
10. októbra 2011. október 10. • Ročník VIII. évfolyam/41www.deltakn.sk

0,40 €

Nyilvános 
bocsánatkérés 
A komáromi Víz- és Csatornázási
Művek részvénytársaságtól 
A DELTA hetilap 2010. augusztus 16-án megjelent „Roman Ostružlík: Én nem
adom fel!“ című cikkében a szerkesztő kérdéseire elmondtam, hogy „a komá-
romi Víz- és Csatornásási Művek pénzmosást hajtott végre Ógyallán“ és „a vá-
ros és a KOMVak között nem tiszta üzlet zajlott le“. A fenti kijelentésekkel jog-

talanul megsértettem a komáromi Víz- és Csatornázási Művek  jó hírnevét. A
megjelent kijelentésekért őszinte sajnálatomat fejezem ki a a komáromi Víz- és
Csatornázási műveknek (KOMVaK - Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno a.s.),
és ezzel bocsánatot kérek tőlük. Roman Ostružlík

Szeptember 12-i számunkban örömmel jeleztük olvasóinknak, hogy a komá-
romi régióban is megkezdődött az élelmiszercsomagok kiosztása az arra rá-
szorulóknak. Akkori beszélgetésünkből Nataša Hosnédlovával, a komáromi
Charita n.sz. vezetőjével egyértelműen kitűnt, hogy régiónkban legkésőbb ok-
tóber végéig az arra jogosultak megkapják a segélycsomagokat. Azzal zártuk
akkori cikkünket, hogy…”a rendszer tehát működik, most már csak kellő tü-
relemre és megértésre van szükség a jogosultak részéről…” Nos, úgy látszik, a
rendszer mégsem működik, vagy csak nagyon akadozva.  

Kiraboltak egy áruszállító
furgont

Ötven munkahely sorsa
a tét

Részletek a 2. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Olvasóink 
segítségét
kérjük!
A Nagykeszin élő Czita Fanny rendkívül ritka gene-
tikai betegségben, Fanconi-anémiában szenved, ami
a csontvelő lassú elhalásával jár. Szlovákiában há-
rom ilyen megbetegedést diagnosztizálnak. Fanny-
nak nagyon óvatosnak kell lennie, mert egy kis bal-
eset is nagyon komoly következményekkel járhat.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek 
a 3. oldalon
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A község polgármesterének,
Lucza Sárának rövid bevezetőjét kö-
vetően, elsőként Jozef Dudáš, a Po-
zsonyi Műszaki Egyetem docense
ismertette a gyártási folyamat tech-
nológiai részét. Majd Soňa Anta-
lová, az ECO-AS Kft. képviselője és
a projekttervezet kidolgozója is-
mertette a gyártási folyamat két le-
hetőségét. Első lehetőség a nedves
hűtési eljárás hideg víz segítségével.
A második, az ún. száraz hűtési
hengerek segítségével. A tervező a
második lehetőséget ajánlotta. Rá-
mutatott arra is, hogy az ajánlott
technológiai berendezések megfe-
lelnek a legjobb technikai (BAT), és
a legjobb környezetvédelmi feltéte-
leknek (BEP).

A vitában elsőként Szentpéter (a
község katasztere érinti a telephe-
lyet) polgármestere, Jobbágy József
mondta el észrevételeit a témával
kapcsolatban. Elsőként megemlí-
tette azt, hogy a gyártás folyamán
nagyon sok víz keletkezik, amelyre
Hetény községnek szennyvízcsa-
torna-hálózat és szennyvíztisztítóál-
lomás nem áll rendelkezésére, a
szomszédos Marcelházára kellene
hordani a vizet, amire az ottani tisz-
títóállomás kapacitása nem elég. A
kén feldolgozásával kapcsolatban
elmondta: az elemi kén a felhasz-
nálás során kén-dioxiddá alakul. A
kén-dioxid mérgező hatását az em-
berre nézve belső és külső tényezők
határozzák meg. Ekképpen a követ-
kező hatásokkal számolhatunk ma-
gas kén-dioxid koncentráció követ-
keztében: szem- és nyálkahártya ir-
ritáció, élettani folyamatok elválto-
zásai, krónikus vagy akut megbete-
gedés.

Zsidek Vilmos szentpéteri mező-
gazdász a természetre gyakorolt ha-

tását említette felszólalásában. 
Otto Krnáč szentpéteri lakos fel-

szólalásában azt hangsúlyozta, hogy
Nyitra megyében a Komáromi já-
rásban a legmagasabb az elhalálo-
zások száma, a halálozási tényezők
közül elsősorban a  szív keringési za-
varai és a rosszindulatú daganatok
állnak az első helyen. Ezért a lakos-
ság egészségi állapotát a tiszta kör-
nyezet nagyban javíthatja. Megem-
lítette a csarnok körül lévő első osz-
tályú termőföldet, amelynek értéke
fokozatosan csökkenni fog, nem be-
szélve arról, hogy a róla leszedett
termést mennyire nehezebb lesz ér-
tékesíteni.

A vasútállomás környékén lévő
családi házak lakói is aggodalmu-
kat fejezték ki a beruházás miatt.
Többen kifogásolták, hogy kevés
idejük volt a tervezet áttanulmá-
nyozására. Elhangzott olyan véle-
mény is, hogy a beruházó kérje ki
egy nemzetközi társaság vélemé-
nyét. 

A felszólalások végén a tervezet
kidolgozói megnyugtatták a jelen-
lévőket, hogy a befektetés minden
előírásnak és követelménynek meg-
felel.

Lucza Sára polgármester zársza-
vában megköszönte a jelenlévők fe-
gyelmezett hozzászólásait és el-
mondta azt is, az új csarnokban öt-
ven ember talál(na) munkát, amit
szem előtt kell tartani már azért is,
mert a régióban bizonytalan a No-
kia további sorsa és ritkán adódik
lehetőség arra, hogy egy üzem het-
ven embert foglalkoztasson. 

A beruházó a tervezet alapján az
új csarnok építését 2012-ben kez-
dené, a gyártást pedig 2013-ban.

(miriák)
A szerző felvételei

Ötven munkahely
sorsa a tét

Zsidek Vilmos szentpéteri mezőgazdász a kén-dioxid természetre gyakorolt
hatását említette felszólalásában

Múlt csütörtökön fényes nappal törtek fel egy áruszállító fur-
gont az egyik komáromi élelmiszerüzlet belső parkolójá-
ban. A férfi az aznapi forgalmat, 6000 euró készpénzt zsák-
mányolt, s futva menekült el a helyszínről. 

A bűntett a kettes lakótelepen, a Bauring élelmiszerüzletnél
tötént. Kollár Zoltán, a bolt tulajdonosa elmondta, a dohány-
termékeket szállító furgon a szokott időben hozta meg az árut,
s az üzlet belső parkolójában, a raktárajtónál állt meg. 

Az elkövető előre felkészülhetett a lopásra. Amikor ugyanis
megérkezett a furgon, s a sofőr az áruval bement a raktárba,
első dolga volt, hogy a magával hozott lakattal lezárja a sofőr
után a raktárbejáratnál elhelyezett biztonsági rácsot. Csak ezt
követően törte be a kocsi szélvédőjét, ahonnan elemelte az
egész aznapi forgalmat, mintegy 6 ezer eurót. 

A furgon riasztója azonnal megszólalt, ám a lelakatolt rak-
tárajtó miatt az üzletben tartózkodók csak az elülső bejáraton
keresztül, az épületet megkerülve tudtak a helyszínre sietni. Ez
a kis idő elég volt a tettesnek arra, hogy a pénzzel együtt futva
elmeneküljön.

A készpénzen kívül semmi mást nem vitt magával. Szem-
tanúk szerint fehér kesztyűt viselő, zömökebb testalkatú, nem
roma férfi volt az elkövető.

A rendőrség eljárást indított az ügyben, jelenleg is nyomoz-
nak a tolvaj után. (b) 

Kiraboltak egy 
áruszállító furgont

A Híd képviselői klubja nagy megle-
petéssel fogadta a városi hivatal beígért
„nagy átalakításának” eddigi egyetlen
eredményét. Ezek szerint polgármester
úr abban látja a város fejlődésének biz-
tosítékát, hogy a városi választási bi-
zottság elnöke és saját kampányfőnöke
alkalmazása után, a COM-MÉDIA
ügyvezetői posztjára sikertelenül pá-
lyázó Králik Róberttel erősíti meg a vá-
rosi hivatal apparátusát.

Králik Róbert, a Komáromi Városi Hi-
vatal újdonsült szóvivője első nyilatko-
zata alapján nyilvánvaló szereptévesz-
tésben van. A COM-MÉDIA pályázat
előtt megkereste klubunkat, ahol biz-
tosított minket, hogy esetleges megvá-
lasztása esetén az alpolgármesterhez fű-
ződő rokoni kapcsolata és párttagsága
ellenére (melynek esetleges felfüggesz-
tését is kilátásba helyezte) képes lenne
független maradni, és még a képviselő-
testületi ülések felvételével is felhagy,
amit egy vállalkozó kérésére készít.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a füg-
getlenség immár nem csak szakmai el-
várás vele szemben, hanem a város al-
kalmazottjaként, hivatalnokként törvé-
nyes kötelessége. Feladata az önkor-
mányzat döntéseinek végrehajtása,
nem pedig az események politikai
kommentálása, egyoldalúan és szak-
mailag felkészületlenül, sem pedig az,
hogy a Híd-frakció vagy más, független
képviselők munkáját minősítse.

A nyilatkozat hangneméből az derül
ki, hogy a szóvivő kizárólag a polgár-
mester álláspontját visszhangozza. A
polgármester úrnak joga van arra, hogy
saját pénzéből azt fizessen meg a maga
reklámozására, akit csak akar, de erre a
célra nem költhet közpénzeket.

Úgy tűnik, Králik Róbert gyorsan fel-
vette a városvezetés által gyakorolt stílust,
és úgy gondolja, ha sokszor elismételnek
egy hazugságot, az igazsággá válhat.

Éppen ezért újra le kell írnunk, hogy
a városvezetés jó állapotban adta át a vá-
ros kasszáját, bizonyíték erre a városi
hivatal által előterjesztett zárás, amit a
képviselő-testület döntő többséggel (egy
tartózkodás mellett) elfogadott, és azt is,
hogy a város a tavalyinál másfél millió
euróval többet kap az államkasszából. 

A poliklinika esetében talán maga a
szóvivő sem hiszi el, hogy fél év alatt
egy ilyen bonyolult ügyet el lehet in-
tézni. Arra biztatjuk hát, hogy olvassa el
azokat a régi testületi és sajtóanyagokat,
amelyek az előző városvezetés idején a
döntés előkészítése kapcsán megjelen-
tek.

Szintén megvan a maga bája annak,
hogy Králik Róbert az MKP tagjaként a
megyében a SMER frakciójában politi-
záló Anton Marek egyetemmel kapcso-
latos vétóját magyarázza. A tisztánlátás
végett: a pénzügyi bizottság nem csak
hogy megtárgyalta, de támogatta a kar-
rier-tanácsadói kérelmet, a képviselő-
testület elfogadta (nem „átnyomták”)
és a támogatás nem más rovására tör-
tént volna, hanem pluszbevételekből,
ha a városi hivatal felülteljesíti a költ-
ségvetésben előirányzott bevételeket.

Králik Róbert a „szemünkre veti”,
hogy nyilatkozataink alatt „A Híd kép-
viselői klubja” szerepel. Nálunk tett lá-
togatása óta valószínűleg elfelejtette,
pedig az ő számára is nyilvánvalóvá tet-
tük, hogy a képviselői klub ülésein az
egyes lépéseket megvitatjuk, döntése-
inket közösen hozzuk, így a nyilatkoza-
tok is közös munkánk eredményei. 

Azt viszont joggal kifogásoljuk, ha a
város polgárainak tájékoztatására szol-
gáló honlapon az övéhez hasonló mi-
nősíthetetlen stílusú, hazugságokkal és
csúsztatásokkal teli kommentárok je-
lennek meg név nélkül.  Králik Róbert
legalább aláírta …

A HÍD képviselői klubja

Legalább aláírta…

Hetény
Az egykori Agrokémiai Vállalat telephelyén 1991-től működik a Chem-Unio
társaság, ahol a gumiipar részére kiegészítő termékeket állítanak elő. A tár-
saság vezetősége a telephely bővítése mellett döntött, így a meglévő két
csarnok mellett, a harmadikban kristályozott ként puhítanának fel. Az
újabb csarnok felépítésével a beruházó évente négyezer tonna kristályos
ként állítana elő. Jelenleg ezt a terméket a társaság importálja, a jövőben
viszont exportálni szeretnék. A 14 millió euró értékű projekt tervezetét a
pozsonyi ECO-AS Kft. dolgozta ki, és múlt csütörtökön a községi hivatal-
ban be is mutatták az érdeklődők számára.

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Egyetlen gyógymód lehetséges csak, a csontvelő-transzplan-

táció, semmilyen gyógyszer nem segít rajta. Az átültetéshez
szükséges donort keresik, de sajnos nem olyan egyszerű azo-
nosat találni. Addig is folyamatos vérpótlásra van szüksége,
mert a csontvelő nem termel már megfelelően vért. Előfordul,
hogy értékei elérik a kritikus pontot, ilyenkor azonnal vérre van
szüksége. De nemcsak most van szüksége a vérre, hanem majd
az átültetés alatt és még utána is.

A DELTA szerkesztősége véradást szervez, október 14-én,
pénteken a komáromi kórház transzfúziós osztályán, reggel
7.00-11.00 óra között. Fontos, hogy a vért Czita Fannynak ajánl-
ják fel! Vért bármilyen vércsoportú személy adhat.

További véradás a járás községeiben: Lakszakállas – októ-
ber 12, Tany – október 13, Nemesócsa – október 19, Izsa – ok-
tóber 20. Bízunk abban, hogy minél többen eljönnek, így hoz-
zájárulhatnak Fanny gyógyulásához. -ga-

Olvasóink 
segítségét 
kérjük!Folytatás az 1. oldalról

Az elmúlt hét folyamán
olyan információk jutottak el
szerkesztőségünkbe, misze-
rint fennakadás történt a se-
gélycsomagok kiosztásában.
Azonnal megkerestük Nataša
Hosnédlovát, aki régiónkban
szervezi a segélycsomagok ki-
osztását. Tömören így vála-
szolt kérdésünkre, a kiosztás
leállításának kapcsán: „Szep-
tember 5.-ével kezdődően el-
juttattuk a csomagokat az
egyes intézményekbe, gyer-
mekotthonokba és a szociális
szolgáltatásokat nyújtó intéz-
ményekbe. Ez volt a segély-
csomagok kiosztásának első,
tervezett fázisa. Szeptember
19-től szerettük volna meg-
kezdeni a csomagok kiosztá-
sát az egyes községekben, de
váratlan akadályba ütköz-
tünk. Számomra ismeretlen
okokból ugyanis leállt a szál-
lítás komáromi központi rak-
tárunkba. Ez azért is prob-
léma, mert a raktárhelyiséget
október végéig béreljük.
Amennyiben további idő-
pont-kitolódás történne, úgy
veszélyben forogna nemcsak
az ígért, október végi befeje-
zése az akciónak, de gondunk
lehet a központi raktár to-
vábbi bérlésével is. Az akciót
koordináló Isteni Irgalmasság
Szolgálat n.sz. képviselője
műszaki okokról tájékoztatott
bennünket, de hogy ez konk-
rétan mit rejt, azt sajnos nem
tudtuk meg. Arról viszont biz-
tosított bennünket, hogy rö-
vid időn belül folytatódik az
élelmiszercsomagok kiosztása
régiónkban” – mondta el Na-
taša Hosnédlová.

A Szlovák Köztársaság Me-
zőgazdasági Minisztériumá-
ban is érdeklődtünk, ahol
Mgr. Szabó Mónika sajtószó-
vivő válaszolt kérdésünkre.
„Az élelmiszerosztás teljes
mértékben a Szlovák Élelmi-
szerbank és az Isteni Irgal-
masság Szolgálat n.sz. fel-
adata. Az élelmiszersegélyek
kiosztása nem állt le. Több te-
lepülésen előfordult, hogy a
jogosult személyek nagy szá-
mára való tekintettel több sza-
kaszban osztották a csomago-
kat. Mindez azonban csak ko-
ordináció, kommunikáció és
logisztika kérdése. Javaslom
tehát a komáromi régiót biz-
tosító Isteni Irgalmasság Szol-
gálat n.sz.-hez fordulni a kér-
déssel, vajon miért késik a ré-
gió ellátása? A minisztérium
részéről ugyanis minden fel-

tétel teljesítve van, tehát a ké-
sés oka az említett szervezet-
nél keresendő ” – mondta el
Mgr. Szabó Mónika lapunk-
nak.

Megkerestük tehát az emlí-
tett nonprofit szervezet koor-
dinátorát, Bc. Alena Hrabins-
kát, aki készségesen válaszolt
kérdésünkre: „Való igaz, októ-
ber végére ígértük a komá-
romi járás teljes ellátását se-
gélycsomagokkal, de közben
váratlan problémákkal kellett
szembesülnünk. Az egyik,
hogy a szállító csak novem-
ber 1-től hagyta jóvá komá-
romi központi raktárunk
használatát, bár ezt a problé-
mát még valahogy kezelni
tudtuk volna. Az igazi prob-
léma másban rejlik. Tény,
hogy szeptemberben már
szállítottunk a régió szociális
intézeteibe, de hozzá kell ten-
nem, hogy a fuvarozás vala-
mennyi költségét a mi szer-
vezetünk állta, amit tovább
vállalni nem tudunk. Tudni
kell, hogy a minisztérium 200
€-val járul hozzá egy 20 ton-
nás szállítmány fuvarozásá-
hoz Nagyszombatból Komá-
romba. Ebbe ugyan nagyon
szűken bele is férnénk, vi-
szont nincs megoldva az
egyes településekre való ki-
szállítás. Semmiképpen nem
szeretnénk olyan helyzetet te-
remteni, hogy az egyes tele-
pülésekről Komáromba kell-
jen utazni a csomagok átvé-
teléért, hiszen ez óriási zűrza-
vart, esetleg érdektelenséget
idézhetne elő. Elsődleges cé-
lunk az, hogy minden jogo-

sult, probléma nélkül hozzá-
jusson a csomagjához. Jelen-
leg keressük a megoldás kul-
csát, tárgyalásokat folytatunk
a fuvarozókkal, és ezt a prob-
lémát november 1-ig meg is
fogjuk oldani. Ki merem je-
lenteni, hogy a Komáromi ré-
giót egy hét leforgása alatt tel-
jesen ellátjuk segélycsoma-

gokkal, így november első fe-
lében minden jogosult átve-
heti a segélycsomagot. Az
önök járása egyébként is élen
jár, hiszen ritkaság az ilyen jól
szervezett együttműködés az
egyes települések polgármes-
tereivel, a Munka-, Szociális
és Családügyi Hivatal igazga-
tónőjével, valamint a Charita
Komárom n.sz. vezetőjével.
Sajnálom, hogy így történt, de
ismétlem, nincs olyan aka-
dály, amely meghiúsíthatná a
csomagok kiosztását az önök
régiójában. Bár nem követ-
tünk el hibát, mégis elnézést
kérek a megígért időpont ki-
tolódósáért. Higgyék el, na-
gyon aktívan dolgozunk a
gyors megoldáson” – mondta
el lapunknak a koordinátor. 

Nos, úgy látszik, pánikra va-
lóban nincs okunk. Azt azon-
ban mégsem értjük, miként
van központilag megszer-
vezve a segélycsomagok ki-
szállítása, ha ilyen akadályok
léphetnek fel a fuvarozást il-
letően. Arra mégsem építhet
a segélyt finanszírozó Mező-
gazdasági és Garanciális Alap,
hogy majd a helyi segélyszer-
vezetek oldják meg a szállítási
költségek biztosítását, hiszen
azok maguk is komoly pénz-
ügyi problémákkal küzdenek.
Azt az állítást, miszerint az
egész akciót a már említett
Mezőgazdasági és Garanciális
Alap finanszírozza, úgy értel-
mezzük, hogy a finanszírozás
kiterjed a központi raktártól
jogosultig való szállításra is.
Vagy tévednénk? A Charita
Komárom n.sz., munkatársai

ingyen és bérmentve, szabad -
idejüket feláldozva, csupán
emberszeretetből teszik a dol-
gukat. Nem lenne tehát igaz-
ságos, ha a központi szervek
szervezési hiányosságaiért ezt
a szervezetet tennénk fele-
lőssé ezért a véleményünk
szerint, indokolatlan késésért. 

Böröczky József  

Komárom megint 
a sor végén? 

OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE
Hlavná č. 68, 946 13 Okoličná na Ostrove

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Okoličnej na Ostrove č.47/2011 zo dňa 03. 10. 2011  
v súlade so zákonom  číslo 513/1991 Zb. Obchodným 
zákonníkom v znení neskorších zmien a predpisov 

(Oddiel 3, Obchodná verejná súťaž § 281 až  288)
obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny za správu nájomných bytov
a najvýhodnejšie podmienky správy nájomných bytov 

vo vlastníctve Obce Okoličná na Ostrove. 
Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na

základe písomnej žiadosti písomne alebo osobne na ad-
rese obstarávateľa v termíne od 14. 10. 2011 v pracovnom

čase u Ing. Ladislava Fodora.
V Okoličnej na Ostrove dňa  07. 10. 2011

Ing. Iveta Feketeová
starosta obce

Egységesebb gondolkodás, gyorsabb
döntéshozatal és szigorúbb költségve-
tési szabályok. Ezek adhatják az ala-
pot az uniós válságból való kilábalás-
hoz - hangzott el az Európai Parlament
szlovák és magyar képviselőinek fóru-
mán, Komáromban.

A Duna menti városban indult múlt
pénteken az az országos európai parla-
menti fórumsorozat, amelynek állomá-
sain az unió legégetőbb kérdéseivel fog-
lalkoznak a megválasztott képviselők,
szakértők és az interaktivitásnak kö-
szönhetően a közönség. A különleges
helyszín miatt határközi konferenciának
is elnevezett rendezvényt Lővei Andrea,
az Európai Parlament magyarországi tá-
jékoztatási irodájának megbízott veze-
tője nyitotta meg. Elmondta: a válságban
nincsenek határok, így a két országban
fekvő, ám egyre inkább egy városként
működő Komárom a lehető legjobb szín-
helye a fórumnak.

Dr. Molnár Attila polgármester mind-

ehhez hozzátette: a közös területfejlesz-
tési elképzelések jól mutatják, hogy Ko-
márom igazi európai város, amely a
Duna két oldalán kialakult problémákra
közös megoldásokat keres. „Úgy szok-
tam fogalmazni, hogy Komárom egy vá-
ros, amely a Duna két partján, két or-
szágban helyezkedik el” – mondta a pol-
gármester. Reményét fejezte ki, hogy az
együttműködés jegyében már 2015 és
2017 között Anton Marek észak-komá-
romi polgármesterrel közösen sétálhat-
nak át az új Duna-hídon. rg

Kiút az uniós válságból 
- határközi fórum Komáromban
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

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

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

www. HORMI .sk

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

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

A TAT sikere megállíthatat-
lan, legalábbis ezt bizonyí-
totta a Tallóson rendezett ta-
lálkozó. A helyi sportcsarnok
volt a színhelye a rendez-
vénysorozat 5. fordulójának.
A mesterien átalakított csar-
nokban új nézőcsúcs szüle-
tett. Közel 300 ember izgulta
végig a kétórás programot.

A hagyományos koreográfia
szerint Mgr. Szabó Tünde kö-
szöntötte a közönséget, majd
hazai részről Sárkány Bea fő-
szervező ecsetelte a TAT kül-
detését. A bevezető részek vé-
gén Horváth Zoltán polgár-
mester közvetlen hangnem-
ben fejtette ki, mit is jelent a fa-
lunak ez a rendezvénysorozat.
Ezután elkezdődőtt maga a ver-
seny. Mint mindig, most is a
hazaiak kezdtek. A bemondók
versenyének témája a termé-
szet volt. Talán az összes ed-
digi megadott feladatok közül
ez volt a legnehezebb, de a sze-
replők ötletesen, olykor hu-
morosan oldották meg. Hazai
részről Babos Kitti nyitott, aki
egy földönkívüli szemével re-
konstruálta a megadott témát.
A madari Fiser Ádám újra ön-
magát adta. A mindig idő-
szerű, kellő derűt árasztó pro-
dukciói, úgy látszik siker a pub-
likum körében. A vezekényi
Mázsár Mónika egyre maga-
biztosabb ebben a szerepben.
Történetei mesélése megfogja
a közönséget. A keszegfalvai
Szolik Judit a „csallóközi stand
up” egyik felfedezettje. Lé-
nyegretörő, rövid mondatai
mindig célt értek. 

Az énekesek „viadalában”
meglepetésként hatott a hazai
Bús Anikó remekül sikerült
előadása. Pici lány nagy hang-
gal – így jellemezhetnénk a

TAT legfiatalabb előadóját. A
Feketenyék színeiben ver-
senyző Horváth Réka két kü-
lönböző karakterű számot ho-
zott Tallósra. Ezek közül főleg a
beatbox produkció tarolt,
amelyben szájdobkíséret mel-
lett énekelt. A madari Szuri
Dóra egyre bátrabban lépked a
TAT képzeletbeli lépcsőin. A
tallósi szereplése is bizonyíték
erre. Talán a fordulók során
egyik legjobb teljesítményét
produkálta a vezekényi Pu-
tyera Enikő. Mindkét száma át-
élt volt, odafigyelt a legapróbb
részletekre is. A keszegfalvai
Mészáros Tamás a tallósi kö-
zönséget is meghódította.
Temperamentumos rock and
roll előadása nagy sikert ara-
tott. 

A tallósi publikum érezhe-
tően ki volt éhezve a sikerre,
hogy testközelből lássa a sze-
replőket. A nézők láthatóan jól
szórakoztak, és szívükbe zárták
az előadókat. Viszont, ahogy
közeledünk a végéhez, az in-
ternetes szavazás alaposan fel-
borult. Jelenleg a vezekényi Pu-
tyera Enikő áll az élen, őt kö-
veti a keszegfalvai Mészáros Ta-
más, míg a harmadik ipoly-
szakállosi Ozsvald Gabriella. A
verseny közben kellemesen ha-
tott a helyi moderntánccso-
port, illetve a fiúk break virtu-
ozitása. A TAT utolsó forduló-
ját Madaron rendezték, erről
az október 17-i számunkban
közlünk tájékoztatást.

Kép és szöveg: -pint-

Újabb nézőcsúcs

Babos Kitti 
bemondó

18 éves. Szereti a stand up
műfaját, ezért is jelentkezett a
versenybe. Szabadidejében
modellkedéssel foglalkozik.
Hobbija a szereplés. Szereti a
kihívásokat, és véleménye
szerint a TAT erre most lehe-
tőséget ad. Minél tovább sze-
retne színpadon lenni.

Bús Anikó
énekes

15 éves. A TAT legifjabb ver-
senyzője. Óvodás kora óta
énekel. A dunaszerdahelyi
Magán Gimnázium első osz-
tályos tanulója. Nagyon szeret
színpadon lenni, táncolni,
énekelni. Több népdaléneklő
versenyen is szerepelt. Nagy
állatbarát.

A tallósi forduló hazai versenyzői

Grafikus kollégánk úgy döntött, vásárol magának egy fitt-labdát.  Amikor
a szerkesztőségben kicsomagolta a „portékát”, puszta kíváncsiságból a
használati utasítást kezdte olvasgatni. Nem mintha nem ismerné a sport-

eszköz használati módjait, de soha nem lehet tudni, milyen újdonsággal áll elő
a gyártó, esetleg az importőr. „Ez nem semmi, ez nem semmi” – motyogta ol-
vasás közben az orra alatt. Minket is elfogott a kíváncsiság, és elolvastuk a ma-
gyar nyelvű használati utasítást. Nem tudtuk kihagyni, hogy a pontos szöveget
ne tárjuk olvasóink elé. Íme:

A sors iróniája, hogy a labda importőre a galántai Delta Sport s.r.o. (minő vé-
letlen névazonosság), amely Szlovákiában forgalmazza a kínai gyártmányú lab-
dákat. A beszerzési hely azonban számunkra ismeretlen, hiszen a használati uta-
sítás háromnyelvű, magyar (magyar?), német és angol. Egyik dolog, hogy a
Szlovákiába importált árura minimum illenék feltüntetni szlovák nyelven is a
használati utasítást. Másik, ha már megtisztelnek bennünket magyar nyelvű
használati utasítással, legalább elolvastatnák olyannal, aki tud is magyarul.
Vagy már Galántán is…? -böröczky- 

„A labdad 2 orat a meleg
szoba be hajdni”

A beérkezett 500 alkotás közül a zsűri 50 rajzot tartott alkal-
masnak a bemutatásra, és ezek között 10 a komáromi Jókai
Mór Alapiskola diákjainak alkotása. Ezek a következők: Lábszky
Anna (IV.B), Pfeiferlik Anna (III.B), Fazekas Réka Gabriella
(VI.B), Fazekas Anna Margaréta (VI.B), Fülöp Nikolett Erzsébet
(IV.A), Tárnok Réka (IV.A), Szép Gergő (III.B), Vajkai Miklós
(V.B), Rigó Nicolas Roland (VII.B) és Benkóczki Nicolas (VII.B).
A rajztehetségek felkészítője Jókai Éva pedagógus volt. A ván-
dorkiállítás minden résztvevője egy oklevelet kapott. A rajz-
verseny  megnyitóján Jókai Anna irónő szólt a jelenlevőkhöz.
A kiállított rajzok állandó vándorkiállításokon lesznek látha-
tóak, tehát a rajzok utazni fognak. Legközelebb Krakkóban
mutatják be, de újabb hírek szerint hamarosan a tengeren
túlon is megtekinthetők lesznek a Jókai Mór Alapiskola ifjú
rajzművészeinek az alkotásai. -pint-

Komárom

Október elsején a
TILMA – a Gyermek-
művészetért Alapítvány 
jóvoltából egy nemzet-
közi rajzversenyt ren-
deztek Budapesten, a
Magyar Kultúra Házá-
ban. A vándorkiállítás
fő védnöke a magyar
szentszéki nagykövet
és Jókai Anna Kossuth-
díjas írónő volt. Ez a
megmérettetés immár
hatodik alkalommal
mutatja be fiatal rajzte-
hetségek munkáit a vi-
lág különböző tájairól. 

rajzsiker
Nemzetközi
rajzsiker
Nemzetközi

Városunk és régiónk egyik legnagyobb szak-
középiskolájának története az 50-es évek ele-
jére nyúlik vissza. Pontosabban 1950-re, ami-
kor is a nagymúltú Kassai Gépipari Techni-
kum hajóépítésre szakosított esti tagozatot
nyitott Komáromban a Szlovák Hajógyár vál-
lalati iskolájaként Felsőfokú Ipariskola né-
ven. 

Az 1951/52-es tanévet egy szlovák tanítási
nyelvű osztály kezdte 47 tanulóval. Ekkor Be-
recz Gyula gépészmérnök lett az iskola első
igazgatója. Az 1953/54-es tanévtől az iskola a
szlovák tannyelvű gimnázium mai épületébe
költözött. Ekkor már 13 osztály „üzemelt” 351
tanulóval. 1960-ban új igazgató került az iskola
élére Schlett János személyében. Négy évvel
később megépült az iskola új, kétszintes épü-
lete. 1965-ben készült el a diákotthon, amit 290
tanuló vett birtokába. 1971-ben új igazgató ke-
rült az iskola élére, Kanyicska Tivadar. Vezetése
alatt az iskola a sport és testnevelés terén is
szép sikereket ért el. 1991-től az iskola vezetését

Pém Róbert vette át, s ezzel új szervezési és irá-
nyítási mód lépett érvénybe. Egy évvel később
új szak indult: műszaki és informatikai szol-
gáltatások a gépészetben. A tanulók létszámá-
nak növekedése új feladatok elé állította az is-
kolát. 2001-ben az iskolát Pro Urbe Díjjal tün-
tették ki. 2002 februárjától Vetter János jelen-
legi igazgató vezeti az iskolát, és irányításával
folyik az intézmény korszerűsítése. Kicserél-
ték a számítógépparkot, multimédiás termeket
alakítottak ki, korszerűsítették a nyelvi labora-
tóriumokat. 2008-ban a Nyitrai kerület 32 szak-
középiskolája között az előkelő második he-
lyen végeztek. A 2011/12-es tanévet több mint
600 diákkal kezdte az iskola. 

Nagy a készülődés a 60. évforduló megün-
neplésére, ezért az iskola igazgatósága kéri azon
régi diákok, tanárok, esetleg alkalmazottak je-
lentkezését október 25-ig, akik az iskolával va-
lamilyen kapcsolatban voltak. Az Ipari Szak-
középiskola elérhetőségei: telefon: 035 77 31
473 illetve e-mail: office@spskn.sk

-pint-  

Novemberben 60 éves lesz az Ipari

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

Gúta város  a Gútai Városi Képviselő-testület 2011. október  3-ai 190/2011-A/4a, 4b  számú ha-
tározata értelmében

versenytárgyalást hirdet
Gúta város tulajdonában lévő mezőgazdasági  földterületek  /szántóföld/ bérbeadására,

amelyre
2011. október 26-án (szerda) 10,00 órakor  kerül sor

a Gútai Városi Hivatal  emeleti 2-es számú kis üléstermében.
A versenytárgyalás tárgyát az alábbi parcellák képezik:
- 14800 parcellaszámú 5,4902 ha szántóföld „Nagysziget-Derok“ lokalitásban Gúta város ka-

taszterében.
A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának határozata értelméban a város kataszterére

meghatározott szántóföldérték 1,36 %-a, vagyis  598,85 €/év, amely egyben a legalacsonyabb ajánl-
ható ár. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának  (59,89 €) a latétbe he-
lyezése a város számlájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.

- 7200/3 parcellaszámú 5 ha szántóföld „Kövecses“ lokalitásban Gúta város kataszterében.
A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának határozata értelmében a város kataszterére

meghatározott szántóföldérték 1,80 %-a, vagyis 721,95 €/év, amely egyben a legalacsonyabb ajánlható
ár. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának (72,20 €) a letétbe helyezése
a város számlájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.

- 7200/9 parcellaszámú 5 ha szántóföld „Kövecses lokalitásban“ Gúta város kataszterében.
A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának  határozata értelmében a város  kataszte-

rére meghatározott szántóföldérték 1,80 %-a, vagyis 721,95 €/év, amely egyben a legalacsonyabb ajánl-
ható ár. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele  a kikiáltási ár 10 %-ának (72,20 €) a letétbe he-
lyezése a város számlájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.

- 7200/12 parcellaszámú 4,7735 ha szántóföld „Kövecses“ lokalitásban  Gúta város kataszte-
rében.

A bérlet kikiáltási ára Gúta Város Önkormányzatának határozata értelmében a város kataszterére
meghatározott szántóföldérték 1,80 %-a, vagyis 689,30 €/év, amely egyben a legalacsonyabb ajánlható
ár. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kikiáltási ár 10 %-ának (68,93 €) a letétbe helyezése
a város számlájára vagy a városi hivatal pénztárában legkésőbb a versenytárgyalás napjáig.

A bérleti szerződések 5 évre kötődnek. Az érdeklődők az ingatlanokat megtekinthetik 2011. októ-
ber 19-én (szerda) 15,00 órakor. Árajánlatukat lezárt borítékban  „SÚŤAŽ: prenájom poľnohospodárskej
pôdy“  küldjék a Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo címre.

A versenytárgyaláson csak azon jogi illetve fizikai személy vehet részt, akinek a várossal szemben
nincs semmilyen jellegű tartozása. A versenytárgyalás  eredményéről Gúta Város Önkormányzata a
legközelebbi ülésén dönt. Bővebb tájékoztatást a Gútai Városi Hivatal emeleti 18. számú irodájában
vagy a 035/7900929-es telefonszámon nyújtanak.

A 72 óra kompromisszumok nélkül
elnevezésű nemzetközi kezdemé-
nyezésbe idén elsőízben  Komárom
városa is bekapcsolódik. Az akció ok-
tóber 14-e és 16-a között kerül meg-
rendezésre, tudtuk meg a két szer-
vezőtől: Varga Tamás képviselőtől és
Szuri András egyetemi hallgatótól. 

Ejtsünk néhány szót a kezdemé-
nyezés lényegéről. Az akció elsődleges
célja, hogy láthatóvá tegye az ifjúsági
közösségekben folyó önkéntes mun-
kát, növelje annak elismertségét és rá-
mutasson, mire képesek a fiatalok, ha
összefognak. Mindenképp le kell szö-
gezni, hogy itt nem kényszerről van
szó, hanem az önkéntességen van a
hangsúly. A szervezők a Facebook kö-
zösségi portálon hirdették meg azo-
kat a feladatokat melyeket szükséges
lenne elvégezni városunkban. Az ak-
cióban résztvevő önkén-
tesek választhatnak a
következő feladatok kö-
zül: pl. több játszótér át-
festése és javítása, a ka-
vai városrészben a busz-
megálló felújítása, az
idősek otthonában az
udvart rendberakni, va-
lamint a cserepes virág-
okat téliesíteni, a nyug-

díjasklub klubhelyisége mennyezeté-
nek lefestése, a komáromi víztorony
összefirkált falainak letakarítása. A fel-
újításhoz szükséges festékeket illetve
kellékeket a Zöld jövő nonprofit szer-
vezet ajánlotta fel.

A szervezők a következő mail címen
várják a polgárok észrevételeit és ötle-
teit: tamas.varga@komarno.eu., vala-
mint a facebook oldalon is jelentkez-
hetnek a vállakozó kedvű, segíteni
akaró lakosok.

Októberben még egy önkéntes ren-
dezvénnyel mozgosítanák Komárom
város lakosságát,  tájékoztatta lapun-
kat Kiss Réka. A szervező elmondta,
hogy ezen a napon rendezik meg az
Öregvár belső udvarának rendbetéte-
lét, takarítását, valamint egy 10-15 éves
falat is le szeretnének bontani, mellyel
elrekesztett folyosók válnának sza-
baddá. Az akció október 15-én fog zaj-
lani reggel 9 órától 16 óráig. A mun-
kálatokhoz szükséges eszközöket a vá-

ros biztosítja, de kisebb
szerszámokat ajánlatos
az önkénteseknek ma-
gukkal hozni. Az ese-
ményről bővebb tájékoz-
tatást a facebook „Ön-
kéntesek a Komáromi
Erődrendszerben - Bri-
gáda v Starej pevnosti”
oldalán lehet kapni.

ssy

Újítsuk fel városunkat
Komárom

Megemlékeztek...

Komáromban október 6-án az aradi vértanúkra és a ko-
máromi vár hőseire emlékeztek az egybegyűltek a
Klapka téren. Az elmúlt évekhez képest kevesebben

vettek részt a jelentős eseményen. Stubendek László beve-
zető szavai után Nt. Fazekas Zsuzsanna, komáromi refor-
mátus lelkész tartotta az ünnepi megemlékezést. A beszédet
követően a város vezetése és a különböző szervezetek elhe-
lyezték koszorúikat. A Klapka téri eseményen fellépett Nagy
Ferenc és a Concordia Vegyeskar, Stubendek István vezény-
letével. Az emlékezők ezután átvonultak az aradi emlékosz-
lophoz, ahol tovább folytatódott a megemlékezés. -nt- 
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Ekecs

Nagymegyer

Aszezon főszereplői az anorák, a szmo-
kingszerű női kosztüm, a bőr, illetve bőr-
hatású anyagból készült szoknyák és

nadrágok lesznek. A színek bátrak, harsányak.
A fekete és a fehér mellett a kifutókon megje-
lenik még a harsány narancs, a piros (egy-
mással is párosítható) különböző árnya-
latai, a vibráló középkék, az élénk
lila és pimasz fukszia. A pasztell
árnyalatok háttérbe szorulnak,
közülük is csak a szürke és a
bézs rúghatnak labdába.

A most nagyon divatos geo-
metrikus mintákat merészen
lehet párosítani: pöttyöset a
csíkossal, a kockásat az inda
mintával.

A téglalap alakú, kevéssé karcsúsított kabá-
tok combközépig, vagy éppen térd fölé érnek.
Díszítésként visszafogott steppelés és kevés
szőrme jelenik meg, az övek vékonyak. A nagy
hidegek megérkezése előtt, az átmeneti idő-
szakban kabát helyett bátran válasszuk a pon-

csót, vagy az apró mintás kötött szvet-
tert – utóbbit vékony övvel tehetjük

nőiesebbé.
Az elegáns őszi megjelenés-

hez elengedhetetlen még a
hosszú, bőrből, vagy bőrután-
zatból készült kesztyű, az i-re
a pontot pedig a puha anyag-
ból készült kalap teszi fel,

amely most reneszánszát éli.
ssy

Fáradtság, kedvetlenség,
szomorúság ütheti fel a fe-
jét a semmiből hétköznapja-
inkban. Nem pusztán olcsó
kifogás ezért az őszt okolni,
de az sem igaz, hogy nem le-
het tenni ellene.

Íme néhány jó tanács, hogy
hogyan szelídítsük meg a me-
lankólia évszakát. 

Legtöbben a szomorúságot,
melankóliát vagy magányt
társítják az őszhöz: ugyan-
olyan évszak, mint a többi,
mégis minden kétséget kizá-
róan rosszkedvvel és depresz-
szióval terhes árnyékot borít
nyáron viruló hangulatunkra.
De miért társul az őszhöz a
melankólia? Egyrészt köztu-
dott, hogy a kevés napfény
alapvetően és negatívan befo-
lyásolja hangulatunkat. De
ezenkívül még rengeteg más
oka is lehet, ha ősszel lehan-
goltak vagyunk. Aki szenved
az ősz közeledtétől, az nehe-
zebben viseli a változásokat,
esetleg szorongást és zavart
okoz benne, hogy rosszabbul
alkalmazkodik. Aki azonban
nyugodtabban éli meg a vál-
tozást, az valószínűleg képes

lesz arra, hogy az évszak pozi-
tív oldalait is észrevegye. 

De hogyan lássuk minél
szebbnek az őszt? Először is
óvakodjunk a stressztől és a
szorongástól. Ha őrjöngve él-
jük meg mindennapjainkat, az
csak fokozza roszszullétünket.
Szenteljünk naponta egy kis
időt magunknak és a hob-
binknak. Ez segít megszabadí-
tani az elménket a gyötrő gon-
dolatoktól, és ismét derülten
nézhetünk szembe velük. 

Nemcsak lelkileg kell felvér-
teznünk magunkat az egyre
hűvösebb és sötétebb időt hozó
évszakkal szemben. Mindenki
tudja, hogy fontos a sport,
mert javítja a vérkeringést, erő-
síti az izomzatot és az izülete-
ket, de mindenképp tartsuk
szem előtt, hogy olyan formá-
ját válasszuk, amit igazán sze-
retünk. Tehát ne űzzünk egy-
fajta sportot csak azért, mert
épp divatos, hanem próbáljuk
megtalálni azt a fajta mozgást,
ami a leginkább serkenti a tes-
tünket, az agyunkat, a fantázi-
ánkat, s ezáltal pozitív érzel-
mekkel tölt fel. 

Elégedetlenségünket gyak-
ran monoton életritmusunk

is okozhatja. A gyógymód eb-
ben az esetben nagyon egy-
szerű: írjunk egy listát azokról
a dolgokról, amelyeket szíve-
sen kipróbálnánk. Még az
olyan csekélységnek tűnő dol-
gokat se zárjuk ki, mint egy új
útvonal kipróbálása munkába
menet, vagy egy új szórakozó-
hely, ahova elmehetünk a ba-
rátainkkal. Változtassunk
megjelenésünkön, vagy szen-
teljünk időt olyan tevékeny-

ségnek, amit bár kedvelünk,
mégis hosszú ideje hanyago-
lunk. 

Tehát nem kell olyan sok a
boldogsághoz – még ősszel
sem.

Titkos receptek:
• Használjuk az aromaterá-

piát! – Vegyünk elő egy páro-
logtatós aroma lámpácskát, és
cseppentsünk bele bazsaliko-
mot vagy bergamottot. A ba-
zsalikom segít leküzdeni a
szellemi kimerültség okozta
agyi fáradtságot, a bergamott
pedig fényt hoz életünkbe, fel-
vidít. Jó hatású még a jázmin,
ami felvidítja a lelket. 

• Viseljünk illatos parfü-
möt. 

• Ha az ősszel együtt jár a
nátha, akkor a papírzsebken-
dőnket illatosítsuk be egy kis
borsmenta olajjal, hiszen
nem csupán az orrjáratokat
teszi rendbe, de frissíti az ide-
geket is, megtisztít a negatív
érzések hatásaitól. 

• Mozduljunk ki! – Még ha
nehéz is felemelni a hátsó fe-
lünket, akkor is vegyünk erőt
magunkon, és menjünk ki a
természetbe, legalább 1-2 órát

hetente próbáljunk a friss le-
vegőn eltölteni. Sétáltassunk
kutyát, vagy csak úgy is me-
hetünk egy nagyot. Ha rászo-
kunk a kocogásra, eleve ke-
vésbé hajlunk majd a melan-
kóliára. 

• Nevessünk! – Ha úgy
érezzük, hogy a legkevésbé a
nevetés volna most jó ötlet,
akkor itt az idő, hogy kacag-
junk. Természetes, hogy a ne-
vetés az elején erőltetett, ám
egy idő után belejövünk, és
akkor már önfeledten felsza-
kad a kacagás. Nem kell
hozzá vicceket olvasnunk,
csak fogjunk bele a nevetésbe. 

• Szervezzünk egy vidám
programot a barátokkal! – A
vidám programoktól, mások
jókedvétől általában ránk is
könnyen ragad egy kevés. Ke-
ressük annak a barátunknak a
társaságát, akiről tudjuk, hogy
mindig kirobbanóan jókedvű,
és szervezzünk egy közös
programot. 

• Együtt töltlött lustálko-
dás. - A meleg ágyikóban ma-
radni úgy sem esik nehe-
zünkre, hát csábítsuk be éle -
tünk érelmét a paplan alá. 

ssy

Recept az őszi melankólia ellen

Ilyen lesz az őszi divat: 
vissza a 60-as évekbe

Idén
ősszel visszatér
a hatvanas évek

forma- és színvilága. A
legnagyobb divatházak
kollekcióit a határozott
szabásvonalak, az erős

színek és kontrasz-
tok jellemzik. 

Szerződtetnénk reprezentatív megjelenésű, le-
informálhatóan megbízható lányokat színpadi
fellépésre illuzionista és bűvész produkció-
hoz, valamint látványhölgynek (kizárólag szex-
mentes munka) főként Olaszországba.
Feltételek:
� befejezett iskolai tanulmányok
� 21-31 éves életkor
� 164-174 cm testmagasság
� 50-57 kg testsúly

A világhírű művészeket is közvetítő torinói „New Melody” 
műsorügynökség ezúton keresi meg Önt munkaajánlatával.

Egyéb részletekért hívja cégünk ma-
gyarországi megbízottját, aki mint Ér-
demes művész, minden kérdésben a
„New Melody” nevében jár el.

Fizetés: 310 000 Ft – kb. 1100 €
Telefon: 0036 203 605 159
Iroda 0036 302 2004 
Olaszországi szám: 0039 328 765 1025 

Előremozdulás az ipari
park közművesítésében

El lehet indítani a közbe-
szerzési eljárást az ipari
park közművesítésének
kivitelezőjére a már ko-
rábban megrendelt reali-
zációs projektdokumentá-
ció alapján.

A kérdéskört érintő
anyagi vonzat miatt a kép-
viselők a költségvetés ide-
vágó módosítását is meg-
szavazták. A plénum októ-
ber 3-i döntésével az ön-
kormányzat közelebb ke-
rült ahhoz, hogy a jelenleg
több mint négyszáz embert
foglalkoztató helyi We-
basto-Edscha Cabrio Slova-
kia Kft. a város ipari park-
jában valósíthassa meg ter-
vezett bővítését, mely a
zöldmezős területen egy
teljesen új gyártelep felépí-
tésével számol. A cabrio tí-
pusú autók ponyvatetőit
gyártó cég ezzel mintegy
háromszáz újabb munka-
helyet teremtene Nagyme-
gyeren. Október elsejével
megkezdődött a városi hi-
vatal szerkezeti átalakítása
is, közölte beszámolójában
Néveri Sándor (MKP) pol-
gármester. Ennek része-
ként távozik posztjáról Ku-
csera Ilona hivatalvezető,
munkaviszonya megegye-
zéssel szűnik meg, jelenleg

a még meglévő szabadsá-
gát tölti. A polgármester
tárgyalásokat folytat a ki-
szemelt új hivatalvezetővel,
de személyét egyelőre nem
nevezte meg. Az átszerve-
zés jelentős részét képezi a
25 főt foglalkoztató gazda-
sági udvar leválasztása a 35
munkatárssal működő hi-
vatalról. A testület a gazda-
sági udvar tervezett átala-
kításának folyamatáról is
döntött, egy korlátolt fele-
lősségű társaságként mű-
ködhetne tovább. 

A Tesco üzletlánc nagy-
megyeri boltja építésének
elkezdésével kapcsolatban
Néveri bejelentette, amint
a cég teljesít minden jogi
követelményt, a város azon-
nal aláírja az építkezési en-
gedély kiadását. 

Ha még az idén elkez-
dődne az építkezés, akkor
azt februárban be is fejez-
hetnék. A testületi ülésen
szóba került a parkolási
rendszer elindítása a jövő
év elejétől, egyelőre öt da-
rab jegyautomatával. A
pénzügyi osztály vezetőjé-
nek, Dúžik Zsuzsannának
a havi beszámolójából ki-
derült, hogy a fürdőt üze-
meltető városi Termál Kft.
jó gazdasági eredményei-
nek köszönhetően 165 ezer

eurós bérleti díjat utalt át a
város kasszájába, így a hi-
vatal minden határidőn
túli kötelezettségét törlesz-
teni tudta. A délután öt órá-
tól tartó plénumot este
nyolckor berekesztette a
polgármester, mert erre az
időpontra lakossági fóru-
mot hirdettek meg, melyre
végül csak tizenöt helyi pol-
gár érkezett. A képviselők-
nek és a városvezetőnek
mindössze ketten tettek fel
kérdéseket, ezek a környe-
zetvédelmet, a faültetést, a
városi rendőrök járőrözését,
az illegális szemétlerakato-
kat, a Mátyás-fa és a tájház
jobb propagációját, vala-
mint a leendő vállalkozók
házát és a középületek aka-
dálymentesítését érintet-
ték. Az egyik polgár kifogá-
solta, hogy a villanyművek
lakossághoz címzett postai
utalványain még mindig a
város régi szlovák megne-
vezése, a Čalovo díszeleg.
Néveri Sándor polgármes-
ter megígérte neki, hogy
utánanéz az ezzel kapcso-
latos dolgoknak. Talán a
késői kezdési időpontnak
is köszönhetően végül a
gyér érdeklődéssel kísért la-
kossági fórum mindössze
egy órát tartott.

Kovács Zoltán

Kiss Valéria a klub vezetője 12
éve áll a szépkorúak csoport-
jának az élén. Lelkiismerete-

sen szervezi és végzi akcióikat.
Ahogy a beszélgetés során meg-
tudtuk, elsősorban közös kirán-
dulásokon nyilvánul meg a cso-
port tevékenysége. Az ekecsiek ál-

landó részvevői a párkányi Simon-
Júda vásárnak, továbbá a környék-

beli szépkorúak eseményein is részt
vesznek. A klub különálló szervezetként

működik, ami azt jelenti nem keverendő ösz-
sze a helyi nyugdíjas szervezettel. A több éve működő klub, a Köz-
ségi Hival teljes jogú támogatását élvezi, ami anyagi szempontból
is megnyilvánul. A klubnak jelenleg közel húsz személyből álló tag-
sága van, mely főleg 60 - 80 évesekből tevődik össze. A csoport leg-
idősebbje a 87 éves Beke Terézia, aki fizikailag és szellemileg egya-
ránt jó egészségnek örvend. 

Baráti kapcsolatot tartanak fent a magyarországi Levél község ha-
sonló korú polgáraival, akiket több alkalommal is vendégül láttak. A
lakszakállasi nyugdíjasok is többször felléptek kis műsorral a helyi
klubban. Velük is gyümölcsöző az együttműködés. Több jóhangú
énekes is található a szépkorúak társaságában, akik egy kis nótázásra
mindig hajlandók, főleg amikor valamilyen ünnepséget tartanak. Jó
érzés tudni, hogy idős koruk ellenére tevékenyek és aktívak. Tagjaik
élénk közösségi életet folytatnak.

-p

Szépkorúak klubja
A

hetvenes évek-
ben indult útjára a he-

lyi nyugdíjas klubélet Eke-
csen. A megalakulásuk elején
először a kultúrházban, majd

később a régi HNB épületében
kaptak helyet. A mai napig itt
tartják rendszeres összejöve-

teleiket a hét két napján,
csütörtökön és va-

sárnap. 

Plénum után fórum következett fotó: Kovács Zoltán
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Az előadás első felében Se-
lye János  belgyógyászra és ve-
gyészre emlékeztek. Édes-
anyja osztrák, édesapja ma-
gyar volt, ő maga Komárom-
ban nőtt fel. Mint a stressz
kutatója szerzett világhírt. Se-
lye azt vetette fel, hogy bizo-

nyos hatások, melyek az ér-
zelmi, vegetatív életünkre
hatnak, nagyon komolyan és
károsan befolyásolják szerve-
inket, életvitelünket. Selye
kutatásai voltak az elsők, me-
lyek a pszihé és a test kap-
csolatát kezdték tudományo-

Szívünk
egészsége

Komárom
A Csemadok Komáromi Városi Szervezete, a Civilizációs Be-
tegek Szövetsége, a Szívbetegek Komáromi Alapszervezete
és a Komáromi Nyugdíjasok Klubja szervezésében a Cse-
madok székházban a Selye János Napok keretén belül került
sor a Szívünk egészsége c. előadásra.

AKözségi Hivatal előtti téren került sor
arra az ünnepségre, amelyen a szent-
péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

megalapításának 120. évfordulója alkalmá-
ból új tűzoltóautót kapott. Az ünnepségen
megjelent Maroš Žilinka, a Belügyminisz-
térium államtitkára, Vendelín Horváth a
Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szervezet fő-
titkára,  a Komáromi Járási Hivatal elöljárója
Békési Péter, Skrivánek Árpád és Zahorcsek
Zoltán, a Komáromi Járási Önkéntes Tűz-
oltó Szervezet igazgatója és elnöke. 

Jobbágy József polgármester ünnepi be-
szédében elmondta, az új tűzoltóautóval szel-
lemileg és anyagilag is gazdagodott a község.
A tűzoltók mindig is aktív részesei voltak a
község mindennapi életének. Az 1891-ben
megalakult önkéntes tűzoltó testület fő fel-
adatát annak idején a következőkben hatá-

rozták meg: „Tűzvész alkalmával gyorsan a
vész helyére sietni, és ott a parancsnok ve-
zénylete alatt a veszedelemben forgó em-
beréletet, a vésznek kitett ingó és ingatlan va-
gyont megmenteni“. Ez a feladatkör a mai
napig érvényes, az önkéntes tűzoltók ugyan-
úgy vonulnak ki tűz esetén, besegítenek a hi-
vatásos kollégáknak, de árvíz, vagy egyéb
környezeti katasztrófa esetén is helytállnak. 

A tűzoltók nemcsak a tűz elleni védeke-
zésből veszik ki részüket, hanem kulturális
és társadalmi szerepük is jelentős. Az új tűz-
oltóautóval lehetőség lesz különböző tűzol-
tóversenyeken is részt venni. 

Az ünnepség végén Vendelín Horváth
Emlékplakettet adott át a község polgár-
mesterének és új tömlőket a tűzoltóknak. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

A 260 tanulót látogató Építőipari Szakközépiskola tornaterme
mellett lévő sportpályát a Nyitrai Közösségi Alapítvány által meg-
hirdetett és a Heineken Slovensko Rt. által támogatott „Itt otthon
vagyunk” támogatási program keretén belül újították fel. 

Az ünnepélyes átadáson megjelentek Petra Hadzová és Adriana
Petrová, az alapítvány munkatársai, Roland Hulko a Városi Hivatal ré-
giófejlesztési osztályának vezetője. A tanulók rövid sportbemutató-
ját követően Kimle László igazgató ünnepi beszédében elmondta:
2570 euró értékben sikerült felújítani a sportpályát. A futópályára 13
tonna antuka, a röplabda-, a távol- és magasugrópályára 20 köbmé-
ter homok került, valamint 3 új padot raktak ki, és felújították a ke-
rítést is. Az iskola  vezetősége továbbra is azon dolgozik, hogy minél
több fiatal sportoljon rendszeresen. Ez ösztönzi őket arra, hogy a tor-
naórákat érdekesebbé és vonzóbbá tegyék, figyelembe véve a tanu-
lók igényeit, érdeklődési területeit. A felújított sportpálya újabb le-
hetőséget kínál. „Reméljük, ebben az iskolai évben is növekedni fog
a sportolni akarók száma, hiszen a sportolással pozitívan hatnak
egészségükre és kondíciójukra” – mondta az iskola igazgatója. 

Az átadási ünnepség a tanulók sportbemutatójával ért véget. 
(miriák)

A komáromi Regionális Területfejlesztési Ügynökség
Dunamocson tartotta meg azt a sajtótájékoztatót, ame-
lyen értékelték a „Tisztább Duna mentéért, Európá-
ért“ határon átnyúló projektet. Ez a projekt 2010 októ-
berében indult és 2011 szeptemberében ért véget. 

A projektben, amely a Magyarország–Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén be-
lül az EU finanszírozásával valósul meg, Magyarországról
Ács, Almásfüzitő, Dunaalmás, Gönyű, Lábatlan, Süttő
községek, míg Szlovákiából Izsa, Csicsó, Komáromfüss,
Csallóközaranyos, Pat, Mocsa, Dunaradvány, Karva, Nagy-
keszi, Kolozsnéma községek önkormányzatai vettek részt.
A fő cél: a természeti értékek védelme a határ menti tér-
ségben.  

Az eltelt időszak alatt az alábbi tevékenységek megvaló-
sítására került sor: a kisebb méretű hulladéklerakók eltá-
volítása a Duna mindkét partján helyi polgárok és önkén-
tesek segítségével, padok, információs táblák, szeméttáro-
lók elhelyezése, társadalmi és turisztikai információs köz-
pontok létesítése a Duna partján Izsa és Nagykeszi közsé-
gekben, a Limes tanösvény létrehozása Gönyű községben
és a Duna mente című kiadvány kiadása.

Izsán nagyon sokan támogatták ezt a nagyszerű gon-
dolatot, amely egészségesebb és biztonságosabb életet biz-
tosíthat a jövő nemzedékek számára, és egyben vonzóbbá
teszi és növeli a falu versenyképességét a vidéki turizmus
területén. Az első 200 önkéntest pólóval és sapkával aján-
dékozták meg, míg az első három legaktívabb önkéntes ér-
dekes nyereményeket nyerhetett. „A projekt sikere bizo-
nyosság arra, hogy valóban mindenki - legyen  6 vagy 86
éves - képes arra, hogy ha csak egy kicsit is, de megváltoz-
tassa a világot“ – nyilatkozta Domin István polgármester. 

Szabó Olga, Pat polgármestere szeint, akik részt vettek

a Duna-parti tisztításban, azok valószínűleg környezettu-
datosabban viselkednek majd, és figyelmeztetik a gon-
datlan szemetelőket. 

Banai Tóth Pál, Dunamocs polgármestere a projekt si-
kerének köszönhetően a jövőben a parlagfű-mentesítést
is így képzeli el a község területén, mivel a parlagfű irtása
mindannyiunk érdeke, így a fertőzött területek gondozása
nemcsak a parlagfű-allergiások tüneteinek enyhítését
szolgálja, de segíti az újabb allergiás megbetegedések
megelőzését is. 

A Regionális Területfejlesztési Ügynökség igazgatója,
Vasi Emma zárszóként a projekt értékelését több szem-
pontból (szociális, környezetvédelmi, gazdasági) is sike-
resnek nevezte. Jelenleg is dolgoznak a további lehetősé-
geken, amellyel segíthetik a határ menti régió további fel-
virágoztatását. Mindenképpen szeretnék folytatni a
Duna-mente tisztítását. Amennyiben nem sikerül(ne)
pályázati pénzt lehívni erre a célra, akkor önerőből szer-
vezik meg a jövőben. 

Miriák Ferenc

Agútai Duna utcában lakó H.
Hajnalka lélekjelenlétének kö-
szönhető, hogy nagyobb kár

nem keletkezett a fában és annak
környékén. Hajnalka kint tartózko-
dott az utcán, amikor is kora délután
nagy füstfelhőre lett figyelmes a töl-
tés oldalán lévő fűzfa körül. Először
nem tulajdonított neki nagy jelentő-
séget, hiszen egész nyáron itt tanyáz-
tak az iskolás fiúk, ezért azt gondolta,
valószínűleg azok cigarettáznak ott
megint. Mivel a füst nem szűnt, kö-
zelebb ment és látta, hogy a fán nem
tartózkodik senki, annak kéregbel-
seje mégis pattog és füstöl. Rögtön ri-
asztotta a szomszédokat, hogy segít-
senek vizet hordani. Jópár kanna víz
után sem szűnt a parázs a fában, ezért
több literes konténeredényből öntöt-
ték a fa belsejébe a vizet.

A fa közelében gépjárműgumik és
géppark található, ezért nagy kárt
okozhatott volna a tűz.  Az utcabe-
liek egész nap figyelték a régi fűzfát,
nehogy újra lángra kapjon. A fiúk na-
pok múlva újra megjelentek a hely-
színen, persze tagadták, hogy dohá-
nyoztak volna, de akkor kérdés, hogy
mitől gyulladt ki a fa...

csóka

Tűzoltóautóval gazdagodtak Felújították 
a sportpályát

Ógyalla
Dunamocs Gúta

Szentpéter

Sportbemutatóval kezdődött az ünnepség

Sikeres szemétgyűjtés
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Firma Vonti s.r.o

V cene sú zahrnuté konzultačné hodiny,
všetky náklady s vedením účtovníctva, 

daňové priznania, štvrťročné alebo mesačné
priznania k DPH, mzdy vašich zamestnancov,
výkazy do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Akcia na október!

so zľavou 33 %Účtovnícke
práce

A Magyar Tannyelvű Alapis-
kola napközis pedagógusai
nem mindennapi feladatra
vállalkoztak. Péntek délután
pizsama-partit szerveztek a
napközisek számára. A rész-
letekről Lancz Ildikó peda-
gógus tájékoztatta lapunkat.

„A napközi otthon változa-
tos programjaival a legszéle-
sebb lehetőségeket nyújtja a
gyerekek számára. Kihasznál-
juk a napközi különleges
adottságait a gyermekekkel

való egyéni gondoskodáshoz,
személyiségük személyre sza-
bott fejlesztéséhez. 

Ennek ékes bizonyítéka a
pizsamaparti is, amiről a nap-
közis gyerekek már az új isko-
laév megnyitója óta beszél-
nek. A hét utolsó napján úgy
döntöttünk, hogy kikapcsoló-
dásként teret adunk a gyer-
mekek játék és mozgás utáni
vágyának. A játék személyi-
ségfejlesztő, közösséget for-
máló hatása rohanó vilá-
gunkban háttérbe szorul. Kü-
lönösen feltűnő ez a kisgyer-
mekeknél. 

Sajnos egyre kevesebb gyer-
mekkel játszanak otthon a
szülei, testvérei. Ezért kiemel-
kedően fontos feladatunknak
tartjuk, hogy a lehető legtöbb
időt töltsünk  játékkal. Nem
készítettünk kötött progra-
mot, felavattuk az elsősöket,
játszottunk, táncoltunk a gye-
rekekkel, s ezzel felszabadul-
tan zártuk a hetet. Mivel a
gyerekek körében pozitív
visszhangra talált a rendha-
gyó hétzárásunk, úgy döntöt-
tünk, folytatjuk”.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Marcelháza

Jó szóval oktasd, játszani is engedd! san vizsgálni. A stressz nem
egyszerű betegség, hanem
egy betegségsorozat elindí-
tója lehet.

Az egészségügyi előadásban
a magas vérnyomásról és a he-
lyes táplálkozásról is szó esett.
A magas vérnyomás kialaku-
lásának pontos oka legtöbb-
ször ismeretlen. Kialakulását
elősegítik az öröklött hajlam, a
túlsúlyosság, a mozgáshiány, a
stressz, a túlzott sófogyasztás.
Jellemzően más betegségek-
kel együtt jelentkezik, mint a
magas vérzsírszint, a 2-es tí-
pusú cukorbetegség.

„Egészséges táplálkozásról
sokat hallunk mostanában,
mégis nehéz eligazodni az
egymásnak ellentmondó in-
formációhalmazban. A beteg-
ségek többségének kialakulá-
sáért viszont mi magunk va-
gyunk felelősek életmódunk
és táplálkozásunk által. Eze-
ket a betegségeket hívjuk élet-
mód- és táplálkozásfüggő be-
tegségeknek. Lényege  a kü-
lönféle ételek és italok meg-
felelő arányban és mennyi-
ségben, kellő változatossággal
történő rendszeres fogyasz-
tása. Ezáltal a betegségek koc-
kázatát minimálisra csök-
kenthetjük“ – mondta Pajda
Ilona.

Miriák Ferenc, 
A szerző felvétele
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A nyugdíjasklub és a Jednota
Nyugdíjas Szervezet tagjai elhatároz-
ták, hogy a nyilvánosságnak is be-
mutatják a kertjeikben termelt őszi
terményeket. Több mint harminc
termelő jelentkezett terményeivel
a kiállításon, amelyeket Milka Čer-
venáková, Zuzka Ďurčovičová és
Balogh Éva állítottak össze. 

A kiállítást megtekintették az
alapiskola tanulói is. A vendég-

könyv aláírásai alapján a két nap alatt közel kétszáz lá-
togatót fogadtak. Akik nem látták a kiállítást, sajnálhatják.

(miriák), Mária Hamranová felvétele

Óvodánkban, a gútai Brünni téri Tündér-
kert óvodában már hagyománnyá vált, hogy
évente  meglátogatjuk a galántai közlekedési
parkot, ahol a gyermekek kisbiciklivel és rol-
lerrel a gyakorlatban is részt vesznek egy szi-
mulált forgalomban. Igazi körforgalom, zeb-
rák, vasúti átjáró várja itt a kis közlekedőket.
A gyermekek a szemafor villogó fényeit, a fel-
festett útburkolati jeleket és a közlekedési táb-
lákat figyelve, egymás testi épségére ügyelve
közlekednek. Egy  általuk kialakított forga-
lom „igazi” résztvevői. Így történt ez  szeptember végén is. Minden gyermek valamilyen módon
résztvevője a közlekedésnek, mint utas, vagy gyalogos. Fontosnak tartjuk őket felkészíteni
életük azon időszakára, amikor ők is felülnek majd a kisbiciklijükre és aktív részesei lesznek vá-
rosunk forgalmának. A gyakorlatban szerzett tapasztalat mindig maradandóbb. 

Magyarics Szépe Ildikó, óvónő

Őszi termény- és
kézimunka kiállítás

Ógyalla

Keszegfalva

Perbete

Acsallóközaranyosi te-
metőben a hívek ke-
resztszentelésen és ün-

nepi körmeneten vettek részt.
Az ünnepséget szentmise
előzte meg, amelyen tisztele-
tüket tették az Elek László ko-
máromi esperes által meghí-
vott vendégek, a község pol-
gármestere  Varjú Éva mér-
nöknő, a református testvé-
rek élükön Tanító Péter
református lelkésszel, vala-
mint a Mária Légió testvérek
Nemesócsáról, Őrsújfaluról
és Komáromból.  A szentmi-
sét Elek László esperes úr ce-
lebrálta.

Ezután a hívek énekkel és
imával tették meg útjukat a

temetőig, majd sor került e
kereszt megszentelésére. 

A kereszt a szeretet és az
összetartás szimbóluma. E

szép ünnep legyen követendő
példa a jó kereszténytestvéri
kapcsolatok kibontakozásá-
hoz. Gy. Ľ.

Az októberi nyárutóban  má-
sodik alkalommal rendezték
meg nagy sikerrel Perbetén a
szüreti vigadalmat .

A programsorozatot szüreti
felvonulás nyitotta. Elől haladt
a falu bírája családjával,  őket
követték a borlovagok, csősz-
leányok, csőszlegények, a Cse-
madok énekcsoportja, a nyug-
díjasklub tagjai. De találkoz-
hattunk a menetben a Szürke
Farkas Íjászklub tagjaival és a
„cigányasszonyokkal“ is. Felvo-
nulás alatt a zenét, a nyugdí-
jasklub zenekara szolgáltatta.
A megállóhelyeken a kisbíró
(Pinke Jakab Zoltán) felolvasta a
szüreti mulatságra invitáló szö-
veget: ”Adatik tudtára kicsinek
és nagynak, hogy ma itt nagy
mulatást tartanak. Nagy nap ez
a mai, tudja minden ember,
vége a szüretnek tudatom ezen-
nel. Vége a munkának, jöjjön
hát a vígság!” A községben
négy helyszínen teli torokból
szólt a nóta, perdültek a lányok,
szállt a szoknya, járták a fiúk. 

Öt órára érkezett a menet a
sportcsarnok előtti térre. A szép
számú közönség előtt tovább

ropták a táncot és biztosították
a jókedvet, szórakozást. A kul-
túrház udvarán  kísérőprog-
ramként borkóstolót tartottak a
kürti, perbetei borászok,  gu-
lyásról pedig a helyi sport- és
vadászszövetség tagjai gondos-
kodtak. A felállított alkalmi
színpadon a komáromi Alter-
natív Színpad előadói: Dékány
Nikolett és Ölveczky András
szórakoztató műsorát láthatták
a jelenlévők. A nap zárásaként
pedig az elmaradhatatlan szü-
reti bálban a Bonita zenekar
húzta a talpalávalót hajnalig.

A kedvező időjárás beara-
nyozta és örökül adta ezt a na-
pot a falu lakosságának és a
szervezőknek. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Szüreti vigadalom

Szeptemberben őszi

színekben pompázott

a nyugdíjas-klub. A fel-

díszített asztalokon az

érdeklődők megcso-

dálhatták az őszi ter-

mények egész sorát,

valamint a falakon a

csipketerítőket. 

Olvasói levél

Keresztszentelés Csallóközaranyoson

Október 2-án ünnepelték 
35. házassági évfordulójukat

Markuszek János 
és felesége Markuszek Katalin

Őrsújfalun.
E szép ünnep alkalmából kívánunk sok
erőt, egészséget és boldogságot: Krisz-
tina vőlegényével Gézával, Arnold fele-
ségével Renivel, kisfiával Arnikával és
kislányával Lettikével, Jani feleségével
Erikával és az egész rokonság.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl.
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“
Október 11-én ünnepli 1. születésnapját 

Vendégh Dávid.
Boldog születésnapot

kíván: anyu, apu, 
a nagyszülők, 

keresztszülők, dédiék,
Debi, Géza, Gabi 

és Andreáék.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a harmincadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Szeptember 29-én ünnepelte 
30. születésnapját 

Házi Krisztián 
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából szívből gra-
tulálnak: szüleid és élettársad Erika.

Október 9-én ünnepelte 
85. születésnapját 

Bartalos István.
E szép ünnep alkalmából szív-

ből gratulálnak és jó egészséget
kívánnak: felesége Erzsébet, fiai,
menyei, unokái, unokamenyei
és a három dédunoka: Áron,

Gábor és Anna.

„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó a legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesanyánk.“
Október 13-án ünnepli 75. születésnapját 

Házi Magdolna Ekelen.
E szép évforduló alkalmából szívből köszön-
tik fiai, menyei, unokái, dédunokái. A jókí-
vánságokhoz csatlakozik násszaszonya Per-
betéről, barátnője és családja, valamint az
ekeli nyugdíjasklub.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Október 15-én ünnepli 3. születésnapját 

Sárai Csongor 
Hetényen.

Boldog 
szülinapot kíván: 
anya, apa és az
egész család.

Az idei Lakikatlan fesztivált
a komáromfüssi Tücsök és
hangyák csapata nyerte.
Ennyi a hír, és ami mögötte
van, a jó csapatmunka, az
ízek tökéletes ismerete, lele-
ményesség és egy csomó
más ötlet.

De most szóljon erről in-
kább az illetékes, maga a csa-
pat vezetője, Gaál Jenő: „Első
alkalommal vettünk részt a La-
kikatlanon. Valójában a helyi
falunapon vetődött fel az in-

Jöttek, főztek és győztek

Legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese
KKaanniizzssaa  MMáárrttaa,, Komáromból.

Nyereménye féléves DELTA előfizetés.
Gratulálunk!

Honvédelmi nap
Az elmúlt héten a keszegfalvai Lőrincz Gyula
Alapiskolában honvédelmi napot tartottak.
Az egésznapos esemény - melyen részt vet-
tek a magyar és a szlovák iskola diákjai is - a

reggeli órákban kezdődött.  
A magyar iskola igazgatónőjétől, Egyed Má-

riától megtudtuk, hogy ezt az eseményt a szlo-
vák iskolával közösen minden évben megren-
dezik. A gyerekek ezen a napon sok mindent
megtanulnak. Többek között a gázálarc felhe-
lyezését, annak szakszerű használatát. Ezen-
kívül a tájékozódást is gyakorolják, hogy egy
adott helyzetben hogyan kell viselkedni, bizo-
nyos sziutációkban mire kell ügyelni, és ehhez
hasonlók. A focipályán a honvédelmi napo-
kon jellemző programokat is gyakoroltak,
hogy minél élethűbben elsajátítsák azokat.
Délután is a honvédelmi nap szellemében zaj-
lottak a programok. Ezek főleg a csapatépítő,
egymás segítségére irányuló feladatok voltak.
Fejlesztették a figyelőkészségüket és egyes
nem várt körülmények, esetek kellő mértékű
kezelését. A honvédelmi nap végén mindenki
kellemesen elfáradt, de ismét sok mindent
tanultak, és ez a lényeg !

Jöttek, főztek és győztek
dulás ötlete. A csapat gerincét
az „Egyszerélünk” nyugdíjas-
klub adta. Számszerint kilen-
cen voltunk. Ez igazi csapat-
munka volt. Itt mindenki ki-
vette a részét a sikerből, persze
a sikerhez, ami egyébként bor-
zasztóan meglepett bennün-
ket, kellett egy jó szakács is.
Állítólag a köményszármazé-
kunk tette a leghagyobb hatást
a zsűrire, persze nem azt aka-
rom mondani, hogy ezzel
nyertünk, de ez is hozzájárul-
hatott a végső elszámolásnál.
Előre kell bocsátanom, hogy
magas szintű zsűrizés folyt.
Aki már részt vett több ha-
sonló versenyen, az tapasztal-

hatta, hogy a zsűri a feladata
legmagasabb fokán teljesített.
Ezért is jó érzés számunkra az
első hely. Egypár éve főzőcs-
kézünk, de ilyen következetes
értékeléssel még nem talál-
koztunk. Szerintem ebben is
rejlik a Lakikatlan sikere. Min-
den elfogultság nélkül állítha-
tom, hogy a Lakikatlan a régi
idők nagyszerű hangulatát
hozta vissza. Csodálatos hely,
tele vidám emberekkel,
mintha itt mindenki minden-
kit ismert volna. Senkit sem
kellett noszogatni egy kis
éneklésre. Ettek, ittak az em-
berek, egy igazi dinom-dánom
volt, már- már fergeteges han-

gulattal“ – így emlékezik vissza
a győztes csapat vezetője. Arra
a felvetésre, hogy esetleg jö-
vőre is ők nyernek, Gaál Jenő
ezt mondta: „Szerintem ez egy
olyan magas színvonalú ver-
seny, hogy ahol ennyi jó sza-
kács van, ott kétszer egymás
után nem könnyű nyerni. Ezt
nagy kockázat kijelenteni, de
szerinten nagy vakmerőség is.
Persze ha az egészségünk en-
gedi, jövőre is itt szeretnénk
lenni, főzni egy jó gulyást, az-
tán a többit meg bízzuk a zsű-
rire“ – mondta nevetve Gaál
Jenő, a Tücsök és hangyák fő-
zőbrigádjának vezetője.

Kép és szöveg: -pint-

Biztonságos közlekedésre nevelés



A Duna párkányi szakaszán,
a 9.4 és a 28.2 kilométerek
között bonyolították le a sík-
vízi kajak-kenu országos baj-
nokságot maratoni távon. A
komáromi klubot 16 ver-
senyző képviselte külön-
böző korosztályokban. Az
eredmény már senki szá-
mára nem lehet meglepő,
hiszen ahol komáromi ver-
senyző rajthoz áll, ott má-
soknak nem sok babér te-
rem. 

Íme:
C-1, 13 éves fiúk (9,4 km

hajóátvitel nélkül): 1. Kara
Mátyás 

K-1, 14 éves lányok: 2.
Szabó Vanesa 

K-1, 13 éves fiúk: 4. Keszan
Viktor 

K-1, 14 éves fiúk: 1. Adam
Botek 6. Farkas Péter 7. Szabó
Michael 12. Kristian Števko

K-1 veteránok: 1. Broczky
László 2. Bukovsky Tibor 3.
Szabó Tibor

K-1 junior lányok (18,8 km
három hajóátvitellel): 2. Ka-
tarína Horváthová

K-1 férfiak (28,2 km öt ha-
jóátvitellel): 5. Radim Kráľ

Az eredményeket össze-
sítve tehát a komáromi ver-
senyzők 3 országos bajnoki
címet, két ezüst- és egy bron-
z érmet gyűjtöttek be. Csodá-
latos eredmény, amely a klub
kiváló edzőinek munkáját is
minősíti.

Nyerjen belépőjegyet 
a Benkó Dixieland Band koncertjére!

A komáromi Városi Művelődési Központban október
21-én lép fel a Benkó Dixieland Band. Fejtse meg kérdé-
sünket és hallgassa őket élőben!

NEVEzzENEK MEg Egy TAgoT A BENKó DIxI-
lEND BANDBól.

Nem kell mást tennie, mint elküldenie a helyes választ
szerkesztőségünk címére (Delta, Františkánov 22, Ko-
márno 945 01), vagy e-mail címünkre (deltakn
@gmail.com). Beküldési határidő:  október 14. A nyerte-
sek névsorát a DELTA október 17-i számában közöljük.
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KOS
Sokan irigylik mos-
tanában a sikereidet,
az ennek érdekében
elvégzett munkát

azonban már kevesebben vál-
lalnák át tőled

BIKA
Minden vágyad, hogy
megismerkedj végre
valakivel, aki az első

pillanattól kezdve elvarázsol.
Sajnos ez azonban nem mű-
ködik varázsütésre.

IKREK
Kellemes meglepetés
ér a héten, egy várat-
lan utazás lehetősége
villanyoz fel, de az is

lehet, hogy egy unalmas uta-
zás hoz örömteli fordulatot.

RÁK
Fontos dologban kell
döntened. Ne ha-
markodd el, kérdezd
meg a barátaidat is,

mert ha nem jól döntesz, an-
nak  szomorú következmé-
nyei lesznek.

OROSzLÁN
Régóta nem hódoltál
már a legkedvesebb
szenvedélyednek.

Ideje felidézni a szép perce-
ket, amiket ezzel töltöttél!

Szűz
Az az ember, akivel
szemben korábban
baráti érzelmeket táp-

láltál, most számodra is meg-
lepetésszerűen szerelmes ér-
zelmeket kelt benned.

MÉRLEG
Ha van valamilyen
határidős munkád,
eszedbe se jusson ha-
logatni, mert komoly

következményei lehetnek, ha
félvállról veszed.

SKORPIÓ
Ne vállalj pénzügyi
kockázatot, s ne kérj
hitelt sem, mert nagy

bajba kerülhetsz!
NyILAS

Inkább a magánéleted
ügyes-bajos dolgainak
intézésére összponto-

síts, hogy aztán nyugodtan pi-
henhess majd a hétvégén.

BAK
Keményen meg kell
harcolnod az igaza-
dért, s néha úgy ér-

zed, hogy az egész világ ösz-
szeesküdött ellened.

VízöNTő
Nem kell túlságosan
erőlködnöd, hogy fel-
hívd magadra a fi-

gyelmet a hét első felében.
Brilliáns ötleteidet értékelni
fogják a kollégáid.

HALAK
A pénzügyeidben hir-
telen beállt változás
lehetőséget teremt

arra, hogy régóta dédelgetett
terveidet megvalósítsd. K
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zí

te
tt
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HoroszkópProgramajánló
ÉSzAK-KOMÁROM

Limes Galéria:
Novák Gizi – Csutkanépek, Máktündérek, Novák Lívia – Aho-
gyan a szem nem lát című kiállítások október 31-ig tekinthe-
tők meg. Transzparens interpretációk című kiállítás október
25-ig látogatható. 
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 gyüj-
teménye november 5-ig látogatható.
Selye János Gimnázium:
Október 21. 19 órakor: Megemlékezés 1956-ról Tarics Péter
szervezésében.
Zichy Palota: Csótó László: Nosztalgia grafika kiállítása, ok-
tóber 21-ig tekinthető meg. 
Selye János Gimnázium Feszty Árpád terme: Sámson Enikő:
Élő népviselet Izsán c. kiállítása, október 21-ig tekinthető meg.
VMK:
Október 10-én, 18.00 órakor „Egészség a feng shui szerint“ –
Szilárd Judit (HU), belépődij: 1,50 €.
Október 17-én, 18.00 Erika Nagyová Gyakorlatok az intuíció nö-
velésére (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 befizetni! Infó: 0905 960 188.
Szinnyei József Könyvtár, Eötvös utca 35:
Október 7-én, 17.00 órakor Marsal Mária Kveta képkiállítása.
Mokka Café & Bar Révkomárom:
Október 23-án Ahogy esik, úgy puffan. Derzsi György, Nagy
László, Olasz István és vendégük: Csuja Imre. Beugró: 5 €.
Jegyek okt. 19-től, kaphatók a helyszínen, az előadás kezdetéig.
Helyfoglalás érkezési sorrendben. 

GúTA
VMK:
VI. Gútai napok. Október 14-én, 18.00 órakor Magyar rockle-
gendák című vándorkiállítás megnyitó: kultúrműsor, rock-
zene, retro hangulat, video kivetítés, zsíros kenyér vöröshagy-
mával, csapolt sör . Október 18-án  9.00 órakor  Macskakirály
mesejáték a legkisebbeknek, 19-én, 10.00 órakor Magyar evan-
gélium – Széchenyi cselekvő hitvallása című monodráma,
Boráros Imre, Petrécs Anna és Jónás Csaba főszereplésével.
Rendezte: Tarics Péter.

NAGyMEGyER
Városi Könyvtár: Október 10-én, 10.00 órakor. Az Óperenciás-
tengertől a Csillagösvényig. Rajzpályázat gyerekeknek Benedek
Elek meséi és mondái nyomán – kiértékelés.
VMK színházterme: Október 21-én, 19.00 órakor Zerkovitz
Béla – Szilágyi László: Csókos asszony. Operett a Kassai Thá-
lia Színház előadásában.
Október 21-22-23 Csallóközi Táncháztalálkozó  és Nagyme-
gyeri Néptáncfesztivál.

DÉL-KOMÁROM
Városi Sportcsarnok:
Október 15. Fitt lehetsz A fitt napon!
13.00 Megnyitó, 13.15 Aerobik bemelegítés: Selmeczy Helga –
Péntek Piroska, 14.15 Zumba őrület: Bajos Zsuzsanna – Szto-
janov Edina, 15.00 Bemutatók, 15.45 Capoeira aerobik: Czanik
Balázs, 16.30 Afrodance: Kiss Gábor, 17.15 Pilates: Tóth Andrea
A rendezvény ideje alatt szkander verseny zajlik. Találkozhat-
nak Csapó Dorina, többszörös fitnessbajnok és életmód-ta-
nácsadóval.
Fedeles Lovarda:
Október 21-22, 18.00 órától Honfoglalás. Főbb szerepekben:
Pintér Tibor, Buch Tibor, Hujber Ferenc, Hábencius György, Pa-
padimitriu Athina, Kassai Lajos, Vadkerti Imre, Janza Kata...
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Teremkerékpározás
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Sikerek maratoni távon 
Régiónk hosszútávfutói is aktívan részt vettek a Buda-
pesten 26. alkalommal megrendezésre kerülő Spar Bu-
dapest Maratonon, de a 88. Kassai Nemzetközi Mara-
tonon is. 

A budapesti versenyre 53 ország 16 ezer képviselője ne-
vezett be, közülük a klasszikus maratoni távot 6800-an vá-
lasztották. Bár régiónkat többen is képviselték, mégis
Kele Géza, a dunamocsi versenyző teljesítménye emel-
kedik ki, aki ebben az évben már a 12.k maratoni verse-
nyen tette le névjegyét. Most is remekül teljesített, hiszen
3:59,16-os idővel a 121. helyet szerezte meg. A népes me-
zőnyben, melyben nagyon sok európai és világszintű ver-
senyző állt rajthoz, ez több, mint kiváló eredmény. 

További eredmények:
Mazan Kamill (Komárom) 4:00,02
Nagy Zoltán (Ógyalla) 4:09,26
Szabóová Dana (Komárom) 4:36,23
Knirs Imre (Komárom) 4:49,54
Gál Tamás (Hetény) 4:56,02
Kotiers Roman (Hetény) 5:10,27
A 88. Kassai Nemzetközi Maratonon 720 versenyző

állt rajthoz a klasszikus maratoni távon, régiónkat a gú-
tai Zsélyi Zoltán képviselte. Előző eredményeihez mérten
is remek időt futott, hiszen 4:08,22-es idővel ért célba. A
félmaratoni távot a komáromi Bohák Marian és a szímői
Morvai Katalin teljesítették. Bohák Marian 1:38,13-as idő
alatt tette meg a távot. 

FELNőTTEK
2011.október 15. (szombat) 14 órakor: KFC –

Léva (Régióbajnokság), Ekel – Gúta (IV. liga),
Ógyalla – Marcelháza (V. liga – Keleti csoport),
Bátorkeszi – Izsa (Területi Bajnokság), Őrsújfalu
– Nagysziget, Ifjúságfalva – Marcelháza „B” (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 2011.október 16.
(vasárnap) 14 órakor: Hetény – Tardoskedd (V.
liga – Keleti csoport), Madar – Pat, FK Activ – Ne-
mesócsa, Dulovce – Lakszakállas, Gúta „B” –
Csallóközaranyos, Šrobárová – Keszegfalva, Per-
bete – Ógyalla „B”/Bajcs, Búcs – Vágfüzes/Kava
(Területi Bajnokság), Bogyarét – Megyercs, Csicsó
– Dunaradvány, Nagykeszi – Bogya/Gellér, Tany
– Martos, Dunamocs – szabadnapos lesz (Terü-
leti Bajnokság II. osztály).

(Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy a Bá-
torkeszi – Izsa és Dulovce – Lakszakállas mér-
kőzések esetében pályacsere történt, így a ta-

lálkozókat Bátorkeszin, illetve Dulovcén játsz-
szák le).

Ligásaink idegenben: ČFK Nyitra – Nagy-
megyer (IV. liga - vasárnap 10.30 órakor), Zsit-
vabesenyő – Szentpéter, Kozárovce – Ímely, Tol-
mács – Naszvad (V. liga – Keleti csoport), Šintava
– Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport)

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 
2011.október 15. (szombat) 14.30 órakor:

Tany – Madar, Lakszakállas – Dulovce, Perbete –
Keszegfalva. 2011.október 16. (vasárnap) 12
órakor: Nemesócsa – Őrsújfalu. Hetény – sza-
badnapos lesz.

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2011.október 15. (szombat) 12.30 órakor:

Tany – Madar, Lakszakállas – Ímely, Nemesócsa
– Hetény/Őrsújfalu, Perbete – Keszegfalva. Nasz-
vad és Csallóközaranyos – szabadnaposak lesz-
nek. 

Újra Gúta adott otthont a terem-
kerékpárosok Szlovák Bajnoksá-
gának, melyet október 1-jén ren-
deztek meg a helyi sportcsarnok-
ban. A bajnokságon a helyi klub
sportolóin kívül cseh és magyar-
országi versenyzők is részt vettek.

Először a kerékpárlabda virtuó-
zai léptek pályára, ezután követke-
zett a művészi teremkerékpár meg-
mérettetés. A kerékpárlabda mér-
kőzéseken a Lengyel Szilárd – Varga
Nikolas páros, idősebb diákok ka-
tegóriájában harmadik lett.

A művészi teremkerékpárosok is
hozták a tőlük elvárható eredmé-
nyeket. Hajdú Andrea edző elége-
dett lehetett versenyzőivel, hiszen
sokat dolgoztak ezekért az ered-
ményekért. Magasra kellett tenni a
lécet, hiszen a hónap végén a Ja-
pánban megrendezésre kerülő vb-re
való felkészülés jegyében is zajlott
ez a bajnokság. 

Gútai eredmények:
Iskolás lány D - egyéni:
2. Domin Anasztázia
3. Fördős Nikoletta

Iskolás lány C - egyéni:
2. Mihalics Panna
3. Zibrita Natália
6. Rákócza Dóra
8. Kulich Eszter

Iskolás lány C - páros:
1. Mihalics P./Žibrita N.
2. Domin H./Rákócza D.
4. Domin N./Kulich E.

Iskolás lány B - egyéni:
6. Mészáros Kinga
8. Domin Henrietta

Junior lány - páros:
1. Glofák V./Molnár A.

Női négyes:
1. Vincze Alica-Csente Viktória-

Szabó Dóra-Vas Korina

Három országos bajnoki cím

Japánba utazik a gútai négyes

Atlétika

A világbajnokságra utazó sikeres négyes, balról jobbra: Vincze Alica, Vas Korina, Szabó
Dóra és Csente Viktória. Nagyon fogunk szurkolni!

Kele Géza ismét 
szépen teljesített

Az újdonsült országos bajnokok,
Adam Botek (balra) és Kara Mátyás 

Hétvégi focimenü

FELHÍVÁS
Adakozást szervezünk a líbiai forradalom elől menekülő af-

gánok részére, akik Magyarország kapujában várják a segítsé-
get! Temető mellett élnek, embertelen körülmények közt.
Ezért ha valakinek módja van rá, és tud segíteni, akár csak egy
kenyér árával is, segítsen, mert mi is kerülhetünk hasonló
helyzetbe! A beérkező összegből kenyeret, pástétomokat, tisz-
tálkodószereket vásárolunk. Indulásunk október 18-án lesz.

Minden anyagi támogatónak köszönjük, hogy segített! Adomá-
nyaikat, személyesen az AUTOPARKING odborov utcán, Komá-
romban várjuk. Infó: 0918 038 797 Tamás. Köszönjük segítségüket!
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V pondelok 10. 10. predpokladám v našom
regióne veľkú oblačnosť s možnosťou slabého
dažďa alebo prehánok. Množstvo vlahy do 
1 mm.  Nočná teplota od 6 do 8  ?C, denná te-
plota od 12 do 14 °C. Slabý, časom až mierny Z
vietor do 4 – 6 m/s.     

V utorok 11. 10. predpokladám v našom re-
gióne v noci ešte dážď, cez deň oblačno a mies-
tami prehánky. Množstvo vlahy do 4 mm.
Nočná teplota od 11 do 13 °C, denná teplota od
15 do 17 °C. Mierny, časom čerstvý Z vietor do
8 – 10 m/s.                                                                                                                                      

V stredu 12. 10. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené s občas-
ným dažďom. Množstvo vlahy do 3 mm.
Nočná teplota od 8 do 10 °C, cez deň od 17 do
19 °C. Mierny až čerstvý Z vietor do  8 – 10 m/s.   

Vo štvrtok 13. 10. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno s malou mož-
nosťou slabých prehánok. Nemerateľné množ-

stvo vlahy. Nočná teplota od 10 do 12 °C, cez
deň od 15 do 17 °C. Mierny SZ  vietor do  5 – 7
m/s.     

V piatok 14. 10. predpokladám  v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
10 do 12 °C, denná  teplota od 17 do 19 °C.
Slabý Z vietor do 2 – 4 m/s.   

V sobotu 15. 10. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
10 do 12 °C, denná teplota od 17 do 19 °C.
Slabý J vietor do 2 – 4 m/s.  

V nedeľu 16. 10. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr veľká oblačnosť s mož-
nosťou prehánok. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od 10  do 12 °C, denná teplota od
17 do 19  ?C. Slabý J vietor do 2 – 4 m/s. 

V nasledujúcom týždni očakávam jesenné
počasie a o niečo viacej vlahy.

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

Predpoveď počasia 10. 10. - 16. 10.

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

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

EláN AUtóIsKolA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

337700 eeuurróó

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

AAAAKKKKCCCC IIII ÓÓÓÓ

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

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastu-
piteľstva v Kolárove číslo 190/2011-A/4a,4b zo dňa 3.

októbra 2011
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž na prenájom poľnohospodár-
skej pôdy v majetku mesta,

ktorá sa koná 
dňa 26. októbra 2011 (streda) o 10,00 hod.

v malej zasadačke MsÚ Kolárovo (poschodie, č.d. 2)
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú parcely:

- parcelné číslo 14800 – vo výmere 5,4902 ha s kultúrou
orná pôda v lokalite „Veľký Ostrov-Derok“ v k.ú. Kolárovo.

Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mest-
ského zastupiteľstva v Kolárove je 1,36 % z hodnoty pôdy ur-
čenej pre k.ú. Kolárovo, t.j. 598,85 €/rok, ktorá je zároveň naj-
nižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zlo-
žením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny (59,89 €)
najneskôr v deň konania súťaže na účet Mesta Kolárovo,
alebo v pokladni MsÚ.
- parcelné číslo 7200/3 – vo výmere 5 ha s kultúrou orná

pôda v lokalite „Kövecses“  v k.ú. Kolárovo.
Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mest-

ského zastupiteľstva v Kolárove je 1,80 %  z hodnoty pôdy ur-
čenej pre k.ú. Kolárovo, t.j. 721,95 €/rok, ktorá je zároveň naj-
nižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zlo-
žením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny (72,20 €)
najneskôr v deň konania súťaže na účet Mesta Kolárovo,
alebo v pokladni MsÚ.
- parcelné číslo 7200/9 – vo výmere 5 ha s kultúrou orná

pôda v lokalite „Kövecses“   v k.ú. Kolárovo.
Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mest-

ského zastupiteľstva v Kolárove je 1,80 % z hodnoty pôdy ur-
čenej pre k.ú. Kolárovo, t.j. 721,95 €/rok, ktorá je zároveň naj-
nižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zlo-
žením zábezpeky vo výške 10  % z vyvolávacej ceny (72,20 €)
najneskôr v deň konania súťaže na účet Mesta Kolárovo,
alebo v pokladni MsÚ.
- parcelné číslo 7200/12 – vo výmere 4,7735 ha s kultúrou
orná pôda v lokalite  „Kövecses“ v k.ú. Kolárovo.

Vyvolávacia cena nájomného v zmysle uznesenia Mest-
ského zastupiteľstva v Kolárove je 1,80 % z hodnoty pôdy ur-
čenej pre k.ú. Kolárovo, t.j. 689,30 €/rok, ktorá je zároveň naj-
nižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zlo-
žením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny (68,93 €)
najneskôr v deň konania súťaže  na účet Mesta Kolárovo,
alebo v pokladni MsÚ.

Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu 5 rokov.
Záujemcom bude umožnená prehliadka nehnuteľnosti

dňa 19. októbra 2011 (streda) o 15.00 hod.
Svoje ponuky podávajte písomne na adresu: Mesto Ko-

lárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo v zalepenej obálke
s označením „SÚŤAŽ: Prenájom poľnohospodárskej pôdy“.
Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len tá práv-
nická, resp. fyzická osoba, ktorá voči Mestu nemá žiadne po-
dlžnosti. O výsledku obchodnej verejnej súťaže rozhodne
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove na najbližšom zasadnutí.
Bližšie informácie poskytne MsÚ v Kolárove v kancelárii č. 18
na poschodí, resp. na tel. čísle 035/7900929.

Ostatné udalosti
Dňa 16. augusta 2011 v čase okolo 08.00 hod. došlo bez po-

užitia násilia k vniknutiu do budovy  základnej školy v Ko-
márne, následne bez použitia násilia k vniknutiu do kabi-
netu a k odcudzeniu finančnej hotovosti vo výške 330 eur.
Dňa 27. septembra 2011 bolo za vyššie uvedený skutok vzne-
sené obvinenie Attilovi G. za prečin krádeže. 

• • •
V dobe od dňa 09. septembra. 2011 od 15.30 hod do 06.45 hod.

dňa 12. septembra 2011 v tom čase nezistený páchateľ v Ko-
márne na základnej škole na ul. Pohraničnej, vtlačením okna na
telocvični a následne otvorením počítačovej miestnosti vnikol
dnu,  odkiaľ odcudzil laptop, čím spôsobil škodu vo výš ke 850
eur. Dôslednou prácou policajtov OR PZ v Komárne bol vyrie-
šení vyššie uvedený skutok a dňa 01. októbra 2011 bolo vzne-
sené obvinenie Matejovi F. a Dávidovi H. za prečin krádeže.Rozvoz tovaru do celého okresu zDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov lACNo!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

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

Zakrátko sa  - dúfajme, že v dobrom
zdraví – dožije svojich osemdesia-
tych narodenín česká speváčka,
známa šansoniérka Hana Hege-
rová.

„Južné Slovensko – to bola moja
mladosť, na ktorú si nostalgicky a
milo spomínam“ - povedala pri
dávnejšom rozhovore popredná in-
terpretka šansónov Hana Hegerová,
vlastným menom Carmen Farkašová.
Narodila sa 20. októbra 1931, teda pred
osemdesiatimi rokmi, v Bratislave, no mladé
roky prežila v Hurbanove. Zmaturovala na
Gymnáziu v Komárne, potom dva roky praco-
vala v Škodových závodoch, teda v komár-
ňanských lodeniciach. Najstarší lodiari si ešte
pamätajú, že vybavovala agendu na vtedajšom
školskom oddelení, ktoré malo kancelárie v
dnes už nejestvujúcom drevenom baraku.

Hana Hegerová sa však skoro rozlúčila s Ko-
márnom a rýchlo postupovala po rebríčku ka-
riéry. Absolvovala odborný kurz na Konzerva-

tóriu v Bratislave, potom päť sezón
pôsobila v činoherných postavách

žilinského divadla. Roku 1957
ako speváčka debutovala vo vte-
dajšom Tatra revue, vzápätí sa
dostala do pražských divadiel
Rokoko a Semafor. V rokoch
1967 až 1969 absolvovala stáž v
parížskej Olympii. Jej repertoár

tvoria osobité verzie slovenských,
cigánskych a židovských piesní,

stala sa kráľovnou medzi českými
šansonierkami. Mimoriadne je uzná-

vaná v nemecky hovoriacich štátoch. Bolo by
naisto vhodné, keby umelkyňu, ktorá vyšla z
nášho prostredia, sme mohli ešte raz vypočuť
aj v Komárne.

Jej vystúpenia na komárňanskej scéne sa
však zrejme nedočkáme. V polovici augusta to-
tiž prebehla novinami správa, že pre vážne
zdravotné problémy a ťažkú operáciu zrušila
všetky plánované koncerty a na pódium sa
už nikdy nevráti. 

fb

Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

v spolupráci
s Domom seniorov organizuje,

pri príležitosti mesiaca úcty k starším,

výstavu ručných prác 
a obrazov

klientov Domu seniorov na Špitálskej ulici 16 
v Komárne

Palatínova 8, pobočka Knižnice Józsefa Szinnyeiho 
v Komárne, otvorenie 10. 10. 2011 o 15.00 hod.,

do 28. 10. 2011.

Vzácny vek šansoniérky

Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica Józsefa Szinnyeiho 

v Komárne

s  Jurajom čErVENáKoM

autorom žánru fantasy

dňa 19. októbra o 10. hodine 
do hlavnej budovy knižnice Eötvösa 35.

Vás srdečne pozýva 
na stretnutie

Záverom sezóny čakala na malých karatistov
záverečná, ale o to náročnejšia súťaž a to Eu-
rópsky pohár mládeže karate v športovej hale
na Pasienkoch. Za účasti 12 štátov a 617 súťa-
žiacich Komárňanci zabojovali, kde v kategórii
športového zápasu - kumite získal Hamran
Dušan striebornú medailu a Janovský Adam a
Kósa Tomáš bronzové medaily. Bol to veľmi
kvalitný výsledok vzhľadom na zúčastnenú
konkurenciu. Od 5.9.2011 sa karatisti z Karate

klubu ABC car Komárno začali po letných
prázdninách tvrdo pripravovať na nadchádza-
júcu súťažnú sezónu 2011/2012. Dúfajme, že
bude tak dobrá ako predchádzajúca ak nie lep-
šia. V mesiaci september a október bude pre-
biehať nábor nových členov v telocvični ZŠ na
ul. Eötvösa a to každý utorok od 17.00 – 18.30
a piatok od 17.00 – 18.00 hod. Veková hranica
je od 5 – 15 rokov. Vítané sú všetky deti, ktoré
majú záujem trénovať karate !

Úspechy detí z Karate klubu
ABC car Komárno

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 ve-
rejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom 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 vzdelaní
3. stručný profesijný životopis
4. výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace
5. písomný súhlas uchádzača na spracova-

nie osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších
predpisov

6. písomný návrh koncepcie rozvoja, ria-
denia a financovania Domova dôchod-

cov Klížska Nemá (maximálne na 3
strany).

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výbe-
rového 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 adresu
Obecného úradu Klížska Nemá, 946 20
Klížska Nemá č. 52 s označením „Výberové
konanie – riaditeľ Domova  dôchodcov
Klížska Nemá – neotvárať“  do 21. 10. 2011
do 16,00 hod.

Bližšie informácie o podmienkach výbero-
vého konania poskytne starostka obce Klížska
Nemá. Kontakt: tel. 035 7795913, 00421 905
437 881, e-mail: ocuklnema@nextra.sk.

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

Klížska Nemá 26. 09. 2011 
Ing. Rozália Szalay

- starostka obce

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.

Z policajných hlásení
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Első fotóm

Szépe Eszter
Gúta

(2700/46)

Garai Gábor Gergő 
Tany

(3500/52)

Bogács Vivien
Komárom
(4150/52) 
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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.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van aki virágot visz kezében.
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Sok éve már, hogy én is ezt az utat járom,
Megnyugvást lelkemben még ma sem találom.”

Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk október 15-én halálának 

1. évfordulóján 

Ing. Baráth lászlóra és édesapja
halálának közelgő 20. évfordulójára (Kolozsnéma). 

Édesanyja és húgai.

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.
• Eladó  5-szobás 126 m2-es la-
kás. Tel.: 0907 231 199.

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.

Október 1-jén ünnepelte 
4. születésnapját 

Tuška Kittike
Keszegfalván.

Nagyon boldog születés-
napot kívánunk és sok
puszit küldünk: anya,
apa, mamáék, köriék,

Csilla és Tamás,
Éviék és unokatest-
véred Jázminka.

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

Fájó szívvel emlékezünk október 11-én, halálának 

1. évfordulóján Baráth zoltánra Nemesócsán.
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, 

lányai családjukkal és az egész rokonság.

Október 11-én ünnepli 5. születésnapját 

gál Rebeka Nagykeszin.
Boldog szülinapot kíván Neked:
anya, apa, Feri papa, Anni mama,
Gál mama, Gál papa és mindenki
aki szeret Téged.

„Öt éve már, hogy először sírtál,

öt szál gyertya ég a szülinapi tortán.

Köszöntünk Téged, legyél boldog nagyon,

Szíved sose féljen, bánat sose érjen,

Az életben szerencse kísérjen.“

Ha felnézek az égre, a sok csillag közül,
Három fényesebben ragyog.
Én elneveztem őket:
Krisztián, Adrián, Márió.

Október 4-én ünnepelte
4. születésnapját 

zsidek Ádám.
E szép ünnep 

alkalmából nagyon 
boldog születésnapot 

kívánunk neki: 
anya, apa, nagyszülők,

unokatestvérei 
és a keresztanyja.

Október 9-én ünnepelték 
10. Születésnapjukat

Kürthy Krisztián,
Adrián, Márió 

Komáromban.
Sok puszit küld: 
anyu, apu, nagyszülők 
és az egész rokonság.

Megemlékezés
Köszönjük neked Uram, hogy Ők a mieink voltak,
És azok is maradnak,
Mert akik élnek szeretteik szívében.
Azok nem halnak meg csak távol vannak.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk drága jó szüleinkre 

Morvai Máriára és Morvai Józsefre,
haláluk 20-ik és 16-ik évfordulóján. Emléküket örökké 
szívünkben őrizzük: gyermekeik, unokáik és családjuk.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 1-év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott Neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk október 9-én
halálának 1. évfordulóján  

Agg Róbertre Komáromban.

Emlékét örökké őrzi: gyermekei és a gyászoló család.

„Szeretni és szeretve élni,
A legnagyobb boldogság a Földön.”

Október 12-én ünnepli 
12. születésnapját 

zsidek Nicolas 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából sok 
szeretettel köszöntik őt: 

apa, anya és az egész család.

Október 13-án ünnepli
13. születésnapját 

„Olyan legyen az életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át!
Legyél az ami szeretnél lenni,
Ne feledd mi mindig nagyon fogunk Téged szeretni.” 

Köszönetnyilvánítás

Akik szerettek, nem felejtenek, 
akik ismertek, emlékeznek Rád." 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Filkó lajos (Szilas)

temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.

Emlékét örökké őrzi: fia és a gyászoló család.

Szabó zsófia 
Megyercsen.

Szívből köszöntjük:
anya, apa, testvére
Arnold és az egész

család.

„Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem felejtünk.”
Szívünkben mély fájdalommal mon-
dunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, akik ok-
tóber 5-én elkísérték utolsó útjára 

lakos Bélát (Nemesócsa).
Köszönjük a koszorúkat virágokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmun-
kat. A gyászoló család.

Spitznágel lacika (Nagykeszi).
Szívből köszönti őt: anya, apa,
mama, papa Kesziről, Zsuzsika és
mindenki aki nagyon szeret!

Október 5-én ünnepelte 2. születésnapját 

újSzÜLöTTEK:
Bogács Vivien (Komárom); Šenkár Máté (Marcelháza);
Uňatyinszká Sofia (Komárom); Tóth Zalán (Bátorkeszi);
Rigó Ádám (Keszegfalva);  Veres Rebeka (Pozsony); Bugri-
šová Leila (Vágfüzes); Bitter Dorina (Keszegfalva); Szépe
Eszter (Gúta); Cserge Roland (Ógyalla); Garai Gábor Gergő
(Tany); Hollósi Zsófia (Dunamocs); Goda Adrián (Csalló-
közaranyos); Prágay Hanna (Komárom)

ELHUNyTAK:
Zahoran Ján (57) Komárom; Bálint Gyula (74) Bátorkeszi;
Varga Irma (78) Izsa; Holics Géza (66) Komárom; Hague
Anna (73) Marcelháza; Vörösová Mária (85) Nagykeszi; Né-
veri Imrich (51) Gúta; Ančinová Helena (85) Csallóközara-
nyos

• Személyszállítás
minibuszokkal 1-14
személyig, belföld-
külföld. Tel.: 0915
111 646.
• Medencefedést
gyártó cég  értéke-
sítő munkatársat ke-
res Szlovákiában
Komárom megyé-
ben, feltétel: mű-
szaki végzettség,
szlovák és magyar
nyelvtudás, jogosít-
vány. A jelentkezést
fényképes önélet-
rajzzal az
info@nivovas.hu -ra
várjuk.
• Cserépkályhák,
kandalló típusú cse-
répkályhák. Kis és
nagy teljesítményű,
hordozható cserép-
kályhák széles vá-
lasztéka, kedvező
árak. Egyedi bútorok
fából. Tel.: 003620
3979102. www.cse-

repkalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu.
• 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.
• Eladó tökmag 2 €/l, sütve 4
€/l. Tel.: 0908 301 461.
• 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.
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.

PôžIčKy
0910 944 678

• 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,
esetleg vállalkozásként is. Ki-
emelt bérezés. Fényképes élet-
rajzát várjuk az info@kebex.sk
címre.
• Eladó bükkfa méterre 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.
• Fahordók eladók. Tel.: 0905
912 534.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.
• Sírhelyek egyszeri és folya-
matos rendben tartását válla-
lom Komáromban. Tel.: 0908
175 852.

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

• Komáromban 3-szobás, föld-
szinti lakás eladó a Szekeres
csárdával szemben, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 813
962.
• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház. Tel.:
0908 663 624.
• Pedikűr, manikűr a vásár-
csarnokban, I. emelet 135. sz.
ajtó. Tel.: 0915 470 806, házhoz
is megyek.
• Eladó a Bauringokban föld-
szinti lakás, ár: 32.000 €, meg-
egyezés szerint. Tel.: 0908 036
937.
• Kiadó 3-szobás lakás a
Klapka lakótelepen, 6. emelet,
320 €. Tel.: 0905 315 092.
• Road Masters s.r.o, nemzet-
közi fuvarozással foglalkozó
cég sofőröket keres szerződé-
ses munkaviszonyba. Feltétel:
E jogosítvány, sofőrkártya és
tiszta erkölcsi bizonyítvány.
Tel.: 0914 351 222, 7.30-15.30.
• Eladó nagy felújított kétszo-
bás és egy 3-szobás lakás, mind-
kettő garázzsal a Megyercsi ut-
cán. Tel.: 0903 264 915.
• Predám veľký, obnovený
dvojizbový a trojizbový byt s ga-
rážmi na Mederčskej ulici. Tel.:
0903 264 915.
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt na ul. Malá Jarková od 15.
novembra. Tel.: 0915 880 861.
• Helyiség kiadó a fodrászat
mellett a Singellőben, ul. Úzka.
Tel.: 0908 726 509.
• Sürgősen pénzre van szük-
sége? Hívjon: 0919 079 983.
Nyugdíjasok, vállalkozók, Ma-
gyarországon dolgozók, agen-
túra is. 
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.
• Predám 3-izbový byt v Kolá-
rove. Tel.: 0915 957 516.
• Eladó részben felújított 3-
szobás lakás a Klapka lakóte-
lepen, vagy elcserélem 2-szo-
básra Komáromban. Ár:
32.000 €. Tel.: 0902 896 079.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás - Len. sady. Tel.: 0903 651
080.
• Békéscsabai kolbászfesztivál,
okt. 28-29-30, érdeklődni lehet.
Tel.: 0903 648 083.
• Avon, regisztráció, kedvez-
mény, most értékes ajándékok!
Tel.: 0908 835 914.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálok 3-12 éves korig.
Tel.: 0903 941 032.

• Pénzhezjutási lehetőség,
nem kölcsön. Tel.: 0911 403 493,
este!
• Perzsa cicák eladók. Tel.:
0918 846 739.
• Eladó laminált ladik, 3-sze-
mélyes Gútán. Tel.: 0949 230
287, ár: 270 €.
• Eladó új könyvek fél áron a
Kossuth kiadótól. Tel.: 0903 574
191.
• Térkő, járdaszegély, fűhéza-
gos betonkockák eladók. Tel.:
0908 042 655.
• Kiadó 2-szobás lakás KN-ban
a VII. lakótelepen. Tel.: 0907 411
292.
• Učím základy nemčiny pre
začiatočníkov, KN. Termín cez
sms 0918 038 727.
• Gyermekfelügyeletet, takarí-
tást, gondozást vállalok. Tel.:
0917 647 659.
• Eladók szalámiszeletelő, 8
pléhes elektromos kalácssütő.
Tel.: 0918 432 592.
• Eladó Gútán 3-szobás családi
ház, azonnal beköltözhető. Tel.:
0918 432 592.
• Predám miesto na garáž pri
Hofferovi. Tel.: 0905 773 527.
• Predám 4 pneu. na diskoch
zim. Vhodné na Opel Astra –
Vector. Tel.: 0905 773 527.

• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet családi házban,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Doučujem anglický a slo-
venský jazyk, aj po maďarsky.
Tel.: 0944 179 722.
• Kiadó lakás 2-4 diáklánynak
közel a belvároshoz. Tel.: 0905
269 695.
• Eladó 5-szobás alagsoros csa-
ládi ház Keszegfalván. Tel.: 0915
779 543.
• Kedvező hitelek 3000 €-tól
25.000 €-ig, ingatlan nélkül. Tel.:
0915 892 449.
• Eladó biciklire gyermekülés,
2 db tollpaplan, vánkusokkal.
Tel.: 0908 547 153.
• Eladó termő citromfa, fü-
gefa, banánfa, mogyorófa és
szeder. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Hetényen 2-szobás
családi ház. Érdeklődni: 0904
574 885, 0904 143 981.
• Eladó szőlő prés és zúzó.
Tel.: 0907 561 032
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
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A negyedik ligában továbbra
is sikeresek csapataink, eb-
ből az állításból még a gútai
megbotlás sem von le sem-
mit. Az ötödik ligában fele -
más érzéseket váltanak ki ré-
giónk csapatainak eredmé-
nyei, különösen a sörgyáriak
szereplése. Igaz, nyíltszíni
taps kísérte őket öltözőbe
Garamkálnán, de a pontok
otthon maradtak. Az íme-
lyiek esélyt sem adtak Zse-
líznek, de a marcelháziak is
uralták a pályát.  A Területi
Bajnokság kétségkívül leg-
nagyobb meglepetését a pa-
tiak szerezték, akik győzni
tudtak a Bátorkeszi-i orosz-
lánbarlangban. A keszegfal-
vaiak 0:2-ről egyenlítettek
hazai pályán a gútai fakó el-
lenében, akik ennél az állás-
nál büntetőt vétettek. 

RÉGIÓBAjNOKSÁG

Bánovce n/Bebr. – KFC 1:1
(0:1), Lérant 

Nagy lehetőséget puskáztak
el a lilák ezen a mérkőzésen.
Sajnos, a múlt heti, vágbesz-
terceiek elleni találkozón mu-
tatott lelkesedésnek csak tö-
redékét produkálták, így az
sem különösebben vigasztalja
a szurkolókat, hogy minden
pont idegenből… Néhány
perccel a félidei szünet előtt
Lérant fejelt a hazaiak kapu-
jába, és úgy nézett ki, hogy a
komáromiak simán begyűjt-
hetik a három bajnoki pon-
tot. Aztán az 53. percben min-
den változni látszott. Lérant
rántotta le a hazaiak csatárát a
büntetőterületen belül, és a
jogosan megítélt büntető
mellé, játékosunk szeme előtt
a piros lap is felvillant.

IV. LIGA

Gúta – Diószeg 1:1 (0:0),
Glofák

Unalmas első félidőt pro-
dukált a két csapat, a máso-
dikban viszont felperegtek az
események. Az 53. percben az
esélytelenebbnek látszó ven-
dégek szereztek vezetést, ami-
kor játékosuk egy távoli fejes-
sel lepte meg a hazai kapust.
A 68. percben a hazai Glofák
adott le egy távoli lövést,
amely annyira meglepte a
vendégek hálóőrét, hogy már
csak a hálóból halászta ki a
labdát. 

Felsőkirályi – Ekel 1:4
(1:3), Bogyai, Gőgh, Faragó,
Ódor 

A felsőkirályiak nem ha-
zudtolták meg önmagukat
ezen a mérkőzésen sem. Vé-

IV. LIGA
1. Šurany 10 6 2 2 24:8 20
2. Okoličná 10 6 1 3 25:13 19
3. Kolárovo 10 5 3 2 15:11 18
4. Neded 10 5 2 3 19:14 17
5. Dvory n/Ž. 10 5 2 3 18:16 17
6. Váhovce 10 5 2 3 25:25 17
7. Vrakúň 10 5 1 4 16:11 16
8. Nový Život 10 5 1 4 19:15 16
9. Veľký Meder 10 5 1 4 16:12 16

10. ČFK Nitra 10 5 0 5 14:21 15
11. ViOn „B“ 10 4 1 5 19:21 13
12. Veľké Lovce 10 4 1 5 20:25 13
13. Štúrovo 10 4 1 5 17:22 13
14. Sládkovičovo 10 3 2 5 16:19 11
15. Šahy 10 2 0 8 12:26 6
16. Horná Kráľová 10 1 0 9 9:25 3

V. LIGA
1. Hont.Vrbica 10 6 3 1 19:8 21
2. Kalná n/Hr. 10 6 2 2 14:9 20
3. Nesvady 10 6 1 3 21:14 19
4. Želiezovce 10 6 1 3 17:10 19
5. Komjatice 10 6 1 3 18:12 19
6. Ímeľ 10 6 0 4 34:25 18
7. Čaka 10 5 2 3 20:15 17
8. Bešeňov 10 5 0 5 22:19 15
9. Marcelová 10 4 2 4 20:13 14

10. Tvrdošovce 10 4 2 4 18:17 14
11. Hurbanovo 10 3 2 5 11:19 11
12. Bánov 10 3 1 6 11:16 10
13. Kozárovce 10 3 1 6 11:25 10
14. Tlmače 10 2 2 6 12:21 8
15. Chotín 10 2 1 7 19:31 7
16. Svätý Peter 10 2 1 7 15:28 7

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 10 8 1 1 27:13 25
2. Bátorkeszi 10 7 0 3 20:10 21
3. Keszegfalva 10 5 5 0 19:11 20
4. Perbete 10 6 1 3 28:18 19
5. Dulovce 10 5 1 4 25:11 16
6. Šrobárová 10 5 1 4 24:14 16
7. Lakszakállas 10 5 1 4 24:30 16
8. FK Activ 10 4 2 4 19:22 14
9. Gúta „B“ 10 3 4 3 33:16 13

10. Izsa 10 3 4 3 19:19 13
11. Búcs 10 4 1 5 27:30 13
12. Nemesócsa 10 3 2 5 17:21 11
13. Madar 10 2 3 5 15:21 9
14. Pat 10 2 3 5 14:26 9
15. Ógyalla „B“/ Bajcs 10 1 3 6 13:26 6
16. Vágfüzes/Kava 10 1 0 9 8:44 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSzTÁLy
1. Tany 9 8 1 0 40:6 25
2. Marcelháza „B“ 10 7 1 2 35:19 22
3. Dunamocs 9 7 0 2 45:15 21
4. Bogya/Gellér 8 4 2 2 21:12 14
5. Nagysziget 8 4 2 2 15:17 14
6. Nagykeszi 8 4 1 3 22:9 13
7. Őrsújfalu 8 4 1 3 18:13 13
8. Martos 9 4 1 4 13:16 13
9. Bogyarét 9 2 2 5 15:25 8

10. Csicsó 8 2 1 5 10:33 7
11. Dunaradvány 8 1 2 5 19:22 5
12. Megyercs 8 0 1 7 5:37 1
13. Ifjúságfalva 8 0 1 7 0:34 1

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Nemesócsa 8 5 0 3 28:19 15
2. Keszegfalva 9 4 1 4 39:19 13
3. Őrsújfalu 7 4 1 2 25:7 13
4. Lakszakállas 7 4 1 2 18:15 13
5. Tany 8 4 1 3 19:19 13
6. Perbete 8 4 0 4 31:25 12
7. Dulovce 8 4 0 4 25:32 12
8. Hetény 9 3 0 6 23:27 9
9. Madar 8 2 0 6 19:64 6

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 7 5 2 0 26:8 17
2. Ímely 6 5 1 0 34:9 16
3. Madar 6 5 1 0 32:7 16
4. Cs.-aranyos 7 4 2 1 46:24 14
5. Naszvad 8 4 1 3 33:14 13
6. Tany 7 2 0 5 20:21 6
7. Nemesócsa 5 2 0 3 11:25 6
8. Perbete 6 1 0 5 14:30 3
9. Hetény 5 0 1 4 3:20 1

10. Keszegfalva 7 0 0 7 3:64 0 A
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Pat bevette a Bátorkeszi-i erődítményt
gig durván, alattomosan fociztak, és
ami a legelszomorítóbb ebben a törté-
netben, hogy a játékvezetők végig part-
nerek voltak a tisztességtelen, sporttól
igencsak távol álló eseményben. En-
nek ellenére az ekeliek becsülettel áll-
ták az övön aluli ütéseket, és biztos
győzelmet arattak. 

Nagymegyer – Negyed 3:0 (1:0),
Nagy, Varga (11 m), Belucz

Érdekes találkozó volt. A vendégek
ugyan remekül játszottak a mezőny-
ben, de igazából nagy veszélyt nem je-
lentettek a hazai kapura. Hiányzott
egy befejező csatár, és akkor talán más
eredmény születhetett volna. Ellenke-
zőleg, a hazaiak kiválóan küzdöttek, és
végig érezhető volt, hogy jobban áhít-
ják a győzelmet. 

További eredmények: Štúrovo – N.
Život 1:3, Váhovce – Šahy 2:0, V. Lovce
– ViOn „B“ 3:1, Dvory n/Ž. – ČFK Nitra
3:1, Šurany – Vrakúň 2:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT

Ímely – Zselíz 2:1 (0:1), Lovász M.,
Csapó

Amikor a vendégek először tették
tiszteletüket a hazaiak kapuja előtt,
azonnal büntetőt rúghattak, amivel
megszerezték a vezetést. Ez volt azon-
ban minden a részükről. A hazai csa-
pat remekült játszott, és szinte szóhoz
sem engedte jutni ellenfelét. 

Garamkálna – Ógyalla 3:1 (2:1),
Kling (11 m)

Szinte a semmiből szereztek veze-
tést a hazaiak, de ez nem törte le a
vendégeket, és egy jogosan megítélt
büntetőből egyenlítettek. Innen
kezdve a vendégek vették kézbe az irá-
nyítást, és két remek helyzetet is ki-
dolgoztak, de eredmény nélkül. Köz-
vetlenül a félidő lefújása előtt azonban
a hazaiak jutottak büntetőhöz, amit
annak rendje s módja szerint értéke-
sítettek is. Negyed órával a találkozó
vége előtt azonban a csúszós talajon
egy labda becsorgott a vendégek ka-
pusa alatt, és ez megpecsételte a sor-
sukat. 

Cseke – Hetény 3:2 (1:1), Berecz 2
Nagyon közel voltak a hetényiek egy

idegenbeli döntetlenhez, de ezen a
mérkőzésen a sportszerencse is mesz-
sze elkerülte őket. Igaz, nagy hazai
nyomással, és három helyzettel indí-
tottak a hazaiak, de amint csillapodni
látszott aktivitásuk, a vendégek kezd-
ték megmutatni karmaikat. Berecz lőtt
egy gólt, és a hazaiaknak lett okuk ide-
geskedni, de ehelyett egyenlítettek. A
második félidő elején a vendégek lő-
hettek büntetőt, de Pásztor kihagyta,
amit a hazaiak két gyors góllal bün-
tettek. 

Marcelháza – Tolmács 2:0 (2:0),
Bottyán, Purgel 

Az eredmény nem egészen tükrözi a
pályán történteket, hiszen a vendégek
a találkozó 80. percében fedezték fel
először a hazaiak kapuját, ugyanis ek-
kor szállt első lövésük annak irá-
nyába(!?) A hazaiak temérdek helyze-

tet elpuskáztak, és soha jobb alkalmuk
nem volt a gólarány javítására, mint
éppen ezen a mérkőzésen. 

Szentpéter – Hontfüzesgyarmat
1:2 (0:2), Vida E.

Bár a vendégek az első félidőben vé-
dekezésre rendezkedtek be, mégis ők
lőttek két gólt gyors ellentámadások-
ból.  A második félidőben aztán né-
mileg változott a helyzet, hiszen Vida
szépítő gólja után nagy nyomás nehe-
zedett a vendégek kapujára, szinte le-
vegőben lógott a gól, de a vendégek
nagyon okos taktikai játékkal biztosí-
tották az egyébként megérdemelt győ-
zelmüket.

Naszvad – Zsitvabesenyő 2:2 (0:2),
Polgár Kr. (11 m), Cabány 

Jó iramú találkozón született ez a
döntetlen, bár a hazaiak esküsznek
arra, hogy a vendégek második gólját
les előzte meg. Innen kellett ledol-
gozniuk tehát hátrányukat a hazaiak-
nak, ami végül sikerült is.

További eredmények: Tvrdošovce –
Kozárovce 2:1, Komjatice – Bánov 2:0.

Az V. Liga Déli csoportjában az
Ekecs/Apácaszakállas csapata szabad-
napos volt.

TERÜLETI BAjNOKSÁG 

Madar – Búcs 4:0 (1:0), Csicsó és
Rontó 2-2

A vendégek talán ha 20 percig ját-
szottak elfogadhatóan, utána már csak
a hazaiak domináltak. A búcsiakat
annyira visszavetette az első bekapott
gól, hogy a találkozó végéig már nem
voltak képesek nagyobb ellenállásra.  

Vágfüzes/Kava – Perbete 2:5 (0:2),
Bučai, Forró – Pajtinka és Lakatos M.
2-2, Sebestyényi 

Színvonalas találkozón győztek a
perbeteiek ilyen  arányban, és bár az
utolsó húsz percben kénytelenek vol-
tak  védekezésbe visszavonulni, ez mit
sem változtatott megérdemelt győzel-
mükön. 

Ógyalla „B”/Bajcs – Šrobárová 1:2
(0:1), Tóth – Čepela, Méhes

Kár, hogy mindkét csapat többet
foglalkozott egymással és a játékveze-
tővel, mint a labdával. Legalább a kö-
zönség jól járhatott volna, de így csak
alattomos belemenések és dulakodá-
sok tarkították a mérkőzést. 

Keszegfalva – Gúta „B” 2:2 (0:2),
Badinka, Budai – Jancsó, Tóth

Nagyon sajnálhatják a gútaiak, hogy
kétgólos vezetésüknél kihagytak egy
büntetőt. Innen kezdve a hazaiak ke-
rültek előnybe, és nemcsak szépítésre
futotta erejükből. 

Csallóközaranyos – Lakszakállas
5:0 (4:0), Jandás 2, Álló, Szoboszlai, ifj.
Horváth 

A DAC-ból visszatérő Jandás lépett
elő aranyosi játékmesternek, és nem-
csak két góljával, de remek játékával is
oroszlánrészt vállalt ennek az ered-
ménynek elérésében. Ami sajnálatos,
hogy id. Horváth Lajos lábtörést szen-
vedett ezen az egyébként korrekt mér-
kőzésen. 

Dulovce – FK Activ 1:0 (0:0), Ha-
bara R.

Nagyon jó ellenfélnek bizonyultak a
komáromiak, és bizony a hazaiaknak
nagy adag szerencsére volt szükségük
az ellenfél legyűréséhez.  

Nemesócsa – Izsa 4:2 (2:2), Szku-
kalek L. 2, Molnár, Csizmadia – Vörös
2

A hazaiak három perc játék után
már 2:0 arányban vezettek, de az izsa-
iak a félidő végéig egyenlíteni tudtak.
A második félidőben aztán remekel-
tek a hazaiak, és győzelemre vitték a
dolgot, az egészen jól képzett vendé-
gek ellen. 

Bátorkeszi – Pat 1:2 (0:0), Cséplő T.
– Rozsnyó, Tücsök 

Ilyen is tud lenni a foci. Az eltiltá-
sokkal és sérülésekkel megtizedelt ha-
zaiak legalább egy tucatnyi helyzetet
kihagytak, lőttek két kapufát, és mégis
lógó orral kellett elhagyniuk a pályát.
A vendégek voltak jobbak helyzetki-
használás dolgában, így győzelmük
megérdemelt.

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSzTÁLy 

Martos – Ifjúságfalva 4:0 (1:0), Sza-
badszállási, Sógorka I., Csongrád I.,
Nguen (11 m)

Marcelháza „B” – Őrsújfalu 4:1
(2:0), Zsidek T. 2, Obložinský P., Boros
(öngól) – Lőrincz Z.

Nagysziget – Nagykeszi 2:1 (2:0),
Molnár, Sladký – Mészáros 

Bogya/Gellér – Csicsó 6:0 (1:0), Le-
deczky V. és Kósa T. 2-2, Végh, Vass  

Dunaradvány – Bogyarét 2:2 (0:2),
Balogh, Škuliba – Leczkési, Nagy  

Megyercs – Dunamocs 1:5 (0:3), Pa-
luška (11 m) – Lajos T. és Pálik 2-2,
Bábi 

Tany – szabadnapos volt

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK  

Keszegfalva – Nemesócsa 1:2 (0:1),
Kováč – Molnár, Bertók 

Őrsújfalu – Lakszakállas 1:1 (0:0),
Klimčík – Fraňo 

Dulovce – Tany 4:0 (2:0), Járóka 2,
Rigó, Kajan 

A 2. fordulóból:
Perbete – Madar 12:2 (7:2), Hinora

3, Kocsis, Vrzala, Berkesi és Tornóczy
D. 2-2, Kecskés – Sebők 2

Hetény – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK   

Keszegfalva – Nemesócsa 1:8 (0:4),
Krekács – Szűcs 3, Komjáti 2, Kecskés,
Pálinkás, Ferenczi 

Hetény/Őrsújfalu – Lakszakállas
0:4 (0:3), Stanko 2, Kovács, Németh 

Ímely – Tany 3:1 (2:1), Belokos-
tolský, Ryšavý, Boros – Filko 

Madar – Naszvad 3:1 (0:0), Hazai
gólok: Papp 2, Chudý 

Csallóközaranyos és Perbete – sza-
badnaposak voltak. 

LabdarúgásKosárlabda

Kézilabda

Felemásra sikeredett a komáromi ko-
sarasok nyitánya a 2011/2012-es baj-
noki idényben. Az első fordulóban a
sorsolás szeszélyeinek köszönhetően
szabadnapos volt a csapat, így csak
múlt szerdán kapcsolódott be a bajnoki
küzdelmekbe. Első mérkőzésére Besz-
tercebányán került sor, és drámai küz-
delemben meg is szerezte a győzelmet.
Nem úgy múlt szombaton hazai csar-
nokban, amikor a Tátra-aljai Svit csa-
patával meccsezett. Bár szinte végig ve-
zetett, mégis fejet kellett hajtania el-
lenfele előtt.  

Szerdán:
B. Bystrica – MBK Rieker 84:85
(21:31, 25:20, 14:23, 23:11)
Egészen kiválóan kezdett a komáromi

csapat, és két perc játék után már 6:0
arányban vezetett. Egy pillanatra sem en-
gedte érvényesülni a hazaiakat, és ami-
kor a 8. percben 9:23 világított az ered-
ményjelzőn, a vendég szurkolók talán
már kezdtek messzebbmenő következ-
tetéseket levonni a folytatást illetően. A
második negyed elején néhány perces
rövidzárlat keletkezett a komáromi tá-
madások szövögetésében, amit a hazaiak
remekül kihasználtak, és öt pontra kö-
zelítettek (26:31). A negyed közepén már
csak hárompontos volt a vendégek elő-
nye, és a 19. percben 47:47-re egalizáltak
a hazaiak. Még szerencse, hogy az utolsó
percben ismét feltámadtak a komáro-
miak, így a félidei pihenőre ők vonul-
hattak ötpontos előnnyel. Valószínűleg
nagy fejmosás lehetett az öltözőben,
mert a második félidőt ismét pazar já-
tékkal nyitották meg a komáromiak. Öt
perc játék után 14 pontos volt a vendég
előny. Minden tehát remekül működött
az utolsó felvonás előtt, amikor viszont a
hazaiak mindent egy lapra feltéve, kezd-
tek erőre kapni. Négy, hárompontos do-
básuk érthetően zűrzavart okozott a ven-
dégek soraiban, és rég nem látott dráma
vette kezdetét. Egy perccel a találkozó

vége előtt három pontra közelítettek a
hazaiak, de remek védekezéssel és né-
hány taktikai szabálytalansággal sikerült
megtartani az egypontos előnyt.

Pontszerzők: Grznár 20, Hovaňák 17 –
Mathis és Jones 20-20, Klár 15, Bilič és
Kratochvíl 12-12, Szabó 4, Dubovský 2.

További eredmények: Prievidza – Le-
vice 89:59, Svit – Sp. N. Ves 74:84, Nitra –
Handlová 97:65. Žilina – szabadnapos
volt. 

Szombaton:
MBK Rieker – Svit 75:83
(21:14, 20:18, 22:24, 12:27)
Hazai mezben már pályára lépett a csa-

pat új szerzeménye, az amerikai Johnson
is, viszont nagyon hiányzott a sérült Bilík.
Amíg a játékosok bírták erővel, addig nem
is volt különösebb gond ezen a találko-
zón. Szinte végig a hazai csapat vezetett 5-
10 pontos előnnyel, és komolyabb jele
sem mutatkozott annak, hogy a vendé-
gek ezen változtatni tudnak. Az utolsó ne-
gyedet is hétpontos előnnyel kezdték a
hazaiak, már-már karnyújtásnyira volt a
győzelem, aztán mégsem lett belőle

semmi. Tényként le kell szögezni, hogy a
találkozó utolsó szakaszában nagy fáradt-
ság jelei kezdtek mutatkozni a hazai csa-
pat játékosain. A már említett Johnson
kétnapos repülőút után lépett pályára, sé-
rülések is gyengítik a csapatot, de még a já-
tékosok összeszokottsága is hagy némi kí-
vánnivalót maga után. Most ugyan joggal
lehetne kifogásokat emelni a játékveze-
tők tevékenysége ellen is, hiszen főleg az
utolsó negyedben hibát-hibára halmoztak,
amelyek kizárólag a hazai csapatot sújtot-
ták, de minek. Sajnos, ez már szerves ré-
szévé kezd válni a honi bajnokságnak…

„Nagyon sajnálom, hogy lelkes szur-
kolóink, akik végig buzdították a csapa-
tot, csalódottan kellett, hogy távozzanak
a mérkőzésről. Bízom benne, hogy a csa-
pat teljes összerázódása után, már ilyen
kellemetlen élményben nem lesz részük”
– mondta el lapunknak Paulík József
klubmenedzser. 

Pontszerzők: Jones 18, Kratochvíl és
Bilič 17-17, Johnson 13, Dubovský 6, Ma-
this 4 – Robertson 22, Čošič 19

További eredmények: Handlová – Ži-
lina 91:70, Levice – Nitra 84:81 (hossz.
után), Sp. N. Ves – Prievidza 91:87. B.
Bystrica – szabadnapos volt.  

A tabella állása:
1.  Sp. N. Ves 3 3 0 259:211 6
2. Nitra 3 2 1 262:222 5
3. Prievidza 3 2 1 247:218 5
4. Svit 3 2 1 232:227 5
5. Handlová 3 1 2 224:238 4
6. Levice 3 1 2 211:245 4
7. MBK Rieker 2 1 1 160:167 3
8. Žilina 2 0 2 143:175 2
9. B. Bystrica 2 0 2 134:169 2   

Ezen a héten ismét két fordulóra kerül
sor, szerdán Privigyére utazik az MBK
Rieker, majd szombaton hazai csar-
nokban fogadja a jelenleg második
Nyitra csapatát. A találkozó hagyomá-
nyosan 18 órakor veszi kezdetét.

Fotó: Milan Drozd

Idegenben győzelem, idehaza vereség

NőK I. LIGA

Nagytapolcsány – Csallóközaranyos 19:28 (12:8)
Bár a vendégek szereztek vezetést, a hazaiak zsinórban lőtt hét gól-

jukkal, már-már biztosnak látszó előnyre tettek szert. Igaz, ebből a csal-
lóköziek félidőig hármat ledolgoztak, de ez sem látszott túl megnyug-
tató eredménynek. A második félidőben, aztán egy erőtől duzzadó, lel-
kesen játszó aranyosi csapat futott ki a pályára. Most ők lőttek nagy ha-
marjában hat gólt, így náluk volt az előny. És ezt már ki sem engedték
a kezükből, sőt, az előny növelésére is futotta erejükből. Pedig a haza-
iak sok mindent elkövettek ennek megfékezésére. Különös agresszi-
vitás vett rajtuk erőt, ami később átment durvaságba, alattomosságba.
Előbb Olajos M. , majd Szabó voltak kénytelenek sérüléssel elhagyni
a pályát, de legrosszabbul Turzáné Szalay Szilvia járt, akit a nyitrai kór-
házba kellett szállítani agyrázkódás gyanújával(!?) 

Vendég góldobók: Pažúrová 8, Olajos M. 7, Turzáné Szalay 6, Szabó,
Kasznár és Švec-Somogyi 2-2, Olajos V.

A naszvadiak/ímelyiek lapzártánk után játszották mérkőzésüket
Bytčán. 

NőK II. LIGA 
Gúta – Uhrovec 25:17 (12:10)
Hazai góldobók: Vass 6, Oláh és Kürti 5-5, T. Navrátilová és Haris

E. 3-3, Bogár 2, K. Navrátilová.
Gúta – Martin 17:17 (11:9)
Hazai góldobók: Kürti  és K. Navrátilová 5-5, T. Navrátilová és Vass

3-3, Csente K. -dm-

Szinte hihetetlen, mi minden megtörténhet labdarú-
gásunkban. Nem mintha már nem találkoztunk volna
hasonló esettel, de nem engedhetjük meg magunknak
azt a luxust, hogy kézlegyintéssel intézzük el a hasonló
visszásságokat. A múlt szombati Őrsújfalu – Lakszakállas
ifjúsági, illetve az ugyancsak Őrsújfalun lebonyolított He-
tény/Őrsújfalu – Lakszakállas diákmérkőzésekre kikül-
dött játékvezetők egyike, a komáromi O.V., szemmel lát-
hatóan illuminált állapotban érkezett a mérkőzések hely-
színére. Sőt, ragaszkodott feladatának elvégzéséhez, tehát
ilyen állapotban is úgy érezte, képes az egyik találkozón
az asszisztensi, a másikon játékvezetői feladatát ellátni.
A klubvezetők látva a „spori” félreérthetetlen állapotát,
előbb tiltakoztak, majd kénytelenek voltak felhívni a já-
tékvezetői testület alelnökét, aki azonnal a helyszínre ér-
kezett, és az alkoholtól mámoros urat hazaküldte.

Ennek a történetnek legnagyobb tragédiája az, hogy ép-
pen az ifjúsági labdarúgást degradáljuk le a legnagyobb
mélységekbe. Azt, ahol a legnagyobb szükség lenne pél-
daképekre, a felnőttek példás viselkedésére. Kíváncsian
várjuk a TLSZ döntését ebben az ügyben, mivel nagy
csorba esett úgy a játékvezetői testület becsületén, mint
főleg a fiatalok mérkőzéseinek tisztaságán egyaránt.
Meddig lehet ezt tűrni? 

Johnson (fehérben) kétnapos repülőút
után is vállalta a játékot 

Meddig lehet ezt tűrni? 




