világába
szintén betekintést nyerhet-
tek, melyeknek előadásába
maguk a gyerekek is bekap-
csolódhattak. 

Főző Andrea
Dunamocsi Alapiskola 

Az ímelyi (Szikes) és nasz-
vadi citerások (Viza, Sústya)
nagy izgalommal várták a ta-
lálkozót. A Viza citerazenekar
tagjai azért, mert ilyenkor
mindig találkozhatnak régi
barátokkal, kedves zenésztár-
sakkal, és mindig lehetőség
adódik a közös muzsikálásra
is. A Sústya citerazenekar pe-
dig azért gyakorolt lelkesen,
hogy bemutathassa, mit ta-

nult a megalakulása óta eltelt
egy évben.

A találkozót Farkas Imre,
Jóka polgármestere nyitotta
meg, őt követte Lezsák Sándor,
a Magyar országgyűlés alel-
nöke, Tiszakécske országgyű-
lési képviselője. Huszár László,
a Csemadok Művelődési Inté-
zetének igazgatója köszöntő
szavai után elkezdődött a cso-
portok bemutatója. Bár ez nem

Mint megannyi más itt, ez
a terv is megvalósult. Az Eu-
rópai Alap regionális fejlesz-
tésének „Beruházás a jövőbe”
című pályázata által kerül fel-
újításra az alapiskola. A pro-
jekt 85 %-át az Európai Unio
adja, 10 %-a állami, 5 %-a pe-
dig a község költségvetéséből
van biztosítva. A felújítási

munkák összértéke 872
848,56 € ebből a 95 %-os tá-
mogatás összege 829 206,13 €,
a község 5 %-os önrésze pedig
43 642,43 €. A munkálatokat a
kivitelező ez év júniusában
kezdte el, a tervek szerint a
teljes felújítás befejezését 2012
januárjára tervezték, de a ki-
vitelező vállalat sikeres mun-

Ünnepélyesen átadták 
a felújított alapiskolát

Ímelyi és naszvadi 
citerások a XIII. Országos
Citeratalálkozón

A naszvadi Viza citerások

Az idei Országos Citeratalálkozót a Galántai járásban lévő jó-
kán rendezték tizenkilenc együttes résztvételével.   

Naszvad
járásunk legnagyobb lélekszámú községében 1975-ben adták
át a szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskola közös épü-
letét. A nagy épület felújítására 1 millió 300 ezer eurót kért
Európai uniós pályázat útján a község. 

kájának köszönhetően az el-
múlt pénteken már ünnepé-
lyesen is átadásra került a fel-
újított alapiskola. 

A munkálatok nem befo-
lyásolták a tanítást és nem ve-
szélyeztetették a tanulók biz-
tonságát és egészségét. A fel-
újítás során az ablakokat  és
ajtókat műanyagra cserélték,
hőszigetelést kapott az épület
és a tetőszerkezet.

Az ünnepélyes átadáson
Haris József polgármester kö-
szöntötte a megjelent vendé-
geket. Beszédében elmondta,
hogy a falu önkormányzata
2005-ben már 1,3 millió koro-
nát ráfordított a helyi magyar
alapiskola régi épületszárnyá-
nak felújítására. A megújult
épületrészben korszerű isko-
lai klubot is létrehoztak a dél-
utáni foglalkozásokat látogató
több mint hetven tanuló szá-
mára. A szülők és vállalkozók
kétszázezer korona értékben
berendezést vásároltak a há-
rom tanterembe. Az említett
tantermek mellett egy jól fel-
szerelt könyvtárat is átadtak,
valamint sikerült felújítani a
szociális helyiségeket is. 

Becse Norbert iskolaigaz-
gató köszönetét fejezte ki a
község önkormányzatának az
oktatási intézmények iránt ér-
zett és nyújtott hathatós tá-
mogatásért. 

(miriák)
Holop Ferenc felvételei

verseny, hanem találkozó,
mégis sok díj került kiosztásra
a délután folyamán. A zsűri-
nek, Borsi Ferenc vajdasági
származású népzenetanárnak
és Szőke Péternek, a Tisza’83 ci-
terazenekar vezetőjének nehéz
dolga volt, melyik csoportok-
nak ítélje oda a jutalmakat.
Szőke Péter felajánlásában a
következő csoportokból vehet
részt egy-egy citerás a lakiteleki
Citeratáborban: Nagyabonyi Ci-
terazenekar, a helembai Ha-
limba citerások és a jókai Pen-
gettyű citerazenekar. Huszár
László a Csemadok Művelő-
dési Intézete nevében szintén
táborozási lehetőséget nyújtott
át az ebedi citerazenekar, a
naszvadi Viza citerazenekar és
a százdi citerazenekar egy-egy
tagjának.

A találkozó fődíja, a ván-
dorserleg az idén Kelet-Szlo-
vákiába, buzitára került. Így
termászetes az is, hogy a jövő
évi citeratalálkozó megrende-
zését is a buzitai Csemadok
és a buzitai citerazenekar vál-
lalta el. (miriák)

Dobosi Róbert felvétele

Az Ekopolis Alapnak köszönhe-
tően a község 5500 euró támo-
gatást nyert egy szabadidőpark
létesítésére, amit az egészség-
ügyi központ mögötti területre
terveztek. A projektet kidolgozói
azzal a céllal készítették el, hogy
a lakosság számára szebb és jobb
életkörnyezetet alakítsanak ki.
A terület kiválasztására a község
területrendezési terve alapján
került sor. A terület a község köz-
pontjában van, nyugodt környe-
zetben. Közelében van a katoli-
kus templom, a Fehér Ló ven-
déglő, vagy a tűzoltószertár. 

Mivel ez a nyilvános terület a
község lakosait fogja szolgálni,
a község vezetése szerette volna
megismerni a lakosság  elképze-
léseit, ötleteit és véleményét arról,
milyen célt szolgáljon az adott te-
rület és miképp alakítsák át la-
kosság tetszésére. E célból kérdőí-
veket készítettek. Az ankét ered-
ményei alapján a lakosok úgy dön-
töttek, hogy a területnek a széle-
sebb lakossági csoportokat kell
szolgálnia, így padokkal, csúszdá-
val, mászókával, homokozóval lát-
ták el, a mellette lévő szabatéri
színpad pedig alkalmas lesz kul-
turális rendezvények megtartá-

sára. 
A park ünepélyes átadására no-

vember 20-án került sor. A megje-

lenteket Domin István polgár-
mester köszöntötte. Az ünnepi be-
szédet követően a helyi egyházak
képviselői megáldották, felszen-
telték a parkot.

Az elhanyagolt terület felújítá-
sába közel 100 lakos kapcsolódott
be, akik 568 brigádórával járultak
hozzá a megvalósításhoz. A park-
ban kapott helyet az Életfa is,
amelyre a községben született
minden újszülött neve is felkerül.
Tavasszal a felújítást tovább bőví-
tik. A terület egy részét lebetonoz-
zák, amely alkalmas lesz görkor-
csolyázásra, gördeszkázásra. Sőt
számolnak pergola és kemence
felépítésével is. (miriák)

A szerző felvételei

Karácsonyi játék a DELTÁ-val

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 

Átadták a szabadidőparkot

A község polgármestere, 
Domin István

IzsaGellér

A borverseny november 17-
én délelőtt zajlott, az ezt kö-
vető napon pedig a díjazottak
a „Borest a Bor Akadémián”
rendezvényen mutathatták be
verseny-boraikat. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésére no-
vember 18-án került sor a Ma-
gyar Mezőgazdasági Múze-
umban, a Vajdahunyad Vár-
ban.

A november 15-ig beneve-
zett minták alapján a szak-
emberek szerint nagyon erős
mezőny gyűlt össze. Összesen
107 minta érkezett.

A felvidéki borászok nem
maradtak szégyenben, 2 nagy
arany, 5 arany és 11 ezüstér-
met nyertek. A győztes vörös-
borok nagy része egyébként
2009-es évjárat. De beszélje-
nek inkább az eredmények. A
felvidéki érmes borok listája a
következő:

Nagy aranyérem
Kasnyik Családi Pincészet

Kürt - Dunaj 2009
Vintop-Karkó Búcs - Caber-

net sauvignon 2009

Aranyérem
Biocentrum (Palik László és

Palik Klára) Zselíz - Müller
Thurgau 2009, Kékfrankos
2008

Mátyás András Kisújfalu -
Kékfrankos 2009

Varga Zoltán Negyed - Zwei-
gelt 2009

Vinszalkontakt Dunamocs -
Dornfelder 2009

Ezüstérem
Biocentrum (Palik László és

Palik Klára) Zselíz - Rajnai riz-
ling 2008, Szentlőrinc 2009,
Zöldveltelini 2008, Cabernet
sauvignon 2009

Kasnyik István Kürt - Kék-
frankos 2009

Mátyás András Kisújfalu -
orsus cuvée 2009, Pinot noir
2009

Primavin Nagymegyer -
Morva muskotály 2011

Vinszalkontakt Dunamocs -
Cabernet sauvignon 2009

Vintop-Karkó Búcs - Cser-
szegi fűszeres - 2011

VVD Dvory Nad Zitavou
Udvard - Devin 2009

Kárpát-medencei 
Borverseny
A Kárpát-medencei Borversenyt a Magyar Bor Akadémia
szervezi azzal a céllal, hogy a határon túli borokról, az egy-
kori történelmi borvidékek terméséről képet kapjanak a
magyar szakértők és a magyar társadalom.

Az évente megrendezésre kerülő nyugdíjasok
napjára félszázan jöttek el Gelléren, de ennél jó-
val több nyugdíjas korú embert regisztrálnak a
kisközségben.

Nyugdíjasok ünnepe

A találkozónak a helyi kultúrház adott ott-
hont. Az ünnepi műsor az óvodások program-
jával vette kezdetét. A legkisebbeket Kovács
Máté követte, aki gitáron mutatta be zenei tu-
dását. Ezután Rácz László polgármester szólt az
időskorú emberekhez. Üdvözlő szavaiban kife-
jezte örömét, hogy ismét találkozhattak, és a ta-
valyi évhez képest nagyobb számban. Beszámo-
lójában röviden vázolta az idén elért eredmé-
nyeket. A továbbiakban kitért a kisközség sike-
reire, melyet  a falu lakosságával együtt értek el.
Erre a gellériek méltán büszkék. A kellemes
uzsonna elfogyasztása után a szórakozásé lett a
főszerep. A jó hangulatról Pálffy Gábor zenefe-
lelős gondoskodott.

Kép és szöveg: -pint-
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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.

VEĽKÁ  AKCIA

November a Csemadok naptárában a népművészet hónapja.
Mint már több éven keresztül, idén is megrendezték a „Da-
lolj, táncolj velünk!“ című népdalestet, népművészeti eszt-
rádműsort.

Huszonöt gyermek töltötte
az elmúlt hétvégét Karván,
a Korava Polgári Társulás
Duna menti házában. A gye-
rekek kitakarították az ud-
vart, kifestették a helyisége-
ket, segítettek a konyhában
és részt vettek a különböző
kézműves foglalkozásokon
is. A pozsonyi székhelyű brit
nemzetközi iskola (Britan-
nica International School)
egyik pedagógus-kísérője a
komáromi születésű Rom-
hányi Beáta, aki 2003 óta
dolgozik az iskolában. La-
punk érdeklődésére bemu-
tatta a régiónkban kevésbé,
vagy alig ismert iskolát.

A brit nemzetközi iskola
1997 óta működik Pozsony-
ban (Dúbravka városrész) az-
zal a céllal, hogy magas szintű
műveltséget adjon a hazai és
külföldi tanulóknak. A jelen-
legi 650 tanuló egyharmada
szlovákiai, a többiek külföl-
diek. Jelenleg az iskolát 20-
féle nemzetiségű tanuló láto-
gatja a világ összes földrészé-
ből. A brit képzési rendszert
átdolgozták a szlovák viszo-
nyokra, ami leginkább abban
nyilvánul meg, hogy minden

tanuló köteles tanulni a szlo-
vák nyelvet és irodalmat. A
pedagógusok fele Angliából,
fele Szlovákiából van. 

Az idegen nyelv elsajátítása
a legtöbb, amit egy szülő nyúj-
tani tud a gyermekének. Ér-
demes tehát a minőségi brit
nemzetközi iskolába befek-
tetni. Ez az iskola már a világ
számos országában eredmé-
nyesen működik. A brit kép-
zési rendszert követő, angol
tanítási nyelvű óvoda, alap- és
középiskola 3 éves kortól
kezdve tizennyolc éves korig
nyújt színvonalas oktatást. Ta-
nítási modelljüknek köszön-
hetően végzős diákjaik a vi-
lág legjobb egyetemein tanul-
nak tovább. A végzősök nem-

zetközi érettségit kapnak. Az
oktatás 8 óra 10 perckor kez-
dödik és 15,45-ig tart. Az órák
60 percesek, két szünet beik-
tatásával. A brit nemzetközi
iskolában a tanulókat 675 eu-
róért regisztrálják. Az egy éves
tandíj 6734 eurótól egészen 14
688 euróig van, attól függ,
hogy melyik osztályba jár a
gyerek.

Az iskola tanulóinak any-
nyira megtetszett a falu, a kör-
nyezet, a foglalkozások, hogy
jövő tavasszal ismét felkere-
sik a Korava székházát, hogy
egy kellemes hétvégét töltse-
nek el ebben a csodálatos
Duna-parti környezetben.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A Diabétesz Világnapot min-
den évben november 14-én
tartjuk. A világnap alkalmá-
ból a komáromi Cukorbete-
gek Szövetsége kirándulást
szervezett Budapestre, az
„Egy csepp“ világnapra. 

A rendezvény november 13-
án volt a SYMA Sport- és Ren-
dezvényközpontban. Ezzel
kapcsolatban Rancsó Melinda
diplomás nővér lapunknak el-
mondta: ez a világnap 2006
óta minden esztendőben egy
nagy esemény. Komáromból
és a környékbeli falvakból
első alkalommal vettek részt

cukorbetegek ezen a nagysza-
bású rendezvényen, de bizto-
san nem utoljára. Egészség-
ügyi szűrések sokasága várta
az odalátogatókat, volt vér-
cukor-, koleszterin-, vérnyo-
más-, testzsír százalék, has-
körfogat-, testmagasság-, test-
súlymérés, hallás- és szem-
vizsgálat. 

„Az egésznapos programot
Erős Antónia (akiről köztu-
dott, hogy maga is cukorbe-
teg) és Szellő István nyitották
meg. Nagyszerű volt élőben is
látni, hogy Antónia milyen
kedves és csinos és Szellő Ist-
ván is nagyon sármos, és bi-
zony megdobogtatta a női szí-

veket. A rekeszizmainkat is
megmozgattuk és jókat ne-
vettünk a Dumaszínházasok
műsorán, melynek műsorve-
zetője a szintén „nagydumás“
Novák Péter volt. Az igazi 
attrakció azonban az Ördög
Nóra által vezett X faktorosok
fellépése volt” – mondta Ran-
csó Melinda. 

Egy nagyon kellemes és
eseménydús napot töltöttek
Budapesten, a vércukor-ered-
ményeik elég jók voltak, de
még van mit javítani. A cu-
korbetegség figyelmet köve-
tel!

(miriák)
Rancsó Melinda felvétele

Abúcsi Katona Mihály Alapiskola vezetősége tiszte-
lettel meghívja az iskola egykori diákjait az I. Régi
Diák Találkozóra, amelyre 2011. december 9-én 17

órai kezdettel kerül sor az iskola éttermében. A rendez-
vényre a legrégebbi korosztálytól kezdődően az 1982-ben
végzett évfolyammal bezárólag várjuk a jelentkezőket. A fi-
atalabb korosztálynak a tavasz folyamán tervezünk ha-
sonló találkozót megszervezni. 

Bővebb tájékoztatást adunk az iskola 035 7776414-es
telefonszámán. A rendezvény bevétele a Katona Mihály
Alapítvány számlájára kerül. 

Szeretettel várunk minden volt diákot és pedagógust a
találkozóra! (mir)

I. Régi Diák Találkozó Elismerés és oviolimpia Perbetén

Első alkalommal rendezte meg a perbetei magyar és szlovák
tanítási nyelvű alapiskola a Nyitrai kerület által meghirde-
tett olimpiai fesztivált. 

A kerületből összesen 136
oktatási intézmény (68 óvoda,
38 alapiskola, 30 középiskola)
nevezett be a versenybe. Az
óvodák közül a perbetei a „leg-

aktívabb óvoda“ elismerést
kapta. Az ünnepélyes díj-
átadásra november 11-én a
Prímás-palota dísztermében
került sor, ahol a díjat a Szlo-

vák olimpiai Bizottság el-
nöke, František Chmelár adta
át a nyerteseknek. Jelen volt a
Szlovákiai Falvak és Városok
Társulásának elnöke Jozef
Dvonč, Zsolna megye elnöke
Juraj Blanár, Pozsony polgár-
mestere Milan Ftáčnik. A
Nyitrai kerület nevében a dí-
jat Ľubica Libová, az iskola-
ügyi, sport-, ifjúsági és kultu-
rális hivatal vezetője vette át.

A magyar tanítási nyelvű
óvoda vezetője, Porubsky Ni-
kolett lapunknak elmondta:
az olimpia hetének keretén
belül óvodásaink megismer-
kedtek az olimpia fogalmával,
majd az elméleti információk
mellett kipróbálhatták az óvo-
dás korosztályban is végez-
hető sportágakat. A sportnap
reggelén örömmel indultak a
helyi sportpályára, ahol az
ovisok összemérték ügyessé-
güket. Az olimpiai láng meg-
gyújtásával kezdetét vette a
verseny. A cél nem a helyezés
volt, hanem az együtt mozgás
öröme. Ez a hét kitűnő alka-
lom volt arra, hogy a gyereke-
ket közelebb hozzák a sport-
hoz. (miriák)

Az óvoda felvételei

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

A brit nemzetközi iskola
tanulói Karván

„Dalolj, táncolj velünk!”
Naszvad Hetény

A népzenei összeállítás kezdetét Horsa István dudajátéka je-
lezte. A duda különleges hangja után, már fényáradatban, lé-
pett színpadra a rendezvény műsorvezetője, Simonics Tímea.  

A köszöntő után a Búzavirág női éneklőcsoport következett.
A Mezőföld néptáncegyüttes a magyarországi Alap községből
látogatott el Naszvadra és mutatta be műsorát. Őket követően
Kis Richárd mondott mesét, majd a Pettyem tánccsoport apró-
ságai a „Róka, róka köztetek“ című gyermekjáték összeállítást
mutatták be a lelkes közönségnek. A gyermekjátékok után a ci-
terások vették birtokba a kisszínpadot. Citeraszóra táncoltak a
Pettyem idősebbjei a „Libegő szoknyák“ című koreográfiát be-
mutatva. Bánházi Dóra csengő énekhangja is színesítette a
műsort. A nagymegyeri dalok után a kürti Bokréta népdalkör
és a szintén kürti Hanga citerazenekar következett. Az esti mű-
sor utolsó negyedében lépett színpadra a Délibáb néptánc-
együttes a bécsi Banda zenekar kíséretében. Záróműsorként a
helyi Búzavirág vegyes éneklőpcsoport naszvadi nótákkal bú-
csúzott a közönségtől. (miriák)

Dobosi Róbert felvétele

A világnap alkalmából a komáromi Cukorbetegek Szövetsége (Zo ZDS DiaKom) kirándulást szer-
vezett Budapestre

„Egy csepp” világnap

Víno KomárnoVíno Komárno

Adresa:
Mestská tržnica prízemie

č. 48. Komárno

0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk
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KOS
A magánéletedben in-
dulatosabbá válsz, nem
tudsz szemet húnyni

családtagjaid rossz szokásai fe-
lett. Mindenkitől a maximumot
várod el.

BIKA
Mintha egy kicsit fele-
dékenyebb, szétszór-
tabb lennél mostaná-

ban. Több oka is lehet ennek,
de leginkább az állandó megfe-
lelni vágyásból adódóan inkább
kapkodás a vége mindennek.

IKREK
Itt az idő káros szoká-
saidtól megválni. En-
nek sokkal inkább
belső, mint külső aka-

dályai voltak eddig, de most
könnyedén legyőzheted ezeket
akaratoddal.

RÁK
Anyagi helyzeted meg-
erősödik, valamiféle
nyereséget könyvel-

hetsz el magadnak. Az sem ki-
zárt, hogy egy kisebb meglepe-
tés toppan be az életedbe.

OROSZLÁN
A munkád lefoglal a
napokban, de tudod
azt is, hogy jelentős ez
az időszak. Jól teszed,

ha sok energiát fektetsz a bol-
dogulásodba.

SZűZ
A munkahelyeden jó
időszakot alapozhatsz
meg, ha kijelölöd ma-

gadnak a lépéseket, melyeket
hasznos lenne követned.

MÉRLEg
Mivel kommunikatív
hangulatban vagy, ér-
demes a fontos mun-

kamegbeszéléseket is a követ-
kező napokra időzítened - job-
ban át tudod látni a terveidet is.

SKORPIÓ
A magánéletedben na-
gyon sok érzelemre és
romantikára vágysz,
fontos lesz a szerelmi

kapcsolatod. Nagyon előnyös,
ha közös programokat csináltok.

NyILAS
Gondozd egy kicsit igé-
nyesebben a munka-
kapcsolataidat! Ha

ügyes és nyitott vagy, akkor jó le-
hetőségeket kaphatsz az előre-
lépésre.

BAK
A magánéletedben
kissé feszültebbé válsz,
s ennek oka lehet,

hogy túl sokáig nyelted le a vé-
leményedet. Az elfojtott feszült-
ség most biztosan felszínre tör,
készülj fel erre!

VíZöNTő
A magánéletedben fon-
tossá válik párkapcso-
latod. Sok figyelmet, ro-

mantikát igényelnél kedvesed-
től.

HALAK
A héten gondoskodó,
megértő és segítőkész le-
szel. Na, azért még nem

mondható, hogy Teréz anya vagy,
de figyelmességed határozottan
feltűnik környezetednek is. K
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Horoszkóp

Humor
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Programajánló

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés 

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

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

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

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

a Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, szombaton 8-tól 12 óráig

otváracia doba v mesiaci december 2011:

Združenie trhovník 
Nákupné centrum 

Tržnica Komárno,
nám. Kossutha.

Pozýva srdečne širokú verejnosť 
NA PrEDVIANočNé NÁKuPy 

do nákupného centra 
– tržnica Komárno.

Mikuláš navštívi Nákupné centrum 
Komárno od 6. 11. 2010 
v priebehu každého dňa.

Új bolt Komárom belvárosban

Komárom, Megye utca 10 ( Župná 10) • Kontakt: 0903 591 545, 0918 816 461

A termékek tartósítószert és egyéb mesterséges

adalékanyagokat nem tartalmaznak!

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  vváássáárrllóótt  
sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Egészségükre!

KKaarrááccssoonnyyii  aaKKcciióóKK!!!!!!

• Eredeti bryndza • zsendice• tehénsajtok • juhsajtok 
• kecskesajtok • kimért tehénvaj • tejföl • túró

MISS LOOK 2011

Javában készülnek a lányok!

Két napig színpadi mozgást és koreográ-
fiát gyakoroltak a MISS LOOK 2011 szép-
ségverseny döntősei november 20-án és
21-én Paton, az ottani Wellness szállodá-
ban. 

A részletekbe Múcska József, a MISS
LOOK 2011 társproducere, szervezője ava-
tott be.

„Az első nap első felében a helyes test-
tartást, a járást és a színpadi mozgást gya-
korolták a lányok Csöbönyei Rita modell,
sminkes irányításával. Közben interjúk ké-
szültek a 12 döntős lánnyal. Ezeket az in-
terjúkat hamarosan mindenki megtekint-
heti honlapunkon (www.lookmagazine.sk).
Délután Čenky Nikolett koreográfus kez-
dett foglalkozni a lányokkal. A próbára be-
nézett Varga Emese, a MISS LOOK 2011
dramaturgja is. A hosszú nap végén a ko-
máromi Pokol szállodában pihenték ki fá-
radalmaikat a lányok. Másnap reggel is-
mét Patra mentek. A PT Taxi, a MISS
LOOK 2011 főtámogatójának emberei pon-
tosan és megbízhatóan szállították őket.
Másnap fotózás és videózás zajlott a pati

Wellness szállodában. A döntős lányok
sminkjét Pharm. Dr. Beáta Husárová és Sa-
lón Ametysth-beli csapata, a frizurákat pe-
dig Marek Petrovič és csapata készítették.
Akárcsak a válogatáson, az első összpon-
tosításon is az MB Move: Bálint Attila, Töl-
tésy Dávid és Maroš Faktor videózott. A
lányokat Zuzana Makaryszynová fotózta a
Marek Janíček Fotostúdióból. 

A MISS LOOK 2011 szépségverseny dön-
tőjébe jutott lányok legközelebb decem-
ber 10-én, szombaton találkoznak. Ruha-
próbára mennek a Michael Móda és a Ha-
waii Móda szalonokba, és Őszi Denisza
Life Sport Stúdiójában tovább tökéletesítik
a koreográfiát, hogy december 17-én,
szombaton este 7 órakor minden rendben
menjen a Komáromi Jókai Színház szín-
padán. A nagyszabású gálaestre, melynek
sztárjai Wolf Kati és Király Viktor lesznek,
jegyek korlátozott számban kaphatók a
LOOK magazin szerkesztőségében Komá-
romban a TREND irodaházban (13-as ajtó)
vagy rendelhetők telefonon a 0948 911 987-
as számon”  – tájékoztatott Múcska József.

MISS LOOK 2011

Képzőművészeti spektrum 2012
A komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti  az

amatőr képzőművészek alkotásainak  49. évfolyamát. A pálya-
munkák leadásának határideje: 2012. február 10, ünnepélyes ki-
értékelés és kiállítás megnyitó február 24-én a naszvadi HMK-
ban. Bővebb információ: Mgr. Valkó Béla, 035/760 37 83 vagy a
0911 204 031-es telefonszámok egyikén, e-mailben os-
veta.vff@gmail.com címen.

Advent Győrben – Téli fesztivál
Színvonalas kulturális programokkal, Gyerkőc-birodalom-

mal, kézműves karácsonyi vásárral  várja a Téli fesztivál láto-
gatóit Győr.  A Széchenyi téren egész Gyerkőc-birodalom épül
szalmalabirintussal, karácsonyi körhintával, kisvasúttal. ott
állítják fel a város óriási adventi koszorúját, karácsonyfáját és
Betlehemét. Info: www.kultura.gyor.hu

11. 12. 2011 – Strieborná nedeľa  9.00 - 14.00
17. 12. 2011 – sobota 6.00 - 15.00
18. 12. 2011 – Zlatá nedeľa 9.00 - 14.00
24. 12. 2011 – Štedrý deň 6.00 - 12.00
25. 12. 2011 – 1. sviatok vianočný – zatvorené
26. 12. 2011 – 2. sviatok vianočný – zatvorené 
31. 12. 2011 – sobota Silvester 6.00 - 12.00

Pénteken, december 2-án 18.00 órától a Jókai moziban ve-
títik Koltay Gábor: A szabadság ára című filmjét. Az elő-
adást követően az alkotókkal közös zenés találkozóra ke-

rül sor. Koltay Gábor filmje a felvidéki magyarság sorsáról,
gyötrelmeiről, lehetőségeiről szól, középpontban a kiemelkedő
magyar hazafi, Duray Miklós személyével. Ez az alkotás szel-
lemi, gondolati folytatása a három korábbi filmnek. Duray
személyében olyan igazságkereső, az ok-okozati összefüggése-
ket leíró, őszinte emberről van szó, aki egyszersmind hiteles
személyiség. Duray Miklós korunk szabadságharcosa, ama ke-
vés hiteles „’68-asok” egyike, akik ma is szellemi igazodási
pontok. A ’80-as évek elején a kétszeri bebörtönzést is vállalva
küzdött a magyar iskolákért, a magyar szó becsületéért, hiszen
Trianon akkor fog beteljesülni, ha végképp elfogyunk, s már
nem lesz, aki magyarul megszólalna. A krimiszerűen izgal-
mas alkotás sokoldalúan feltárja egy félelemmel és rettegéssel
teli, beteglelkű társadalom működésképtelenségét, s arra is fi-
gyelmeztet, hogy az egykori szándékok és módszerek – ke-
vésbé felismerhetően – a XX. század legutolsó kelet-európai
rendszerváltozásával nem szűntek meg, legfeljebb átalakultak.
(Forrás: kulturinfo.hu). -r-

Találkozás filmes
alkotókkal

Ül egy rendőr a pizzériában,
és kér egy pizzát.

- Négyfelé, vagy nyolcfelé
vágjam? - kérdi a pizzás.

- Azt hiszem, elég lesz
négyre, nyolc szeletet már biz-
tos nem tudnék megenni.

• • •
A mamapatkány kispatká-

nyával sétál a csatornában, és
elrepül a fejük felett egy de-
nevér. Megszólal a kispatkány:

- Nézd mama, tündér!
• • •

Két ovis beszélget:
- ott egy kiszisza.
- Mi van, nem tudod ki-

mondani, hogy matka?

ÉSZAK-KOMÁROM:
Limes Galéria: „Ember” - Kiss György, szobrász és Szent-
györgyi József festőművész közös kiállítása. 
Eötvös utcai Alapiskola: december 9-én, 10.00-11.00 óra
között Ünnepváró.
Matica slovenská székháza: november 30-án, 19.00 órakor
Családregény - Gerendás Péter koncertje. A koncert külön-
legessége, hogy a zenekart a család alkotja. A program a Ko-
máromi Zsidó Hitközség 220. születésnapján ingyenes.
Selye jános Egyetem, Református Teológiai Kar:
November 30-án 11.00-tól konvokációs előadásra kerül sor
Dr. Békefy Lajos református teológus, publicista, főszer-
kesztő közreműködésével két témakörben: Dag Ham-
marskjöld Isten diplomatája, az adventi ember, és Kálvin
spiritualitása. Az előadó Dag Hammarskjöldről egy húsz-
perces rövidfilmet is bemutat, és lelki naplójából adventi
imákat és gondolatokat olvas fel. Kálvin spiritualitásáról pe-
dig PowerPointos előadást tart.
Zichy Palota:
Szkukálek Lajos kiállítása január 28-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13:
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 GI-
MISZ Diákszínpad bemutatója. Belépődíj: 4,- €. December 8-
án, 19.00 órakor „Len tak prišli” - a Radošinské naivné di-
vadlo előadása. Belépődíj: 13,- €.
Csemadok Galéria: Őszi tárlat - a komáromi Művészeti
Alapiskola képzőművész szakos diákjainak kiállítása. 
Csemadok székháza: november 30-án 16.30-órakor MUDr.
Pálházy Béla előadása: Az immunrendszer működésének
erősítése a táplálékkiegészítők segítségével. 

gúTA
Billiard Club: December 3-án kerül megrendezésre a 3. Ma-
gyar Dal Estje Pataky Attilával. 

Városi sportcsarnok, Észak-Komárom 

2011. DECEmBER 3.

Műsor: 10.00-13.00 Bab Társulat: Fene-
vadak az utcán – óriásbábos előadás,
Táncház és játszóház Tóth Zoltán és a
Rojtos zenekar közreműködésével, He-
gedűs Csaba és barátai: körhinta, népi
ügyességi játékok, ládaderbi, kézmű-
ves foglalkozások

Karácsonyi ünnepváró 



Z policajných hlásení
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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 16. novembra 2011 v čase

okolo 09.55 hod. Gergö H. viedol moto-
rové vozidlo zn. Peugeot na ceste sme-
rom od obce Bodza na obec Tôň,  kde pri
železničnom priecestí nerešpektoval vo-
dorovnú  dopravnú  značku „po-
zdĺžna súvislá čiara“ a dopravné  zaria-
denie „signál priecestného zabezpečo-
vacieho zariadenia“  s  červenými  strie-
davo prerušovanými svetlami so zna-
mením „Stoj!" a  narazil  čelne  do  boku
idúceho vlaku. Po tomto náraze bolo
motorové vozidlo odhodené mimo vo-
zovku na trávnatú plochu.  Vodič týmto
svojím konaním ohrozil prevádzku
vlaku. Vodič Gergő H. pri dopravnej ne-
hode utrpel zranenia s dobou liečenia
do 7 dní, pričom bola u neho vykonaná
dychová skúška,  ktorá vylúčila  požitie
alkoholu. Vznikla materiálna škoda na
motorovom vozidle zn. Peugeot vo vý-
ške cca 8 000 eur. Na vlaku materiálna
škoda nevznikla žiadna. Vodičovi moto-
rového vozidla bolo vznesené  obvinenie
pre  prečin „Poškodzovanie a ohrozenie
prevádzky všeobecne prospešného za-
riadenia“. 

• • •
Dňa 16. novembra 2011 v čase

okolo 17.25 hod. na ceste medzi mes-
tom Kolárovo a obcou Nesvady došlo k
dopravnej nehode medzi doposiaľ ne-
zisteným osobným motorovým vozid-
lom striebornej farby, nezisteného EČ,
ktoré viedol  doposiaľ nezistený vodič, a
motorovým vozidlom zn. Peugeot, ktoré
viedol vodič Erik K. K dopravnej nehode
došlo pravdepodobne tak, že vodič vie-
dol motorové vozidlo zn. Peugeot sme-
rom od obce Nesvady do mesta Kolá-
rovo, keď prešlo do protismeru dopo-
siaľ nezistené osobné motorové vozidlo,
následkom čoho došlo k zrážke. Po
zrážke vodič Erik K. ihneď zasta-
vil so svojim motorovým vozidlom, vo-
dič druhého vozidla nezastavil a z miesta
dopravnej nehody odišiel na doposiaľ
neznáme miesto. Pri dopravnej ne-
hode k zraneniu osôb nedošlo, vznikla
materiálna škoda na motorovom vozidle
zn. Peugeot vo výške cca 400 eur. Požitie
alkoholu vodičom Erikom K. bolo dy-
chovou skúškou vylúčené.

Predpoveď počasia  28. 11. - 4. 12.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

350
eur

Vianočná aKcia

- takto pekne, metaforicky označu-
jeme istý úsek ľudského života.
V jeseni zbierame úrodu, plody ná-
šho úsilia, všetko, čo sme na jar
zasiali a o čo sme sa po celý rok
starali. Po jeseni prichádza ticho,
pokoj, zima.

Aj v živote človeka je to tak. Po ro-
koch detstva, po rokoch plodného
obdobia, prichádza staroba a napo-
kon čas, keď nebudeme hovoriť my,
ale druhí o nás. 

Jesenný mesiac október je veno-
vaný dôchodcom, seniorom, star-
kým. V októbri si ich viac všímame,
pripomíname si ich zásluhy, oceňu-
jeme ich pomoc. Tešíme sa z ich prí-
tomnosti, snažíme sa dobehnúť to,
na čo po celý rok zabúdame. Spo-
míname s vďakou na tých, ktorí už
nie sú medzi nami. 

V súvislosti s týmto mesiacom –
Mesiacom úcty k starším sa chcem
s vami podeliť o jeden zážitok.  Na
pozvanie pani Emílie Nyitrayovej,
riaditeľky Zariadenia sociálnych slu-
žieb Magnólia v Hurbanove, sme už

druhýkrát navštívili obyvateľov
tohto domova. Išli sme ich potešiť
svojimi piesňami, chceli sme pri-
spieť k príjemnému prežitiu jed-
ného popoludnia. Po našom vystú-
pení chytili do rúk mikrofón odvá-
žlivci z prítomných divákov. Jedál-
ňou zneli slovenské i maďarské
piesne, každý výkon sme ocenili
uznanlivým potleskom. Nálada bola
výborná, čas plynul rýchlo. Zabudlo
sa aj na starosti, trápenia a bolesti. Aj
naša spevácka skupina Lipa sa cítila
výborne, sme presvedčení, že to ne-
bola naša posledná návšteva u tý-
chto milých ľudí. 

Pri tejto návšteve som si uvedo-
mila, akú dôležitú úlohu zohrávajú

všetci, ktorí sa o starkých starajú.
Všetci zamestnanci na čele s pani ria-
diteľkou, ošetrovatelia, kuchárky, po-
mocný personál si zaslúžia náš obdiv
a vďaku za svoju obetavosť, ochotu
pomáhať, nekonečnú trpezlivosť.
Uľahčujú každodenné bolesti a trá-
penia, pomáhajú dôstojne prežiť po-
sledný úsek života ľudí, ktorých opa-
trujú. Táto práca je poslaním, len
ťažko by ju mohli vykonávať ľudia
bez pokory a úcty k starobe.

Vážme si starých ľudí, ich šediny,
ale nezabúdajme ani na tých, ktorí
im v tejto životnej etape pomáhajú
a uľahčujú im ich každodenný bo-
lesťami naplnený život. 

Božena Gažová, Šrobárová 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno v spolupráci
s Univerzitou J. Selyeho a Centrom kariérneho poradenstva UJS  

Vás pozýva na

BuRZu INFORMÁCIí A PORADENSTVO

dňa 07. decembra 2011

v čase od 09,00 hod. do 12,00 hod. v priestoroch 

univerzity j. Selyeho na Hradnej ulici v Komárne.

Burza informácií bude zameraná na kariérové pora-
denstvo, preventívne poradenstvo, Eures poradenstvo a in-
formácie o sieti Eures  pre  žiakov  základných a stredných
škôl. Zúčastneným školám a výchovno-vzdelávacím inšti-
túciám touto cestou ponúkame bezplatnú možnosť pre-
zentácie.  

Na Vaše otázky, resp. pripomienky radi odpovieme na te-
lefónnom čísle: 035/2444450,  alebo e-mailom na adrese:
alica.hajdusikova@upsvar.sk.

Svoj záujem na Burze informácií potvrďte prosím, vyplne-
nou návratkou v termíne  do  28. 11. 2011  na  vyššie  uve-
denú  e-mailovú  adresu,  resp.   poštou na adresu: Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika č. 9,
945 01  Komárno. Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Gabriella Nagy,  v.r.
riaditeľka ÚPSVR Komárno a vedúca služobného úradu   

V nedeľu 20. 11. asi o ôsmej hodine ráno prijali
komárňanskí policajti oznámenie o nezvestnosti
54 ročného muža z Chotína. Zakrátko nato ozna-
movala rodina nezvestného, že ho už našli v lesíku
blízko obce. Telo muža ležalo niekoľko metrov od
zaparkovaného auta, prikryté krovím a obhorené. 

Policajti pátrali v okolí a aj operatívne hliadky
intenzívne na prípade pracovali, čo po niekoľkých
hodinách prinieslo výsledok. Z obzvlášť závaž-
ného zločinu  vraždy obvinil v pondelok (21. 11.)
komárňanský vyšetrovateľ 31-ročnú ženu z Cho-
tína. 

Údajne po tom, čo ju aj jej druha pristihol po-
škodený pri krádeži dreva, ktorú chcel oznámiť,
došlo medzi nimi k roztržke. Poškodený dal 33-roč-
nému Františkovi facku a ten spadol na zem. Žena
potom vytiahla z druhovho vrecka nožík a s ním
bodla odchádzajúceho muža niekoľkokrát do
chrbta. Potom ho prikryla krovím a zapálila. 

obvinená je momentálne v policajnej cele, kde
čaká na rozhodnutie súdu o väzobnom trestnom
stíhaní. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. 

Objasnená vražda 
v Chotíne

ll. Slovenský folklór v Komárne

„Je úžasné tancovať pred ta-
kýmto publikom, a preto som
rád, že okrem okrúhlych, vý-
ročných predstavení, sa nám
darí aspoň každý druhý rok
usporiadať samostatný uce-
lený galaprogram,“ uviedol
dramaturg programu, ktorý je
zároveň tanečníkom, Jozef
Černek. 

Presvedčiť mladého člo-
veka na folklór je drina

V súbore tancujú prevažne
stredoškoláci z Gymnázia Ľ. J.
Šuleka. Rok čo rok je nároč-
nejšie motivovať mladých
ľudí pre slovenský folklór. Fi-
nancie nie sú žiadne a tak si
napríklad zájazdy musia ta-
nečníci financovať sami, s po-
mocou rodičov. „Mesto má
prostriedky len na to, aby
sme mali kde trénovať. Fi-
nancovanie z projektov Mi-
nisterstva kultúry je tak ná-
ročné na administratívu, že
suma, ktorú nakoniec pošlú
(300 – 800 €), je skoro až
smiešna. Jeden kroj pre jeden
pár tanečníkov stojí skoro 
2 000 €. Ak chcete postaviť ta-
nec, potrebujete aspoň šesť
párov. Ľudia prestávajú cho-
diť do divadla, preto, keď
chceme zaujať ľudí a nevyh-
nutných sponzorov, musíme
robiť taký program, aby bol
minimálne dôstojným súpe-
rom megashow v komer -
čných televíziách. Našim ta-
nečníkom, hudobníkom a
choreografovi Ľudovítovi Gal-
lovichovi môžeme ako od-
menu za hodiny driny po-
núknuť len aplauz publika. Aj
tentokrát nám to vďaka skve-
lej atmosfére našťastie vyšlo,“
pokračoval Černek.

Príležitostí na tak dobré
predstavenia nie je mnoho.

FS Dunaj je pomerne veľké
teleso a tak sú aj predstavenia
drahé už len kvôli príprave.
Navyše slovenský folklór si
len málokedy objedná sú-
kromná organizácia. Väčšinou
tancuje na objednávku pre
obce a mestá v kraji.

„Je veľmi príjemným pra-
vidlom, že keď niekde v
okrese vystupuje maďarský
súbor,  automaticky pozývajú
aj nás a naopak, aby bolo
predstavenie národnostne vy-
vážené. Tak vlastne priro-
dzene učíme mladých ľudí k
spolupráci a vzájomnému reš-
pektu, ktorý niekedy chýba
politikom,“ poznamenal Čer-
nek.

Súbor sa snaží ostať verný
pôvodnému odkazu vojen-
ského súboru. Tancovali v
ňom vojaci z celej pôvodnej
ČSR, a preto aj záber a cho-
reografie p. Gallovicha sú z ce-
lého Slovenska. 

Máme tance z celého Slo-
venska, región Komárna za-
tiaľ chýba

„Pre súbor je ťažké byť
úplne autentický a tancovať
len „naše“ tance, teda tance z
okresu Komárno. Pôvodní
obyvatelia Komárna boli v
predošlých režimoch sťaho-
vaní, sem sa chodilo najmä
za obchodmi a na nejaké zá-
bavy a tance čas nebol.
Miestny folklór robia ma-
ďarské súbory a myslím, že
kvalitne. Väčšinu obyvateľov
mesta totiž vždy tvorili pôvo-
dom, alebo neskôr presved-
čením, Maďari. Takže ak
chceme robiť slovenský fol-
klór z nášho regiónu, ale
nemá pochádzať len z jednej
-dvoch čisto slovenských de-
dín,  tak veľa možností v

okrese Komárno nie je. Chýba
výskum. Môžeme ale čerpať  z
vlastnej histórie súboru a to je
tanec Veselí námorníci, ktorý
je tradičným úvodníkom ná-
šho programu. Tak ako na-
príklad FS Váh má najmä
tance z Liptova. Do budúcna
ale nevylučujem, že súbor si
spraví výskum a jedna-dve
choreografie budú priamo z
tohto regiónu. V súbore už
máme aj študentov etnológie,
ale chce to ešte čas a peniaze,“
vysvetľuje charakter ponuky
tancov Černek.

Budúcnosť umeleckého
telesa

Dunaj už vyše tri desiatky
rokov vedie  Ľudovít Gallo-
vich, podľa slov a ocenení
napríklad od p. Kubánku, to
robí veľmi dobre. Pozitívom
komárňanského súboru je,
že sa mladí ľudia niečomu
zmysluplnému venujú a
majú svojich verných divá-
kov. Práve na nich sa mu-
síme sústrediť. Najmladší
členovia (5 -10 rokov) súboru
sú sústreďovaní v Dunajíčku,
prezentovali sa dvoma väč-
šími tancami a podľa reakcií
publika sa súbor o svoju bu-
dúcnosť rozhodne báť ne-
musí. 

Odkaz súboru je najmä v
ľuďoch a v ich vzťahoch 

„Naši odchovanci, aj im
sme počas galavečera veno-
vali, súbor nezištne podpo-
rujú. Tak sa nám podarilo do
programu dostať Čarovné ost -
rohy, ich predstavenie nás tak
vďaka Mirke Tužinskej ne-
stálo nič. A to je to úžasné, čo
robí súbor iným. Je to o me-
dziľudských vzťahoch a láske
k tomu, čo robíme. Popritom
sa snažíme priniesť trochu
slovenského folklóru do
okresu, chceme ukázať, aký
krásny môže byť. Dovolím si
tvrdiť, že toto sa nám darí na
skutočne vysokej úrovni. As-
poň podľa reakcií publika,“
uzatvára Jozef Černek.

ROjA
Foto: Collavino

Folklórny súbor Dunaj si 19. novembra pripomínal 52. vý-
ročie svojho založenia. Dokonca už tri roky predtým vznikol
jeho predchodca, súbor Poľana. Dvojhodinovým galapro-
gramom bavil naplnenú sálu Mestského kultúrneho stre-
diska v Komárne.  Nadšení diváci charizmatickú, živú hudbu
a tance od východu až po Myjavu v podaní tanečníkov od 7
až po 33 rokov odmenili „standing ovation“. Na záver si vy-
žiadali 5 „opakovačiek“. 47-členný súbor im rád vyhovel. 

Jeseň života

KLuB ŽELEZNIčNýCH MODELÁROV
KOMÁRNO 

Vás pozýva na mikulášsku výstavu mo-
delového koľajiska do klubového želez-
ničného vozňa na železničnú stanicu
v Komárne, v dňoch 1.- 4. 12. 2011 denne
od 09:00-12:00 a od 13:00–18:00,
vstupné:  dospelí: 1 €,  deti: 4-15 rokov
0,50  €. Vozeň bude pristavený pri sklade
vpravo od staničnej budovy. Všetkých
srdečne očakávame! Návštevníci, ktorí
budú mať 4. 12. 2011 Mikulášsku čiapku,
majú vstup zdarma !!!

V nedeľu 4. 12. 2011 sa uskutoční tra-
dičná Mikulášska jazda parným rušňom
Albatros 498.104 na trati Bratislava hl.st.
– Nové Zámky – Komárno a späť. Prí-
chod historického parného vlaku do Ko-
márna je o 11:50  a predpokladaný od-
chod  o 14:14 hod.

Bližšie informácie ohľadom cestov-
ného poriadku nájdete na www.albat-
rosklub.sk

V pondelok 28. 11. predpokladám v našom regióne po-
lojasno, zrána miestami hmlisto a bez zrážok. Nočná 
teplota od - 2 do  0  ̊C, denná teplota od + 4 do + 6  ̊C. Slabý
SZ vietor do 2 – 4 m/s.     

V utorok 29. 11. predpokladám v našom regióne väčši-
nou jasno, zrána miestami hmlisto a bez zrážok. Nočná 
teplota od - 2 do  0  ̊C, denná teplota od  + 3 do + 5  ̊C.
Slabý, časom až mierny JV vietor do 4 – 6 m/s.                                                                                                                                       

V stredu 30. 11. predpokladám v našom regióne jasno,
zrána miestami hmlisto a bez zrážok. Nočná teplota od 
- 3 do - 1  ̊C, cez deň od + 3 do + 5  ̊C. Slabý, časom mierny
JV vietor do  3 – 5 m/s.     

Vo štvrtok 1. 12. predpokladám v našom regióne po-
looblačno, zrána miestami hmlisto. Nočná teplota od -2
do  0  ̊C, cez deň od + 3 do + 5  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4
m/s.    

V piatok 2. 12. predpokladám  v našom regióne oblačno
s malou možnosťou slabého dažďa. Nemerateľné množstvo
vlahy. Nočná teplota od + 1 do + 3  ̊C, denná  teplota od + 7
do + 9  C̊. Slabý, časom mierny  JV vietor do 3 – 5 m/s.    

V sobotu 3. 12. predpokladám v našom regióne ob-
lačno, možnosť slabých dažďových prehánok. Nemera-
teľné množstvo vlahy. Nočná teplota od + 2  do + 4  ̊C,
denná teplota od + 7 do + 9  ̊C. Slabý, časom mierny JV vie-
tor do 4 – 6 m/s.     

V nedeľu 4. 12. predpokladám v našom regióne ob-
lačno, neskôr pribúdanie oblačnosti  a možnosť slabého
dažďa. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od + 4  do
+ 6  ̊C, denná teplota od + 8 do + 10  ̊C. Slabý, časom
mierny JV vietor do 4 – 6 m/s.      

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

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 

len do konca roka 333 eur
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Első fotóm

Kiss Levente 
Bátorkeszi 
(3700/52)

Csémi Laura
Csallóközaranyos

(3000/49)

Varga Botond
Hetény

(3000/49)
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

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

Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 
magasnyomással, 

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

úJSZüLöTTEK:
Kinczerová Alžbeta (Komárom-Harcsás); Szi-
konya Emma Zsófia (Komárom); Marikovec
Panna (Marcelháza); Zakály Rebeka (Gúta);
Lakatosová Barbara (Vágfüzes); Déžiová olívia
(Naszvad); Ďurčinová Hanna (Komárom); 
Csehová Noémi (Csallóközaranyos); Vont-
szemű Ádám (Komárom); Lakatos Santiágo
(Naszvad); Merceg Sebastián (Keszegfalva);
Gálová Ema (Ímely); Csémi Laura (Csallóköz-
aranyos); Mulinová Lea (Komárom); Plevová
Amira (Komárom); Varga Botond (Hetény);

Baková Hanna (Udvard); Kiss Levente (Bátor-
keszi); Batis Martin (Ímely)

ELHUNyTAK:
Danis Alžbeta (65) Komárom; Kürthyová Eva
(53) Komárom; Szabó Dezider (54) Hetény;
Hacskó Irena (74) Komárom; Kovanová Mária
(73) Érsekújvár; Harcsa Ľudovít (62) Komá-
rom; Csollár Koloman (54) Gúta; Petróková 
Viera (80) Komárom; Hornyák Lajos (87) Ko-
márom; Hrabovská Milena (51) Őrsújfalu –
Vadas; Bebjak Štefan (72) Őrsújfalu; Ko-
vácsová Katarína (58) Komárom

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBíZHATó 
jAVíTÁSÁT VÁLLALOM

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

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.

November 30-án ünneplik 
20. házassági 

évfordulójukat

angelika és Milán
Martha.

Ezúton is kívánunk számukra
még számos boldogságban és
egészségben eltöltött évet!

Az egész család.

November 25-én 
ünnepelte névnapját 

Hulkó Katalin 
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulál vőlegénye 

Zsigmond.

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

December 4-én ünnepli 
44. születésnapját 

Molnár lívia 
Komáromban.

Szívből gratulál: lányod Claudi, 
fiad  Sándor és férjed Iván.

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. Em-
lékét örökké őrzi: felesége, fiai, jövendőbeli menye Zsu-
zsika, unokája Mark, édesanyja, testvérei, sógorai, sógor-
női és az egész rokonság.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2011. november 18-án elkísérték utolsó útjára a szeretett
édesanyát, nagymamát 

Hanová annát (Komárom),
akit életének 83. évében kiragadott a halál családtagjai
köréből. Köszönjük virágokat és a vigasztaló szavakat,
amivel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló fiai: András és családja, Igor és barátnője
Gitka.

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 28-án, 

halálának második évfordulóján 

id. Haris imrére
Naszvadon.

Emlékét őrző felesége, lánya,
fia és unokája családjával.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 20.
évfordulóján a szeretett férjre, édesapára,
nagypapára 

id. Varga Ferenczre Izsán.
Emlékét örökké őrző felesége, fia és lánya családjukkal
együtt, a rokonok és az ismerősök.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“
Fájó szívvel emlékezünk november 30-án, halálának 1. évfor-

dulóján a jóságos férjre, édesapára, nagypapára, apósra

Kincer Jozefre.
Emlékét örökké őrző felesége Helena, gyermekei Monika, Pe-
ter családjukkal. Külön köszönet a kollégáknak, barátoknak, is-
merősöknek minden szál virágért  és a síron meggyújtott gyer-
tyákért. A gyászoló család.

„Áldjuk Istent, hogy miénk voltál, 
Igazában miénk vagy.
Mert ki szerettei szívében él,
Nem hal meg, csak távol van.“

Szent Jeromos

non-stoP privát

Kirendeltségeink: nemesócsa, Vasút utca 75 (parkettagyár mellett)
nagymegyer, Bartók Béla tér 215 (az 1. emeleten)

a halál, a közeli szerettünk elvesztése mindig
borzalmas. Mély sebeket ejt a hozzátartozók 
szívében, éppen ezért szeretnénk nekik,
de legfőképpen az elhunytnak a legjobbat adni,
amit még adni lehet az utolsó útján.

• Az elhunyt temetésének megszervezése
• Hamvasztás szertartással vagy anélkül
• Öltöztetés, balzsamozás
• Gyászjelentések készítése
• Koporsók, temetkezési kellékek eladása
• Koszorúk és halotti csokrok készítése

• A szükséges hivatalos dokumentumok ügyintézése
• Búcsúztató polgári vagy egyházi szertartásokhoz
• Az elhunyt szállítása speciális járművel
• Saját hűtőberendezés
• Hordárok, sírásók bebiztosítása
• Temetkezési ügyek megbeszélése az Ön otthonában

TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
Szedlák

a legjobb szolgáltatások a legjobb áron!
Bizonyítékként - mindazoknak, akik más temetkezési
vállalattól árkalkulációt hoznak, mi legkevesebb
150 €-val alacsonyabb áron kínáljuk ugyanazt a szolgáltatást,
néhány temetkezési szolgáltatásnál akár a 300 €-t is elérheti! 0919 191 270          0917 850 026

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• „Easy” zenekar, ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• utolsó lakások eladók – ön-
álló fűtéssel, hőszigetelt lakó-
házban, zárt udvarral Ógyallán.
2-szobás 19.079 €, 3-szobás bal-
konnal és pincével (75,6 m2)
37.558 €-tól + garázs 3.348 €-tól.
Félkész lakás is kapható! 1-szo-
bás lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-

vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, állati szőrmé-
ket, ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111 646.

• Eladó Fiat Marea 1.9 TD. Tel.:
0905 512 441.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.
• Eladó tökmag, szárított, fa-
gyasztott, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
• Hosszútávra kiadó félig be-
rendezett 1-szobás lakás KN-
ben , 100 € + rezsi, decembertől.
Tel.: 0905 826 063.
• Lakás-, ház-, fürdőszoba-át-
alakítást, csempézést, festést
vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• Dám do prenájmu rekonštru-
ovaný, nezariadený 3-izbový byt
na Ul. Gen. Klapku v Komárne o
rozlohe 61 m2, plávajúce pod-
lahy, pekná prerobená 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 átalakí-
tott fürdőszoba. Ár: 200 € + re-
zsi. Info: 0915 793 069.
• Eladó régi családi ház Komá-
romban a Hold utca 3 alatt + te-
lekkel a Nap utcán. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 268
654.
• Predám 3-izb. tehlový rod.
dom na 5-árovom pozemku v
Kameničnej, cena dohodou.
Tel.: 0905 972 268.

• Nem banki gyorskölcsönök.
Komárom, Župná 14, az Allianz
épületében. Tel.: 0907 452 538.
• Hízók eladók. Tel.: 035/7781
378.
• Kölcsönök 300 €-ig, 24 órán
belül. Feltétel: minimálisan
280 € bevétel. Tel.: 0905 512
441.
• Autó utánfutó eladó, ANV
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Csontkovács – chiropraktik.
Tel.: 035/7732 330.
• Beteg vagy idős emberek
gondozását vállalom. Tel.: 0915
718 098.
• Eladó korcsolya Kanada 8-as
sz. cipő, futó sílécek 8-as sz cipő,
sílécek felszerelés nélkül. Tel:
0915 128 674. 
• Eladó borászati lapszűrő, 2
filter + szivattyú. Tel.: 0915 128
674.
• Kétszobás olcsó albérletet
keresek. Tel.: 0907 627 015.
• Hálószobabútor és ebédlőfal
megkímélt állapotban, olcsón
eladó. Érdeklődni a 0903 530
166-os telefonszámon.
• Virten családi ház emeletén
lakás kiadó. Tel.: 0903 794 161.
• Vennék 29-es fiúkorcsolyát
és Lego Duplót, hiányosat is.
Tel.: 0908 305 037.
• CNC marós és esztergályos
munkát keresek. Tel.: 0902 841
761.
• Háziasszonyok! Javítást, sze-
relést, hibaelhárítást vállalok.
Tel.: 0902 841 761.
• Ház eladó Marcelházán, ár:
18.500 €. Tel.: 0915 758 674.
• Poskladám Vám puzzle, ho-
ciaké, lebo ma to baví. Tel.: 0907
753 447.

• Idős emberek gondozását
vállalom. Tel.: 0907 203 410.
• Eladó Ford Fiesta 1,4 kitűnő
állapotban, 88.000 km, korró-
zió-mentes. Tel.: 0908 612 405.
• Eladó Gútán 3-szobás családi
ház, jó állapotban, azonnal köl-
tözhető. Tel.: 0918 432 592.
• Vállalkozásra alkalmas telek
épületekkel eladó Martoson.
Tel.: 0905 904 051.
• Eladó mikro dupla faágy, sa-
rok ülőgarnitúra, TV szekrény.
Tel.: 0905 375 287.
• Eladók Gútán női sícipők,
minden méretben, gyerekágy.
Tel.: 0905 375 287.

• Lakás-, ház-átalakítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Angol nyelvet oktatok kez-
dőknek. Tel.: 0907 141 595.
• Eladó mini romo mosógép,
Sony Tv, fehér szekrény, gyer-
mekkocsi. Tel.: 0948 006 071.
• Eladó Tera kistrakror ekével
és rotovátorral. Tel.: 035/7797
433.

• Eladó motoros permetező-
gép (Solo). Tel.: 035/7797433.
• Malacok eladók. Tel.: 0917
647 659.
• Ha segítségre van szüksége!
Banki hitelintézés. Tel.: 0907
252 070.
• Kiadó 3-szobás lakás a VII-es
lakótelepen. Tel.: 0918 776 727.
• Masszázs-szalon Ekelen,
hogy jól érezze magát. Tel.: 0907
778 001.
• Avon – regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek!. Tel.:
0908 835 914.
• Vásárolnék 3-szobás lakást a
Gazda utcán. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó szoba-konyhás lakás a
VII-es lakótelepen. Tel.: 0905
230 373.

Eladó Gútán 4-szobás családi
ház kerttel. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 0915 704 801.
• Ifjúságfalván eladó össz-
komfortos 3-szobás családi ház.
Tel.: 0904 911 773.
• Magas a gázár? Fűtsön fával!
Vásároljon kályhát, sütőt. Tel.:
0948 536 570.

• Veszek hidraulikus emelőt.
Tel.: 0948 536 570.
• Eladó Peugeot 206 TD (209),
piros, kitűnő állapotban. Tel.:
0948 052 011.
• Avon – regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek!. Tel.:
0908 835 914.
• Gipszkartonosok munkát
vállalnak. Tel.: 0908 472 368.
• Takarító, gondozó, házvezető
munkát keresek. KN. Tel.: 0908
472 368.
• Pénzkereseti lehetőség, ma-
gas jövedelemmel. Hívjon
most! Tel.: 0915 887 466.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, minőség kedvező áron.
Tel.: 0905 720 296.
• Hľadám sklenára okien
súrne! Tel.: 0908 952 777. Pre-
dám lúpané orechy 5 €/kg.
• V Novej Stráži predám trojiz-
bový rodinný dom. Tel.: 0907
561 090.
• Eladó Citroen Xantia combi
dízel (1996). Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 151 314.

• Hosszútávra kiadó garázs a
Tél utcában (Zimná). Tel.: 0908
168 682.
• Kőművesmunkához kere-
sünk 5-10 tagú szakcsoportokat.
Elérhetőség: 0915 912 763 vagy
0910 379 167.
• Eladó gabonadaráló, kukori-
camorzsoló. Tel.: 0905 381 867.

• 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.
• Műköröm készítése. Tel: 0919
037 509.

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.

AKCIó!
Frissen vágott karácsony-
fák eladása a Pozsonyi út
2300 címen, kiskert öve-
zet. Közvetlen a termelő-
től, decemberben na-
ponta 15.00 óráig. 20-30
€/db Tel.: 0908 796 813.

Fenyőfavásár!
Lucfenyő: 
120-150 cm: 5,10 €/db
150-180 cm: 6,20 €/db
180-220 cm: 7,20 €/ db
Érdeklődni: 0905 115 710.
Komárno és környéke!

• 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.
• Perzsa cicák ingyen elvihe-
tők. Tel.: 035/777 1727.
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Fekvenyomás

Futsal

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

nnyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
hétfő-péntek: 7:00 - 21:00Szombat 8:00 - 12:00

SSppEEEEddFFiiTTnnEESSSS  KKooMMÁÁRRnnoo

a cellulit-fogyasztó tréning x-Box KinEcT 
segítségével törtenik. Ezt ki kell próbálni!ÚjdonSÁg! 

a Speedfitness maximáli-
san kíméli az ízületeket és
az inakat is, különösen aján-
lott rehabilitációra, hiszen
kiegyenlíti az izombeli hiá-
nyokat, diszbalansziákat is. 

a bőrre kifejtett hatása mi-
att is nagyon kedvelt az
elektródás izomstimuláció,
hiszen vérbőséget okoz, ru-
galmasabbá teszi a kötőszö-
veteket, ezáltal halványodik
a narancsbőr, feszesebb, tó-
nusosabb lesz a testünk. Sportolóknak is tökéletes: a min-
dennapi mozgást remekül kiegészíti a Speedfitness, nem
hiába használják a világklasszis focisták is az EMS tech-
nológiás izomstimulációt.

Mindenkinek ajánlott a Speedfitness?

Az írországi Limerick-ben,  novem-
ber közepén rendezték meg a fek-
venyomás idei világbajnokságát. A
világ elitjének találkozóján termé-
szetesen nem hiányozhattak a ko-
máromi Power Club urban, sport-
ágra szakosodott versenyzői sem. A
klubot maga a klubelnök, Vladimír
urban, aktuális Európa-bajnok, va-
lamint Vörös Sándor, Európa-baj-
noki ezüstérmes képviselték. Azon-
nal tegyük hozzá, a lehetséges leg-
méltóbb módon.

Vladimír urban a 90 kilogrammos
súlycsoportban versenyzett, további
hat versenyző társaságában. A kon-
kurensek között öt francia, valamint
egy hazai versenyző „állt rajthoz”, bár
ez a kifejezés ebben a sportágban
kissé akár sántíthat is. Tudni kell, eb-
ben a sportágban, éppen Franciaor-
szág, a skandináv országok és Nagy-
Britannia képezik a világ élmezőnyét.
A versenyt 260 kilogrammal kezdte,
amelyet könnyedén teljesített. A má-
sodik próbálkozásához már 270 ki-
logrammot kért, amelyet az eléggé
szigorú bírák, nem egyenletes nyo-
más okán érvénytelenítettek. Har-
madik próbálkozása ugyanezzel a
súllyal már olyan szépre sikeredett,

hogy a szigorú bírák sem találtak
benne kifogást. Két érdekesség is fű-
ződik Vladimír Urban versenyzésé-
hez. Az egyik, hogy a versenyzők mér-
legelésénél ő 88,25 kilogrammot nyo-
mott, tehát testsúlyának több, mint
háromszorosát nyomta ki. A másik,
hogy a második helyen végzett fran-
cia kiválóság, Saget teljesítményét,
Vlado Urban 57,5 kilogrammal szár-
nyalta túl. Jobb kezekbe a világbaj-
noki aranyérem nem is kerülhetett
volna. 

A 125 kilogrammosok versenyében
hárman küzdöttek úgy igazából a vi-
lágbajnoki aranyéremért, bár ebben a
kategóriában is a világ hét legjobb ver-
senyzője vehetett részt: a finn Ihalai-
nen, az argentin Qeiruga és a komá-
romi Vörös Sándor. Kellemes megle-
petésre, a komáromi „izomkolosszus”
könnyedén teljesítette a 280 kilo-
grammot, ezért 2,5 kilogrammal kért
nagyobb súlyt, mint finn ellenfele.
Sajnos, mindkét próbálkozását, csak-
úgy mint Urban esetében, a bírák ér-
vénytelenítették. Így Sándornak vár-
nia kellett a finn és az argentin ver-
senyző teljesítményére. A finn har-
madik próbálkozásra teljesítette a
282,5 kilogrammot, így ő lett a világ-
bajnok. Az argentin versenyző úgy,

mint Vörös Sándor, 280 kilogrammot
teljesített, de tekintettel a komáromi
versenyző könnyebb testsúlyára, a mi
versenyzőnké lett a világbajnoki
ezüstérem. 

Nemcsak Komárom, de az egész ré-
gió, és egész Szlovákia sikere is ez a

két érem. Sőt, ha szélesebb régióban
gondolkodunk, még egy jó hírrel tu-
dunk szolgálni. Az ipolysági Péter jó-
zsef, a 60 év feletti, 125 kilogrammos
versenyzők kategóriájában szintén
aranyérmet szerzett. 

Fotó: PCU Komárno

Az 1. forduló eredményei: 
Shiva – Nova Roll 3:4 (1:3) g.:

Beke, Koštialik, Lehner – Mészá-
ros 2, Paulík, Kastsiukevich

Králik TV – Young Boys 1:5
(0:1) g.: Fábik – Cong, Hausleitner,
Mihálik, Rigó, Sedlár

Slovakent – ŠKP 4:4 (1:2) g.:
Gumbér 3, Zsidek – Pásztor S. 3,
Kmeť

Barracuda – Bauring City 2:5
(1:3) g.:Hronec, Kovács – Gonzáles
2, Markovics, Méhes, Martonoši
Št.

Anaplast Team – Selye univer-
sity 7:4 (2:3) g.: Šátek 2, Kovács T.,

Lucza., Marikovecz G., Mátyási,
Szabó – Ravasz 2, Porubsky, Végh

Cars Team – Oxigén 0:11 (0:5)
g.: Antunovič és Konc 3-3, Mlynár
és Tárnok 2-2, Konc   

A 3. forduló párosítása:
2011. december 4. (Vasárnap) 
13 órakor: Bauring City – Králik

TV
14 órakor: oxigén – Barracuda 
15 órakor: ŠKP – Anaplast Team 
16 órakor: Young Boys – Shiva 
17 órakor: Slovakent – Nova Roll 
18 órakor: Selye University –

Cars Team 

Isten hozott, Botond!

Világbajnoki arany- és ezüstérem

Balról jobbra Vörös Sándor, világbajnoki ezüstérmes, Vladimír Urban, világbaj-
nok és Péter József, világbajnok.

Múlt héten, a komáromi kórház szülészeti osztályán meglátogattunk egy
kedves új jövevényt, és végtelenül boldog szüleit. Az édesanya, Varga Krisz-
tina, éppen újszülött kisfiában gyönyörködött, amikor a szülőszobába belé-
pett az édesapa, Varga Péter, a KFC vezérszurkolója, egykori játékosa.  Ami
nem kerülte el figyelmünket, az az ágyon elhelyezett lila-fehér KFC sál volt.
Péter széles mosollyal kezébe vette kisfiát Botondot, majd így szólt: „Fotózni
igen, de csak KFC sállal”. 

Nem titok, hogy Péter és Krisztina megszállott KFC szurkolók, sőt, Péter nél-
kül elképzelni nem lehetne a még ugyan nem nagy létszámú, de annál lel-
kesebb „Porcaccioni” tábort. Nem kétséges, amikor majd az első tavaszi nap-
sugarak a „Pintyőke ligetbe” csalják a szurkolókat, Botond is ott lesz szülei-

vel. Igaz, még babakocsiban, és messze nem
sejtve, a sok ember miért kiabál. De… „időben

kell kezdeni” – mondja nevetve Péter. 
Nos, Isten hozott, Botond! Légy egészséges,

csakúgy mint szüleid, és szeresd a labdarú-
gást, és szüleid példáját követve a KFC-t, a
lila-fehér színeket.  Ezt kívánják Neked és
szüleidnek a KFC játékosai, klubvezetők és
szurkolók! 

Szerkesztőségünk csatlakozik a jókíván-
ságokhoz. 
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A sors és a sorsolás fintora hozta úgy, hogy a
nők I. ligájának utolsó őszi fordulójában találko-
zott egymással járásunk két kiváló csapata, a csal-
lóközaranyosi és a naszvadi/ímelyi. Az ősz két-
ségkívül legjobban várt rangadóját a Kóczán Mór
Sportközpontban bonyolították le, mintegy 300
néző előtt. És akik ellátogattak erre a találko-
zóra, azok nem akármilyen drámának voltak a ré-
szesei.

Parázs hangulat uralkodott a csarnokban, hiszen
természetszerűen, mindkét csapat szurkolótábora
bizonyítani akarta jelenlétét, a pályán lévő lányok
pedig a nagyobb tudásukat. Ők voltak nehezebb
helyzetben, hiszen mindkettejük számára, csak a
győzelem volt elfogadható. Ez meglátszott játéku-
kon is, hiszen úgy az egyik, mint a másik fél, a vé-
dekezést helyezte előnybe. Ezt kiválóan alkalmaz-
ták, hiszen a mérkőzés első gólja a 9. percben esett,
a hazai szurkolók nagy örömére. Ekkor úgy látszott,
hogy a hazaiakat ez kellőképpen megnyugtatta, és
lassan ugyan, de beindult a gólgyártás. A 14. perc-
ben 6:3 volt az eredmény, ekkor senki, főleg a hazai
szurkolók nem kételkedtek abban, hogy lányaik
ezt a tisztes távolságot tartani tudják. Sőt, amikor a
20. percben 10:5-re alakították a mérkőzés állását,
szinte mindenben a hazaiak elképzelése látszott
érvényesülni. A vendégek azonban higgadtan, min-
den kétségbeesés nélkül játszották játékukat, és tü-
relmesen vártak a lehetőségre. Be is keményítettek
rendesen, aminek olajos Viktória esett „áldoza-
tául” a találkozó 18. percében, amikor nagy fájdal-
mak közepette, külső segítséggel volt kénytelen el-
hagyni a pályát. Előtte, már Kasznár Mariannt volt
kénytelen huzamosabb ideig ápolni a csapat or-

vosa. A vendégek, főleg Bíziková remek helyzetki-
használásának köszönhetően, a félidő végére, egy-
gólosra dolgozták le hátrányukat. 

A második félidőt a hazaik kezdték idegesebben,
hiszen egygólos előnyük semmit nem garantálha-
tott. Megint sokáig tartott, míg sikerült feltörniük
a vendégek védelmét, és percekig kellett várni egy
hazai találatra. Szemmel láthatóan, kapkodva ját-
szottak, és amikor mégis sikerült helyzetbe kerül-
niük, Burešová, a vendégek kapusa parancsolt
„megállj-t” a labdának. A találkozó 40. percében, a
mérkőzés folyamán először, a vendégek vették át a
vezetést 13:12-re. Ekkor már érződött, hogy a haza-
iak minden igyekezetük ellenére nem lesznek ké-
pesek egy óriási nagy változástatásra, bár, az esély
még mindig ott volt. Még akkor is, amikor a mér-
kőzés 50. percében kétgólosra nőtt a vendégek elő-
nye. Az igazi dráma, azonban a találkozó utolsó
perceire maradt. 17:16-os vendég vezetésnél a já-
tékvezetők hétméteres büntetővel „ajándékozták
meg” a hazaiakat, a vendégek edzője Miškovič
György látványos gesztusokkal le akarta hívni csa-
patát a pályáról, de végül győzött a józan ész, és ola-
jos Milada vehette kézbe a labdát. Lövését Burešová,
aki egyébként a mérkőzés legjobbja volt, kápráza-
tosan védte. Sőt, ellentámadásból  vendégek ismét
kétgólosra növelték előnyüket, miközben már csak
másodpercek voltak hátra a találkozóból. Turzáné
Szalay látványos gólja az utolsó másodpercben, már
csak a szépítésre volt elegendő. 

Szinte hihetetlen, a hazai lányok mennyi helyze-
tet puskáztak el ezen a találkozón. Szinte megszám-
lálhatatlan volt az általuk lőtt kapufák száma, de a
legbiztosabb ziccerek sem jöttek be. Ez annyira ma-
gabiztossá tette a vendégek kapusát, hogy a második

félidőben, szinte lehetetlen volt bevenni a kapuját.
Igaz, ugyanez elmondható a hazai kapuvédőről is,
bár előtte nem állt olyan masszív védelem, mint a
másik oldalon. A drámai találkozónak mindenkép-
pen jobban állt volna egy döntetlen, de a sok hiba ha-
zai oldalon, talán mégis megérdemeltté tette a szívós
vendégek győzelmét.

Csallóközaranyos – Naszvad/ímely 17:18
(11:10)

Góldobók: olajos M. 6, Pažúrová 4, Kasznár 3,
Turzáné Szalay 2, Szabó, Horváth – Bíziková 7, oláh
4, Šulanová 3, Szabó 2, Haris E., Gogola 

Edzői vélemények:
Peter Tatár (Csallóközaranyos): A kezdeti ide-

geskedést legyűrve, egészen szépen belejöttünk, és
ötgólos előnyre is szert tudtunk tenni. Aztán ért-
hetetlenül ismét idegesek lettünk, óriási helyzete-
ket puskáztunk el, de minden egyes megszerzett
gólért nagy erőfeszítést kellett tennünk. Visszatért
a régi hibánk, elképzelés nélkül kezdtünk játszani,
így értelemszerű, hogy ellenfelünk nemcsak meg-
fordította az eredményt, de végül győzelemre is
vitte a találkozót. 

Miškovič György (Naszvad/Ímely): Örülök, hogy
az idény végére maradt ez a várva-várt rangadó, a
szurkolók és a csapatok is nagyon készültek. Nem
is csoda, hogy nehezen születtek a gólok, a kapusok
mindkét oldalon remekeltek, de aztán fokozato-
san beindult a gólgyártás is. Kezdeti bátortalansá-
gunk után aztán belelendültünk, és sikerült ottho-
nában legyőznünk a nagy riválist. Én mindkét csa-
patnak köszönöm ezt a szép élményt és bízom
benne, hogy tavasszal, nálunk is valami hasonlót
fognak bemutatni. -dm,bör-     

Kézilabda

MBK Rieker – Handlová 84:73 (12:19,
22:15, 22:19, 28:20) 

A férfiak extra-ligájának múlt szerdai
fordulójában a nagy rivális, nyitrabányai
csapatot látta vendégül a komáromi MBK
Rieker. A két ellenfél közti találkozók min-
dig hordoznak magukban egyfajta fe-
szültséget, ami egyértelműen a rivalizá-
lás egyik jele. És mint olyanban, általában
a vendéglátóknak van nagyobb okuk az iz-
galomra, hiszen a riválistól különöskép-
pen nem szeret senki hazai pályán vere-
séget szenvedni. 

Most is a hazai csapaton látszottak job-
ban az idegesség jelei. A vendégek, kezd-
tek higgadtabban, és a találkozó 3. percé-
ben, már 3:11 világított az eredményjel-
zőn. A hazai játékosok nem igazán talál-
ták a helyüket, rengeteg pontatlan átadás
tarkította játékukat. A nyitrabányaiaknak
a hármasok is rendre bejöttek, egyszóval,
még a hazaiak növekvő igyekezete elle-
nére is megérdemelten nyerték a mérkő-
zés első negyedét. A második negyed sem
kezdődött pazar játékkal, de most már
mindkét csapat pontatlanul játszott. Egé-
szen a találkozó 16. percéig, amikor a ha-
zaiak 26:26-ra egyenlítettek. Innen kezdve
a játék mindkét oldalon javulni kezdett,
hol az egyik, hol a másik csapat vette át a
vezetést, a szurkolók is nagyobb hangerőre

váltottak, és visszaállt a régi komáromi
hangulat. Nemcsak a nézőtéren, a pályán
is. Az utolsó negyed 7. percéig tartott ez az
adok-kapok, amikor a hazai csapat kisebb
előnyre tudott szert tenni (59:53). Alig egy
perc múlva, már 67:55 volt az eredmény,
de a vendégek nem nyugodtak bele ebbe
a helyzetbe, és a mérkőzés utolsó percé-
nek elején 76:70-re szépítettek. A piros-fe-
hérek azonban nagyon okos játékkal már
győzelemre vitték a találkozót. Megérde-
melt győzelemre!

Pontszerzők: Johnson és Bilič 15-15,
Szabó 12, Jones és Dubovský 10-10, Bílik 9,
Kratochvíl és Mathis 8-8 – Hampton 31,
Madaj 19   

További eredmények: Svit – Źilina
96:80, Sp.N. Ves – Levice 83:65, B. Bystrica
– Prievidza 114:90.

Szombati eredmények: Nitra – B.
Bystrica 92:76, Prievidza – Svit 82:74, Žilina
– Sp. N. Ves 89:75. A számunkra oly fon-
tos kerületi rangadót, a Léva – Komá-
rom találkozót vasárnap este, lapzártánk
után játszották. 

Ezen a héten is két fordulót bonyolí-
tanak le a bajnokságban. Szerdán, a ko-
máromi csapat az iglóiakat fogadja a Ko-
máromi Városi Sportcsarnokban, majd
szombaton, az egyre javuló zsolnaiak
otthonába utazik. 

Gólzáporral 
kezdett az Oxigén 

Kosárlabda

Dráma a járási rangadón

Nehéz, de 
megérdemelt győzelem

Az első fordulóval kezdetét vette a Komáromi Városi Hivatal és a Se-
lye János Egyetem által szervezett  Futsal Bajnokság 2011/2012-es idé-
nye. Különösebb meglepetést nem könyveltünk el a nyitómérkőzések
során, bár az újoncoknak számító Barracuda és Cars Team csapatai
még nem igazán mutathatták meg valós erejüket, már csak azért
sem, mert az előző idény élcsapataival hozta össze őket a sorsolás sze-
szélye. A későbbi fordulók adnak majd választ a kérdésre, vajon ki is
„legény a gáton”? Alkalma lesz minden csapatnak bőven, hiszen 11 for-
dulós a bajnokság, majd következik a rájátszás. Az oxigén játékosai
nem szenvedhetnek „oxigénhiányban”, hiszen 11:0-ra győzték le a Cars
Team csapatát. Ez tehát a bajnokság „csúcs-alapmércéje”, ezen lehet
majd javítani a következő fordulókban. Persze, még csak véletlenül
sem feltételezzük, hogy éppen a rokonszenves „autósok csapatának”
számlájára.




