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Kész átverés

A kommunikáció terén
erősít a városvezetés

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Nagymegyer

Szeretné Ön is
a Delta 2012-es

naptárját szerkeszteni?
Részletek a 6. oldalon

II. Delta fotópályázat!

A szeparált szemét tárolására szolgáló városi tele-
pen csaptak fel a lángok szeptember 26. délutánján.
A tűz a gyűjtőudvar azon részén keletkezett, ahová
a száraz gallyakat, a kertekből származó biohulla-
dékot, a lekaszált füvet hordta ki a lakosság.

Részletek a 3. oldalon

A füstoszlopot még
tíz kilométerről is
látni lehetett

Komfort és kényelem
orvosok nélkül?

Rezeg a léc a Nokia
komáromi gyárában
Samu Zsófia, a vállalat
munkatársa sajtónyilatko-
zatban tette közzé a Nokia
bejelentését, melyben ar-
ról adtak hírt, hogy a Ro-
mániában található gyár
bezárását tervezik 2011 vé-
géig, valamint felülvizs-
gálják Komárom szerepét
a hosszútávú gyártási te-
vékenységében.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Múlt csütörtökön a komáromi kórház-
ban ünnepélyesen is átadták rendelteté-
sének az egynapos egészségügyi ellátást
biztosító részleget. Az átadáson több ven-
déget is üdvözölt a komáromi kórház
igazgatója Viktor Dudáš, köztük az Agel
Slovakia helyettes igazgatóját, Anton Ma-
rek polgármestert, az Általános Egész-
ségügyi Biztosító komáromi részlegének
igazgatóját, a komáromi kórház több fő-
orvosát és egészségügyi dolgozóját.
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Néhány gondolat a DELTA 39. számában a
19. testületi ülés kapcsán megjelent (a kollektív
névtelenség védőfala mögé bújó szerző) nyilat-
kozata, Híd-as véleménynyilvánítása margó-
jára.

A három felvonásos (összesen mintegy 20
órás) 19. testületi ülés ilyen rekordhosszúsá-
gúra nyúlása elsősorban annak „köszönhető“,
hogy van a Híd-klub tagjai között legalább két
olyan ember, aki fenemód szereti hallani a sa-
ját hangját. Egy-egy beterjesztéshez (témához)
kétszer, háromszor, de olykor ötször, hatszor is
hozzászólnak vitafelszólalás, majd a vita tár-
gyához alig, vagy végképp nem kapcsolódó tár-
gyi megjegyzések formájában. Sajnos ritkán
tartva be az egyezményes kétperces időtartamot
és a tárgyi megjegyzésekre vonatkozó, a tár-
gyalási rendben megszabott ismérveket. A Híd-
klub hangadói átlagosan kétszer annyit beszél-
nek, mint a maradék testület együttvéve. És,
ugye tudjuk: Sok beszédnek...

A polgármester „hibája“ az, hogy habitusából
adódóan nem kenyere a „keménykedés“ és a
sokat és túl hosszan beszélő képviselők durva
megregulázása és szavuk megvonása. (Habár,
néha már ő sem bírja cérnával...)

Ami a volt „poliklinika“ épülete visszaszer-
zését illeti, vannak, akik igyekeznek ez esetben
is a polgármester érdemeit vitatni, az viszont vi-
tathatatlan tény, hogy, amit az előző városve-
zetőnek évekig nem sikerült megoldania, azt
Marek polgármester már megbízatási időszaka
első negyedében megtette, pontot tett a törté-
net végére. Sőt a lehetséges hasznosítás vízióját
is felvázolta felismerve a gyógyfürdő-látogatás,
a minőségi egészségügyi szolgáltatások és a
vendégek színvonalas elszállásolása kapcsán
adódó szinergiák kiaknázásának a lehetőségét.

Persze a volt rendelőintézet sorsa is legin-
kább a képviselő-testület legnépesebb frakci-
ója (Híd-klub) és a fontos kérdésekben rendre
velük szavazó 2-3 „szuperfüggetlen“ városatya
kezében van. Ha ők ismét a gáncsoskodás mel-
lett teszik le a voksukat, és nem az emberek, a
város érdekeit nézik majd, akkor vélhetően eb-
ből sem lesz semmi, ott fog „ránkrohadni“ az
épület, amit a következő kampányban Marek-
hagyatékként lehet majd mutogatni.

A város féléves gazdálkodása margójára meg-
jegyzendő: annak ellenére, hogy az előző veze-

tés a ciklus végére (ezt a tényt a pénzügyi bi-
zottság elnöke szívesen megerősíti) gyakorlati-
lag lenullázta a város tartalékalapjait, a város a
válság és a költségvetés bedöntésére tett számos
Híd-as kísérlet ellenére (legutóbb a Calor cég ka-
zánházfelújítása kapcsán – 125 ezer eurót akar-
tak jóváhagyni a költségvetés kiadási oldala
terhére nem nevezve meg a kiadás bevételi for-
rását) működőképes állapotban van, képes el-
látni minden, a törvény által megszabott fel-
adatát, időre teljesíteni minden kötelezettsé-
gét.

Sajnos komolyabb önerejű fejlesztésekre a
költségvetés egyensúlya veszélyeztetését (be-
döntését) maga után vonó rizikó felvállalása
nélkül nincs fedezet. Álmodni lehet jó nagyo-
kat, meg mondani is, de el kell dönteni: vagy el-
adósítjuk a gyerekeinket, vagy nagyon meg-
gondoljuk, hogy mire és mennyit költünk, csí-
rájában elfojtva minden felesleges (vagy nem
létfontosságú) kiadás jóváhagyatására tett kí-
sérletet. Tudjuk, hogy városunk ezer sebből vér-
zik, de e „sebek“ nem a Marek-éra első félévé-
ben keletkeztek. Farizeusi az a hozzáállás, amit
a Híd-klub tanúsított például akkor, amikor
arra hivatkozva, hogy ne adósítsuk el a várost a
jelenleginél is jobban (egyébként helyesen)
nem szavazta meg a pénzt (hitelkeretet) szá-
mos fontos célra, aztán pedig (az ülés végén) kö-
telező szakbizottsági és tanácsi előtárgyalás és
állásfoglalás nélkül „átnyomták“ azt a 10 ezer
eurót, amivel a város azt az egyetemi (SJE) kar-
rierközpontot lett volna köteles megtámogatni,
amelyet vélhetően a Híd-klub egyik tagja vezet
majd. A polgármester ezt az „akciót“ - élve vé-
tójogával - meghiúsította. Félreértés ne essék, a
karriertanácsadás fontos dolog, csak nem biz-
tos, hogy a városnak olyan feladatokat kell ilyen
válságos időszakban a „nyakába vennie“, ami
nem az elsődleges feladata.

Végül, ha a nyilatkozat írója azt veti a város-
vezetés szemére, hogy a város honlapján
(www.komarom.sk) megjelenő beszámolókat
a szerző nem szignálja, jó lenne, ha a Híd-nyi-
latkozatok írója sem bújna „A HÍD Képviselői
Klubja“ mögé. Hadd tudja meg a nagyérdemű,
hogy ki áll a magvas gondolatok mögött, hogy
kinek lehet köszönetet mondani az „ingyen-
reklámért“. Králik Róbert,

a Komáromi Városi Hivatal szóvivője

Sok beszédnek...

Administratívno-účtovnícka kancelária s profesionálnym
prístupom Vám garantuje spoľahlivosť, bezchybnosť,

rozumné ceny a zachovanie DISKRÉTNOSTI!

Ak prejdete s účtovníctvom k nám ešte tento
rok, do konca roka u nás nič neplatíte!

Pozor! Akcia je limitovaná!
A navyše aj od nového roka budete

platiť menej ako doteraz!

Soho finances s.r.o.
Administratívno-účtovnícka kancelária

„Nemožné je pre nás iba slovo.“

S radosťou očakávame aj menšie firmy, živnostníkov a podnikateľov.

+421 915 138 563 +421 907 095 930
+421 915 728 019 +421 911 358 032
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Folytatás az 1. oldalról
A szinte hegyekként tornyosuló rengeteg biohulladék köny-

nyen kapott lángra, a felszálló füstoszlopot még tíz kilométer
távolságból is látni lehetett. Az Ekecs felé vezető főút vasúti át-
járója mellett található gyűjtőudvarhoz két-két tartálykocsi ér-
kezett a nagymegyeri és a dunaszerdahelyi tűzoltóállomásról,
az oltási munkálatokba a tíz hivatásos tűzoltón kívül egy tar-
tálykocsival négy ekecsi önkéntes is bekapcsolódott. „Pontosan
15 óra 28 perckor kaptuk a riasztást, azonnal kiindultunk a hely-
színre. A legfontosabb feladataink egyike az volt, hogy a tűz ne
terjedhessen tovább. Gyors beavatkozásunknak köszönhetően
mintegy 20 ezer euró értékben mentettük meg a szomszédos
táblán még száron álló kukoricát“ – tudtuk meg a bevetés pa-
rancsnokától, Hodosi Tibor hadnagytól. Varga Károly, a városi
technikai szolgáltatások vezetője elmondta, hogy valójában
anyagi kár nem érte a várost, mivel biohulladék égett. A tűz ke-
letkezésének okát gondatlanságként vizsgálja a tűzoltóság, de
egyelőre nem zárható ki a szándékos gyújtogatás sem. Este hét
órára a lánglovagoknak sikerült annyira eloltaniuk a tüzet,
hogy a helyszínt átadhatták a városi rendőröknek, akik azt fel-
ügyelték, hogy a még parázsló gócok esetleg ne kaphassanak
megint lángra. Kovács Zoltán

A füstoszlopot még
tíz kilométerről is látni lehetett

Folytatás az 1. oldalról
Az igazgató rövid beszédé-

ben elmondta, hogy több aka-
dály ellenére, de az egészség-
ügyben uralkodó, nem éppen
rózsás helyzet ellenére is sike-
rült megoldaniuk egy régi ter-
vüket. Ennek eredménye ez a
minden igényt kielégítő rész-
leg is. „Nem üti meg ugyan egy
svájci magánklinika szintjét, de
így is nagyon szolid feltételeket
tudunk biztosítani úgy a páci-
enseknek, mint a kórházi sze-
mélyzetnek” – mondta el töb-
bek közt az igazgató. Az orvo-
sok nevében MUDr. Gustáv
Škodáček sebész-főorvos kö-
szönte meg a nagy előrelépést

jelentő részleget. „Perszonáli-
san is olyan szinten vagyunk,
hogy szükség esetén komo-
lyabb műtéteket is el tudunk
végezni ezen a részlegen” –
mondta el többek közt. Ezután
a kórház igazgatójának kísére-
tében átvágta a megnyitást jel-
képező szalagot.

Az osztályon Viktor Dudáš
igazgató kísérte végig a vendé-
geket és a média képviselőit.
Közben lapunknak elmondta,
hogy a Forlife n.sz. saját költ-
ségvetéséből fedezte a beruhá-
zást, mintegy 60 ezer € érték-
ben. A részlegen három két-
ágyas, emelt színvonalú szoba
található, de további 14 hagyo-
mányos színvonalú ellátást biz-

tosító ágy is rendelkezésre áll.
Az osztályon azokat az álta-

lános sebészeti, nőgyógyászati
és orr-fül-gégészeti műtéteket
fogják elvégezni, amelyek nem
igényelnek hosszabb kórházi
ellátást. A kisebb műtéteknél
még a beavatkozás napján a
páciens hazamehet, az ezeknél
komolyabb beavatkozások ese-
tében másnap reggel hagy-
hatja el a kórházat. Ahogy a
kórház igazgatója elmondta, az
orr-fül-gége osztályon havi át-
lagban 50-60 beavatkozást vé-
geznek, az általános sebésze-
ten és nőgyógyászaton is ha-
sonló számokról lehet be-
szélni. Ezeknek zömét ezután

ezen a részlegen fogják elvé-
gezni. Nem kevésbé fontos
tudnivaló, hogy a részlegen el-
végzett egészségügyi beavatko-
zásokat valamennyi egészség-
ügyi biztosító megtéríti, a kór-
ház üzemeltetőjével megkötött
szerződés feltételeinek mérté-
kében. Az átlagon felüli szol-
gáltatásokért viszont fizetnie
kell a páciensnek. Az extra
szolgáltatások árjegyzéke meg-
található úgy az osztály recep-
cióján, mint a www.forlife.sk
honlapon.

Ami szinte egyetlen újságíró
figyelmét sem kerülte el, az a
kétnyelvű feliratok hiánya az
osztályon. A kórház bejárati ka-
puján ugyan kétnyelvűen van

meghirdetve az üzembe helye-
zés ténye, viszont magán az
osztályon csak szlovák nyelvű
feliratok és árjegyzék fogadják
a pácienseket. A kórház igaz-
gatója ennek kapcsán el-
mondta, hogy a 2012-es évben
az egész kórház területén meg-
újítják információs rendszerü-
ket, ami természetesen tartal-
mazni fogja a magyar nyelvű
feliratokat is.

Végül nézzük, milyen elő-
nyei vannak az egynapos
egészségügyi ellátásnak. A pá-
ciens megválaszthatja a műtét
pontos időpontját, úgyszintén
a sebész és altatóorvos szemé-
lyét, korszerű és kímélő gyó-
gyulási lehetőségeket biztosí-
tanak számára teljes komfort
és kényelem közepette. A pá-
ciens szempontjából nem má-
sodlagos, hogy a részleg igény-
bevételével lényegesen csök-
ken a kórházi fertőzések koc-
kázata, de felgyorsul a műtét
utáni lábadozás is.

A teljes tisztánlátás kedvéért
azonban le kell szögezni egy
másik tényt is. Szinte biztos,
hogy a lakosságnak csak egy
bizonyos rétege engedheti
majd meg magának az emelt
színvonalú részleg igénybevé-
telét. Persze, ez csak egy lehe-
tőség, amelyet mindenki saját
belátása, és főleg pénztárcája
szerint kihasználhat. Az igazi
megoldás az lenne, ha a kór-
ház többi osztálya is elindulna
a gyorsabb fejlődés útján, és
megpróbálná megközelíteni az
egynapos egészségügyi ellátás
részlegének színvonalát. Per-
sze, ez ma kissé utópisztikus
célnak látszik főleg akkor, ami-
kor az egészségügy megannyi
gonddal küzd, az orvosok tö-
megesen nyújtják be felmon-
dásaikat. Márpedig, akkor a fé-
nyes extrák, komfort és kénye-
lem is kevés lesz a páciens fel-
épüléséhez.

Az Erzsébet-szigeten az árvíz, a belvíz magas szintje nagyon sok
gondot okozott az elmúlt években, ám a vízelvezető rendszer
rossz állapota nem tette lehetővé a helyzet lényeges javítását. A

Vízgazdálkodási Hatóság Bastrnák Tibor (Híd) parlamenti képviselő
közbenjárására az idei év folyamán 260 ezer euró értékben szerzett
anyagi fedezetet a szükséges munkálatok elvégzéséhez, amelyeket au-
gusztus közepén kezdtek el és októberben fejeznek majd be. Kijavítják
a vízelvezető csatornák, talajcsövek hibáit, a 39-es és a 41-es akna között
teljes felújítást végeznek (beleértve az úttest hibáinak javítását is). A
munkák eredményeként a tavasztól őszig terjedő időszakban javul
majd a helyzet az ár- és belvíz tekintetében. A szigeten érintett lakosok
és kerttulajdonosok számára jelentősen javul majd az életminőség, hi-
szen megszabadulnak az évenként fel-felbukkanó kellemetlenségektől,
melyeket a rossz állapotban lévő vízelvezető rendszer is okozott az Er-
zsébet-szigeten. ccs

Javul a helyzet a komáromi
Erzsébet-szigeten

Folytatás az 1. oldalról
Várhatóan a komáromi telephelynek megmarad kulcsfon-

tosságú szerepe, de a tervek szerint a tevékenységük fő fókusza
a vásárló- és piac-specifikus szoftver és értékesítési csomag
testre szabása lesz. Tehát ebből kiderül, hogy a gyártást áttele-
pítik Ázsiába, azonban a komáromi gyár nem zár be. Várhatóan
ez a lépés 2012-ben lesz hatással a munkaerő létszámára. Jövőre
megkezdik a tárgyalásokat a dolgozók képviselőivel, valamint
a többi érintettel, és 2012 első negyedévében számíthatunk el-
bocsátásokra. -ga-

Rezeg a léc a Nokia
komáromi gyárában

Minden dinókkal kapcsolatos rendezvény, kiállítás biztos si-
ker. Egy kivétellel, ha olyan szintű, mint a VMK épületében
rendezett Dino-Expo. Hangzatos szavakkal hirdették város-
szerte a plakátok: Ha egy igazán vakmerő élményre vágysz,
itt a helyed!

Nos, akik jegyet váltottak
erre a produkcióra, legye-
nek azok gyerekek vagy fel-
nőttek, nagyot kellett csa-
lódniuk, és akkor még csak
sarkalatosan fogalmaz-
tunk. A VMK felső folyosó-
ján kialakított „Dino-biro-
dalom” kivétel nélkül mell-
bevágott mindenkit. Nyolc
dinomakett „ijesztgette” a
látogatókat, emellé még
odabigyesztettek az asztalra egy mississippi-aligátort. Talán
még a „nem mindennapi látvánnyal” meg is barátkoztak volna
az érdeklődők. De ahogy tálalva volt az egész, no az már túl-
ment minden jóízlésen, mert hogyan jön ide a szobanövényt
rágcsáló dinoszaurusz(?). Egy közösségi oldalon már az első
nap után megjelentek a felháborodást keltő kommentek. Az
egész birodalom megtekintése egy lassú járású gyereknek il-
letve felnőttnek kb. 5 percig tartott, mindez 4 euróért. Nem
tudni mi volt a szándékuk a szervezőknek, de hogy ez rövid
időn belül lekerül a repertoárjukról, abban biztosak vagyunk.
Mert ezt még Komáromban sem lehet eladni.

Az egész Dino-Expo lényegét az egyik kisiskolás fogalmazta
meg, amikor azt mondta a tanítónéninek, utalva a színházte-
rem bezárt ajtajára: Tanítónéni, menjünk be, lehet, hogy ott
vannak a nagy dinók! Lám neki is volt hiányérzete, és min-
denkinek, aki részt vett ezen a „vakmerő élményen“. Egy életre
megtanulta: ne higgyünk a hangzatos plakátoknak!

Komfort és kényelem
orvosok nélkül?

Szeptember 16-tól Králik Róbert a komáromi városi hivatal, il-
letve a polgármester szóvivője. Králik Róbert közölte, szóvivőként
munkakörébe tartozik a médiamonitoring, a médiával való kap-
csolattartás, a PR-tevékenység.

Kérdésünkre, hogy új szóvivői állása egyben jelenti-e azt is, hogy
a közeljövőben már nem kíván pályázni a városi médiát működtető
Com-Média élére, azt felelte, ha ismét kiírják a pályázatot, akkor va-
lószínűleg indulni fog. "Ennyivel tartozom azoknak a képviselők-
nek, civileknek, akik bíznak bennem és bennem látják a megoldás
kulcsát. Ha megválasztanak, akkor lemondok a jelenlegi megbíza-
tásomról" - nyilatkozta Králik Róbert, akinek jelenleg saját régiós
webtelevíziója is van, és rokoni szálak fűzik az egyik alpolgármes-
terhez.
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A kommunikáció terén
erősít a városvezetés

Komárom

A kommunikáció terén
erősít a városvezetés

Másutt nem, Komáromban titok(!?)
Közismert tény, hogy országos szinten több mint 2400, kórházban dolgozó orvos nyújtotta

be felmondását tiltakozásul a kórházak részvénytársasággá való átalakítása ellen, de a mun-
kafeltételeik javítását is követelve. Múlt csütörtökön már több megyei szintű kórház pontos
számokat bocsátott a média rendelkezésére, a felmondások számát illetően. Ezért is lepődtünk
meg, amikor a komáromi kórház kapcsán próbáltunk hasonló adatokhoz hozzájutni. Pénte-
ken, délelőtt 11 óra magasságában hívtuk az Agel Sk szóvivőjét, Andrea Beňovát, aki nagyon
kedvesen ígéretet tett a gyors, egy órán belüli válaszra. Arra hivatkozott, hogy hívásunk ide-
jén még egyeztetik a számokat. Aztán 13.15 órakor megérkezett a válasz. Íme: „Jó napot kívá-
nok, a mai napon nyilvántartásba vettük a felmondásokat, de a pontos számokhoz jelenleg
nem kívánunk nyilatkozni. Üdvözlettel, Mgr. Andrea Beňová“.

Nos, újra meggyőződhettünk, hogy a komáromi kórház hétpecsétes titokként kezeli azt, ami-
ről másutt egészen természetes módon, tájékoztatják a polgárokat. Azt ugyanis senki nem hi-
szi el, hogy egyedüliként itt elégedettek az orvosok a feltételeikkel. Főleg akkor, amikor kü-
lönböző belső információkra támaszkodva feltételezhető, hogy az orvosoknak 40-50 százaléka
nyújtotta be felmondását. Mire tehát ez a nagy titkolózás? Attól talán megoldódik a probléma,
ha azt besöpörjük a szőnyeg alá? Nem, nem oldódik meg, csak tovább borzolja a kedélyeket,
sőt, növeli a bizalmatlanságot a komáromi kórház iránt. Kép és szöveg: -böröczky-
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Nagykeszin a kultúrház
nagytermében tartott já-
rási konferenciát szep-
tember utolsó napján a
HÍD együttműködés
pártja 400 tagot számláló
Komáromi Járási Szerve-
zete.

Figyelmének középpont-
jában a jelenlegi belpoliti-
kai helyzet elemzése, a kor-
mánykoalíció buktatói elle-
nére a törvényhozásban el-
ért eredmények hangsúlyo-
zása állt. Jelen volt a párt
elnöke, Bugár Béla aki tájé-
koztatójában elmondta: a
kormánykoalícióban szét-
húzó erők működnek és
pattanásig feszült a helyzet.
Nagyon is reálisnak
mondta a kormányválság,
illetve az előrehozott vá-

lasztások lehetőségét.
Hangsúlyozta viszont, hogy
a HÍD-nak, mint a kor-
mányzó erők legmegbízha-
tóbb pártjának nem kell
szégyenkeznie. Nemcsak a
szlovák, de a magyar párt
bírálatainak kereszttüzében
ért el komoly eredménye-
ket a kisebbségek jogvé-
delme terén. Legjellemzőbb

példaként a kisebbségi
nyelvhasználati törvény
módosítását emelte ki. A
konferencia elemezte a já-
rási szervezet tevékenysé-
gét, értékelve a helyi HÍD-
klubok szervezeti-társa-
dalmi cselekvő képességét.
A tanácskozáson politikai
nyilatkozatot is elfogadtak.

-r

A koalíció
legmegbízhatóbb eleme



Halmentés Nagyszigeten

AVágsellyei Horgászszövetség jelzést kapott Gútáról a napokban, hogy
a Nagysziget-Deroki kanálisban kritikusan alacsony a vízszint, ezáltal
veszélyeztetve vannak a halak. Az érintett horgászszövetségek, azaz a

gútaiak és a vágsellyeiek szakértőket küldtek a helyszínre és egyöntetűen
megállapították, hogy valóban ki kell menteni az ott lévő halakat, amire en-
gedélyt kaptak a zsolnai Országos Horgászszövetségtől. A mentést hálókkal
és elektromos sokkolóval végezték. Néveri László, a Gútai Horgászszövetség
vezetője elmondta, hogy a halak egy része gútai vizekbe kerül, a másik része
pedig sellyei vizekbe. Az önkénteseknek több mint 600 csukát és 50 kg pon-
tyot sikerült kimenteniük. -csóka-
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Keszegfalva

Idén ünnepli fennállásának 500. évfordulóját a komáromi
pravoszláv gyülekezet, amiről vasárnapi ünnepi szentmisé-
vel emlékeztek meg. Az ünnepi liturgiát Tichon, komáromi
püspök, az Eperjesi Ortodox Egyházmegye vikáriusa vezette,
és a szlovák televízió élőben közvetítette.

Megtörtént az, ami már rég-
óta a levegőben lógott. A TAT
negyedik fordulójában néző-
csúcs született. Zsúfolásig
megtelt a helyi kultúrház né-
zőterme, sőt még a lépcsőkre
is kerültek üllőalkalmatossá-
gok. Szóval minden adott
volt egy jó hangulatú, remek
versenyhez, és így utólag ki-
jelenthetjük a nézők sem ma-
radtak élmény és szórakozás
nélkül. Aki jegyet váltott a ke-
szegfalvai rendezvényre,
nem bánta meg. Megkockáz-
tatjuk, hogy Keszegfalván ha-
sonló kaliberű rendezvény
már jó ideje nem volt. A kö-
zönség pedig végig egy em-
berként szurkolt minden sze-
replőnek, persze a hazaiak
előnyt élveztek, ami termé-
szetes.

Mgr. Tóth Tünde műsorve-
zető üdvözlő szavai után Pasz-
torek Melinda főszervező ecse-
telte, miért hasznos és jó dolog
a TAT. Lehocký Milan polgár-
mester pedig kifejezte abbeli
örömét, hogy ebben a projekt-
ben Keszegfalva is jelen van.
Ezután következtek a rendez-
vény szereplői. Elsőként a ha-
zaiak mutatkoztak be.

A bemondók „Állj ki, és
mondd” kategóriájának a
„Nagyváros“ volt a témája, míg
az énekesek nagy világsláge-
rek magyar verzióját adták elő.
Az eddigi feladatok közül, úgy
tűnt ez a téma volt a legnehe-
zebb, de ennek ellenére mind-
annyian ötletesen, humorral
kombinálva oldották meg. A
„szövegelést” Szolik Judit
kezdte. Egyszerű, de annál
frappánsabb összekötő szö-
vege tetszett a hallgatóságnak.
A tallósi Babos Kitti Keszegfal-
ván remekelt. Két perces mo-
nológjában kedvesen összeha-
sonlította a nagyváros egy nap-
ját a helyiek egy napjával. Ha-
sonló szerkesztést produkált a
madari Fiser Ádám is, aki New
York egyik napját állította
szembe Madar község egy
napjával. Az ipolyszakállosi
Szabó Bianka elmesélő hang-
nemben fricskázta a nagyvá-
ros adta lehetőségeket egy fa-
lusi ember szemével. A po-
zsonyvezekényi Mázsár Mó-
nika már-már profi módon ke-
zeli a helyzeteket. Pergő
ritmusú előadása, a monda-
tok végén megtűzdelt gyors
gondolkodásra késztető „be-
mondásai” tetszettek a hallga-
tóságnak. Sajnos az egyik ver-

senyző, a feketenyéki Haver Lí-
via egészségügyi problémák
miatt nem vehetett részt az
eseményen, ezért ezt majd Tal-
lóson kell pótolnia.

Az énekesek erőpróbájában
mind a hat versenyző készen
állt a bevetésre. Keszegfalván
mindegyik énekes magasra
tette a lécet. A hazaiak
„sztárja”, Mészáros Tamás jó
képességű énekes, ismét bizo-
nyított. Mindkét dalt érzelmi-
leg fogta meg. Ozsvald Gabri-
ella (Ipolyszakállos) ének-
száma igényes éneklésnek
adott teret. A madari Szuri
Dóra vidám hangvételű szá-
mainál végig tapsolt a publi-
kum. A feketenyéki Horváth
Réka által előadott lassú szá-
mokat élvezettel hallgatták a
nézők. A tallósi Bús Anikó fő-
leg a második számban szi-

porkázott. A pozsonyvezeké-
nyi Putyera Enikő a bemuta-
tott dalokat hatalmas átélés-
sel adta elő.

A vetélkedő végén közösen
elénekelték a TAT himnuszát,
mely után a keszegfalvai lel-
kes közönség hosszan tartó
tapssal köszönte meg a felejt-
hetetlen szombat estét, mely-
nek színvonalához hozzájárult
Ferenczi Kornél profi fény- és
hangtechnikája is. Nagy siker
volt a Megasztárból ismert
énekes, Csonka Andreas fellé-
pése, aki nagyban emelte a te-
hetségkutató verseny színvo-
nalát. Tallóson rendezték meg
a TAT utolsó előtti fordulóját.
Az ott történtekről, a verseny
lefolyásáról az október 10-i szá-
munkban közlünk beszámo-
lót.

Kép és szöveg: -pint-

Szolik Judit
– bemondó

21 éves. Nagyon szereti a
gyerekeket, ezért is válasz-
totta a Selye János Egyetem
óvópedagógia szakát. Szaba-
didejében táncolni szeret, en-
nek egyik különleges válfaját
űzi, a hastáncot, melyben ott-
honosan mozog. Mellékfog-
lakozásként „bébiszitterke-
dik”, az öccsére vigyáz. Igazi
kihívásnak tekinti a TAT
megmérettetését.

Mészáros Tamás
– énekes

20 éves. Hatéves kora óta
foglakozik a zenével. Több
diákszínpadban szerepelt. Je-
lenleg a Kis-Duna Menti
Rockszínház tagja. A zene, az
éneklés a mindene. Idén
megalakította a Tamás és a
jampeccsajok formációt.
Több élőzenekaros koncertet
is adott. A TAT rendezvényét
fontosnak tartja, és örül,
hogy részt vehet ezen a te-
hetségkutató versenyen.

A keszegfalvai forduló
hazai versenyzői

Teltházas TAT forduló

Nézőcsúcs született
Jubileumot ültek

Az első görögkeleti templomot városunkban a törökök elől
menekülő szerb lakosság alapította.

1511 - ez az évszám szerepel azon a sárgaréz pecséten, amelyet
az első szerb templom felszentelésének az alkalmából készí-
tettek. Ez az évszám szolgált alapjául az idei jubileumi évfor-
dulónak is. Talán kevesen tudják, hogy varosunkban található
templomot maga III. Csarnojevics Arzen pátriárka szentelte fel,
amit a padlón látható vörösmárványból készült ötágú csillag is
bizonyít. Ilyen csillag ma már a komáromin kívül, csak a jeru-
zsálemi és az isztambuli templomban található. A komáromi
pravoszlávok történelme nagyon gazdag. 500 éves fennállásuk
során többször újjá kellett építeniük templomukat, mégis meg-
őrizték azokat a ritka és értékes ikonokat és kegytárgyakat,
amelyekből most kiállítás is nyílt a templomban. gp Atermőföldek környékén lakók

arra lettek figyelmesek, hogy
egyesek táskaszámra szedik a

kukoricát. Értesítették róla a földtulaj-
donosokat, akik kezdetben nem vet-
tek róla tudomást, hiszen lényeges
kárt nem tudnak ezzel okozni, viszont
mikor már szemtelenül zsákszámra
nyilvánosan, fényes nappal hordták,
ekkor értesítették az illetékes hatósá-
gokat. A mezőgazdasági vállalkozók
értetlenül álltak a eset előtt, hiszen ez
a kukorica étkezésre nem alkalmas,
állatok etetésére még nem megfelelő,
így a felhasználása és értékesítésének
miértje is kérdéses.

A rendőrök is tetten érték a kukori-
catolvajokat, akik tettüket azzal ma-
gyarázták, hogy csak a kacsáknak szed-

tek kukoricát, persze otthonukban
nyoma sem volt háziállatnak. A vál-
lalkozók feljelentést nem kívántak
tenni, hiszen egyiknek sincs rá szük-
sége, hogy a tolvaj sérelme fejében na-
gyobb kárt okozzon magánvagyo-
nában. Néhány kukoricatermesztő
azonban lapunknak elmondta, hogy a
szemtelen tolvajok még utazótáskáju-
kat is visszakövetelték. Volt olyan eset
is, hogy egy gútai lótulajdonos lelkiis-
meretfurdalás nélkül beállította lovát
a kukoricásba legelni. Van, aki sze-
mélyautóval behajt a földre és meg-
rakja autóját kukoricával. A helyi rend-
őrség megígérte, hogy gyakrabban jár-
őröznek majd a környéken és a tör-
vényszabta bírsággal sújtják a tolvajo-
kat. csr

KoMPlETnÁ REKonšTRUKciA BYTov A doMov
lAKÁSoK éS hÁzAK TEljES ÁTéPíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

Pokladanie parkiet / Parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

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

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

Tedd próbára a speedfitnesst!!!
A teljes testes elektro-izomstimuláció, hihetetlen, de a

vázizomzat 90-95 %-át egyszerre, olyan erőteljesen, olyan
intenzíven húzza össze, ahogy átlagosan nem lehetséges.
20 perc alatt klimatizált stúdióban, szakképzett EMS
trénerek folyamatos irányításával történnek a
foglalkozások.

Mi TöRTéniK A STúdiÓBAn?
Első alkalommal az elérendő célokról, leküzdendő

problémákról kérdez a tréner. van néhány kizáró ok, pl.
pacemaker, sérv, terhesség, előrehaladott cukorbeteg-
ség, nyílt sebek, láz, heveny fertőzések. Általában el-
mondható, hogy mindenki, aki átlagosan terhelhető, részt
vehet EMS testprogramon, edzésen.

Ezután egy izotóniás ital elfogyasztása és átöltözés a
stúdióban adott speciális, vékony pamut nadrágba és fel-
sőbe. Ezalatt a tréner már előkészíti a megfelelő méretű
mellényt, melybe  nagyméretű textillel borított elektró-
dák vannak beépítve a hátizmok, mell- és hasizmok 
stimulálására és a kar, comb, fenék-elektródákat is megnedvesíti. Minden teljesen 
higiénikus, a vendég bőre csak a kimosott-fertőtlenített pamut ruhával találkozik.
Majd csatlakoztat a géphez és elindítja a kiválasztott programot.

Minden izomcsoportot külön-külön a vendég problémájának, céljának,
ingerküszöbének megfelelően stimulál a készülék. A tréning először nagyon furcsa
érzés, hiszen ilyet előtte legtöbben még soha nem tapasztaltak, de egyáltalán nem
kellemetlen, nem fáj, nem hagy kék-zöld vagy piros foltokat. A tréner irányításával
aerobik-alaphelyzetben különböző egyszerű gyakorlatok fokozzák még a stimuláló
hatást. A tréning folyamán is lehetőség van az impulzus folyamatos erősítésére vagy
éppen gyengítésére, a vendég igénye és célja szerint, teljesen személyre szabottan.

Befejezésként body-relax program szolgálja a lazítást-, leginkább egy masszázshoz
hasonlatos az élettani hatása.

Ezután vetkőzés-zuhanyzás-öltözés következik, majd levezetésként egy jóízű
fehérjeturmix elfogyasztása.

Gúta

Gúta

Utazótáskával lopnak

Az egykor parkolónak hasz-
nált területre már több hó-
napja gyűjtötték össze a pá-
lyákról lekaszált füvet, ame-
lyet tulajdonképpen hetente
kellene elszállítani. Valaha ezt
konténerbe gyűjtötték, és mi-
előtt az még bomlásnak in-
dulhatott volna, elszállították
az arra kijelölt helyre. Most,
valahogy ez a lépés elmaradni
látszik, ezért megkerestük az
illetékeseket, mikor mentesí-
tik a közelben dolgozókat és
lakókat ettől a kényelmetlen
helyzettől? 

Nágel Dezső, a stadiont
üzemeltető Comorra Servis
igazgatója: „Meg vagyok le-
pődve ezen a helyzeten, önök-

től hallom először, hogy ilyen
probléma van. A stadiont
használó KFC-nek adtunk egy
traktort, amihez vásároltunk
egy utánfutót is, amivel kivál-
tottuk az egykor használt kon-
ténert. Abban állapodtunk
meg, hogy ezekkel az eszkö-
zökkel maguk fogják elszállí-
tani a lekaszált füvet, nem
igazán értem tehát, ez miért
nem működik. Természete-
sen, azonnal kapcsolatba lé-
pek a klubvezetéssel, és gyor-
san megoldjuk ezt a problé-
mát” – mondta el Nágel De-
zső.

Úgyszintén megkerestük
Nagy Tamást, a KFC elnökét,
aki kissé másként látja a hely-

Valami bűzlik…  
Igen, valami bűzlik, de most nem Dániában, ahogy a klasz-
szikus mondotta volt, hanem a Komáromi Városi Stadion-
ban. Nem, nem a foci körül van probléma, ellenkezőleg, a li-
lák szépen menetelnek a bajnokságban, ezzel nincs semmi
gond.  A lekaszált, egy helyre összehordott fű indult bom-
lásnak, minek következtében a környéket rettentő bűz
árasztja el. A stadion területén lévő cégek és irodák dolgo-
zói hívták fel figyelmünket erre a jelenségre. Azonnal a hely-
színre siettünk, ahol már a stadion kapujánál járva megál-
lapíthattuk, hogy az érintettek állítása teljes mértékben
megfelel a valóságnak. Óriási bűz fogadott bennünket.

zetet. „Igaza van az igazgató
úrnak, valóban rendelkezé-
sünkre áll az említett traktor
és utánfutó, csakhogy ezek
közúti használatra alkalmat-
lanok. A traktor nem rendel-
kezik műszaki ellenőrzéssel,
a használt állapotban megvá-
sárolt utánfutót pedig a fékek
műszaki állapota teszi alkal-
matlanná közúti használatra.

Amíg ezek a hibák nincsenek
eltávolítva, addig a járművet
csak a stadion belterületén
tudjuk használni. Megtaláltuk
azonban a megoldás kulcsát.
Az egyik, klubot támogató
magánvállalkozótól ígéretet
kaptunk, hogy ezen a héten, a
két hónap alatt összegyűlt,
bomlásnak indult füvet el-
szállítja. Elnézést kérek azok-

tól, akiknek ezzel problémát
okoztunk, igyekszünk a Co-
morra Servis segítségével
megfelelő állapotba hozni jár-
művünket, hogy a jövőben el-
kerüljük a jelenlegihez ha-
sonló helyzeteket” – mondta
el lapunknak a KFC elnöke.  

-böröczky- 
Fotó: -ga-  



7DELTA •   2011. október 3. HÍREK NAGYMEGYERRŐL - HIRDETÉS6 2011. október 3.   •   DELTAMozAIK - HIRDETÉS

Újonnan épült luxuslakások
Észak-Komáromban, közel a
városközponthoz találha-
tók. A színvonalas kivitele-
zésnek köszönhetően a re-
zsiköltségek alacsonyak.

Infó: Hraboš Doris
0911 770 �63

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ÉS
INGATLANKÖZVETÍTŐ
TÁRSASÁG

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

www.investconsult.sk

Dunaradványon (Zsitvatőn), szépen felújított
családi ház (147,5 m2) tartozékokkal, parkosított
telekkel, közel a Dunához, jachtkikötőhöz és a te-
málfürdőhöz. A telek 744 m2 nagyságú.
Ár: 110 000 Euró, 
Infó: Hraboš Doris

0911 770 �63

(903)

Raktár, gyártóépület 
felépítésére és ehhez 
hasonló vállalkozások 
céljára alkalmas 
építkezési telek 
Észak-Komáromban 
2000 m2-től 10 000 m2- ig.

Ár: 34,�0 Euró/m2

Infó: Ing. zsolt Szabó
0903 44� 082 

Észak-Komáromban 
háromszintes önálló 
családi ház a Singellőben.
Telek 606 m2. 
Ár: 66.400 Euró
Infó: Ing. zsolt Szabó

0903 44� 082

Észak-Komáromban,
közel az Újvári úthoz
található 
raktárhelyiségek 
244 m2-től 1464 m2-ig.
A belvilág 8,0 m, 
kapuk 4x4,5 m.

Ár: 34 Euró/m2/év+R
Infó: Ing. zsolt Szabó

0903 44� 082

ELADÁS

(650) 
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ELADÁS(898) Pályázni a következő kategóriá-
ban lehet:

- Természeti értékek
- Építészeti műemlékek
- Népművészet, hagyományok,
szokások

Beküldési határidő: 
2011. november 25.

Egy pályázó maximum 5 db ké-
pet küldhet be. Az előző évi pá-
lyázatra beküldött képekkel nem
lehet nevezni. Csak saját készítésű
képeket várunk! Pontos név és
cím csatolása szükséges!

A naptár címlapjára kiválasztott
képek készítői ajándékban része-
sülnek. 

Formátum: 
A beküldött fotók legalább 1.9

megapixel méretűek legyenek
(1600 x 1200) és felirat nem he-
lyezhető el rajtuk.

A fotókat elektronikus formá-
ban a deltakn@gmail.com vagy a
delta.kn@mail.t-com.sk címre vár-
juk vagy személyesen szerkesztő-
ségünkbe (Ferencesek utcája 22,
Komárom).

Folyamatosan nő a válások
száma Szlovákiában. Többen
válnak magasabb életkor-
ban, akár több évtizedes
együttlét után is. Többek kö-
zött ez derül ki a Szlovák Sta-
tisztikai Hivatal  nyitrai iro-
dájának legfrissebb jelen-
téséből.

A 20. század végére a válás
Európa legtöbb országában in-
tézményesült és a válás a há-
zasság megszüntetésének elfo-
gadott módjává vált. Kialakul-
tak az egyes országokra jel-
lemző válási minták, és a háza-
sodási szokások mellett válási
szokásokról is beszélhetünk.

Egyre magasabb az az élet-
kor, amikor a felek úgy dön-
tenek, hogy elválnak. Ennek
oka elsősorban az, hogy a há-
zasságok eleve egyre későbbi
életkorban köttetnek. 2000-
2004 között az átlagéletkor vá-
láskor 30-34 év volt, 2005-2009
között már 35-39 év. Az elmúlt
időszakban a férfiak átlago-
san 37,8 éves korban váltak
el, a nők 35 évesen.

A fiatalabb életkorban, hu-
szonévesen történő válás
egyre ritkább, nyilvánvalóan
ennek is az az oka, hogy a hú-
szas éveikben eleve keveseb-
ben kötnek házasságot. Negy-
venéves életkor felett viszont
egyre magasabb a válni aka-
rók száma, s megfigyelhető,
hogy növekszik az 50-55 éves
kor felett válók száma is.

Figyelemreméltó tenden-
cia, hogy egyre több olyan há-
zasság bomlik fel, ahol nincs
kiskorú gyermek a családban.
Elemzők szerint ennek két
oka van: vagy az, hogy olyan
párok válnak el, akiknek még
nincs gyerekük, tehát vi-
szonylag fiatal házasságok
mennek tönkre, vagy pedig
az, hogy a 25-30 éve házasság-
ban élők intenek búcsút egy-
másnak.

Ez utóbbira régebben kevés
példa akadt, manapság azon-
ban egyre gyakoribb jelenség-
nek számít. Elemzők szerint
annak, hogy ilyen hosszú idő
után bomlik fel a házasság,
szintén két oka van: az egyik,

hogy bár a viszony a két fél
között már korábban meg-
romlott, de a gyerekek miatt
együtt maradnak, majd ami-
kor azok már felnőttek, a szü-
lők elválnak.

A másik ok pedig, hogy az
egyik partner mással kíván új
életet kezdeni – az esetek
többségében a férfi lép ki a
kapcsolatból, gyakran egy
nála jóval fiatalabb új partner
miatt.

A statisztikai hivatal adatai
alapján a Nyitrai kerületben
2010-ben  2888-an kötöttek
házasságot, ami 198-cal keve-
sebb  mint 2009-ben. A fér-
fiak 32,4, a nők 29,3 éves ko-
rukban kötöttek házasságot.
Az elmúlt évben a kerületben
1625–en váltak el.  A váláskor
a férfiak átlagos életkora 40,9,
a nők esetében 37,8 év volt.

Milyen ma az emberek
hozzáállása a váláshoz? Mé-
száros Magdolna szociológus
szerint az emberek extrém
végletekben gondolkodnak:
egyik részük valami szörnyű-
ségnek, semmihez sem mér-

hető kudarcnak tartja a há-
zasság felbontását, és igyek-
szik mindenáron elkerülni; a
másik véglet a válás bagatel-
lizálása. Vannak, akik a leg-
kisebb nézeteltérésnél, konf-
liktusnál is egy könnyű váll-
rántással azt mondják: nem
baj, akkor elválunk. Ez arra az
alapvető problémára vezet-
hető vissza, hogy Szlovákiá-
ban az emberek nincsenek
megtanítva arra, hogy egy
párkapcsolatot hogyan is kell
építeni. Nem dolgoznak a
kapcsolataikon, felélik a kez-
deti érzelmi tőkéjüket, és ha
problémák adódnak, akkor

nem megoldani próbálják,
hanem kimenekülnek a kap-
csolatból. A mi társadalmunk
még nem nyitott az önsegí-
tési módszerekre, az iskolák-
ban nem tanítanak konflik-
tuskezelést, a fiatalok nincse-
nek arra nevelve, hogy csa-
ládterapeuta tanácsát kérjék,
ha gondjaik vannak. Szerinte
minden középiskolában be
kellene vezetni a kommuni-
kációs oktatást, mert gyakran
az futtatja zátonyra a kapcso-
latokat, hogy a házastársak
képtelenek egymással ér-
demben kommunikálni. 

Miriák Ferenc

Legtöbb válás a Nyitrai kerületben van

Válás mindenáron

A Delta szerkesztősége ismét fotópályázAtot hirdet, 
hogy megtaláljuk a legszebb képeket a 2012-es naptárunkhoz:
„Élet tájainkon és járásunk sokszínűségének bemutatása“.

Újabb bérlakásokat adtak
át a városközpontban. A
háromemeletes önkor-
mányzati bérház szeptem-
ber 22-i átadási ünnepsé-
gén meghívott vendég-
ként részt vett Érsek Ár-
pád közlekedésügyi ál-
lamtitkár is, aki Néveri
Sándor polgármesterrel
közösen vágta át a szala-
got. 

Ezután a jelenlévőkkel
együtt a 24 lakás közül
megtekintettek néhányat.
Az újonnan átadott bérház
a már meglévő két hasonló
mellé épült. „A 6 három-
szobás, 8 kétszobás és 10
egyszobás lakás kilencven

százalékának már megvan
a bérlője, először is a beje-
lentkezés sorrendjét vettük
figyelembe, de az igénylők-
nek a törvényi feltételek-
nek is meg kellett felel-
niük, azaz havi jövedel-
müknek egy megadott mi-
nimális és maximális hatá-
ron belül kell mozognia,
másrészt pedig nem lehet
tartozásuk az önkormány-
zattal szemben” – mondta
el érdeklődésünkre Ku-
csera Ilona, a városi hivatal
vezetője. A bérlőknek négy-
havi bérleti díjat kellett elő-
legként befizetniük, ez arra
szolgál, hogy szükség ese-
tén ebből tudja lefogni a la-
káskezelő az elmaradt havi

díjat. Ha a rendesen fizető
bérlő felmondja a szerző-
dést, akkor ezt az úgymond
letétbe helyezett négyhó-
napos előleget visszakapja.
Az első beköltözők között
találtuk Bachman Dianát
is, aki lányával és élettársá-
val egy kétszobás lakást fog
bérelni havi 295 euróért,
szavai szerint ebben az ösz-
szegben még nincs benne a
villanydíj és a kábeltévé
előfizetési díja. „Folyama-
tosan érkeznek a lakók a
bérházba, mely a Lakásfej-
lesztési Alap támogatásával
épült 1,25 millió euróért,
ebből az önkormányzatra
eső rész 200 ezer euró. Az
önrész azért lett egy picit
magasabb, mert az ajánlott
24 helyett 36 parkolóhelyet
építtettünk a bérház köré” –
árulta el Szakszon Viktor, a
hivatal városfejlesztési és
építészeti osztályának ve-
zetője. A 2010 júliusában el-
kezdett építkezésnek lesz
folytatása, mert Nagyme-
gyer szeretne újabb két 24
lakásos bérházat felépíteni
az Ekecsi úton található la-
kópark területén, az igény
már most megvan rá. 

Kovács Zoltán 
fotó: Kovács Zoltán 

ELADÁS

További bérházak
is tervben vannak

II. DELTA fotópályázat!

Nagymegyeren is kiosztották azokat az élelmiszercsomagokat, me-
lyeket a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium tá-
mogatásaként igényelhettek az arra rászorulók. A feltételeknek

olyan személyek feleltek meg, akiknek nyugdíja 305 eurónál kevesebb,
esetleg szociális intézetben, gyermekotthonban, szociális segélyből vagy
a létminimum alatt élnek, továbbá azon gyerekek, akik ebéd-hozzájá-
rulásban részesülnek, valamint segélycsomagra jogosultak voltak az
örökbe fogadott gyerekek is függetlenül szüleik bevételeitől. A jelenleg
8800 lakossal rendelkező városban pontosan 1500 ember fordulhatott
kérvényével a hivatal felé, ebből összesen csak ezren adták be igénylé-
süket a húsz kiló nullás lisztből, a tíz-tíz kiló szlovák rizsből és száraz-
tésztából álló élelmiszercsomagra. Az egész akció helyi koordinátorai Fe-
kete Edit, a gondozói szolgálat vezetője, és Balogh Zsuzsanna anya-
könyvvezető voltak. Az élelmiszercsomagokat szeptemberben a városi
Technikai Szolgáltatások Nefelejcs utcai telephelyén lehetett átvenni
négy napon keresztül, az ezer igénylő közül ezt 965 meg is tette. A fenn-
maradt harmincöt segélycsomagot október 15-ig minden munkanapon
8 és 15 óra között az említett telephelyen még átvehetik az arra jogo-
sultak – tudtuk meg a koordinátoroktól. Kép és szöveg: -kz-

A jogosultak egy harmada
nem élt a lehetőséggel

Hivatalos ünnepség keretében adták át a
felújított Ján Amos Komenský Alapiskola
épületét szeptember 27-én.

A Nagymegyer központjában, a Bartók
Béla téren található szlovák alapiskola re-
konstrukciója tavaly novemberben kezdő-
dött el, a befejezés lényegében idén má-
jusban történt meg. Az átadási ünnepsé-
gen az alapiskola igazgatója, Mária Ester-
gájošová üdvözölte a megjelenteket. „A fel-
újítási munkálatokra az EU-s alapokból 430
ezer eurót nyertünk el pályázat útján“ –
mondta Szakszon Viktor, a hivatal város-
fejlesztési és építészeti osztályának veze-
tője. - Ebből az összegből fedeztük a há-
romszintes épület ablakainak és külső aj-
tóinak cseréjét, a tető teljes felújítását és az
iskola külső hőszigetelését, festését“. Az
önkormányzat 100 ezer euróval járult
hozzá a rekonstrukcióhoz, a pénzből a fű-
tésrendszert újították fel. Az uniós alapok-
ból elnyert pályázat feltétele volt, hogy a
pénzösszegből 15 ezer eurót az iskola in-
formatikai fejlesztésére fordítanak. Így ju-
tott a kétszáz gyereket oktató intézmény ti-
zenegy osztályába tizenegy informatikai
csomag, mely mindegyike egy-egy lapto-

pot, továbbá projektort és vetítővásznat is
tartalmazott. A rekonstrukciós munkála-
tokat felügyelő Gerhardt József építész-
mérnök elmondta, hogy az iskola torna-
termének enyhén megsüllyedt sarkát is
megerősítették. Az átadási ünnepséget kö-
vetően a jelenlévők belülről is megtekin-
tették a tantermeket.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Megújult a szlovák
alapiskola épülete

Kép: Karasz Viktor
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AKCIA ! 15 eur 
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

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

A jótékonysági rendez-
vényre már második alka-
lommal a Konkoly-Thege téri
Alapiskola udvarán került sor
a Vöröskereszt helyi és perbe-
tei alapszervezetének,vala-
mint az alapiskola Szülői
Munkaközösségének közös
szervezésében. A perbetei ma-
zsorettek színpompás meg-
nyitója után a város polgár-
mestere köszöntötte a jelen-
levőket.

Az ünnepi megnyitó után a
résztvevő kerékpározók nyil-
vántartása következett, majd
a perbetei Szürke Farkas
Íjászklub bemutatójára került
sor, melynek során az érdek-
lődők ki is próbálhatták a kü-
lönböző nyilak használatát.
Ezt követte az érsekújvári Ku-
tyakiképző Klub tagjainak
egyórás bemutatója, ami min-
dig elnyeri a nézők tetszését.
Nem maradhatott el az egyre

A Szlovák Paralimpiai Bizottság idén ősszel is
megrendezi a "Kerekeken a rák ellen" elneve-
zésű jótékonysági sportrendezvényét, melyet
2003-ban Radovan Kaufman (1978-2003) pa-
ralimpiai aranyérmes kerékpárversenyző hí-
vott életre. A kampány célja - a nyilvános pénz-
gyűjtésen kívül - a rákbetegséggel kapcsola-
tos felvilágosítás és a rendszeres sportolás
fontosságának hangsúlyozása. Az össz-szlová-
kiai akcióba Ógyalla városa is hagyományo-
san bekapcsolódik.

Kerekeken
a rák ellen

Ógyalla

A nap befejező programja
volt még a jelképes városke-
rülés kerékpáron, vagy egyéb,
guruló alkalmatossággal. A
város utcáin 2 km távot tettek
meg, amivel a beteg, sérült
emberekkel való együttérzé-
süket is kifejezték. A szerve-
zők megjutalmazták a legidő-
sebb, a legfiatalabb és a leg-
különlegesebb kerékpáron ér-
kezőt. 

(miriák) 
A szerző felvételei

Keszegfalva

A gútai hívőket régóta fog-
lalkoztatta a gondolat, hogy
Mária-tiszteletüket kifejez-
vén valamilyen kiváltságos
hellyel illessék a Szent Szü-
zet a templom területén. Az,
hogy Gúta Mária tisztelő vá-
ros, vitathatatlan, hiszen a
templomot is Szűz Mária
Mennybevételének tisztele-
tére szentelték fel.

Kiss Róbert gútai esperes el-
mondása szerint most nyílt
rá lehetőség, hogy egy emlék-
helyet emeljenek Szűz Máriá-
nak, és a választás egy Lour-
desi barlang építésére esett.

Lourdes Franciaországban ta-
lálható, mely a Mária jelené-
sek előtt egy lepusztult fa-
lucska volt. A helyi molnár lá-
nyai fát szedegettek a Massa-
bielle szikla környékén, de a
beteges Bernadett elmarado-
zott tőlük. Neki jelent meg itt
Szűz Mária először. A sziklá-
nál forrás is fakadt, és a jele-
nés helyszínére templomot
építettek. Azóta is rengeteg
csodáról hallani, ami ott tör-
tént, betegségből felépült em-
berek köszönőtábláival van
tele a szikla.

Szűz Mária az emberek szá-
mára példa, mondta Róbert

atya. „Ez a barlang jel kell
hogy legyen – figyelemfelkel-
tésnek is szánjuk, hiszen Gú-
tán és a templom környékén
rengetegen megfordulnak. Ha
csak egy fohászt mond el az,
aki elhalad a szobor előtt, már
megérte számunkra, felépít-
tetni ezt a emlékhelyet“.

A barlang terméskövekből
készül, melyek Pozsonypüs-
pökiről származnak. Az épí-
tést karcsai szakemberek vég-
zik és a Lourdesi szűz szobrát
is karcsai alkotóművész, Ko-
máromi Árpád készíti.  

Idén október 16-ra tervezik
a Palkovich Viktor emlékna-

Gúta

A fórum ele-
jén Földes Csaba

polgármester
bevezetőjében
a községgel
kapcsolatos
alapinformá-
ciókat tette
közzé. Először

születés és ha-
lálozás tekinte-

tében, majd felvá-
zolta az idei év ered-

ményeit. Főleg azt, mit sikerült megvalósíta-
niuk. Megemlítette az új játszóteret, a falu köz-
ponti terét, a Községi Hivatal rekonstrukcióját.
A bevezető részek illetve az ismertetések után
kezdetét vették a polgárok felszólalásai. 

A csicsóiak ügyes-bajos dolgai nem marad-
tak véka alatt. Egyesek nehezményezték a sze-
mételhordás problémáit, melyre a polgármes-
ter  reagált, és ő is megerősítette, hogy bár
nagyszabású takarítást végeztek a Szebb Duna
mentéért projekt által, egyesek a szépen kita-
karított területet újra szeméttel „látták el“. Töb-
ben hangot adtak annak, hogy egyesek mi-
lyen felelőtlenek a község tisztaságát illetően.
Sajnos el kell mondanunk, hogy az érintett

személyek nem vettek részt a lakossági fóru-
mon. Talán nem véletlenül. Egyébként a sze-
métügy állandóan visszatérő probléma a tele-
pülésen. Ahogy a polgármester elmondta:
„Manapság a szemét, de főleg az illegálisan le-
rakott szemét elszállítása bizony komoly ösz-
szegekbe kerül, és egyesek ezt a pénzt felelőt-
lenül az önkormányzat kasszájából veszik ki,
mely összeget más, hasznosabb célokra is fel
lehetne használni.” Szó volt az adóbefizeté-
sekről. A polgármester vázolta,  hogyan áll a
község az adókkal kapcsolatban. A fórumon
foglalkoztak az orvos-kérdéssel is. Tudvalevő,
hogy a jelenlegi orvos nyugdíjba ment, így új
gyermekorvos után kellett nézni, amit sike-
rült rövid időn belül megoldani. Az új gyer-
mekorvos Csilizradványról fog ide utazni és
rendelni heti négy alkalommal. Továbbá fel-
merült a buszmegállók, a temető rendben tar-
tásának a kérdése, illetve az utóbbi időben el-
harapódzott rongálások száma, főleg a fiata-
labb korosztály részéről. Több esetben meg-
rongálták a helyi játszóteret, és a kultúrház
környékén is letették „névjegyüket”. Ezeket a
problémákat fokozott figyelemmel kísérik, és
szeretnék a jövőben ezt megszüntetni vagy
legalábbis a minimálisra csökkenteni. 

A falugyűlésen, mely közel két óráig tartott,
sok fontos kérdés került megtárgyalásra, ami
biztató lehet a jövőt illetően. -pint-

Szemétügy és vandálok

Évente
egyszer rendez-

nek falugyűlést Csicsó
községben, azonban ha a

szükség megköveteli, akkor
többször is összehívják a
falu lakosságát. Az ideire

az elmúlt héten került
sor a kultúrház nagy-

termében. 

Csicsó

www.massagestudio.sk

Komáromban 
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Svéd, indiai, 
csoki, méz, thai, 

lávakő, cellulit 
masszázs

népszerűbb lo-
vaglás és a zum-
bázás sem. A
nap folyamán
a jelenlevők
k ü l ö n f é l e
ügyességi ver-
senyeken méret-
tettek meg. Hajlík
István, a Vöröske-
reszt helyi szervezeté-
nek elnöke vezetésével az ér-
deklődők megtekintették a csil-
lagvizsgálót is.

A kerékpártúra előtt a Heine-
ken Slovensko és a Nyitrai Kö-
zösségi Alapítvány képviselői
átadták a Vöröskereszt elnöké-
nek az „Itt otthon vagyunk” si-
keres pályázatnak köszönhe-
tően a jelképes 1100 eurós ösz-
szeget a „Minden másodperc
drága” projekt megvalósításá-
ért. A megnyert pénzt külön-
böző betegségmegelőző előadá-
sokra kívánják felhasználni. 

Megható, egyben tanulságos
megemlékezési ünnepség
zajlott az ekeli Hetényi János
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola tantestületében.
Megható, mert egy gyaláza-
tos korszak által korán meg-
szakított, ám önerőből mégis
hosszú évtizedekig tartó pe-
dagógusi életpályára emlé-
keztek. Tanulságos, mert
nagy erkölcsi erőről, a peda-
gógusi pálya végtelen szere-
tetéről és becsben tartásáról
adott tanúbizonyságot. 

Az ünnepségen, amely a
nemrég elhunyt Slivkáné Ko-
pócs Erzsébet életpályájára
emlékezett, megjelent az is-
kola teljes tantestülete, élén
Kucsera Erazmusz igazgató-
val, a helyi önkormányzatot
pedig Fekete Iveta polgár-
mester képviselte. Jelen volt a
pedagógus lánya Miklós Er-
zsébet, valamint a család ba-
rátja, a felvidéki magyar költő,
Dr. Bartanusz Attila.  Ő mél-
tatta Slivkáné Kopócs Erzsé-
bet életpályáját, amelynek so-
rán a kegyetlen sors hamar el-
űzte őt a katedráról, mégis
élete végéig megmaradt nagy-
betűs Pedagógusnak. Első pe-
dagógusi találkozása az isko-
lával a Gúta melletti Pacsé-
rokhoz kötődik, majd az újra-
nyíló ekeli iskolában látta el
az igazgatói teendőket. Mind-
össze másfél évig, merthogy
1950-ben őt is utolérte a kulá-
kozás, üldöztetés és az akkori
rend kiszolgálóinak a megve-
tése.  Mivel szűkebb pátriájá-
ban munkát nem talált, Cseh-
országban próbált szerencsét.

A túlélés érdekében minden-
fajta munkát elvállalt, a ne-
héz fizikai munkát is bele-
értve. Ott ismerkedett meg
férjével Slivka Antallal, akivel
1970-ben indultak el haza,
Nagykeszire, majd férje halála
után végleg Komáromba köl-
tözött. Élete során csak rövid
ideig kóstolhatott bele a pe-
dagógusi munkába, mégis
élete végéig (2011.augusztus
20.) szívvel-lélekkel pedagó-
gus maradt. Szerette a gyere-
keket, pedagógustársakat, de
az embereket általában. Min-
dig nagy hálával fogadta az is-
kolai akciókra szóló meghívá-
sokat, amelyeknek rendre ele-
get is tett. Figyelemreméltó
volt a felkészültsége, arca
minden esetben szeretetet és
boldogságot sugárzott. Érezte,
hogy őt akkor is számon tar-
totta a szakma, ha a sors ilyen
kegyetlen is volt vele szem-
ben. Távozásával szegényebb
lett a pedagógusi társadalom.

Ő elment ugyan, de bölcses-
ségét, emberségét, örökségül
nekünk adományozta.

Ezen az ekeli megemléke-
zésen Slivkáné Kopócs Erzsé-
bet lánya, édesanyja végső
akaratát is teljesítette. Egy gyö-
nyörű serleget adományozott
az iskolának, amelynek talap-
zatába minden évben belevé-
sik annak az ekeli pedagógus-
nak a nevét, akit a tantestület
az év pedagógusának választ.
Az év ekeli pedagógusa ezen
felül, egy könyvutalványt is
kap, amely emlékeztetni fogja
egy olyan emberre, aki ka-
tedra nélkül is igazi pedagó-
gus maradt élete végéig. 

Nagyon szép tisztelgés volt
ez a tanítói szakma előtt, a fe-
lejthetetlen pedagógus há-
nyatott sorsa előtt. De ő már
boldog, hiszen valamelyik égi
iskola katedrájáról sugározza
azt a bizonyos szeretetet, bol-
dogságot. 

-böröczky-

Tisztelgés a pedagógus 
és a szakma előtt

Jóténykonysági lecsófesztivált szervezett a Most-Híd klub és
a helyi PONTE ifjúsági polgári társulás Ham Erika vezeté-
sével. A  rendezvény célja, a helyi focicsapat nehéz anyagi
helyzetének a támogatása volt. 

A szombat délelőtt kezdődő eseményre sokan voltak kíván-
csiak a faluból, elsősorban a gyerekek, akikre lovaskocsikázás
várt. Igazi slágernek bizonyult az arcfestés, valamint a tram-
bulin, ahol hosszú sorok várakoztak a kikapcsolódásra. Közben
a katlanokban lassan, de biztosan főtt a különböző összetételű
lecsó. Volt itt babos, kolbászos, szalonnás lecsó, őzgulyás, de
még káposztaleves is. A nap folyamán állandóan folyt a jó-
ténykonykodás, amelybe a kabalafigura BUGGI is besegített.
Szépen gyűltek az adományok. A lecsófőzők ingyen kínálták
„portékáikat”, cserébe a helyiek adakoztak. Ki-ki lehetősége sze-
rint, amit a szervezőbizottság ezúton is köszön. Délután a he-
lyi csapat megmérkőzött Szilas csapatával, amit a hazai szur-
kolók nagy örömére Ifjúságfalva nyert 3:0 arányban. Este hat
órakor került sor az összegyűjtött adományok átadására Vörös
Péter parlamenti képviselő és Eva Struhárik, a PONTE  ifjúsági
szervezet és Ham Erika jelenlétében. A szervezők örültek, hogy
teljesítették a küldetésüket. Most már az FC Ifjúságfalva focis-
táin a sor... -pint-

pot, valószínűleg ezen az ün-
nepségen lesz átadva és meg-
szentelve a Lourdesi barlang
is. Palkovich Viktor nagy Má-
riatisztelő volt, egy könyve

pont erről szól, ezért szeret-
nék az ő emlékét is megtisz-
telni ezzel a jeles esemény-
nyel.

Kép és szöveg: csóka

Balról jobbra: Jandás Valéria, Dr. Bartanusz Attila, Miklós Er-
zsébet és Kucsera Erazmusz 

Ekel

Ifjúságfalva

Lourdesi barlang épül 

lecsófőzéssel 
segítettek a focistáknak

A Községi Hivatal épületében hét irodahelyiség, egy tárgya-
lóterem és egy eskető terem is szolgál. Az épületkomplexum
egyik része a bérlakásokat képezi. Itt öt darab kétszobás illetve
garzon valamint négy darab 3 szobás lakás található. A helyi la-
kásproblémák ellensúlyozására illetve megoldására szolgál ez
a lakásegység. A hivatalos átadás a helyi iskolások programjá-
val indult, majd ezután Lehocký Milan polgármester köszöntő
szavai következtek. Meglepően sokan jöttek el a helyiek közül
az átadásra. A szalagátvágás után mindenki nagy kíváncsiság-
gal szemlélte az épület egyes részeit. A közeljövőben minden
keszegfalvai polgár az új létesítményben intézi majd ügyes-ba-
jos dolgait. Az épülethez nagy kiterjedésű parkoló is tartozik.
A polgármester azonban elmondta azt is, hogy a régi Községi
Hivatalt szeretnék hasznos célokra felhasználni. Tervben van a
könyvtár áthelyezése, lehetséges egy nyugdíjas klub üzemel-
tetése, de még egy ifjúsági klub létrehozása sem kizárt.

Kép és szöveg: -pint-

Kettő az egyben
Új községi hivatalt kapott Keszegfalva. Az elmúlt hét szer-
dáján került átadásra a település egyik patináns létesítmé-
nye, melyhez még 14 lakásegység is kapcsolódik. 

Obec Chotín
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

1. O najvýhodnejší návrh na prenájom nebytového pri-
estoru, vedeného na LV 989 obce Chotín, p.č. 3815/362 na
dobu neurčitú  za vyvolávaciu cenu 5,00 eur/1 m2/rok.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže a návrh nájomnej
zmluvy je možné vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade
v Chotíne počas stránkových hodín.

Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke ozna-
čenej heslom „Súťaž - prenájom nebytového priestoru - ne-
otvárať!“ na adresu vyhlasovateľa v termíne do 24. 10. 2011
do 12.00 hod.
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Szentpéter

A klímaváltozás nyomán időnként járá-
sunkban is gondot jelentenek az ár- és belvi-
zek. 

A belvízvédekezés mindig inkább az Alsó-
Csallóköz (a valamikori Komárom vármegye)
problémája volt.

Felső-Csallóköz (a volt Pozsony vármegye)
magasabb területi viszonyai jóval kedvezőb-
bek, kilométerenként 25-30 cm esést mutat-
nak. A sziget alsó részén ez 5-10 cm-re csök-
ken, sőt egyes helyeken a terep esése alig-alig
észlelhető. Ezek a különböző terepviszonyok
okozták, hogy a felső részen összegyülemlett
csapadék és fakadó vizek a terület nagy esé-
sénél fogva az alsó vidékre ömlöttek, ahonnan
már nem tudtak hová elfolyni.

Ezért a Komárom megyei közgyűlés már
1640-ben elrendeli a vízelvezető ereknek, ár-
koknak a tisztítását. Az újabb csatornák kiá-
sásához és a zsilipek építéséhez el kellett vé-
gezni a sziget lejtésmérését. A mérések is bi-
zonyították, amit a természet maga is meg-
mutatott, hogy Kis-Keszi és Keszegfalva al-
kalmas helységek a zsilipek felállítására, mivel
a belvizek addig is itt folytak ki a Nagy-Du-
nába és a Vág-Dunába, ha a folyók alacso-
nyabb vízszintje ezt megengedte, és rést vág-
hattak a gátakon vízelvezetés céljából.

1782. január 21.-én Vizer János mérnök a ko-
máromi közgyűlésen bemutatja a kis-keszi
zsilip első tervrajzát. Az ügy érdekében a csal-
lóközi nemesek pénzt gyűjtenek. Sajnos az
első összefogás nem járt sikerrel, ezt még 70
küzdelmes év követi, mire az elképzelések va-
lóra válhattak. 1829-ben Zelinka Lajos foglal-
kozik a kis-keszi zsilippel. 1846-ban Thaly Dé-
nes vezetésével ugyan elkezdődtek a munká-
latok, de a cölöpök leverése során futóhomok
rétegre akadtak, ez miatt a műveleteket le kel-
lett állítani. 

Az események akkor gyorsulnak fel, és szü-
letnek konkrét eredmények, mikor 1854. má-
jus 24 -én Bősön megalakult a Csallóközi Víz-
szabályozási Társulat, melynek elnökévé a csi-
csói gróf Waldstein Jánost választották. A ve-
zetőség 1854. november 9-én Ekecsen tanács-
kozott, ahol végérvényesen eldöntötték, hogy
Kis-Keszin és Keszegfalván elkezdik a mun-
kálatokat. A társulat 1855 márciusában, Po-
zsonyban tartott ülésén Piatti Józsefet bízta
meg a zsilipek kivitelezésével. Itt jelenti be az
elnök, hogy járt Bécsben, és személyesen is
módja volt I. Ferenc Józsefnek a csallóközi víz-
szabályozás ügyét előadni. A császár nagy ér-
deklődést mutatott a vállalkozás iránt, mely-
nek indulásához 100 000 forint kamatmentes
kölcsönt is adott. 1856. május 8-án a társulat
elnöke bejelenti, hogy a zsilipek elkészültek,
kipróbálták őket és igen jónak bizonyultak. Az
ünnepélyes átadásra szeptemberben került
sor, melyre Ferenc József is ellátogatott. A kis-
keszi építményen elhelyezett emléktábla is
jelzi ezt a látogatást. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy van egy szemtanunk is, aki látta az ak-
kori eseményeket. A nagykeszi születésű né-
hai dr. Závory Sándor 1914-ben kiadott Emlé-
keim c. könyvében így írt erről:

„1856-ban adták át a Kis-Keszinél elkészült
zsilipet a használatnak, amelyen át Csallóköz

belvizei a Dunába ömlenek. Lejött a császár
gőzhajón megnézni e művet. Gróf Wallstein a
töltésen magyarázta a zsilip és a kanális tör-
ténetét a császárnak. Majd Kis-Kesziről Wall -
stein négy-lovas hintaján mentek Keszegfal-
vára a másik zsilip megtekintésére”

A keszegfalusi zsilip szükségessége 1826-
ban vetődik fel először, de az építkezés meg-
kezdése ott is évről évre eltolódik. 1846-ban
ugyan felépült, de sajnos az ácsmester hibá-
jából a cölöpök nem megfelelő elhelyezése
miatt az alap beomlott, így az építmény hasz-
nálhatatlanná vált. A munkálatok itt is a Tár-
sulat megalakulása után kezdődnek újra.

A császári kölcsön messze nem fedezi a to-
vábbi építkezések (kulcsodi, csicsói, komá-
romi zsilipek) költségeit. A Társulás anyagi
forrásait maga a lakosság biztosítja a védeke-
zésre létrehozott alapból, melynek kivetési
kulcsa 14 krajcár volt holdanként. Ez egyaránt
vonatkozott úgy Pozsony, mint Komárom me-
gye nemes és nem nemes földbirtokosaira.
Említésre méltó még az a rengeteg ingyenes
közmunka is, amit az egyszerű emberek ár- és
belvízvédekezés terén az évszázadok során itt
elvégeztek. A Társulat működése alatt 1860-ig
a kulcsodi, csicsói és komáromi zsilipek is el-
készültek, a hozzájuk tartozó kanálisokkal
együtt. 

A Csallóköz a 19. század második felében el-
végzett vízszabályozása komoly gazdasági je-
lentőséggel bírt. 1860-ig az öt zsilip és a csa-
tornahálózat nyomán a belvizek lecsapolásá-
val a Komáromi-Csallóközben 5000 hektár
földterület vált művelhetővé. Ez a vállalkozás
gazdasági és történelmi jelentőségén túl bi-
zonyította egy közösség összefogását és öne-
rőből való építkezni tudását. A mai csallókö-
ziek büszkék lehetnek az elődeikre!

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy törté-
netünk idején Kis-Keszi egy Duna menti te-
lepülés volt Komárom megyében. 1897-ben
csatolják a vele szomszédos Nagy-Keszihez,
azóta közösen a Nagykeszi helységnevet hasz-
nálják.

Vendégh Piroska

Ógyalla

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

155 éve zsilipavatás volt Kis-Keszin
és Keszegfalván, melyre 
Ferenc József császár is ellátogatott

Az emléktábla szövege:
1856. Szeptember 23kán
Ő cs. kir. apostoli Felsége

FERENCZ JÓZSEF
kegyes

Császárunk és Királyunk
e művet személyesen megtekinteni

s Csallóköz vízszabályozását előmozdítani
legkegyelmesebben méltóztatott.

„A kiállítást úgy állítottuk össze, hogy a szinekkel való já-
tékkal képesek legyünk vidámságot varázsolni az őszi napokba.
A meleg, telt és egyúttal karakteres színek csodákra képesek:
a barna, a piros, a narancs színei külön-külön és kombinálva is
megteremthetik az ősz melegségét. A barna a föld hangulatát
idézi, s ha a sárga, a narancs vagy az okker árnyalataival ke-
verjük, igazán kellemes légkört teremthetünk” - mondta Lajos
Ilona kultúrfelelős.

S hogy igazán jól érezzük magunkat ősszel is, ne feledkez-
zünk meg az októberi mulatságokról, mint a kései szüret vagy
az amerikaiak kedvelt ünnepe, a Halloween, mely hazánkban
is egyre népszerűbbé válik. Ezek az ünnepségek remek ihleta-
dók, s igazi hírnökei az ősznek. (miriák)

A szerző felvétele

Ezt követte a kultúrműsor, amelyben felléptek a helyi szlovák
és magyar tannyelvű alapiskola tanulói és óvodásai, majd az
Őszirózsa énekegyüttes lépett a színpadra, és átadta a szüreti
koszorút a község polgármesterének. A műsor további részében
fellépett a Kralovanky együttes, a csúzi nyugdíjasklub folklór-
csoportja, a Konvalinka énekegyüttes, Bielik Zsuzsanna, Bősi
Szabó László nótaénekesek, Miskovics László színész-énekes és
a lukanényei citeraegyüttes.

A lovasrendőrök bemutatója mellett, diák- és ifjúsági csapa-
tok futballmérkőzésére is sor került az ünnepség folyamán. 

(miriák)
A szerző felvétele

A városban 1964 november
elsejétől működik a sörgyár,
amelyet 1967-ben malátafő-
zővel egészítették ki. A mo-
dern technológiának kö-
szönhetően termékei rövid
időn belül egyre jobban
meghódították a világ pia-
cát. 1971-ben, mint Kelet-
Európa egyetlen sörgyára
megkezdte a dobozos sör
gyártását. Elsőként a szlovák
hegymászók tesztelték 
nyolc  ezer méteres magas-
ságban. A magas hőmérsék-
leti ingadozás ellenére a sör
megőrizte minőségét és ízét. 

A második alkalommal
megszervezett Nyílt napon –
a kellemes őszi idő támogatá-
sával – ismét nagyon sok csa-
lád, érdeklődő vett részt. A
sörgyár megtekintésére hosz-
szú sorokban várakoztak az ér-
deklődők. 

A gyár életében több válto-
zást hozott az elmúlt húsz év.
Elsősorban a termelés mo-
dernizálódásában változások
álltak be. 1995-ben egy kül-
földi beruházó – Heineken –
irányítása alá került az üzem
is a sikeres beruházási pro-
jektnek köszönhetően évente

már több mint 2 millió hek-
toliter sört gyártanak. A sör-
gyár életében sikernek számít
Közép-Európa legmodernebb
és legnagyobb malátaüzemé-
nek létesítése is. Évente több
mint 145 ezer tonna malátát
készít, amelynek egy részét
felhasználják, a nagyobb ré-
szét pedig külföldre szállítják. 

A sörgyárban tett látogatás
során a szakemberek el-
mondták a sör készítésének
fortélyait. Mindenekelőtt a
legfontosabb a négy alap-
anyag - víz, komló, élesztő és
maláta –, melyek segítségével
minőségi „folyékony kenye-
ret” tudnak előállítani. A sör-
gyár öt alapelvben határozta

meg vezető piacszerepét a vi-
lágban: minőség, bizalom,
hajtóerő, felelősség és a sike-
res csoportmunka. A gazda-
sági válság miatt a sörgyárak
rendre új termékekkel ruk-
kolnak elő, hogy megfékezzék
az ágazat hanyatlását. 

A sörgyárba ellátogatókat a
sörfogyasztás mellett több kí-
sérőrendezvény is fogadta a
nap folyamán. A szabadtéri
színpadon fellépett a Des-
mod, Peter Nagy és az Indigó
együttes, Starmania, Kristína.
A gyermekek részére is több
programot kínáltak a szerve-
zők. 

(miriák) 
A szerző felvétele

A Csemadok helyi alapszer-
vezetének családi rendezvé-
nyére került sor a búcsi
pince úton.  

A szabadtéri színpad he-
lyett a rendezvényre a Vintop
–Karkó rendezvénytermében
került sor. A minden igényt
kielégítő helyiség színpadán
a műsor első részében fellép-
tek: a búcsi ovisok és alapis-
kolások, a naszvadi Pettyem
gyermektánccsoport, a Viza
citerazenekar, Bankházi Dóra

és Kiss Richárd népdaléneke-
sek, a Bellő gyermek nép-
tánccsoport, az ógyallai Őszi-
rózsa népdalkör, az ÉS?! szín-
pad, a bátorkeszi Karátsony
Imre énekkórus és a búcsi
Csemadok férfikara. Ezt kö-
vette a nyitott pince napja,
amely igazi ünnep volt a bor-
barátok számára, hiszen a bú-
csi pince úton több pincészet
tárta szélesre kapuit az ér-
deklődők előtt. A pinceláto-
gatás és kóstolás során te-
mérdek új ismeret megszer-

zésére is volt lehetőség; s a jó-
féle borok mellé finom fala-
tok is kerültek a vendégek
asztalára. A bor szülőhelyével
való találkozás mindig kü-
lönleges élmény. A dombok
között megbúvó évszázados
pincék, a varázslatos pincefa-
luk az érdeklődőknek külön-
leges hangulatot kínáltak. A
jó hangulat mellett tartalmas
ismeretszerzési kirándulás
célpontja volt a hétvégi ren-
dezvény. 

A pince úti kirándulás al-
kalmával sokan  élvezhették a
pincészetek vendégszeretetét,
de a program tovább folytató-
dott. A Szatmárnémeti Állami
Színház „A bor“ zenés előadá-
sát mutatta be, majd a „Bará-
tok Bora” borkóstolóra került
sor. Az esti program további
részében fellépett a Csűr
Blues Band, a Felvidéki Rock-
színház és Beatles emlékkon-
certre is sor került. A nagysi-
kerű rendezvény szüreti mu-
latsággal ért véget. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A dunamocsi lakosok és már az átutazók is lassan megszok-
ják, hogy a kultúrház mellett felállított „nádasban” Lajos
Ilona és Sántháné Szegi Ilona jóvoltából évente több alka-
lommal kerül sor kiállításra. Ezúttal az ősz hangulatát idézték
fel és ezzel beengedték a szép őszi napsugarakat is a faluba.

Őszi hangulat
Dunamocs

Fesztivál a javábólFesztivál a javából

A futballpályán felállított szabadtéri színpadon került sor a
folklór- és éneklőcsoportok fesztiváljára, az őszi hagyomá-
nyok jegyében. A szikrázó és még mindig melegítő napsu-
garak kíséretében Jobbágy József polgármester nyitotta meg
a rendezvényt.

Fesztivál a javábólNyílt nap a sörgyárban

Búcs

Nyitott pince napja 
– szüreti vigadalom

Berecz Gábor, Csicsó
Kasková Angelika, Pat
Kovács Kati
Berentei Mónika, Hetény
Horváth Zoltán, Keszegfalva

A Charlie koncertre 1 db belépőjegyet nyertek:

Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át 
október 6 -ig naponta 8.30-15.30 óra között. 

Németh Zsuzsa, Komárom
Nagy Alica, Ifjúságfalva
Czigle Olga, Gúta
Hornyák László, Dunaradvány
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Kos
Tanulmányaidban,
esetleg tervezett uta-
zásoddal kapcsolat-
ban merülnek fel mé-

lyenszántó problémák, mely-
nek a megoldása úgy tűnik,
meghaladja erődet.

BIKA
Eltemetett, meg nem
beszélt problémák ke-
rülnek terítékre közted

és párod között. Azt hitted, ha
nem veszel róla tudomást, ak-
kor nem kell velük szembenéz-
ned.

IKREK
Nehézségek mutatkoz-
nak karriered terüle-
tén, amely nagyon
rossz hatással van ke-

délyállapotodra, önérzetedre, sőt
még egészségi állapotodra is.

RÁK
Komoly problémák
adódhatnak a gyerme-
keiddel, esetleg túlhaj-
tott életmódodból kö-

vetkező adósság okoz gondo-
kat. .

oRoSzLÁN
Ideje megtanulni, a
leckét, hogy az életár-
sadat nem tudod
megváltoztatni. Fo-

gadd el őt olyannak, amilyen.
Szűz

Rokonaid, ismerőseid
előtt úgy érzed, ma-
gyarázkodnod kell, rá-

adásul felmerül benned a kér-
dés, vajon hisznek-e neked...

MÉRLEG
Rendkívül kreatív le-
szel ezen a héten, tele
vagy tettvággyal és ön-
bizalommal, tombol

benned a munkaláz. Van is
mibe belefektetni a rengeteg,
felgyülemlett energiádat.

SKoRpIÓ
Mostanában kissé
megcsappant a mun-
kakedved, és megnőtt
az igényed a társasági

élet iránt. Szeretnél gyökeresen
változtatni az eddigi életvitele-
den.

NYILAS
Ideje lenne néhány
rossz szokásodról le-
mondanod, ha nem
akarod, hogy a most

induló kapcsolatod ugyanúgy
végződjön, mint az előző.

BaK
Otthoni problémák,
meg nem beszélt fáj-
dalmak kerülnek fel-
színre a héten, és bi-

zony, pároddal ezen dolgoknak
a megbeszélése, megértése, fel-
oldása lesz a dolgotok.

Vízöntő
A hajtás és a sztressz
lassan kikészít. Talál-
nod kell egy kis időt a
pihenésre, szórako-

zásra is, előzd meg a bajt, amíg
nem késő.

HALAK
Az életed több területét
is kénytelen leszel fe-
lülvizsgálni és átérté-

kelni. Próbáld még idejében a
szükséges kompromisszumokat
megkötni. K

és
zí

te
tt

e:
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HoroszkópProgramajánló Moziajánló
ÉSzAK-KoMÁRoM:

Limes Galéria: Novák Gizi – Csutkanépek, Máktündérek, No-
vák Lívia – Ahogyan a szem nem lát című kiállítások október
31-ig tekinthetők meg.
Október 5-én, 17.30 A Transzparens interpretációk című ki-
állítás megnyitója, október 25-ig tekinthető meg. 
Csemadok székház: Október 5., 18.00 Történelmünk sors-
kérdései - Dr. Varga Tibor jogtörténész előadás-sorozata
Nyugdíjasok klubja: október 6-án, 14.00 órakor DiaKom -  a
Szlovákiai Diabetikusok Szervezete taggyűlést tart, melyre a
tagokat illetve az érdeklődő cukorbetegeket szeretettel várjuk. 
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
Boldogasszony - Kortárs magyarországi képzőművészek te-
matikai kiállítása, november 4-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13.:
5 világrész fotóművésze - Tóth István ceglédi fotóművész
gyüjteménye november 5-ig látogatható.
Zichy Palota: Csótó László: Nosztalgia grafika - a kiállítás ok-
tóber 21-ig tekinthető meg. 
Selye János Gimnázium Feszty Árpád terme: Sámson Enikő:
Élő népviselet Izsán - október 21-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium: október 6-án: Aradi vértanúk em-
léknapja.
VMK:
Október 3-án, 18.00 K. Gulová „NES HEALTH – a 3. évezred
gyógymódja“(SK), belépődíj: 1,50 €.
Október 10-én, 18.00 „Egészség a feng shui szerint“ – Szilárd
Judit (HU), belépődíj: 1,50 €.
Október 17-én, 18.00 Erika Nagyová: Gyakorlatok az intuíció
növelésére (SK ), belépődíj: 2,- €.
Október 15-én 10.00 „Etikoterápia – hogyan éljünk boldogan,
egészségesen, szeretetben,  bőségben, lelki békében egy életen át“,
az egésznapos szemináriumot Mgr. Vladimír Červenák vezeti.
Résztvételi díj: 40 €, a 20 € előleget kérjük október 11-ig befi-
zetni! Infó: 0905 960 188.
Európa udvar, Borozó: október 6-án, 20.00 órakor Táncház.
Szinnyei József Könyvtár, Eötvös utca 35:
Október 7-én, 17.00 órakor Marsal Mária Kveta képkiállítása.

ÓGYALLA:
Október 8-án 14.00 órai kezdettel ABA-Hegy leve szüreti ün-
nepség a A Bellő – Konkoly-Thege Polgári Társulás és a Bas-
ternák László Polgári Társulás szervezésében.
Program: 14.00 Allegórikus lovas felvonulás: Martos – Ímely
– Ógyalla – Aba, 17.00 Ünnepi kultúrműsor a Konkoly-Thege
Miklós Művelődési Központban. Fellépők: Búzavirág vegyes
kar, Szíkes és Kisszíkes citerazenekar, Őszirózsa népdalkör, Bellő
- Konkoly-Thege Gyermek néptánccsoport, Martosi hagyomá-
nyőrző csoport, Viza citerazenekar, Guttmann Márk mese-
mondó, a Piruett Club táncosai 20.00 Szüreti mulatság a lévai
Romix zenekarral. Belépés a minifesztiválra ingyenes, a szü-
reti batyubálra: 5 €. Jegyek elővételben a művelődési központ
12-es számú irodájában vagy a következő telefonszámon igé-
nyelhetők: 0917 617 771.

CSICSÓ:
Kultúrház: Október 7-én, 17.30 órakor Aradi vértanúk - em-
lékünnepség. Program: 18.00 Porta Színpad emlékműsora, asz-
szonykórus, Földes Csaba polgármester köszöntője, Petheő At-
tila történelmi összefoglalója, fáklyás felvonulás és koszorúzás
a község hősi halottja Lukáts József és a harcoló honvédek em-
lékére.

DÉL-KoMÁRoM:
Jókai tér: Október 6-8. Muzsikavalkád Európából. 
Október 6. 19.00 Örökség zenekar koncertje
Október 7. 20.00 A 30 éves Elektron Band utcabálja
Október 8. 17.00 az Egressy Béni Zeneiskola gálaműsora
Továbbá gyermekprogramok, játszóház, kézműves bemuta-
tók és vásár, kulturális és kulináris élvezetek.
Október 9. Mesterségek dicsérete. A régi hagyományos ko-
máromi mesterségek megismerése mellett a ma még élő,
kézművességgel foglalkozó mesteremberek munkájának be-
mutatására, kipróbálására ad módot a rendezvény.
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Kerékpározás

Birkózás
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FELNŐTTEK
2011. október 8. (szombat) 14.30 órakor:

Nagymegyer – Negyed, Gúta – Diószeg (IV.
liga), Marcelháza „B” – Őrsújfalu (Területi Baj-
nokság II. osztály) 2011.október 9. (vasár-
nap) 10.30 órakor: Vágfüzes/Kava – Perbete
(Területi Bajnokság). Bogya/Gellér – Csicsó
(Területi-Bajnokság II. osztály) 14.30 órakor:
Marcelháza – Tolmács, Ímely – Zselíz, Szent-
péter – Hontfüzesgyarmat, Naszvad – Zsit-
vabesenyő (V. liga – Keleti csoport), Madar –
Búcs, Ógyalla „B”/Bajcs – Šrobárová, Keszeg-
falva – Gúta „B”, Csallóközaranyos – Laksza-
kállas, Dulovce – FK Activ, Nemesócsa – Izsa,
Bátorkeszi – Pat (Területi Bajnokság), Martos
– Ifjúságfalva, Nagysziget – Nagykeszi, Duna-
radvány – Bogyarét, Megyercs – Dunamocs,
Tany – szabadnapos lesz (Területi Bajnokság
II. osztály).

Ligásaink idegenben: Bánovce n/B. – KFC
(Régióbajnokság), Felsőkirályi – Ekel (IV. liga),
Garamkálna – Ógyalla, Cseke – Hetény (V.
liga – Keleti csoport). Ekecs az V. liga déli cso-
portjában szabadnapos lesz.   

TERüLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK  
2011. október 8. (szombat) 14.30 órakor:

Keszegfalva – Nemesócsa, Őrsújfalu – Lak-
szakállas, Dulovce – Tany, Perbete – Madar (a
2. fordulóból elmaradt), Hetény – szabadna-
pos lesz. 

TERüLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
2011. október 8. (szombat) 12.30 órakor:

Keszegfalva – Nemesócsa, Hetény/Őrsújfalu
– Lakszakállas, Ímely – Tany, Madar – Nasz-
vad. Csallóközaranyos és Perbete – szabad-
naposak lesznek.  

Heti focimenü

Drive 
- Gázt!

amerikai akciófilm
Driver nappal autós

kaszkadőrként égeti a
gumit Hollywood-ban,
de ez csak a második
műszak, főállásban éj-
szakai rablásoknál segédkezik, mint a menekülési útvonalat
biztosító sofőr. Nem hétköznapi szakmájában ő a legkereset-
tebb, köszönhetően speciális tudásának: hajszálpontosan is-
meri a város labirintusszerű utcáit, fejében van egész Los An-
geles térképe. Melóit az ügynöke, Shannon hajtja fel, aki való-
jában a nagy áttörésre készül: építeni egy autót Drivernek,
hogy profi versenyen indulhasson, rendes versenypályán. 

Győr - Cinemy City 

Jó kis buli volt...

Gúta Város Nagydíja 
hazai győzelmekkel 

Két napon át zajlott a Gúta Város Nagydíjáért kiírt ifjúsági
nemzetközi verseny, amelyre három ország – Szerbia, Ma-
gyarország és Szlovákia – küldte el csapatait. A tíz csapat öt-

ven versenyzője 12 súlycsoportban lépett szőnyegre, hogy meg-
küzdjön a szép serlegekért és helyezésekért. 

Régiónk versenyzőinek eredményei:
Előkészítő csoport:
26 kg: 1. Lakatos Luciano (Gúta)

2. Paradi Kevin (Marcelháza)
3. Tóth Dávid (Madar)

32 kg: 1. Paradi József (Marcelháza)
60 kg: 1. Megály Zoltán (Marcelháza)
Idősebb diákok:
35 kg: 1. Lakatos Igor (Gúta)

2. Csicsó Boldizsár (Gúta)
59 kg: 1. Csicsó Zoltán (Madar)
73 kg: 1. Papp Lajos (Madar)

2. Stojka Kálmán (Gúta)
85 kg: 2. Szentes Kristóf (Gúta) -csr-

Szép komáromi sikerrel zá-
rult a Magyar Kerékpáros
Amatőr Országos Bajnok-
ság.  A 13 versenyből álló so-
rozat végén a komáromi
MaMa Trek versenyzője, An-
csin Marek, a juniorok ver-
senyében felállhatott a do-
bogó legfelső fokára. A fiatal
versenyző összetettben az
előkelő 6. helyet szerezte
meg.  

Az utolsó, Esztergomban le-
bonyolított futamban, a IV. Pi-
lis Kupa hegyi futamán 15 ki-
lométeres távot teljesített a
180 versenyző. Mi sem ter-
mészetesebb, a MaMa Trek
népes tábora végig buzdította
csapattársát, hiszen az ama-
tőr országos bajnoki cím volt
a tét. Marek azonban most is
remekül teljesített, és bajnoki
címéhez egy pillanatig nem
férhetett semmi kétség. 

A felnőttek versenyében is
született szép komáromi si-
ker, hiszen a PIKO S.K. ver-
senyzője, Viszlai Igor, a 40-50
évesek kategóriájában a végső
6. helyet szerezte meg. Mind-
ezt úgy, hogy az utolsó hét

versenyt egészségügyi okok-
ból ki kellett hagynia. A két
versenyzőn kívül természete-
sen többen is képviselték ré-
giónkat hazai és külföldi ke-
rékpárversenyeken. Az ógyal-
lai Semsei László, a komá-

romi Paraska István és An-
csin Róbert, a MaMa Trek ver-
senyzője kiválóan szerepeltek
ezeken a versenyeken, és to-
vább öregbítették a komá-
romi kerékpározás jó hírne-
vét.

Ancsin Marek amatőr országos bajnok 

A MaMa Trek versenyzői remekül szerepeltek az év folyamán. A felvételen Ancsin Marek ke-
rékpárjával és a bajnoki serleggel 

Viszlai Igor mindössze hat versenyen tudott részt venni, mégis
hatodik lett korosztályában

Acsehországi Havlíčkův Brodban
már hagyományosan minden év-
ben megrendezik a František Čer-

vín Emlékversenyt, amelyre szintén ha-
gyományosan, minden évben meghív-
ják a Komáromi Spartacus Birkózó Klub
versenyzőit is. Ebben az évben ott le-
hettek a Spartacus szárnyai alatt mű-
ködő Naszvadi Szabadidőközpont Bir-
kózó Sportkörének tehetségei is, akiket
Gál János edző vezetett a szép eredmé-
nyek felé. A Spartacus birkózói Papp
Zoltán edző utasításait igyekeztek be-
tartani, és ez meghozta gyümölcsét. Kü-
lönösen Hulman Nikolas vitézkedett,
aki a hét résztvevő ország 195 verseny-
zője között is remekül megállta a he-
lyét. Annyira, hogy súlycsoportjában tor-
nagyőzelmet aratott. 

Eredmények:
2002-2003 korosztály:
33 kg: 2. Lukáč Kristián (Spartacus)
39 kg: 2. Gál Bence (Naszvad)

2000-2001 korosztály:
30 kg: 4. Keszi Bálint (Naszvad)
32 kg: 6. Lengyel Tamás (Spartacus)
34 kg: 1. Hulman Nikolas (Spartacus)

1998-1999 korosztály:
35 kg: 3. Šalgó Béla (Spartacus)
40 kg: 2. Molnár Péter (Naszvad)   

-bj-

Hulman Nikolas
aranyérme 
Csehországban

A csapatok versenyében a gútai csapat szerezte meg az első helyet
39 ponttal, Marcelháza a negyedik 23, és Madar a hatodik lett 18
ponttal. Gőgh Mihály klubelnök vette át a győztesnek járó serleget

Kadettok:
46 kg: 3. Csóka Miklós (Gúta)
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V pondelok 3. 10. predpokladám v našom
regióne prevažne jasno, bez zrážok, zrána mož-
nosť miestnych hmiel. Nočná teplota od 10
do 12  ̊C, denná teplota od 23 do 25  ̊C. Slabý Z
vietor do 2 – 4 m/s.   

V utorok 4. 10. predpokladám v našom re-
gióne prevažne polojasno, zrána možnosť
miestnych hmiel a bez zrážok. Nočná teplota
od 11 do 13  C̊, denná teplota od  22 do 24  C̊.
Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s. 

V stredu 5. 10. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, k večeru pribúdanie ob-
lačnosti a možnosť už slabých zrážok. Množ-
stvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od 11 do 13
C̊, cez deň od 20 do 22  C̊. Slabý, časom až
mierny JZ vietor do 4 – 6 m/s.   

Vo štvrtok 6. 10. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, veľkú oblačnosť až zamra-
čené a miestami slabý občasný dážď alebo pre-
hánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-

plota od 8 do 10  ̊C, cez deň od 12 do 14  ̊C. Čer-
stvý SZ  vietor do  10 – 12 m/s.     

V piatok 7. 10. predpokladám  v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a mies-
tami dážď, veterno. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 7 do 9  ̊C, denná  teplota od
12 do 14  ̊C. Čerstvý, miestami až silný nárazový
SZ vietor do 12 – 14 m/s.  

V sobotu 8. 10. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno, k večeru pribú-
danie oblačnosti a na noc dážď. Množstvo vlahy
do 2 mm. Nočná teplota od 3  do 5  ̊C, denná te-
plota od 11 do 13  ̊C. Čerstvý J vietor do 6 – 8 m/s. 

V nedeľu 9.10. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr veľká oblačnosť s pre-
hánkami. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná te-
plota od 5  do 7  ̊C, denná teplota od 12 do 14  ̊C. 

V nasledujúcom týždni očakávam pravé je-
senné počasie, ráno s prízemnými mrazíkmi.

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 3. 10. - 9. 10.
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMPlEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól 
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu B 

AutOšKOLA  ELÁN

370370 eur s DPH

zľavazzľľaavvaa
tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

Z policajných hlásení
Dopravné nehody

Dňa 14. septembra 2011 v čase okolo 07.45 hod.
v Komárne na križovatke ul. Rákócziho-Komen-
ského - Nám. Kossutha, došlo k dopravenj ne-
hode medzi osobným motorovým vozidlom zn.
Škoda, ktoré viedol vodič Peter V. a osobným mo-
torovým vozidlom zn. BMW, ktoré viedla Mariana
D. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak,
že Peter V. viedol motorové vozidlo po Rákócziho
ul. do  centra mesta a pri križovatke, kde svietil
červený signál  narazil do pred ním stojaceho vo-
zidla zn. BMW. Pri dopravnej nehode k zraneniu
osôb nedošlo, alkohol zistený nebol, vznikla ma-
teriálna škoda na vozidlách vo výške 4.300 eur.

• • •
Ľudovít B. dňa 14. septembra 2011 o 16.10 hod.

v obci Zlatná na Ostrove viedol osobné motorové
vozidlo zn. Škoda a pri prejazde križovatky s ces-
tou III/06357 nedal prednosť v  jazde, vošiel do
jazdnej dráhy motorovému vozidlu zn. Seat, ktoré
viedol Tibor  Á. z  centra obce smerom na Ko-
márno. Následkom došlo k zrážke a následnému
odhodeniu  vozidla zn. Škoda do betónového
stĺpu. Pri dopravnej nehode vodič motorového
vozidla zn. Seat  utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali
jednorázové ošetrenie. Ľudovít B. utrpel zranenia
s predpokladanou dobou liečby 10 dní, jeho spo-
lujazdec na zadnom sedadle utrpel zranenia s
predpokladanou dobou liečby 5 týždňov, spolu-

jazdkyňa na prednom sedadle utrpela zranenia s
dobou liečby cca. 10 dní. Požitie alkoholu zistené
nebolo, vznikla materiálna škoda vo výške cca.
4.300 eur. Ľudovítovi B. bolo vznesené obvinenie
pre prečin ublíženia na zdraví.

• • •
Dňa 15. septembra 2011 v čase okolo 16.45 hod.

v meste Komárno na ulici Rákócziho došlo k do-
pravnej nehode medzi motorovým vozidlom zn. Š
Fabia, ktoré viedla  vodička Tímea M. a motocy-
klom, ktorý viedol vodič Martin M. K dopravnej
nehode došlo pravdepodobne tak, že vodička za
doposiaľ neobjasnených okolností prešla do pro-
tismeru a došlo k zrážke. Motocyklista utrpel zra-
nenia, ktoré si vyžiadali jednorázové ošetrenie.
Vodiči boli podrobení vyšetreniu na zistenie al-
koholu dychovou skúškou s negatívnym výsled-
kom. Na osobnom motorovom vozidle zn. Š  Fabia
vznikla materiálna škoda vo výške cca. 5.000 eur a
na motocykli vo výške cca. 3.000 eur.

• • •
Dňa  22. septembra 2011 v čase okolo 10.20 hod.

v obci Dulovce na Hlavnej ulici došlo k dopravnej
nehode medzi osobným motorovým vozidlom
zn. Škoda, ktoré viedla vodička Mária G. a chod-
com Enricom K. K dopravnej nehode došlo prav-
depodobne tak, že vodička viedla motorové vo-
zidlo na Hlavnej ulici, keď došlo ku zrážke s chod-
com, ktorý bežal od pravého k ľavému okraju vo-

zovky. Pri dopravnej nehode utrpel chodec zrane-
nia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní. 

Ostatné udalosti
Dňa 12. septembra 2011 okolo 22.45 hod. v Ko-

márne časť Malý Harčáš pri sociálnych bytovkách
bol poškodený udretý drevenou časťou nábytku
do zadnej časti hlavy a vzapätí ďalší páchateľ mu
vybral z vrecka peňažnú hotovosť vo výške 260
eur. Poškodený utrpel zranenia, vyžadujúce si jed-
norázové zdravotné ošetrenie. Za uvedený skutok
bolo vznesené obvinenie  Pavlovi C. a Jánovi C. za
zločin lúpeže. 

• • •
Teodor J. dňa 14. septembra 2011 o 21.30 hod. v

obci Dulovce, na ulici Hurbanovskej neoprávnene
vnikol do rodinného domu, následne v dome si
pripravil veci, ktoré mal v úmysle odcudziť, pričom
bol prichytený príslušníkmi Obecnej polície Du-
lovce. Za uvedené konanie mu bolo vznesené ob-
vinenie pre prečin krádeže a porušovania domo-
vej slobody.

• • •
Dňa 22. septembra 2011 bol občanom nahlá-

sený nález skorodovanej delostreleckej priebojnej
strely z obdobia druhej svetovej vojny na poľnej
ceste neďaleko štátnej cesty Komárno–Iža v ka-
tastri obce Komárno. Na miesto sa dostavil pyro-
technik, ktorý strelu zaistil a vzal na zneškodne-
nie.

Nemusíme chodiť až k
týmto, dnes už takmer nedo-
siahnuteľným hviezdam. Veď
si len spomeňte na tie zimo-
mriavky, či aspoň úžasný po-
cit, ktorí ste snáď aj vy zažili
na predstavení mladých
umelcov z vášho mesta. Ľu-
dia, ktorých denne stretávate
na ulici a na pohľad nie sú
ničím zvláštni, sa zrazu po sta-
via na javisko, prekonajú pri-
rodzenú trému a predvedú
svoj talent. Áno, treba
úprimne priznať, že občas to
nie je úplne ono a niekedy je
to dokonca trošku aj omyl -
zapnúť mikrofón. Ale z času
na čas sa objaví dievčina, chla-
pec, dieťa alebo dospelý člo-
vek, ktorý vás svojím výko-
nom doslova priklincuje k
zemi. V hrdle zrazu máte
čudný pocit, zažijete zimo-
mriavky v plnej paráde a
chcete toho človeka objať,
zdvihnúť alebo aspoň sa ho
dotknúť, pretože prehovoril k
vašej duši. Vaše ruky začnú
tlieskať spontánne a vaša
duša spieva a tancuje s ním.
Ak sa vám toto nikdy nestalo,
už nečítajte ďalej, dnes je člá-
nok účelový, umelci vás totiž
potrebujú. 

Už pár rokov sa venujem
mladým umelcom. Nie každý
z nich sa tým nakoniec bude
živiť, nie každý ohúri takým
talentom, čo by vás zdvihol
zo stoličiek. Zodpovedne však

môžem vyhlásiť, že ako celok
nám to funguje.  Mnoho di-
vákov sme rozosmiali, zaba-
vili a dokonca sme ohúrili aj
odborníkov. Hoc, sami sa ra-
díme k amatérom. 

Samozrejme, ťažíme najmä
z nesporného talentu pár
ľudí, ale väčšinu sme si vy-
dreli. Naše nácvikové sály a
javiská sú pokropené potom a
slzami (nielen mojimi ☺),
dnes to nemyslím obrazne.
Všetci sme si prešli štádiami
nadšenia, umeleckých vízií,
ale aj štádiami hnevu a
vzdoru. Pár krát sme už aj
tresli dverami s pocitom, že
tu končíme. Takmer vždy
sme sa vrátili, aj keď pravdou
je, že nie všetci. Taký je život
umelca, kým umelcom ofi-
ciálne nie je. Často jediný
okamih rozhoduje o tom, či
talent skrytý v každom jed-
nom z nás, sa dostane na
svetlo nášho sveta. 

Z narcistických dôvodov si
počítam sumár divákov zo
všetkých predstavení. Dnes
ich je cca 60 000, odkedy

máme dramaťák (6 rokov). Ak
by som počítal aj FS Dunaj, je
to už snáď pol milióna.

Priatelia, diváci naši. Často
mi kladiete otázku, ako nám
pomôcť. Dnes viem odpove-
dať. Od 1. 10. chceme pár so-
bôt a nedieľ venovať priesto-
rom pre DRAMAŤÁK a po-
dobné zoskupenia. Priestor
máme, peniaze, žiaľ, žiadne.
V Dome Matice slovenskej v
Komárne sme objavili prie-
stor, priamo pod javiskom,
ktorý by sa pri troche fantázie
a riadnej dávke driny, dal pre-
robiť na krásnu tanečnú – ná-
cvikovú sálu a zároveň dô-
stojné šatne pre umelcov,
ktoré, žiaľ, u nás absentujú. K
tomu však potrebujeme aj
vás. Momentálne je to totiž
skladisko divadelného od-
padu. Osobne by som bol rád,
aby to v budúcnosti bolo
miesto, kde sa zrodí nejaká
hviezda. Možno raz budeme
čítať v nejakom bulvári o ne-
smierne talentovanom umel-
covi, ktorý na otázku, kde sa
zrodil jeho talent odpovie:
„Komárňania nám spravili v
Matici pod javiskovou sálou
taký priestor na nácvik a tam
sme trénovali...“ Nebolo by fajn
vedieť, že ste pri tom boli aj vy?

Možno taký umelec medzi
našimi deťmi už aj je, je však
možné, že aj nie a nikdy ne-
bude. Celkom iste však viem,
že pokiaľ robia umenie s
nami, hoc aj v tme pod javi-
skom, nerobia umenie s in-
jekčnými striekačkami s
tmou v hlave. 

Zoznam vecí, ktoré by nám
pomohli a termín, kedy za-
čneme s prácami, nájdete na
našich stránkach (www.skro-
tenie.sk). 

Ďakujeme.
Jozef Černek

Pracovisko zabezpečuje zákroky
jednodňovej zdravotnej starostli-
vosti v odboroch všeobecná chi-
rurgia, gynekológia a otorinola-
ryngológia (ušno-nosno-krčné).

Všeobecná nemocnica otvorila
nové pracovisko jednodňovej zdra-
votnej starostlivosti. Nachádza sa v
zrekonštruovaných priestoroch s
moderne vybavenou operačnou sá-
lou a miestnosťami na pozákro-
kové sledovanie pacientov. Sú tu aj
nadštandardné izby vybavené elek-
tricky polohovateľnými lôžkami a
televíznymi prijímačmi. Investíciu
zrealizovala nezisková organizácia
Forlife, ktorá nemocnicu spravuje.
Pracovisko zabezpečuje zákroky jed-

nodňovej zdravotnej starostlivosti
v odboroch všeobecná chirurgia, gy-
nekológia a otorinolaryngológia
(ušno-nosno-krčné).

Ako ďalej informoval riaditeľ For-
life Viktor Dudáš, nové pracovisko
prináša okrem moderného vybave-
nia aj ďalšie výhody pre pacientov:
presný termín operácie, možnosť
výberu operatéra a anestéziológa,
špecializovaný tím lekárov a sestier,
znížené riziko nemocničnej nákazy
a rýchlejšiu rekonvalescenciu. Pra-
covisko používa moderné a šetrné
liečebné postupy a zároveň tu majú
pacienti blízko všetky komplexné
diagnostické a liečebné možnosti
nemocnice.

zdroj: sme.sk

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej
funkcii

- znalosť právnych predpisov 
v oblasti sociálnych služieb

- predpoklady na vykonávanie práce
vo verejnom záujme (§ 3 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme v znení neskorších
predpisov)

Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske, riadiace a organizačné
schopnosti

- komunikačné schopnosti, 
samostatnosť, flexibilita

- práca s počítačom 
(Excel, Word, Internet)

- znalosť maďarského jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania
2. overené kópie dokladov o vzde-

laní
3. stručný profesijný životopis
4. výpis z registra trestov nie starší

ako 3 mesiace
5. písomný súhlas uchádzača na

spracovanie osobných údajov
podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších pred-
pisov

6. písomný návrh koncepcie rozvoja,
riadenia a financovania Domova

dôchodcov Klížska Nemá (maxi-
málne na 3 strany).

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi
výberového konania:

- dĺžka praxe
- odborná zdatnosť a skúsenosti 
z riadiacej činnosti

- vzdelanie

Dátum a miesto podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní:

Prihlášku s požadovanými dokladmi
možno zaslať v  uzavretej obálke na ad-
resu Obecného úradu Klížska Nemá,
946 20 Klížska Nemá č. 52 s označením
„Výberové konanie – riaditeľ Do-
mova  dôchodcov Klížska Nemá – ne-
otvárať“  do 21. 10. 2011 do 16,00 hod.

Bližšie informácie o podmienkach
výberového konania poskytne sta-
rostka obce Klížska Nemá. Kontakt: tel.
035 7795913, 00421905437881, e-mail:
ocuklnema@nextra.sk.

Termín, čas a miesto výberového ko-
nania oznámi Obec Klížska Nemá
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia
kvalifikačné predpoklady najmenej 7
dní pred termínom jeho konania.

Klížska Nemá 26. 09. 2011 

Ing. Rozália Szalay
- starostka obce

Komárňanom
Asi nepoviem nič nové vyhlásením, že každý talent sa pre-
sadí, len ak má priestor na svoj rozvoj. Husľovým či kla-
vírnym virtuózom sa nestane ani zázračné dieťa bez rokov
a rokov tréningu. Skladateľom sa nestane človek bez toho,
aby ho k tomu niekto viedol. Mená ako Mozart, Beethoven,
Strauss, Pavarotti, Montserrat Caballe, Madonna, Rihanna,
Michael Jackson alebo skupiny ako The Beatles, Queen či do-
konca Elán, by nám dnes nehovorili nič, keby títo umelci ne-
venovali svoj čas tréningu a rozvoju toho, čo dostali darom
od univerza alebo Boha. 

Komárňanská nemocnica má novú 
jednodňovú zdravotnú starostlivosť

Vyhlásenie výberového konania - Obec Klížska Nemá, 946 20 Klížska Nemá č. 52
Obec Klížska Nemá ako zriaďovateľ v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa

Domov dôchodcov Klížska Nemá – 946 20 Klížska Nemá č. 1.
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Első fotóm

Marosi Balázs
Komárom
(3200/50)

Kopecsná Lili Sára
Madar 

(3700/51)

Jakič Hajnalka 
Bátorkeszi 
(3050/50)
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

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

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

újSzüLöTTEK:
Markacz Olivér (Komárom); Palušková Miriam (Csallóközara-
nyos); Brand Dominik (Komárom-Harcsás); Csóka Friderika
(Marcelháza); Kopecsná Lili Sára (Madar); Marosi Balázs (Gúta);
Jakič Hajnalka (Bátorkeszi); Macek Samuel (Komárom); Kiss
Klaudia (Marcelháza); Fekete Bence (Naszvad); Szalai Alex
(Gúta); Burgel Abigél (Komárom); Szabó Marcel Zsolt (Búcs);
Bella Antal (Komárom); Simonová Alexandra (Komárom)

ELHUNYTAK:
Vígh Tibor (67) Csallóközaranyos; Mészáros Gizella (88) Ko-
márom; Lévayová Alžbeta (75) Komárom; Tóth Ferenc (60)
Marcelháza; Nagy Silvia (52) Csicsó; Kovács Zoltán (72) Me-
gyercs; Bilkóová Malvína (67) Komárom; Hozlingerová Mar-
gita (79) Komárom; Bordács Sándor (77) Szentpéter; Csiba Vik-
tor (68) Komárom; Szilárd István (91) Komárom; František Du-
fek (55) Marcelháza.

Ápolói  tanfolyam indul a
Vöröskereszttel együttmű-
ködve  október folyamán
Ógyallán az Orbis oktató-
központban a posta épüle-
tében. Jelentkezni lehet: or-
biscentrum@gmail.com, tel.
0948 262 144.

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal  mon-
dunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, akik
szeptember 7-én elkísérték utolsó útjára 

PaedDr. Slančík Zsoltot
(Komárom), aki 27 éves korában 

távozott szerettei közül.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmun-
kat. A gyászoló család.

Mellékállásban kere-
sünk amatőr/profi model-
leket (3-50 év között) és
duci hölgymodelleket (16-
50 év) reklám- és divatfo-
tózásokra, bemutatókra,
reklámfilm szerepekre stb.
További információ és je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu weboldalon! 

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• 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, állati szőrmé-
ket, ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Személyszállítás 1-8 szemé-
lyig, áruszállítás 1 tonnáig, Csi-
csó – János. Tel.: 0907 490 224.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.

„Születésnapodra Néked,
Kívánunk sok szépet,

Boldog s vidám legyen 
Számodra az élet.“

Október 7-én ünnepli 18. születésnapját 

Borka Norbert 
Komáromfüssön.

Szívből köszöntik:
apu, anyu, a nagyszülők, 
Imi és az egész rokonság.

Köszönetnyilvánítás
„Úgy ment el, ahogy élt,
Csendesen és szerényen.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, akik 2011. szeptem-
ber 24-én elkísérték utolsó útjára 

Brezovszki Józsefet,
sírjára virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek.

A gyászoló család.

„Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
Len bolesť v srdciach, smútok,
Prázdny domov a spomienky nám ponechal.”

6. októbra 2011 uplynú 2 roky 
od úmrtia našej milovanej mamičky

Jurinky Farkašovej.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Tvoje milujúce deti.

„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.“

Október 5-én 2 éves Nagy tomika
Vágfüzesen. 

Boldog szülinapot: anya, apa, a nagyszülők,
keresztszüleid, Jani és Szilvi, dédi, uno-
katestvéreid: 
Szandika 
és Zolika.

Október 3-án fájó szívvel emlékezünk
drága halottainkra: 

id. Varga Gézára a 20., 

Varga Ilonára a 3. 

és ifj. Varga Gézára a 9. 

évfordulón,

valamint fiára Dávidra.

Drága Csillagom!
Ma már nem hat gyertya ég a torta tetején,
Angyalok szárnyalnak lelked legmélyén.
Boldogság lepi el kicsi arcodat,
Szeretet tölti be most a napodat.
Október 3-án ünnepli 7. születésnapját 

Halász Dániel 
Komáromban. 

Szeretettel 
köszöntelek! 

Nagyi.

Október 1-jén ünnepelte 
4. születésnapját 

tuška Kittike
Keszegfalván.

Nagyon boldog születésna-
pot kívánunk és sok puszit
küldünk: anya, apa, ma-
máék, köriék, Csilla és Ta-
más, Éviék és unokatestvé-
red Jázminka.

„Eltelt egy újabb év, s immár hároméves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog ilyen szép évet!“
Október 6-án ünnepli 3. születésnapját 

Pavlík Réka Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik őt: anya,
apa, nővére Anikó, ko-
máromi mama, béli
mama, köriék, Dávid és
a két dédipapa.

Fekete Bence 
Naszvad

(3550/50)

Szeptember 28-án ünnepelte 
80. születésnapját 

Nagy lajos 
Kabátfalun.

Szeretettel köszöntik őt és jó
egészséget kívánnak neki: fia La-
jos és menye Edit, lánya Erzsébet,
unokái Lajos és Erzsébet.

SOŠ Dunajský rad 138,
Kravany nad Dunajom zve-
rejňuje zámer prenajať 
priestory  v budove  školy  o
výmere 18 m2 - priestor na
prevádzkovanie školského
bufetu  na dobu určitú: do
30.06.2012. Minimálna
cena nájmu je 15 €/m2  na
rok. V prípade záujmu Vaše
cenové ponuky zasielajte na
adresu školy do 21.10.2011
do 11,00 hod.  v označenej
obálke: „NÁJOM“.  

Bližšie inf. na tel. č.:
035/7778119

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal  mon-
dunk köszönetet minden kedves rokon-
nak, barátnak, ismerősnek, akik szep-
tember 27-én elkísérték utolsó útjára 

tóth Ferencet (Marcelháza),
aki 60 éves korában távozott szerettei köréből.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvétnyilvání-
tásokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdal-
munkat. A gyászoló család.

A gyászoló család.

• Eladó  5-szobás
126 m2-es lakás. Tel.:
0907 231 199.
• Személyszállítás
minibuszokkal 1-14
személyig, belföld-
külföld. Tel.: 0915
111 646.
• Gyorsan pénzre
van szüksége? Hív-
jon! Tel.: 0919 079
983. Magyarorszá-
gon dolgozók, nyug-
díjasok, vállalkozók
is.
• Medencefedést
gyártó cég  értéke-
sítő munkatársat ke-
res Szlovákiában
Komárom megyé-
ben, feltétel: mű-
szaki végzettség,
szlovák és magyar
nyelvtudás, jogosít-
vány. Jelentkezést
fényképes önélet-
rajzzal az
info@nivovas.hu -ra
várjuk.
• Cserépkályhák,
kandalló típusú cse-

répkályhák. Kis és nagy teljesít-
ményű, hordozható cserépkály-
hák széles választéka, kedvező
árak. Egyedi bútorok fából. Tel.:
003620 3979102. 
www.cserepkalyhak-mobilcse-
repkalyhak.hu.
• Nagyon jó állapotban lévő
Suzuki Swift eladó, ár meg-
egyezés szerint. Ezt látni kell.
Tel.: 035/7702 474.
• Eladók 1,5 m-es tujafák, 3,5
€/db. Tel.: 0908 301 461.
• Angol és szlovák nyelvokta-
tás Marcelházán már 3-éves kor-
tól, de felnőtteknek is. Tel.:
09018 393 599.
• Izsán csendes utcában régi
parasztház eladó, 31.000 €. Tel.:
0908 433 233.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra, 7,5 + pótkocsi
autóra. Tel.: 003620 912 3556.
• Eladó tökmag 2 €/l, sütve 4
€/l. Tel.: 0908 301 461.
• Eladó 3-szobás 78 m2-es át-
épített lakás Gútán. Tel.: 0918
415 830.
• Eladó gyerekcsúszda, hor-
dók, szőlődaráló, szőlőskád szü-
reteléshez. Tel.: 0905 327 657.
• Eladó 2-szobás családi ház,
teljesen felújítva Csallóközara-
nyoson vagy cserélni 2-szobás
Komáromban + hozzáfizetés.
Ár: 34.000 € + megegyezés. Tel.:
0908 785 889.
• Eladó szoba-konyhás 3-szo-
bás lakás Komáromban. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton. Tel.: 0907 753 637.
• Dám do prenájmu ob-
chodný priestor 36 m2 na ul. K.

APLICO SERVICE, 
Damjanich utca 3, Komárom
T-COM épülete 1. emelet 105
Tel.: 0905 388 820, 0911 388 820, 
e-mail: aplico@slovanet.sk

Thalyho (pri tržnici) ako ob-
chod alebo kanceláriu. Info
0905 649 686.
• Csempézést, kőművesmun-
kát vállalok. Tel.: 0949 134 402.
• Eladó 3-szobás családi ház
Őrsújfalun (Nová Stráž) – Vadas
418. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0949 111 296.
• Kőművescsoportok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 0915 912
763.
• Lakatos- és forrasztómunkát
vállalunk. Tel.: 0915 912 763.
• Megrendelhetők pulykák
élve 2,75 €/kg, bontva 1,70
€/db. Eladás 12-kg-ból. Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Eladó csibepucoló gép, ár:
200 €. Tel.: 0903 130 168, 0908
840 931.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• 1-szobás lakás kiadó Komá-
romban. Tel.: 0907 636 113.
• Komárnói könyvelőiroda
könyvelőt, könyvelőnőt keres
teljes vagy részmunkaidőben
estleg vállalkozásként is. Kie-
melt bérezés. Fényképes élet-
rajzát várjuk az info@kebex.sk
címre.
• Eladó bükkfa méretre vágva
házhoz szállítva, ár: 50 €/köb-
méter. Tel.: 0905 278 800.
• Eladó régi családi ház Ko-
máromban a Hold utca 3 alatt +
telekkel a Nap utcán, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 268
654.
• Eladó jó helyen 2-szobás la-
kás 2 balkonnal, 1. em. 64 m2,
ár:30.500 €. Tel.: 0907 171 222.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás - Len. sady. Tel.: 0903 651
080.

• Eladó 5-szobás alagsoros csa-
ládi ház Keszegfalván. Tel.: 0915
779 543.
• Eladó széna, lucerna, 4-es
eke, vetőgép 2,5 m, permetező
500 l. Tel.: 0905 234 868.
• Eladók fogasok, hárító, kul-
tivátor 20 m, rotovátor, köves
daráló. Tel.: 0905 234 868.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet családi házban,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Kiadó lakás 4 diáklánynak,
közel a belvároshoz. Tel.: 0905
269 695.

• Prenajmem byt pre 2-4 štu-
dentky, blízko centra. Tel.: 0905
269 695.
• Pedikűr, manikűr, cím: Kos-
suthovo nám. 135. Tel.: 0915 470
806. 
• Eladók Karosa ülések. Tel.:
0905 248 430.
• Eladó Othelo szőlő. Tel.:
0905 248 430.
• Zetor papírokat vennék. Tel.:
0905 248 430.
• Munkát keresek: fűtő, kar-
bantartó, őr, sofőr stb. Tel.: 0917
566 725.

• Otthon végezhető munkát
keresek, KN. Tel.: 0949 274 976-
sms.
• Eladó 3-szobás családi ház
Bátorkeszin. Tel.: 0915 714 281.
• Egészítse ki jövedelmét!
Ajándék kozmetikai termékek.
Tel.: 0908 835 914.
• Békéscsabai kolbászfesztivál,
okt. 28-29-30, érdeklődni lehet.
Tel.: 0903 648 083.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Térkő, járdaszegély, fűhéza-
gos betonkockák eladók. Tel.:
0908 042 655.
• Gútán eladó válenda, TV,
hűtő, kettes ágy, ipari varrógép.
Tel.: 0905 375 287.
• Eladó 20 áras tanya, házzal a
Szénási réten. Tel.: 0915 215 025.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálást vállalok 3-12 éves
korig. Tel.: 0903 941 032.
• Eladó 3-szobás lakás vagy el-
cserélem 1 szobásra + hozzáfi-
zetés. Tel.: 0918 873 876.
• Helység kiadó fodrász mel-
lett, Let. pole, Úzka utca sze-
mélyesen vagy 0908 726 509.
• Eladó Wartburg 353 STK
2013-ig és Babetta  207-es, ára:
200 €, ill. 80 €. Tel.: 0904 223
521.
• Fahordók eladók. Tel.: 0905
912 534.

• Eladó szőlőprés, zúzó, 50 l-
es demizsonok. Tel.: 0907 561

Hľadám opatrovateľku
do Nemecka na dvojtý-
ždňovú výmenu k 73 roč-
nej pani. Vyžaduje sa ov-
ládanie nem. jazyka na
dobrej základnej úrovni.
Tel.: 0915 734 097.

Ich suche eine pflege-
rin für eine ältere Dame
in Deutschland. Deutsch
kenntnisse sind erforder-
lich. Informationen unter
tel.: 0915 734 097.

Vyučujem slovenský
jazyk pre deti i dospelých.
Szlovák nyelvoktatás gye-
rekeknek és felnőtteknek.
Tel.: 0908 607 653.

• V Novej Stáži predám trojiz-
bový rodinný dom. Tel.: 0907
561 090.
• Doučujem anglický a slo-
venský jazyk, aj po maďarsky.
Tel.: 0944 179 722.
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Egészen különös hangulata
volt a komáromi lilák talál-
kozójának, sőt elmondható,
hogy több éve nem látott a
KFC közönség ilyen magas
színvonalú találkozót. A né-
zők régen nem látott ováci-
ókkal kísérték öltözőbe a
csapatokat. Igen, a csapato-
kat, mert a vendégek is ki-
vették részüket a magas
színvonalból. A negyedik li-
gában a nagymegyeriek szol-
gáltatták a meglepetést, egy
súlyos vereség formájában.
Sokkal érdekesebben ala-
kultak a mérkőzések az V. li-
gában. A „nagy rangadón”,
az ímelyiek idegenben ütöt-
ték ki sörgyári riválisukat, a
marcelháziak pedig hazai
pályán arattak ugyancsak ki-
ütéses győzelmet a listave-
zető naszvadiak ellen. Végre,
a hetényiek hazai pályán is
bizonyították, hogy a rossz
kezdet után kezdenek esz-
mélni. Jó mérkőzések voltak
a területi bajnokságban, kü-
lönösen a búcsiak (le)sze-
replése meglepő Perbetén.
Bár a hazai tudósító szerint
nem játszottak rosszul, a vé-
delmüket, azonban mintha
otthon felejtették volna.

RÉGIÓBAjNoKSÁG
KFC – P. Bystrica 2:0 (0:0),

Mészáros, Antunovič
Egészen kiváló focicsemegét

szolgált fel a két csapat, a min-
tegy 700 nézőnek. A listave-
zető vendégek sem védeke-
zésre rendezkedtek be, így
egyik támadás követte a mási-
kat. Az első félidőben 2:1 le-
hetett volna az eredmény a
helyzetek alapján, de Mészá-
ros és Uzola az egyik oldalon,
Filo a másikon  a lehetetlent is
elpuskázták. A nagyon sport-
szerű találkozón, aztán min-
den maradt a végére. Előbb a
mezőny egyik legjobbja, a „ko-
máromi Messi“ – Mészáros ka-
pott remek labdát Nagytól, és
védhetetlenül fejelt a bal ka-
pufa tövéhez, a vendégek ka-
pusának esélyt sem adva. Már
az utolsó előtti percben járt a
találkozó, amikor a csereként
beállt Antunovič lerázta védő-
jét, és jó 20 méterről átemelte
a kifutó kapust. Szépségdíjas
gól volt. A hazai csapat ismét
bizonyította, hogy ott van a he-
lye az élvonalban. Bár min-
denki játéka dicséretet érde-
mel, feltétlenül ki kell emelni
Mészáros és Eugen Wilson
Speck játékát. Antunovič be-
álltával kétségkívül ütőképe-
sebbé vált a hazai csatársor.  A
lelátón helyet foglaló Radvá-
nyi Miklós is elismerően nyi-

IV. LIGA
  1. Šurany 8 5 2 1 21:6 17
  2. Kolárovo 8 5 2 1 14:8 17
  3. Okoličná 8 5 0 3 21:12 15
  4. Dvory n/Ž. 8 4 2 2 14:10 14
  5. Neded 8 4 2 2 14:10 14
  6. Váhovce 8 4 2 2 21:20 14
  7. Veľký Meder 8 4 1 3 10:5 13
  8. Vrakúň 8 4 1 3 14:9 13
  9. ČFK Nitra 8 4 0 4 11:17 12
10. Nový Život 8 3 1 4 11:12 10
11. Veľké Lovce 8 3 1 4 14:18 10
12. ViOn „B“ 8 3 1 4 11:15 10
13. Štúrovo 8 3 1 4 14:19 10
14. Sládkovičovo 8 3 0 5 15:18 9
15. Horná Kráľová 8 1 0 7 8:19 3
16. Šahy 8 1 0 7 6:21 3

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

TERüLETI BAjNoKSÁG
1. Cs.-aranyos 9 7 1 1 22:13 22
2. Bátorkeszi 9 7 0 2 19:8 21
3. Keszegfalva 9 5 4 0 17:9 19
4. Perbete 9 5 1 3 23:16 16
5. Lakszakállas 9 5 1 3 24:25 16
6. FK Activ 9 4 2 3 19:21 14
7. Dulovce 9 4 1 4 24:11 13
8. Šrobárová 9 4 1 4 22:13 13
9. Izsa 9 3 4 2 17:15 13

10. Búcs 9 4 1 4 27:26 13
11. Gúta „B” 9 3 3 3 31:14 12
12. Nemesócsa 9 2 2 5 13:19 8
13. Madar 9 1 3 5 11:21 6
14. Ógyalla „B”/Bajcs 9 1 3 5 12:24 6
15. Pat 9 1 3 5 12:25 6
16. Vágfüzes/Kava 9 1 0 8 6:39 3

TERüLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY
1. Tany 9 8 1 0 40:6 25
2. Marcelháza „B” 9 6 1 2 31:18 19
3. Dunamocs 8 6 0 2 40:14 18
4. Nagykeszi 7 4 1 2 21:6 13
5. Őrsújfalu 7 4 1 2 17:9 13
6. Bogya/Gellér 7 3 2 2 15:12 11
7. Nagysziget 7 3 2 2 13:16 11
8. Martos 8 3 1 4 9:16 10
9. Bogyarét 8 2 1 5 13:23 7

10. Csicsó 7 2 1 4 10:27 7
11. Dunaradvány 7 1 1 5 17:20 4
12. Megyercs 7 0 1 6 4:32 1
13. Ifjúságfalva 7 0 1 6 0:30 1

TERüLETI BAjNoKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Keszegfalva 8 4 1 3 38:17 13
2. Tany 7 4 1 2 19:15 13
3. Őrsújfalu 6 4 0 2 24:6 12
4. Nemesócsa 7 4 0 3 26:18 12
5. Lakszakállas 6 4 0 2 17:14 12
6. Hetény 9 3 0 6 23:27 9
7. Perbete 7 3 0 4 19:23 9
8. Dulovce 7 3 0 4 21:32 9

TERüLETI BAjNoKSÁG - DIÁKoK
1. Cs.-aranyos 7 5 1 1 45:22 16
2. Lakszakállas 6 5 1 0 22:4 16
3. Ímely 5 4 1 0 24:9 13
4. Madar 5 3 1 1 26:7 10
5. Naszvad 7 3 1 3 27:11 10
6. Tany 6 2 0 4 18:16 6
7. Nemesócsa 5 2 0 3 6:24 6
8. Hetény/Őrsújfalu 5 1 1 3 7:17 4
9. Perbete 6 1 0 5 12:28 3

10. Keszegfalva 6 0 0 6 2:51 0
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Kiváló rangadók, meglepő eredményekkel 
latkozott a látottakról. „Ez a mérkőzés,
színvonalával ütötte a második ligát,
ennyi kiválóan képzett játékost ritkán
látni a pályán. A hangulat meg egye-
nesen csodálatos volt, úgy látszik, ér-
demes Komáromba utazgatni egy-egy
meccsre“ – mondta el lapunknak.

IV. LIGA
Nyékvárkony – Gúta 2:0 (1:0)
Az elalvó védelem mellet a hazaiak

gyorsan gólt szereztek, de ezután már
csak a gútaiak fociztak. Rengeteg hely-
zetet kihagytak, de az agresszívan ját-
szó hazaiak ilyen körülmények között
is győzelemre tudták vinni a mérkő-
zést. Persze, némi kis segédlettel is…

Diószeg – Ekel 0:0
A gyenge színvonalú találkozón a

vendégek ugyan lőttek egy kapufát,
de részükről ez volt minden. Érthetet-
len, hogy az ekeliek hazai pályán min-
denkit sorban „kiosztanak”, de idegen
pályán félő kis nyuszikként szaladgál-
nak a pályán. 

ViOn „B” – Nagymegyer 7:3 (0:2),
Bajnok, Csápai, Paxián

Biztos félidei vezetéstől, így lehet el-
jutni egy súlyos vereségig. A második
félidő első percében egy vitatható bün-
tetőből szépítettek a hazaiak, és ez
annyira kiverte a biztosítékot a nagy-
megyerieknél, hogy mérkőzés végéig
már csak a kapott gólokat számolták.
Még az ilyen játékvezetői beavatko-
zásnak sem szabadna előidézni ak-
kora robbanást, hogy 18 perc leforgása

alatt, az ellenfél hatszor betaláljon.
Nos, ez történt Aranyosmaróton. 

További eredmények: Štúrovo – H.
Kráľová 2:0, N. Život – Váhovce 5:2,
Šahy – V. Lovce 6:3, Neded – Dvory
n/Ž. 5:1, ČFK – Šurany 2:1.

V. LIGA – KELETI CSopoRT
Ógyalla – Ímely 1:4 (0:2), Kling (11

m) – Kender és Lovász J. 2-2
Nem sokáig volt „egál” ez a mérkő-

zés, mert a vendégek nemcsak gólok-
kal, de játékukkal is kifejezték nagyobb
tudásukat. A második félidő elején
ugyan büntetőrúgásból szépítettek a
hazaiak, de a sziporkázó vendégek is-
mét gyorsan egyértelművé tették a „ki
a jobb?” kérdést. Ilyen arányban is
megérdemelten nyerték a rangadót. 

Marcelháza – Naszvad 5:1 (1:0),
Purgel, Kosťukevič, Zajos, Rüstü (11
m), Gumbér – Hengerics

Súlyos vereséget szenvedett a listave-
zető ezen a járási rangadón, de le kell
szögezni, hogy nem érdemtelenül. A
hazaiak minden szempontból jobbak
voltak, és már az első félidőben dön-
tésre vihették volna a dolgot, de nagy
bajban voltak a helyzetek kihasználá-
sával. Ahol végül aztán törött a mérkő-
zés, az a vendég Pásztor kihagyott zic-
cere volt 2:1 állásnál. Innen kezdve már
csak a hazaiak „muzsikáltak”. 

Hetény – Komjatice 3:1 (3:1), Be-
recz 2, Šátek

Már az első félidőben teljesítették
nem titkolt vágyaikat a hetényiek. Sőt,
a 25. percben már 3:0 arányban vezet-
tek, ekkor engedték csak szóhoz jutni
ellenfelüket. Igaz, ők a mérkőzés fo-
lyamán lőttek két kapufát, de a gyeplő
ennek ellenére hazai kezekben volt. 

Bánov – Szentpéter 3:1 (1:1), Laka-
tos Gy.

Azoknak volt igazuk, akik egy kis
rosszindulattal ugyan, de állították,
hogy a bánkeszi búcsúban a vendégek
semmiképpen nem érhetnek el jó
eredményt. A péteriek már a 3. percben
vezetést szereztek, majd Vida hagyott ki
óriási ziccert. Ellentámadásból aztán
már a hazaiak lőhettek büntetőt, soha
nem tudjuk meg miért. A többit már
sajnos, ismerik a sportág szerelmesei…

További eredmények: Tlmače –
Kalná n/Hr. 1:3, Želiezovce – Tvrdo-
šovce 2:0, Kozárovce – Čaka 1:3, H.
Vrbica – Bešeňov 2:1.

V. LIGA – DÉLI CSopoRT
Nádszeg – Ekecs/Apácaszakállas

0:0
Nagyon tudatosan mentek az eke-

csiek/apácaszakállasiak első bajnoki
pontjuk elébe. Remekül küzdöttek, így
a sportszerencse is melléjük szegődött.
Mindez kapusuk, Ollé Róbert nélkül
nem sokat ért volna, hiszen ez a fia-
talember csodákat művelt ezen a ta-
lálkozón. 

TERüLETI BAjNoKSÁG
Madar – Bátorkeszi 0:1 (0:0), Barton
Igazi rangadó volt ez a javából. Ki-

hagyott hazai büntető, kiállított ven-
dég játékos (Pavlík), remek focihan-
gulat, és egy utolsó percben szerzett
vendég gól jellemezte. 

Pat – Nemesócsa 1:1 (1:0), Hornyák
Z. – Csizmadia

Mi sem bizonyítja jobban, hogy
igazságos döntetlen született, mint
hogy az első félidőben a hazaiak, a
másodikban a vendégek játszottak
jobban. 

Izsa – Dulovce 2:0 (1:0), Jakab (11
m), Hegedűs (11 m)

Az alacsony színvonalú mérkőzést
néhány durva belemenés tarkította a
vendégek részéről, így a hazaik sikere
megérdemelt. Ami pozitívumként
említhető, hogy a hazai kapuban is-
mét Untermayer állt, aki múlt héten
csúnyának látszó sérülést szenvedett
Csallóközaranyoson. 

FK Activ – Csallóközaranyos 1:2
(1:1), Csonka – Álló, Szabó A.

Nagyon korrekt, sportszerű találko-
zón győzött a listavezető. Igaz, némi kis

szerencsével, de a foci már csak ilyen...
Lakszakállas – Keszegfalva 4:4

(2:1), Inczédi T. 2, Komjáti, Dorozlai –
Cúth Lami 2, Hozman, Zsemlye

Igazi focicsemege volt ez a szép
számú nézőseregnek. Sok látványos
góllal, valódi focihangulattal. A dön-
tetlen igazságosnak mondható.

Gúta „B“ – Ógyalla „B“/Bajcs 8:0
(4:0), Németh Kr. 3, Jancsó, Tóth D., Ba-
ráth, Csillag, Izsák

A fakók összecsapásán, csak idő kér-
dése volt, mikor és milyen mennyi-
ségben kezdik gyártani góljaikat a ha-
zaiak. És hogy a végjáték is szép le-
gyen, Németh Krisztián lőtt egy pará-
dés gólt a „vinklibe“.

Šrobárová – Vágfüzes/Kava 2:0
(1:0), Gere, Mečár

Bosszankodtak a hazai szurkolók
mérkőzés után, hiszen már az első fél-
időben gólzáporral kellett volna súj-
taniuk ellenfelüket. Játékosaik azon-
ban szemmel láthatóan lebecsülték el-
lenfelüket, még szerencse, hogy a vág-
füzesiek nem éppen jó erőnlétükről
híresek, mert bizony gondjai lehettek
volna  a hazai csapatnak.  

Perbete – Búcs 7:2 (4:1), Lakatos M.
3, Pajtinka 2, Sebestyényi, Trnka – Ko-
vács 2

A 25. percben már 4:0 volt az ered-
mény, és ekkor rosszul állt a vendégek
szénája. A második félidőben aztán
magukhoz tértek, kezdték játszani
megszokott játékukat, viszont olyan
védelmi hibák is becsúsztak, amelye-
ket a hazaiak kötelezően büntettek.  

TERüLETI BAjNoKSÁG II. oSzTÁLY
Dunamocs – Dunaradvány 5:3

(2:3), Gula 3, Lajos T., Lajos A., - Šku-
liba, Leštár, Balogh

Bogyarét – Bogya/Gellér 2:2 (2:2),
Rebroš, Leczkési – Moód, Ledeczky V.

Csicsó – Nagysziget 0:0
Nagykeszi – Marcelháza „B” 4:1

(2:1), Szűcs, Kovács, Boros, Beke – Vi-
derman 

Őrsújfalu – Martos 2:1 (0:0), Boros
T., Lőrincz L. – Szabadszállási 

Ifjúságfalva – Tany 0:3 (0:1), Koton
2, Halász Zs.

Megyercs – szabadnapos volt. 
TERüLETI BAjNoKSÁG – IFjúSÁGIAK 
Tany – Őrsújfalu 4:1 (1:1), Döme –

Cseh 3, Parádi
Lakszakállas – Keszegfalva 2:0

(2:0), Inczédi Sz. 2
Nemesócsa – Perbete 7:0 (1:0), Mol-

nár és Hipp 2-2, Toncsenka, Rácz,
Kecskés

Hetény, Madar és Dulovce – sza-
badnaposak voltak. 

TERüLETI BAjNoKSÁG – DIÁKoK 
Csallóközaranyos – Madar 3:2

(2:1), Susík 2 (1-11 m), Molnár – Brand,
Kiripolský

Naszvad – Ímely 1:2 (0:1), Hazai
gól: Varga M.

Tany – Hetény/Őrsújfalu 1:4 (1:2),
Herceg – Molnár 3, Nikker

Lakszakállas – Keszegfalva 4:0
(3:0), Stanko 3, Kovács 

Nemesócsa – Perbete 3:0 – a ven-
dégek nem utaztak ki a találkozóra

LabdarúgásKosárlabda

A két boldog komáromi gólvágó, Mé-
száros és Antunovič

Kézilabda

NŐK – I. LIGA
Csallóközaranyos – Bytča 23:20
(11:12)

Nagyszerű mérkőzést játszottak a csal-
lóközi lányok a listavezető ellen. Már a ta-
lálkozó 15. percében ugyan 6:4 arányban
vezettek, de a vendégeket ez sem depri-
málta, és a 28. percben már náluk volt az
előny 12:9 arányban. Az első félidő végéig
még sikerült a hazaiaknak szépíteni,
majd a második félidő elején lőtt újabb

két góllal már ismét ők vezettek 13:12
arányban. Innentől kezdve már olajozot-
tabban ment a „csallóközi expressz”, és
amikor az 50. percben háromgólosra tud-
ták növelni előnyüket, egy pillanatig
nem fért kétség a győzelmükhöz. A csa-
pat húzóembere, Olajos Milada mellett
pedig nem csak a tíz gól beszél, hanem
maga a teljesítmény is. Egyszóval, káp-
rázatos volt. És ami nagyon fontos, a ta-
lálkozó után a csapatvezető Ondrej Še-

beň meg is jegyezte, hogy évek óta nem
látta ilyen remekül játszani a csapatot.
Ezt érezte a mintegy 300 néző is, akik
nagy tapssal kísérték öltözőbe a lányokat.
Úgy látszik, a nyár eleji változások a klub-
ban nem voltak egészen alaptalanok…

Hazai góldobók: Olajos M. 10, Turza-
Szalay 4, Švec-Somogyi 3, Pažúrová és
Olajos V. 2-2, Šebeňová és Kasznár.     

(dm)

Az új bajnoki idény tulajdonképpen
már az elmúlt hétvégén megkezdődött,
de tekintettel a benevezett csapatok
páratlan számára, a komáromi MBK 
Rieker már az első fordulóban szabad-
napos volt. Ezt a játéknapot azonban
nem töltötték pihenéssel a piros-fehé-
rek, és lejátszották a bajnoki rajt előtti
utolsó felkészülési mérkőzésüket. Az
NB I/B-ben szereplő Törökbálinti MTK
otthonában léptek pályára, és 69:73
arányban győztek.

Igencsak foghíjasan indult ez a baj-
nokság. A szövetség ismert anyagi prob-
lémáira való tekintettel, ezt a bajnoksá-
got nem ő, hanem a Férfi Kosárlabda
Klubok Társulása hirdette meg. Mind-
össze kilenc csapattal rajtolt el a bajnok-
ság, mivel a pozsonyi Inter a cseh Mat-
toni ligában való szereplést helyezte
előnybe. És mivel nincs szabály, amely
kötelezné a szlovákiai klubokat a hazai
bajnokságban való párhuzamos szerep-
lésre is, a sárga-feketék ezt használták ki.
A tavalyi bajnok lévaiak viszont úgy dön-
töttek, hogy mindkét bajnokságban sze-
rencsét próbálnak, de már az első for-
duló után világossá kezd válni, hogy a
cseh bajnokságot preferálják jobban.
Újoncot sem üdvözölhetünk a bajnok-
ságban, mivel az I. liga győztese, a trnavai
csapat  pénzügyi okok miatt nem tudta
vállalni a szereplést, s ugyanezt az okot
hozták fel távolmaradásukra a második

helyen végzett kassaiak is. A szakembe-
rek így a nyitrai csapatot kiáltották ki
esélyesnek, ami végső soron még ne-
künk is jó  lehet, merthogy az „esélyte-
lenek” nyugalmával és higgadtságával
néha többet is el lehet érni. Ezt kita-
pasztalhattuk az előző idényben is. 

Az MBK Rieker tehát szerdán kezdi
meg a küzdelmeket Besztercebányán,
amely az első fordulóban az iglóiak ott-
honában szenvedett csúfosnak is mond-
ható vereséget. Szombaton viszont hazai
csarnokban fogadja azt a sviti csapatot,
amely idegenben győzött a bajnok léva-
iak ellen. Nagyon fontos tehát, hogy a ta-
valyihoz hasonlóan, ismét zsúfolásig
megteljen a Komáromi Városi Sportcsar-
nok, és zúgjon a „Komárno, Komárom”. 

A komáromi klub eddig mintegy 150
bérletet adott el, amelyek ebben az idény-
ben már a számozott székekhez kötőd-
nek. Ezért kérik az egyszeri belépővel ér-
kező szurkolókat, hogy a későbbi félreér-
tések elkerülése végett, ne foglalják el a
bérletesek és a vendégek számára látha-
tóan kijelölt székeket. Az egyszeri belé-
pők ára 2,50 € felnőttek, és 1,50 € gyer-
mekek és nyugdíjasok számára. 

Az MBK Rieker játékos-kerete: 
A tavalyi keretből: Lukáš Dubovský

(1987/194), Jonathon Jones (1988/180),
Vladimír Klár (1986/190), Michal Maslík
(1989/211). Érkeztek: Siniša Bilič
(1989/200), Martin Bílik (1987/194), Mar-
tin Bíňovský (1987/185), Ján Kratochvíl

(1982/200), Cernelius Mathis (1982/204),
Patrik Petrovský (1994/194), Szabó Péter
(1989/184). Távoztak: Martins Berkis, Jar-
raun Burrows, Karem Johnson, Brani slav
Laco, Richard Mišinský.

A klubvezetés még tárgyal egy ameri-
kai játékossal, akinek e hét folyamán kell
megérkeznie Komáromba, tehát nem ki-
zárt, hogy a hazai nyitányon már pályára
is léphet piros-fehérben. 

Klubelnök: Christopher van der Stelt
Klubigazgató: Paulík József
Edző: Peter Bálint
Orvos: MUDr. Horváth Attila 

Az 1. forduló eredményei:
Sp. N. Ves – B. Bystrica 84:50
Levice – Svit 68:75
Handlová – Prievidza 68:71
Nitra – Žilina 84:73
MBK Rieker – szabadnapos volt. 

A 2. fordulóban (szerdán):
B. Bystrica – MBK Rieker 
Svit – Sp. N. Ves 
Prievidza – Levice 
Nitra – Handlová 
Žilina – szabadnapos lesz.

A 3. fordulóban (szombaton):
MBK  Rieker – Svit 
Handlová – Žilina 
Levice – Nitra 
Sp. N. Ves – Prievidza 
B. Bystrica – szabadnapos lesz.

Kispad sztori 
A KFC egyik támogatója, Šimon Péter, a komáromi Darton

Kft. tulajdonosa támogatás gyanánt, új, korszerű kispadokkal
lepte meg kedvenc klubját. A beruházás nem volt olcsó, hiszen
a két kispad értéke „tokkal-vonóval” elérte a kétezer eurót. A
már meglévő talapzaton felállított kispadokra kornak megfe-
lelő, kényelmes üléseket is elhelyeztek, mindkét kispadra ki-
lenc darabot, merthogy ennyi fért el. A két héttel ezelőtti, Ska-
lica elleni találkozó trencséni ellenőre azonban valami „nagy
szabálysértést” vélt felfedezni a kispadok kapcsán. Megszá-
molta az üléseket, és közölte a klubvezetőkkel, hogy bizony-
bizony, azokat büntetés terhe alatt, azonnal el kell távolítani,
merthogy a szabályzat 13 ülőhely biztosításáról regél a kispa-
dokon. A klubvezetésnek más lehetősége nem lévén, a szép fe-
dél alá visszahelyezte a régi, deszkából készült padot. Az el-
lenőrnek tulajdonképpen igaza van, mert a szabály az szabály.
Az sem baj, ha valami rossz, csak jogszerű legyen. 

Merthogy! A visszahelyezett kispadon sem fér el több sze-
mély, mint az említett új üléseken, csakhogy azon üresen meg-
számolni, mennyien férhetnének el, már meghaladta Lipták úr
képességeit. Inkább az „akkor is találtam hiányosságot” elvből
fakadó sikerélmény vezérelhette az ellenőrt, amikor egyoldalas
jelentésében a kispad foglalta el a legtöbb helyet. Már nem uta-

zott hiába kishíján 200 kilométert. Azt is észrevette, hogy a rossz
csigáknak köszönhetően, a szövetségi és a fair play zászlók
csak félárbócon vannak.  Azt viszont már nem, hogy kifakult-
ság okán, már szinte alig olvashatóak(!?)   Mindent összevetve,
jó ez nekünk, hogy vannak ilyen „lelkiismeretes ellenőrök”.
Csak kár, hogy Lipták úr nem mindenütt lép fel ilyen szigorral.
A kerületi bajnokságokban szereplő csapatok zömének kis-
padjai ugyanis messze nem felelnek meg az előírásoknak.
Mellesleg, a múlt szombati KFC – Vágbeszterce bajnoki talál-
kozón a vendégek kispadján heten, a hazain kilencen foglaltak
helyet… Kéretnek tehát az alacsonyabb bajnokságokban sze-
replő csapatok szurkolói, ne tessék az ellenőröket szidni. Ha
vannak is néha hiányosságaik, a kispadok és zászlók állapotát,
esetleg hiányát eddig egyikőjük sem sérelmezte. 

Szerdán már élesben
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