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Nagyon nehéz hetet tudhat maga mögött a szlovák belpolitika. Megtörtént az,
ami egyébként az utóbbi napok történéseire való tekintettel várható is volt. Iveta
Radičová kormánya időnap előtt befejezte tevékenységét, koalíciós partnerének,
a Szabadság és Szolidaritás Pártjának köszönhetően. Hosszú huzavona után, az
európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus megszavazását a miniszterelnök bi-
zalmi szavazással kötötte össze, ám ez sem tántorította el Sulíkékat „elveik” meg-
tartásától, és szavazataikkal a mélybe rántották azt a kormányt, amelynek ma-
guk is tagjai voltak.

Lakszakállas:
Emberi csontokat találtak

A szélhámosság
nem ismer határokat

Részletek a 7. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek az 9. oldalon

Felrobbant és kiégett

Akomáromi Damjanich utcában október 10-én
este tizenegy óra körül lángra kapott, majd
teljesen kiégett egy szürke Audi A8-as típusú

személygépkocsi. Az autó a lakóházak közti par-
kolóban gyulladt ki. Több szem- és fültanú el-
mondása alapján két robbanást is hallani lehetett.

A tűzoltók a gyulladás után tíz percen belül a
helyszínre érkeztek, és két perc alatt eloltották a
lángokat. A tűz oka egyelőre ismeretlen. Személyi
sérülés nem történt. Božena Bruchterová, a nyitrai
kerületi rendőrkapitányság szóvivője lapunknak
elmondta, hogy a személygépkocsi tulajdonosá-
nak 8000 euró kára keletkezett, valamint a rend-
őrség nyomozást indított idegen tárgy megrongá-
lása vádjával. ssy, fotó: gp

Kápolnaszentelés
a Selye János Egyetemen

A Selye János Egyetem diákszállóján ke-
rült felszentelésére az egyetemi kápolna
és pasztorációs központ, amit Bezák Ró-
bert nagyszombati érsek végzett.

Folytatás a 2. oldalon

Sulíkék elintézték,
jöhetnek a választások Múlt heti számunkban megszólítottuk olva-

sóinkat egy nagykeszi kislány, Czita Fanny
megsegítése érdekében. Mivel a kislány
rendkívül ritka genetikai betegségben szen-
ved, folyamatos vérpótlást igényel. Ezért, la-
punk az elmúlt péntekre véradást szervezett
a komáromi kórház transzfúziós osztályán.
Mi sem természetesebb, munkatársaink pél-
dával jártak elöl, így a szerkesztőség teljes
kollektívája megjelent a véradáson.

Ami viszont ennél is fontosabb, mi több,
számunkra igencsak kellemes megállapítás,
hogy felhívásunkra nagyon sokan mások is
megjelentek, amit az osztály munkatársai nagy
örömmel nyugtáztak. Az elmúlt hét folyamán
Tanyon, Lakszakállason és Komáromban szer-
veztek önkéntes véradást Fanny javára. Lak-
szakállason és Tanyon együtt 29, míg Komá-
romban 43 önkéntes véradó jelent meg a kór-
ház transzfúziós osztályán, tehát csak az el-
múlt héten 72-en járultak hozzá Fanny meg-
segítéséhez. Folytatás a 2. oldalon

Fannyka
köszöni!

Megjelentette adósai
listáját Gúta

Részletek
a 2-3. oldalon
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Gúta
A Városi Hivatal élt azzal a

törvényadta lehetőséggel,
hogy honlapján megjelen-
tesse adósai listáját. A fekete-
listán mindazok neve és címe
szerepel, akik 2010. december
31-ig nem fizették be ingatlan-
adójukat és több mint 165 eu-
róval tartoznak a városnak, a
cégek esetében azok kerültek
fel a listára, akik több mint
1 659 euró ingatlanadót nem
fizettek be. A kommunális
hulladék illetékével adósak a
legtöbben, 134 személy került
fel a listára.

Ing. Németh Iveta, a város
hivatalvezetője elmondta,
hogy az adóslista megjele-

nése óta már többen is befi-
zették tartozásukat, de sajnos
ezzel nem kerülnek le a listá-
ról, hiszen az oldal aktualizá-
lása a törvény értelmében a
következő évben történik
majd.

A fizikai személyek eseté-
ben a városkasszába be nem
fizetett ingatlanadó 8 368,02
eurós hiányt tesz ki, a jogi sze-
mélyek esetében ez a hiány
64 591,54 euró. A tartozók 50
870,13 eurós szemétdíj adós-
ságot halmoztak fel. Tehát a
városkasszából kb. 123 829,69
euró hiányzik, ami ezeket a
tartozásokat illeti.

csóka

Megjelentette
adósai listáját

Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepélyes alkalmon je-

len volt Elek László komá-
romi esperes, az egyetem rek-
tora, Tóth János, az egyetemi
tanács elnöke, Hortai Éva, va-
lamit az egyetem tanárai és
hallgatói. A jelenlévők ünne-
pélyes tanévnyitó szentmisét
hallgathattak a Szent András
-templomban, majd átvonul-
tak a Danubius diákszállóba,
ahol felszentelték a kápolnát.

A hallgatók lelki feltöltő-
dését is segítő kápolna szü-
letéséről Mgr. Nagy Pétert,
egyetemi és iskolai lelkészt
kérdeztük. „Még a tavalyi év
folyamán létesítettük az
egyetem diákjainak a Boldog
Salkaházi Sára Katolikus
Egyetemi Központot, hogy
lelki segítséget nyújtsunk a
nem egyházi egyetem katoli-
kus hallgatóinak. A közpon-
tunk hosszútávú terveiben
szerepelt a kápolna létreho-
zása is, mely a mai napon
megvalósult. A közösségi he-
lyiséget és a kápolnát a hall-
gatók számára alakítottuk ki,

ahol heti rendszerességgel,
minden szerdán szentmisét
fogunk celebrálni. A többi na-
pon is programokat szerve-
zünk a hallgatóknak, mégpe-
dig közösségi találkozók for-
májában“ - tette hozzá a lel-
kész.

Tóth Jánost, az egyetem
rektorát örömmel tölti el a
tény, hogy a nagyszombati ér-
sekség kezdeményezésére lét-
rejött a kápolna. „Fontos,
hogy a fiatalok számára le-
gyen egy hely, ahol talál-
kozni, beszélgetni tudnak,
ahová közös programokat
szervezhetnek és ahol lehe-
tőségük nyílik imádkozni. Az
imádkozás egyfajta beszélge-
tés Istennel, és éppen ezért
rendkívül fontos, hogy olyan
helyet válasszunk erre a célra,
ahol zavartalanul lehet Isten-
hez fordulni, hitet gyakorolni.
Hiszem és meggyőződésem,
hogy az egyetemi kápolna és
az újonnan kialakított közös-
ségi helyiség betölti ezt a kül-
detését" - mondta Tóth János.

Kép és szöveg: szénássy

Kápolnaszentelés
a Selye János
Egyetemen

A Híd-asok (néhány korábbi MKP-s) bevett
politikai munkamódszere, hogy az igazságra
rávilágítókat, a város és a polgárok érdekeit
védő embereket (pl. a KOMVaK kiszervezése
elleni petíció kapcsán) hazugnak nevezi, meg-
próbálva aláásni a hitelüket. Az ilyen jellegű le-
alacsonyító, az illető személyét sértő megnyi-
latkozásaiknak a képviselő-testület ülésein is
számtalanszor tanúja vagyok. Az ilyen mód-
szereket a jóérzésű emberek zsigerből elítélik,
ennek ellenére, ha a baráti sajtó teret ad a
mocskolódásnak, a lejárató hadjárat hatékony
lehet. Azt pedig, hogy a Híd-klub tagjai ha-
zugsággal vádolnak szinte mindenkit, aki el-
lenvéleményt mer megfogalmazni, minden
„sorstársam“ nevében visszautasítom!

Én az írásomban csupán a város érdekeit
tartottam szem előtt és nyilvánosságra hoz-
tam a történtek olyan olvasatát, amelyet a re-
akciójukból ítélve, nem szerettek volna az újság
hasábjain látni. Nekem, mint városi szóvivő-
nek az önkormányzat mindkét szerve véle-
ményét tükröznöm kell, a polgármesterét (a hi-
vatalét) és a képviselő-testületét egyaránt. Ha a
Híd-klub rendszeresen saját szája íze szerint in-
terpretálja a testületi történéseket, nekem a
függetlenség jegyében az a dolgom, hogy a
polgárokhoz eljuttassam a polgármester, a hi-
vatal és a testület nem Híd-as része véleményét
is. Hiszen ne felejtsük el, hogy ugyan az övék
a legnépesebb klub, és a testületi döntések
nagy része egy-két baráti „független“ szavazat-
nak köszönhetően az ő akaratukat tükrözi,
mégsem sajátíthatják ki maguknak sem a tel-
jes testületet, sem az abszolút igazságot. Annak
ellenére, hogy a testületi határozatoknál, ren-
deleteknél az önkormányzati demokrácia szel-
lemében a többség szavazata érvényesül, a
döntések nagyobbrészt nem egyöntetűek és a
vitákban számos vélemény elhangzik, sokszor

ellentétes álláspontok ütköznek. Nekem köte-
lességem a függetlenek és az MKP-sok véle-
ményét is képviselni a nyilvánosság felé, hi-
szen ők (eddig) sem sajtónyilatkozatokat nem
adtak ki, sem sajtótájékoztatókat nem tartot-
tak a véleményük markánsabb sajtóbeli meg-
jelenítése érdekében. A webtelevízióm testü-
leti beszámolóit is évek óta ilyen szellemben
szerkesztem. A feladatommal tehát abszolút
mértékben tiszában vagyok, és nem kívánok
úgy táncolni, ahogy egyes Híd-as képviselők fü-
tyülnek! A függetlenséget és az etikusságot
tessék a Híd-klub tagja által szerkesztett Ko-
máromi Lapoknál és a városi televíziónál szá-
mon kérni! Utána lehet nézni, hogy az utóbbi
években hányszor szerepeltek az újság hasáb-
jain és a televízióban Híd-as és Híd-közeli em-
berek és hányszor a velük úgymond nem egy
húron pendülő MKP-sek és függetlenek.

Az írásom margójára még annyit, hogy bi-
zony az igazság olykor kellemetlen és fáj, de a
megoldás az értelmes cáfolat, nem a köpkö-
dés. A Híd-asok jól tudják, ha kollektíven vá-
daskodnak, elkerülhető a személyes felelős-
ségrevonás, ezért nyilvánosan felszólítom a
Híd-klubot, hogy minden további írásuk kap-
csán közöljék az értelmi szerző, szerzők nevét,
illetve azokét, akik a nevük nyilvánosságra ho-
zatala tudatában is azonosulnak a leírtakkal!

Ezzel a témát lezártnak tekintem. A továb-
biakban sem én a szóvivő, sem a polgármester
szervezési osztályának érintett munkatársai
nem kívánjuk energiánkat és értékes időnket
a Híd-asok ízléstelen és rosszindulatú táma-
dásai elhárításával, a sajtón keresztüli meddő
üzengetéssel tölteni. Ennél vannak sokkal fon-
tosabb, a polgárok szolgálatát és boldogulásuk
elősegítését célzó feladataink.

Králik Róbert,
a Komáromi Városi Hivatal szóvivője

Az igazság fáj...

Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője Komáromban tar-
tott sajtótájékoztatót a Munka Utcai Alapiskola felújítására
kiírt pályázattal kapcsolatosan.

Emlékeztetett, hogy
a tanintézmény, amely
megyei viszonylatban
is a legeredményesebb
magyar tannyelvű alap-
iskola, még az előző vá-
rosvezetés idején közel
1,2 millió eurós pályá-
zati forrásokhoz jutott
a Regionális Operatív
Programból, amelyet
most a mezőgazdasági
minisztérium, koráb-
ban az építésügyi mi-
nisztérium kezelt. A pá-
lyázati forrás az iskola
mindhárom szárnyá-
nak felújítását és az esz-
közfejlesztést is ma-
gába foglalja.

A városvezetés azóta
három alkalommal is

kiírta a közbeszerzési pályázatot, ezek azonban mindhárom
esetben sikertelenül végződtek. Az idő azonban fogy, ahhoz,
hogy az iskola a pályázati forrásokhoz hozzájuthasson, a sike-
res közbeszerzési eljárást 2012. január 12-ig le kell bonyolítani.

„Miközben az idő telik, a hivatalnokok cselekvés helyett egy-
másra mutogatnak, és a felelősséget igyekeznek elhárítani ma-
gukról. Az iskola vezetése tehetetlenül figyeli az eseményeket,
az épület egyre sürgősebbé váló felújítási munkálatait rendre
elhalasztják, ami már a tanítás körülményeit is veszélyezteti.
Ezért felkerestem a város polgármesterét, Marek Antont, és fel-
ajánlottam metodikai segítségemet. Jómagam nem politikai
vagy más felelősöket szeretnék felkutatni, nem a mutogatást
szeretném folytatni, hanem a megoldás keresésében szeretnék
közbenjárni. A végső határidő egyre közelebb van, és valóban
nincs idő arra, hogy újságban üzengessen a város vezetése a mi-
nisztériumnak" – mondta Vörös Péter.

Megkerestük Komárom Város sajtószóvivőjét, Králik Róber-
tet, aki nem kívánt nyilatkozni a témával kapcsolatosan.

Így tehát még várnunk kell, hogy mikor lesz újabb közbe-
szerzési kiírás, azonban reméljük, hogy a kiírást sikerül a meg-
hirdetett időpontig véghezvinni.

ssy

Nincs értelme az
üzengetéseknek

A Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete
keretében működő

NNaaggyymmeeggyyeerrii  FFoottóókklluubb
„„IItttt  vvaann  aazz  őősszz,,  iitttt  vvaann  úújjrraa““  
ccíímmmmeell  ffoottóóppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett..

A kiválasztott fotókból 2011. december 1-
jén tárlat nyílik a Nagymegyeri Városi Művelődési Köz-
pontban. A legjobbnak ítélt fotósok díjazásban részesülnek.

Pályázati feltételek:
- A fotók beküldési határideje 2011. november 13. 
- 1 pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, amelyeket elekt-

ronikus formában a következő mailcímre várunk: foto-
klubvelkymeder@gmail.com. Kérjük, tüntessék fel a fotók
címét, valamint az elérhetőségüket. 

- A kiválasztott fotók alkotóit mailben értesítjük. 
- A pályázók vállalják, hogy a kiállításra bekerült fotókat

A4-es formátumban 2011. november 25-ig eljuttatják a
Nagymegyeri Városi Művelődési Központba, melyről bő-
vebb információkat mailben kapnak a kiértékelést köve-
tően.

Folytatás az 1. oldalról
A késő esti órákig elhúzódó

vita után, Iveta Radičová mi-
niszterelnök rövid felszólalá-
sában, szinte könnyeivel küsz-
ködve kérte a képviselőket az
európai pénzügyi védősánc
megszavazására. Szlovákia
megítélése, valamint gazda-
sági helyzetének megerősí-
tése volt a tét, de ez is kevés-
nek bizonyult.  A legerősebb
ellenzéki párt, a

Ez annyira felgyorsította az
eseményeket, hogy szinte
óránként lehetett beszámolni
új és új történésekről. A Smer-
SD ahhoz a feltételhez kötötte
az európai pénzügyi védősánc
megszavazását, hogy a parla-
ment jóváhagyja a választási
ciklus lerövidítését, és előre-
hozott választásokat ír ki. A
parlament szinte néhány óra
leforgása alatt elfogadta a vá-
lasztási ciklus lerövidítéséről
szóló alkotmányos törvényt,
és 2012. március 10-re kiírta
az előrehozott parlamenti vá-
lasztásokat. Második pont-
ként a Smer-SD hathatós tá-
mogatásával megszavazta a
„kormánydöntő” védősánc tá-
mogatását is. Ezzel azonban
messze nem fejezte be heti
munkáját a parlament. Mivel
Richard Sulík házelnök ön-
szántából nem volt hajlandó
lemondani tisztségéről, a par-
lament nagy többséggel levál-
totta funkciójából. Helyébe a
régi-új elnököt, a KDH parla-

menti frakciójának vezetőjét,
Pavol Hrušovskýt választotta
meg házelnöknek.  

Múlt pénteken reggel az-
tán Iveta Radičová kormány-
főt fogadta Ivan Gašparovič
köztársasági elnök, aki alkot-
mányos kötelességét telje-
sítve, visszahívta a Szlovák
Köztársaság kormányát. A
parlamenti pártok elnökeit
hétfőre (lapunk megjelené-
sének napjára) hívta meg, a
további lépések megbeszé-
lése céljából. 

A kedélyek persze nem csi-
tultak, hiszen Richard Sulík
pártelnök és leváltott parla-
menti elnök, panasszal kíván
élni az alkotmánybíróságnál,
mivel erős kételyei vannak az
európai pénzügyi védősáncról
való szavazás időpontjait ille-
tően.  Ebben Ján Drgonec al-
kotmányjogász is kifejtette vé-
leményét, amely igencsak kö-
zeli Richard Sulíkéhoz. Ellen-
kezőleg, a szlovák politikai
elit fellélegezhetett, hiszen

néhány óra leforgása alatt
Szlovákia – véleményük sze-
rint – visszanyerte megbízha-
tóságát az Európai Unióban,
mert bizony néhány napig
mással sem foglalkozott a vi-
lágsajtó, mint a kis ország
megbízhatatlanságával, hitel-
vesztésével. 

Így vagy úgy, a választópol-
gár újabb megpróbáltatások-
nak lesz kitéve az elkövetkező
hónapokban. Nemcsak gaz-
dasági, de politikai kérdések-
ben is. Újra elárasztanak ben-
nünket a billboardok, szóró-
lapok, a médiából csorogni
fog a politikai propaganda,
amely négyévente megis-
métli önmagát. Az egyes pár-
tok ismét elénk tárják a min-
dennél szebb jövőképet, de
ami ennél is fontosabb, né-
hány hónapig újra „kedves
polgártársak“ leszünk, akikért
a parlamentbe igyekvő� pár-
tok hajlandóak lesznek akár
megfeszülni is…

Böröczky József   

Sulíkék elintézték, jö hetnek a választások

Néhány hónapig újra „kedves 

polgártársak“ leszünk

Robert Fico vezette Smer-SD
parlamenti képviselői ugyan
a tanácsteremben tartózkod-
tak, prezentálták is magukat,
de nem szavaztak. Bár Fico
Szlovákia szempontjából lét-
fontosságúnak nevezte az eu-
rópai pénzügyi védősánc

megszavazását, politikai
szempontból azonban lehető-
sége nyílt az előrehozott vá-
lasztások kikényszerítésére.
Sikerült! A 124 teremben tar-
tózkodó parlamenti képviselő
közül mindössze 55-en sza-
vaztak igennel, kilencen sza-
vaztak ellene, míg 60 képvi-
selő nem szavazott. Ezzel a
parlament nemcsak az euró-

pai pénzügyi védősáncot uta-
sította el, de kifejezte bizal-
matlanságát is Radičová kor-
mányával szemben. 

Az ülés utáni rögtönzött saj-
tótájékoztatókon aztán vala-
mennyi párt képviselője el-
mondta véleményét a történ-
tekről. Iveta Radičová távo-
zásra szóllította fel Richard

Sulíkot, a parlament elnökét,
a Szabadság és Szolidaritás
pártjának elnökét, valamint a
párt minisztereit. Sulík erre
úgy reagált, hogy meg sem
fordult fejében a lemondás
gondolata, és különben is „a
képviselők a kormánytól,
nem pedig a parlamenttől

vonták meg a bizalmat“.  A
miniszterelnök egyben fel-
kérte Mikuláš Dzurinda párt-
elnököt, lépjen kapcsolatba
Robert Fico pártelnökkel, az
európai pénzügyi védősánc
Smer-SD általi támogatásának
érdekében. Ez meg is történt,
és amint az várható volt, a
megállapodás hamar meg-
született. Igaz, ezért nagy árat
fizettek többen is. 

Folytatás az 1. oldalról
MUDr. Elena Hrabovská, a

komáromi kórház transzfúziós
osztályának főorvosa a követ-
kezőket mondta el lapunknak
a célzott véradás kapcsán:
„Nagy öröm számunkra ez a
mai nap. Osztályunkon min-
den pénteken lehet vért adni,
és míg más heteken átlagosan
10 és 20 között mozog az ön-
kéntes véradók száma, addig
ma 43-an adták vérüket.
Nagyra értékelem az önök fel-

hívását, hiszen köztudott do-
log, hogy egy-egy emberi sors
leírása tömegeket képes meg-
mozgatni, most is ezt látjuk.
Nagy segítség ez nemcsak a
kislánynak, de több olyan pá-
ciensnek is, akiknek feltétle-
nül vérre van szükségük” –
mondta el a főorvos asszony.  

Mint már említettük, szer-
kesztőségünk munkatársai
élen jártak ebben az emberi se-
gítségnyújtásban. Lapunk fő-
szerkesztője, Szénássy Tímea és

Fannyka köszöni! 
a szerkesztőség asszisztense,
Ganzer Andrea először vettek
részt véradáson, míg grafiku-
sunk, Soóky Gergely már ne-
gyedszer segített az arra rászo-
rulókon. A főszerkesztőt kér-
deztük, milyen érzésekkel tá-
vozott a talán legnemesebb em-
beri cselekedet helyszínéről?
„Mi sem volt természetesebb
számomra és munkatársaim
számára, mint személyesen is
hozzájárulni Fannyka megse-
gítéséhez. Nagyon jó érzés
tudni, hogy ezzel a néhány per-
ces, fájdalommentes véradás-
sal, akár emberi életet is ment-
hetünk. Mindenkinek aján-
lom, aki teheti, hiszen semmi-
vel nem lehet pótolni ezt az ér-
zést. Lapunk nem először segít
bajbajutott embertársunkon,
de meggyőződéssel állítom,
nem is utoljára. Kitapasztaltuk
ugyanis, hogy olvasóink soha
nem hagyták cserben a rászo-
rulókat akkor, amikor segítsé-
güket kértük. Megkockázta-
tom, nekünk vannak a legna-
gyobb szívvel megáldott olva-
sóink, akiknek ezúton is kö-
szönöm segítségüket” –
mondta el Szénássy Tímea. 

Ezen héten, szerdán Nemes -
ócsán, majd csütörtökön Izsán
lehet vért adni, a transzfúziós
osztály munkatársai szeretet-
tel várják az önkéntes véradó-
kat. Előre is köszönjük!

-böröczky-  
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Nyílt napok az Ipari Középiskolában

Madaron rendezték a TAT
utolsó fordulóját, és az ese-
mény kapcsán minduntalan
az ember eszébe jut a mon-
dás: Minden jó, ha vége jó!
Ezt érezhette az, aki mind a
hat fordulón keresztül figye-
lemmel kísérte a tehetség-
kutató verseny egyes „fázi-
sait”.

Szombat este már a vetél-
kedő előtt érezni lehetett, itt
valami nagy dolog fog tör-
ténni. Alapjában véve min-
den adott volt a sikerhez. Egy
felújított modern kultúrház,
remek szervezés, kitűnő
hang- és fénytechnika, no
meg a szereplők. Persze
mindez keveset érne egy
olyan publikum nélkül, mint
amilyen Madaron volt. Hiva-
talos források szerint 350-en
voltak kíváncsiak a több mint
kétórás programra. Először
Mgr. Tóth Tünde konferan-
szié ismertette a találkozó leg-
fontosabb mozzanatait, ez-
után Édes István polgármes-
ter kifejezte elismerését, hogy
a TAT szervezői Madarra is
gondoltak. Folytatásképpen
következtek a versenyzők. A
bemondók utolsó témája a
szerelem volt. Fišer Ádám be-
mondó ezen a  napon nagyot
produkált. Felszabadultan
szórta a jobbnál jobb poéno-
kat. A tallósi Babos Kitti elő-
adásában főleg a humor do-
minált. Az egyes poénok igen
jól illettek a kétperces mono-
lógjába. A vezekényi Mázsár
Mónika egy kicsit más meg-
közelítésbe helyezte a témát.
Kicsit bizzar, de mindenkép-
pen élethű és tanulságos ese-
tet dolgozott fel. A keszegfal-
vai Szolik Judit betegen is vál-
lalta a fellépést, és így is látni
lehetett kivételes tehetségét.
Az elmúlt fordulókból ugyan-
csak betegség miatt hiányzó
feketenyéki Haver Lívia, egyik
legjobb, ha nem a legjobb
„Állj ki és mondd!” monológ-

ját hallottuk. Az ipolyszakál-
losi Szabó Bianka a múlt hé-
ten hiányzott, és a távolmara-
dásának okát szőtte bele a
Szerelem előadásába, nagyon
őszintén. 

Az énekesek versenyszámai
ABBA produkciók hiteles pre-
zentálása, valamint duettek
megformálása volt. A hazai
Szuri Dóra parádézott. Mind-
két számánál érezhetően für-
dőtt a sikerben, főleg a duett-
nek volt átütő ereje, amit a
közönség vastapssal jutalma-
zott. Az Ipolyszakállos színeit
képviselő Ozsvald Gabriella
szépen oldotta meg a felada-
tát. Részéről jellemző az élő
zenei kíséret, most is így volt.
A keszegfalvai Mészáros Ta-
más Madaron is learatta a
„babérokat”. A tallósi Bús
Anikó mindkét esetben na-
gyon nehéz számmal képvi-

seltette magát. Horváth Réka
Feketenyék színeiben a TAT
fordulóiban nem jellemző ze-
nei kísérettel lépett színpadra.
A vezekényi Putyera Enikőt a
dalválasztásai mellett a szín-
padi megjelenésért is meg
kell dicsérnünk. A színvona-
las rendezvényhez nagyban
hozzájárult Ölvecky András és
Habodász István, a tallósi
break csapat, valamint a Szig-
nál tánccsoport. A verseny vé-
gén a közönség felállva tap-
solt – ilyen még egyetlen ese-
ményen sem volt! 

Lezajlott a TAT tehetségku-
tató verseny. Az augusztusban
kezdődő fesztivál hat héten
keresztül tartotta izgalomban
a nézőket. Még hátravan a no-
vember 5-i gála, melyet Gútán
a művelődési központban
rendeznek.

Kép és szöveg: -pint-

A nézők állva tapsoltak

Véget ért a bemondók
és énekesek versenye

Fišer Ádám 
bemondó

18 éves. A Selye János Gim-
názium végzős tanulója. Sza-
badidejében sportol. Szereti
a focit, no meg a sört. Sokat
lóg a haverokkal. Beugróként
vesz részt a versenyen. Élvezi
a népszerűséget. Őszinte,
egyedi előadásmódja kelle-
mes színfoltja a tehetségku-
tató versenynek.

Szuri Dóra
énekes

17 éves. Zenei képességeit
egy amatőr zenekarban gya-
korolja. Dóra a Selye János
Gimnázium harmadikos ta-
nulója. Éli a fiatalok minden-
napi életét. Szeretné, ha még
többen megismernék tehet-
ségét, s erre legjobb mód ez a
tehetségkutató verseny. El-
mondása szerint a TAT sok
mindent adott számára, és re-
méli, hogy még adni is fog. 

A madari forduló hazai versenyzői

Engedtessék meg, hogy egy szülő reagáljon a „Kész átve-
rés“ című cikkükre. Ennek a cikknek én a „Kész átverés 2“
címet adtam volna, mivel ezt már egyszer eljátszották itt Ko-
máromban! 

Történt ugyanis, hogy nyáron jött egy csapat és „Mickey
egér mókatára“ címen egy 3 órás előadást (mármint ennyi
volt feltüntetve a plakáton) adtak elő kb. 8-10 euróért. Nos
ami változott, az csak az előadás hossza volt, mert csak pár
perccel volt hosszabb, mint 2 óra. S hogy miben hasonlít a
mostani blamaelőadáshoz? Csupán annyival, hogy ugyan-
azokat az embereket véltem felfedezni. A bosszantó akkor
az volt, hogy semmi nagy előadás nem volt, mivel mutogató
embernagyságú babák összevissza (nem betanult) mozgást
imitáltak, s a Donald-kacsa (aki épp az a fiatalember volt,
aki a jegyeket szedte a dínó produkcióra) olyan részeg volt,
hogy már annak is örülhettünk, hogy túlélte beöltözve ga-
tyarohasztó melegben tele füsttel az előadást. Nos, ismé-
telném: ez mind 8-10 euró/fő volt. Azt sem szabad ki-
hagyni, hogy a kb. 200 gyerek 50%-a tudta, miről van szó,
mert nézi a rajzfilmet (ám egy „színpadi“ előadásnak jobban
oda kell figyelni a részletekre, hogy lekösse a gyerekeket), de
kicsit unalmas volt. Mi is ehhez a csoporthoz tartoztunk. A
másik csoport (25%) az a csoport, akik szlovákok voltak, te-
hát nem is értették és nem is kötötte le a csemetét az elő-
adás, így ők egyébként is hamarabb hazamentek. Nos, ezt
az előadást kb. 25-30 euróért úsztuk meg 3-an. 

De visszatérve a mega dínókiállításra. Tehát ezt a Kész át-
verés 2 programot ismét „ismert“ emberek hozták össze,
összegezve mindent 10 euróba került a 3 perc alatt lajhár
mozgásban körbejárható vicces szobrok, akik idézve a cikk
szerzőjét szobanövényt majszolgatva néznek egy agyonko-
pott krokodilt, miközben amúgy is levegő hiányában szen-
vedett az a kis helyiség, ahol ez a „megaprodukció“ volt, és
3 percenként büdös füstöt engedtek az emberekre. Csúcs-
produkció. A mozi meg maga volt az ámulat. Egy paraván,
pár szék és egy már elunt történetet elmesélő film ment,
amit már vagy ezerszer adott mindegyik televízió-adó. Hoz-
zátenném: bizonyára nem lett volna ennyi felháborodott
szülő (mert higgye el, van sok), ha a jegyet ugyanazon az
emeleten árulták volna ahol a kiállítás volt. Mindenki meg-
látta volna, és hátat fordítva lemennek a friss levegőre a cse-
metével a játszóparkba, és jobban szórakoztak volna. Ösz-
szehasonlítás-képpen kb. 13 euró volt Győrben a dínó kiál-
lítás. Aki volt, az tudja miről beszélek. Érdeklődve kérdez-
ném Önöket vagy azokat ez embereket, akik rábólintanak
ilyenre, hogy nem szégyenlik magukat beengedni és
hagyni, hogy ez történjen. Vagy egy VMK, ami ugye városi
„művelődési“ központ. Hol volt itt a művelődés????? Kíván-
csi lennék, hogy ezt meg lehet tenni? A végén csak annyi,
hogy ezek az emberek mennek még Nagymegyerre, Duna-
szerdahelyre (mivel arrafelé dolgozom, látom a hirdetőtáb-
lákat), és senki nem szól nekik, hogy ezt ne!!!

Tisztelettel egy a felháborodott szülők közül és olvasójuk
Švarba Ferenc

Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!

Ez év szeptemberében a Komáromi
Ipari Szakközépiskola 61. tanéve kez-
dődött el. Az inézményben több, mint
600 tanuló részesül magas szintű ok-
tatásban, a 24 osztály közül 19 ma-
gyar, 5 pedig szlovák tannyelvű. Az is-
kola igazgatósága október 20-tól 22-ig
nyílt napokat rendez, melyek elsődle-
ges célja a pályaválasztás előtt álló fi-
atalok tájékoztatása.

Az október 22-én, vagyis szom-
baton is az érdeklődők rendelke-
zésére álló tanintézményt az or-
szág legkülönbözőbb részéről jött
diáksereg népesíti be. A nyílt na-
pok rendeltetése elősorban az,
hogy segítséget nyújtson azoknak,
akiknek még nincs elképzelésük
a tanulmányaikkal kapcsolatban.
Nemcsak az alapiskolák kilencedi-
keseit, hanem az alsóbb osztályos

tanulókat is sok érdekes informá-
ció várja. A pályaválasztási tanács -
adók is tájékoztatást kapnak az
egyes tanulmányi szakokról. A
2012/2013-as tanévben magyar ta-
nítási nyelven a következő szako-
kon folytathatják tanulmányaikat
a mostani kilencedikesek: gépé-
szet, elektrotechnika, műszaki in-
formatika.  Szlovák tanítási nyel-
ven az elektrotechnika és a mű-

szaki informatika közül választ-
hatnak a leendő iparisták. Az ér-
deklődők megtekinthetik a szak-
tantermeket, a laboratóriumokat
és a kollégiumot is, természetesen
megfelelő tájékoztatás kíséreté-
ben. A rendezvény jelentőségét bi-
zonyítja, hogy az ott látottak nem -
egyszer váltak döntő fontosságúvá
a pályaválasztás során.

Dr. Tóth Katalin

20 éve a hagyományos receptek útján

Talán nincs olyan ember, aki ne járt volna
úgy, hogy megvette a szépnek tűnő árut a
nagyáruházban, majd mikor otthon tü-
relmetlenül belekóstolt, egy világ dőlt
benne össze. Talán nincs olyan ember, aki
egy termék összetevőit olvasva, a sok E betű
láttán, ne ijedt volna meg egy kicsit. Pedig
vannak esetek, amikor csupán a hagyo-
mányos recepteket kell követnünk, a ha-
gyományos hozzávalókkal. Van egy olyan re-
ceptünk a kenyérre, ami már évszázadok óta be-
vált, és nem kívánja a mesterséges adalékok mese-
világát. Ebben hisz a nagykéménynél található
C.B.C.G pékség csapata.

Liszt, só, víz és élesztő - ennyi kell egy igazi kenyérhez,
na persze odafigyelés és türelem is egyben. Sok esetben az
árversenynek köszönhetően már egyre több esetben doppin-
golják a kenyeret, hogy illatosabb és formásabb legyen. Sokáig ha-
sonlítson a friss kenyérre, de elkészítése is minél gyorsabb legyen.
A C.B.C.G csapata a hagyományos kenyérkészítési módszerre tá-
maszkodik. Nem sietteti a kelesztést mesterséges anyagokkal, és a
boltokban nem akarja elvarázsolni a vásárlót illatosítókkal. A vá-
sárlók tudják, hogy a művi úton előállított hozzávalók csak a kül-
sőben hordanak előnyöket, elfogyasztva viszont már más megle-
petéseket kínálnak. A C.B.C.G pékség üzletpolitikája nem a gyors,
olcsó és silány minőségű kenyérre épül, hanem a hagyományos re-
cept, a klasszikus hozzávalók és a megszokott, hét órás folyamat ke-
rül előtérbe - mondta el a 20. évfordulóját ünneplő C.B.C.G pékség
egyik ügyvezetője, Csicsó Péter.

A hagyományok tisztelete korántsem azt jelenti, hogy kínála-
tunkban nem szerepelnének az újszerű termékek és alapanyagok
- teszi hozzá Csalava Katalin, a pékség másik ügyvezetője. A kí-
nálatban ott vannak a teljes kiőrlésű, probiotikus termékek, vagy
a tönkölybúzából és rozslisztből készült péktermékek. Nem hiá-
nyoznak a cukorbetegeknek készülő finomságok, vagy a gyökér-
kenyér, és egyre népszerűbb a croissant vagy baguette. 

A hagyományos ízek, megbíz-
ható minőség mellett

nem szabad megfe-
ledkeznünk még egy
dologról - hangsú-
lyozza Szayka Ró-

bert, aki a pékség
melletti élelmi-
szerbolt üzemelte-
tője. Komáromi

emberek, az ősi re-
ceptek alapján,

nem ipari jelleg-
gel készítik el a

családok asz-
talára való
pékárut. A
mai világ-

ban azt látjuk, hogy a
nagyvállalatok látványtevékenysége gyakran megroppan és ingatag,
azonban a helyi kis- és középvállalkozásaink azok, amelyek a mi-
nőségre és a hosszútávú kapcsolatra építenek. A C.B.C.G húsz éve
is ezt bizonyítja, és mivel a vásárlók is egyre tudatosabban keresik
az eredetit és az egészségesebbet, meg vagyok győződve, hogy a pék-
ség csapata az összes helyi nagyáruházat is túléli - teszi hozzá a ko-
máromi kempós világbajnok, az üzlet működtetője. 

Kóstolja meg 
Komárom legnagyobb 
kenyerét!

A huszadik évforduló kapcsán a pékség közösen szeretné meg-
ünnepelni az elmúlt évek sikereit és a megállás nélkül dolgozó pé-
kek munkáját. Október 20-21-én minden vásárlóját, és minden ha-
gyományos ízek után kutató érdeklődőt vár a pékség a nagyké-
ményhez, ahol lehetőség nyílik megkóstolni Komárom legna-
gyobb kenyerét. A sok meglepetés, szórakozás és kóstolás mel-
lett bárki megkóstolhatja azt a közel öt kilós kenyeret, amihez
külön készíttetett formát a pékség a huszadik születésnapja al-
kalmából. A pékség szeretné megmutatni mindenkinek, hogy
egy olyan hely, ahol helyi emberek, hagyományos recept alapján
a vásárlók igényeire odafigyelve készítik el az emberiség egyik
legősibb eledelét. Immáron húsz éve.
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Az elmúlt hetek során elképesztő mó-
don megnőtt a hányásos, hasmenéses
megbetegedések száma környékünkön.
Ez talán annak is betudható, hogy meg-
kezdődött a tanév, de lehet, hogy a vál-
tozékony időjárás is közrejátszik a víru-
sok gyors ütemben történő terjedésé-
ben. Íme néhány jó tanács, praktika,
amit nem árt, ha észben tartunk, ha már
„bekaptuk a vírust“!

Hányás, illetve hasmenés leggyakrab-
ban a gyomor, a bélrendszer fertőzései mi-
att alakul ki. A kórokozók lehetnek víru-
sok, baktériumok, de a legfontosabb, amit
ilyenkor szem előtt kell tartanunk: a fo-
lyadékvesztés mértéke. Általában 2 nap
lappangási idő után kezdődhetnek a tü-
netek, gyakran magas lázzal, fejfájással,
hasfájással kísérve. Egyértelmű diagnó-
zist a széklet vizsgálata és a vérkép együt-
tesen adhat, de a legtöbb esetben a pana-
szok gyorsan elmúlnak, nincs is szükség
kivizsgálásra. 

Csecsemő, illetve kisgyermek korban
azonban súlyos következményekkel járhat,
ilyen pl. a kiszáradás, ami akkor következik
be, ha a bevitt és az ürített folyadék meny-
nyisége nincs egyensúlyban. Fontos tudni
pl.,hogy ha láz is csatlakozik a tünetekhez,
akkor az is jelentős folyadékvesztést okoz,
valamint, hogy a hányás veszélyesebb a
hasmenésnél, pusztán azért, mert folya-
matos hányingernél a folyadék felvétele
akadályozott. Ha hasmenést és hányást ta-
pasztalunk egyidejűleg, akkor néhány
órán keresztül ne vegyünk magunkhoz szi-
lárd ételt. Csak óvatosan szabad folyadékot
itatni, kortyonként, és a kortyok között

pár perc szünetet kell tartani. A mennyi-
séget csak lassan szabad emelni, nagyobb
mennyiségek a hányást provokálhatják.
Ha nem megy, nem szabad erőltetni, or-
vosi segítséget kell kérni. 

És, hogy mit igyunk? Nemcsak az el-
vesztett vizet, hanem az ionokat is pótolni
kell. Legjobbak az ún. izotóniás italok (pa-
tikákban nagy a választék), de lehet eny-
hén cukrozott, leheletnyit sózott teát is
itatni (a túlcukrozott fokozza a hasmenést).
Kisgyermekeknél javasolják a kipezsegte-
tett kóla fogyasztását. A következő néhány
napban pedig javasolt a diétázás, hogy a
gyomor nyálkahártyája regenerálódhas-
son, valamint probiotikum szedése.       

Azonban ha 24 óra elteltével is tapasz-
taljuk a problémákat, illetve ha a magas láz
vagy a hasi fájdalom folyamatosan fennáll,
mindenképpen indokolt orvoshoz for-
dulni! -na-

Praktikák hányás,
hasmenés esetén

A Szív Világnapja

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdemé-
nyezésére 2000 óta a világon mindenütt
egyszerre emlékeznek meg a Szívünk Nap-
járól. A szív sok mindenre képes: szeretni,
éltetni, vagy akár megszakadni. Nap mint
nap többször is mondatba foglaljuk a szí-
vet mint főnevet, abba viszont nagyon rit-
kán gondolunk bele, hogy a szív nemcsak
az érzelmeinkben, mondanivalóinkban
játszik nagy szerepet, hanem a testünk
működésében az egyik legfontosabb sze-
repet tölti be. Minden évben szeptember
utolsó vasárnapján világszerte a szívbe-
tegségekre hívják fel a figyelmet a Szív Vi-
lágnapja keretében.

Számos rendezvényen propagálják a szí-
vet kímélő egészséges életvitelt, a több

mozgást, a dohányzás elhagyását, az egész-
ségesebb táplálkozást, mérik a vérnyo-
mást, a koleszterinszintet, a vércukorszin-
tet. Az idei világnap jelmondata: Élj és
mozogj a szívedért!

E jelmondatnak megfelelően a hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola tanulói is készül-
tek erre a napra. Rendhagyó tornaórákon
mérték szívük terhelhetőségét. A diákok
több csoportra osztva hallgathattak elő-
adást az egészséges életmódról, a betegsé-
gek megelőzéséről. A nagyobbak az AIDS
betegségről kaptak bővebb felvilágosítást.
A bátrabbak Rancsó Melinda diplomás nő-
vérnek köszönhetően megmérethették a
vércukorszintjüket is. A nap végére kide-
rült, hogy minden Tarczys igazi jószívű!

(miriák)
Rancsó Andre felvételei

A Tarczysok kívánsága: Jó egészséget!   

Hetény

Új, „modern“ módszerekkel kísérle-
teznek a „bankszámla-kopasztók“.
A pénzszerzési paletta igencsak szí-
nes. Se szeri, se száma a különböző
sikeres akcióiknak. Íme, elrettenté-
sül egy a sok közül. 

A történet a következő: Egy kellemes
női hang felhívja Önöket, nagyon hi-
hető, búgó hangon és közli, hogy egy te-
lefonos társaság jóvoltából az Ön tele-
fonszámát sorsolta ki.  A hölgy az elején
mindjárt eléje megy a dolgoknak, és
leszögezi, hogy ez nem szélhámosság –
ez a valóság. Ön egy szerencsés ember.
A nyereménye: 2 mosógép, melyet az
egyik ismert mosógépgyártó vállalat
ajánlott fel, és ez még mind semmi,
ezenkívül még 7000 euró is üti a mar-
kát. Ehhez nem kell mást tennie, mint
bediktálja a pontos címét, valamint a
bankszámlaszámát, melyre a nyere-
mény összegét átutalhatják. Innentől
világos a dolog - mondhatná valaki, ez
egy sima szélhámosság.

Igen ám, de mi történik akkor, ha a
kliens megadja a pontos címét és a
bankszámlaszámát, és várja a beígért
nyereményt, hogy majd az említett
társaság átutalja neki. Ám megle-
pődve veszi tudomásul, hogy nem
hogy átutalták, hanem leemelték az
egész összeget a számlájáról. S most
jön a következő megállapítás: Hát ez
hülyeség – mondaná a tisztelt Olvasó.
Pinkód nélkül semmire sem mennek.
Igen ám, de a bankszámla-kopasztók
igencsak agyafúrt emberek, és tech-
nikailag mindig a gyártók előtt jár-
nak. Jelen esetben egy olyan sima kár-
tyát készítenek, amelyre egy pin-
kódblokkolót szerkesztenek. Ez 5 má-
sodpercig blokkolja a pinkód kérő jel-
zést, ilyenkor állítólag több kérdőjel
jelenik meg a bankautomata kijelző-
jén, ez alatt az idő alatt a tettesek be-
ütik a számlaszámot, és mire a pinkód
kérő leblokkolná a tranzitot, már meg-
kopasztották az egyén bankszámláját.
Íme egy újabb pénzszerzési akció, ki-
játszva a nagy technikai vívmányt.
Ezek az esetek már több európai or-
szágban sikeresen „működtek”. Ezért
legyünk résen, és semmiképpen ne
adjuk meg a bankszámlaszámunkat
semmilyen társaságnak, még akkor
sem, ha busás összeg nyerése van ki-
látásban, mert a végén lenullázhat-
nak bennünket. S az esetek nagy ré-
szében igaz lehet Paudits Béla régi
nagy slágerének a címe: Futok a pén-
zem után.

-pint-

Nem tudjuk pontosan, milyen
munkavédelmi intézkedése-
ket kell pontosan betartani a
fák gallyazásánál, de a felvé-
telen látható dolgozók bizo-
nyára nagyot hibáztak. De ta-
lán nem is ők, inkább a válla-
lat vezetői. Mert ugye, védő-
szemüveg és fejvédő sisak nél-
kül fát gallyazni néhány méter
magasságban több mint ve-
szélyes lehet.

A szélhámosság 
nem ismer határokat

Veszélyes és felelőtlen
Egyik olvasónk múlt kedden, a reggeli

órákban készítette a fotót a VII. lakótelepen.
Egy rövid kommentet is hozzáfűzött a felvé-
telhez: „Ezek az emberek nemcsak magukkal
szemben felelőtlenek, de családjukkal szem-
ben is, hiszen az egész család megsínyli, ha
az édesapa és férj hosszantartó gyógyulásra
szorul, vagy ne adja az ég, még ennél is rosz-
szabb történik”.  

Ehhez valóban nem lehet semmit hozzá-
fűzni, hacsak azt nem, hogy olvasónknak 
tök életesen igaza van. -bör- 

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

NNyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
Hétfő-Péntek: 7:00 - 21:00Szombat 8:00 - 12:00

Tedd próbára a speedfitnesst!!!
Minőségi változás már

az első kezeléstől! Idősek
és fiatalok, férfiak és nők,
profi sportolók és rehabi-
litációra szorulók, vala-
mint alakformálási célo-
kat kitűző emberek szá-
mára a speedfitness a
leghatékonyabb techno-
lógia! 

Egészség és wellness ● testtartás javulása ● hát- és derékfájás enyhülése,
megszünése ● vér-és nyirokkeringés javulása ● általános közérzet javulása
Zsírszövet és cellulit csökkentése ● anyagcsere fokozódása ● kötőszövetek
erősödése ● zsírszövet csökkenése ● cellulit mértékének látványos csökke-
nése Izomépítés ● az izmok kíméletes felépítése minimális ín- és izületterhe-
lés mellett ● a test egészének megerősödése ● az erőnlét és az általános álló-
képesség nagymértékű növekedése ● sportolóknál teljesítményfokozás (rob-
banékonyság, gyorsaság növelése).

Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az most
a Speddfitness tréningjével már rövid idő alatt elérhető! Heti 2x20 perc elegendő
(mely megfelel 4 óra intenzív mozgásnak), hogy látható és érezhető sikereket
érjünk el az alakformálás és az izomépítés terén. Az edzés izmainak 90%-át
mozgatja meg egyszerre! Az elektromos impulzusok a fő izomcsoportokat
(mell-, hát-, kar-, has-, far- és lábizmok) és a mélyen fekvő izmokat (gerincoszlop
mellett) egyaránt dolgoztatják. A készülék hidat képez a rehabilitáció, a beauty-
és wellness, valamint a fitness világa között! 

Kép: Nagy Emese

II. DELTA fotópályázat!

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
- Természeti értékek
- Építészeti műemlékek
- Népművészet, hagyományok, szokások

Beküldési határidő: 2011. november 25.
Egy pályázó maximum 5 db képet küldhet be. Az előző évi pályázatra bekül-

dött képekkel nem lehet nevezni. Csak saját készítésű képeket várunk! Pontos
név és cím csatolása szükséges! A naptár címlapjára kiválasztott képek készítői
ajándékban részesülnek. 

Formátum: A beküldött fotók legalább 1.9 megapixel méretűek legyenek
(1600 x 1200) és felirat nem helyezhető el rajtuk. A fotókat elektronikus formá-
ban a deltakn @gmail.com vagy a delta.kn@mail.t-com.sk címre várjuk vagy sze-
mélyesen szerkesztőségünkbe (Ferencesek utcája 22, Komárom).

A Delta szerkesztősége ismét
fotópályázAtot hirdet, 

hogy megtaláljuk a legszebb képeket 
a 2012-es naptárunkhoz:

„Élet tájainkon és járásunk 
sokszínűségének bemutatása“.

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aa
LLééppééSSeekk  AA  mmeeGGooLLddááSSookk  ffeeLLéé

ccssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzáássoonn,,  
mmeellyyeett  aa  BBaarrááttnnőő  ppoollggáárrii  TTáárrssuullááss  sszzeerrvveezz  nnőőkk  rréésszzéérree

IIddőőppoonntt:: 2011. október 25., 10.00 órától 17-00 óráig
HHeellyysszzíínn:: Révkomárom, Szinnyei József Könyvtár, Eötvös utca 35
A program nőknek szól, akik válaszokat és megoldásokat keresnek, vagy
jobbá szeretnék tenni életüket. A foglalkozást akkreditált coachok vezetik
a life coaching (életvezetési tanácsadás) módszereivel.
Jelentkezni lehet a 0948 219 333 mobilszámon, 
vagy az info@baratno.com emailcímen. 
WWeebboollddaalluunnkk:: www.coaching.baratno.com 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjj::3 euró
A program támogatója

a Bethlen Gábor Alap.
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CSICSó község
önkormányzata, va-
lamint a Csemadok
csicsói alapszervezete
szervezésében októ-
ber 7-én,  a községi
kultúrházban került
sor az aradi vértanúk
emlékünnepségére.
A megemlékezés Föl-
des Csaba polgár-
mester köszöntő sza-
vaival kezdődött,
majd Kara Ákos me-
gyei alelnök és parla-
menti képviselő
Győrből szólt a jelen-
levőkhöz, akik ezután történelmi összefoglalót hallottak Petheő Attila, a komá-
romi Csemadok TV titkára, az MKP járási alelnöke tolmácsolásában. Az ünnepi
műsorban fellépett a helyi Csemadok mellett működő Porta Színpad és az asz-
szonykórus. A továbbiakban koszorúzás és gyergyagyújtás volt az aradi 13, vala-
mint Csicsó község hősi halottja, Lukáts József és a harcoló honvédek emlékére.
A rossz időjárásra való tekintettel elmaradt a fáklyás felvonulás a „Magyarnak
maradni“ emlékparkban. Kép és szöveg: -pint-

DUNAMOCS. Meg-
emlékezést tartottak
az aradi vértanúk em-
lékére a Falumúzeum
udvarán. 

Az ünnepi beszédet
Banai Tóth Pál polgár-
mester tartotta. Beszé-
dében kiemelte, hőse-
ink értünk haltak meg,
a mi generációinknak
is ki akarták vívni a
szabadságot. Gondol-
junk csak a 12 pontban
felsoroltakra, így pél-
dául a 4. pontban meg-
fogalmazottakra, mely
így szól: Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ezt kívánták
őseink, és mi felvidéki magyarok egyenlőséget kívánunk nemzetiségi tekintet-
ben, ne legyünk megkülönböztetve a többségi nemzettől, legyenek ugyanolyan
jogaink, mint a többi európai országban élőknek, ugyanolyan nyelvi jogaink,
mint másoknak! 

A kultúrműsorban felléptek a helyi alapiskola tanulói. Ezt követően a társa-
dalmi intézmények képviselői a megemlékezés koszorúit helyezték el az egykori
községháza falán lévő emléktáblánál.  (miriák)

Lajos Ilona felvétele

EKEl: Az aradi vértanúk emlékét megőrizendő, Ekelen is megemlékeztek
az 1848-49-es szabadságharc hőseiről. Igaz, a rendezvényen mindössze 40-en
vettek részt, de ők a legnagyobb méltósággal tisztelegtek a hősök emlékműve
előtt. Az MKP és a Csemadok helyi alapszervezetei, valamint az Ekelért Jóté-
konysági Alapítvány és az ekeli Via Nova ICS szervezték meg a megemlékezési
ünnepséget, amelyen Petheő Attila, az MKP járási alelnöke mondott ünnepi
beszédet. Kellemes meglepetésként hatott, hogy kizárólag a történelmi té-
nyeket foglalta beszédébe, és több helyszíntől eltérően, nem az aktuális poli-
tikához igazította a szabadságharc üzenetét. Ami következtéseket levont, az vi-
szont a jelenkor legaktuálisabb üzenete, különösen a felvidéki magyarság szá-
mára. A család, a nemzet és a haza szeretete!

Az ünnepséget, melynek végén a résztvevők elénekelték a Nemzeti Him-
nuszt, a helyi Bazsarózsa népdalkör és Lengyel Mária szavalata tették gazda-
gabbá. -bör-, A szerző felvétele

NAGyMEGyER: „Jövő kell itt,
esély kell itt, a szülőföldünkön!”
Az aradi vértanúk napja alkal-
mából a katolikus temetőben
megtartott megemlékezésen és
koszorúzáson hangsúlyozta a
fentieket ünnepi beszédében
Csáky Pál, a Magyar Koalíció
Pártja Országos Elnökségének
tagja. A szónok a megjelentek
előtt a vértanúk példáját emlí-
tette az önmagunkban való hitre,
önmagunk vállalására, mely egy
szikla, támpont, esély lehet az itteni magyarság megmaradására. „Ki a magyar?
Aki vállalja!” – intézte szavait az ünneplők felé Csáky Pál. A Csemadok nagy-
megyeri alapszervezete és a városi művelődési otthon által rendezett október
6-i ünnepségen Dr. Szaiff József honvédorvos sírjánál a Magyar Köztársaság
konzulja, Dr. Morován Zsolt is méltatta a hős aradi vértanúkat. Az ünnepi ese-
ményen Csémi Andrea versmondó és a helyi nyugdíjasklub Nefelejcs nép-
dalköre működött közre. Az ünnepség végén a koszorúzás következett, a szó-
nokokon kívül a város önkormányzata, a helyi Csemadok és az MKP alap-
szervezetei, az egyes tanintézmények, valamint társadalmi szervezetek he-
lyezték el a megemlékezés koszorúit az 1848/1849-es magyar forradalom és sza-
badságharc honvédorvosának sírjánál. A rendezvény a magyar himnusz
dallamaival zárult. Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Egészségügyi előadásokkal vette
kezdetét a hetedik alkalommal
megrendezett Kóczán Mór Napok.

A helyi iskola 2005-ben vette
fel a Kóczán Mór nevet, azóta
minden évben sor került az ese-
mény lebonyolítására. Az iskolában a
délelőtti órákban rendes tanítás folyt, vi-
szont délután már a versenyekre összpontosí-
tottak a tanulók. Az egyhetes programsoroza-
tot zumbával indították. Kedden papírgyűjtés,
töklámpakészítés, kora este pedig tábortűz
melletti szalonnasütés volt „porondon”. A szer-
dai nap a vetélkedők jegyében zajlott, majd
este zenés irodalmi estet hallgathattak meg Öl-
vecky András és Habodász István tolmácsolá-
sában. Csütörtökön a sportjátékok vitték a prí-
met. Kézilabdatorna, oviolimpia, este pedig a
„biciklis dervis“ élménybeszámolója. A 

Kóczán Mór Napok pénte-
ken atlétikai versennyel

folytatódtak, de sajnos
a rossz időjárás közbe-
szólt, így a versenyek
nagy részét az alapis-

kola folyosóján kellett
lebonyolítani. Kreatív

mozgásos játékok, kézmű-
ves foglalkozások, az újkori

olimpiákról szóló vetélkedők tették még szí-
nesebbé az idei Kóczán Mór Napokat. 

Péntek délután koszorúzás zajlott az iskolá-
ban, a sportcsarnoknál és a temetőben. Ezt kö-
vette az ünnepi gálaműsor a helyi kultúrház-
ban. Az egyhetes sorozat fő védnöke a helyi
alapiskola és óvoda volt, míg a Községi Hivatal
és a nyugdíjasklub társrendezőként „szállt be”
az esemény megrendezésébe. Kóczán Mór és
Vízváry Vilmos leszármazottjai is jelen voltak
ezen a rangos eseményen. -pint-

Kóczán Mór Napok

A lakszakállasi református templom tornya vízelvezető csa-
tornájának kiépítésekor több száz emberi csontot találtak. A
hír hallatán a nagy képzelőerejű emberek máris fabrikálták
a jobbnál jobb „színes“ történeteket. Mi módon kerülhettek
oda a csontvázak? Ki-ki előadta saját verzióját. Mielőtt azon-
ban a képzelőerő és fantázia tovább szárnyalna, úgy éreztük,
le kell hűteni a kedélyeket, és ez okból kifolyólag megke-
restük a legkompetensebb személyt, nagytiszteletű Varga
lászlót, lakszakállas és Szilas református lelkipásztorát,
hogy nyilatkozzon ez ügyben. 

Varga László elmondta,
hogy a templom vízelvezető
rendszerét építik ki, és így
jutottak el egy régészeti fel-
táráshoz. A templom északi
oldalán, a szentély mellett a
középkorban egy sekrestye
állt, melynek talapzatát si-
került feltárni. A régésszel
folytatott beszélgetés során
nyilvánvalóvá vált, hogy egy
sekrestye alapjait sikerült
megtalálni. „Látja, a vakolat
alatt tökéletesen látható a
befalazott ajtó“ – mutatta
Varga László. „Valószínűsít-
hető, hogy a sekrestye nem
sokkal a gótikus szentély
után épült, amit azonban a
református ősök lebontot-
tak, mert funkcióját elveszí-
tette. A másik - a sekrestye
melletti helyiség - valószínűleg a barokk korban épült. Amerre
a vízelvezető csatorna ki van vezetve, ott és abban az irányban
volt az eredeti pillér, amit lebontottak és újjáépítettek a sek-
restye kialakításakor“ – magyarázta a lelkipásztor. „A csontok-
ról annyi információt tudtam meg a régésztől, hogy valószínű,
a gótikus templomrész alapjának kiásása során kerülhettek át
a nyugati oldalra, úgy a 15. század végén, illetve a 16. század ele-
jén – mivel abban az időben a templom körül temető volt -,
ahol 1936-ban a torony alapját ásták ki. Így áttemették az em-
beri csontokat oda, ahol most megtaláltuk, mi meg szintén át-
helyezzük a sekrestye feltárása után egy újabb helyre. Úgy gon-
dolom, nincs ebben semmi szenzáció. Annyit mi is tudtunk,
hogy itt emberi csontok sokaságára fogunk bukkanni, azonban
a vízelvezető rendszert mindenképpen ki kellett építteni, így el-
kerülhetetlen volt, hogy ezeket megbolygassuk“. 

„Természetesen a sekrestye feltárása és dokumentálása után
mindent visszaállítunk az eredeti állapotba, így a csontok tö-
mege is visszakerül a földbe. Egyébként a feltárt sekrestye
alapjait, illetve a talált csontokat bárki megtekinthette“. Varga
László azt is elmondta, hogy a templom körül - mivel a kö-
zépkorban ide temetkeztek - még több emberi maradvány van
még mélyebben a föld alatt, de az igazi „szenzáció” valójában
nem ez, hanem az Árpád-kori rész alapjának a feltárása, vizs-
gálata, dokumentálása a gótikus résszel és az újonnan megta-
lált sekrestye alapjával együtt. Kép és szöveg: -pint-
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Lakszakállas

Emberi csontokat
találtak

Idén már minden iskolakezdőre
igényelhették támogatást

Az egyszeri, 10 000 forintos
támogatást pályázat útján
nyerhették el a családok, igé-
nyüket egy pályázati adatlap
beküldésével kellett igazol-
niuk. A nagymegyeri magyar
alapiskola előcsarnokában
megtartott ünnepélyes ösz-
töndíjátadáson a Rákóczi Szö-
vetséget képviselő Bajnóczi
Gábor kihangsúlyozta, hogy
ez a pénzösszeg nem a ma-
gyar állam támogatása, ha-

nem magyarországi civil szer-
vezetek, önkormányzatok, vál-
lalkozók és civil személyek
összefogásának, adakozásá-
nak eredménye. Korábban ezt
a támogatást csak a nehéz
anyagi helyzetben lévő, szoci-
álisan rászorult családok igé-
nyelhették, az idei évtől már
minden magyar alapiskolába
íratott iskolakezdő családja
pályázhatott. A tegnapi ösz-
töndíjátadás koordinátora a

Szakács- és cukrásztanulók
képviselték a nagymegyeri
Magán-szakközépiskolát a
csehországi Kolínban meg-
rendezett II. Gurmánfest el-
nevezésű nemzetközi ren-
dezvényen. 

A csallóköziek már a tavalyi
évfolyamon is részt vettek. A
mostani háromnapos ese-
mény első napján a tanulók-
nak lehetőségük volt elláto-
gatni a nymburki sörgyárba,
majd a Labe folyón sétahajó-
kázni, miközben a svédaszta-
los vacsorájukat fogyaszthat-
ták el a hullámok dalával kí-
sérve. Másnap a kolíni város-
nézést követően délután már
a szombati versenyre készü-
lődtek. Este a város polgár-
mestere ünnepélyesen fo-
gadta a külföldi delegációk
tagjait, köztük japánokat,
franciákat, üzbégeket, ukrá-
nokat, magyarokat, és termé-
szetesen a nagymegyerieket
is Szlovákiából, mintegy öt-
ven külföldit. A kulináris ver-
senybe az összes olyan közép-
csehországi szakközépiskola
is bekapcsolódott, ahol szaká-
csokat és cukrászokat képez-
nek. A szombati fesztivál dél-
előtt tíz órakor ünnepi felvo-

nulással kezdődött, melyben
a város fúvószenekara mazso-
rettekkel kísérve együtt masí-
rozott a részvevő csapatokkal.
A nagymegyeriek három fiú
alkotta szakácscsapata 120
adag harcsapaprikást galus-
kával készített a versenyre
Both Éva mesternő irányítá-
sával. A három lányból álló
cukrászcsapatuk élén Németh
Krisztina mesternővel viszont
220 adag somlói galuskával
várta az érdeklődőket a kolíni
főtéren zajló versenyre. A
szakmai zsűri az ételek minő-

ségén, ízén kívül a csapatok
sátrainak esztétikai elrende-
zését is figyelembe vette mi-
előtt meghozta döntését. A
Nagymegyeri Magán-szakkö-
zépiskola két csapatával tar-
tott az intézmény igazgatója,
Berényi Renáta is, aki boldo-
gan és nagy büszkeséggel új-
ságolta el, hogy a kiosztott
négy díj közül kettőt ők hoz-
hattak haza, egy harmadik
helyen kívül övék lett a zsűri
különdíja is. 

Kovács Zoltán
fotó: az iskola archívumából

Különdíjjal Csehországból

A magyarországi Rákóczi Szövetség ünnepélyes keretek kö-
zött adta át a magyar alapiskolába íratott kiselsősök szülei-
nek az idei évre is meghirdetett ösztöndíjakat. A nagyme-
gyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában ve-
hették át a szövetség iskolakezdőknek szánt támogatását az
ekecsi Arany János Alapiskolába beíratott gyerekek szülei is. 

Nagymegyer/Ekecs Nagymegyer és Vidéke Polgári
Társulás volt, élén Rostás
László elnökkel. Az 1989-ben
megalakult Rákóczi Szövetség
a határon túli, főleg a szlová-
kiai és kárpátaljai magyarok
kulturális és szellemi tevé-
kenységének támogatását
tűzte zászlajára. A Bartók Béla
Alapiskolába beíratott kisel-
sősök közül idén 55, míg az
Arany János Alapiskolába be-
íratottak közül 35 részesült a
szövetség támogatásában.

Kovács Zoltán 

A sikeres nagymegyeri különítmény

A Rákóczi Szövetség nevében
Bajnóczi Gábor szólt a megje-
lentekhez

Az ekecsiek is Nagymegyeren vehették át az egyszeri ösztöndíjat
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Ógyalla

VEĽKÁ  AKCIA

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KoMPlETNÁ REKoNšTRUKcIA BYTov A doMov
lAKÁSoK éS HÁZAK TEljES ÁTéPíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Rendőrök lepték el a ma-
gyar tanítási nyelvű óvo-
dát. Ezúttal nem azért vo-

nultak ki, mert bűncselek-
mény történt, hanem hogy a

gyerekeket hasznos dolgokra
tanítsák. Ebben segítettek az
Országos Rendőrfőkapitányság
vízirendőrsége komáromi egy-
ségének munkatársai, Jaroslav
Chlan vezetésével. A gyerekek
elsőként a mentőcsónakkal,

búvárfelszerelésekkel ismer-
kedtek meg. A vízirendőrök fel-
adata elősorban az élet-  és a
vagyonmentés, de sok más
dolguk is van: például ellenőr-
zik a kikötőket, a vízi jármű-
vek használatát de még bűn-
ügyi felderítést is végeznek. A
rövid ismertetőt követően a
gyerekek nagy örömükre beül-
hettek a mentőcsónakba. 

A program további részé-
ben megismerkedhettek a
drogkereső rendőrkutyával is.
Természetesen nem hiányoz-
hatott a járőrautó sem, amibe
be lehetett ülni.

A bemutatót megköszönve
a szülők segítségével madár -
ijesztő-kiállítást rendeztek az
óvoda udvarán. (miriák)

Rendőrök az óvodában
Marcelháza

Megyercs

Szívünk teljes szeretetével köszöntjük a drága
jó feleséget, édesanyát és nagymamát, aki ok-
tóber 15-én ünnepelte 70. születésnapját: 

Bende Teréziát  Komáromban.
E szép, felemelő ünnep alkalmából kívánunk
neki főleg jó egészséget, boldogságot és tisz-
telettel köszönjük a sok gondoskodást, törő-
dést és szeretetet, amit tőle kapunk.
Szerető férjed István, lányod Ildikó, fiad István és felesége Haj-
nalka, lányod Anett és párja Roni és az unokák Edina, Diana, Pi-
tyu, Niki, Barbi és Dominik, akik sok puszit küldenek a mamának.

„Születésnapodra Néked
Kívánunk sok szépet,
Boldog és vidám legyen
Számodra az élet.”

Október 10-én ünnepli 
18. születésnapját 

Ferenczi Viktor
Szilason.

Szívből köszöntik: apu, anyu, test-
vére Barbara és Veronika valamint

a Bartal családok és a jóismerő-
sök Komáromból.

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
E-mail: laslogaleazzi@gmail.com

Október második hétvégé-
jén már harmadízben ren-
dezték meg a hagyománnyá
vált szüreti ünnepséget, a
Bellő - Konkoly-Thege Pol-
gári Társulás és a Basternák
lászló Polgári Társulás társ-
szervezésében. A rendez-
vénysorozatot támogatták a
martosi és az ímelyi Csema-
dok alapszervezetei. 

Többéves hagyomány foly-
tatásaként a múlt hét szom-
bat délutánján nagy sürgés-
forgás közepette készülődtek
a szüreti felvonulás résztvevői
a híres abai szőlőhegyen. A
szájhagyomány szerint a
puszta neve Aba Sámueltől
eredeztethető, más elképzelé-
sek szerint az avarok (abarok)
nevét őrzi. Abapuszta ma
ugyan közigazgatásilag Ógyal-
lához tartozik, de a szőlősker-
tek egy része ímelyiek, másik
része ógyallaiak, nagyrésze pe-
dig martosiak tulajdonában
van.

A jelmezbe öltözött fiata-
lokból és felnőttekből álló tár-
saság közös nótával hangoló-

dott a felvonulásra és díszí-
tette fel a lovas szekereket. A
szüreti felvonulókat elsőként
egy ímelyi gazda, majd egy
ógyallai, végül a martosiak fo-
gadták. 

A házigazdák közül sokan
már az idei nedűvel kínálták a
díszes menet tagjait, amire a
hideg, szeles időben bizony
nagy szükség volt. A kisbíró a
dobszó után több alkalommal
hirdette ki a falu legaktuáli-
sabb híreit és a szüreti kultúr-
műsorra és az esti vigada-
lomra hívta az érdeklődőket.
A felvonulók jóval  öt óra kö-
rül értek el a Konkoly-Thege
Miklós  Művelődési Központ-
hoz, ahol további nótázással

és tánccal folytatták a mula-
tást. Majd következett a kul-
túrműsor, amelyben felléptek
az ímelyi Búzavirág énekkar, a
Szikes és Kisszikes citeraze-
nekarok, a martosi hagyomá-
nyőrzők, Guttmman Márk
mesemondó, az ógyallai Őszi-
rózsa népdalkör, a Bellő - Kon-
koly-Thege gyermek néptánc-
csoport, a naszvadi Viza cite-
razenekar, az ógyallai Piruett
Club táncosai.

Az idei szüreti ünnepség
fergeteges mulatsággal ért vé-
get, amelyen a zenei aláfes-
tést a lévai Romic zenekar
szolgáltatta. 

(miriák)
A szerző felvétele

Október elsején a Zsigó-farm
második alkalommal szervezte
meg a régiónkban egyre na-
gyobb közönséget vonzó fogat-
hajtó nemzetközi versenyét. A
versenykiírás céljáról Zsigó Kor-
nél elmondta: a fogatsport
megismertetése, tömegbázisá-
nak kiépítése és az érdeklődő
közönség sportszerű szórakoz-
tatása. A versenyek a fogatsport
hagyományainak megőrzését,
a magyar fogathajtó kultúra, vele kapcsolatban a kézművesség, a
szíjgyártók, kocsikészítők, kovácsok foglalkozásának fenntartása
és jövendő számára történő megőrzése.

Az összetett kettesfogat győztese Nagy Marcell (Gönyű) lett, má-
sodik Saru Zsolt (Hodos), harmadik Héregi Máté (Ács). Az össze-
tett egyesfogat győztese Bédi János (Ács), második Bédi István
(Ács), harmadik Bilkó Dávid (Szentpéter). Az összetett póni egyes-
fogat győztese Szabó Csaba (Szentpéter). A helyi fogatok versenyét
Sárkány László (Nádszeg) nyerte, második Szabó Csaba (Szent-
péter), harmadik Tóth Sándor (Madar) lett. Miriák Ferenc

Zsigó Kornél felvételei

A rendezvénysorozat pénte-
ken délután tárlatmegnyitóval
indult a Lilla Galériában „El-
mélkedések” címmel. Szabó
Ottó, festőművész alkotásait
és Őry Kata kosztümterveit
csodálhatta meg a nagyér-
demű. Este az önkormányzat
kultúrtermében Gál Tamás
előadásában  a  Nagyidai cigá-
nyokat láthatták az érdeklő-

dők. Közreműködött Bodonyi
András. 

Szombaton került sor a gyü-
lekezeti napra. Tíztől tizen-
négy óráig gyermekprogra-
mok, benne zenés áhítat a
templomban, kézműves fog-
lalkozások, sok játék, íjászat,
lovaglás várta a legkisebbeket.
A kora délutáni kultúrműsor-
ban közreműködtek: a pati Pi-

Újabb ötlettel álltak elő a megyercsiek. A Miku-
lás, a Nyuszi és a Napsugár bébi sikerén felbuz-
dulva, íme itt az újabb látványosság, az Ősz jelképe
a Madárijesztő, mely a falu főterén kapott lehető-
séget a bemutatkozásra. Az ötlettől a megtervezé-
sig illetve a kivitelezésig ugyanazok a személyek
vettek részt, akik az előző figurákat is alkották.
Kürthy Helena ötletgazda úgy gondolta, minden
évszak adja a maga fantáziáját, szépségét. A Ma-
dárijesztő pontosan 5,20 méteresre sikeredett, ami
azt jelenti, hogy ez az eddigi legnagyobb figura, melynek életideje decemberig tart. Ezután egy
másik alkotás váltja fel. Többen kíváncsian szemlélték, s voltak, akik fényképezkedtek is a ha-
talmas szalmabábu előtt. -pint- Kép: Kürthy Helena 

A rongálók másodszor is lecsaptak
Megyercs

5 méteres Madárijesztő

Múlt vasárnap reggel fél hat felé történt az
eset. Eddig ismeretlen tettes vagy tettesek
megrongálták a nemrég üzembe helyezett
buszmegállók egyikét.

Egyszerűen kitörték a díszítőelemeket. Nem
tudjuk, mi vezérelte őket a tett elkövetéséhez.
Lehet, hogy lekésték a hajnali buszt és ezért
dühödtek fel, vagy csak egyszerűen vagány-
ságból követték el tettüket. Egyelőre nincsenek
meg az elkövetők. A dologból rendőrségi ügy
lett. Nagyon nehéz megemészteni az olyan
tetteket, amit egyesek felelőtlenül visznek vég-
hez. Nem gondolva arra, hogy mások munká-
ját teszik ezzel tönkre pár másodperc alatt.
Úgy látszik, egyes embereknek nem szívügye
Megyercs arculatának fejlesztése, hanem in-
kább annak tönkretétele, rongálása. Sajnos azt

kell írjuk, hogy Megyercsen ez nem újkeletű
probléma. Nemrég egy hasonló „beállított-
ságú” egyén vagy egyének a helyi játszótér al-
kalmatosságaiban tettek kárt. Mind a mai na-
pig nincsenek meg a tett elkövetői. -pint-

Kép: Kürthy Helena 

Október 5-én  ünnepelte 
70. születésnapját 

Kürthy Károly Gelléren.
E szép kerek évfordulója alkalmá-
ból szívből gratulál, erőt, egészsé-

get, és hosszantartó boldogsá-
got kíván: felesége Jusztina,

fia Karcsi családjával, lá-
nya Mónika családjával,
bátyja Pityu családjá-
val és a Rácz család.

DELTA •   2011. október 17.

Hetedik alkalommal szervezte meg a hetényi református
Egyházközség a községi hivatal és vállalkozók támogatásá-
val az Újbori Ünnepséget. A péntek délutántól egészen va-
sárnap estig tartó esemény gazdag programot kínált az ér-
deklődőknek. A rendezvénysorozat 2003-ban indult útjára.
Volt ugyan egy éves kihagyás, így most újult erővel láthattak
hozzá e jeles egyházi nap megünnepléséhez. Az Újbor ün-
nepe egy jeles egyházi nap, Hetény pedig jellegzetes bor-
termelő község, így összekapcsolták a népi és az egyházi ha-
gyományt. 

Hetény ros Tulipán népdalkör, heté-
nyi óvoda, a helyi Tarczy Lajos
Alapiskola tanulói, a hetényi
Verőcke és Kis Verőcke. Tizen-
hét órától a Pályi János Báb-
színház bemutatta Vitéz László
c. előadását. Ezt táncház kö-
vette az Árgyélus zenekarral.

Vasárnap emlékezéssel  in-
dult a program, ahol az aradi
vértanúkra emlékezve megko-
szorúzták a kopjafát. Ünnepi
szónok Gyarmati Tihamér, az
MKP komáromi járási alel-
nöke volt. Közreműködtek a
Tarczy Lajos Alapiskola tanulói
és a hetényi református kórus.

Tizenegy órától a reformá-
tus templomban istentisztele-
tet tartottak az Újbor alkalmá-
ból és úrvacsorát.  Igét hirde-
tett Országh István pátkai re-
formátus lelkész, énekkari
szolgálatot pedig a  pátkai és
hetényi Gyülekezeti Kórusok
tartottak. 

A háromnapos rendezvény
délután egyházmegyei refor-
mátus nőegyleti konferenciá-
val zárult „NŐ-nek teremtve”
címmel. Igét hirdetett Fazekas
Zsuzsanna, komáromi lelki-
pásztor.

(miriák)
Rancsó Péter felvétele

A kultúrműsorban felléptek 
a helyi óvodások és alapiskolások

VII. Újbor Ünnepség 
és gyülekezeti napok

„Aba–hegy leve“ szüreti ünnepség

Fogathajtó
verseny 

Bagota
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KOS
Hullámzó kedélyállapo-
tod miatt sorozatos hi-
bákat követhetsz el a
munkádban és a magán-

életedben egyaránt. Próbáld meg
végre összeszedni magad.

BIKA
Munkahelyeden kihí-
vással járó feladattal bíz-
hatnak meg. Ez jó lehe-

tőség az előrelépésre, mindent
megteszel azért, hogy a feletteseid
felfigyeljenek rád.

IKREK
Ha szeretnél mihama-
rabb rendet tenni a kap-
csolataidban, akkor az
állandóan előtörő akar-

nokságod nem vezet eredményre.
RÁK

Pozitív hatásokkal szem-
besülhetsz. Kemény
munkádnak végre meg-
érik a gyümölcse, és a

karrieredben is komoly fejlődésre
számíthatsz.

OROSZLÁN
Nem kellene a szívedre
venni olyan dolgokat,
amiért nem te vagy a fe-

lelős. Állj ki az igazadért, ne hagyd,
hogy mások rádkenjék, amit nem
is te követtél el.

SZűZ
Nehéz, vitákkal, össze-
tűzésekkel teli hétre szá-
míthatsz. Előfordulhat,

hogy a környezetedben néhány
ember viselkedése komoly csaló-
dást okoz számodra.

MÉRLEG
Jó esélyed van arra, hogy
olyan új munkahelyet
találj, amivel anyagilag
is meg leszel elégedve.

Pároddal is megoldódnak az ed-
digi problémák, nézeteltérések.

SKORpIÓ
Semmiképpen ne
mondj rögtön igent, még
a valóban jónak tűnő
ajánlatokra sem. Ha ki-

vársz kicsit, sokkal jobban jársz.
NyILAS

Lehangoló hét vár rád a
munkahelyeden és a
magánéletedben is.

Nézz meg egy jó vígjátékot a pá-
roddal, vagy sétáljatok egy jót a
természetben.

BAK
Bár szívesen teszel nagy-
lelkű gesztusokat, most
viszont elképzelhető,

hogy egyesek visszaélnek vele.
Gondold át, vajon mindenkiben
megbízhatsz-e a környezetedben.

VíZöNTő
Hangulatod kiváló,
ezért néha elveszíted a
kontrollt magaddal

szemben. Nem biztos, hogy ez a
hozzáállás hozza meg a kívánt el-
ismerést.

HALAK
Pénzügyekben egy kis ja-
vulás várható, de sajnos
minden más életterüle-

ten a bizonytalanság uralkodik. K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le
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a

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Panta Rhei: Október 27-én, 17.30 órakor Kepes András, újság -
író, televíziós műsorkészítő, író Tövispuszta című családregé-
nyének könyvbemutatója.
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 fo-
tóművésze - Tóth István ceglédi fotóművész gyüjteménye no-
vember 5-ig látogatható.
Selye János Gimnázium: Október 21-én 19 órakor: Szóljon a
vértanúk harangja! Ünnepi megemlékezés 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 55. évfordulójáról. Ünnepi be-
szédet mond: Dr. Callmeyer Ferenc címzetes egyetemi tanár,
az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz túlélője. Október 22-
én Öregdiák tagsági összejövetel.
Zichy Palota: Csótó László: Nosztalgia grafika kiállítás, októ-
ber 21-ig tekinthető meg. A Nógrád Megyei Fotóklub egyesü-
letének kiállítása.
Mokka Café & Bar Révkomárom:
Október 23-án Ahogy esik, úgy puffan. Derzsi György, Nagy
László, Olasz István és vendégük, Csuja Imre. Beugró: 5 €.  
RÉV Magyar Kultúra Háza (Tiszti Pavilon):
Október 21., 20.00 Komáromi Fonó – táncház a révben.
Szent András templom: Október 23., 17.00 Orgonahangverseny.
Ferencesek utcája 21, a Medill Sport üzlet mellett:
Kisállat és madár kiállítás október 21, 14.00-17.00, október 22,
8.00-17.00, október 23, 8.00-12.00 óra.

BÁTORKESZI:
VI. Bátorkeszi István Napok, október 16-31. 

Október 16. 14.00 Ünnepi istentisztelet a református temp-
lomban, Igét hirdet: Ft. Fazekas László. 15.30 Bátorkeszi István
gályarab-prédikátor emlékére állított dombormű koszorúzása
Október 17. 9.00 és 11.00 a Nagyvárad-Réti Református Egy-
házközség Csillagocska gyermeknéptánc-csoportjának műsora
a művelődési központban . A belépés díjtalan! Október 25-27.
18.00 Evangelizációs esték a Fireszke központban. Október
28.  18.00 Színházi előadás a Fireszke központban. A Hetényi
Református Gyülekezet CALIX Színpada bemutatja: A kapu
előtt c. darabját. Október 30.  10.00 Ünnepi istentisztelet és úr-
vacsoraosztás az Újborért való hálaadás alkalmából.  11.30 A
Kálvin János emlékére állított dombormű koszorúzása a re-
formátus templom oldalánál. 15.00 Ünnepi istentisztelet a re-
formátus templomban, az 50 éve konfirmáltak találkozója. Ok-
tóber 31.  18.00 Ünnepi istentisztelet a reformáció alkalmából.
A meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlé-
kére állított kopjafa koszorúzása a református templom mellett.

NAGyMEGyER:
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 Nagymegyeri
Néptáncfesztivál.

GúTA - VI. GúTAI NApOK 
VMK színházterme: Október 19-én, 10.00 órakor „Magyar
Evangélium – Széchenyi cselekvő hitvallása" (monodráma).
Október 23. 17.00 órakor Nem csak a húszéveseké a világ Sze-
nes Iván emlékest, belépő: 4,- €. Október 30-án, 18.00 órakor
Kis-Duna Menti Rockszínház előadásában. Heltai Jenő „A pri-
madonna“ (2 felvonásos zenés bohózat). Belépő : 2,- €.
VMK libresso: Október 24-én, 17.00 órakor A Pünkösdi sor-
táncjárás 25 éve képekben. Szabó László kiállítása.

DÉL-KOMÁROM:
Fedeles lovarda: Október 21-22, 18.00 órától Honfoglalás. 
A főbb szerepekben: Pintér Tibor, Buch Tibor, Hujber Ferenc,
Hábencius György, Papadimitriu Athina, Kassai Lajos, Vadkerti
Imre, Janza Kata, Varga Zsuzsa, Oláh Sándor, Csákvári Zoltán,
Márkos Attila.
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Sporthírek röviden

FELNőTTEK
2011. október 22. (szombat) 14 órakor:

Nagymegyer – Nyékvárkony (IV. liga),
Ógyalla „B”/Bajcs – Búcs (Területi Bajnok-
ság), Nagysziget – Ifjúságfalva (Területi Baj-
nokság II. osztály) 2011. október 23. (szom-
bat) 10 órakor: Csallóközaranyos – Šrobá-
rová (Területi Bajnokság) 14 órakor: Marcel-
háza – Zselíz, Ímely – Hetény, Naszvad –
Szentpéter (V. liga – Keleti csoport),
Ekecs/Apácaszakállas – Vágfarkasd (V. liga –
Déli csoport), Vágfüzes/Kava – Madar, Ke-
szegfalva – Perbete, Dulovce – Gúta „B”, Ne-
mesócsa – Lakszakállas, Bátorkeszi – FK Ac-
tiv, Pat – Izsa (Területi Bajnokság), Bo-
gya/Gellér – Őrsújfalu, Dunaradvány – Nagy-
keszi, Megyercs – Csicsó, Dunamocs – Bo-
gyarét, Martos – Marcelháza „B” – előrehozva
a 12. fordulóból, a sorsolásban szereplő Mar-

celháza „B” – Tany találkozót október 15-én le-
játszották. 

ligásaink idegenben: Domaniža – KFC
(Régióbajnokság), Nagysurány – Ekel, Felső-
királyi – Gúta (IV. liga), Tolmács – ógyalla (V.
liga – Keleti csoport).

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 
2011. október 22. (szombat) 14 órakor:

Őrsújfalu – Perbete, Dulovce – Nemesócsa,
Madar – Lakszakállas, Hetény – Tany. Ke-
szegfalva – szabadnapos lesz. 

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
2011. október 22. (szombat) 12 órakor:

Hetény/Őrsújfalu – Perbete, Ímely – Nemes -
-ócsa, Madar – Lakszakállas, Csallóközara-
nyos – Naszvad. Tany és Keszegfalva – sza-
badnaposak lesznek.   

Hétvégi focimenü

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

Október 19-én ünnepli 
1. születésnapját 

Tóth Vivien Naszvadon.

Október 17-én ünnepli 
1. születésnapját 

Vígh Máté Komáromban.
Nagyon boldog születésnapot kívá-

nunk es millió puszit küldünk: 
anya, apa, a nagy-

szülők, kö-
riék, Ter-
káék, Eri-

káék és az
egész csa-

lád.

„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 gratulál-
nak: szüleid és élettársad Erika, kislányod
ágika, hugod, keresztlányod Vivien, gelléri
nagyszülők, ekeli mama és a Benkó család.

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

Szeretettel köszönt: anya,
apa, a nagyszülők, kereszt-
szülei és Márk, nagybátyáid,
Zsolt, Viktor, Nataša, Viktorka
és azok, akik szeretnek.

Nem vagyok jó tündér, nem tehetek csodát, 
látom az arcodnak halvány kis mosolyát. 
Örül a szívem, mert Te vagy a világon 
Az életet adó összes boldogságom! 
Bánatos sose légy ott leszek Veled, 
Tudnod kell s érezned, édesanyád szeret! 
Ha rosszat is teszel, nem számít most semmi, 
Így lássalak száz évig még boldogan nevetni!
BOlDOG SZÜlETÉSNAPOT KÍVáNOK!

Október 13-án volt 8 éves 

Botik Liza Napsugár. 

Köszönti őt: anyu, apu, mama és papa.

Programajánló Színház

A történet Štefan Riečan ár-
vai hentesmester viszontagsá-
gait mutatja be a háború utáni
határ menti kisvárosban, Pa-
lánkon. Riečanék története
nemcsak történelmi visszate-
kintés a II. világháború utáni
évekre, hanem érzékeny emberi
vallomás egy kisember sorsáról,
aki egy hegyi falucskából érke-
zik a városba, s nem találja a
helyét a zülött erkölcsű nagyvi-
lági közegben. 

A Komáromi Jókai Színház A
hentessegéd című előadása
mind szakmai, mind nézői kö-
rökben nagy sikert aratott. Aki
lemaradt róla a nyáron, most pótolhatja mulasztását, első al-
kalommal október 23-án vasárnap, 15,00 órai kezdettel.

A hentessegéd – a Jókai Színház
nagysikerű előadása október 23-
án újra Komáromban!

„Illatos reggelen, harmatos fűben
Egy vidám, ugráló kismadárra leltem.
Elküldtem hozzád, repüljön frissen,
Kedves szép szavával éltessen Téged!
Boldog születésnapot Balázska!"

Baják Balázs Szabolcs 
október 14-én ünnepelte 
1. születésnapját és 

Turza Ronald október 13-án volt féléves Ekelen.
E szép ünnep alkalmából sok szeretettel köszönt 
Benneteket és kíván gondtalan, vidám gyermekkort, 
jó egészséget az egész család.

Pénteken, október 21-én Komáromban bo-
nyolítják le a VII. Kárpát-medencei Összma-
gyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki for-
dulóját sakk és asztalitenisz sportágakban. A
rendezvény ünnepélyes megnyitására 8.30
órakor kerül sor a Selye János Egyetem Kon-
ferenciaközpontjában.  A versenyt Kű lajos,
az Aranycsapat Alapítvány elnöke nyitja
meg, de rajta kívül itt lesznek még Várhidi
Pál, az aranycsapat tagja, Gergely Gábor vi-
lág- és Európa-bajnok asztaliteniszező, vala-
mint Gáspár lászló, a 2004-es Athéni Para-
limpia bajnoka. 

Az egyes versenyszámokat több helyszínen
rendezik meg, így az alapiskolás és középis-
kolás fiúk és lányok a Selye János Gimnázium
aulájában mérik össze sakktudásukat, míg az
alapiskolás fiúk ugyanezen intézmény torna-
termében, az alapiskolás lányok pedig a Tec-
tum Kft. Pozsonyi kapu melletti helyiségében
kergetik majd a celluloid labdát. 

A versenyek ünnepélyes eredményhirdeté-
sére a Selye János Gimnázium aulájában kerül
sor, megközelítőleg 16 órakor.

A szervezőktől megtudtuk, hogy mindkét
sportágban egyértelmű célként, a sportágak
népszerűsítését, valamint a felvidéki magyar

iskolák diákjainak versenyzési lehetőségét tűz-
ték ki. Az sem mellékes tényező, hogy a felvi-
déki diákoknak a későbbiekben versenyzési
lehetőségük nyílik a magyarországi döntőben.

KOSáRlABDA. A férfiak II. ligájában: High-
landers Komárom – Slavia Nitra „B” 78:51
(22:13, 16:12, 24:17, 16:9). Hazai pontszerzők:
Kasznár 17, Mazúr 12, Kablar 11, Blaškovič 10,
Riečičiar 6, Sukola, Németh és Papp 2-2, Szar-
vas. A remek találkozó érdekessége a tíz há-
rompontos dobás hazai részről.

ASZTAlITENISZ. A magasabb osztályok-
ban megkezdődött a 2011/2012-es idény. Az
első és negyedik ligában is érdekelt nemes -
ócsaiak most már hivatalosan is Nagyme-
gyer/Nemesócsa néven szerepelnek a bajnok-
ságban. Mindkét osztályban két-két fordulón
vannak túl. Az I. ligában Nagymegyer/Ne-
mesócsa – Nagytapolcsány 14:0, és Nagyme-
gyer/Nemesócsa – Trenčianská Teplá 8:6.  A
IV. ligában Gúta „A” – Nagymegyer/Nemes -
ócsa „B” 9:9 és Nagymegyer/Nemesócsa –
Kürt 13:5. További eredmények a IV. ligában:

Pokrok Komárom „A” – Bánov „C” 7:11, Kürt
– Bátorkeszi „A” 8:10, Zsitvabesenyő – Komá-
rom/Ipolyság „C” 7:11, Pokrok Komárom „A”
– Dlhá n/V. 11:7, Komárom/Ipolyság „C” –
Tornóc „B” 12:6, Bátorkeszi „A” – Érsekújvár
„B” 3:15, Bánov – Gúta „A” 16:2.

A Területi Bajnokságban is lebonyolították
az első fordulót. Mivel a bajnokságban öt csa-
pat szerepel, így minden fordulóban egy csa-
pat szabadnapos lesz. Az első fordulóban az
Ipari „B” játékosai pihenhettek.

Eredmények:
Bátorkeszi „B” – Pokrok „B” 1:17
Pontszerzők: Matusek – Nagy és Kučerovský

4,5-4,5 Fercsík 4, Urban 3, 1x WO
Ipari „A” – Gúta „B” 16:2
Pontszerzők: 
Zakály 4,5 Ibolya L. és Kányai 3,5-3,5 Ibolya

G. 2,5 Nagy 2 – Szabó és Mezei 1-1

VII. Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság 

Kű Lajos (balra) és Várhidi Pál



znamní hostia, medzi ktorými
boli poslanci MsZ Anna Žigová,
Mária Hamranová, Karol Lo-
vász a Štefan Tomaščin, odb. re-
ferentka SŠÚ Hurbanovo  Gab -
riela Kocskovics, ako aj rodi-
čia, starí rodičia, deti nielen z
Hurbanova, ale aj z Pribety a ši-
rokého okolia. V programe vy-
stúpili členovia OZ Sivý vlk,
ktorí sa zaoberajú tradicionál-
nou lukostreľbou. Po nich sa
dostali k slovu mladí kynoló-
govia, ktorí so svojimi štvorno-
hými priateľmi predviedli vý-
cvik poslušnosti. Nechýbala ani
v Hurbanove veľmi obľúbená
zumba pod vedením cvičiteľky
Annamárie Vinceovej. Počas ce-
lého dňa bolo možné registro-
vať sa na symbolickú jazdu na
nemotorových kolieskových do-
pravných prostriedkoch. Tričká,
šilty, štartovné čísla a bicykle

zabezpečila miestna firma za-
oberajúca sa predajom bicyklov
sídliaca na Svätopeterskej ceste.
Počas dňa  bolo možné povoziť
sa na koňoch zo Zsigó farmy z
Bohatej. Pred druhou hodinou
popoludní  sa ale areál školy za-
čal zapĺňať kolesami rôzneho
druhu. Bielymi tričkami sa
hemžil celý dvor a každý ne-
trpezlivo čakal 14-tu hodinu. Na
trasu symbolickej jazdy  sa pus-
tilo 131 registrovaných jazdcov,
medzi ktorými boli nielen cyk -
listi, korčuliari, kolobežky, vo-
zičkári, detské kočíky, dvojbicykel
ale  aj kone. Ulice Hurbanova za-
plnili účastníci  symbolickej cyk -
lojazdy, aby takto spoločne vyja-
drili solidaritu a podporu cho-
rým a postihnutým ľuďom. Po
šťastnom  príchode do cieľa or-
ganizátori ocenili najstaršieho a
najmladšieho účastníka. Tento-

krát  nimi boli Ladislav Závodský
a Helena Hamranová a naj-
mladší len 2-mesačný Axel
Benkó. Najstarší cca 30 ročný bi-
cykel bol tzv. starkého bicykel.  

Aj tento ročník projektu „Na
kolesách proti rakovine“ v Hur-
banove dopadol nad očakáva-
nie veľmi dobre. Spokojnosť a

radosť na tvárach hendikepo-
vaných mladých ľudí, radosť z
toho, že niekto sa o nich za-
ujíma a pripravil pre nich za-
ujímavý program. Tak dovide-
nia na ďalšom ročníku tohoto
projektu.

Text a foto:
Mária Hamranová
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V pondelok 17. 10. predpokladám v
našom regióne jasno alebo polojasno a
bez zrážok, zrána chladno. Nočná teplota
od – 1 do + 1  C̊, denná teplota od 11 do 13
C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.      

V utorok 18. 10. predpokladám v na-
šom regióne polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od 0 do + 2  C̊ a časté prí-
zemné mrazíky, denná teplota od  + 11 do 
+ 13  ̊C. Slabý, časom mierny J vietor do 5 – 7
m/s.                                                                                                                                      

V stredu 19. 10. predpokladám v našom re-
gióne počas dňa zväčšenú oblačnosť a mož-
nosť slabého dažďa. Množstvo vlahy do 1
mm. Nočná teplota od 5 do 7  ̊C, cez deň od
12 do 14  C̊. Slabý J vietor do  2 – 4 m/s.     

Vo štvrtok 20. 10. predpokladám v našom
regióne polooblačno a bez zrážok. Nočná 
teplota od 5 do 7  C̊, cez deň od 17 do 19  C̊.
Slabý Z vietor do  2 – 4 m/s.     

V piatok 21. 10. predpo-
kladám  v našom regióne

polojasno, príjemne teplo a
bez zrážok. Nočná teplota od 9 do
11  ̊C, denná  teplota od 17 do 19
C̊. Slabý premenlivý vietor do 1 –
3 m/s.   

V sobotu 22. 10. predpokladám v našom
regióne polooblačno, príjemne teplo a bez
zrážok. Nočná teplota od 8  do 10  C̊, denná
teplota od 17 do 19  ̊C. Slabý J vietor do 2 – 4
m/s. 

V nedeľu 23. 10. predpokladám v našom
regióne polojasno a bez zrážok. Nočná 
teplota od 7  do 9  ̊C, denná teplota od 16 do
18  C̊. Slabý V, JV vietor do 2 – 4 m/s. 

V nasledujúcom týždni očakávam  v pr-
vej polovici týždňa druhé babie leto.
S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

w w w . v a t t i g e o . s k
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g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

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

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMPlEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Čitateľský list

Už po štvrtýkrát sa rozkrútili
kolesá na symbolickej jazde
po uliciach Hurbanova v dob-
ročinnom projekte „Na kole-
sách proti rakovine“. Tento
športovo-kultúrno-vzde lávací
projekt na Slovensku pre-
bieha už od roku 2003, v Hur-
banove od roku 2008. 

Štvrtý ročník  projektu sa ko-
nal 24. septembra v areáli ZŠ
Nám. Konkolyho-Thege za or-
ganizátorskej spolu účinnosti
ÚS SČK Komárno, MS SČK
Hurbanovo a Pribeta, Mesta
Hurbanovo a miestnej ZŠ. Po
úvodnom vystúpení  mažore-
tiek Margaret z Pribety, sa prí-
tomným prihovorila primá-
torka mesta  Margita Zemková
a riaditeľka školy Marta Ková-
čová. Nechýbali ani mnohí vý-

„Na kolesách proti rakovine“ po roku opäť
Hurbanovo

Z policajných hlásení

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz 
už za � týždňov

Výcvik vodičov na skupinu B 

AutOšKOLA  ELÁN

370370 eur s DPH

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

V septembri sa na našej
škole, ZŠ Cesta na vŕšku 1
Marcelová, uskutočnil
„Športový deň.“ Tento pro-
jekt bol finančne  podpo-
rený NSK na podporu
športu na rok 2011.

Účastníci športových zá-
polení vo futbale, stolnom
tenise a volejbale boli z ka-
tegórii súčasných i bývalých
žiakov a rodičov. Bolo veľmi
zaujímavé sledovať súpere-
nie otca so synom, či matky
s dcérou. V tento deň nebolo
až tak dôležité vyhrať, ale
spoločne si zašportovať.
Všetci sme sa zhodli v ná-
zore, že takýto deň budeme
uskutočňovať každoročne .
Organizátormi tohto podu-
jatia boli vedenie školy, uči-

telia p. Obložinská, Ocskai,
Naňo. 
Výsledky v jednotlivých
športoch :
Volejbal – zvíťazili rodičia
pred bývalými  a súčasnými
žiakmi.
Futbal – zopakovalo sa po-
radie ako vo volejbale.

Stolný tenis – v kategórii
ženy – Dominika Bieliková –
žiačka 9.A triedy.
V kategórii muži – Nikolas
Kajtár, žiak 7.A triedy.

Dopravné nehody
Dňa 4. októbra 2011 v čase okolo 11.50 hod. došlo k dopravnej

nehode medzi traktorom zn. Zetor, ktorý viedol Ladislav P. a
malým motocyklom, ktorý viedol Vojtech K. K dopravnej nehode
došlo pravdepodobne tak, že vodič viedol traktor  smerom z
obce Moča  na obec Mužla a s traktorom vychádzal z nesledova-
nej komunikácie vedúcej z obce Kravany nad Dunajom, pričom
na križovatke nerešpektoval značku „Daj prednosť v jazde“ a vo-
šiel do  jazdnej dráhy vodičovi malého motocykla. Následkom
uvedeného došlo k zrážke, pričom vodič motocykla utrpel zra-
nenia vyžadajúce si dobu liečenia v trvaní 3-4 mesiace.

Dňa 6. októbra 2011 v čase okolo 18.35 hod. v meste Komárno
na križovatke ulíc E. B. Lukáča – ul. Priateľstva došlo k dopravnej
nehode medzi bicyklom, ktorý viedla Helena P. a osobným mo-
torovým vozidlom zn. Opel, ktoré viedol vodič Adrián A. K dop-
ravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že cyklistka jazdiaca na
bicykli po ul. E. B. Lukáča cez križovatku s ul. Priateľstva v smere
od ul. Budovateľskej smerom doľava na ul. Priateľstva sa dosta-
točne nevenovala riadeniu bicykla a situácii v cestnej premávke,
následkom čoho pri odbočovaní  narazila časťou riadidiel do pra-
vého boku motorového vozidla zn. Opel. Uvedené motorové vo-
zidlo viedol vodič po ul. E. B. Lukáča v smere jazdy od ul. Budo-
vateľskej rovno cez vyššie uvedenú križovatku smerom na ul.
Gútsky rad. Následkom nárazu cyklistka spadla na zem a utrpela
zranenia hlavy. Požitie alkoholu bolo dychovou skúškou u oboch
účastníkov dopravnej nehody vylúčené. Pri dopravnej nehode
vznikla materiálna škoda na motorovom vozidle zn. Opel vo
výške cca. 200 eur, na bicykli škoda nevznikla. 

Dňa 7. októbra 2011 v čase o 10.00 hod. pri obci Trávnik došlo
k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn.
Škoda Fabia, ktoré viedla vodička Helena F. a osobným  moto-
rovým vozidlom zn. Suzuki, ktoré viedol vodič Gábor N. K dop-
ravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodička na mokrej a
šmykľavej vozovke dostala s vozidlom šmyk, prešla do proti-
smeru, kde sa čelne zrazila s oprotiidúcim vozidlom zn. Suzuki.
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu vodičky s dobou liečenia
nad 7 dní. Došlo k materiálnej škode na motorovom vozidle zn.
Škoda Fabia vo výške cca. 3 000 eur a na vozidle zn. Suzuki vo
výške cca. 3 500  eur. Alkohol u vodičov zistený nebol.

Ostatné udalosti
Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípady krádeží, ktorých

sa dopustil v tom čase nezistený páchateľ, ktorý v období od me-
siaca marec 2011 do mesica august 2011 v 6 prípadoch v rôznych
časoch v Komárne na rôznych adresách, z pivničných priestorov
bez násilia odcudzil bicykle rôzneho druhu, čím spôsobil celkovú
škodu poškodeným v celkovej výške 740 eur. Za uvedené skutky
bolo dňa 7. októbra 2011 vznesené obvinenie Ottovi N. pre pre-
čin krádeže.

Dňa 28.9.2011 sa kolegyňa Mgr. Alica ladek
s 25 žiakmi Strednej priemyselnej školy za-
pojila do jednej z akcií zameraných na
ochranu životného prostredia, známu pod
názvom „Odbaľme Žitný ostrov". Študenti
pod jej vedením zbierali odhodené igelitky,
plastové fľaše, ale aj rôzny komunálny od-
pad, ohrozujúci naše okolie, vodu, a tým i ten
kúštik prírody, čo v okolí Komárna máme.

Každý študent obdržal  po 2 kusoch  50-li-
trových  plastových vriec, do ktorých zbieral od-
pad. Naplánovali si vyčistiť okolie Mŕtveho ra-
mena rieky Váh. Počas dobrovoľnej brigády sa
podarilo vyčistiť približne 7 km dlhý úsek, vrá-
tane Novej Osady, cyklistického chodníka po
železničný most, baštu VII. až po bufet Severka.
Odpad bol hromadený na ľahko dostupné
zberné miesta, odkiaľ bol  po dohode s odbo-
rom životného  prostredia Mestského úradu v
Komárne odvezený. Akcia bola úspešná. Po-
ukázala na znečistenie našej prírody a na po-
trebu ochrany životného prostredia, čím pri-
spela k zvyšovaniu environmentálneho vedo-
mia našich žiakov.

Predpoveď počasia 17. 10. - 23. 10.

„Odbaľme Žitný ostrov“ V. Obložinská, l. Naňo
Foto: D. Farkasová

20 rokov na ceste tradičných receptúr

Ochutnajte najväčší 
chlieb Komárna!
Múka, soľ, voda a droždie – toľko treba k

príprave pravého chleba, no a samo-
zrejme aj pozornosť a trpezlivosť záro-

veň. Kolektív C.B.C.G sa spolieha na tradičnú
metódu prípravy chleba. Neurýchľuje kysnutie
zlepšujúcimi prípravkami, a v predajniach ne-
chce očariť kupujúcich rôznymi voňavými pro-
striedkami. Obchodná politika C.B.C.G nie je
stavaná na rýchlo a lacno pripravený, pritom
nekvalitný chlieb, práve naopak – do popredia sa
dostal tradičný recept s klasickými základnými
prvkami a 7-hodinový prípravný proces – pove-
dal nám Péter Csicsó, jeden z konateľov pe-
kárne C.B.C.G, ktorý oslavuje 20. výročie  svojho
založenia.

Rešpektovanie tradícií vonkoncom nezna-
mená, že by sme v našej ponuke nenašli nové,
moderné produkty a základné suroviny – do-
dáva Katalin Csalava, ďalšia konateľka pekárne.
V ponuke nájdeme grahamové, probiotické pro-
dukty, alebo pekárenské produkty pripravené
zo špaldovej  múky a ražnej múky. V našej po-
nuke sú aj dobroty pre cukrovkárov, alebo chlieb
delikates, a nechýbajú ani croissant a baguette,
ktoré sú obľúbené a populárne u mladých ľudí. 

V spojitosti s 20. výročím by pekáreň chcela
osláviť úspechy uplynulých rokov a prácu peká-
rov, ktorí pracujú prakticky bez prestania. 20-21.
októbra čakáme všetkých našich zákazníkov, a
tých, ktorí chcú hľadať a nájsť tradičné chute – k
veľkému komínu, kde budú mať možnosť ochut-
nať najväčší chlieb Komárna. Popri mnohých pre-
kvapeniach, popri pobaveniach a ochutnávkach,
každý môže ochutnať ten, skoro päť kilogramov
vážiacich chlieb, ku ktorému pekári dali pripraviť
formu k 20. výročiu „narodenín“ pekárne. Chceli
by sme ukázať každému záujemcovi, že táto pe-
káreň je také miesto, kde miestni ľudia na zá-
klade tradičných receptúr, vychádzajúc  z  náro-
kov kupujúcich pripravujú jednu z najstaršej po-
travy ľudstva, už dvadsať rokov.
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Első fotóm

Uňatinská Sofia
Komárom
(2450/47)

Molnár Dorka
Csallóközaranyos 

(3350/48)

Jancsó Sebastián
Nemesócsa 
(3100/49)

Hudík Michal 
Komárom
(3100/48)

Danics Natália
Ógyalla 

(3700/50)
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

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

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

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

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél,
Szívünkben élni fogsz, mert nagyon szerettél.”

Fájó szívvel emlékezünk október 18-én
halálának 1. évfordulóján 

Csepi Győzőre 
(Ekel).

Gyermekeid: Nikoletta és Győző
és feleséged Márta.

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 2-szobás 19.079 €,
3-szobás balkonnal és pincé-
vel (75,6 m2) 37.558 €-tól + ga-
rázs 3.348 €-tól. Félkész lakás
is kapható! 1-szobás lakás vál-
lalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.re-
kunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. 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.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111 646.
• Medencefedést  gyártó cég
értékesítő munkatársat keres
Szlovákiában Komárom me-
gyében, feltétel: műszaki vég-
zettség, szlovák és magyar nyelv-
tudás, jogosítvány. A jelentke-
zést fényképes önéletrajzzal az
info@nivovas.hu -ra várjuk.
• Cserépkályhák, kandalló tí-
pusú cserépkályhák. Kis és
nagy teljesítményű, hordoz-
ható cserépkályhák széles vá-
lasztéka, kedvező árak. Egyedi
bútorok fából. Tel.: 003620
3979102. www.cserepkalyhak-
mobilcserepkalyhak.hu.
• Angol és szlovák nyelvok-
tatás Marcelházán már 3 éves
kortól, 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
Paton. Tel.: 0907 753 637.
• 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.

PôžIčKy
0910 944 678

A Kossányi J. Alapiskola
és óvoda, 946 57 Szentpé-
ter (Svätý Peter, okr. KN),
2011. nov.1-től felvesz szlo-
vák szakos tanárt.  Tel.
0357682112, email:
zs.vjm@zssvpeter.edu.sk

„Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Fogadd el főnöknőnk köszöntőnk szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.
Isten adjon legalább 100 évet,
Erőben, egészségben tartson meg Téged!

Nővérkéid az újszülött osztályról.

Október 15-én töltötte be 70. születésnapját

Gyűrösi János
Felsőaranyoson.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, 

ismerősöknek a szomszédoknak és mindazoknak, akik  
2011. október 2-án részt vettek a nemesócsai temetőben 

Károly Árpád búcsúztatóján.
Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat , 

melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében.
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Egy éve már, hogy én is ezt az utat járom,
Megnyugvást lelkemben még ma sem találom.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
október 18-án, halálának 1. évfordulóján 

id. Vajkai Károlyra Keszegfalván.
Felesége és az egész család.

Október 10-én ünnepelte
3. születésnapját 

Rumi Vanda 
Komáromban.  

Nagyon boldog 
szülinapot kíván: 

anya, apa 
és a rokonság.

Október 16-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Senkár Roderik 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szív-
ből gratulálunk: szüleid és az

egész rokonság.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
S legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“

Október 11-én ünnepelte
50. születésnapját 

Štefanko Štefan Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak: édesanyja, felesége
Éva, fia Pityu, menye Reni és
unokái: Viktória és Bálint.

Október 6-án ünnepelte 
6. születésnapját 

Tóth Orsolya 
Hetényen.

Vlasy sú korunou krásy!
Salon salon-style pripravil
pre vás špeciálnu ponuku:
Dni otvorených dverí dňa

18. 11. 2011. 
- prezentácia vlasovej

kozmetickej značky Ó rising 
- mikrokamerová diagnostika

vlasov a vlasovej pokožky
- konzultácie pre úpravu a

ošetrenia vlasov
- vhodný strih - farba a účes
- používanie stylingových

prípravkov 
- pri kúpe vlasovej kozmetiky

Ó rising 10% zľava
Rezervujte si termín
Salon-style kadernictvo
M. R. Štefánika 13
Komárno, tel. č. 0905 598 435

Kölcsönök: A létező legala-
csonyabb kamattal. Kész-
pénzkölcsön, lakáskölcsön,
több kölcsön összevonása -
alacsonyabb és magasabb ösz-
szeg is: munkaviszonyra, vál-
lalkozásra (kötelező biztosítá-
sok nemfizetése esetén is), fi-
ataloknak, nyugdíjasoknak.
Tel.: 0948 023 888. Nyitva tar-
tás: hétfő, szerda, péntek.

Október 18-án ünnepli 1. születésnapját 

Blahovics Nimród Bátorkeszin.
E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik őt: anya, apa, ke-
szi mama, Gyuszi, madari ma-

máék, aranyosi
dédiék és a
keresztszülei.

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszöntik

Szerettei.

E szép ünnep alkal-
mából köszöntik és
sok puszit külde-
nek: apa, anya, test-
vérei, nagyszülei,
nagybátyja, nagy-
nénje és a dédi.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• 1-szobás lakás kiadó Ko-
máromban. Tel.: 0907 636 113.
• Komárnói könyvelőiroda
könyvelőt, könyvelőnőt ke-
res teljes vagy részmunka-
időben, esetleg vállalkozás-
ként is. Kiemelt bérezés.
Fényképes életrajzát 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
megegyezés szerint. Tel.: 0905
268 654.
• Fahordók eladók. Tel.: 0905
912 534.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Sírhelyek egyszeri és fo-
lyamatos rendben tartását
vállalom Komáromban. Tel.:
0908 175 852.
• Komáromban 3-szobás,
földszinti lakás eladó a Sze-
keres csárdával szemben, ár
megegyezés 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, ház-
hoz 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.

• Őrölt paprika eladó, ár: 11
€/kg, 10 kg fölött az ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0905 283 602.
• Road Masters s.r.o, nem-
zetközi fuvarozással foglal-
kozó cég sofőröket keres
szerződéses munkavi-
szonyba. Feltétel: E jogosít-
vány, sofőrkártya és tiszta er-
kölcsi bizonyítvány. Tel.:
0914 351 222, 7.30-15.30.
• Eladó nagy felújított kétszo-
bás és egy 3-szobás lakás,
mindkettő garázzsal a Megyer-
csi utcán. Tel.: 0903 264 915.
• Predám veľký, obnovený
dvojizbový a trojizbový byt s
garážmi 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
szüksége? Hívjon: 0919 079
983. Nyugdíjasok, vállalkozók,
Magyarországon dolgozók,
agentúra is. 
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.
• Predám 3-izbový byt v Ko-
lárove. Tel.: 0915 957 516.
• Eladó részben felújított 3-
szobás lakás a Klapka lakó-
telepen, vagy elcserélem 2-
szobásra Komáromban. ár:
32.000 €. Tel.: 0902 896 079.
• Eladó istállótrágya. Tel.:
0908 089 360.

• Eladó kombinált tűzhely
Indesit nerez nagyon jó álla-
potban. Tel.: 0905 884 180.
• Lakás, ház, átalakítást min-
denféle tetőjavítás vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet családi házban,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó 50 l-es hűtő, alig
használt, féláron. Tel:
0353810674, KN.
• Kőművesmunkák, minő-
ség jó áron. Tel.: 0902 040 372.
• Eladó gyermekülés autóba
kitűnő állapotban 9-18 kg-ig,
25 €. Tel.: 0903 745 180.
• Békéscsabai kolbászfeszti-
vál, okt. 28-29-30, érdeklődni
lehet. Tel.: 0903 648 083.
• Eladó három nagyszobás +
konyhás átépített lakás a köz-
pontban, a 2. emeleten. Tel.:
035/7771 281, 0907 495 242.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.

Csak egy hívás 
a tökéletes tisztítás!
+421 908 734 323.

Célunk, hogy munkánkat
magas színvonalon a le-
hető legjobb ár/érték
arányban végezzük.
Takarítás kompromisszu-
mok nélkül!
• Házvezetés
• Bejárónői szolgáltatás
• Ipari takarítás
• Lépcsőházak takarítása
• Napi takarítás
• Nagytakarítás
• Ablaktisztítás
• Kárpittisztítás
• Irodatakarítás

Új termésből készült,
különleges minőségű fris-
sen őrölt fűszerpaprika
közvetlenül a termelőtől –
feldolgozótól! Cím: Duna-
radványi fűszerpaprika- ter-
melő és -feldolgozó, Fő utca
108. Változatlanul garantált
minőség  -  kedvező ár!
Győződjön meg róla Ön is!
Mobil: 0905 712 359.
www.jpnaturalprodukt.sk

• Eladók tömött, hízott ka-
csák. Tel.: 0905 433 654, októ-
ber végén.
• Eladó szőlőprés és zúzó.
Tel.: 0907 561 032
• Jövedelmét megdupláz-
hatja, anyagilag független le-
het. Tel.: 0915 887 466.
• Smaragd tuják eladók. Tel.:
0907 796 070.
• Eladó babakocsi piros-bézs,
100 €, babahordozó 25 €. Tel.:
0907 779 571.
• Eladók 28-33-kg-os mala-
cok. Tel.: 0908 791 366.
• Érettségivel rendelkezel?
Ajánlatom egy jobb jövő. Hívj:
0907 472 095.

• Kiadó 2-szobás lakás KN-
ban a VII. lakótelepen. Tel.:
0907 411 292.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálást vállalok 3-12
éves korig. Tel.: 0903 941 032.
• Eladó 3-szobás családi ház
Violínban, 28 000 €. Tel.: 0908
870 406.
• Eladó Gútán 4-szobás csa-
ládi ház kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 0915 704 801.

újSZüLöTTEK:
Lakatosová Vivien (Bajcs); Cserge Maja Lilien (Naszvad);
Hengericsová Noémi (Naszvad); Štupická Katarína (Šrobá-
rová); Varga Zora (Búcs); Mezei Marcel (Komárom); Laka-
tošová Lukrécia (Újlót); Hudík Michal (Komárom); Vörös
Levente (Gúta); Molnár Dorka (Csallóközaranyos); Jancsó Se-
bastián (Nemesócsa); Danics Natália (Ógyalla); Rovács Ni-
kolas (Kava); Lakatosová Valéria (Ógyalla)

ELHUNyTAK:
Csáki Erzsébet (69) Bátorkeszi; Varga Sándor (83) Komárom;
Cziroková Elena (75) Komárom; Hekel Juraj (73) Komárom;
Šenkárová Anna (80) Karva; Miklós Eleonóra (99) Komárom;
Szoboszlai Mikuláš (89) Megyercs; Babiak Ján (67) Mudro-
ňovo; Boteková Magdaléna (84) Komárom; Paulína Kubí-
ková (87) Komárom; Bálint Erzsébet (69) Szentpéter

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:

Ing. Ódor Ladislav és Mgr. Vargová Judita (Komárom); Ha-
lász Áron és Fitosová Melinda (Komárom); Smain Moha-
med Amine (Algéria) és Lakatošová Silvia (Komárom);
Tanka Michal (Komárom-Harcsás) és Bandová Margita
(Kava)



1�DELTA •   2011. október 17. SpORT1� 2011. október 17.   •   DELTASpORT

Komáromban ismét érdemes
focira járni. A lilák nem elő-
ször bizonyították, hogy ki-
váló csapattal rendelkeznek,
és ez meglátszik a látogatott-
ságon is. Múlt szombaton a
lévaiak győződhettek meg er-
ről az erőről. A negyedik ligá-
ban rangadót játszottak, ame-
lyet az ekeliek nyertek Gúta
ellen. Az ötödikben szintén
volt régiós házimérkőzés,
amelyen a marcelháziak ide-
genben leckéztették meg a
sörgyáriakat. A Területi Baj-
nokságban Keszegfalva ta-
bellasorából is eltűnt az
utolsó nulla, mindezt a szilo-
siaknak köszönhetően. A má-
sodik osztályban végre beta-
láltak az újonc ifjúságfalvaiak
is. Még a bekapott kilenc gól
sem tudta elrontani ezt az
örömüket.

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – léva 1:0 (0:0), Mészáros
Óriási küzdelemben győzte

le nagy riválisát a KFC. Már-
már a döntetlen felé hajlott a
végkimenetel, amikor a 62.
percben Vető egy remekbesza-
bott hosszú indítással küldte
helyzetbe Mészárost, aki nem
hibázott. A lilák küzdelemből
jelesre vizsgáztak ezen a mér-
kőzésen. A mérkőzés félidejé-
ben a mintegy 700 néző, nagy
tapssal üdvözölte a KFC egy-
kori játékosait, akik rendszeres
találkozójuk részeként, megte-
kintették a mérkőzést. (Bőveb-
ben jövő heti számunkban.)  

IV. LIGA 
Ekel – Gúta 2:0 (1:0), Sol-

dan, Ódor
Nagyon nehezen tudták

csak a hazaiak feltörni a gútai
védelmet, de végül ez két eset-
ben sikerült. A nem magas
színvonalú mérkőzésen a ha-
zaiak háromszor is telibe talál-
ták a kapufát, úgyhogy ilyen
szempontból, a vendégek még
aránylag jól kijöttek ebből a ta-
lálkozóból.

ČFK Nyitra – Nagymegyer
0:1 (0:0), Varga E.

Izgalmas mérkőzésen sike-
rült pontokat rabolniuk a ven-
dégeknek. Mindkét oldalon
akadtak jó helyzetek, de mivel
ezek kihasználatlanul marad-
tak, mindkét csapat kezdett be-
lenyugodni a döntetlen ered-
ménybe. Már a rájátszás is a
vége felé közeledett, amikor a
csereként beállt Varga E. beta-
lált, és a hazaiak szájáról lefa-
gyott a mosoly.   

További eredmények: N. Ži-

IV. LIGA
1. Okoličná 11 7 1 3 27:13 22
2. Šurany 11 6 3 2 26:10 21
3. Neded 11 6 2 3 22:14 20
4. Vrakúň 11 6 1 4 18:12 19
5. Veľký Meder 11 6 1 4 17:12 19
6. Kolárovo 11 5 3 3 15:13 18
7. Nový Život 11 5 2 4 19:15 17
8. Dvory n/Ž. 11 5 2 4 19:18 17
9. Váhovce 11 5 2 4 25:29 17

10. ViOn „B“ 11 5 1 5 23:21 16
11. ČFK Nitra 11 5 0 6 14:22 15
12. Štúrovo 11 4 1 6 18:24 13
13. Veľké Lovce 11 4 1 6 20:28 13
14. Sládkovičovo 11 3 3 5 18:21 12
15. Šahy 11 3 0 8 14:27 9
16. Horná Kráľová 11 1 1 9 9:25 4

V. LIGA
1. Hont. Vrbica 11 7 3 1 20:8 24
2. Želiezovce 11 7 1 3 19:10 22
3. Kalná n/Hr. 11 6 2 3 14:11 20
4. Imeľ 11 6 1 4 34:25 19
5. Nesvady 11 6 1 4 21:16 19
6. Komjatice 11 6 1 4 18:13 19
7. Čaka 11 5 3 3 20:15 18
8. Bešeňov 11 6 0 5 23:19 18
9. Marcelová 11 5 2 4 24:14 17

10. Tvrdošovce 11 5 2 4 20:18 17
11. Bánov 11 3 2 6 11:16 11
12. Tlmače 11 3 2 6 14:21 11
13. Hurbanovo 11 3 2 6 12:23 11
14. Kozárovce 11 3 2 6 11:25 11
15. Chotín 11 2 1 8 20:33 7
16. Svätý Peter 11 2 1 8 15:29 7

TERüLETI BAjNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 11 8 2 1 27:13 26
2. Bátorkeszi 11 8 0 3 22:11 24
3. Perbete 11 7 1 3 32:21 22
4. Keszegfalva 11 5 5 1 20:14 20
5. Dulovce 11 6 1 4 30:12 19
6. Šrobárová 11 6 1 4 27:15 19
7. Búcs 11 5 1 5 30:30 16
8. Lakszakállas 11 5 1 5 25:35 16
9. FK Activ 11 4 3 4 21:24 15

10. Gúta „B“ 11 3 5 3 33:16 14
11. Izsa 11 3 4 4 20:21 13
12. Madar 11 3 3 5 20:23 12
13. Nemesócsa 11 3 3 5 19:23 12
14. Pat 11 2 3 6 16:31 9
15. Ógyalla „B“/ Bajcs 11 1 3 7 16:30 6
16. Vágfüzes/Kava 11 1 0 10 8:47 3

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 10 9 1 0 47:6 28
2. Marcelháza „B“ 11 8 1 2 44:21 25
3. Dunamocs 9 7 0 2 45:15 21
4. Nagykeszi 9 5 1 3 25:9 16
5. Őrsújfalu 9 5 1 3 20:13 16
6. Bogya/Gellér 9 4 2 3 21:15 14
7. Nagysziget 9 4 2 3 15:19 14
8. Martos 10 4 1 5 13:23 13
9. Bogyarét 10 3 2 5 20:25 11

10. Csicsó 9 2 2 5 12:35 8
11. Dunaradvány 9 1 3 5 21:24 6
12. Megyercs 9 0 1 8 5:42 1
13. Ifjúságfalva 9 0 1 8 2:43 1

TERüLETI BAjNOKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Őrsújfalu 8 5 1 2 28:8 16
2. Lakszakállas 8 5 1 2 23:17 16
3. Tany 9 5 1 3 21:20 16
4. Perbete 9 5 0 4 35:26 15
5. Nemesócsa 9 5 0 4 29:22 15
6. Keszegfalva 10 4 1 5 40:23 13
7. Dulovce 9 4 0 5 27:37 12
8. Hetény 9 3 0 6 23:27 9
9. Madar 9 2 0 7 20:66 6

TERüLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Lakszakállas 8 6 2 0 30:9 20
2. Madar 7 5 1 1 35:12 16
3. Ímely 7 5 1 1 35:13 16
4. Cs.-aranyos 7 4 2 1 46:24 14
5. Naszvad 8 4 1 3 33:14 13
6. Tany 8 3 0 5 25:24 9
7. Nemesócsa 6 3 0 3 13:25 9
8. Perbete 7 2 0 5 21:34 6
9. Hetény 6 0 1 5 3:22 1
10. Keszegfalva 8 0 0 8 7:71 0 A
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Már Keszegfalva sem veretlen,
Ifjúságfalva belőtte első góljait

vot – H. Kráľová 0:0, Šahy – Štúrovo 2:1,
ViOn „B“ – Váhovce 4:0, Neded – V.
Lovce 3:0, Vrakúň – Dvory n/Ž. 2:1,
Sládkovičovo – Šurany 2:2.

V. LIGA – KELETI CSOpORT 
ógyalla – Marcelháza 1:4 (1:2),

Kling – Purgel, Kosťukevič, Németh,
Bottyán

A rengeteg szabálytalansággal tarkí-
tott mérkőzésen teljesen megérdemelt
vendég győzelem született. Voltak
ugyan a hazaiaknak is szebb pillanatai,
de mindez kevésnek bizonyult a kivá-
lóan szervezett vendégekkel szemben.

Tolmács – Naszvad 2:0 (2:0)
Az első félidőben nagyon álmosan

játszottak a vendégek, és bár fordulás
után szinte lefocizták ellenfelüket a pá-
lyáról, helyzetekig is eljutottak, az ered-
ményen változtatni már nem tudtak.

Kozárovce – Ímely 0:0
Az egyenlő erők mérkőzésén ugyan

többet támadtak a vendégek, de a hazai
csapat előtt is adódtak helyzetek. Mivel
egyiküknek sem sikerült betalálnia, az
eredmény igazságos. 

Hetény – Tardoskedd 1:2 (1:0), Pász-
tor (11 m)

Hetek óta tizedelik sérülések a he-
tényieket, de ennek ellenére, az első
félidőben még bírták tartani az iramot.
Amikor aztán elfogyott az erejük, a ru-
tinos vendégek vették át a játék irá-
nyítását, amit gólokban is ki tudtak fe-
jezni. 

Zsitvabesenyő – Szentpéter 1:0 (0:0)
Akár jó ellenfél is lehetett volna a

Szentpéter, de ez sajnos nem derült ki.
A mérkőzés színvonalát csonkították
azok a játékvezetői döntések, amelyek
egyszerűen nem engedték kibonta-
kozni a vendégek játékát. A felezővonal
volt a határ, ameddig szentpéteri játé-
kos előre futhatott… 

További eredmények: Želiezovce –
Kalná n/Hr. 2:0, Bánov – Čaka 0:0, H.
Vrbica – Komjatice 1:0.

V. LIGA – DÉLI CSOpORT
Šintava – Ekecs/Apácaszakállas 2:1

(1:1), Bajcsi 
Bár javuló tendenciát mutat az eke-

csiek/apácaszakállasiak játéka, most

újra fejet kellett hajtaniuk ellenfelük
előtt. Ők ugyanis jobban megküzdöttek
megérdemelt győzelmükért. 

TERüLETI BAjNOKSÁG
Madar – Pat 5:2 (3:0), Rontó 3, ifj. Varga

R., ifj. Varga P. – Czibor (öngól), Paulík 
Gyenge színvonalú mérkőzésen,

megérdemelt győzelmet arattak a ha-
zaiak. Figyelemreméltó, hogy Rontó eb-
ben az idényben másodszor ért el klasz-
szikus mesterhármast.

Bátorkeszi – Izsa 2:1 (1:1), Cséplő Z.,
Cséplő T. – Pavlík T.

Remek mérkőzést vívott a két csapat,
mondhatni ideális focimeccs volt a ja-
vából.  A vendégek kapusa Untermayer

csodákat művelt, de a hazai kapusnak
is akadt dolga bőven. Kraslan játékve-
zető működését pedig mindkét csapat
a legnagyobb elismeréssel méltatta.

FK Activ – Nemesócsa 2:2 (1:2), Ko-
vács, Csonka – Czirok, Csizmadia

A 15. percben már 0:2 volt az ered-
mény, majd amikor a hazaiak szépí-
tettek, egyből izgalmassá vált a talál-
kozó. Átvették a játék irányítását, hely-
zeteket dolgoztak ki, de már csak dön-
tetlenre futotta erejükből.

Dulovce – lakszakállas 5:1 (2:0),
Holub 2, Habara R., Caletka, Švejda –
Inczédi 

A vendégek messze nem játszottak
olyan rosszul, mint ahogy az eredmény
mutatja. Ennek ellenére belefutottak
ebbe a súlyos vereségbe egy olyan mér-
kőzésen, amely végig barátságos han-
gulatban zajlott.

Gúta „B” – Csallóközaranyos 0:0
A hazaiak sokáig fognak emlékezni

erre a találkozóra. Óriási fölény, meg-
annyi kihagyott helyzet, három kapufa
és egy balszerencsésen elpuskázott
mérkőzés…

Šrobárová – Keszegfalva 3:1 (2:0),
Sýkora 2, Cabada – Bagin

Elszenvedte első vereségét a ven-
dégcsapat, amely ugyan nem játszott
rosszul, de ezen a mérkőzésen többre
nem futotta erejéből. Aminek a szur-
kolók tapsolhattak, az a hazai Sýkora,
illetve a vendég Bagin káprázatos gól-
jai voltak.

Perbete – ógyalla „B”/Bajcs 4:3
(1:2), Pajtinka és Lakatos 2-2 – Čerešník
O., Bálint, Csicsó 

Nagyon ráijesztettek a vendégek ven-
déglátóikra, hiszen percek alatt 0:2 volt
az eredmény. Aztán a hazaiak percek
alatt visszaállították a rendet, és a 63.
percben már 4:2-re ők vezettek. 

Búcs – Vágfüzes/Kava 3:0 (1:0), Ko-
vács 2, Jávorka

Egy pillanatig nem forgott veszély-
ben a hazaiak biztos győzelme, amelyet
kórházban fekvő játékostársuknak,
Izsák Rolandnak ajánlottak fel. Szép
gesztus, mi is mihamarabbi gyógyulást
kívánunk Rolandnak.  

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
Bogyarét – Megyercs 5:0 (3:0), Lecz-

kési 4, Rebroš
Csicsó – Dunaradvány 2:2 (1:0),

Nagy T. 2 – Púchovský, Obložinský 
Nagykeszi – Bogya/Gellér 3:0 (0:0),

Mészáros, Lukács Gy., Szűcs
Őrsújfalu – Nagysziget 2:0 (2:0),

Kelle, Dohnanec 
Ifjúságfalva – Marcelháza „B” 2:9

(0:5) Hazai gólok: Tóth P., Skalnický
Tany – Martos 7:0 (4:0), Koton P. és

Halász G. 3-3, Kósa
Dunamocs – szabadnapos volt.
TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 
Tany – Madar 2:1 (1:0), Décsi, Ke-

szegh - Sebők
lakszakállas – Dulovce 5:2 (2:1), In-

czédi Sz. 4, Fraňo – Bilko, Járóka 
Perbete – Keszegfalva 4:1 (2:1), Ge-

leta, Sipos, Tornóczy D., Hinora - Jancsó
Nemesócsa – Őrsújfalu 1:3 (0:1) Ha-

zai gól: Hipp
Hetény – szabadnapos volt.  

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 
Tany – Madar 5:3 (2:3), Gubien,

Csóka, Filko, Nagy, Misák – Sebők 3
lakszakállas – Ímely 4:1 (2:0), Ko-

vács 2, Stanko, Németh - Boros
Nemesócsa – Hetény/Őrsújfalu 2:0

(1:0), Szűcs 2
Perbete – Keszegfalva 7:4 (3:2), Rigó

3, Gábor 2, Molnár, Seres – Nagy, Hu-
pian, Krekács, Stojka 

Naszvad és Csallóközaranyos – sza-
badnaposak voltak. 

LabdarúgásKosárlabda

Kézilabda

Ami nem sikerült a múlt szerdai, privi-
gyei mérkőzés végjátékában, azért szom-
baton, hazai csarnokban bőségesen kár-
pótolták a komáromi kosarasok szurko-
lóikat. Régen nem fordult ugyanis elő
Komáromban, hogy a mintegy 800 főnyi
közönség a találkozó utolsó öt percében
felállva, vastapssal köszönje meg a cso-
dálatos kosárlabdaélményt és a szenzá-
ciós győzelmet kedvenceinek. Mérkőzés
után a csapat úgy döntött, hogy ezt a
győzelmet a klub örökös tagjának, az
izsai kisfiúnak, Miloškonak ajánlja fel!
Olvasóink bizonyára emlékeznek Mi-
loško történetére, aki rákbetegségben
szenved, és tavaly, a „Modré z neba” TV
műsorban, a klub örökös tagjává fogadta
a csapat lelkes szurkolóját, a beteg kis-
fiút. Erre a találkozóra is nagyon készült,
de állapota romlott, és újra kórházba kel-
lett vonulnia. Múlt szombaton tehát két-
szer is jelesre vizsgáztak kosarasaink.
Nemcsak sportvonalon, de emberségből
is. lehet őket nem szeretni? 

Szerdán
Prievidza – MBK Rieker 78:73 (24:19,

25:15, 15:18, 14:21)
Kiválóan kezdtek a vcendégek, és a ta-

lálkozó 4.percében 2:8 világított az ered-
ményjelzőn. Sajnos, ezután több hibát is
vétettek, amit a hazaiak zsinórban dobott
10 ponttal büntettek, és máris átbillent a
mérleg nyelve.  Magabiztos játékukkal
szinte végig ők vezettek, egyszer 18 ponttal
is, és bizony nem állt jól a komáromi csa-
pat „szénája“. Aztán mégis. A második fél-
időben nagyon felelősségteljes játékkal,
egyre jobban kezdte ledogozni hátrányát.
Amire a hazaiak még álmukban sem mer-
tek volna gondolni, a komáromi csapat
kiegyenlített. Már-már úgy tűnt, hogy a
győzelmet is megszerezheti, amikor... Le-
rágott csontnak tűnhet, de a játékvezetők
percei következtek. Kétszer is fura módon
elvették a labdát a vendégektől, majd nem
ítéltek meg egy teljesen jogos hárompon-
tos dobást. A tárgyilagosság kedvéért azért
meg kell mondani, hogy valójában nem itt
úszott el a siker, inkább az első félidőben
nyújtott passzív játéknál, a hibát hibára
való halmozásnál ebben a játékrészben.

Persze, akkor sem szabadna ilyen hibákat
elkövetniük az arbitereknek, még ha jóin-
dulatúan feltételezzük is, hogy nem volt
benne szándékosság.

Pontszerzők: Guede 24, Pelle 12 – Jones
18, Johnson és Mathis 14-14, Kratochvíl
10, Bílik és Klár 7-7, Du-
bovský 3.

További eredmények: Nitra – Sp. N. Ves
79:70, Žilina – B. Bystrica 95:68, Handlová
– Levice 75:61. Svit – szabadnapos volt. 

Szombaton
MBK Rieker – Nyitra 98:84 (25:27,

23:27, 24:18, 26:12)
Fordulatokban gazdag, látványos mér-

kőzést vívott a két csapat. A hazaiak jól
kezdtek, de idővel a nyitraiak vették át a
mérkőzés irányítását, és többször is több
mint tíz ponttal vezettek. A második fél-
időre aztán egy harciasabb, erőtől duzzadó
komáromi csapat futott ki a pályára. A sé-
rüléséből felépült Bíliknek jött be néhány
remek dobása, és nemcsak egyenlítésre
futotta a hazai csapat erejéből, de átvette a
vezetést is, amit fokozatosan növelni is tu-
dott. A közönség tombolt, hiszen látvá-
nyos akciókkal kápráztatta őt el a két ki-

váló csapat. Nem kétséges, az utóbbi évek
talán legkiválóbb kosárlabda mérkőzése
zajlott a komáromi csarnokban.  Fontos ki-
emelni, hogy mindkét csapat hozzájáru-
lásával. Az eredmény sem egészen tük-
rözi a pályán való történéseket, hiszen a
vendégek semmiképpen nem voltak eny-
nyivel gyengébbek, de persze a hazai győ-
zelem mindenképpen megérdemelt. A
szurkolók felállva nézték végig a találkozó
utolsó öt percét, és zúgott a vastaps. Meg-
érdemelten.

Paulík József, az MBK Rieker sportigaz-
gatója: „Végtelenül örülök, hogy sikerült
ezt a remek nyitrai csapatot legyőznünk. A
hangulat egészen csodálatos volt, szurko-
lóink is nagy részben hozzájárultak a si-
kerhez. A csapat érezhetően kezd össze-
szokni, ezt már érezni lehetett Privigyén is,
de ma egészen kiváló játékot produkált. A
bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, most
már ideje lenne újra idegenben is ponto-
kat rabolni” – mondta el a mérkőzés kap-
csán lapunknak a komáromi kosárlabdá-
zás nagy egyénisége. 

Pontszerzők: Jones 26, Johnson 18, Bi-
lič 15, Klár 10, Bílik és Szabó 9-9, Krato-
chvíl és Mathis 5-5, Dubovský 1 – Vaden
30, Tomek 18. 

További eredmények: Levice – Žilina
84:70, Sp. N. Ves – Handlová 98:80, B.
Bystrica – Svit – lapzártánk után játszották.
Prievidza – szabadnapos volt. 

A tabella állása
1. Sp. N. Ves 5 4 1 427:370 9
2. Nitra 5 3 2 425:390 8
3. Prievidza 4 3 1 325:291 7
4. Handlová 5 2 3 379:397 7
5. Levice 5 2 3 356:390 7
6. MBK Rieker 4 2 2 331:329 6
7. Svit 3 2 1 232:227 5
8. Žilina 4 1 3 308:327 5
9. B. Bystrica 3 0 3 202:264 3

Ezen a héten is két fordulót bonyolí-
tanak le a férfiak extraligájában, szer-
dán Handlovára látogat az MBK Rieker,
majd szombaton az ősi rivális lévai csa-
patot fogadja hazai csarnokban. A mér-
kőzés hagyományosan 18 órakor veszi
kezdetét.  

Fotó: M. Drozd

Szép ajándék Miloškónak 
– szenzációs győzelem Nyitra ellen

Jones nemcsak 26 pontjával, de remek já-
tékával is hozzájárult a győzelemhez és
Miloško öröméhez

NőK I. LIGA
Naszvad/Ímely – Topoľčany 36:23 (19:8)
A sereghajtó elleni találkozónak egyértelműen a hazai csapat

volt az esélyese. Ez teljes mértékben be is teljesült, és már a 15.
percben 11:2 volt az állás. Legnagyobb különbséggel a találkozó
52. percében vezettek a hazaiak, amikor is 35:15 világított az ered-
ményjelzőn. A hazaiak ezzel a biztos győzelmükkel is bizonyí-
tották, hogy formájuk hétről-hétre javul, hiszen az utóbbi három
fordulóban öt pontot gyűjtöttek. A hazai csapatban már pályára
lépett Kürty N. is, aki Gútáról érkezett vendégjátékra.

Hazai góldobók: Bíziková 13, Haris E. 6, Oláh 5, Molnár B. 4,
Kürty N. és Šulanová 3-3, Gogola 2.   

Csallóközaranyos – Michalovce „B” 21:26 (9:12)
A vendégek első csapatukból öt játékost is pályára küldtek ezen

a találkozón, és ez érezhető volt az egész mérkőzés folyamán. Már
a 6. percben 0:3 volt az állás, de a hazaiak ekkor még újítani tud-
tak, és ugyanennyi idő alatt 3:3-ra egyenlítettek. Egész a 22. per-
cig tudták tartani a lépést ellenfelükkel, amikor 8:8-ra állt a ta-
lálkozó, de ezután a vendégek egyre jobban kezdtek távolodni, és

a mérkőzés „gyeplőjét” már nem engedték ki a kezükből. A ha-
zai lányok talán már mérkőzés előtt fejben feladták, hiszen ren-
geteg technikai hibával, pontatlanul játszottak, védelmük is he-
lyenként átjáró háznak bizonyult, a két kihagyott hétméteresről,
és megannyi remek helyzetről már nem is beszélve. Ami viszont
jó hír, hogy a Nagytapolcsányban sérüléseket szenvedett játéko-
sok is már pályára léptek. Ismét remek teljesítmény fűződik Ola-
jos Milada nevéhez, aki sérülten is a csapat húzóembere volt.

Hazai góldobók: Olajos M. 9, Pažúrová és Turzáné Szalay 4-4,
Kasznár 2, Szabó és Olajos V. 1-1.

Az előző fordulóban:
Bytča – Naszvad/Ímely 26:26 (12:13)
Remek mérkőzést játszottak a naszvadi/ímelyi lányok a tavalyi

bajnokcsapat pályáján. Gyorsaságukkal és kiváló védekezésükkel
lepték meg a hazaiakat, de a sportszerencse most nem szegődött
melléjük. A hazaiak idő utáni hétméteresből egyenlítettek…

Vendég góldobók: Haris E. 10, Szabó és Molnár B. 3-3, Oláh,
Molnár A, Bíziková és Šulanová 2-2, Haris Sz. és Mahor 1-1. 

-dm-

A felvétel is kemény küzdelemre vall. Uzola (a földön fehérben) és  Wilson E. Speck is remekül játszott ( KFC-Léva 1:0)Fo
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KERESZtREJtVÉNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb
október 27-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést
sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

- A mi börtönünkben – mondja az új elítéltnek az igazgató
– mindenkinek azt a munkát kell végeznie, amit odakinn.

(A fogoly válaszát lásd a rejtvényben!)
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