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Nagymegyer:

Új ügyvezetője van 
a Termál Kft.-nek

Mikulás napok  
régiónkban

Részletek a 7. oldalon

Sikeres 
pályaválasztási börze 

Összeállt az MKP 
és a MOST-HÍD 
választási listája

A képviselők kérésére múlt hétfőn estére Sipos József polgármester összehívta
a testületi ülést, bár ő személyesen nem vett részt rajta. Az ülésen több határo-
zat esetében megtörték a polgármesteri vétót a képviselők és háromötödös
többséggel megerősítették a megbízott képviselő kinevezéséről hozott dönté-
süket, valamint döntöttek a referendum kiírásáról is. Részletek a 3. oldalon

Komárom

Keresse jövő heti 
karácsonyi számunkban!

Delta falinaptár
olvasóink fotóival

Anton Marek polgármester (rendkívüli) tes-
tületi ülést hívott össze az elmúlt csütörtö-
kön. Az egyórás ülésen a polgármesteri vétó-
kat tárgyalták meg a városatyák. Az egyik meg-
vétózott határozat részét alkotta a tervben lévő
kölcsön, így a hivatal sürgősnek találta az ügy
újratárgyalását. Az ülés elején úgy nézett ki,
hogy megint egy hosszadalmas ülés elé né-
zünk, azonban a testület meglepetést okozott,
és egy óra alatt sikerült megtárgyalni a két ki-
írt programpontot. Folytatás a 2. oldalon

Megtörték az egyik
polgármesteri vétót

A komáromi kórház ezekben a napokban
kezdte meg a sebészeti osztály felújítását. A 35
ezer eurós fejlesztés 2012 január közepén fe-
jeződik be.

Folytatás a 3. oldalon

Felújítások 
a sebészeti osztályon

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 5. oldalon

Részletek a 10-11. oldalon
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1. Berényi József Mgr. 
2. Bárdos Gyula
3. Farkas Iván Ing.
4. Horváth Árpád
5. Fenes Iván
6. Szigeti László
7. Őry Péter Mgr.
8. Mihók Gábor
9. Csúsz Péter Mgr.

10. Csáky Pál Ing.
16. Petheő Attila
28. Stubendek László Ing.
32. Becse Norbert PaedDr.
48. Vadkerti Imre
56. Török Anikó Ing.
72. Gyarmati Tihamér Ing.

88. Szalay Rozália Ing.
101. Koczkás Beáta Ing.
109. Szabó Olga JUDr.
115. Basternáková Ildikó Mgr.
121. Dolník Tibor Mgr.
132. Kolek Zsolt
133. Varga Peter Ing.
134. Domin István
135. Madarász Róbert PaedDr.
136. Viola Miklós MUDr.
137. Vörös Szabolcs Ing.
138. Keszeg Gabriella PaedDr.
150. Samu István Mgr.

AHíd Országos Választmányának ülésén is jóváhagyták a Híd 2012-es vá-
lasztási listáját. A listát a várakozásoknak megfelelően Bugár Béla vezeti,

majd negyedik helyen szerepel az első szlovák nemzetiségű jelöltként Rudolf
Chmel. A tízedik helyről az előrehozott választásokon Túrócszentmárton pol-
gármestere, Andrej Hrnčiar indul. 

„A választási lista összeállításánál figyelembe vettük a 2010-es választásokon
elért egyéni eredményeket, valamint a jelöltek munkáját az elmúlt időszakban.
Elégedett vagyok a listával, és remélem, hogy a 2012-es választásokon sikerrel
fog szerepelni ez a csapat” – mondta el Bugár Béla.

Az alábbiakban közöljük a HÍD választási listájának első tíz jelöltjét, va-
lamint a Komáromi járásból induló jelöltek névsorát. (A név előtt szereplő
szám a jelöltek sorszáma a listán.) 

Összeállt az MKP és 
a MOST-HÍD választási listája

Karácsonyi játék 
a DELTÁ-val

KrisztiÆn virÆgbolt

W Family s.r.o.
fürd�szoba bœtor 

Folytatás az 1. oldalról
A képviselők azért döntöt-

tek a referendum kiírása
mellett, mert a petíciós la-
pokat 1065-en írták alá, ami
több mint a lakosság 30 szá-
zaléka. Így a nagyközségben
január 21-én lesz népszava-
zás.

Szenczi Béla, a petíciós bi-
zottság elnöke lapunknak
már elmondta többek közt:
„A polgárok nyugtalansága
egyre csak növekszik. Sipos

József polgármester továbbra
is önkényesen dönti el mi jó
és mi nem a községnek, az
önkormányzat számára nem
több egy tanácsadói testület-
nél, amelynek határozatait ké-
nye-kedve szerint vagy figye-
lembe veszi, vagy nem. Egyet-
len igazság létezik, a polgár-
mesteré. Minden problémát
ordibálással és gorombaság-
gal intéz, számára nincsenek
kötelező érvényű önkor-
mányzati határozatok, egy-

szóval, a község tulajdonosa-
ként viselkedik, és sajnos, így
gazdálkodik a község tulajdo-
nával is."

A polgármester jelenleg
harmadik választási időszakát
tölti ebben a tisztségben. A ta-
valy novemberi helyhatósági
választásokon Sipos József
mellett még hárman szálltak
versenybe: Nagy Beáta (füg-
getlen), Kajtár Erika (MKP) és
Erika Hinorová (HZDS).

(mir, ssy)

Bátorkeszin lesz 
népszavazás

1. Bugár Béla
2. Simon Zsolt
3. Solymos László
4. Chmel Rudolf
5. Gál Gábor
6. Bastrnák Tibor
7. Švejna Ivan
8. Jakab Elemér
9. Vörös Péter

10. Hrnčiar Andrej
24. Hortai Éva
42. Csóka Lajos
48. Banai Tóth Pál
52. Gönczöl Gabriella

57. Nagy Gabriella
66. Szőköl István
82. Jobbágy Jozef

106. Ferencz Ladislav
120. Hamová Erika
131. Bachorec František
143. Kiss György
147. Zaťko Miloš
150. Cúth Csaba

Az MKP választási listáját Berényi József fogja vezetni az Országos Tanács dön-
tésének értelmében. Öt olyan személy van az első tízben, akik nem tény-

kedtek parlamenti képviselőként.
Berényi József kijelentette: „Az MKP célja, hogy visszajusson a parlamentbe.

A tavalyi választáson a párt 4,33 százalékot kapott, ami nem volt elég a beju-
táshoz. Elégedett vagyok a listával.“ A listán megjelenő közéleti személyiségek
margójára a pártelnök elmondta, olyan személyek is szerepelnek a listán, akik
demonstratívan hozták nyilvánosságra párthovatartozásukat. „Soha ennyi
roma jelölt nem szerepelt még a listán, őket polgármestereinknek köszönhe-
tően sikerült megszólítanunk" - mutatott rá Berényi József.

Az alábbiakban közöljük az MKP választási listájának első tíz jelöltjét, va-
lamint a Komáromi járásból induló jelöltek névsorát. (A név előtt szereplő
szám a jelöltek sorszáma a listán.) 

Felújítások a sebészeti osztályon

Folytatás az 1. oldalról
Az első polgármesteri vétó a közbe-

szerzések alapvető feltételeinek jóvá-
hagyását célozta. A városvezetés in-
doklása szerint ez a határozat nincs
összhangban a korábban lefektetett
alapelvekkel, és néhány részletet pon-
tosítani szükséges, ezért Novák Tamás
alpolgármester egy módosító javas-
lattal állt elő. Ennek lényege, hogy a
közbeszerzések alapvető feltételeit a
jövő évben egy soron következő ülé-
sen tárgyalná meg a törvényhozó tes-
tület. 

Ezt a módosító javaslatot több kép-
viselő kifogásolta. Andruskó Imre arra
is rámutatott, hogy a vétó is furcsa eb-
ben az esetben, hiszen a határozat se
nem jogszerűtlen, se nem érinti a vá-
rost hátrányosan, sőt inkább előnyére
válhat.

„Arra kell törekednünk, hogy átlát-
ható, tiszta közbeszerzések szülesse-
nek az elkövetkezendő időszakban,
mivel már így is sok pénze elúszott a
városnak a sikertelen közbeszerzése-
ken. Nincs idő várni, mivel újabb ki-
írások esedékesek” - szögezte le Ke-
szegh Béla képviselő. Rámutatott arra,
hogy olyan közbeszerzések vannak na-
pirenden, amelyek a lakosokat a le-
ginkább érintik, mint a szemételhor-
dás és a közterület takarítás. A hivatal
már kétszer sikertelen volt ennek le-
bonyolításában. 

Csintalan Miklós főellenőr el-
mondta, hogy azok az alapelvek,
amire Novák Tamás alpolgármester
hivatkozik, már nincsenek érvényben.

Novák Tamás szerint aggályos, hogy
kis összegű tételeknél is a képviselők-
kel való megtárgyalás szükséges, ami
nehezítheti néhány esetben a műkö-
dést. Erre reagálva többen elmondták,
hogy szó sincs a kis összegű közbe-
szerzésekről, a határozati javaslat erről
is egyértelműen fogalmaz, csupán a 10
ezer euró fölötti összegekről általános
esetben, építkezések esetén pedig 20
ezer fölöttiekről.

Több képviselő is felszólította a tes-
tületet, hogy törjék meg a polgármes-
teri vétót. A vétó letöréséhez a képvi-
selők három ötödének (15) kellett
igennel voksolni. A szavazásnál 18
igen szavazat érkezett (1 ellene, 2 tar-
tózkodás), tehát megtörték a vétót, és
így remélhetőleg Komáromnak egy
transzparensebb közbeszerzési rend-
szere lesz a jövőben.

A másik polgármesteri vétó a 2011-
es évi költségvetés módosítását érin-
tette. A HÍD klub által beterjesztett és
jóváhagyott költségvetés-módosítás-
ban a városvezetés pár összeget pon-
tosított és így már elfogadhatóvá vált
a javaslat. A megjelent 21 képviselő
közül mindenki megszavazta a mó-
dosítást, így a beruházási hitel (457
387 euró) is zöld utat kapott. ssy

Megtörték az egyik
polgármesteri vétót

Alapvető változásokat
hajtott végre a Duna-
szerdahelyi Autóbusz-

közlekedési Vállalat a nagy-
megyeri autóbusz-pályaudvar
felszállóhelyeinek elrendezé-
sében: az eddigi nyolc helyett
már csak négy felszállóhely
működik az autóbusz-állomá-
son december 11-től. A jára-

Megváltoztak a buszjáratok
felszállóhelyei

Folytatás az 1. oldalról
Ezzel a lépéssel betegeink kényelmét sze-

retnénk növelni, valamint orvosaink és al-
kalmazottaink munkakörülményeit javítani
– jelentette ki Viktor Dudáš kórházigazgató.
Hozzátette, a baleseti és érsebészeti klinikát
ideiglenesen az onkológiai osztályra költöz-
tetik.

Az igazgató közölte, a felújítás magába fog-
lalja egy közös betegfelvételi osztály létreho-
zását a sebészetek számára, új higiéniai be-
rendezéseket szerelnek fel, és egy modern
váróterem is kialakításra kerül. Mindezek
kellemes környezetet biztosítanak a pácien-
seknek.

A felújítás ideje alatt az egészségügyi ellá-
tás zavartalanul fog működni – szögezte le
közleményében a kórházat működtető For-
life nonprofit szervezet. -cs-

tok besorolása az egyes fel-
szállóhelyeken a következő
lett – 1-es felszállóhely: nem-
zetközi járatok, valamint aKo-
márom és Bogyarét irányába
induló összes helyközi járat,
2-es felszállóhely: Dunaszer-
dahelyre és Bősre induló jára-
tok, 3-as felszállóhely: a Nyá-
rasdon és Alistálon keresztül

Dunaszerdahelyre és Po-
zsonyba induló járatok, 4-es
felszállóhely: távolsági járatok
(BA, DS, KN) és gyorsított já-
ratok (BA, NR) mindkét
irányba. A vállalat egyúttal
megszüntette az 5-ös, 6-os, 7-
es és 8-as számú felszállóhe-
lyet. Kép és szöveg: 

Kovács Zoltán

A bal oldalon látható részen lesznek már csak felszállóhelyek

Nagymegyer Nyerjen ajándékot a fa alá!
A szerencsés nyertesek névsorát a DELTA

december 19-i számában közöljük. 

Nemcsak szerettei  fogják 
megajándékozni karácsonyra,

hanem a DELTA is!

1. Fürdőszobabútor – W Family s.r.o.
2. Gyermek fürdőszobabútor – W Family s.r.o.
3. Fürdőszobabútor – W Family s.r.o.
4. - 7. Fürdőszobai tükör – W Family s.r.o.
8. Hajápolási tanácsadás 

– Radvánszky Renáta fodrász szalon
9. - 11. Minőségi borok – In Vino Veritas
12. - 13. Dolhai Attila koncertbelépő  – Pepita Tours
14. - 15. Ajándékutalvány – Pepita Tours
16. - 20. Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o.
21. - 25. Ajándékutalvány – Speedfitness
26. - 29. Számítástechnikai cikkek – Reboot szaküzlet
30. Könyvcsomag – Diderot könyvesbolt
31. Ajándékutalvány – Krisztián virágbolt
32. - 41. Csemege ajándékcsomag – Mogyi Kft.
42. - 43. Kozmetikai és tisztítószerek –  Banchem
44. - 45. Könyvcsomag – KT Könyv- és Lapkiadó 

A közlekedési minisztérium úgy döntött, hogy majdnem
700 kilométernyi útszakaszt újít fel az elsőosztályú utakon,
uniós forrásból. Régiónkat is érinti a felújítás.

Ezt Érsek Árpád (Híd) közlekedési államtitkár jelentette be
videónyilatkozatában. Hangsúlyozta, a legrosszabb állapotban
lévő útszakaszokat már csak azért is fel kell újítani, mert a leg-
nagyobb forgalmat pont az elsőosztályú utakon bonyolítják le,
s a legutóbbi 20 év alatt nem fektettek be ezen utak felújításába.

Kiemelte, a rekonstrukció érinti a déli régió útjait is. Például
a 63-as csallóközi főút 5 szakaszát újítják fel. Érsek kijelen-
tette: Érsekújvár, Komárom és Dunaszerdahely környékén is
vannak olyan szakaszok, amelyeket érintenek a tervek.

Mint mondta, három hónap van arra, hogy kiírják a ver-
senypályázatokat, s tavasszal már meg is kezdődhetnek a fel-
újítások. (b)

Tavasszal indulhat 
az elsőosztályú utak felújítása
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0905 213 967

Ha december 15-ig megrendeli és kifizeti a DELTÁ-t 
családtagjainak, rokonainak vagy barátainak,

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

ingyen kapja lapunkat.

Karácsonyra ajándékozzon
Delta előfizetést

A sport és a társadalom 
kölcsönhatása a V4-ek országaiban
A Selye János Egyetem testnevelés tan-
székének vezetője, Dobay beáta, meghí-
vott előadóként vett részt november 14-
15-én budapesten „A sport és a társada-
lom kölcsönhatása a V4-ek országaiban“
elnevezésű konferencián, ahol a beszter-
cebányai bél Mátyás Egyetem-beli  kollé-
ganőivel (Elena bendíková, Ľudmila Jan-
čoková) együtt képviselték a Szlovák Köz-
társaságot. 

A „Mit vár a sport a társadalomtól?” té-
mában adtak elő a Magyar Tudományos
Akadémián.  A társadalom fontos szerepkö-
réről folyt két napon keresztül a tanácskozás
neves tudósok részvételével. Ott voltak a var-
sói, krakkói, brünni, olomouci, besztercebá-
nyai, komáromi egyetemek és a budapesti
Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sport-
tudományi Karának munkatársai. A konfe-
rencián leszögezték, hogy a sport mint fon-
tos tevékenység az ember életében nemcsak
a személyre, de a társadalomra is fontos ha-
tással van. Elhangzott, hogy Szlovákiában a
tanterv adta lehetőség a különböző sport jel-

legű tanfolyamok-táborok megszervezése az
azokon való részvétel. Újból szembesültünk az-
zal a ténnyel, hogy míg a többi ország szinte
irigyli ezt a lehetőséget, addig Szlovákiában ezt
a tanterv adta lehetőséget egyre jobban kihasz-
náljuk és élünk vele. -zer-

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

A könyv a legszebb karácsonyi ajándék
Mindenki karácsonyi lázban ég. Amennyiben szép és tar-

talmas ajándékkal szeretné meglepni szeretteit, várjuk Önt
könyvesboltunkban. Gazdag kinálatunkból, nyugodt körül-
mények közt válogathat. A legnagyobb választékkal rendel-
kező komáromi Diderot könyvesboltban gyermekkönyvek,
szakácskönyvek, képes albumok, szépirodalmi alkotások,
naptárak, fali képek, puzzlek sokáságával szolgálunk. 

Kellemes kiszolgálás és ünnepi hangulat várja Önt és
kedves családját a Diderot könyvesboltban a Szent István
szoborral szemben.

Ha Ön megvásárolja A KoMáRoM, A DunA gib-
RAltáRJA című képes albumot a Diderot könyves-
boltban, ezen utalvány felmutatásával 5 eurós ár-
kedvezményben részesül.

Az album Révkomárom kétezer esztendős törté-
néseit mutatja be képek és dokumentumok tükré-
ben. A könyv magyar és szlovák nyelven is megvá-
sárolható.

5eurós vásárlási
utalvány



Az utalvány december 31-ig váltható be.

bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Megye utca 15, tel. 035/2444410, 035/2444412

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

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

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

bajiova@femad.sk

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

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

Orvos (onkológia, geriátria, sebészet, bel-
gyógyászat, sürgősségi betegellátó osztály,
elfekvő osztály,  FORLIFE n.o  Komárno

11
035/7909284 
vagy életrajz 

a sekretariat@forlife.sk
e-mail címre

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

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

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

leadni személyesen 
az O2 üzletében.

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

2 0948 392 440

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

Jelentkezni személyesen 
a munkaadónál, a 

Komárno, Župná 14 címen

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

1 035/7905203
0907 729 842

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

asistent@wellnesspatince.sk

Területi üzleti képviselő, SR, KOMU-
NÁLNA POISŤOVŇA a.s.. VIG Komárno 1

0904/695177
Jelentkezni a munkaadónál

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

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

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

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

13,00 és 19,00 óra között

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

lehet munkanapokon

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

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

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

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

info@kskomfort.sk címre
Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, 
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905457501

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

035/7782381

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

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

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

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

Komárno, Mederčská 39 címre

Egészségügyi nővér, SR
DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012

035/7722100

Állásajánlatok járásunkból

O2 Üzlet Dunaszerdahely
VÆmbØry `. tØr 52., Dunaszerdahely

O2 ÉrtØkesítØsi pont Nagymegyer
Bartók B. tØr 27., Nagymegyer

O2 Üzlet KomÆrom
Jókai utca 40., KomÆrom

O20800 02 02 02
www.o2.sk/eshop

Hozza Æt telefonszÆmÆt az O2›
ba,

Øs ajÆndØkba kap t�lünk 

AjÆnlatunk 
2012. januÆr 31›ig tart,

Øs szÆmlÆs szolgÆltatÆsainkra 
ØrvØnyes.

F e l h í v á s
A Charita Komárom Közhasznú Társaság, együttműködve a szent András

római katolikus plébániával, amelyet Ivan Ružička káplán 
képvisel, karitatív gyűjtést szervez KARáCsONYI AJáNDÉK 

megnevezéssel. háztartási elektronikai berendezések és ruházat 
adományozását várjuk 2011. december 14-16 között, 14 órától 18 óráig a 

Marianum egyházi Iskola helyiségeiben, a Király püspök utca 30. szám alatt.

A Selye János Egyetem he-
lyiségeiben rendezték meg
múlt szerdán azt az infor-
mációs és pályaválasztási
börzét, amely nagy érdeklő-
dést váltott ki az alapiskolák
és középiskolák végzős di-
ákjai között. A börze szerve-
zői, a komáromi Munka-,
Szociális és Családügyi Hi-
vatal, a Selye János Egyetem,
valamint az egyetem mellett
működő karrierközpont
részletes tájékoztatást nyúj-
tott a végzős diákoknak, ho-
gyan is tervezzék jövőjüket a
munkapiacon. 

Mgr. Nagy Gabriellát, a ko-
máromi Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal igazgató-
nőjét  kérdeztük a börze cél-
járól és annak lefolyásáról.

„Ez egy tervezett akció
volt, és őszintén meg-
mondva, nem is számítot-
tam ekkora érdeklődésre. En-
nek a találkozónak tulajdon-
képpen a végzős alapiskolá-
sok és végzős középiskolások
voltak a célcsoportjai, felnőt-
tek is szép számban megje-
lentek. A Selye János Egyetem
két zsúfolásig megtelt elő-
adótermében párhuzamosan
folytak az előadások, külön a
végzős alapiskolásoknak, kü-
lön a középiskolásoknak. Köz-
ben a többi helyiségben 16 kö-
zépiskola mutatta be tevé-
kenységének lényegét az alap-
iskolák végzőseinek. Ezeken
a standokon minden infor-
mációt be lehetett szerezni az
egyes középfokú tanintézmé-
nyek által nyújtott lehetősé-
gekről. Nagyon sok alapisko-
lás, tulajdonképpen most
döntötte el végleg, milyen
irányban is kívánja folytatni
tanulmányait. A végzős kö-
zépiskolásoknak az egyetem

Sikeres pályaválasztási börze 

mutatta be oktatási rendsze-
rét, és a karrierközpont mun-
katársai látták el tanácsokkal
a diákokat. EURES részlegünk
munkatársai a külföldi mun-
kavállalás lehetőségeit tárták
az érdeklődők elé. Mintegy
600 résztvevője volt az érde-
kes napnak, úgy vélem, na-
gyon sikeres volt” – mondta el
az igazgatónő. 

Ezek azonban csak a kezde-
tek, talán nem is a pályavá-
lasztás a nehezebb része a fia-
talok életének, inkább a
szakma kitanulása utáni el-
helyezkedés. „Való igaz, egy
nagyon hosszú folyamat előtt
állunk. A fiatalokkal meg kell

tanítanunk, hogy nem min-
dig abban a szakmában érünk
el sikereket, amelyet szere-

tünk csinálni. Életünk folya-
mán, akár többször is pá-
lyamódosítást kell végre-
hajtanunk, hogy megold-
juk életünket. Ezért feltét-
lenül szükségessé válik,
hogy egész életünkben ta-
nuljunk, különös tekintet-

tel a nyelvekre. Elsősorban
az államnyelvre gondolok,
melynek ismerete alapfelté-
tel, de ma már nélkülözhetet-
lenné vált a világnyelvek, leg-
alább alapszinten való isme-
rete. A másik dolog: nálunk
még mindig nem nagyon
működnek a családi kisvállal-
kozások, amelyek biztosítják a
család túlélését. Ezen a bör-
zén olyan szakmákat is be-
mutattunk az érdeklődőknek,
amelyek talán jó ötletként
szolgálnak majd a végzős fia-
taloknak. Sokan bizonyára
olyan pályát tudnak válasz-
tani, amellyel függetlenítik
magukat a munkahivatalok-
tól, ami tulajdonképpen hosz-
szú távú cél is kell, hogy le-
gyen” – hangsúlyozta Nagy
Gabriella igazgatónő. 

-böröczky-
Fotó: -úpsvr- 
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Páros belépőjegyet nyertek a Teátrum színház LUXEMBURG GRóFJA
című operettre: Magyar Mónika Komárom, Végh Szilvia, Szilas

Páros belépőjegyet nyertek BERECZKI ZOLTÁN ÉS SZINETÁR
DóRA élő zenekaros nagykoncertre: Jezsó Anett Komárom, tóth Ju-
dit Hetény Jó szórakozást kívánunk!

Nyerteseink

Kitűnő hangulat és a helyi City Dance Club
moderntáncosainak látványos koreográ-
fiái előzték meg a magyarországi sztár-
vendég bemutatkozását a november 25-
én zajlott táncgálán. 

A városi művelődési otthonban megren-
dezett zenés-táncos műsor első részében a
Dunaszerdahelyen is működő Zoltán Erika
Művészeti Tánciskola lányai mutatkoztak
be a közönségnek. Az ő fellépésüket Kiss
Helga és Eva Javorská dalai foglalták ke-
retbe. Majd az est házigazdája, szervezője,
a nagymegyeri City Dance Club több cso-
portja adta elő táncait a zsúfolásig megtelt
nézőtéren helyet foglaló négyszáz néző-
nek. A siker nemcsak a moderntáncosok-
nak volt garantált, de a legvégén fellépő,
magyarországi L. L. Juniornak is, aki da-
laival teljesen tűzbe hozta a közönséget. A
mintegy ötven perces koncert alatt a kö-
zönség együtt dalolt a népszerű énekes-
sel, azaz Lesi László Csabával.

Kép és szöveg: kozo

L. L. Junior forró hangulatot
varázsolt a nézőtérre

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI
dňa 05. 01. 2012 o 9.00 hod.

Nehnuteľnosť na LV č. 827, k. ú. Patince
Rekreačná chata, spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vyvolávacia cena: 137.000,- €
(Dražobná zábezpeka: 68.500,- €)

Obhliadka nehnuteľnosti: dňa 16.12.2011 o 12,30 hod

Miesto konania dražby:
Exekútorský úrad v Žiline

JUDr. Jozef Kaduch, Dolný val 30, 010 01 Žilina

Kontakt: 041/ 5640 863, 5640 864, sekretariat@kaduch.sk

KOMpleTNá ReKONšTRUKCIA BYTOv A DOMOv
lAKásOK És házAK TelJes áTÉpíTÉse

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

Obkladanie / Csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MáTYUs RÓBeRT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Múlt heti számunkban beszámoltunk egy télre itthon
maradt gólyáról, most pedig közzétesszük a komáromi he-
tes lakótelepen élő nyúl fényképét, amely hősiesen viseli
kényszerű, vagy maga választotta sorsát. 

nyulunk nagyon ügyes, életrevaló és a lakótelep ap-
raja-nagyja közkedvelt állatává vált. Sokan hoznak neki ká-
posztalevelet, sárgarépát, s szurkolnak neki, hogy sokáig
bírja a küzdelmét. befogni szinte lehetetlen, mert nagyon
tud futni is, s kellőképpen bizalmatlan. Megkérnénk tehát
a kutyásokat, tartsák pórázon kutyáikat, mert már párszor
megkergették szegény nyuszit. -d-

Felröppent a hír, hogy ismét felbukkant Csal-
lóközben az aranysakál.

Az első szlovákiai sakál-feljegyzés 1947-ben tör-
tént. Ezután hosszabb idő telt el, míg 1989-ben új-
ból jelezték szlovákiai előfordulását. 1995-ben a
Nyitrai járásban, később pedig 1996-ban Bős kör-
nyékén láttak aranysakált. Most újból felbuk-
kant Bodak, Bős és Kulcsod területén, és mivel ez
a község elég közel van Csicsóhoz, így csak idő
kérdése, mikor jelenik meg tájainkon. 

Egy kifejlett aranysakál 70–105 centiméter,
farka körülbelül 25 centiméter, marmagassága
38–50 centiméter, súlya 7–15 kilogramm. Iz-
mos lába a farkasokéhoz hasonlóan igen al-
kalmas hosszan tartó üldözésre, így a 40 km/h
sebességet akár egy órán át is képes tartani.
Bundája világosabb és barnás színezetű, farka
és hasi oldala szürkésfehér. Füle a rövid szőr-
zet közt nagyobbnak hat, mint a farkasé. Jel-
lemző rá az elnyújtott üvöltés, rövid, vonyító és
ugató hangok. Állkapcsa sokkal finomabb és
gyengébb, mint a farkasé. A kisebb állatokat
önállóan is képes elejteni, rágcsálóspecialis-
tának mondható, de ha nem jut elég táplá-
lékhoz, akkor a települések közelébe is beme-
részkedik némi hús reményében. 

Egyes, a fajtával foglalkozó kutatók véleménye
szerint számítani kell arra, hogy az aranysakál
néhány éven belül benépesíti a számára alkal-
mas hazai élőhelyeket, így nem kizárt, hogy a
Csallóközben is megveti a lábát. -pint-

A lakótelep nyula

Az aranysakál a régiónkban is debütál

lappangó kor az alsó végtagi
verőérszűkület. nemzetközi fel-
mérések szerint az 50 év feletti
lakosság mintegy 30%-a veszé-
lyeztetett. Egy magyar férfi 17,
egy magyar nő 14 évvel él keve-
sebbet, mint nyugat-európai
kortársa. A végtagok ereinek
szűkülete vagy elzáródása ön-
magában is súlyos egészség-
ügyi-szociális terhet jelent az
évente elvégzett kb. 7000 vég-
tagamputáció következtében.
Az érszűkületben szenvedő be-
tegek számára a szívinfarktus
és szélütés (stroke) kockázata
is jelentősen megnő, ezzel sú-
lyos, életveszélyes állapotot elő-
idézve.

Sok vezető beosztású honfitár-
sunk nem is gondolja, mekkora
veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja
következtében, hiszen környeze-
tében az érszűkület legfőbb rizi-
kófaktorai vannak jelen. Az érel-
meszesedés sokszor már 40 éves
korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen
van jelen a szervezetben és csak
évek  múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végta-
gokkal, szívtáji szorító fájdal-

makkal. Sajnos a cukorbetegség
elkerülhetetlen szövődménye a
hajszálerek károsodása, amely
sokszor a nem gyógyuló sebek
miatt a beteg végtagját, de életét
is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szen-
vedők családja is gyakran meg-
sínyli e betegséget, a beteget lel-
kileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős
része is ebből a betegségcsoport-
ból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műté-
tektől az érszűkületes betegek-
nek, hiszen az új magyar talál-
mány, a sonoterápia a betegek
85%-ánál eredményes! A gyógy-
mód klinikailag igazolt, fájdalom-
és  mellékhatásmentes. A terá-
pia lényege: az artériákban kiala-
kult érszűkület vagy elzáródás ke-
zelése a szívösszehúzódással
szinkronban adagolt alacsony
frekvenciájú hanghullámokkal.
Ez a nagyon hatásos  gyógymód
lehetővé teszi mindazok állapo-
tának javítását, akik az eddigi ke-
zelési módokkal nem tudnak
megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti
eljárások, vagy nem vállalják azt.
Az alsóvégtagi- és nyaki érszűkü-
letesek, a koszorúér-betegek, a cu-

korbetegség érszövődményesei,
azaz bármilyen érelmeszesedéses
megbetegedésben szenvedők bíz-
hatnak a sonoterápia eredmé-
nyességében. Ez az új eljárás ki-
egészítheti a többi gyógyítási
módszert, része lehet komplex re-
habilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen al-
kalmazható. A test egészére fejti
ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladago-
lás sem lehetséges. Már az első
20 kezelés alatt megkezdődik az
érezhető és műszeresen is mér-
hető javulás. Az egész testben
tisztítja az ereket, és olyan irigy-
lésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A
sonoterápia más eljárással nem
helyettesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelés-
ből álló kúra eredményeként a
járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök meg-
szűnnek, a végtagok átmelegsze-
nek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek be-
gyógyulnak. A szívbetegek ter-
helhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek el-
ragadtatással szólnak az ered-
ményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fáradé-

konyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal job-
ban érzem magam. Külön köszönet a sze-
mélyzet hozzáállásáért.˝ 

balla árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom is
nőtt. lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-t is
el tudok gyalogolni görcsök nélkül.” 

baranyai tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak telje-
sen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szépen
gyógyulnak. A kezelésekre örömmel járok, csak
ajánlani tudom!˝

Auxner lajos (71) Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentősen
javíthatók!

Jelentkezzen 
fájdalommentes 
thermokamerás 

állapotfelmérésre!
dr. Schéder ákos 
- vezető főorvos
bejelentkezés: 

+36 30 638 24 88
Sonocentrum 

- Komárom, 
Szent lászló u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

A szavazás előtti vitában
többen is felszólaltak. Gör-
föl Vilmos független képvi-
selő Néveri Sándor (MKP)
polgármesternek címezve
szavait azt kifogásolta, hogy
érdekes módon, de fél évvel
ezelőtt a polgármester sze-
rint nem kellett Fodor
László jelenlegi ügyvezető
kinevezéséhez a testület jó-
váhagyása, most meg igen.
„Úgy néz ki, mintha saját
törvényeket alkotnál ma-
gadnak” – fűzte még hozzá
Görföl. Az ügyvezető sze-
mélyének jóváhagyásával
kapcsolatban egy másik
független képviselő, Vrezgó
Erzsébet pedig a következő-
ket kifogásolta: „Kétszer
ugyanaz a folyamat, egyszer
kellünk hozzá, egyszer meg
nem kellettünk hozzá”. A
témával kapcsolatban Do-
bis László független képvi-
selő megjegyezte, hogy a
közelmúltban feltöltött vá-
rosi statútum szerint a vá-
rosi tulajdonú cégek veze-
tőinek kinevezéséhez és
visszahívásához is kell a plé-
num beleegyezése.

Az ügyről tudni kell,
hogy Néveri Sándor, mint
a Termál Kft. egyszemélyes
közgyűlése, a jogkörére hi-
vatkozva, visszahívta funk-
ciójából a két korábbi ügyve-

zetőt, előbb Mikóczy Dé-
nest, majd nem sokkal ké-
sőbb Dobis Ildikót. Leváltá-
sukat többek között azzal
indokolta, hogy egy júniusi
ellenőrzés során kiderült, a
Termál Kft. a plénum által
korábban jóváhagyott mint-
egy 911 ezer eurós lízinget
végül 1 millió eurós kölcsön
formájában vette fel a bank-
tól, továbbá a cég két eset-
ben is vett fel rövidlejáratú
hitelt, 200 ezer eurót áfa-tör-
lesztésre, majd egy újabb
200 ezer eurós hitelcsoma-
got pedig üzemeltetési költ-
ségekre, amelyekről szintén
nem értesítették az önkor-
mányzatot. 

A két ügyvezető leváltá-
sával és az ideiglenes
ügyvezető kinevezésével
kapcsolatban egyébként
feljelentést tett a Termál
Kft. felügyelő tanácsa, hogy
a bíróság érvénytelenítse
az egyszemélyes közgyűlés
(ez esetben Néveri Sándor
polgármester) döntéseit,
mivel a felügyelő tanács
szerint azok nincsenek
összhangban az idevágó
törvényekkel. A bírósági
beadvány egyik aláírója,
Ivan Bobkovič képviselő, a
kft. felügyelő tanácsának
tagja elmondta a múlt szer-
dai plénumon, hogy Tibor
Križan személye ellen
nincs semmi kifogása, de
szerinte meg kellene várni
a bíróság döntését az ügy-
gyel kapcsolatban, s csak
azután kellene lépni az
ügyvezető kérdésében. A
programpontról végül sza-
vazott a testület, a tizenhá-
rom képviselőből kilenc
adta le voksát, melyből
nyolc igen mellett egy ér-
vénytelen volt. Így a Ter-
mál Kft. új ügyvezető igaz-
gatója Tibor Križan lesz, aki
egyben az üzemigazgatói
funkciót is betölti. A cég
ideiglenes ügyvezetőjét, Fo-
dor Lászlót azonnal vissza-
hívja a polgármester,
amint a cégbírósági bejegy-
zésben megjelenik a most
jóváhagyott ügyvezető
neve. 

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Új ügyvezetője van 
a Termál Kft.-nek
Kisebb vita kerekedett a helyi hévízfürdőt üzemeltető,
városi tulajdonban lévő termál Kft. új ügyvezetője jó-
váhagyásának napirendi pontjában a december 7-én
megtartott plénumon, amely az egy héttel korábban be-
rekesztett gyűlés folytatása volt. 

Tibor Križan üzemigazgató
ezután ügyvezető igazgató
is lesz
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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

Meghívó
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.

Már ifjúságfalván is vannak bér-
lakások. november 30-án ünne-
pélyes keretek között adták át a
községben „első fecskéknek”
számító lakásokat.

Néhány évvel ezelőtt felmérést
végzett az akkori önkormányzat,
hogy a 2006-tól üresen álló óvoda
illetve iskola romos épületét át-
alakítanák bérlakásokká. Mint
utóbb kiderült igény mutatkozott
az említett épületben levő lakás-
okra. Így az önkormányzat tavaly
adta be a kérvényt, melyet el is fo-
gadtak. A kilenc lakásegységből
álló épületben 4 darab egyszobás
és 5 darab kétszobás lakás talál-
ható. Az ünnepélyes átadáson
Gönczöl Gabriella, a falu polgár-
mesternője értékelte a gútai Fits-
tav vállalat munkáját. Örömét fe-
jezte ki, hogy sikerült megvalósí-
tani ezt a beruházást, ezzel is kissé
normalizálva az amúgy is nagy la-
kásgondokat. 

A hivatalos szalagvágást köve-
tően átadták a kulcsokat a boldog
lakástulajdonosoknak. Gönczöl
Gabriella elmondta, hogyha igény
mutatkozik újabb bérlakások ki-
alakítására az önkormányzat tá-
mogatja a kezdeményezést.

Kép és szöveg: -pint-

Mgr. Holocsy Dénes százados, a rendőrség járási testületének
igazgatója szólt a megjelentekhez. Kifejtette, hogy régiónkban
is egyre nagyobb számban találkozhatunk kábítószer-fogyasz-
tókkal és -gyártókkal is, és nem lehet egy kézlegyintéssel elin-
tézni ezt a problémát. A továbbiakban Mgr. Nagy Gabriella, a
Komáromi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgató-
nője ismertette a jelenlegi szociális helyzetet, ami - mondjuk
meg őszintén - nem valami rózsás. Egyre nagyobb a munka-
nélküliség. Bár a szabad munkahelyek száma növekedett, de
ezek nagy része különböző feltételekhez kötött. Felhívta a je-
lenlevők figyelmét a régiónkban elharapódzott családi erő-
szakra, melyet hosszútávon mindenképpen orvosolni kell. Mé-
zes Renáta, a Dexia Bank referense tájékoztatta a polgármes-
tereket a jövőre esedékes névváltoztatásról és a bank tevé-
kenységeiről. 

A nap hátralevő részében a helyi problémák megoldása ke-
rült a középpontba, majd baráti hangulatú beszélgetéssel ért vé-
get a 2011-es év utolsó polgármesteri találkozója. -pint-

Polgármesterek
találkozója

Bérlakásokat adtak át
Megyercs

Ifjúságfalva

idei utolsó találkozójukat tartották a nyugati régióban fekvő
falvak polgármesterei Megyercsen. Egy-két kivétellel minden
érdekelt tiszteletét tette ezen a fontos találkozón, melyen kü-
lönböző beszámolókat hallhattak a rendőrség, a szociális és
családügyi hivatal, illetve a bankok részéről.

Néhány ember lelkesedésének köszönhetően érdekes, kü-
lönleges díszt kapott Szilas település. A községi hivatal mellett
felépítettek egy mézeskalács-házikót, melyet főleg az esti órák-
ban csodál a falu apraja-nagyja, persze a környékről is sokan
jönnek megnézni ezt a látványosságot. 

Tóth Péter, a falu polgármestere elmondta, hogy valami kü-
lönlegeset, mást akartak csinálni, mint a környező települések.
„Egy nagyon szép díszítést sikerült kitalálnunk, és elmondha-
tom, sikerült meglepetést szereznünk” – mondta a falu első
embere, majd hozzátette: „Külön köszönet jár ezért Ferenczi
Mártának és Fügedi Editnek, akik nélkül ez semmiképpen
nem valósulhatott volna meg. -pint-

Mézeskalács 
házikó Szilason



Átadták a felújított
tűzoltószertárt
Szlovákia kormánya 2008-ban olyan határo-
zatot fogadott el, hogy minden ötszáz la-
kosnál nagyobb községnek tűzoltószertárt
és tűzoltótestületet kell fenntartania. A ré-
giófejlesztési minisztérium pályázatot hir-
detett a helyi tűzoltószertárak felújítására,
ám ebben csak az előre kijelölt községek ve-
hetnek részt, összesen 120 az egész ország-
ból.

A Perbetei Önkéntes Tűzoltótestület veze-
tése és a község önkormányzata már 2002 óta
kereste a lehetőségeket szertáruk javításának,
átépítésének, esetleges bővítésének finanszí-
rozására. 2007-ben jelent meg az első lehető-
ség, amikor a kormány elfogadta az ún. „A
tűzoltó- és mentőtestület és a községi tűzoltó-
testületek új területi erő- és eszköz-elosztását”
és ehhez kapcsolódva elfogadta azon tűzoltó-

állomások és tűzoltószertárak jegyzékét, me-
lyek pénzeszközökre pályázhatnak a Régiófej-
lesztési hivatalnál. Ezen jegyzék tartalmazta
Perbetét is. 

A felújítási munkálatok elkészültek, így
múlt vasárnap délután ünnepélyesen is átad-
ták a felújított községi tűzoltószertárt a községi
hivatal mellett. 

Az átadáson megjelent Vendelín Horváth, a
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltótestület főtitkára,
Skrivánek Árpád, a Járási Tűzoltótestület tit-
kára, Hagyina László elnökségi tag, Kósa Jó-
zsef, Perbete polgármestere, a képviselő-tes-
tület tagjai, a helyi tűzoltók és az érdeklődők.
A vendégeket Zahorcsek Zoltán, a helyi szer-
vezet elnöke köszöntötte. A helyi iskola ta-
nulói rövid kultúrműsorral köszöntötték a
megjelenteket, majd a falu polgármestere vá-
zolta a tűzoltószertár felújítását. A község pá-
lyázatát végül is elfogadták, így 2010 március
1-től kezdetét vehették az építési munkála-
tok. A pályázat elfogadott összege 245 ezer
euró volt, melyből 5 %-ot a községnek kellett
vállalnia.

A felújítás javításokra és bővítésre isvonat-
kozott. A javítások során nagy hangsúlyt fek-
tettek az épület működtetése során felhasz-
nált energiák csökkentésére, nyílászárók cse-
réjére és a homlokzat felújítására. A bővítés
egy tűzoltó technika tisztítására szolgáló he-
lyiség és egy szennyeződés-mentesítő helyi-
ség, valamint egy személyi felszerelés tisztítá-
sára szolgáló helyiség építésére összpontosí-
tott. Továbbá a tetőszerkezet átépítése ún. nyer-
ges tetőre, majd ennek beépítése biztosítja
majd az említett tűzoltószertáraknál megkö-
vetelt előírások teljesítését.

Vendelín Horváth nem jött üres kézzel, 6 db
új tömlőt adott át a szervezetnek, valamint
Szent Flórián emlékplakettet a falu első em-
berének. 

(miriák)
A szerző felvételei

Perbete

októberben a város szerző-
dést írt alá a Környezetvé-
delmi Alapnál a szennyvíz-
tisztító-állomás kapacitásá-
nak növelésére, a meglévő
4070 Eo szabványt 9291
Eo-re módosították. Erre a
célra az alapból 4 723 404
eurós támogatást kapott a
város.

Az állomás a bővítés által
új technológiai berendezése-
ket kap. Ennek következtében
feldolgozzák a befolyó esővi-
zet, ezáltal csökken a hidrau-
likus megterhelése az állomás
biológiai szennyezettségének,
továbbá ez biztosítja a tisztítás
nagyobb hatékonyságát. Az új
létesítmények rá lesznek kap-

csolva a régire, a megtisztított
vizet pedig a meglévő állo-
máson keresztül vezetik el. 

A bővítés során a következő
létesítményeket valósítják
meg: szivattyúállomás az öb-
lítővíz befolyására, a mecha-
nikai előtisztító épülete, eső-
víz-tartály, biológiai sorok, be-

helyezett tartály, üzemeltetési
épület és szellőző.

A bővítés előrelátható költ-
sége 5 668 083,60 euró. A
munkálatokat októberben
kezdték el, 2015 december vé-
gén fejezik be. 

(miriák)
A VH felvételei

Növelik a szennyvíztisztító-
állomás kapacitását

Ógyalla

Új bolt Komárom belvárosában

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

A termékek tartósítószert és egyéb mesterséges

adalékanyagokat nem tartalmaznak!

Minden kedves vásárlót 
szeretettel várunk!

Egészségükre!

Karácsonyi aKcióK!!!

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

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. 2011 
v priebehu každého dňa.

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

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

Karácsonyi aKcióK!!!
Hűségkártya
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Az ötvennyolc éves múltra
visszatekintő Karvai Szakkö-
zépiskolában ebben az évben
is megszervezték a „nyitott
kapuk” programot. Az érdek-
lődők megtekinthették az is-
kolát és a termeket, műhe-
lyeket, ahol a diákok tanul-
nak és készülnek az életre.

Ennek keretében a négy
nap alatt nagyon sok érdek-
lődő - tanuló és szülő - láto-
gatta meg az iskolát. A meg-
jelent érdeklődőket az iskola
igazgatója, Varga Péter fo-
gadta, és tájékoztatta őket az
iskola múltjáról, jelenéről és
jövőjéről is. 

Továbbra is az iskola húzó-
szakja a kertészet-virágkötő-
berendező, asztalos, szakács-

pincér, valamint a kert-, park-
építő és -fenntartó szakmun-
kás szak. Az iskolát jelenleg
200 tanuló látogatja. A diák-
létszám adta fejkvóta arra
elég, hogy az iskolát zökkenő-
mentesen üzemeltessék. Ter-
mészetesen az iskola nagyban
hozzájárul a központi költ-

ségvetéshez, mivel komoly
gazdasági tevékenységet foly-
tatnak, elsősorban az asztalos
termékek gyártásával és érté-
kesítésével. De ugyanúgy ter-
mel az üvegházban a kerté-
szeti részleg is. Évente 15 ezer
egynyári virágot produkálnak
ki. Kép és szöveg: miriák

Az előző évekhez hasonlóan a kulturá-
lis bizottság idén is adventi koszorú
készítésre hívta a falu apraját-nagy-

ját. A dunaradványiak azt tartották, ne csak
a szívükben készüljenek a karácsonyra, ha-
nem tegyék szebbé a várakozást saját kezű-
leg készített adventi koszorúval.

A karácsonyi zene mellett, jó hangulatban
kicsi és nagy együtt dolgozott azon, hogy ka-
rácsonyra készülve szebbé tegyék otthonu-
kat. A már hagyományos nagy adventi ko-
szorú is fel lett díszítve, melyet az előző
évekhez hasonlóan idén is a református
templom közelében helyeztek el. A falu ka-
rácsonyfáját is felállították már.

(miriák)
Zalackó Ilona felvétele

Mikulás nap Aranyoson
A helyi önkormányzat december elején rendhagyó Mikulás
napi ünnepséget rendezett a helyi kultúrház nagytermé-
ben. A rideg, ködös idő ellenére kicsik és nagyok egyaránt kí-
váncsiak voltak az eseményre. 

A kultúrház előtt pónilovas fogat várta a sétakocsikázásra
váró gyerekeket. Közben a kultúrházban már elkészült a ven-
dégeknek az igazi falusi hagymás-zsíros kenyér, a felnőtteknek
a forralt bor, a gyerekeknek pedig a meleg tea. A Mikulás na-
pon kiosztották az elkészített csomagokat, amelyeket a Miku-
lás személyesen adott át minden gyereknek. Ezt követően a
Kóczán Mór Alapiskola és óvoda pedagógusai kézműves fog-
lalkozást tartottak, ahol a jelenlevők kipróbálhatták alkotó-
készségüket. A csomagok átvétele után a gyerekek közös fotó-
záson vettek részt a Mikulással és a Krampusszal. -pint-

Egy teljesen új koreográfiával rendezték meg az idei Mikulás
partit. Ennek lényege, hogy a Mikulás a község főterén ütötte
fel a „rezidenciáját”, és ide várta a helyi gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt. Akik jöttek is szép számban. 

Az új gondolatatot láthatóan siker koronázta, mert három
óra után kishíján megtelt a főtér. Volt itt minden, ajándékok
garmadája, forró tea gyerekeknek, rumos tea felnőtteknek, mi-
kulássapka és a nyugdíjasok finom süteményei, és természe-
tesen az ilyenkor elmaradhatatlan jókedv. A Mikulás pedig a
segítőivel bőkezűen osztogatta a megérdemelt ajándékokat.

Kép és szöveg: -pint-

Mikulás a főtéren

Mikulás show

Újszerű Mikulás parti
Megyercs

Adventi Nyitott napok
Karva Csicsó

Dunaradvány

Karácsonyváró a falu Mikulásával

Készülnek a karácsonyra

A Vöröskereszt alapszervezete tizenegyedik
alkalommal rendezte meg a karácsonyvárót
„A Mikulás téged vár“ címmel. Az évről évre
rangosabb ünnepségen a községben élő 15
év alatti gyerekeket és sérült polgárokat –
korra való tekintet nélkül – megajándékoz-
ták a közelgő ünnepek alkalmából.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban Dikácz
Erzsébet és Sukola Kornél, a helyi szervezet el-

nöke köszöntötte a megjelenteket. A gyer-
mekek hangos tapsolása mellett batyuval a
hátán, csengővel a kezében megérkezett a Mi-
kulás is, majd közösen a megjelentekkel meg-
tekintette a kultúrműsort, melyben felléptek a
helyi oktatási intézmények tanulói és a ma-
zsorettcsoport tagjai. Az ünnepi műsor után
nem maradhatott el az ajándékcsomagok ki-
osztása sem.

(miriák)
A szerző felvétele

Perbete

Bogya

A szépen feldíszített központi téren már ott
állt a fenyőfa, az adventi koszorú. Minden
adott volt a Mikulás fogadására, aki meg is ér-
kezett a gyerekek nagy örömére.

Idén több mesefigura is elkísérte a Fehérsza-
kállút. Többek között Csipkerózsika, Piroska és a
farkas, az ólomkatona és számtalan más mese-
beli lény. Az esemény egyik jellegzetes pontja
volt, hogy most nemcsak a Mikulás osztott aján-
dékokat, hanem a mesebirodalom kedves figu-
rái is. Estére majdnem megtelt a község főtere
gyerekekkel és kíváncsiskodókkal, akik sütemé-
nyeket kóstolhattak. Az önkormányzat a felnőtt
lakosságra is gondolt, akiket forralt borral ven-
dégelt meg. -pint-

Az idén sem vártak hiába a Tarczy Lajos Alapiskola alsó és
felső tagozatosai a Mikulásra. Krampuszok, ördögök, ma-

nók és angyalkák társaságában érkezett meg a Nagyszakállú. Hó
hiánya miatt szánon megközelíthetetlen volt a vidék, így lo-
vashintón érkezett. A gyermekek azonnal körbevették, ki öröm-
mel, ki egy kis félelemmel az arcán üdvözölte az ajándékot
hozó Mikulást. Az ajándékozásból nem maradtak ki az iskola
pedagógusai és alkalmazottai sem. Utána bejárta az egész te-
lepülést és a csilingelés hallatán minden ház ablakában fejek
bukkantak elő, hogy üdvözöljék őt.

(miriák)
Rancsó Andrea felvétele

A község fiataljai egy 2,5 m-
es hóembert, 1,8 m-es Miku-
lást és adventi koszorút készí-
tettek közös összefogással. A
látványosságra több ember is
felfigyel és gyönyörködik
benne. Legtöbb örömet a gye-
rekeknek okozzák a szalmával
kitömött érdekességek.

beke Veronika

Lovashintón 
érkezett...

Hetény

A kilencedik osztály tanulói vállalták az ajándékosztást

Hóember, Mikulás 
és adventi koszorú

Kép: Androvics Adrianna
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Sok Mikulás napot rendez-
tek már Lakszakállason, de az
idei kivételes és egyedi volt.
Nem kis meglepetés érte a
laki gyerekeket. A kultúrház-
ban kipróbálhatták a külön-
böző játékokat, mint pl: az  ug-
rálóvárat, trambulint, bungee
jumpingot, az asztali focit és a
különleges színű és alakú ke-
rékpárokat. Közben megjelent
az „ünnepelt” is, a Mikulás,
de most sem jött egyedül. El-
kísérte őt a Krampusz, az An-
gyalka és a kis Tündérke is. A
gyerekek szavaltak, beszélget-

Nyoma sem volt a hóesés-
nek december 6-án mégis
megérkezett a Tündérkert
óvodába is a Mikulás. A put-
tonya teli szeretettel, amit
ajándék formájában kapott
meg minden gyermek. Vi-
szonzásul dalokkal, versekkel
kedveskedtek a Mikulásnak,
amit a nagyszakállú  nagy
örömmel fogadott.

Domján Erzsébet,
óvónő

tek a kedves vendégekkel. A
Mikulás a gyerkőcöknek, se-
gítőivel közösen, szaloncuk-
rot osztogatott. A fáradhatat-
lan gyereksereg hosszú ideig

élvezte az önfeledt játszás
adta örömöket. Így zárult a
község által szervezett egyedi,
hangulatában különös Miku-
lás napi délután. -pint-

A „tündéreknél“ is járt a Mikulás
Gúta

Keszegfalva

Lakszakállas

Gyerekek öröme

nagyszabású Mikulás ünnepség helyszíne volt a keszegfal-
vai kultúrház, ami zsúfolásig megtelt. A gyerekek már alig
várták, hogy elkezdődjön a műsor. 

Elsőként LehockýMilan, polgármester mondott nyitóbeszé-
det, majd a helyi magyar és szlovák óvodások illetve alapisko-
lások műsorát nézhették meg a jelenlevők. Ezt követően lépett
színpadra a diákszínjátszók helyi csoportja, akik egy táncbeté-
tet mutattak be. Ezután egy hamisítatlan show műsor vette kez-
detét Tamás és a jampeccsajok jóvoltából, akik Szabó Márta
meglepetésvendéggel együtt fergeteges show műsort produ-
káltak. Tamás több alkalommal felhívta a gyerekeket a szín-
padra, így a végén egy közös színpadi műsorral zárult a nem
mindennapi keszegfalvai Mikulás ünnepség.

Kép és szöveg: -pint- 
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KOS
Elkezdődött a karácso-
nyi őrület nálad, és
azon töröd a fejed,

hogy mivel tudsz majd előállni,
amivel megleped az egész csa-
ládot.

BIKA
Pénzgondjaid lehet-
nek, ha mértéktelenül
költekezel. Nem érde-

mes túlzottan ragaszkodni ah-
hoz, amit most nem kaphatsz
meg, inkább örülj annak, ami
van.

IKREK
Kimerült leszel, sok
munka vár még rád ka-
rácsonyig. Sajnos ez ki-

hat majd az ünnepekre is. Azért
próbálj meg kissé ellazulni.

RÁK
Ne a világot okold a
bajaidért, te is tehetsz
arról, hogy ide jutottál.

Tarts ki még egy kicsit, szenve-
désed hamarosan véget ér.

OROSZLÁN
Egy ártatlan kijelentés
most olyan megbán-
tottságot és sértődést
eredményezhet, amit

később nehéz lesz helyrehozni.
SZűZ

A váratlan találkozá-
sok és fordulatok hete
ez. Felbukkanhat a lát-

határon egy rég nem látott, ked-
ves ismerős, aki ugyancsak
megzavarhatja érzelmi életedet.

MÉRLEg
Ha kiszemeltél valakit,
ideje elvetni a szere-
lem magjait. Ha türel-

mesen, gondosan ápolod, meg-
hozza a várva várt gyümölcsöt.

SKORPIÓ
Ne engedd, hogy egy
nem várt csalódás el-
söpörje az álmaidat.
Még nincs veszve

semmi, pusztán több időre van
szükséged ahhoz, hogy megva-
lósuljanak az elképzeléseid.

NyILAS
Muszáj lenne kicsit pi-
henned. Csak akkor bí-
rod a terhelést, ha tisz-

teled saját magad. Ne hidd,
hogy mindent elbírsz.

BAK
Most kifejezetten jól
érzed magad a renge-
teg elfoglaltságod kö-

zepette, ezért nehezen tudod
felmérni, mikor kéne abba-
hagyni a munkát.

VíZöNTő
Ne szégyelld, ha segít-
séget kell kérned má-
soktól. Ez nem a gyen-

geség jele, inkább azt mutatja,
hogy nagyon is tisztában vagy a
saját határaiddal.

HALAK
A munkában elkezdő-
dik az őrület, de ne ag-
gódj, mert pluszbevé-

telre számíthatsz. K
és

zí
te

tt
e:
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Programajánló

HumorVíno KomárnoVíno Komárno

Adresa:
Mestská tržnica prízemie

č. 48. Komárno

0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

VEĽKÁ  AKCIA

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

A minősítő versenyek két
helyszínen zajlottak. A zsűri
több mint harminc csoport
produkciója közül választotta
ki a számukra legmegfelelőb-

beket. A díjkiosztó gálaműsor
Görföl Jenő, a Csemadok or-
szágos titkárának beszédével
indult. A következőkben a
zsűri elnökei, Tari Lujza és

Vakler Anna szóltak a jelen-
lévőkhöz.

A zsűri értékelése alapján
aranysávos és kiemelt arany-
sávos minősítést kapott a
martosi női népdalkör és a
naszvadi Búzavirág női ének-
lőcsoport. 

A VIII. Bíborpiros szép ró-
zsa országos népzenei vetél-
kedő döntője „A csitári he-
gyek alatt“ című népdal elé-
neklésével zárult.

(miriák)
Gál Mária felvétele

A szlovák tannyelvű alapis-
kola igazgatósága második
alkalommal szervezte meg a
gyermek folklór-társulatok
fesztiválját, „Marcelfolkfest“
címmel.

A zsúfolásig megtelt kul-
túrházban az iskola igazgató-
nője, Mgr. Agneša Kajtárová
köszöntötte a meghívott ven-
dégeket és a jelenlevőket. A
fesztivál alkalmat nyújt az is-
kola mellett működő folklór-
társulat – a Marcelka – bemu-
tatkozására, a közönség pedig
lehetőséget kap a régió tele-
pülésein élő folklór-csoportok

megismerésére. Ez a fesztivál
a régióban szinte egyedülálló.

A kétórás műsorban első-
ként a Marcelka folklór-cso-
portot láthatta a közönség,
majd következett az ógyallai
Rosnička, a dulovcei Lúčik, a
helyi magyar tannyelvű alap-
iskola mellett működő Nap-

sugár csoport, a perbetei folk-
lór-csoport. A fesztivált a nép-
szerű Dunajíček és Dunaj
együttesek fellépése zárta.

A közel 180 szereplő ferge-
teges műsorát vastapssal ju-
talmazta a szép számú kö-
zönség. (miriák)

A szerző felvétele

A martosi és a naszvadi népdalkör
aranysávos minősítést kapott

Marcelháza

Bátorkeszi

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHo) 20 évvel ezelőtt
határozta el, hogy december
1. az AiDS elleni harc világ-
napja lesz. A halálos kór
nem kerülte el Szlovákiát
sem. Jelenleg 260 beteget
tartanak nyilván, közülük 50
AiDS fertőzött. A betegség
által eddg 32-en haltak meg.
A bátorkeszi Szlovák Tan-
nyelvű Alapiskola igazgató-
sága is tett egy felhívást és
második alkalommal kapcso-
lódott be az AIDS elleni küz-
delemre, összefogásra és em-
lékezésre vonatkozó akcióba.

Amint azt Alena Bazsová
pedagógusnő, főszervező la-
punknak elmondta, az
aprócska piros szalag nem ke-
vesebbet hivatott jelképezni,

mint a szeretetet, a vért és a
betegségből származó testi-
lelki fájdalmakat, az AIDS el-
leni szenvedélyes és gyakran
kilátástalan harcot, és végül,
de nem utolsósorban arra
próbál ráébreszteni, hogy a
biztonságos szex szinte sem-
mibe nem kerül, de pusztán
hanyagságból s nemtörő-
dömségből nagy árat fizethe-
tünk a felelőtlenségért. Az is-

kola tanulói ismertették a be-
tegség rövid történetét, majd
minden osztály bemutatta a
halálos kór elleni képzőmű-
vészeti alkotásaikat. A ren-
dezvény az iskola udvarán ért
véget, ahol egy nagyméretű
piros szalagra minden tanuló
elhelyezte a mécsest, ezzel is
emlékezve a több millió el-
hunytra és betegre. (miriák)

A szerző felvétele

Gyermek folklór-társulatok
fesztiválja

Kétévente, éspedig minden páratlan évben mérik össze tudásukat a népdalkörök, éneklő-
csoportok, szólóénekesek, néptánccsoportok és citeraegyüttesek a bíborpiros szép rózsa
népzenei vetélkedőn. A szlovákiai magyar népzenekedvelők és művelők országos se-
regszemléje 2011-es döntőjére Dunaszerdahelyen került sor, nyolcadik alkalommal.

Piros szalag – az összefogás, 
a küzdelem és az emlékezés jelképe

ÉSZAK-KOMÁROM:
limes galéria: Csütörtöki András, Mézes Árpád, Alexander
Koreň: Újjászületett műemlékek - a kiállítás január 12-ig te-
kinthető meg.
Zichy Palota:
Szkukálek Lajos kiállítása január 28-ig tekinthető meg.
tiszti pavilon:
December 16-án 18.00 órakor  Adventi kórushangverseny.
Közreműködnek:  A Béke Utcai óvoda Malý námorníček kó-
rusa, A VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek kórusa és
az alapiskola gyermekkara, a  Kantantína női kamarakórusa,
a Gaudium vegyes kar. Vendég: Gaál Jenő, a Szlovák Filhar-
mónia kórusának szólistája. A belépés díjtalan!
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, nádor u. 8:
A budapesti „HUBA“ képzőművészeti csoport kiállítása. 
VMK: December 12-én 18.00 órakor „Út a fényhez” – kará-
csonyi meditációk Vörös Judittal. Belépődíj: 1,50 €. December
16-án 18.00 órakor  „óvja egészségét – takarékoskodjon a
gyógyszereken“ (SK), belépő: 1,50 €.
RÉV Magyar Kultúra Háza:
December 17-én 18.00 órától Karácsonyi fonó. Táncház és tánc-
tanítás. Azt est folyamán megtekinthető Németh Laci népi
standja izgalmas népművészeti vonatkozású portékájával!
Csemadok galéria: A komáromi Művészeti Alapiskola kép-
zőművész szakos diákjainak kiállítása. 
Klapka tér:
December 12-23 „Menjünk együtt Betlehembe!” – adventi
fesztivál és vásár. Betlehemes játékok, karácsonyi dallamok,
hagyományőrzők bemutatói, énekkarok karácsonyi szóla-
mai és karácsonyi vásár várja azokat, akik ezidőtájt kiláto-
gatnak a város főterére.
Marianum Magyar tannyelvü Egyházi iskolaközpont kol-
légiuma: December 16-17-én  A Kard Rendje Lovagi Kör és Ví-
vóiskola az év utolsó, összevont rendezvényét tartja.  Dec-
ember 16-án a késő esti órákban szállásfoglalás, december 17-
én Díjvívások, Lovagi tornák. 

NAgyMEgyER:
VMK nagyterme: December 15-én 19.00 órakor Neil Simon:
Furcsa pár - vígjáték két részben a Poloska Színház előadásá-
ban. December 17-én 18.00 órakor „Tiszta fehér oltár…“ Dóka
Zsuzsa és vendégeinek karácsonyváró ünnepi nótaestje. De-
cember 18-án 9.00 órától Villás Béla: Kristályterápia – előadás.
Református templom: 
December 18-án 15.00 órakor Adventi hangverseny - a XIX.
Besnyei György Kulturális Napok zárórendezvénye

AblAKDÍSZEK
Gyors és egyszerűen kivi-

telezhető dísz, egyenesen az
ablakba, vagy akárhova Min-
denhol jól mutat! Egy pici
drót segítségével könnye-
dén felerősíthetjük a szala-
gokat a tobozokra.

Meghitt hangulatot su-
gárzó, egyben romantikus
dísze az otthonnak ez a
szépséges égősor. Nem kell
hozzá más, csak egy színte-
len, jó minőségű égősor és
némi csipkepapír.

MiKuláS PillECuKoRból
Hóember darabjai: Hurka-

pálcára szúrt, nagy fehér pille-
cukrok (3db/hóember) világos
sziruppal megkenve és cukor-
ban megforgatva. Keze: fog-
piszkálóra szúrt pici pillecukor.
Kalapja: csokiskeksz és bon-
bon. Szeme, orra és gombjai:
színes olvadó cukrok (tortadí-
szítő).

Karácsonyi tippek

Karácsonyra becsomagolva...

- Papa, papa! Mikor jön a Mi-
kulás?

- Mindjárt, kisfiam, csak
előbb leütöm azt a csúnya bá-
csit, aki az előbb mászott ki a
kandallóból.

• • •
A Télapó elmegy a kannibá-

lokhoz:
- Mindent rendesen megette-

tek? Itt csak az kap ajándékot,
aki megette a párolt káposztát is!

• • •
A nagymama vízipisztolyt

ajándékoz az unokájának. A lá-
nya dühösen fordul a nagyihoz:

- Anya, hogy vehettél neki
ilyen ajándékot?! Már nem em-
lékszel, mennyire dühös voltál,
amikor a vízipisztolyunkkal
mindent összefröcsköltünk?

- Dehogynem, nagyon is...



15DELTA • 12. decembra 2011 AKTUALITy - INZERCIA14 12. decembra 2011 • DELTAAKTUALITy - INZERCIA

w w w . v a t t i g e o . s k

vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

... 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

Predpoveď počasia  12. 12. - 18. 12.

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

350
eur

Vianočná akcia

V pondelok 12. 12. predpokladám v našom re-
gióne zrána oblačno, postupne až zamračené a
občasný dážď. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od + 1 do + 3  C̊, denná teplota od + 2 do
+ 4  C̊. Slabý  JV vietor do 2 – 4 m/s.     

V utorok 13. 12. predpokladám v našom re-
gióne väčšinou polojasno a bez zrážok. Nočná 
teplota od - 3 do - 1  C̊, denná teplota od  + 3 do
+ 5  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.                                                                                                                                      

V stredu 14. 12. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, zrána miestami hmlisto a bez
zrážok. Nočná teplota od - 2 do  0  C̊, cez deň od
+ 4 do + 6  C̊. Mierny JV vietor do  6 – 8 m/s.    

Vo štvrtok 15. 12. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s  možnos-
ťou slabého dažďa. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od + 1 do + 3  C̊, cez deň od + 4 do
+ 6  C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.     

V piatok 16. 12. predpokladám  v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s občasným
dažďom. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná 
teplota od  + 2 do + 4  ̊C, denná  teplota od + 5
do + 7  ̊C. Slabý Z, SZ vietor do 2 – 4 m/s.    

V sobotu 17. 12. predpokladám v našom re-
gióne postupne veľkú oblačnosť až zamračené 
s občasným dažďom. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od  0  do + 2  C̊, denná teplota od
+ 5 do + 7  ̊C. Mierny J vietor do 6 – 8 m/s.    

V nedeľu 18. 12. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s trvalej-
ším dažďom. Množstvo vlahy do 8 mm. Nočná
teplota od + 3 do + 5  C̊, denná teplota od + 6 do
+ 8  ̊C. Mierny J vietor do 6 – 8 m/s.

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

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 

len do konca roka 333 eur

Marcelfolkfest  - festival detských
folklórnych súborov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHo)
pred 20 rokmi rozhodla, že 1. december sa
bude pripomínať ako Svetový deň boja proti
AiDS. V roku 1988 bolo vírusom ľudskej imu-
nitnej nedostatočnosti (HiV) infikovaných
päť miliónov osôb, v súčasnosti je ich vyše
33 miliónov.

Do V. ročníka celoslovenskej kampane „Čer-
vené stužky“, sa uvedenými aktivitami zapojili
aj študenti Základnej školy s vyučovacim ja-
zykom slovenským v Bátorových Kosihách. Na
škole bola pripravená nástenka a plagáty s
touto tematikou. Kampaň vyvrcholila 1. 12.
2011 – Deň boja proti AIDS. Tento deň rozdá-

vali všetkým žiakom a učiteľom školy pripra-
vené červené stužky – symboly boja proti
AIDS. Študentky 8. triedy pripravili pre žia-
kov na úrovní rovesníkov besedy o chorobe
AIDS, jej pôvodcoch a hlavne ochrane. Mlad-
ších študentov táto tematika veľmi zaujala a
aktívne sa zapájali do diskusie. Oblúbenou
aktivitou je vytvarná súťaž. Deti v každej triede
vytvorili plakáty, ktoré vyjadrujú solidaritu v
boji proti chorobe AIDS.

Na záver vo dvore žiaci na veľkej červenej
stužke položili sviečky na pamiatku zosnulých
na AIDS.         František Miriák, Foto: autor

Zbierka použitého šatstva
Dňa 26. novembra Miestny spolok Slovenského červeného kríža Hurbanovo organizoval

v tomto roku prvú dobročinnú zbierku použitého šatstva. Vyzbierané šaty, obuv, posteľná bie-
lizeň, uteráky, hračky a riad sa venujú diecéznej charite Bumov v Českej republike. Počas ce-
lého dňa prichádzali obyvatelia mesta do budovy bývalých komunálnych služieb na 
Kon-kolyho ulici, aby svojou troškou  vyrastených a nepotrebných šiat a odevov pomohli ľu-
ďom, ktorí sú na to odkázaní. Dobrovoľníci triedili množstvo šatstva do veľkých vriec, kto-
rými sa zaplnila celá miestnosť, aby sa podľa požiadaviek potom odoslali na určené miesto
diecéznej charite.

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým dobrovoľníkom MS SČK Hurbanovo,
ako aj všetkým darcom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu akcie. M. Hamranová

Príprava maxi adventného
venca s priemerom 3 m od-
štartovala v Hurbanove už v
sobotu 26. novembra, kedy
členovia oZ Priatelia koní a
westernu do parku Hliník
priniesli čečinu, obrovské
sviečky, kovovú konštrukciu
a samozrejme chuť a ši-
kovné ruky. V priebehu nie-
koľkých hodín vznikol nád-
herný a voňavý veniec.

V nedeľu sa pri venci zišli
už mnohí priaznivci OZ Pria-
teľov koní a westernu,  po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva, veriaci i neveriaci, oby-
vatelia Bohatej i Hurbanova,
aby sa zúčastnili požehnania
a zapálenia prvej sviečky. Pr-
vou adventnou nedeľou sa to-
tiž začína obdobie očakávania
a príprav na príchod spasiteľa,
narodenie Ježiška. Organizá-
tori  si pripomenuli blížiace sa
sviatky, čas adventu i  potrebu
pokojného spolunažívania ob-
čanov, na symbol kruhu,

ktorý má občanov spájať. Ve-
niec posvätili a pár príjem-
ných slov venovali slávnost-
nému zhromaždeniu cirkevní
hodnostári všetkých cirkví pô-
sobiacich v Hurbanove, od
Jednoty baptistov,  reformo-
vanej, katolíckej až po evanje-
lickú cirkev. Po spoločnom
Otčenáši prvú sviečku ad-
ventného venca zapálila pri-
mátorka mesta JUDr. Margita
Zemková s predsedom OZ At-
tilom Fazekasom. Oheň

sviečky plápolal v sprievode
vianočných kolied a hry har-
moniky v podaní speváckeho
zboru evanjelikov z Nesvád.
Na nasledujúcu nedeľu bude
zapálená druhá adventná
sviečka a prítomných svojou
návštevou poteší aj Mikuláš,
ktorý príde v sprievode anje-
lov  a čertov na koňoch a všet-
kým poslušným deťom bude
rozdávať sladkosti.

Text a foto: 
M. Hamranová

Základná škola v Marcelovej
v Kultúrnom dome organi-
zovala 2. ročník festivalu det-
ských folklórnych súborov z
okresu Komárno.

Riaditeľka školy Mgr. Ag-
neša Kajtárová pozdravila
účastníkov, pozvaných hostí,
sponzorov, obecenstvo a účin-
kujúcich. 

„Slovensko je krajinou, pre
ktorú je charakteristický po-
merne vysoký podiel prísluš-
níkov národnostných menšín
na celkovom počte obyvateľ-
stva. Tento fakt sa odráža na
pestrosti ľudovej kultúry. Cieľ-
om festivalu je zvýraznenie
slovenského folklóru v ná-
rodnostne zmiešanom pro-
stredí, zmysluplné využívanie
voľného času detí a pestova-
nie zdravého životného štýlu
vďaka aktívnemu pohybu. Zá-
kladná škola je zameraná na
pestovanie ľudových tradícií
a zvykov, uvedomovanie si lá-
sky k svojmu regiónu a svojej
vlasti. Piesne, hudba a tanec,
tradície a povesti sa prenášajú
z generácie na generáciu.
Možno ich obdivovať na pra-
videlných podujatiach, na fol-
klórnych slávnostiach. Škola
by sa chcela prostredníctvom
tohto projektu zviditeľniť
vlastnou folklórnou skupinou

Marcelka v ľudových tancoch
a spevoch, súčasne spoznávať
kultúru, umenie a folklór su-
sedných obcí, prezentovať sa
na verejnosti a obohatiť obec
a región o zaujímavú a príťaž-
livú akciu. Náš folklórny fes-
tival je v tomto regióne svojho
druhu ojedinelý“.

Na folklórnych slávnostiach
vystupovali: folklórny súbor
ZŠ Marcelová „Marcelka“, fol-
klórny súbor ZŠ Hurbanovo
„Rosnička“, folklórny súbor
ZŠ Dulovce „Lúčik“, folklórny

súbor ZŠ Marcelová s VJM
„Napsugár“, folklórny súbor
ZŠ Pribeta, folklórny súbor
„Dunajíček“ a  „Dunaj“.

Folklórny festival s účasťou
180 mladých talentov pred-
stavil tradičnú ľudovú kul-
túru, remeslá, spev, tanec,
zvyky a obyčaje. Slovensko
môže byť právom pyšné na
svoje bohaté kultúrne tradí-
cie a folklór, ktorý je veľmi vý-
razný a zaujímavý.

(miriák)
Foto: autor

Advent sa začal aj pri maxi venci v Hurbanove

Svetový deň boja proti AIDS
Bátorové Kosihy

Marcelová

„neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov,
A spomienky nám ponechal,
V našom srdci žiješ večne ďalej.“
14. decembra si pripomenieme smutné
10. výročie úmrtia nášho milovaného,
drahého manžela, otca a deda 

ladislava Drmolu.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú: milujúca
manželka, deti a vnúčatá.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk mint a lenyugvó nap.
De szívünkben él, és örökké ott marad.“
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
december 13-án, halálának 8. évfordulóján

Danis imrére Komáromban.
Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeznek
rá. Emlékét örökké őrző felesége Erzsike és gyermekei,
unokái Tamás, Áronka.

„Fájdalmunkat nem enyhítették a múló évek,
Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.
Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk december 10-én 

id. Kecskés Mihályra 
Komáromban, 

halálának negyedik évfordulóján. Szerető felesége Sári,
gyermekei Misi, Mari és Öcsi családjaikkal.

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké élni fog, kit igazán szeretnek.
Kinézek az ablakon,
S látom a Holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni.
Ha itt lennétek, megkérdezhetnétek, mi bajom,
Csak annyit mondanék, hiányzotok nagyon.“

Fájdalomtól megtört szívemmel 
és soha el nem múló szeretettel emlékezem 

a legdrágább édesanyámra 

csicsay gyulánéra szül. szelle Katinkámra,
aki négy éve hagyott itt, és a legdrágább édesapámra 

csicsay gyulára, aki hét éve hagyott itt örökre.
Emléketeket örökké őrzöm, a szívem örökké fáj értetek: lányo-

tok Katinka, három fiatok, unokátok Lacika, Tomika, akik 19 évig
gondoztak benneteket.
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Első fotóm

barkóci Alexander 
2 900 g, 48 cm 

Komárom

Riszdorfer Zara 
3 450 g, 48 cm 

Komárom

Kunová Karmen 
3 550 g, 49 cm 

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

FORDíTás 120 NYelvRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

ÚjSZüLöTTEK:
Guličová Vivien (Csalló-

közaranyos); Fehérváry Réka
(Komárom); Barkóci Ale-
xander (Komárom); Hege-
dűš Zsombor (Perbete); Vígh
Romana (Dulovce); Kunová
Karmen (Csallóközaranyos);
Balla Máté (Martos); Her-
dová Claudia (Vágfüzes -
Agyagos); Lakatos Mária
(ógyalla); Rigó Sebastián
(Komárom); Szalayová No-
émi (Komárom)

ELHUNyTAK:
Kiszelová Mária (85) Ko-

márom; Vörös Csaba (45)
Lándor; Velmovszká Mária
(92) Búcs; Galambosová
Elena (76) Komárom; Beňa-
diková Klára (62) Komárom;
Szalay František (65) Komá-
rom; özv. Bóna Erzsébet (76)
Bátorkeszi; Godová Mária-
Valéria (74) Komárom

ElEKtRo tV SZERViZ
lAMi gáboR 
(bátorkeszi)

tel.: 0905/ 239 403
tV, lCD, PlAZMA 

KÉSZÜlÉKEK
gYoRS, MEgbÍZHAtó 
JAVÍtáSát VállAloM

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!

A dohányzó vendégeinknek
sem kell otthon maradniuk! 
Dohányzási lehetőség a bás-
tya csárda újonnan nyílt he-
lyiségében! Vi. bástya
www.csarda.eu, Vásároljon
karácsonyra ajándékutal-
ványt. információ az étte-
remben vagy a 035/77104
59-es telefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari ne-
musia zostať doma! Mož-
nosť zafajčiť si v novootvo-
renej miestnosti čárdy bás-
tya! Vi. bašta www.csarda.eu.
Kúpte na Vianoce darčekovú
poukážku. informácie v  je-
dálni alebo  na telefónnom
čísle 035/7710 459.

Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 
magasnyomással, 

Kn, nZ, DS. 
tel.: 0908 796 813.

Játékterembe keresünk att-
raktív női alkalmazottat ja-
nuár 2-i kezdéssel. Fényképes
rövid életrajzot kérünk elkül-
deni az alábbi e-mail címre:
hernakn@gmail. com. 
Do herne hľadáme atraktívnu
zamestnankyňu s nástupom
2. januára. Krátky životopis s
fotografiou prosíme zaslať na
e-mailovú adresu: hernakn
@gmail.com cím: Király püspök utca 10, Komárno.

tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

Törzsvásárlói kártya!

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Új téli áru érkezett!

Kínálatunkból:
• babatermékek 
• kiságyak 34,9 �€
• ülőkék 
• pelenkázó-asztalok 
• gyermekülések autóba 39,90 �€
• etetőszékek 39 �€
• Chicco járóka 49,90 �€

Ingyenes házhozszállítás

akció
casual Play

s4 szett csak 
570 euró

Ajándék: 
spanyol szett

pléd
+

látogassa meg weboldalunkat:
www.babywebshop.sk

„Amikor halkan sírdogál a szél,
Mindig azt gondolom, hogy ő beszél,
A szeretteit sírja vissza tán,
S fáj a sötétség néki és a magány.
Én már alszom zúgó lomb alatt,
ó, ne zavard meg álmomat.
borulj a síromra halkan, csendesen,
nekem már nem fáj semmi sem.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
8. évfordulóján, december 17-én 

csala Marikára szül. Benkóczky
(Vágfüzes).

Emlékét örökké őrző családja.

Megemlékezés

„Egy utolsó pillantás, egy könnycsepp,
Elmúlt az élet, de amíg élünk, nem feledünk téged!“
Fájó szívvel emlékezünk december 12-én,

halálának 25. évforulóján 

csepi Zoltánra Gelléren.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét őrzi szerető családja.

Füssi Kyra Dominikának
Egyéves lettél, kicsi gödrös kezed arcomra
teszed, kedvesen, ha hozzád beszélek, tün-
dér mosollyal porcelán arcodon megpi-

hensz egy percet. Egyetlen gyertyádat
még elfújni nem, csak csodálni

tudod, de apró kezeddel
örömöd a tortába tapso-
lod.
Anya, apa, Patrik, Lara,
a nagyszülők és a ro-
konok.

December 15-én ünnepli 
4. születésnapját  

Kósa Dávid 
Ekelen. 

E szép ünnep alkalmából köszönti
őt:  anya, apa, Csernyánszky mamáék,

körikéék, Kósa mamáék és az egész
rokonság.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „tedd, amit szeretnél.“
December 15-én ünnepli 2. születésnapját 

Farkas Zoltán lakszakállason.
Sok boldogságot, egészséget 

és vidám gyerekkort kívánnak:
szülei, nagyszülei, a dédszülők,

keresztszülei, a nagynénik,
nagybácsik, unokatestvére ga-

bika és mindenki, aki szereti őt. 

boldog szülinapot kíván:
anya, apa, bátyja Atti, a ke-
resztszülők, Katka, Ricsi
és Ricsike, és a Kuchta
nagyszülők.

„olyan legyen az életed, mint a friss virág.
boldogság kísérjen egy életen át!
legyél az, ami szeretnél lenni.
ne feledd, mi mindig nagyon fogunk téged szeretni!
Szeretni és szeretve élni a legnagyobb  boldogság a Földön.”
December 20-án ünnepli 2. születésnapját 

drága kisleányunk 

Baranyai Bettina bátorkeszin.

Sok boldogságot kíván:
anya, apa, a madari nagy-
szülők, a búcsi nagyszü-

lők és az egész rokonság.

„Könny sose érje csillogó szemed,
bú sose takarja vidám szíved!
legyen az életed boldog és vidám,
Azt kívánjuk neked születésed napján!”

December 12-én ünnepli 
1. születésnapját 

ifj. ollé sanyika.

„olyan legyen életed, mint a friss virág,
boldogság kísérjen egy életen át.
légy az, ami szeretnél lenni,
ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!“

E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik
őt: anyu, apu, bátyád Alex, ivanics papa,
mama, icu mama, Denis nene és a kereszt-
szülők Ímelyről.

December 6-án ünnepelte 
1. születésnapját

Belokostolský lacika 
ógyallán. 

Sokszor csókolják: anya, apa,
Eszti, köri, mama, papáék

és a dédimama.

lepje meg szeretteit 
karácsonyra szép ajándék-
kal. 

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

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

• Kimagasló kereseti lehető-
ség, napi kifizetéssel. Ajánlat
cégek, szervezetek részére is.
Tel.: 0907 311 124.
• Eladó Citroen Xantia combi
diesel (1996). Elektromos ab-
lakemelő, klíma, központi zár.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 151 314.

„Elmúltak az évek, hetvenéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
December 10-én ünnepelte 70. születésnapját 

Keresztes sándor
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából a legdrágább férjnek, édesapának, nagy-
apának, dédpapának szívünk tiszta melegével kívánunk sok boldog-
ságot és egészséget: felesége, három gyermeke, menyei, veje, hét uno-
kája és a kis dédunokája Dominika, aki sok puszit küld a dédinek.

December 15-én ünnepli 
7. születésnapját

soóky Boglárka
nagymegyeren.

„bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk december 16-án édesapánkra

Péli gyulára 
Marcelházán,

halálának 30. évfordulóján.
Emlékét és szeretetét örökké őrző özvegye és családja.

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• „Easy” zenekar, ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• utolsó lakások eladók –
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-szo-
bás lakás vállalkozás céljára is
17.405 €-tól. Tel.: 0905 663 408.
www.rekunst.sk.
• tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, képeslapokat,
régiségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. info: 0915 389 405.
• Krém zenekar - Facebook!
tel.: 0907 272 399.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó – Já-
nos. Tel.: 0907 490 224.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. tel.: 0915 111
646.
• Eladó Fiat Marea 1.9 TD. Tel.:
0905 512 441.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.
• Eladom vagy elcserélem 3-
szobás lakásom, 2-szobásra az
i. és ii. lakótelepen, részben
felújítottat a Klapka lakótele-
pen. tel.: 0902 896 079.
• Hosszútávra kiadó félig be-
rendezett 1-szobás lakás KN-
ben , 100 € + rezsi, decembertől.
Tel.: 0905 826 063.
• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• Eladó trágya kis és nagy
mennyiségben. Tel.: 0908 089
360.

• Dám do prenájmu rekonšt-
ruovaný, nezariadený 3-izbový
byt na Ul. Gen. Klapku v Ko-
márne o rozlohe 61 m2, pláva-
júce podlahy, pekná prerobená
kúpeľňa, cena: 200 € + réžia.
Info na tel.č.: 0915 79 3069.
• Kiadó felújított nem beren-
dezett 3-szobás lakás a Klapka
utcában Komáromban, 61 m2,
laminált padló, szépen átalakí-
tott fürdőszoba. Ár: 200 € + re-
zsi. Info: 0915 793 069.
• Domáce vianočné oblátky a
trubičky na predaj. Tel.: 0907
492 539.
• Eladó 3-szobás családi ház
Gútán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0919 030 509.
• Nem banki gyorskölcsönök.
Komárom, Župná 14, az Alli-
anz épületében. Tel.: 0907 452
538.
• Kölcsönök 300 €-ig, 24 órán
belül. Feltétel: minimálisan
280 € bevétel. tel.: 0905 512
441.
• Autó utánfutó eladó, ANV
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Csontkovács – chiropraktik.
Tel.: 035/7732 330.
• Beteg vagy idős emberek
gondozását vállalom. Tel.: 0915
718 098.
• Kétszobás olcsó albérletet
keresek. tel.: 0907 627 015.
• Hálószobabútor és ebédlőfal
megkímélt állapotban, olcsón
eladó. Érdeklődni a 0903 530
166-os telefonszámon.
• Virten családi ház emeletén
lakás kiadó. Tel.: 0903 794 161.
• 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.

• bizonyítottan a legolcsóbb
autóbiztosítás a 2012-es évre.
tel.: 0907 235 125.
• Bárányok élve vagy kettéha-
sítva és választott malacok el-
adók. Tel.: 0908 598 493.
• Predám 4-ročného žrebca s
dokladmi. Tel.: 0915 771 107.
• Eladó kiskerekű utánfutó, 2
darab. Tel.: 0907 305 104.
• Eladó Škoda családi okok
miatt és 4-kerekű traktor. Mar-
tos 156.
• Kiadó berendezett, felújított
2-szobás lakás. Tel.: 0905 943
601.
• Vállalkozásunkhoz szorgal-
mas, céltudatos partnereket ke-
resünk. Tel.: 0905 943 601.
• Predám 2-izbový byt v KN.
Tel.: 0918 352 708.

• Kiadó 38 m2-es üzlethelyi-
ség a városközpontban. Tel.:
0948 536 570.
• Magas a gázár? Fűtsön fával!
Vásároljon kályhát! Tel.: 0948
536 570.
• Kiadó és eladó átépített gar-
zon-lakás. Tel.: 0908 784 067.
• Kiadó 3-szobás lakás a 7. la-
kótelepen. Tel.: 0918 776 727.
• Felveszek szakácsot/nőt gya-
korlattal. Tel.: 0905 631 159.
• Prijmem kuchára/ku s pra-
xou. Tel.: 0905 631 159.
• Lakás-, ház-átalakítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Eladó ház Marcelházán, ár 18
500 euró. Tel.: 0915 758 674.
• Diótörést vállalok. Tel.: 0905
695 010.

• Albérlőt keresek 1-szobába a
Gazda utcában, Komáromban –
110 euró. Tel.: 0904 228 891.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Eladó Škoda Favorit LX 135
fehér, garázsolt, kitűnő állapot-
ban. Tel.: 035/77 41 187.
• Háztartásokban apróbb javí-
tási, karbantartási munkát vál-
lalok. Tel.: 0902 841 761.
• Szoba kiadó a Gazda utcá-
ban. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0904 228 891.
• Eladó 3-szobás lakás a Gazda
utcában. Tel.: 0907 056 662.
• Háromnegyedes hegedű tok-
kal eladó. Tel.: 0905 529 346 –
délutántól.
• Eladók új könyvek. Iroda-
lom, világatlasz, mese. Fél áron.
Tel.: 0903 574 191.
• Eladó gyermek sportkocsi,
Sony TV, fehér színű bútor. Tel.:
0948 006 071.
• www.reflex-reality.sk ingat-
laniroda Komárnóban. Tel.:
0905 230 373.
• Výrob stromov aj  v sťažených
podmienkach. Fakivágás nehe-
zen megközelíthető helyen is.
Tel.: 0903 455 997
• Eladó Zetor 5341, gy.év 2000,
nagyon jó állapotban. Ár: 14
3000 €. Tel.: 0903 455 997.
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Futsal

Kézilabda

Kosárlabda

Ökölvívás

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

karácsonyi akció 
5+1 alkalom 100 € !!!

Nyitvatartási idő:
hétfő-péntek: 7:00 - 21:00
szombat 8:00 - 12:00

speeDFITNess KOMáRNO
Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 
minden kedves régi 
és új vendégünknek!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 
minden kedves régi 
és új vendégünknek!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk 
minden kedves régi 
és új vendégünknek!

továbbra is virgonckodik a nova Roll
a Futsal bajnokságban.  Az első há-
rom fordulóban 35 gólt lőtt ellenfe-
leinek, legutóbb az egyébként nem
rossz képességű Slovakent volt kény-
telen fejet hajtani a KFC játékosok-
kal megtűzdelt ellenfele előtt. A 2.
forduló igazi meglepetését a barra-
cuda okozta, amely nagy csatában
legyőzte az addig veretlen oxigént.
nem kisebb meglepetés a Young
boys fiataljainak eddigi szereplése.

A 3. forduló eredményei:
bauring City – Králik tV 12:2 (4:2),

Gonzáles 5, Martonoši Št. 4, Méhes 2,
Markovics – Esztergályos, Voung

oxigén – barracuda 4:5 (2:2), An-
tunovič, Mlynár, Tot, Uzola – Králik
és Soldan 2-2, Janík 

ŠK – Anaplast team 6:6 (3:3), Pász-
tor A., Szomík, Blaškovič, Kmeť, Lip-
ták, Káplóczky – Szabó M. 2, Šátek,
Agg, Kovács, Lucza  

Young boys – Shiva 5:4 (1:2), Cong
2, Cseh, Dékány, Tóth – Czúth-Lami 2,
Beke, Untermayer I. 

Slovakent – nova Roll 1:9 (0:3), Zsi-
dek M. – Mészáros 5, Kastsiukevich 2,
E.W. Speck, Untermayer P.

Selye university – Cars team  15:1
(9:1), Ravasz 6, Kunyik, Sárai és Végh 3-
3 – Apagyi  

A tabella állása:
1. nova Roll 3 3 0 0 35:5 9
2. Bauring City 3 3 0 0 24:4 9
3. Young Boys 3 2 1 0 13:8 7
4. Oxigén 3 2 0 1 22:7 6
5. Barracuda 3 2 0 1 15:13 6
6. Anaplast Team 3 1 2 0 16:13 5
7. Slovakent 3 1 1 1 15:13 4
8. Selye University 3 1 0 2 21:15 3
9. ŠKP 3 0 2 1 14:18 2

10. Shiva 3 0 0 3 7:16 0
11. Králik TV 3 0 0 3 3:27 0
12. Cars Team 3 0 0 3 2:48 0

Szép búcsú az idénytől

Végleg lezárult a KFC klubvezetés
kontra Peter lérant vita. Ennek ékes
bizonyítéka, hogy a klubvezetés szer-
ződést kötött Radványi Miklós ed-
zővel, aki a tavaszi idényben meg-
próbálja dobogóra vinni a lila-fehér
gárdát.

Radványi Miklós, a DAC és a Spar-
tak Trnava egykori gólvágója, edzőként
már irányította egykori anyaegyesüle-
tét, a DAC Dunaszerdahely I. ligás csa-
patát is. Az őszi idény folyamán több-
ször láthattuk őt a KFC stadionjának
lelátóján, szinte valamennyi esetben
elégedettségét fejezte ki a csapat játé-
kát illetően. Most tehát egy általa is el-
ismerten jó csapattal lesz dolga, re-
méljük, együttműködése jó lesz a klub-
vezetéssel is.

Peter Lérant egykori edzőt min-
denképpen köszönet illeti meg eddigi
munkájáért, hiszen a klubvezetés és a
játékosok hatékony segítségével, baj-
noki címhez vezette a KFC-t, amelyhez
játékosként is nagyban hozzájárult.  

R-MAX Kupa ötödször
A Hetényi FC immár ötödik alkalommal rendezi meg a teremfoci R-MAX Ku-

pát, amely az előző években nagy népszerűségnek örvendett. A nyolc csapat
részvételével megrendezett tornát a Komáromi Városi Sportcsarnokban rendezik
meg december 17-én, szombaton, 8 órai kezdettel. Résztvevő csapatok: 

„A” csoport: Gúta (címvédő), Hetény, Keszegfalva, Dunamocs
„b” csoport: Ímely, Szentpéter, Dél-Komárom, Marcelháza 
belépődíj felnőtteknek: 1 €

A verseny szervezője, az alapiskolai sakk-kör vezetője, Szendi
László lapunknak elmondta, hogy a versenyt Bohos Éva al-
polgármester nyitotta meg, majd kezdetét vették az egyes mér-
kőzések. Különös örömöt szerzett számára a 7. osztályos Antala
Ádám szereplése, aki elmondása szerint, nagyon szép pályát
futhat be ebben a sportágban.
Eredmények:
1.  Szabó Attila – Komárom 
2.  ifj. Iván Imre – Nagymegyer 
3. Kertész Ferenc – Budapest  

A szervezők 14 díjat osztottak ki, amiért köszönetüket fejezik
ki támogatóiknak. 

A góllövő lista élvonala:
12 – Mészáros (Nova Roll) 9 – Gon-

záles (Bauring City) 8 – Ravasz (Selye
University) 6 – Pásztor F. (Nova Roll),
Koncz (Oxigén), Pásztor A. (ŠKP), Ba-
lázs (Slovakent) 5 – Martonoši Št.  (Ba-
uring City), Eugen W. Speck és Kast-
siukevich (Nova Roll), Antunovič (Oxi-
gén) 

Az 5. forduló párosítása:

2011. december 18. (vasárnap)

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

Tarol a Nova Roll 

A csallóközaranyosi lányok szép bú-
csút vettek az őszi idénytől. igaz,
végül nem sikerült kiharcolniuk a
Szlovák Kupában való továbbjutást,
de játékukkal mindenképpen örö-
möt szereztek szurkolóiknak. Az
első mérkőzésen Érsekújvárt győz-
ték le, majd a legjobb négy közé ju-
tásért küzdöttek meg a nemzetközi
ligában szereplő szenciekkel. 

Csallóközaranyos – Érsekújvár
30:27 (14:11)

góldobók: Pažúrová 7, Szabó 5, Še-
beňová 4, Olajos M., Horváth és Švec-
Somogyi 3-3, Turza-Szalay és Zakál 2-
2, Lehocká. 

Csallóközaranyos – Szenc 25:26
(12:11)

Nagyszerű mérkőzést játszottak Pe-
ter Talár edző védencei a nemzetközi
liga kiváló képviselőjével. Szinte vé-
gig vezettek, a vendégeknek csak a
mérkőzés vége előtt sikerült megfor-
dítaniuk az állást. Ebben a vendégek
kapusának, a csallóközaranyosi Varga
Évának voltak a legnagyobb érdemei,
aki  többek közt, négyszer is kivédte
a hazaiak hétmétereseit. Az év utolsó
mérkőzésén nem okoztak csalódást
az aranyosi lányok. 

góldobók: Olajos M., Olajos V.,
Szabó és Pažúrová 5-5, Švec-Somogyi
4, Turza-Szalay 1. 

-dm-

Labdarúgás

Radványi Miklós a KFC kispadján

Reméljük, Radványi Miklós edző se-
gítségével újabb lépést tesz előre a
KFC

Sakk

XIV. Hetényi János Emlékverseny
Ekel

Balra Antala Ádám, aki éppen Gyurkovics Noémival mérkőzik  
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A tizennegyedik alkalommal megrendezett Hetényi János
Emlékversenyen 19 sakkozó vett részt budapestről, Dióspa-
tonyból, nagymegyerről, Komáromból és Ekelről.  A nagy-
szerűen sikerült versenyen megemlékeztek a nemrég el-
hunyt komáromi Dr. Varga imréről, aki rendszeres résztve-
vője volt az előző emlékversenyeknek.

Amint Győrfi Roderik, az ŠKB Spartak
elnöke tájékoztatta lapunkat, nagyon szép
mérkőzésekre van kilátás a pénteki talál-
kozón, hiszen a győriek is nagyon komoly
erőt képviselnek. A komáromi csapatban
Varga és Szellő egészen biztos nem lépnek
szorítóba, mivel a milánói klubhoz iga-
zoltak. 

Az 57 kilogrammos súlycsoportban
Nagy Krisztián lesz a Cápák első verseny-
zője, a 60 kg-os súlycsoport képviselete
még bizonytalan, Győrfi György edző és
segítői Sárközi János, valamint Jachman
Péter még mérlegelik, melyik versenyzőt
küldik majd szorítóba. A 64 kilogrammo-
sok összecsapásában nincs mérlegelni
való, Káté Gyulát egyszerűen nem lehet
helyettesíteni. Csakúgy, mint 69 kilog-
rammban Klasz Árpádot. A 75 kilogram-
mos súlycsoportban Harcsa Róbert és La-
katos Márió között kell döntenie a mes-
ternek, az utolsó két mérkőzés komáromi
résztvevője világos. 81 kg-ban Szél Tamás,
míg 91-ben Darmos József szereznek majd
minden bizonnyal szép élményeket az
ökölvívás szerelmeseinek. A komáromi
színeket képviselő bunyósok közül Nagy
Krisztián, Káté Gyula, Klasz Árpád, Harcsa

Róbert és Szél Tamás tagjai a magyar vá-
logatottnak. A két „milánói” versenyző,
valamint Káté Gyula, már teljesítették az
olimpiai kvótát is, ők tehát már a jövő évi
londoni olimpiára készülhetnek.

A bajnokság „B” csoportjában a Te-
mesvár – Arad mérkőzés hivatott kiala-
kítani a csoport végső arculatát. A Deb-
receni Thunders már mindenképpen ott
van az elődöntőben, csak még nem
tudni, az első vagy második helyről vág-
hat e neki az elődöntőnek. Komáromi
szempontból ez azért érdekes, mert mint
az „A” csoport győztese, a „B” csoport má-
sodik helyezettjével küzd meg a döntőbe
jutásért. Győrfi Roderik arról is tájékoz-
tatta lapunkat, hogy erre a találkozóra is
Komáromban kerül majd sor, mégpedig
2012. január 13-án. Tehát, vagy Temesvár,
vagy Debrecen. Teljesen mindegy, ez a
komáromi csapat úgy néz ki, ebben az
idényben szinte verhetetlen. De hogy az
is nagy mérkőzés lesz, az már ma biz-
tosra vehető.

Nem mindennapi esemény lesz tehát
pénteken este a sportcsarnokban, amelyre
feltétlenül érdemes lesz ellátogatni. A be-
lépő egységesen 2 euró.

Már elődöntőben a Cápák 
Vége felé közeledik a boxingone Championship 2011, az ökölvívók Európa ligája.
Ezen a hétvégén, az utolsó csoportmérkőzéseket bonyolítják le, és míg az „A” cso-
portban, ahol a Komáromi Cápák is osztották bőven a pofonokat minden világos,
addig a „b” csoportban még folyik a harc a csoportgyőzelemért. A komáromiak cso-
port-elsősége már tényként könyvelhető el, így valóban csak a közönség kiszolgá-
lása lehet a tétje, a pénteken, 19 órakor kezdődő összecsapásnak a Cápák, és a Pa-
tent gladiators győr bunyósai között a Komáromi Városi Sportcsarnokban.  

Úgy látszik, a szerdai pihenőnap nagyon jól
jött a komáromi kosarasoknak. Szombaton,
ugyanis a besztercebányai rendőrök vendé-
geiként frissen léptek be az alapszakasz har-
madik negyedébe. Az utóbbi hetek megle-
petéscsapata, kénytelen volt hazai csarnok-
ban is fejet hajtani a lelkesebben játszó ko-
máromiak előtt. Pedig, ők sem játszottak
rosszul, csak éppen nem számítottak Klár
egészen kimagasló játékára, ami végül dön-
tőnek bizonyult ezen a találkozón.

banská bystrica – MbK Rieker 93:96
(22:26, 32:20, 17:24, 22:26)

Eléggé mereven kezdtek a vendégek, így a jó
formában lévő hazaiak a 8. percig tartották 5-
6 pontos előnyüket. Egy perccel később, azon-
ban már a komáromiak vezettek három pont-
tal. A második negyed feléig aztán fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, majd a hazaiak kezd-
tek ismét távolodni, és nyolcpontos előnnyel
mehettek félidei pihenőre. Az 54:46-os félidei
eredmény messze nem a védelmek rossz játé-
kának, inkább a támadók sikeres dobásainak
volt köszönhető. A harmadik negyed közepén
egyenlítettek a komáromiak, és újra kezdődött
minden elölről. Érdekes helyzet alakult ki a ne-
gyed végére, amikor annak utolsó másodper-
cében a vendégek vezettek 70:68 arányban, a
hazaiak egy időn túli hárompontos dobással
próbálkoztak, a játékvezetők megadták, ho-
lott... Az utolsó negyed első felében még a ha-

zaiak vezettek 4-5 ponttal, de a remekül játszó
vendégek átvették a vezetést, amit már nem
engedtek ki a kezükből. Szenzációsan játszott
Klár, akinek sikeressége 86 százalékos, ami
egészen elkápráztató eredmény. Mellette, Jo-
nes nyújtott még nagyon jó teljesítményt, de a
csapat többi játékosa is hozta a tőle elvárható
játékot.

Pontszerzők: Dorazil 21, Grznár és Hovaňák
17-17 – Klár 28, Johnson 16, Jones 15, Bilík 14,
Bilič 7, Kratochvíl és Mathis 6-6, Szabó 4.  

további eredmények: Svit – Sp. N. Ves 81:76,
Prievidza – Levice 82:70, Nitra – Handlová
103:82. Žilina – szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1. Nitra 17 14 3 31
2. Prievidza 18 11 7 29
3. MbK Rieker 17 11 6 28
4. Sp. N. Ves 18 9 9 26
5. Svit 17 9 8 26
6. Handlová 18 8 10 26
7. Levice 18 7 11 25
8. B. Bystrica 18 5 13 23
9. Žilina 17 5 12 22

Szerdán, 18 órai kezdettel Svit csapatát fo-
gadja hazai csarnokban az MbK Rieker, majd
a 2011-es esztendő utolsó bajnoki mérkőzé-
sére, egy héttel később Privigyére utazik. 

Klár szenzációs játéka
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m

egbízható a Cam
aro

A felvidéki válogatóversenyeket egy
hónappal ezelőtt rendezték meg Ko-
máromban, amelynek fő szervezője a
Kárpátia Sport Polgári Társulás volt,
Pallag György elnök vezetésével. A
nagyszerűen sikerült versenyek felett a
Selye János Egyetem, a Selye János
Gimnázium, valamint a komáromi
Tectum Kft. vállaltak védnökséget. A
győztesek utazhattak aztán a kőszegi
döntőre, ahol délvidéki, kárpátaljai, er-
délyi és magyarországi nemzettársaik-
kal küzdhettek meg a legjobb helyezé-
sekért. 

Eredmények:
irodalmi-történelmi vetélkedő:
1. Erdély 
2. Felvidék 
3. Délvidék
Sakk – általános iskolás lányok:
3. Bukovszky Orsolya 

(Felvidék - Szentpéter)
Sakk – általános iskolás fiúk:
3. Molnár Árpád 

(Felvidék – (Csilizradvány) 
4. Balogh Péter (Felvidék – Komárom) 
Sakk – Középiskolás lányok:
1. Édes Zsófia (Felvidék – Komárom)
3. Dolník Judit (Felvidék – Bátorkeszi) 
Sakk – Középiskolás fiúk: 
1. Vörös Gellért (Felvidék – Komárom)

4. Vörös Csaba (Felvidék – Komárom)
Asztalitenisz – általános iskolás lányok:
4. Izsák Dóra (Felvidék – Párkány)
5. Kovács Viktória (Felvidék – Kürt)
Asztalitenisz – általános iskolás fiúk:
5. Szakál Máté (Felvidék – Szentpéter)
6. Kianek Imre (Felvidék – Szentpéter)
Asztalitenisz – Középiskolás lányok:
2. Anda Tamara (Felvidék – Érsekújvár)
5. Sütő Szilvia (Felvidék – Komárom)
Asztalitenisz – Középiskolás fiúk: 
1. Jóba Dominik (Felvidék – Érsekújvár)
2. Gullis Dániel (Felvidék – Érsekújvár)
birkózás:
40 kg: 1. Lakatos Igor (Felvidék (Gúta)
47 kg: 2. Borka Kevin 

(Felvidék – Spartacus/Naszvad)
3. Molnár Péter 

(Felvidék – Spartacus/Naszvad)
63 kg: 2. Csicsó Zoltán (Felvidék – Madar)

3. Štefankovič Kevin 
(Felvidék – Gúta)

73 kg: 2. Papp Lajos (Felvidék – Madar)
85 kg: 2. Stojka Kálmán (Felvidék – Gúta)
Kézilabda – lányok:
1. Zetelaka (Erdély)
2. Ada (Délvidék)
3. Gúta (Felvidék)
4. Felsőőr (Őrvidék)
5. Muzslya (Délvidék)
A döntőben: Zetelaka – Ada 17:12

A felvidéki
sakkcsapat

Jól szerepeltek a felvidékiek
november végén Kőszegen találkozott Kárpát-medence sportoló magyar if-
júsága, hogy a Vii. Kárpát-medencei Összmagyar nemzeti Diákbajnokság
döntőiben tegyen pontot az idei versenyek végére. Mi sem természetesebb,
hogy a Kű lajos vezette Aranycsapat Alapítvány által szervezett sport- és iro-
dalmi vetélkedő versenyeiben, szép számban részt vettek a felvidéki magyar
fiatalok is, akik a kőszegi döntőkben sem vallottak szégyent. 

A kézilabdás lányoknak Farkas ágnes,
olimpiai és vb-ezüstérmes, Európa-bajnok
kézilabdázó adta át a díjakat


