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Drágul a hús
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megint vétózott
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Idén is értékes 

ajándékok várnak 
játékoskedvű 
olvasóinkra. 

A részleteket keresse 
a 8. oldalon.

Szomorú, de fájó valóság, hogy Szénássy
Zoltán, a komáromi gimnázium nyugal-
mazott tanára, író, helytörténész és lo-
kálpatrióta életének 86. évében, rövid
ideig tartó, de súlyos betegség után 2011.
november 28-án visszaadta lelkét Terem-
tőjének.

Folytatás a 3. oldalon

Sokak nevében
búcsúzom

150 új munkahely
az ipari parkban

Nemrég új cég települt a komáromi ipari
parkba. Az amerikai tulajdonú Motivating
Graphics nyomdaipari termékek előállításá-
val foglalkozik. A komáromi beruházás a Mo-
tivating Graphics első európai központja lesz.

Folytatás az 5. oldalon

Dél-Komárom

Banai Tóth Pál dunamocsi polgármester pert
nyert Ján Slotával szemben. Az SNS elnöke
azért indított pert, mert Banai Tót Pál kijelen-
tette, Slota minden cselekedete politikailag
motivált, még az is, ha köpköd, vagy vizel.

Folytatás a 2. oldalon

Slota perelt
és vesztett

Dunamocs Hetekig tartotta lázban a közvéleményt az orvosok szakszervezete által meghirdetett orvos-sztrájk.
És nemcsak lázban tartotta, meg is osztotta. A „fehér forradalom” azonban még messze nem ért
véget. Tovább folynak a tárgyalások a kormány és az orvos-szakszervezet között, engedni azonban
egyik oldal sem akar. A komáromi kórházban is 31 orvos adta be felmondását, egy nappal a tör-
vényben maghatározott felmondási idő lejárta előtt még 12 komáromi orvossal folytatott tárgya-
lást a kórház vezetése. Folytatás a 3. oldalon

A „fehér forradalom”
folytatódik 

Nagymegyer 



Folytatás  az 1. oldalról
Egy fiatal orvos, aki nem-

rég érkezett az érsekújvári kór-
házból, végleg távozott, nyol-
can visszavonták felmondá-
sukat, a maradék három or-
vos, december 1-jén új mun-
kaszerződést kötött a
működtetővel. Kiadott nyilat-
kozatukban a következő ol-
vasható: 

1. Továbbra is támogatjuk
az orvosi szakszervezetet.

2.  Csak azzal a memoran-
dummal értünk egyet, ame-
lyet majd a kormány és az or-
vosok szakszervezete ír alá, te-
hát követeljük a tárgyalások
folytatását. 

3. Mivel a komáromi kór-
ház már a válságállapot nél-
kül is személyi és anyagi gon-
dokkal küzd, további létének
határán mozog, további orvo-
sok távozása beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járhat, ami-
nek elsősorban a páciensek
látnák a kárát. Ezért szolidari-
tásunkat az orvosi szakszer-
vezettel munkahelyünkön
folytatjuk.

4. A munkáltatóval szem-
beni javaslatunk, a következő:
„2011. december 1-jével új
munkaszerződést írunk alá a
működtetővel, a régi feltéte-
lek betartása mellett.

5. Ragaszkodunk azon véle-
ményünkhöz, miszerint nem-
csak az állami, de a megyei és
városi kórházakban is feltét-
lenül szükséges a kórházi el-
látás utófinanszírozása. Egyik
ilyen megoldásnak a már ren-
delkezésre álló anyagi eszkö-
zök igazságos, újraosztását lát-
juk.  

6. Ezen álláspontunkat
nem más, mint a Komáromi
régió pácienseivel szemben
érzett felelősségünk moti-
válja, de ez nem jelenti azt,
hogy már nincs szükség hala-
déktalan végső megoldásra.  

A zavartalan orvosi ellátás
tehát a komáromi kórházban
jelenleg megoldottnak látszik.
Ezzel persze messze nincs

vége a történetnek. A „fehér
forradalom” tovább folytató-
dik, az igazi kemény küzdel-
mek csak ezután következ-
nek, merthogy az orvosok
nem hagyják a dolgot ennyi-
ben, ebben szinte biztosak le-
hetünk. 

A közvélemény egy része tá-
mogatja az orvosok sztrájkját,
nagy része azonban elítéli azt,
mondván, itt nem másról,
mint zsarolásról van szó az or-
vosok részéről, aminek végső
soron éppen a páciensek lát-
ják legnagyobb kárát. Sőt, már
keményebb hangú támadá-
sok is érik őket, követelve a
sztrájk azonnali beszünteté-
sét. 

Az ügyben megkerestük
MUDr. Benyó Zoltánt, a ko-
máromi kórház belgyógyá-
szati osztályának gastroente-
rológus szakorvosát, városi
önkormányzati képviselőt. Ő
volt az egyike azon három or-
vosnak, akik új munkaszerző-
dést kötöttek a kórház üze-
meltetőjével, és aláírták a
fenti nyilatkozatot. A sokéves
gyakorlattal bíró szakorvost
arról kérdeztük, valójában mi
is váltotta ki azt, hogy az or-
vosok nagy része mégis ilyen-
olyan tárgyalások után vissza-
vonta felmondását, és miben
látja a végső, mindenkinek
megfelelő megoldást?

„Ez egy nagyon összetett
kérdés, több oldalról is rá kell
tehát világítani, hogy megért-
sük a lényegét. A mi helyze-
tünk nem olyan, mint a nagy
klinikáké. Ott, ha végigsöpör
egy „árhullám”, maradnak
ugyan törmelékek, de azok el-
takarítása után megy minden
tovább a maga útján. A ko-
máromi kórház esetében egy
ilyen „árhullám” akár végze-
tes is lehet, hiszen arra vár-
nak a „kertek alatt leselkedő,
igencsak segítőkész” közeli
kórházak, hogy átvehessék a
pácienseket. Gondolom, ezt
senki Komáromban és kör-
nyékén nem szeretné. Igaz,

köztünk is akadnak olyanok,
akiket magunk is szégyellünk
ezért-azért, de egy kollektívát
mindig összességében kell
megítélni, nem csak a hiá-
nyosságokat kiszemezgetni.
Állítom, hogy kollégáim
döntő többsége nem tartozik
abba a csoportba, amelyet
akármiért is el lehetne ítélni.
Nem érthetek egyet azzal az
állítással, hogy mi orvosok
zsarolnánk. Akárhonnan is
nézzük, mi nemcsak magun-
kért, de a páciensekért is har-
colunk, még ha ezt sokan
másképp akarják is beállítani.

Itt elsősorban a fizetések eme-
lésének kérdését vitatják, pe-
dig ez meghatározó a kórház
jövőjével kapcsolatosan. Arról
van ugyanis szó, hogy éppen
a fizetések azok, ami miatt
olyan állapotban van a kór-
ház, amilyenben éppen van.
Ma sokan jogosan bírálják a
kórházi ellátást, a nyugdíjas
korhatárt régen túllépő, fá-
radt, sőt, ittas állapotban ren-
delő orvosról is beszélnek so-
kan. Sajnos, több esetben iga-
zuk van a bírálóknak, de mi
idézi ezt elő? Az, hogy nem
jönnek a fiatal orvosok, mert
nincs biztosítva a nyugodt
munka a számukra, nincs jö-
vőképük, ami előre vihetné
őket szakmailag és megbe-
csülésben. Nemrég volt két fi-
atal, nagyon ügyes kollégánk,
akiknek nagyon örültünk,
úgy éreztük, szépen fejlődik
az utánpótlás. Rövid idő után
azonban elmentek a lényege-

�DELTA •   2011. december 5. AKTUÁLIS

Folytatás az 1. oldalról
Szénássy tanár úr, ahogy min-

denki ismerte 1925. október 10-én
látta meg a napvilágot Komárom-
ban. Középiskolai tanulmányait Pá-
pán végezte, majd a pozsonyi egye-
temen szerzett magyar-történelem
szakos tanári oklevelet. A volt bencés
gimnázium épületében működő pe-
dagógiai iskolában tanított, majd a
11 éves középiskolában is oktatott

történelmet és földrajzot. 1991-ben
vonult nyugdíjba, negyvenkét leta-
nított év után. Diákjait nemzeti ön-
tudatra, nemzetünk iránti hűségre
és lokálpatriotizmusra tanította. 

Munkásságának kiemelkedő
pontja és számára a legnagyobb ju-
talom az a tizenhat megjelent könyv
volt, melyben Komárom történelmét
és Komárom nagyjainak életét dol-
gozta fel. Feldolgozta Klapka György,

Jókai Mór és Lehár Ferenc életútját.
További műveiben írt Komárom
1849-es ostromáról, a komáromi ma-
gyar királyi 22. gyalogezredről, vala-
mint utolsó könyvében A Jókai Egye-
sület 100 évét vetette papírra.

Nyugdíjba vonulása után is aktí-
van tevékenykedett Komárom váro-
sának kulturális életében. A Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesü-
let alapítója és tiszteletbeli elnöke is
volt, 2009-ben megkapta a Pro Pro-
bitate – Helytállásért-díjat is, melyet
a szlovák parlament magyar képvi-

selői alapítottak a mártírhalált halt
Esterházy János csehszlovákiai ma-
gyar politikus tiszteletére. 

Szülővárosához egy életen át hű
maradt. 

December 3-án a komáromi te-
metőben vettek tőle örök búcsút sze-
retett családtagjai, rokonai, barátai,
ismerősei és volt tanítványai. 

Míg újra találkozunk, Isten le-
gyen Önnel, kedves Zoli bácsi. Pi-
henése legyen csendes, álma za-
vartalan.

Szénássy Tímea

Sokak nevében búcsúzom

sen jobb feltételek után. Én
jómagam nem vagyok titko-
lózós típus, ezért a legna-
gyobb nyugalommal nyilvá-
nosságra merem hozni bevé-
telemet. Három szakvizsgával
rendelkezem, és a napi nyolc
óra munkán kívül havi há-
rom-négy esetben 24 órás
ügyeletet tartok az intenzív
osztályon, és két hétvégén, a
nap valamennyi órájában el-
érhető kell, hogy legyek, te-
hát kötött a hétvégém. Ilyen-
kor hívás esetén, perceken be-
lül a kórházban kell lennem,
mert életet kell mentenem.

Mindezért együtt, havi 1.050
€-t kapok tisztán. Ha ezt a
munkát magánpraxisban vé-
gezném, ügyeletek nélkül, en-
nek az összegnek többszörö-
sét is megkereshetném. Nos,
ilyen feltételek mellett, senki
ne csodálkozzon, ha a kórházi
orvosok nagy része másutt ke-
resi a boldogulását. Az utolsó
statisztikai adatok szerint, je-
lenleg 2300 szlovákiai orvos
dolgozik Csehországban, de
ott újabb 500 orvosi állás sza-
badult fel, mert onnan any-
nyian mennek tovább nyugat
felé. Kézenfekvő tehát, hogy
ezt az 500 szabad helyet ismét
Szlovákiából akarják feltöl-
teni, természetesen lényege-
sen jobb feltételek mellett,
mint idehaza. Ha egyszer ez a
piaci körforgás befejeződik,
Szlovákiában nem marad or-
vos. Márpedig, Komáromban
is a páciensnek ugyanolyan
tudású orvosra, ugyanolyan

orvosi ellátásra van szüksége,
mint bárhol másutt az or-
szágban. Sajnos azonban, a
fent említett okok miatt en-
nek kivitelezése nem lehetsé-
ges.

És miben látom a megol-
dást? Nos, véleményem sze-
rint, nem a pénz kevés, ha-
nem a rendelkezésre álló
anyagiak elosztásában van a
hiba. Magyarul, az egészség-
ügyi biztosítók tartják kezük-
ben az ország egészségügyi el-
látását. Csillogó-villogó szék-
házak, drága autók, alkalma-
zottak tömegei, a háttérben
pedig különböző pénzügyi és
gazdasági érdekcsoportok dik-
tálják az iramot. Mindezt a
biztosítottak által befizetett
pénzekből, amelyek nagyobb
részének éppen a kórházak-
ban kellene lecsapódniuk.
Mégsem normális dolog az,
hogy a páciens hozza magával
az alapvető, napi szükséglete-
ket, a toalettpapírt, az evőesz-
közöket és hasonlókat. A biz-
tosítás nem lehet biznisz és
konkurencia tárgya, az alap-
vető orvosi ellátás mindenki-
nek egyformán kijár. Én az
egybiztosítós, állami kézben
lévő rendszer híve vagyok,
ahol név szerint megnevez-
hető a felelős hasonló esetek-
ben. A másik dolog a gomba-
mód növő gyógyszertárak te-
vékenysége, és az azzal össze-
függő gyógyszer biznisz. A be-
vételeik szépek, felelősségük
viszont egyenlő a nullával. Ez
mind-mind elvonja azokat a
pénzeket, amelyeket a korrekt
kórházi ellátásra lehetne for-
dítani. Ez az orvosok küzdel-
mének a lényege, tehát mesz-
sze nem csak a fizetések ma-
gasságáról szól a történet. Az
csak egyik alapfeltétele an-
nak, hogy megmentsük a ko-
máromi kórházat, és jöjjenek
hozzánk jó szakorvosok, akik
el tudják majd nyerni a páci-
ensek bizalmát” – mondta el
MUDr. Benyó Zoltán.

Böröczky József
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Drága mulatság
Az utolsó testületi ülés programpontjai közül

talán a legnagyobb figyelmet a Boldoghy-ügy
kapcsán elfogadott határozat kapta, de a költ-
ségvetés plasztikázásával kapcsolatosan is meg-
jelent néhány gondolat. Sokkal kisebb figyelmet
kapott egy másik fontos határozat, amely vi-
szont minden bizonnyal sokat segíthet Komá-
rom város átlátható és ésszerű gazdálkodásában.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta azt
a módosítást, amely alapján a közbeszerzések fel-
tételeinek előkészítését kötelezően megtárgyalja

a jövőben a városi testület. Az építkezéssel kapcsolatos közbeszerzé-
sek esetén 20 ezer euró fölött, más esetben pedig 10 ezer eurós tétel
fölött kötelező érvényű a kiírás megtárgyalása. És hogy miért is fon-
tos ez?

Elsőként hangsúlyozni kell, hogy a közbeszerzésekben a már kö-
telező elektronikus aukció korántsem jelent teljes gyógyírt minden
gyanús elem eltávolítására, és a tisztességes verseny biztosítására. Ha
a közbeszerzési kiírás már magában nem garantálja a versenyt (egy-
szerűbben fogalmazva, egy baráti cégre van szabva), és a lakosok szá-
mára a legelőnyösebb feltételeket (a kiírásnak nem a cégekhez, ha-
nem a lakossági igényekhez kell igazodni), akkor az elektronikus auk-
ció csupán a korrekt verseny illúzióját szolgálja. 

Ugyancsak a nyomós okok közt szerepel az idei év sikertelen köz-
beszerzéseinek áttekintése. Nagy Jenő, a pénzügyi osztály vezetőjének
összesítése alapján a város az NT Partner cégen keresztül közel 25 ezer
eurót költött közbeszerzési kiírások előkészítésére. A gond az, hogy
a legtöbb kiírás sikertelenül végződött, és 18.540 euró lett kifizetve si-
kertelen közbeszerzésekre. Ezen próbálkozásoknak csupán az előké-
szítést végző cég örülhet, amely mindentől függetlenül megkapja a
jutalékának egy jelentős részét.

A nagyobb falatok közé tartozott a Munka Utcai Alapiskola köz-
beszerzése, amelyet két alkalommal még az előző városvezetés írt ki,
egy alkalommal pedig már az új csapat. A város vezetői a miniszté-
rium gáncsoskodását látják a harmadik kiírás sikertelenségében,
azonban el kell mondani, hogy a negyedik (most következő) kiírás
előtt a minisztérium, Vörös Péter parlamenti képviselő közbenjárá-
sával szakmai segítséget adott, és több mint harminc (!) megjegyzést
(értsd javítani valót) vázolt fel a városi hivatal által előkészített anyag-
ban. 

Aztán itt a legnagyobb falat, a szemételhordás - közterület takarí-
tás - hóeltakarítás hármas, amely esetében 4,2 millió euró értékű köz-
beszerzésről van szó. A mostani városvezetés megszüntette az előző
vezetés által kiírt közbeszerzést az év elején, majd újabb két alka-
lommal futott neki a kiírásnak. Sajnos mindkét esetben sikertelenül.
Az első esetben a hivatal maga szüntette meg a közbeszerzést, a má-
sodik esetben már a Közbeszerzési Hivatal lépett közbe a három té-
telből kettő esetén. A harmadikat a városi hivatal vonta vissza újra.
Újabb költséges próbálkozás, eredmény nélkül. És ebben az esetben
még a minisztériumra sem lehet fogni a történteket.

De a kutatni vágyó és tájékozódni kész lakosoknak ajánlom fi-
gyelmébe a mostani városvezetés által módosított kiírási feltételek ta-
nulmányozását is a közlönyben, a 4,2 milliós közbeszerzés esetében.
Míg az előző városvezetés kiírása a cégektől referenciákat és a gaz-
dasági fedezet igazolását kérte, addig az új vezetés ettől már eltekin-
tett. A referenciák mellőzése a tankönyvek szerint a frissen alapított
cégeket hozza „helyzetbe". Ugyancsak furcsa technikai specifikációk
is bekerültek a kiírásba, amit a legjobban az bizonyít, hogy néhány
pályázó bejelentését követően a Közbeszerzési Hivatal megszüntette
a folyamatot.

A tömegközlekedés kapcsán kiírt közbeszerzés bizonyítja, hogy a
képviselő testület hasznos módosításokkal tudja segíteni a kiírást. En-
nek kapcsán viszont furcsa, hogy mikor a képviselők kérdéseket tet-
tek fel, ezért pár hetet csúszott az elfogadása, akkor a városi hivatal
azt jelentette ki, hogy a képviselők akadékoskodása miatt nem va-
lósulhat meg időben a közbeszerzés. Nos, a testület végül szeptem-
berben elfogadta a feltételeket, azonban november végéig mégsem
jelent meg a kiírás a közlönyben. 

Remélhetőleg az utolsó ülésen elfogadott határozatnak köszön-
hetően sikerül felszámolni a gyanús körülményeket a közbeszerzé-
sek körül, és a város nem szórja majd a pénzt sikertelen próbálkozá-
sokra, hanem sikeres elektronikus aukciókon keresztül, okosan gaz-
dálkodik a lakosok pénzével. Mert ebben az ínséges időben a meddő
próbálkozások ismétlődése nagyon drága mulatság.

Keszegh Béla, városi képviselő

Kommentár

Komárom

Slota perelt és vesztett
Folytatás az 1. oldalról

Az ügy előzménye, hogy
idén áprilisban a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) elnöke
feljelentést tett a főügyész-
ségen, amiért a komáromi
járásbeli Dunamocson egy
házra egy magyar lobogót,
illetve egy árpádsávos zász-
lót tűztek ki. Utóbbi Slota
szerint a Jobbik zászlaja, s
ezért alapvető emberi jogok
eltiprására irányuló csopor-
tok népszerűsítésének bűn-
tette miatt ismeretlen tettes
ellen tett feljelentést. Érte-
süléseink szerint ebben az
ügyben jelenleg is folyik a
nyomozás.

A zászló-ügy kapcsán Du-
namocs polgármestere, Ba-
nai Tóth Pál (Híd) is megszó-
lalt, hangsúlyozva, semmi-
lyen törvénybe ütköző csele-
kedet nem történt, így nincs
oka rá, hogy bármit is lép-
jen. Többek között a JOJ té-
vének is nyilatkozott, ahol ki-
jelentette: „Már megszok-
hattuk Slota úrtól, hogy min-
den, amit tesz, politikailag
motivált. Akkor is, ha köp-
köd, akkor is, ha vizel a bal-
konról.“

Az SNS és elnöke felhá-
borodott a kijelentésen, és
nyilvános bocsánatkérést
követelt, amit a polgármes-
ter visszautasított. Slota
ezért feljelentette Banai
Tóth Pált rágalmazásért, va-
lamint polgári pert is indí-
tott jó hírnevének megsér-
tése miatt, s a bocsánatké-
résen túl 1000 eurót köve-
telt.

Információink szerint a
rendőrség, illetve az ügyész-
ség a rágalmazás ügyében
nem találta megalapozott-
nak a feljelentést, így nem
emeltek vádat. A polgári
perben pedig múlt szerdán
született első fokú döntés. 

A Zsolnai Járásbíróság el-
utasította az SNS elnökének
a polgármesterrel szembeni
keresetét. A tárgyaláson

egyébként Slota nem jelent
meg, csak Rafael Rafaj, a
párt frakcióvezetője tanús-
kodott. 

Banai Tóth Pál lapunknak
elmondta, a per során azzal
érvelt, hogy ő nem állította,
hogy Slota a balkonról vizelt
és köpködött, hanem arra
utalt, hogy a pártelnök
zászló-ügyben tett feljelen-
tése politikailag motivált
volt, s ezáltal akart bekerülni
a sajtóba - ahogy ez a korábbi
esetekben is történt. Az íté-
let kapcsán megjegyezte,
örömmel tölti el, hogy egy
zsolnai bíróság adott neki
igazat, bár nem biztos abban,
hogy ez akkor is megtörtént
volna, ha az előző kormány
van hatalmon.

Jana Benková, az SNS szó-
vivője kérdésünkre el-
mondta, megfontolják a fel-
lebbezés lehetőségét, mivel
minden eszközzel védel-
mezni kívánják a pártelnök
becsületét, s nem hagyják,
hogy megsértsék jó hírnevét.

Cs.A. 

Anton Marek polgármester múlt pénte-
ken rendkívüli tanácsülésen bejelentette,
hogy két esetben él vétójogával a korábbi
testületen elfogadott határozatokkal kap-
csolatosan.

Az egyik esetben a közbeszerzések fel-
tételeinek szabályozásáról szóló határo-
zatot vétózta meg. Ez az elfogadott hatá-
rozat a városi hivatalt arra kötelezte volna,
hogy a közbeszerzések alapfeltételeit tár-
gyalja meg a képviselő-testülettel a kiírást
megelőzően. Ez alapján minden 10 000
euró feletti vásárlás és minden 20 000
euró feletti építkezési beruházás pályá-
zati feltételeit kötelezően meg kellett
volna vitatni.

Az indoklás szerint a határozat nincs
összhangban a törvénnyel, valamint
előnytelen a város számára.

A másik esetben a költségvetés módosí-
tását érinti a vétó. Az indoklásban az hang-
zott el, hogy az elfogadott határozatba vé-
gül pontatlanul kerültek bele egyes össze-
gek, és ezek javításra szorulnak. Králik Ró-
bert, a városi hivatal szóvivője lapunknak
eljutatott indoklásában továbbá az is ol-
vasható, hogy ez a határozat sem áll össz-
hangban a törvénnyel, mivel az elfogadott
határozat értelmében a város költségve-
tése nem lenne kiegyenlített.

Mivel a költségvetés-módosítással kap-
csolatos határozat jelölte meg a kölcsönnel
kapcsolatos részleteket is, így a vétót kö-
vetően a kölcsön felvétele is blokkolva van.

A következő testületi ülés december 15-
én esedékes, de elképzelhető, hogy egy
rövidebb ülés addig még megvalósul a ki-
alakult helyzet kezelésére.

ssy

A polgármester 
megint vétózott
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Elérhetőségeink:   
Tel/fax: 035 77 01 152
Mobil: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk
www.diderot.sk

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.

Szeretettel várjuk a
Lépések a megoldások felé – csoportos életvezetési tréningre, 

melyet a Barátnő Polgári Társulás szervez nők részére
Időpont: 2011. december 10-én, 10.00-tól 16.00-ig
Helyszín: Gútán a bölcsőde épülete, Hidegoldal 72.sz.
A program nőknek szól, akik válaszokat és megoldásokat keresnek, vagy
jobbá szeretnék tenni életüket. Az önbizalom-erősítő foglalkozást akkredi-
tált coachok vezetik a life coaching (életvezetési tanácsadás) módszereivel.

Részvételi díj: 3 euró
Jelentkezni lehet a 0948 219 333 (Póda Erzsébet) mobilszámon, 

vagy az info@baratno.com emailcímen. 
Jelentkezési határidő 2011. december 8.

Weboldalunk: www.coaching.baratno.com 
A program támogatója a Bethlen Gábor Alap.

A Selye János Egyetem adott
otthont a Szlovák Egyetemi
Sport Egyesülés (SAUŠ) éves
értékelő ülésének november
23-án az Egyetem Konferen-
ciaközpontjában. 

Az ország egyetemei sport-
egyesületeinek vezetői jöttek
össze. Az ötven jelenlevő ve-
zetőt a tíz főből álló vezetőség
megismertette a múlt évi
költségvetéssel és az eredmé-
nyekkel. Az elkövetkező évre
vonatkozó lehetőségeket is
megvitatták. Meghívást ka-
pott mindenki a III. Szlovák
Téli Univerziádéra Beszterce-
bányára, ahol 12 sportban
képviselhetik magukat az
egyetemek (pl.: alpesi sízés,
sífutás, biatlon, badminton,
florball, futsal, karate, asztali-
tenisz, sporttánc). 

A tanácskozást a Szlovák
Egyetemi Sport Egyesülés el-
nöke, Anton Znášik nyitotta
meg. Ezt követte Tóth János
rektor megnyitó beszéde,
melyben kiemelte a Selye Já-
nos Egyetem Testnevelés Tan-
székének a sport területén
végzett odaadó munkáját, va-
lamint kihangsúlyozta, hogy
céljuk az együttműködés mel-

lett az egyetemi hallgatók
egészséges életmódjának biz-
tosítása a sporttevékenységek
területén. A kimerítő tárgya-
lást végül késő délután fejez-
ték be. A tanácskozást Dobay
Beáta, a SJE Testnevelés Tan-
székének vezetője a SJE rek-
torának, Tóth Jánosnak a véd-
nöksége alatt szervezte.

ga

December 9-én 19 órától „Az ördög tánca“ című produkció-
val lép fel a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház Komárom-
ban, a Jókai Színházban. 

Az ördög tánca a Kárpát-medence régi stílusú, forgós forga-
tós tánctípusának megjelenését, elterjedését és utóéletét te-
matizálja. Az előadás három tételből áll.

Az első tétel a középkori körtánc egyéni forgós párosba tör-
ténő átalakulását villantja fel, érzékeltetve egyben a tánc tar-
talmi megítélésének egyházi szemléletét. A második tétel a 15-
17. századi európai tánckultúra számos olyan áramlatára irá-
nyítja a figyelmet, amelyeknek formái a magyar, szlovák, román
és morva népek forgós karakterű tánchagyományaiban még
ma is fellelhetők, míg a befejezésben helyet kap a magyar ro-
mantika nemzeti stílustörekvéseinek eredménye: a verbunk és
az egykor előítélettel kezelt páros-forgós tánchagyományt is ma-
gába olvasztó csárdás.

Az ördög tánca múlt és jelen egyszerre, hiszen a táncos ízlés
változása általános és örök érvényű folyamat, amelynek mind-
annyian részesei és alkotói vagyunk.

A komáromi előadás vendégei a VI. Szlovákiai Magyar Gyer-
mek Néptáncfesztivál és Szólótáncverseny győztesei. -szt-

Az ördög tánca
Komárom

Komárom

Évértékelő ülést
tartottak

ASzlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház Diakóniai
Központja által szervezett

Nyilas Misi Karácsonya nevű jó-
tékonysági program, amely behá-
lózza az egész Felvidéket, immár
több mint ezer ajándékcsomag
beérkezéséről adhat számot. A
pontos adatok begyűjtése jelen-
leg is zajlik. 

A programba bekapcsolódott a
komáromi Selye János Gimná-
zium, ahová december 9-ig vihe-
tik a diákok a csomagokat. 

Kép és szöveg: 
Lengyel Zoltán

Gyűlnek a csomagok

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

oZNáMENIE
zámeru predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Komárno priamym predajom 

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
420/2011, 422/2011 a  423/2011 zo dňa 20. a 25. októbra 2011
v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 1 písm. c) zákona    č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľ-
ností vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom :  

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 420/2011 zo dňa 20. a 25. októbra 2011 bol schválený
zámer predaja pozemku priamym predajom, novovytvo-
renej parcely registra „C“ č. 2454/78 o výmere 289 m2, ostatná
plocha a parcely registra „C“ č. 2454/79 o výmere 213 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
36554758-91/2011 zo dňa 11.08.2011 z parcely reg. „C“ č.
2454/1 o výmere 6994 m2, ostatná plocha,  vedených na LV
č. 6434 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno, naj-
menej za cenu podľa BDÚ 38 393,- eur.  

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 422/2011 zo dňa  20. a 25. októbra 2011 bol schvá-
lený zámer predaja pozemku priamym predajom, novo-
vytvorenej parcely registra „C“ č. 4371/2 o výmere 172 m2,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č.
44269285-50/2011 zo dňa 03. 06. 2011 z parcely registra „C“
č. 4371/2 o výmere 206 m2, ostatná plocha, vedených na LV
č. 6434 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno, naj-
menej za cenu 8 634 eur.  

3. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 423/2011 zo dňa  20. a 25. októbra 2011 bol schvá-
lený zámer predaja pozemku priamym predajom, parcely
reg. „C“ č. 11001 o výmere 250 m2, zastavaná plocha, vedenej
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno,
s vecným bremenom, nakoľko na pozemku sa nachádza
elektrické vedenie, najmenej za cenu podľa BDÚ 11 047,50
eur.  

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

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

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Való igaz, hogy az ülés után
vitáztunk Ing. Jana Tomšíková
kényszerfelügyeleti biztossal,
de mi ketten (Juraj Kukla
ZMOS aktivista és én) nem
használtunk vulgáris kifejezé-
seket. Ezt hangfelvétellel is
tudjuk bizonyítani. Sőt, Tom-
šíková fenyegetett bennünket
feljelentéssel, mert ellent me-
részeltünk neki mondani.
Nem ez volt az első eset,
ugyanis Tomšíková már hó-
napok óta személyemmel van
elfoglalva ahelyett, hogy utá-
nanézne, valójában mit is állí-
tok. A vita ugyanis arról szólt,
hogy nem lehet elkönyvelni
és kifizetni olyan pénzügyi
összegeket, amelyek a község
költségvetésében nem szere-
pelnek. Mint tudjuk, Komjáti
László ex-polgármester előleg-
ben kiszedett nagyobb össze-
geket a község számlájáról,
amelyet aztán a saját céljaira
használt. A kényszerfelügye-
leti biztos ezt a tényt a jelen-
tésében is megerősítette, ám
szerinte a könyvelőnő  törvé-
nyesen járt el a könyvelésnél. 

A konfliktus forrása Tomší-
kovával még ez év áprilisára
nyúlik vissza, amikor is nem
akarta beengedni az újságíró-
kat, aktivistákat és a helyi la-
kosokat a képviselő-testületi
ülésre. Ezért a Sme napilap új-
ságírója panaszt tett a pénz-
ügyminisztériumban és Tom-
šíková írásbeli figyelmeztetést
kapott. Valójában azóta ne-
heztel rám, én lettem a bűn-
bak, pedig én azon az ülésen
ott sem voltam. Áprilisban
még az volt a kifogása elle-

nünk (volt képviselők ellen),
hogy feleslegesen tettünk fel-
jelentést Komjáti ellen, úgy
sincs értelme. Rá egy hónap-
jára viszont Ő szólította fel a
jelenlegi képviselőket, hogy
tegyenek feljelentést, mert
bűncselekmény gyanúja me-
rült fel Komjáti ellen.

Azok a kijelentései pedig,
hogy többet ártok a település-
nek, mint az ex-polgármeste-
rünk, hát ezen csak mosolygok!
Én nem a polgármesteri posz-
tért és fizetésért harcolok, ha-
nem azért, hogy a község pénzei
visszakerüljenek a község kasz-
szájába! Én nem loptam el egy
centet sem, nem halmoztam fel
adósságokat, nem tettem
tönkre a falu hírnevét! A falu
akkor veszítette el a becsületét,
amikor 2010. november 27-én
ismét egy olyan embert választott
meg polgármesternek, aki adós-
ságokat halmozott fel. Ő tette
tönkre a falu hírnevét és mind-
azok, akik ebben támogatták!

Nem én vagyok az az em-
ber, aki csalt, hazudott, lopott
és a falu vagyonát elherdálta!
Abban az esetben, ha Tomší-
ková, vagy bárki úgy gondolja,
hogy elkövettem a falu érde-
kei ellen valamit, feljelentést
te het ellenem az  illetékes ha-
tóságoknál.

A felmerült nézeteltérések
ellenére én nem táplálok ha-
ragot a kényszerfelügyeleti
biztossal szemben,  mert el
kell ismernem, hogy Jana
Tomšíková a kényszerfel-
ügyelet elrendelése óta hat-
hatósan védi a  falu érdekeit,
és ezt köszönöm is neki. 

Hallgattassék meg a másik fél is 
Nemesócsa

A november 28-i Delta hetilapban megjelent Böröczky József
cikke „Népszavazás nélkül is megoldódott“. Meg lepődve ol-
vastam, hogy a cikk az én személyemmel is foglalkozott.
Több pontban nem értek egyet az újságíró álláspontjával,
ezért szeretnék érdemben hozzászólni a leírtakhoz.

A további újságírói állítást
viszont megerősíthetem, hogy
támadólag léptem fel a jelen-
legi képviselők ellen. Állítom,
hogy ezek az emberek teljes
mértékben felelősek a közsé-
günkben kialakult helyzetért.
Az előző képviselők többszöri
felszólítása, figyelmeztetése el-
lenére támogatták Komjáti
László hatalomra jutását, pol-
gármesterré választását. Így a
lopások, szabadrablások to-
vább folytatódhattak március
28-ig, amíg a pénzügyminisz-
térium el nem rendelte a
kényszerfelügyeletet. Komjáti
mint újonnan választott pol-
gármester több mint 24 ezer
eurót ellopott a község pénzé-
ből (20 ezer euróval a mai na-
pig tartozik a községnek), va-
lamint márciusban egysze-
rűen eltüntetett 51 ezer eurót
(az alapiskolák pénzét, ame-
lyet az állam az iskolás gyere-
keknek küldött).

Cáfolom viszont azt az állí-
tást, hogy az előző képviselők
képtelenek voltak kiírni a
népszavazást! Nem azért nem
írtak ki népszavazást Komjáti
leváltására, mert képtelenek
voltak rá, hanem azért, mert
azon a véleményen voltak,
hogy Komjátit és támogatóit -
segítőit felelősségre kell von -
ni, mert ha ez nem történik
meg, akkor ebben a község-
ben soha nem lesz rend. Úgy
gondolom, hogy Komjáti
László támogatóiban lehetne
most annyi becsület, hogy
odaállnak mellé akkor is, ami-
kor meg kell téríteni a köz-
ségnek okozott károkat.

Fizessék meg tehát az oko-
zott károkat a felelősök és ne
hárítsák rá ezt a lakosságra.

Tisztelettel Simon Károly,
Nemesócsa község 

ex-képviselője

2011. november 24-25-én rangos esemény
helyszíne volt a Selye János Egyetem Konfe-
renciaközpontja. Az egyetem Gazdaságtu-
dományi Karával közösen itt szervezte meg
IX. Vándorgyűlését a Magyar Regionális Tu-
dományi Társaság.

A vándorgyűlés első napján a társaság köz-
gyűlésére került sor, amelyen új elnökséget
választott a tagság. A 9 év után leköszönő Prof.
Dr. Horváth Gyula elnököt a társaság élén
Rechnitzer János professzor, a győri Széche-
nyi István Egyetem rektorhelyettese, a Regio-
nális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
vezetője váltja. 

A vándorgyűlés témájában (A vizek szerepe
a területi fejlődésben – A Duna és a Tisza tér-
ségeinek fejlődési problémái és fejlesztési le-
hetőségei) nyolc érdekes előadás hangzott el a
csütörtök délutáni plenáris ülésen, többek kö-
zött Németh Tamás, a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára, illetve Barsiné Pataky
Etelka kormánybiztos előadásában. A pénteki
napon szekciókban folyt a tanácskozás, a hét

szekció közül egy angol nyelvű volt, melyben
a magyar és szlovák előadók mellett cseh, bol-
gár, román és szerb kutatók eredményeit is
megismerhette az érdeklődő hallgatóság. A
közel száz regisztrált résztvevő, köztük számos
egyetemi tanár és gazdasági döntéshozó hasz-
nos napokat töltött egyetemünkön, nem csu-
pán új ismeretekkel gazdagodtak, hanem a
rendezvény végén erődtúrán is részt vettek, is-
merkedve városunk történelmi hagyománya-
ival. Szabó Ingrid

IX. Vándorgyűlés

Nemrég új cég települt a komáromi ipari
parkba. Az amerikai tulajdonú Motivating
Graphics nyomdaipari termékek előállításá-
val foglalkozik. A komáromi beruházás a Mo-
tivating Graphics első európai központja
lesz.

Folytatás az 5. oldalon
Folytatás az 1. oldalról

A november 30-i sajtótájékoztatón elhang-
zottak szerint a Motivating Graphics ameri-
kai nyomdaipari vállalat egy közel 7.500 négy-
zetméteres ingatlant bérel. A Komáromban, 5
hektáros telken fekvő, gyártó- és raktárépület-
hez további 2,000 négyzetméter irodaterület
és szociális helyiség tartozik. A cég betelepü-
lését hosszú kutatómunka és a térség, sőt
egész Magyarország részletes elemzése előzte
meg. A cég vezetése úgy gondolja, hogy Ko-
márom kiemelkedő elhelyezkedése, kiváló inf-
rastrukturális adottságai könnyebbé teszik

majd a környező országokba való disztribúciót
és ezzel a társaság üzleti fejlődését is. A társa-
ság beköltözésével több száz új munkahely lé-
tesülhet a térségben. A Motivating Graphics
üzletágai közé tartozik a hagyományos érte-
lemben vett nyomdászat, hullámpapírból ké-
szült laminált dobozok gyártása, CD sokszo-
rosítás, és csomagolási dobozok gyártása. A
magyarországi beruházás célja, hogy az itteni

150 új munkahely az ipari parkban
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Átépített háromszobás 
lakás  (71 m2), 
Észak-Komárom 
belvárosához közel, 
két balkonnal.

Ár: �0 000 euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 56�

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

(886)(884)

(894)

(911)
Érsekújvár, háromszin-
tes kereskedelmi-
adminisztratív  épület 
(1743 m2) forgalmas 
helyen, telek nélkül.

Ár: 107 000 euró 
Infó: Ing. Szabó Zsolt

090� 445 082

Esztergom, 3 szintes 
újépítésű berendezett
családi ház (205 m2) 
lukratív környezetben,
telek 550 m2.

Irányár: 190.000 euró
Infó: Ing. Szabó Zsolt 

090� 445 082

Észak-Komárom, 
exkluzív, berendezett
családi ház 283 m2, 
csendes környezetben, 
a telek 790 m2.

Irányár: 256.000 euró
Infó: Ing. Szabó Zsolt 

090� 445 082

Pat, 20-km-re 
Észak-Komáromtól, 
falazott vállalkozási 
ingatlan (1509 m2), 
a telek 1732 m2. 

Irányár: 191.660 euró
Infó: Ing. Szabó Zsolt 

090� 445 082

Kétszintes családi ház
(288 m2) Őrsújfalu csen-
des részében található
nagy grill terasszal és 
irodával.Telek 487 m2.

Irányár: 147.000 euró
Infó: Hraboš Doris

0911 770 56�

(876) ELADÁS

ELADÁSELADÁSELADÁS

ELADÁSELADÁS (926)

VáLASZoLJoN HELyESEN AZ ALáBBI KÉRDÉSRE 
ÉS NyERJEN PáRoS BELÉPőT.

A Teátrum melyik előadását tekintette meg Sólyom László volt
köztársasági elnök?     1. A rebellis 2. Bánk bán 3. Mágnás Miska
Válaszaikat szerkesztőségünk címére (DELTA, Františkánov 22, Ko-
márno) vagy e-mail címünkre deltakn@gmail.com várjuk de cem-
ber 8-ig. Já

té
k

A karácsonyi ünnepek
előtt drágul a hús Szlo-
vákiában. A sertéshús
ebben az évben kilón-
ként 33-43 centtel drá-
gult, a marhahús ára
pedig rekordokat dönt.
A magas árak miatt az
emberek egyre keve-
sebb húst vásárolnak.

Arra a kérdésre, hová
tűnt az olcsó hús, a gaz-
dák azt felelik, hogy
Szlovákiában üresek az
istállók. „Felejtsék el az
olcsó sertéshúst, hiszen
Szlovákia saját gazdasá-
gaiból csak a hazai fo-
gyasztás nem egész 40
százalékát tudja biztosí-
tani a legkeresettebb
húsfajtából“ - nyilat-
kozta a sertéstenyész-
tők szövetségének el-
nöke, Andrej Imrich.

A hazai piacra kerülő
sertéshús nagyobb ré-
sze behozatalból szár-
mazik, sőt, a húskészít-
mények 90 százaléka
külföldi húsból készül.

A 90-es években még
egész hálózata volt a vá-
góhidaknak ország-
szerte, mostanra azon-
ban már alig maradtak,

csupán két nagyobb, és
néhány kisebb vágóhíd
üzemel Szlovákiában.
Emiatt a hazai sertések
harmada magyarországi
vágóhidakon végzi.

A hús ára hétről hétre
drágul. Ez így marad az
ünnepkig, s csak utána
állhat meg ez a tenden-
cia. (b)

A Szlovák Vasúttársaság elemzése-
ket készíttet arról, hogy a lezárt vagy
teljesen felszámolt vasúti szárnyvo-
nalak nyomvonalán kerékpárutakat
építsenek.

Igény is lenne a kerékpárutakra, mi-
vel városokat kötne össze, a vidék ter-
mészeti szépségei könnyen megköze-

líthetővé válnának, és számos építé-
szeti érdekesség is található az egy-
kori vasútvonalak közelében.

A vasúttársaság a közlekedési mi-
nisztériummal is felvette a kapcsolatot
a szárnyvonalak kerékpárúttá való át-
alakításának ügyében. Javaslataik sze-
rint konkrétan a Komárom–Gúta, az
Úszor–Somorja, a Dévény–Stomfa, a
Pöstyénfürdő–Verbóc, a Rimaszom-
bat–Poltár vonalon kezdődhetne meg
a kerékpárutak építése.

Az előzetes becslések szerint egy ki-
lométer jó minőségű és a normáknak
megfelelő kerékpárút 35-40 ezer eu-
róba kerülne. (mti)

A Reboot! informatikai bolt az ünnepek előtt szeretne megajándékozni egy
családot. Ezért pályázatot írnak ki, melyben egy "revitalizált" számítógép-
konfiguráció (monitorral, billentyűzettel, egérrel) új gazdára találhat, és le-
hetőleg egy kis időre feledteti majd új tulajdonosának régi gondjait.

Akik pályázhatnak:
Bizonyíthatóan nélkülözők, hát-

rányos helyzetűek (ahol nemcsak
papíron, hanem ténylegesen gond
a mindennapi megélhetés). Ezek le-
hetnek személyek korhatár nélkül,
családok, esetleg nehéz körülmé-
nyek között működő szervezetek.

Ahogy pályázhatnak:
Egy rövid bemutatkozás, hogy

mire használnák fel a gépet, to-
vábbá hogyan próbálják jobbá
tenni saját életüket.

Jelentkezés:
- Emailben az info@rebootkn.sk email címen.
- Postai úton a következő címre: Reboot! , Thalyho 14, Komárno, 94501.
- Személyesen az üzletben, a fenti címen vagy a 0904 588 199 telefonszámon.
A jelentkezési határidő 2011. december 10. A gépet az új gazdájának 15-én ad-

ják át, miután nyilvánosan közzétetszik, hogy kit és miért választottak.

A F.I.F.A. Net felajánlásával egyéves internet elérést is biztosítanak a nyertes-
nek. Ehhez viszont teljesülnie kell bizonyos technikai feltételeknek (rálátás a jel   -
adókra). A hetilapunk is beszállt a pályázatba, mégpedig egy fél éves előfizetés-
sel!

Karácsonyi ajándék 
egy rászorulónak

Pályázati felhívás Drágul a hús 
az ünnepek előtt

Kerékpárutakat terveznek a felszámolt
vasúti szárnyvonalak helyén

Jövőre megtudjuk
Ľudmila Benkovičová, a Statisztikai Hivatal vezetőjének sajtótájékoztatója
után hivatalossá vált, hogy csak a jövő év elején tudjuk meg a szlovákiai nép-
számlálás eredményeit.

A késésnek több oka van - például az, hogy az állami és közigazgatási szervek
egy része kétségbe vonta a népszámlálás törvényességét, „politikailag motivált
csoportok" pedig kifogást emeltek a lapok vonalkóddal való megjelölése ellen
is. „Végső soron ez nem lesz hatással a népszámlálás végeredményére. A se-
bességnél viszont fontosabb az adatfeldolgozás minősége. 

Annyit elárult, hogy az állampolgárok 98 százaléka leadta az íveket, a hivatal
összesen kilencmillió nyomtatványt szkennelt be és ezekből állítja fel adatbá-
zisát. Jelenleg a duplikációk eltávolítása és a problémák keresése illetve meg-
oldása van folyamatban. (bm)

A jövő évtől már elektronikus csipet
tartalmazó személyigazolványok ke-
rülhetnek forgalomra azon törvény
alapján, melyet a parlament utalt
második olvasatba.

A csip nemcsak azokat az adatokat
fogja tartalmazni, amelyek írásban is

megtalálhatóak a dokumentumon - a
név, állandó lakhely, születési időpont
mellett a vércsoport és a végzettség is
szerepel majd rajta. A csipről az adato-
kat csak az igazolvány tulajdonosának
engedélyével lehet majd leolvasni, a
biztonsági kód megadása után. (csa)

Jön a csipes személyigazolvány

A megemelt adókból éves szinten 80 ezer
eurós plusz bevételhez juthatna a város –
hangzott el a hivatal részéről a helyi adó-
kat és illetékeket érintő rendeletek általá-
nos vitájában a november 30-i plénum fo-
lyamán. 

A városi hivatal szakembere azzal érvelt,
hogy az adókulcsok sokkal alacsonyabbak
Nagymegyeren, mint más hasonló nagy-
ságú városokban. A magánszemélyeket
érintő ingatlanadók legtöbb esetben 10 cent-
tel emelkednének négyzetméterenként, vi-
szont az ipari épületek és egyéb vállalko-
zásra használt épületek után befizetett in-
gatlanadók négyzetméterenkénti összege 20
centtel lenne magasabb a beterjesztés sze-
rint. Erre reagálva Görföl Vilmos független
képviselő megjegyezte: „Megint a vállalko-
zókon csattan az ostor. A 80 ezer eurós plusz-
bevételből csak 5 ezer euró érintené a ma-
gánszemélyeket. Nem javaslom az ingatlan -
adó emelését. Be kell hajtani a kinnlevősé-
geket!”. Kórósi Zalán MKP-s képviselő sze-
rint „...nincsenek arányosan elosztva az
adóterhek, a pénzügyi bizottság nem java-
solja ilyen formában elfogadni a beterjesztett
anyagot”. 

A plénum elején Kórósi megkérdezte, mit
tesz a hivatal a 95 ezer euró összegű kinnle-
vőségei behajtásának érdekében, amit fő-
leg egy 42 ezres és egy 39 ezres tétel terhel a
legjobban. Abban több városatya is egyetér-
tett, ha ezt az összeget behajtaná a város,
akkor nem kellene az ingatlanadót meg-
emelni. A kérdéskörről egyébként december

14-én dönt a testület. Néveri Sándor (MKP)
polgármester beszámolójában megemlí-
tette, hogy a helyi poliklinika orvosai meg-
keresték őt, hogy a városi tulajdonú épület
felújításában hozzájárulnának a nyílászárók
cseréjéhez, kompenzálásként a bérleti díjuk
egy részét számolja le a város. Egy másik té-
mát érintve megjegyezte a polgármester,
hogy hatékonyabbá kell tenni a veszteséges
szemétgazdálkodást, pedig a régiós és szlo-
vák átlagnál is magasabb díjat szednek be a
szemételhordásért Nagymegyeren.

Az önkormányzat által fenntartott művé-
szeti alapiskolát és a szabadidőközpontot lá-
togató gyerekek szülei egy bizonyos összeget
fizetnek havonta, hogy csemetéik részt ve-
hessenek a képzésben. Az elhangzottak sze-
rint állítólag ez a befizetett összeg nem teljes
mértékben kerül vissza az érintett intézmé-
nyekhez. „Szégyenletesnek tartom, hogy a
szülőktől beszedett összeget nem fordítják
vissza, és ez még limitálva is van. Abszolút
amorális, hogy ezt a pénzt visszatartják tő-
lük” – mondta felszólalásában Vrezgó Erzsébet
független képviselő. Erre reagálva a polgár-
mester elmondta: „Meggyőződésem, hogy a
város nem fog vissza összegeket ezektől az in-
tézményektől”. 

Idén nem osztanak ki Pro Urbe-díjat Nagy-
megyeren, ugyanis a két jelölt közül egyik
sem kapta meg az elnyeréshez szükséges
voksokat. 

A plénumot este tízkor berekesztette a
polgármester, folytatása december 7-én kö-
vetkezik. Kovács Zoltán 

A Nagymegyerhez tartozó városrész,
Izsap határában egy gólyát kaptunk len-
csevégre. A költöző madarak, mint a fecs-
kék és gólyák szeptemberben és októ-
berben repülnek el délebbre,
melegebb tájakra. Ezért is
furcsa, hogy november
29-én a szántóföldön
táplálkozó gólyát lát-
hasson az ember. 

A helyszínen ké-
szült fotó is azt bizo-
nyítja, hogy a madár
bal szárnya valamilyen

sérülés következtében kissé lelóg, s talán
ezért is maradhatott még mindig a Csalló-
közben. Hogy mi lesz a sorsa, még nem
tudni, de a hideg sem fogja őt kímélni.

Élelmet egyelőre úgy talál, hogy a szán-
tást végző traktort követi, s az eke ál-

tal megforgatott talajból csipe-
get össze magának ezt-azt. In-
formációnk szerint a nagy-
megyeri cserkészek megpró-
bálják befogni a madarat,
hogy aztán átadhassák a ter-
mészetvédőknek.

KZ

Nem repült el melegebb tájakra

Legyen adóemelés vagy ne? 

Már hagyománnyá vált a
Nagymegyeri Magán-szak-
középiskolában, hogy a ta-

nulók részére olyan szakmai napo-
kat is biztosítanak, amikor a gya-
korlati oktatás keretén belül az órá-
kat híres szakemberek tartják. Mi-
vel a tanintézmény a hidaskürti
középiskola kihelyezett részlege,
ezért a Budapestről érkező Farkas
Vilmos mestercukrász előbb Hidas-
kürtön, majd a második napon Nagymegyeren tartott 8-8 óra tartamban gyakorlati képzést
a tanulóknak november 22-én és 23-án. „A bemutatóra érkező mestercukrászról tudni kell,
hogy minden évben - idén már ötödik alkalommal - ő készíti el Magyarország tortáját az au-
gusztus 20-i ünnepségekre, a legutóbbira köleses tésztaalapra készült barackízű tortával ruk-
kolt elő” – mondta el érdeklődésünkre Berényi Renáta, a nagymegyeri középiskola igazgatója. 

Igyekeznek új trendeket megismerni, hiszen a cukrászok egyedi munkái iránt nagy a ke-
reslet az utóbbi időkben. „Ezekkel a trendekkel mesternőink kiemelten foglalkoznak, és to-
vább is adják tanulóinknak” – fűzte hozzá Cservenka János iskolaalapító. Az összevont órá-
kon összesen 15 tanulóval közösen készített figurális tortát, történetesen egy lófejet, majd
csoki mousse-t, ganache-t, mákos gubát kocka formában, plezírt, képviselő díszt, florex díszt,
narancskaramell variációkat és hajlított glazúrdíszt. Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Lófejtorta, csoki mousse, mákos guba a terítéken
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Karácsonyi játék a DELTÁ-val

Nemcsak szerettei  fogják 
megajándékozni karácsonyra, hanem a DELTA is!

�

3

Nyerjen ajándékot a fa alá!
A játék feltételei: A lapunk 46. (nov. 17-i) számában található

alaprajzra (aki lemaradt, szerkesztőségünkben még 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 

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autoservis • mobil: 090� 4�1 7�6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autószerviz • mobil: 090� 4�1 7�6

EmISNé KONTrOly NA POčKANIE

EmISSzIóS EllENőrzéS mEgváráSrA

Autošport KISS

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

Ismét egy új figura ékesíti Megyercs főterét. Ezúttal decem-
berhez illően egy több mint 5 méteres Mikulás, illetve egy
szán kedveskedik a megyercsi gyerekeknek. 

Talán már mondanunk sem kell: a mostani érdekesség ötlete
szintén Kürthy Helenától származik, de természetesen egy
stábbal együtt sikerült ezt megvalósítania. A tervezéstől a ki-
vitelezésig sokan részt vettek a Mikulás és szánja megalkotá-
sában. A helyi közhasznú munkások is kivették részüket a me-
gyercsi Mikulásból. Mindenképpen újdonság a szánban elhe-
lyezett pad, melyen a Mikulás rezidenciája foglal helyet. A fő-
téri látványosság hivatalos főpróbája december 5 -én lesz, ami-
kor is sor kerül a Mikulás avatására egy ünnepség keretén
belül. Ezen a napon érdemes lesz a megyercsi gyerekeknek el-
látogatni a falu főterére, ugyanis a gyerekek kisebb ajándéko-
kat is kapnak, míg azon felnőtteknek, akik mikulássapkában
jelennek meg, szintén meglepetésben lesz részük.

Kép és szöveg: -pint-

A Csemadok perbetei alap-
szervezete az elmúlt évben
azzal a céllal indította el
tehetségkutató versenyét,
hogy egyrészt reflektor-
fénybe emelje a hazai ér-
tékeket, másrészt egy fo-
lyamatos, állandó poron-
dot teremtsen azok kibon-
takozására. De a tehetség
csak kiindulópont, amely
mögött köznapi szavak rej-
lenek: szorgalom, szeren-
cse, de mindenekelőtt ki-
tartás.

A zsúfolásig megtelt kul-
túrházban a II. KI MIT TUD
tehetségkutató versenyt a Cse-
madok mellett működő Ár-
valányhaj népdalkör nyitotta
meg, melynek tagjai már bi-
zonyították rátermettségüket,
tehetségüket, hiszen idén is
részt vettek a Bíborpiros szép
rózsa népzenei vetélkedőn,
ahol bejutottak a regionális
döntőbe. 

Török Sarolta, a szervezet
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Kósa József

Újabb látványosság 

Megyercs
Megyercs

Perbete Martospolgármestert. „A mai vetél-
kedőre szép számban jelent-
keztek olyan emberek, akik
éreznek magukban tehetséget
valamilyen téren. Külön öröm
számunkra, hogy a szereplők
igen széles korosztálybeli ská-
lát képviselnek. Láthatunk
verses vagy prózai előadást,
zenei, énekes és táncos pro-
dukciót. Külön üdvözlöm kö-
rünkben a zsűri tagjait, akik
ennek a vetélkedőnek szintén
főszereplői. A zsűri elnöke:
Lacza Aranka, a szentpéteri
Kossányi József Alapiskola

magyartanára, tagjai, Varga Il-
dikó, az érsekújvári Rockszín-
pad vezetőségéből, Kálazi Pál
énekes, zenész, volt pedagó-
gus” – mondta köszöntőjében
az elnöknő. 

A megnyitót követően a két
műservezető – Balla Piroska
és Tárnok Katalin - közremű-
ködése mellett elkezdődött az
idei tehetségkutató verseny,
amelyen huszonöt produkciót
láthatott a közönség. A zsűri
értékelése alapján az idei te-

hetségkutató verseny győz-
tese a Nyitnikék Óvoda, akik
táncot mutattak be, második
helyezett Pinke Vivien, aki
énekelt, harmadik Pinke Ja-
kab Zoltán lett, aki prózát
mondott. A közönségdíjat a
Margaréta mazsorett tánccso-
port nyerte. A község önkor-
mányzata és a polgármester
különdíját Hlinka Igor szava-
latáért kapta. 

Miriák Ferenc
Varga Tibor felvételei

a főtéren

II. KI MIT TUD tehetségkutató verseny

Idén második alkalommal gyűjtöttek a megyercsiek, az arra
rászoruló embereknek. A csehországi illetőségű Diakonie
Broumov jóvoltából ismét adakozhattak, és amint az első al-
kalommal is történt, úgy most is több mint 100 zsák gyer-
mekruha, kabát, ágynemű, függöny és cipő gyűlt össze. 

A hét folyamán sorra jelentkeztek az adakozni vágyók, hogy
segítsenek. A megyercsiek egy emberként mozdultak meg,
mert ha segítségnyújtásról van szó, látható az egység. Ezt bi-
zonyítja a gyűjtés előtt egy héttel meghirdetett, Nyilas Misi ka-
rácsonya elnevezésű  jótékonykodás is, melyet a helyi Refor-
mátus Egyház, illetve a komáromi Diakóniai Központ szerve-
zett. A helyiek 40 cipősdoboznyi karácsonyi ajándékot gyűj-
töttek össze, mellyel a romániai gyerekeket, illetve az egész-
ségkárosult felnőtteket segítik. Hasonló gyűjtésekbe
Megyercsen kívül több település is bekapcsolódott.

Kép és szöveg: -pint-

Jótékonykodtak

meghívó

2011. november 28-án mu-
tatta be a Komáromi Jókai
Színház Lázár Ervin meséjé-
nek színpadi adaptációját. A
zenés mesejáték Laboda Kor-
nél rendezésében szabad-
ságról, szolidaritásról szól,
összetartozásról. Választ ke-
res az élet nagy és kis kérdé-
seire, arra, hogy érdemes-e
az embernek feladni a sza-
badságát, s ha igen, miért? 

A komáromi színház társu-
lata – kiegészülve egy kis ze-

nekarral és nyolc amatőr szín-
játszó fiatallal - szeretné Lázár
Ervin meséjét megismertetni
minél több gyermeknézővel,
előbb Komáromban, majd a
város falain kívül is. Decem-
ber hónap során négy alka-
lommal találkozhatnak a né-
zők Szegény Dzsonival és Ár-
nikával. Legközelebb decem-
ber 5-én 10,00 és 17,00 órai
kezdettel. 

Ez a két előadás azért is kü-
lönleges, mert híres vendéget
köszönthetünk együtt az elő-

adás végén.  A színház veze-
tése hosszas egyeztetés után
örömmel tudatja, hogy jelen-
létével megtisztel bennünket
a legnagyobb lappföldi „ce-
leb”: a Mikulás! Decemberi el-
foglaltságai miatt híres ven-
dégünk nem tölt sok időt
színházunkban, ezért aki ta-
lálkozni szeretne vele, mie-
lőbb jelezze, mert tömeges ér-
deklődésre számítunk! Jegyek
korlátozott számban még kap-
hatók a színház pénztárában! 

(ve)

November 20-án a martosi művelődési köz-
pontban „Amikor minden veszni látszik“ cím-
mel dr. Molnár Róbert jogász, a Szeged mel-
letti Kübekháza polgármestere, egykori or-
szággyűlési képviselő tartott előadást a szen-
vedésről és a mélységekben felragyogó re-
ményről.

A délutáni istentisztelet keretén belül meg-
rendezett találkozón a helyi református lelkész,
Szénási Lilla rövid igei köszöntése és a helyi egy-
házi énekkar bemutatkozása után dr. Molnár
Róbert tett bizonyságot hitéről a hallgatóság előtt. 

Dr. Molnár Róbert telt házas előadásokon
megdöbbentő őszinteséggel vall arról, miként
állította helyre Isten az emberileg kudarcra ítélt
házasságát, miként vezette őt szenvedéseken
keresztül és arról, hogy hogyan sikerült romba

dőlt karrierje
utáni megté-
rése. 2011-ben
életének meg-
határozó szaka-
száról könyvet is
irt „Egy politikus,
akit rabul ejtett Isten“
címmel. Nagy sikerű
könyvében leírja azokat a megrázó történeteket,
melyekbe belesodorta őt az élet.

Az alkalom végén a szervezők megköszönték,
hogy elfogadta a martosiak meghívását. Ezután
lehetőség nyílt a szeretetvendégség közben az
író könyvének dedikáltatására, a vele való mé-
lyebb beszélgetésre. (miriák)

A szerző felvétele

„Barátaim – a szabadságot ma már termé-
szetesnek vesszük, szabad határozatokat ho-
zunk, szabadon utazhatunk, vásárolhatunk,
szabadon elmondhatjuk véleményünket, de

ne felejtsük, hogy a szabadságot értékelni és
védeni kell!“ – mondta köszöntőjében Viera
Györeová, a Szabadidőközpont  igazgatónője,
amellyel megnyitotta az első alkalommal meg-
rendezett rock koncertet a Konkoly-Thege Mik-
lós Művelődési Központ nagytermében. A
könnyűzeni koncert a bársonyos forradalom
22. évének emlékére került megrendezésre. 

A művelődési központ vezetőségével közö-
sen szervezett rendezvényre  nagyon sokan
voltak kíváncsiak, a legfiatalabb korosztálytól
a legidősebbekig. Ehhez nagymértékben hoz-
zájárult a népszerű cseh könnyűzenei együt-
tes, a Kupec Company fellépése is. A műsor-
ban fellépett még a ZBG, Bazár, Liberate, Gilo-
tin együttes, valamint a Kupec Company fiatal
énekese Natália Popelková.

(miriák)
Szabadidöközpont felvétele

Mesebemutató a Komáromi Jókai Színházban

„Amikor minden veszni látszik”

Rock-koncert november 17 emlékére

program: � 13.30 - a Főtér átadása � hagyományos falukarácsonyi program 
� óvodások, iskolások, nyugdíjasklub fellépése � 1. Ekeli Karácsonyi Vásár – déltől

A vásáron kézművesek és vásározók sAJÁT TErméKEKKEL
díjmentesen részt vehetnek.

Hozza el gyermekét, unokáját és látogasson el rendezvényünkre!
csillagszórót és gyertyát szíveskedjenek magukkal hozni.

mindenkit szeretettel vár az Ekeli Önkormányzat!

Ekel Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
a hagyományos FALuKArÁcsoNyrA
és az I. EKELI KArÁcsoNyI VÁsÁrrAL 

EgybEKÖTÖTT FőTér üNNEpéLyEs ÁTADÁsÁrA,
amely 2011. december 17-én lesz megtartva.

Ógyalla



11RÉgIÓ - HIRDETÉS10 2011. december 5.   •   DELTARÉgIÓ - HIRDETÉS DELTA •   2011. december 5.

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

Tel.: 0�5/7720 920, 0905 �16 651, 0905 508 �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

október és november folyamán számos községben meg-
tartották már a nyugdíjas napot. November közepén Tany
idős polgárai is sorra kerültek. A helyi kultúrházban ren-
dezett eseményen megjelent 85 személy méltán érezhette,
hogy a falu megbecsüli az idős polgárait.

A idősek napja programpontjaként először Bugár Imre
polgármester szólt az egybegyűltekhez. Bevezető szavaiban
vázolta a falu jelenlegi helyzetét, és tájékoztatta a jelenlevő-
ket a jövőbeni tervekről. Ezután kezdődött az ilyenkor szo-
kásos kultúrműsor, melyben a helyi óvodások illetve iskolá-
sok programjait láthatta a közönség. A fiatalabb korosztály
után következtek a Mákvirágok, akik tréfás, szókimondó fa-
lusi komédiával szórakoztatták a publikumot. A jó hangulat
zenei részéről Szabó Éva és Vörös Zoltán zenefelelős gon-
doskodtak. -pint-

A község önkormányzata és
a kulturális bizottság nagy-
szabású karácsonyváró kiál-
lítást és vásárt szervezett a
kultúrházban. Délelőtt a he-
lyi hagyomámyőrzők segít-
ségével elkészítették a falu
nagy adventi koszorúját.

A délutáni programban
Bán Szabó Ilona, a kulturális
bizottság elnöke köszöntötte a
szép számú érdeklődőt, majd
Duka Gábor polgármester ka-
rácsonyi üdvözletét hallgat-
hatták meg a jelenlévők. Ezt
követően a helyi óvodások,
alapiskolások kultúrműsora
és ifj. Polozsányi Zoltán zon-
gorajátéka fokozta az ünnepi
várakozás meghitt óráit, nap-
jait.

A karácsonyváró hangula-
tát csak fokozta a sült geszte-
nye, a forró tea, forralt bor,
pattogatott kukorica, kürtős
kalács kínálata. Első alkalom-
mal kínálták áruikat  a helyi
kézművesek és termelők. Az
adventi koszorúk mellett a
csomókból készült ékszereket,
gyönyörű karácsonyi díszí-

tésű gyertyákat, terítőket, gyü-
mölcsöt, mézet, de házi ké-
szítésű sonkát, kolbászt, sza-
lonnát is lehetett vásárolni.

A Mikulás jelenléte és

ajándékosztása csak fokozta a
színes, meghitt hangulatú ka-
rácsonyvárót.

(miriák)
A szerző felvételei

Az Építők utcai Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Középiskola
diákjai házi főzőversenyt szerveztek tökből készített ételekből.
A tök mintha elfeledett alapélelmiszer lenne, pedig elődeink
asztalán a mindennapos finom étkek közé tartozott. Tudjuk,
hogy a tök a nagyon egészséges, ízletes és tápláló vitaminfor-
rások egyike. Ahogy láthattuk az iskolai fordulón, a tök kiváló
előételnek, levesnek, főételnek és finom desszertnek is.

A versenyen a 2. és 3. évfolyam szakács tanulói vettek részt.
Az ételek elkészítéséhez a tök különböző fajtáit használták fel.
A tökből elkészített ételek nagyon finomak és ízlésesen díszí-
tett tányéron nyertek bemutatást. Néhány tökből készített étel
a hagyományos receptek alapján készült.

A szakoktatás mesterei

Olvasói levél Színes és meghitt karácsonyváróTök az ősz ajándéka

Idősek napja

Komárom

Karva

Tany
Komárom

Az Imánuel gyülekezeti házban került sor a dunamocsi ama-
tőr képzőművészek alkotásaiból készült kiállítás megnyitójára.
A szép számú érdeklődő előtt a kiállítást Banai Tóth Pál pol-
gármester nyitotta meg, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta:
„Külön öröm számunkra, hogy ezúttal a községünkben élő al-
kotók - Miklós Dezső, Fábikné Klucsár Éva, Illés Árpád, id.
Zámbó Géza, Mgr. Szabó József, Tücsök Róbert, Tücsök András,
Tücsök Zoltán, Tücsök Eszter, néhai Tóthné Böszörményi
Aranka, Bogár Sándor, id.Tücsök András, Dr. Hizsnyan Béla, id.
Sidó Szilveszter, Bázlik Lajos - munkáival ismerkedhetünk
meg, bizonyítva azt,hogy falunk amatőr képzőművészeti élete
igen sokszínű, és az autodidakta alkotók a bemutatkozáson kí-
vül fontosnak tekintik ismereteik bővítését.“

A kiállítás összeállítóinak  – Szegi Ilona és Lajos Ilona - célja
továbbra is bemutatni a helyi amatőr, hétköznapi életet élő mű-
vészembereket. Bátorítani őket, hogy mutassák meg, mit tud-
nak. Ne vesszenek el az értékek a mai rohanó világban! Re-
mélik, hogy az alkotók munkájukat folytatva, a képzőművészet
kedvelőit a jövőben újra megörvendeztetik alkotásaikkal. 

A kiállítás december 18-ig, vasárnaponként 14-től 18 óráig
tart nyitva. (miriák), Lajos Ilona felvétele

pislákoló mécses szavalóverseny

A dunaszerdahelyi Vásártéri
Magán Szakközépiskolának
számos kihelyezett részlege
van Szlovákia-szerte. Az is-
kola újdonságai közé tarto-
zik, hogy a következő tanév-
ben újabb kihelyezett rész-
leggel bővül. Búcson 2012.
szeptember 1-jétől szintén
színvonalas oktatás és szá-
mos tanulmányi szak várja
a jelentkezőket. Ezen részleg
prioritása, hogy új tanulmá-
nyi szakot indítanak, szőlé-
szetet és gyümölcstermesz-
tést. 

E célból az iskola igazgató-
sága Nyitott napot tartott,
ahol a tanulmányi szakok és
oktatott szakmák bemutató-
jára került sor.

A közel 150 érdeklődőt
Karkó Zoltán igazgató, Mé-
száros  Csilla és Molnár Si-
mona igazgató-helyettesek
köszöntötték. A találkozón be-
mutatták diákjaik szakmai is-
mereteit, készségeit, amelye-
ket az iskolában folytatott ta-
nulmányaik során szereztek. 

„Egy igazi diákközpontú is-
koláról van szó, amit nem
csupán a diákok visszajelzé-

sei igazolnak, hanem az évről
évre növekvő diáklétszám is.
Ez utóbbi természetesen an-
nak is köszönhető, hogy az itt
felkínált tanulmányi szakok
és szakmák valóban a keres-
letből indulnak ki. A tanári
kar rugalmas, képes alkal-
mazkodni a diákok változó
igényeihez és az új oktatási
program kívánalmaihoz” –
mondta  Karkó Zoltán kö-
szöntőjében.

Az iskolában működő 3- és
4-éves (érettségi) szakok mel-
lett lehetőség van a szaktan-
intézeti szakok (3-éves) elvég-
zése után a felépítményi ta-
gozatokon érettségi vizsgát
tenni. Az intézmény számos
prioritással rendelkezik: tan-

díjmentes oktatás, szakmai
gyakorlat biztosítása az iskola
által, külföldi szakmai gya-
korlatok (Ciprus, Kréta, Ro-
dosz, Magyarország), tanul-
mányi kirándulások, idegen
nyelvek (angol, német) okta-
tása emelt óraszámban.

A Nyitott nap keretén belül
az iskola diákjai gasztronó-
miai bemutatót, illetve ven-
dégfogadást szerveztek az ér-
deklődő szülők, diákok és pe-
dagógusok számára. Sor ke-
rült a Vintop-Karkó borászat
pincészetének bemutatására
és az iskola különböző szakja-
inak szemléltetésére is. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Idén november 12-én, ha-
gyományosan Komárom-
ban, a Marianum iskolaköz-
pontban került megrende-
zésre immár tizenegyedik al-
kalommal a „Pislákoló mé-
cses” vers- és prózamondó
verseny. 

A Gábriel Polgári Társulás
által szervezett vers- és próza-
mondó verseny 36 iskola di-
ákjainak részvételével zajlott,
és a komáromi döntőben 134
diák vett részt szüleikkel, pe-
dagógusaikkal együtt. A zsűri
tanácsokkal látta el a résztve-
vőket, a szervezők pedig apró
ajándékokkal és egy zenés
programmal ajándékozták
meg az összegyűlteket Zsapka
Attila és Madarász András jó-
voltából. 

Eredmények: I. kategória –
Vers: 1.  Bukovszky Dorottya,
Deáki, 2. Berecz Bálint, Mar-
celháza, 3. Krizsan Bence, Ko-
márom. Próza:1. Lelovics Mir-
till, Deáki, 2. Pécsi Virág Ve-
ronika, Komárom, 3. Czirfusz
Gabriella, Komárom.

II. kategória – Vers: 1. Vass
Krisztina, Komárom, 2. Mezei
Zsanett, Komárom, Vont-
szemű Bettína, Komárom, 3.
Endrédi Orsolya, Martos, Ba-

kus Zsófia, Csallóközaranyos.
Próza: 1. Karvai Mercédesz,
Ipolyság, 2. Keszegh Emma,
Marcelháza, 3. Laux Bea, Ko-
márom.

III. kategória - Vers: 1. Hor-
ján Adrienn, Marcelháza, 2.
Mózes Luca Zsófia, Vásárút,
Opál Kinga, Tallós, 3. Kiss
Dóra, Madar, Králik Máté, Ko-
márom. Próza: 1. Keszegh
Lujza, Marcelháza, 2. Unter-
mayer Ádám, Komárom, 3.
Kis Kamilla, Tallós, Czirfusz
Viktória, Komárom.

IV. kategória - Vers: 1. Nagy
Zsófia, Bős, 2. Bukovszky Ger-
gely, Szentpéter, Török Tímea,
Komárom, 3. Karvai Barbara,
Ipolyság. Próza: 1. Édes Bence,

Marcelháza, 2. Györög Tímea,
Vásárút, Panyi Orsolya, Ko-
márom, 3. Žiaček Margaréta,
Zsigárd, Különdíj: Šiška Dá-
vid – őszinte előadásmódért.

V. kategória (középisko lá -
sok) Vers: 1. Ďuríček Tamara,
Komárom, 2. Balla Mátyás,
Karva, 3. Gyepes Bianka, Ko-
márom. Próza: különdíj -
Pálffy Ágnes. 

Remélhetőleg jövőre is lesz
verseny, jövőre is akadnak ön-
feláldozó tanárok, hitoktatók,
papok, verset és prózát szerető
gyermekek, fiatalok, s talán
akkor is mindannyian egy lé-
péssel közelebb kerülünk
majd egymáshoz és a teremtő
Istenhez. (miriák)

Sikeresen szerepeltek a marcelházi tanulók

Tanulmányi szakok és oktatott
szakmák bemutatója

megnyílt az amatőr 
képzőművészek kiállítása

Dunamocs
Búcs

A kiállítás megtekintői több mint 120 alkotásban 
gyönyörködhetnek 

A versenytánc, mint olyan 1920 után kezdte
meghódítani a világot, amikor is angol tánc-
tanárok mutatták be az új táncstílust. Ez for-
radalmi változást hozott a táncéletbe, szakí-
tott a több évszázados táncmester hagyo-
mánnyal. 

Régiónkban is létezik több fiatal verseny-
táncos pár. Olvasóinkat most a nemesócsai
Csorba Máté (13 éves) és Cseh Petra (14 éves)
párossal szeretnénk megismertetni. Az egész
történet az alapiskola első osztályában kezdő-
dött. Úgy Máté, mint Petra itt ismerkedtek
meg a tánccal, a mozgással és itt szerették meg

az effajta „kultúrát”. Valójában az igazi áttörés
2007-ben vált érezhetővé, amikor is elkezdtek
nem regisztráltan versenyezni. Így sok tapasz-
talatot gyűjthettek fejlődésük során, de nyil-
vánvaló volt, hogy tovább kellett lépni. Egy
fontos szabály létezik a versenytánc fogalmá-
ban, mégpedig az, hogy ha valaki versenysze-
rűen országos szinten szeretne szerepelni, an-
nak egy táncklubhoz kell tartoznia. Itt jött
képbe az érsekújvári VIVA Táncstúdió, ahol
2009-től hivatalosan is regisztrált táncpárosok.
Máté és Petra eddigi pályafutásuk során ren-
geteg versenyen vettek részt: az elmúlt évben
30 versenyen szerepeltek, 2011-ben pedig már
a  37. versenynél tartanak. A sok verseny szám-
talan díjhoz segítette a párost. Mátéék idén
már a Junior II-ben szerepelnek, és B-kategó-
riás versenyzők. Az eddigi eredményeik mu-
tatják tehetségüket. A legfényesebb a szlovák
bajnokságon elért 6. helyezésük. Természete-
sen a siker nem jön magától. Nagyon is sokat
kell tenni érte. 

A versenytánc iránt megszállott apuka be-
szélgetésünk során kifejtette: a fiatal páros el-
érte azt a szintet, hogy most már a továbblépés
szempontjából egy anyagilag komolyabb
szponzorra lenne szükségük. Egyébként mi-
vel közeledik a báli szezon, ezért a verseny-
táncospár vállal kisebb, 20-25 perces fellépé -
seket a környékbeli bálokon, mint nyitószá-
mot. A komoly erőfeszítést igénylő, fizikai ma-
ximumot nyújtó tánc mellett Máté és Petra a
nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola nyolca-
dik osztályának  kitüntetett tanulói.

-pint-

Versenytáncra születtek
Nemesócsa

Poďakovanie
Týmto by som sa chcel poďakovať

primárovi MUDr. Škodáčkovi a primárke 
MUDr. Petrániovej za odborné vedenie

oddelenia a vzornú starostlivosť 
o pacientov.

Š.B.
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December 6-án ünnepli 
45. születésnapját 

Fábik Lajos Bogyán.

E szép ünnep alkalmából erőt, egészséget
és nagyon boldog születésnapot kíván: 
felesége Zsani, lánya Szimike és fia Lali.

,,Az ember olyan, mint a BoR.
Némely ecetté válik,
ám a LEGJoBBJA,
Az évekkel együtt érik.’’

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

December 3-án ünnepelték

névnapjukat Rácz Ferike
és apukája id. Rácz Ferenc. 

E szép ünnep alkalmából jó 
egészséget, sok boldogságot, örömet 
kíván: anyuka, Erika.
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KOS
Érzelmi konfliktu-
sokba keveredhetsz.
Emelkedj felül a nega-

tív érzéseiden, és figyeld meg,
milyen hatást váltasz ki azzal,
ha igazságtalanul vádaskodsz.

BIKA
A feszültség rákény-
szerít, hogy újra átgon-
dold az érzelmeidet és
a vállalásaidat. Kitartá-

sod és elszánásod segít a régi ál-
maidat valóra váltani.

IKREK
Az adventi készülődés
hatja át a napjaidat. Ter-
vezd meg az ajándék-
vásárlást, és gondold át

az ünnepi menü fogásait.
RÁK

Ne várj látványos ered-
ményeket rövid idő
alatt, mert az átmeneti

kudarcok miatt kételkedni
fogsz a képességeidben, és ked-
vedet szeghetik a csalódások.

OROSZLÁN
Amennyiben kiegyen-
súlyozatlan a magáné-
leted, ma felismered,
hogy hosszútávon

nem érdemes a meggyőződé-
sed ellenére kompromisszu-
mokat kötni.

SZűZ
Ha magányos vagy, ak-
kor egy új szerelem fel-
bukkanása várható. A
zűrzavaros munkahe-

lyi viszonyok viszont még az
életkedvedet is elveszik.

MÉRLEg
Rájössz, hogy te magad
idézted elő a nehézsé-
geket, mert nem voltál

tekintettel másokra.
SKORPIÓ

Egy személy feltüzeli a
vágyadat és fantáziá-
dat, magad is meg-
döbbensz azon, mit

meg nem tennél ezért a szere-
lemért.

NyILAS
Irányítani akarsz, de
senki nem érti, miért
éppen a Te vélemé-

nyednek kellene mérvadónak
lenni. Legalább tegyél úgy
néha, mintha meghallgatnál
másokat is.

BAK
Anyagi dolgaid jól ala-
kulnak, de lelki gond-
jaid miatt a pénzügyi
függetlenség nem nyújt

most számodra biztonságot.
VíZöNTő

Ne helyezd az első
sorba a saját érdekei-
det. Általában jót tesz
minden kapcsolatnak,

ha a partnerek alkalmazkodóak
és megpróbálják megérteni egy-
mást.

HALAK
Még a legmeghittebb
pillanatokban is azt ér-
zed, hogy nem bízha-

tod rá magad teljesen. Persze
mindez csak átmeneti érzés,
hamar átlendülsz a rossz han-
gulatodon. K
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Horoszkóp
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Programajánló

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!

kaRácsonyi akciók!!!

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

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

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13: December 9-
én 18.00 órakor LISZT-est - ünnepi hangverseny.
VMK: December 5-én 18.00 órakor Gyakorlatok az intuíció nö-
velésére (SK). Belépődíj: 2 €. December 8-án 19.00 órakor „Len
tak prišli” - Radošinké naivné divadlo előadása. Belépődíj: 13
€. December 12-én 18.00 órakor „Út a fényhez” – karácsonyi
meditációk Vörös Judittal. Belépődíj: 1,50 €.
Csemadok Galéria: A komáromi Művészeti Alapiskola kép-
zőművész szakos diákjainak kiállítása. 
Csemadok székház: december 7. 18.00 Történelmünk sors-
kérdései - Dr. Varga Tibor jogtörténész előadás-sorozata.

NAgyMEgyER:
VMK nagyterme: December 10-én 18.00 órakor a Nagymegyeri
Egészségkárosultak Szervezete évzáró tagsági gyűlést tart.

DÉL-KOMÁROM:
Szabadság tér: december 8-án 14.30-16.30 Komáromban a Finn
Mikulás, december 10., 14.00 Karácsonyváró, 18.00 a Kaláka
együttes koncertje, december 11, 14.00-18.00 Adventi játszóház

vONóhOrgOK - SzAKSzErű SzErEléS
UTáNfUTóK - SzErvIz éS KölCSöNzéS

Tel.: 0�5/7720 076, mobil: 0907 7�0 04�
Holt-Vág 5, 945 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.�0 - 12.00 ebédszü. 12.�0 - 16.00

Egy írónő, aki megélt az írás művészetéből

(Visszaemlékezések az idei kirándulásainkra)

Régóta sok jót hallottam ismerőseimtől a Pepita Utazási
Irodáról, míg végül párommal felkerestük.  Mikor az utazási
iroda igazgatója, Köles Zsolt úr elénk tette ajánlataikat, csak
elámultunk.

Mindjárt párat ki is választottunk, hogy megtapasztaljuk
a Pepita csodás gondoskodását ügyfeleiről.

Az év tavaszán Prágában jártunk. Először a Morva Karszt
szépségeiben gyönyörködtünk, mivel  a Macochát  is érin-
tettük. Két hónappal később, júniusban Erdélyben jártunk
a Pepitával. Több mint 30 év után ismét láthattam Erdély ne-
vezetességeit.

Hagytuk barátainktól meggyőzni magunkat, hogy nyáron
a Pepitával  az olasz tengerparton nyaraljunk, Bibionéban.
A Hotel Di Giovanni személyzete korrekt ellátásban része-
sített bennünket. Bibione hatalmas strandja csak úgy hem-
zsegett az üdülőktől. A víz nagyon kellemes volt. Finom ho-
mokja könnyen kavarodott fel a nagy hullámoktól. A vízi
sportok kedvelői is válogathattak a lehetőségek közül. Kel-
lemes volt esténként végigballagni a város nagy sétányán,
amelyen  csak úgy hemzsegett a tömeg. Az éjszakai élettől
nyüzsgő város finom fagylaltjával, bűvészmutatványosai-
val, zenészeivel nap mint nap szórakoztatta vendégeit. Áru-
sok százai kínálták portékájukat. Kirándulásunkat egy ha-
jóúttal egybe kötött  velencei kirándulás tetőzte.

A negyedik utat a Pepita utazási irodával férjem szüle-
tésnapi ajándéknak kapta. November elején 8 napot töltöt-
tünk a Földközi-tengeren egy luxus hajón, az MSC Magni-
ficán. Az a kényelem, pompa, finom ételek, italok, bárok,
színházi előadások, amelyben nap mint nap részünk volt, le-
írhatatlan. Azt meg kell tapasztalni!

Hajónk Velencéből indult, s több helyen kikötött. Lát-
hattuk Bari óvárosának történelmi nevezetességeit, Kata-
kolont, az ókori olimpiai játékok színhelyét, bevásárolhat-
tunk a török piacon Izmirben, eljutottunk Isztambulban a
szultán palotájába és a Kék mecsetbe, aztán egy teljes napot
csak a tengeren voltunk, gyönyörködhettünk a naplemen-
tében, a sirályok hadában és a végtelennek tűnő tenger vi-
zében. Mielőtt még visszatértünk volna kiinduló helyünkre,
Velencébe, egy napot töltöttünk a világörökség egyik leg-
szebb városában, Dubrovnikban.

Boldogan mondhatom el, hogy ez az az utazási iroda,
amely igazán odaadóan gondoskodik utasairól, akik közül
sokan már törzsutasokká is váltak.

Egriné T. Szonja

Sok szép élménnyel
gazdagodva…Az írónő Erdős Renée, aki járásuk szülötte

volt. A hazai magyar lapok, sőt még az iro-
dalmi lapjaink sem emlékeztek meg róla
ezidáig. Pedig költészete a 19.-20. század
fordulóján a megújuló, modernizálódó ma-
gyar irodalom élvonalába tartozott. 

Szülőhelye Érseklél – a 18. századig fontos
katolikus egyházi központ érseki székhely.
Szent István korából származó templomát
1993-ban rombolták le. Ennek a valamikori vi-
rágzó kis településnek jelenleg nyoma sincs.
Érseklél neve ma már csak egy dűlőnév Nagy-
keszi község határában. 

Itt született Erdős Renée (eredeti nevén
Echrentál Regina) 1879. május 7-én, egy sze-
gény zsidó család hetedik gyermekeként. Ech-
rentálék 1886-ban el is költöznek Érseklélről
a közeli Győrbe. Az írónő iskoláit Győrben
végzi, ahol tanárai hamar felfedezik a rend-
kívüli intelligenciáját. 17 évesen Pestre köl-
tözik. A különös szépségű lány kezdetben szí-
nésznőnek tanult. Végül a tanári pályát vá-
lasztja, és néhány évet tanít is a fővárosban.
Ekkor kezd foglalkozni a költészettel, majd
verseskötetei is megjelennek. 

1902-ben a neves író és újságíró, Bródy Sán-
dor halálosan beleszeret Erdős Renéebe. A
kapcsolatuk eléggé viharos, és szakítással vég-
ződik. Az írónő 1905 és 1914 között kisebb
megszakításokkal Olaszországban (Firenze,
Róma) él, ahol 1909-ben áttér a katolikus
hitre. Itt ismeri meg Filep Lajos (1885-1970)
művészettörténészt, aki 1913-ban Rómába köl-
tözik, és feleségül veszi Erdős Renéet. 1914-
ben hazatérnek Budapestre, de házasságuk
örökös veszekedések sorozata. A férj második
lányuk születésekor el is hagyta a családját.
Erdős R., hogy lányait eltartsa regényírásba
kezd, ami nemcsak sikert, hanem jó megél-
hetést is biztosít számukra. A művei bevéte-
léből 1927-ben a Rákoshegyen villát vásárol.
Ezért mondják róla, hogy ő az első nő a ma-
gyar irodalomban, aki meg tudott élni az írás
művészetéből. Hiába tért át a katolikus hitre,
amit gyakorolt is, 1938-tól zsidó származása
miatt már nem publikálhatott, illetve csak
Réz Bálint álnéven. A II. világháború alatt
bujkálnia kellett, orvos lánya kórházban
ápolta, így a deportálástól megmenekült.
1956 júniusában hunyt el Budapesten.  

Erdős Renée élettörténete egyben az iro-
dalomban elfoglalt helyének a története is,
élet és irodalom visszahat egymásra. Művei
életrajzi ihletésűek, különböző női életutak-
ról, a házasság értelmezési lehetőségeiről
szólnak. Versei 1897-ben a Magyar Géniusz c.
lapban jelennek meg. Ekkor figyel fel rá Eöt-
vös Károly, aki pártfogója lesz, és 1899-ben sa-
ját költségén kiadja Erdős R. első kötetét
Leányálmok címmel. A Kiss József által 1890-
ben alapított Hét c. képes irodalmi hetilap –
mely a haladó szellemű írók első orgánuma

volt – 1901-ben címlapon hozta a fényképét,
és a verseit is gyakran közölte. 1902-ben meg-
jelent bátor hangú Versek c. kötete már ko-
moly feltűnést keltett, Ady Endre egyenesen
„zseniális poétalánynak” nevezte. A lapok-
ban megjelent művei által neve hamar beke-
rült az irodalmi köztudatba. Olaszországi útja
alatt jelentek meg az Új dalok (1906) és Jöttem
hozzátok (1909) c. verseskötetei. Római tar-
tózkodása idején vallásos tárgyú műveket írt,
ennek kifejezői a János tanítvány c. evangé-
liumi színjáték és Fiorettitől Szent Ferenc le-
gendájának költői fordítása. 

Mikor férje elhagyja, jövedelmező regény-
írásba kezd. Elindít egy önéletrajzi regény-
ciklust Ősök és ivadékok címmel, melynek a
darabjai a következők: Új sarj (1918), Az élet ki-
rálynője (1921), Berekesztett utak (1923). Igazi
nagy sikert a Santerra bíboros (1922) c. regé-
nyével ért el, melyben nagyszerűen megraj-
zolta a vatikáni pompát és a római környeze-
tet. 

Hogy nagyon termékeny írónő volt, bizo-
nyítják nemcsak a további nagy sikerű regé-
nyei, hanem útleírásai, novellái és színda-
rabjai is, mint A nagy sikoly (1922), A mezte-
len táncok (1925), Egy szerelmes nyár törté-
nete (1923), Római levelek (1922), Lavinia Tar-
sina házassága (1927), Pándy György ifjúsága
(1928) és mások.

Erdős Renée 1900 és 1930 között jelentős
szerepet játszott a megújuló magyar iroda-
lomban. Sajnos az életműve nincs igazán fel-
dolgozva. A magyarországi irodalomtörténé-
szek szerint is újra kellene olvasni és érté-
kelni az alkotásait, és elhelyezni abban az iro-
dalmi közegben, ami őt megilleti. 

Vendégh Piroska

VáLASZoLJoN HELyESEN AZ ALáBBI 
KÉRDÉSRE ÉS NyERJEN PáRoS BELÉPőT.

Nevezzen meg legalább egy Bereczki Zoltán slágert!     
Válaszaikat szerkesztőségünk címére (DELTA, Františkánov
22, Komárno) vagy e-mail címünkre deltakn@gmail.com vár-
juk december 8-ig. Já

té
k

Karácsonyi akció 
2 m-es utánfutók 410 € adóval

Kisvárosi ördögi rögtönzések helyszíne lesz a gútai Billiard
Club. Az immár másodízben megrendezendő improvizációs
színjátszó játék keretében a komáromi „Ahogy esik, úgy puf-
fan“szereplőgárdája szórakoztatja az érdeklődőket. A beugrók
Bandor Éva, Derzsi György, Nagy László és Olasz István vala-
mint Majorfalvi Bálint játékmester a garancia arra, hogy min-
den tekintetben igényes és valódi humoros estét élvezhetnek
azok, akik 2011. december 9-én 19 órakor ott lesznek a Temp-
lom tér 15 alatt található klubban.  A négyszereplős szituációs
színházi játékokon alapuló műsor minden korosztály számára
élvezhető, felettébb szórakoztató estét ígér. A beugró 5 euró.

II. Kisvárosi Ördögi rögtönzések gútán
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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

Dňa 16. novembra 2011 v čase okolo 19.20 hod. doposiaľ
dvaja neznámi ozbrojení páchatelia s kuklami na hlavách v
obci  Patince sa  nezisteným spôsobom dostali na  dvor ro-
dinného  domu. Následne zabúchali na vchodové dvere,
ktoré im otvoril poškodený, ktorého jeden z nich udrel ne-
zisteným predmetom do hlavy, po čom poškodený spadol na
zem. Páchatelia vošli bez  súhlasu do rodinného domu, za-
kričali:  „Policajná akcia, ľahnite si na zem!“.  Druhý sa roz-
behol, s predmetom  podobajúcim sa krátkej guľovej zbrani,
ktorý mal v ruke, cez  chodbu do zadnej izby, pričom v ku-
chyni zhodil  na  zem druhého poškodeného, kde do neho
kopal a kričal, že kde sú drogy a peniaze. Následne páchateľ
vošiel aj do obývacej izby, kde sa nachádzali  ďalšie  dve
osoby,  ktorým  kázal  ľahnúť si na zem. Následne páchate-
lia odcudzili dva mobilné telefóny,  po čom  z miesta činu
ušli. OR PZ v Komárne žiada občanov, ktorí by svojimi in-
formáciami mohli prispieť k objasneniu prípadu, aby tak uro-
bili na známom telefónnom čísle „158”.   

•  •  •
Ján B. dňa 22. novembra 2011 v čase okolo 18.15 hod. na úče-
lovej  komunikácii  v Kolárove, časť  Veľký Ostrov  viedol
osobné motorové vozidlo zn. Škoda, pričom bol hliadkou po-
lície  riadne zastavený a kontrolovaný. Menovaný  sa podrobil
dychovej skúške a zisteniu alkoholu v  krvi  s výsledkom 0,75
mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené
obvinenie  pre prečin ohrozenia pod vplyvom  návykovej látky.

•  •  •
Dňa  25. novembra 2011 v čase okolo 8.40 hod. oznámil občan
nález povojnovej munície v Komárne časť Nová Stráž, pri Du-
naji. Muníciu prevzal na mieste nálezu privolaný pyrotechnik. 

•  •  •
Dňa 17. novembra 2011 v čase okolo 13.45 hod. Regina T. v
Kolárove viedla osobné motorové vozidlo zn. Seat i napriek
tomu, že má právoplatným rozhodnutím uložený zákaz  čin-
nosti viesť motorové vozidlá. Za uvedené konanie jej bolo
vznesené obvinenie pre prečin marenie výkonu úradného
rozhodnutia. 

Predpoveď počasia  5. 12. - 11. 12.

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

KARÁCSONYI AKCIÓ

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

V pondelok 5. 12. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a občasný
dážď, veterno. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od + 4 do + 6  ̊C, denná teplota od + 8 do
+ 10  C̊. Mierny až čerstvý  SZ vietor.    

V utorok 6. 12. na Mikuláša veľká zmena –
vpád studeného vzduchu. Predpokladám v na-
šom regióne väčšinou oblačno s malou mož-
nosťou ešte slabých dažďovo-snehových prehá-
nok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná teplota
od  + 4 do + 6  C̊.                                                                                                                                      

V stredu 7. 12. predpokladám v našom regióne
oblačno, k večeru možnosť slabých zmiešaných
prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná 
tep lota od - 2 do  0  C̊, cez deň od + 2 do + 4  C̊.
Slabý Z vietor do  2 – 4 m/s.     

Vo štvrtok 8. 12. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a občasný

dážď, možnosť aj dážď so snehom. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊,
cez deň od + 2 do + 4  ̊C. Čerstvý až silný nárazový
SZ vietor do 12 – 16 m/s.     

V piatok 9. 12. predpokladám  v našom re-
gióne oblačno, k večeru pribúdanie oblačnosti s
dažďovými prehánkami. Množstvo vlahy do 
2 mm. Nočná teplota od  0 do + 2  C̊, denná  
teplota od + 4 do + 6  ̊C.     

V sobotu 10. 12. predpokladám v našom re-
gióne prevažne veľkú oblačnosť až zamračené s
občasným dažďom. Množstvo vlahy do 4 mm.
Nočná teplota od  0  do + 2  ̊C, denná teplota od
+ 4 do + 6  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 – 8 m/s.     

V nedeľu 11. 12. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
- 1 do + 1  ̊C, denná teplota od + 3 do + 5  ̊C. Slabý,
časom mierny JZ vietor do 4 – 6 m/s. 

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 

csak az év végéig 333 eur

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/200 Sk/m2

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

„ABy SmE NEzABUDlI ...“ 
– rockový koncert k 17. novembru
„Priatelia – slobodu už be-
rieme ako čosi prirodzené,
ako čosi samozrejmé, ro-
bíme slobodné rozhodnutia,
slobodne cestujeme, slo-
bodne nakupujeme, slo-
bodne sa vyjadrujeme, no
nezabúdajme, že slobodu si
treba vážiť a chrániť“ – boli
slová riaditeľky CVČ v Hur-
banove Mgr. Viery Györeo-
vej, ktorými otvorila rockový
večer v Hurbanove. 

Hudba, spev a všetky ve-
kové kategórie sa stali sym-
bolom 1. ročníka  rockového
koncertu s názvom „ Aby sme
nezabudli“, ktorý bol  veno-
vaný 22. výročiu nežnej revo-
lúcie. V Hurbanove sa v pod-
večer 17. novembra 2011 ko-
nal úžasný a nezabudnuteľný
koncert, ktorý zorganizovalo
Centrum voľného času v Hur-
banove v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom
v Hurbanove. Sálu  Mest-
ského kultúrneho strediska
zaplnili  zvedaví diváci od
najmladšej až  po najstaršiu
generáciu, ale hlavne tóny
známej rockovej kapely Ku-
pec Company, pod vedením
známej osobnosti sloven-

ského a českého hudobného
sveta, úspešného producenta,
zvukového režiséra, ale najmä
skladateľa, gitaristu a speváka
Juraja Kupca, i menej zná-
mych hudobných kapiel z
Hurbanova, Komárna a oko-
lia, ktoré rozohrali svoje hu-
dobné nástroje, aby rozprúdili
práve v tom čase krv v žilách
všetkých prítomných z rocko-
vej hudby, ktorá sa práve hrala
v Hurbanove.  Na pódiu vy-
stúpili kapely ZBG, Bazár, Li-
berate, Gilotin a ako najväč-
šia hviezda večera,  kapela Ku-
pec Company so svojou mla-
dou talentovanou speváčkou
Natáliou Popelkovou. Vďaka
dokonalej ozvučovacej tech-

nike, laserovému osvetleniu,
ale i perfektnej spolupráce
Ďura Kupca a jeho tímu tech-
nikov a osvetľovačov  fungo-
valo v ten večer všetko na jed-
notku a každý kto prišiel, ur-
čite neoľutoval vyše 5 hodín
kvalitnej muziky a hudob-
ného maratónu stráveného
práve na tomto koncerte.

Akákoľvek hudba nech nás
spája s vedomím, že 17. no-
vember sa zapísal do novodo-
bých dejín Slovenska.. Pevne
veríme, že na 2. ročníku roc-
kového   koncertu s názvom
„Aby sme nezabudli...“ sa
opäť po roku, teda 17. 11. 2012
všetci stretneme v Hurbanove.

V. Gy.

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 7. decembra 2011 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. v priestoroch 

Univerzity J. Selyeho na Hradnej ulici v Komárne.

Burza informácií bude zameraná na kariérové poradenstvo, preventívne poradenstvo, Eu-
res poradenstvo a informácie o sieti Eures  pre  žiakov  základných a stredných škôl. Zú-
častneným školám a výchovno-vzdelávacím inštitúciám touto cestou ponúkame bezplatnú
možnosť prezentácie.  

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

Tešíme sa na Vašu účasť.
Mgr. Gabriella Nagy,

riaditeľka ÚPSVR Komárno a vedúca služobného úradu   

Úspechy detí z Karate
klubu ABC car Komárno

Mladí karatisti z Karate klubu ABC car Ko-
márno sa dňa 12. 11. 2011 zúčastnili I. kola Po-
hára mládeže Západoslovenského zväzu ka-
rate v športovej hale v Nových Zámkoch. Za
účasti 21 klubov a 165 účastníkov komárňan-
ský klub obsadil so získanými medailami cel-
kovo 5. miesto. Získané umiestnenia v kate-
górii športového zápasu sú nasledovné:

I. miesto: Kósa Tomáš 
I. miesto: Janovský Adam
I. miesto: Schlett Oliver
II. miesto: Kovács Dominik
II. miesto: Kovács Álmos
III. miesto: Schlettová Diana
III. miesto: Szárazová Lívia

27. 11. 2011 sa organizovali Majstrovstvá Zá-
padoslovenského zväzu karate dorastencov a
juniorov a II. kolo Pohára mládeže karate v
športovej hale v Šuranoch. Umiestnenia v ka-
tegórii športového zápasu - kumite boli nasle-
dovné:

I. miesto: Kósa Tomáš 
I. miesto: Janovský Adam
I. miesto: Kovács Álmos 

– kategória začiatočníci
I. miesto: Hamran Dušan
II. miesto: Kovács Álmos 

– kategória pokročilí
III. miesto: Schlettová Diana
III. miesto: Szárazová Lívia

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 
5-én, halálának 1. évfordulóján drága halottunkra 

ifj. Vrábel istvánra (Érsekújvár).
Emlékét örökké őrző felesége Rózsi, gyermekei: Patrik,
Romi, Reni, Kriszti, unokái: Beatrix, Vanessa, Cynthia, ve-
jei: Sanyi, Pista, menye Kati, testvérei: Ancsi családjával,
Vendel családjával, Józsi, anyósa és a rokonság.

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk halálának első év-
fordulóján, december 2-án 

Bohil Róbertre (Komárom). 
Akik ismerték és szerették, szentelje-
nek emlékének egy néma pillanatot

ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család.

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Mit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“
Fájó szívvel emlékezünk december 9-én,
halálának 2. évfordulóján  

Brezovszky károlyra Naszvadon. 
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, lánya, fia és unokái.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged.”
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Első fotóm

Kuníček Adam
Komárom – Gyulamajor

(3950/52)

Molnár Jázmin
Komárom
(3200/48)

Brand Benett Péter
Ács

(2900/48)

Rigó Dávid Bonifác
Csallóközaranyos 

(3300/50)
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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

Olcs
ón 
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nAján

dék
 

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség

Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 
magasnyomással, 

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

ÚJSZÜLöTTEK:
Tušková Ciara (Virt); Sándorová Rebeka (Kolozsnéma); Rigó
Dávid Bonifác (Csallóközaranyos); Brand Benett Péter (Ifjú-
ságfalva); Molnár Jázmin (Komárom); Ďuriková Daniela (Nasz-
vad); Kuníček Adam (Gyulamajor); Fekete Dávid (Dunarad-
vány); Forró Dávid (Komárom); Riszdorfer Zara (Komárom)

ELHUNyTAK:
Haluza Jozef (62) Bánovce nad Bebravou; Krizsanová Juliana
(65) Komárom; Szeder Ján (54) Vágfüzes; Bucsek Éva (58) Ko-
márom; Uzsák Árpád (70) Szentpéter; Dr. Szénássy Zoltán (86)
Komárom; Kürthy Margit (88) Komárom; Fábiánová Judita
(67) Vágfüzes (67); Mészáros Jozef (87) Komárom; Šulková
Irena (74) Komárom; Hrabovszki Ladislav (86) Komárom; Né-
meth Benjamín (68) Gadóc; Mészáros Juraj (55) Komárom 

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

ELEKTRo TV SZERVIZ
LAMI GáBoR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GyoRS, MEGBíZHATÓ 
JAVíTáSáT VáLLALoM

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Juhász Gyula.

Fájó szívvel emlékezünk

Dr. szénássy árpádra
halálának 6. évfordulóján.

Szerető felesége és lánya Tímea.

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

Karácsonyi kölcsönök! Készpénz 1000-20.000 €-ig megvá-
rásra, 20.000 € fölött 3 nap alatt. Munkahelyi igazolás nélkül.
Felveheti: aki dolgozik „doba neurčitá“ és „doba určitá“ szer-
ződésre is – nyugdíjas, invalid, vállalkozó. Lehetőség lakás
vagy ház vásárlásra, átalakításra. Több kölcsön összevonása.
Tel.: 0948 023 888.

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!

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokon-
nak, barátnak, szomszédnak, ismerősnek, akik novem-
ber 26-án elkísérték utolsó útjára a kolozsnémai temetőbe

Élesztős Editet szül. kamocsai,

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, ismerősnek, akik no-
vember 28-án elkísérték utolsó útjára

Hacskó irént szül. Hegedűs
a csallóközaranyosi temetőbe, aki 

életének 74. életévében hirtelen elhunyt.
Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, mellyel
enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Megemlékezés

December 7-én,  halálának 
4. évfordulóján szomorúan 

emlékezünk 

Panyi Bélára
Őrsújfalun, 

aki 69 éves korában távozott szerettei köréből.

A gyászoló család.

„Amíg éltél, szerettünk,
Amíg élünk, nem felejtünk.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk december 10-én, 

halálának 15. évforulóján 

Beke Györgyre Nemesócsán.

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

December 5-én ünnepli 1. születésnapját

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Szívből szerettünk és soha nem feledünk Téged.“

Megtört szívvel emlékezünk 
december 5-én, 

halálának 1. évfordulóján

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek és mindazoknak, akik elkísérték
utolsó útjára

Dr. szénássy Zoltánt
a komáromi temetőbe.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a
részvétnyilvánításokat, mellyel igyekeztek enyhíteni

mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

A dohányzó vendége-
inknek sem kell otthon
maradniuk! 

Dohányzási lehetőség a
Bástya csárda újonnan nyílt
helységében! VI. Bástya
www.csarda.eu, Vásároljon
karácsonyra ajándékutal-
ványt. Információ az étte-
remben vagy a 035/77104
59-es telefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari

nemusia zostať doma!
Možnosť zafajčiť si v no-

vootvorenej miestnosti
čárdy Bástya! VI. Bašta
www.csarda.eu.

Kúpte na Vianoce darče-
kovú poukážku. Informá-
cie v  jedálni alebo  na te-
lefónnom čísle 035/7710
459.

„Eltelt egy újabb év, s immár kétéves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok ilyen boldog, szép évet!“

December 5-én ünnepli 2. születésnapját

Geczinger Gergő
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulálnak: szerető szüleid és az

egész rokonság.

aki életének 65. évében távozott szerettei
köréből. Köszönjük a koszorúkat, 
virá gokat és a vigasztaló szavakat.

A gyászoló család.

György antal mérnökre
Martoson.

Emlékét őrző családja.

Gerencséry Márk
Komáromban.

Szívből köszöntik: 
anya, apa és 

az egész család.

• „Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral Ógyal-
lán. 2-szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével (75,6
m2) 37.558 €-tól + garázs 3.348
€-tól. Félkész lakás is kapható!
1-szobás lakás vállalkozás cél-
jára is 17.405 €-tól. Tel.: 0905
663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,

Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Krém zenekar - Facebook!
Tel.: 0907 272 399.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.

• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.
• Eladó Fiat Marea 1.9 TD.
Tel.: 0905 512 441.
• Beteg vagy idős emberek
gondozását vállalom. Tel.:
0915 718 098.

• Eladom vagy elcserélem 3-
szobás lakásom, 2-szobásra
az I. és II. lakótelepen, rész-
ben felújítottat a Klapka la-
kótelepen. Tel.: 0902 896
079.
• Hosszútávra kiadó félig be-
rendezett 1-szobás lakás KN-
ben , 100 € + rezsi, december-
től. Tel.: 0905 826 063.
• Dám do prenájmu rekonšt-
ruovaný, nezariadený 3-izbový
byt na Ul. Gen. Klapku v Ko-
márne o rozlohe 61 m2, plá-
vajúce podlahy, pekná prero-
bená kúpeľňa, cena: 200 € +
réžia. Info na tel.č.: 0915 79
3069.
• Kiadó felújított nem beren-
dezett 3-szobás lakás a Klapka
utcában Komáromban, 61 m2,
laminált padló, szépen átala-
kított fürdőszoba. Ár: 200 € +
rezsi. Info: 0915 793 069.
• Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.: 0907
492 539.
• Eladó gabonadaráló, kuko-
ricamorzsoló. Tel.: 0905 381
867.
• Eladó 3-szobás családi ház
Gútán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0919 030 509.
• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Komárom, Župná 14, az
Allianz épületében. Tel.: 0907
452 538.
• Hízók eladók. Tel.:
035/7781 378.
• Kölcsönök 300 €-ig, 24
órán belül. Feltétel: minimá-
lisan 280 € bevétel. Tel.:
0905 512 441.
• Autó utánfutó eladó, ANV
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.: 0905
918 388.

• Csontkovács – chiropraktik.
Tel.: 035/7732 330.
• Kétszobás olcsó albérletet
keresek. Tel.: 0907 627 015.
• Favágást, tűzifa összevágá-
sát vállalom. Tel.: 0905 241 254.
• Hitelek akár ingatlanfede-
zet nélkül 3.000 – 25.000 €.
Tel.: 0907 984 380.
• Hálószobabútor és ebédlő-
fal megkímélt állapotban, ol-
csón eladó. Érdeklődni a 0903
530 166-os telefonszámon.
• Virten családi ház emele-
tén lakás kiadó. Tel.: 0903 794
161.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség, napi kifizetéssel. Ajánlat
cégek, szervezetek részére is.
Tel.: 0907 311 124.
• Gútán – Csergőn eladó 4-
áras telek, 3.000 €. Tel.: 0944
210 660.
• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Eladó trágya kis és nagy
mennyiségben. Tel.: 0908 089
360.
• Bizonyítottan a legolcsóbb
autóbiztosítás a 2012-es évre.
Tel.: 0907 235 125.
• Bárányok élve vagy ketté-
hasítva és választott malacok
eladók. Tel.: 0908 598 493.
• Eladó női 14-es hegyi ke-
rékpár lila és rózsaszín vékony
vázú, 100 €. Tel.: 0903 227 018.
• Elcserélem felújított 3-szo-
bás  családi házamat, 2-szobás
bérlakásra Gútán. Tel.: 0904
911 773.
• Eladó Ford tranzit, 3-sze-
mélyes. Tel.: 0905 918 388.
• Elajándékozom asztali író-
gépem. Tel.: 0919 042 803.
• Hibaelhárítás - javítási
munkákat vállalok, közeleg a
karácsony. Tel.: 0902 841 761.
• 45 %-os rokkantnyugdíjas
munkát keres. Tel.: 0917 816
674.
• Fontos Önnek, hogy job-
ban éljen? Ha szán rá egy órát,
hívjon. Tel.: 0915 887 466.
• Fakivágást vállalok, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0919 020
106.
• Eladó kézi káposztareszelő
és konzerválógép Gútán. Tel.:
0908 547 153.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Eladó termő citromfa, ba-
nánfa, füge, mogyoró és sze-
der Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Gútán barna faragott
tálalókocsi, barna üveglappal.
Tel.: 0908 547 153.
• 1 szoba kiadó Komárom-
ban a Gazda utcán, olcsón,
110 €. Tel.: 0904 228 891.
• Pedikűr – manikűr. Vásár-
csarnok 135-ös ajtó. Tel.: 0915
470 806.
• 2-szobás lakás eladó KN-
ben, átépített, balkonnal. Tel.:
0918 352 708.
• Eladó átépített 2-szobás la-
kás az Anglia parkban. Tel.:
0905 230 373.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó 1 gyermek után
ezüst-zöld 3-komb. Taco baba-
kocsi, 60 €. Tel.: 0905 928 930.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Predám lúpané orechy 5
€/kg. Predám biele víno 1
€/liter. Tel.: 0908 952 777.
• Postrážim deti od 24. 12 do
7. 1. 2012, 1 €/hod – Ko-
márno. Tel.: 0905 497 873.
• Dám do prenájmu podni-
kateľské priestory so soci-
álnym zariadenim a kuchyn-
kou. Adresa: Ul. Petőfiho 22,
Komárno. Tel.: 0907 311 188.
• Eladó Citroen Xantia combi
diesel (1996). Elektromos ab-
lakemelő, klíma, központi zár.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 151 314.
• Még ebben az esztendőben
elkészül! Csempekandallók,
cserépkályhák, nagy teljesít-
ményű hordozható cserép-
kályhák! www.cserepkalyhak-
mobilcserepkalyhak.hu  Tel:
0036 20 397 9102.

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

Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 
magasnyomással, 

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

Csallóközaranyos

Futsal

A nézők legnagyobb örömére, te-
mérdek gól született a Futsal Baj-
nokság második fordulójában. A
Nova Roll csapata, szinte kivégezte
az „autósok csapatát”, és ezzel, jobb
gólarányának köszönhetően, a ta-
bella élére ugrott. A rendőrök Barra-
cuda elleni mérkőzésén, a játék he-
vében kissé fellángoltak a kedélyek,
de végül aztán minden rendeződött.
Az Anaplast Team óvást nyújtott be
a young Boys elleni döntetlen után,
de a versenybizottság a pályán elért
eredményt hagyta jóvá. Ellenben,
pénzbírsággal sújtotta a mérkőzés
játékvezetőjét…

A 2. forduló eredményei: 
Bauring City – Shiva 7:0 (4:0), Gon-

záles és Markovics 2-2, Gere, Méhes,
Szórád

Králik TV – Slovakent 0:10 (0:4),
Gumbér és Nagy Jenő 3-3, Kóša 2, Zsi-
dek, Rigó

young Boys – Anaplast Team 3:3
(1:1), Tokár 3 – Lucza, Németh, Szabó

Nova Roll – Cars Team 22:1 (10:0),
Pásztor F. 6, Mészáros 5, Eugen W.
Speck 4, Bottyán 3, V. Kastsiukevich 2,
Kürthy, Untermayer

ŠKP Komárno – Barracuda 4:7 (2:4),
Pásztor S. és Káplóczky 2-2 – Králik és
Tóth D. 2-2, Hronec, Janík, Soldan

Selye University – oxigén 2:7 (1:3),
Porubsky 2 – Konc 3, Nagy József 2,
Véber, Antunovič 
A tabella állása:

1. Nova Roll 2 2 0 0 26:4 6
2. Oxigén 2 2 0 0 18:2 6
3. Bauring City 2 2 0 0 12:2 6
4. Slovakent 2 1 1 0 14:4 4
5. Young Boys 2 1 1 0 8:4 4
6. Anaplast Team 2 1 1 0 10:7 4
7. Barracuda 2 1 0 1 9:9 3
8. ŠKP Komárno 2 0 1 1 8:11 1
9. Selye University 2 0 0 2 6:14 0

10. Shiva 2 0 0 2 3:11 0
11. Králik TV 2 0 0 2 1:15 0
12. Cars Team 2 0 0 2 1:33 0

A góllövő lista élvonala: 7 – Mé-
száros (Nova Roll) 6 – Pásztor F. (Nova
Roll), Konc (Oxigén), Gumbér B. (Slo-
vakent) 5- Pásztor A. (ŠKP) 4- Gonzáles
(Bauring City), Eugen W. Speck (Nova
Roll), Antunovič (Oxigén) 3 – Marko-
vics (Bauring City), Bottyán, Kastsiu-
kevich (Nova Roll), Porubsky (Selye
University), Nagy Jenő (Slovakent), To-
kár (Young Boys) 

A 4. forduló párosítása: 
2011. december 11. (vasárnap):
13 órakor: Oxigén – Anaplast Team 
14 órakor: Barracuda – Cars Team 
15 órakor: ŠKP – Shiva 
16 órakor: Nova Roll – Králik TV
17 órakor: Selye University – Slovakent
18 órakor: Bauring City – Young Boys 

Kosárlabda

Győzelmek és edzőváltás 

Először telelhetnek az őszi tabella élén a gútaiak. Zolnai Miroslav edző lányai az őszi idény-
ben egyetlen pontot veszítettek, azt is idegenben, a túrócszentmártoni csarnokban.  Ez a

helyezésük akár meglepetésként is értelmezhető, de valójában a csapat hosszútávú, kemény
munkájának köszönhető. Több negatív hatás ellenére, a gútaiak bizakodóan tekintenek a jö-
vőbe, és folytatni szeretnék remek szereplésüket. Csapatukat több kiváló naszvadi/ímelyi já-
tékos is erősítette az őszi idényben. Arról, hogy mi lesz a bajnokság esetleges megnyerése után,
Gútán még senki nem mer nyilatkozni. Az őszi idényben legjobban Vass célzott, aki a hat mér-
kőzésen 44 gólt lőtt ellenfeleinek, őt K. Navrátilová követi 25, Polgár 23 és Kürty N. 21 góllal.
Év végi levezetőként a csapat részt vesz a naszvadiak karácsonyi tornáján.

-dm-

A tavasz majd megkérdezi: mit tettél a télen?

AZ I. LIgA őSZI VÉgEREDMÉNyE:

1. Močenok 10 7 1 2 313:263 15
2. Bytča 10 7 1 2 316:278 15
3. Inter 10 7 0 3 315:266 14
4. B. Bystrica 10 6 2 2 309:262 14
5. Michalovce jun. 10 6 1 3 297:257 13
6. Nesvady 10 5 2 3 235:232 12
7. Senica 10 4 1 5 285:300 9
8. Zlatná n/o. 10 3 1 6 221:237 7
9. Košice 10 3 1 6 222:243 7

10. Modra 10 2 0 8 200:281 4
11. Topoľčany 10 0 0 10 237:331 0

A II. LIgA őSZI VÉgEREDMÉNyE: 

1. Kolárovo 6 5 1 0 159:115 11
2. Uhrovec 6 5 0 1 158:129 10
3. Martin 6 4 1 1 146:132 9
4. N. Zámky 6 2 0 4 133:153 4
5. Detva 6 2 0 4 121:142 4
6. Lehnice 6 1 1 4 129:147 3
7. Lehota p/Vt. 6 0 1 5 109:137 1 

Komoly változások álltak be a klubnál, nem sokkal a bajnokság kezdete előtt.
Ez minden bizonnyal hatással volt a csapat játékosainak pszichikájára. Tel-

jesen megváltozott a klubvezetés, hosszú évek után távozott Ľudmila Boltenkova
edző, helyét a nyitrai Peter Tatár foglalta el. A bajnokság előtt az új klubvezetés
megteremtette a kellő feltételeket, a csapat játékosainak edzési fegyelme is jó volt,
több barátságos mérkőzésen és tornán vett részt. Minden optimizmus ellenére
azonban már az első fordulóban súlyos vereséget szenvedett a pozsonyi Inter ott-
honában. A későbbiekben ugyan jött zsinórban három győzelem, de aztán… A to-
vábbi hat mérkőzésen mindössze egy silány pontot gyűjtött be, ami ismerve a csa-
pat igazi erejét, vajmi kevés. Ennek ellenére nem lehet krízisről, esetleg az edző-
vel való konfliktusokról beszélni. Ezen a vonalon minden a legnagyobb rendben
van, a játékkal nem is lenne baj, inkább a helyzetek és hétméteresek gyatra ki-
használása körül keresendők az igazi okok, sok esetben győzelemre álló, majd el-
veszített mérkőzéseken. 

Mivel tapasztalt, összeforrott csapatról van szó, a tíz mérkőzésen szerzett hét pont
nagyon kevés! A rossz eredményekhez nagyban hozzájárultak a rapszodikus telje-
sítményeket nyújtó kapusok is. Az őszi idény után Olajos Milada – jelenleg két-
ségkívül a csapat legjobb játékosa – vezeti a házi góllövő listát 78 góllal. Őt Pažúrová
követi 50 góljával, Olajos Viktória és Kasznár Mariann 22-22 találatot értek el.

Aránylag nyugodt hangulatban tölthetik a karácsonyt Miškovič György edző
lányai. A kiváló hatodik helyről várják a tavaszi folytatást, mindössze három

ponttal lemaradva a listavezető mocsonokiaktól. Több éves bennmaradási gon-
dok után, végre a naszvadi/ímelyi lányok fellélegezhetnek, hiszen ebben az
idényben hasonló gondokkal már valószínűleg nem kell szembesülniük. A
csapat kiváló szereplésére nagy hatással van Bízik Réka jelenléte, aki ugyan már
az Interligában szereplő nyitrai csapat törzsjátékosa, de jelenleg, egykori csapa-
tában játszik vendégjátékosként. A csapat nyugodt játékához és téli felkészülé-
séhez adva vannak a feltételek úgy a klubvezetés, mint a támogatók és szurko-
lók részéről. A csapatból nem lehet nem megemlíteni az örökifjú Šulanovát, aki-
nek játékával arányosan növekedik, vagy éppen csökken a csapat önbizalma is.
A csapat első számú kapusa, Burešová pedig a bajnokság egyik legjobbja is egy-
ben. A házi góllövő listát Bízik Réka vezeti 64 góllal, az 54 gólos Haris Edina előtt.
Molnár B. és Šulanová 25-25 góllal terhelték meg eddig ellenfeleik hálóját.  Az
idei évet, a már hagyományos karácsonyi tornával fejezi be régiónk jelenleg leg-
sikeresebb csapata.

A csapat még a Szlovák Kupában érdekelt, majd ezek lejátszása után meg-
érdemelt szabadságára megy a nehéz, megterhelő mérkőzések után. Aztán jö-
het a felkészülés, mert a tavasz megkérdezi…

November végén befejeződtek a női kézilabda I. és II. liga őszi mérkőzéssorozatai. Régiónkat három csapat képviseli ezekben a bajnoksá-
gokban. Az I. ligában Csallóközaranyos és Naszvad/ímely, míg a másodikban a gútai csapat igyekezett elérni a legjobb eredményeket. Rö-
vid visszatekintésünkben nézzük, mire volt elegendő csapataink elhatározása a bajnokság előtt.   

Naszvad/Ímely

Gúta

A komáromi klubvezetés azonnal cse-
lekedett, és a Léváról éppen menesztett
František Rónt hívta meg a távozó edző
helyére, éppen azt, aki tavaly bajnoki
címig vezette a lévaiakat. Más lehető-
sége nagy hamarjában nem is volt, hi-
szen a bajnokság kellős közepén nem
könnyű szakavatott edzőt szerezni a csa-
pathoz. Még szerencse, hogy Rón edző
tapasztalatban és sikerekben is ér leg-
alább annyit, mint az őt Léván leváltó
Peter Bálint. Míg Rón bemutatkozása
Komáromban nagyszerűen sikerült, ad-
dig a lévaiakat hazai csarnokban frics-

kázta meg a sereghajtó Besztercebánya.
Vélhetően, ennek a vereségnek Peter
Bálint, már nem örült annyira...

SZERDÁN
MBK Rieker – Sp. N. Ves 89:82
(27:16, 21:28, 19:22, 22:16)

Magas színvonalú mérkőzésen bi-
zonyultak jobbnak a komáromiak ven-
dégeiknél. Persze, nem volt ez egy
könnyed „sétagalopp”, hiszen az igló-
iak a jelenlegi szlovák kosárlabdázás
egyik legerősebb képviselői. Két perc-
cel a mérkőzés vége előtt 77:77 volt az
állás, de a hazai szurkolók nagy örö-

mére következett egy 8:0-ás „álomzsi-
nór”, ami végleg kiütötte az iglóiak ke-
zéből a győzelem lehetőségét. 

Pontszerzők: Johnson 18, Jones és
Bílik 15-15, Dubovský és Mathis 14-14,
Szabó 9, Kratochvíl és Bilič 8-8 – Lo-
šonský 20, Jefferson 15.

További eredmények: Prievidza –
Žilina 86:85, B. Bystrica – Handlová
84:80. A Svit – Nitra találkozót 2012.
február 8-ra halasztották. Levice – sza-
badnapos volt. 

SZOMBATON 
Žilina – MBK Rieker 77:85
(11:29, 24:13, 24:25, 18:18)

Fergeteges komáromi támadások-
kal kezdődött a találkozó, a hazaiak-
nak 0:20 állásnál sikerült először pon-
tot elérniük. Be is keményítettek ren-
desen, amit a csarnokban mindenki
látott, kivéve a mérkőzés bíráit. A ko-
máromiak azonban nem vették fel a
kesztyűt, és tovább játszották meg-
győző játékukat. Végig tartották 10
pont körüli előnyüket, és végül telje-

sen megérdemelten, győztesként
hagyták el a pályát. Nagyszerű telje-
sítmény volt! 

Pontszerzők: Šoška 16, Stojanovič
13 – Bilík 23, Kratochvíl 17, Mathis 10,
Johnson 9, Bilič és Jones 8-8, Du-
bovský 5, Szabó 4, Klár 1. 

További eredmények: Levice – B.
Bystrica 84:85, Handlová – Svit 90:72,
Nitra – Prievidza 83:69. Sp. N. Ves –
szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1. Nitra 15 12 3 27
2. MBK Rieker 16 10 6 26
3. Prievidza 16 10 6 26
4. Sp. N. Ves 16 9 7 24
5. Svit 15 8 7 23
6. Handlová 16 7 9 23
7.  Levice 16 6 10 22
8. Žilina 16 5 11 21
9. B. Bystrica 16 4 12 20

Szerdán az MBK Rieker csapata
szabadnapos lesz, majd szombaton
Besztercebányán lép pályára az
egyre javuló rendőrcsapat ellen. 

Eredmények:

Idősebb diákok:

35 kg: 1. Csicsó Boldizsár (Gúta)

42 kg: 3. Lakatos Igor (Gúta)

73 kg: 3. Papp Lajos (Madar)

Idősebb lányok:
37 kg: 2. Zsidek Erika (Marcelháza)
52 kg: 1. Janovicová Petra 

(Marcelháza)
3. Kamocsai Dóra (Gúta)

57 kg: 1. Jakab Éva Barbara (Gúta)
62 kg: 1. Bogár Rebeka (Marcelháza)

Bármennyire furcsán is hangzik, a komáromi csapat szép menetelése elle-
nére edzőváltás történt, ami nem szokványos dolog még a kosárlabdában
sem. Nem, most nem a klubvezetés gondolta úgy, hogy cserére lenne szük-
ség. Ellenkezőleg, a nemrég szerződtetett Peter Bálint gondolta úgy, hogy
a lévaiak „szépen csengő” hívására mennie kell. Bár a lévai klubvezetés el-
járása sem éppen sportszerű, hiszen bajnokság alatt egy másik klub edző-
jét elcsábítani nem ildomos, mégis talán az edző jellemében lehetnek na-
gyobb hiányosságok. Már csak azért is, mert éppen a lévai, utolsó másod-
percben elveszített mérkőzés előtt (70:69) jelentette be hivatalosan távozási
szándékát a győztes csapathoz(!?) Ritka pillanat lehet egy edző életében,
amikor örülhet csapata vereségének...

Úszás

Bielik Kevin 
négy aranyérme

A Kelet-szlovákiai Prešovban szer-
zett jó hírnevet magának, de Komá-
romnak is a Delta Úszóklub tehetséges
versenyzője, Bielik Kevin. A Jozef Baláž
Emlékversenyre, Karol Béber edző kí-
séretében utazott el, ahol aztán telje-
sítményével ámulatba ejtette az
úszósport jelenlévő szakembereit.

A kilencéves Kevin négy számban
állt rajtkőre, és valamennyiben maga-
biztos győzelmet aratott a 9-10 évesek
versenyében. Remek teljesítményével
besorakozott a vele egykorú, országos
szinten is legjobb úszók közé.  Ez a si-
ker egyben a Delta Úszóklub edzőinek
munkáját is minősíti.

Bielik Kevin eredményei:
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 0:36,63
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 0:43,58
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:36,95
200 m mellúszás: 1. hely, ideje 3:26,79   

Fotó: Karol Béber

A Delta Úszóklub újabb reménysége
négyszer is felállhatott 

a dobogó legfelső fokára    

A kedélyek is fellángoltak már…

Birkózás
Trencsénben bonyolították le az idő-
sebb diákok országos bajnokságát sza-
badfogású birkózásban. Régiónkat a
madari és gútai versenyzők képvisel-
ték, és nem is rosszul. A birkózó szö-
vetség a lányoknak is megadta a ver-
senyzési lehetőséget, ezt elsősorban
a marcelházi és gútai klubok használ-
ták ki, és nem sikertelenül. 
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Nova Roll



Camaro csak a Hoffernál
HOFFER, s.r.o., 
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, tel.: 035/7740 522, 
chevrolet@hoffer.sk

Az újjászületett legenda
megérkezett


