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Múlt héten, csütörtökön újból összeültek a városatyák. Megint egy hu-
szonnégy pontból álló prograMot készített el a hivatal, azonban Már az
ülés elején látni lehetett, hogy ez egy véget neM érő történet lesz ezúttal
is. így is lett - az ülést berekesztették, és kedden (lapunk Megjelenése után)
folytatják a tanácskozást. részletek a 3. oldalon

Újra találkoztak
a Komáromi Football Club
egykori kiválóságai

Felújították
az emléktáblát

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Részletek az 12. oldalon

Sem a Híd, sem az MKP
nem mehet biztosraŐszi óraátállítás

Az Európai Unió szabályozása alapján a nyári időszámí-
tás minden tagállamban március utolsó vasárnapján,
közép-európai idő szerint 2 órakor kezdődött, és októ-

ber utolsó vasárnapján hajnali 3-kor végződik. A módosításra
elsősorban a nemzetközi menetrendek harmonizációja ér-
dekében volt szükség.

Az óráinkat 2011. október 30-án kell visszaállítanunk
– 1 órával, tehát hajnali 3 órakor kell visszaállítani 2 órára.

Kezdetben kifejezetten azért javasolták, mert a napfényes
órák magasabb száma miatt energiát lehet az óraátállításos
időszámítással megtakarítani, és más előnnyel is jár. Az egy
órával hosszabb természetes világítás előny mindazoknak,
akik iskolai, munkahelyi tevékenység után a szabadban szer-
veznek programot. ssy Egy órával tovább alhatunk

Akilencedik testületi ülés pontjában sze-
repelt a város főellenőrének megvá-
lasztása, mivel 2011. április 11-én meg-

választották ugyan a város főellenőrét Karol
Lovász személyében, aki viszont augusztus 1-
től a város alpolgármestere, képviselője, ezért
a főellenőri posztjáról a törvények értelmé-
ben lemondott. A képviselők tehát törölték
az akkor jóváhagyott határozatot és meg-
egyeztek abban, hogy az új főellenőr válasz-
tást október 20-án tartják.

Folytatás a 2. oldalon

Új főellenőrt
választottak

Ógyalla

Még 2010-ben fogadták el az új Duna-híd-
dal kapcsolatos projekteket. A projektdoku-
mentációt EU-s támogatással sikerült elké-
szíteni, azonban a város is hozzájárult a do-
kumentumok kidolgozásához 17 ezer euró-
val.

Az új Duna-híd megépítésének ügyét már
minisztériumi szintre emelték, és felszólí-
tották Komárom városát, hogy adja át a pro-
jektdokumentációt a Szlovák Közútkezelő
Vállalat számára. Hortai Éva (Híd) javaslatára
a képviselők egyöntetűen döntöttek arról,
hogy átadják a projekteket ingyenesen a Köz-
útkezelő Vállalatnak. Így remélhetőleg a híd
megépítésének ténye már nem tűnik olyan
távolinak. ssy

Előrelépés
az új Duna-híddal
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Ógyalla

Komárom

Gúta

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

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej
na Ostrove č.46/2011 zo dňa 03.10.2011 v súlade so záko-
nom číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a predpisov ( Oddiel 3, Obchodná verejná
súťaž § 281 až 288)

obchodnú verejnú súťaž
o najvýhodnejší návrh prevádzkovania skládky TKO a
najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania skládky TKO
vo vlastníctve Obce Okoličná na Ostrove.
Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na zák-
lade písomnej žiadosti písomne alebo osobne na adrese
obstarávateľa v termíne od 26. 10. 2011 v pracovnom čase
u Ing. Ladislava Fodora.
V Okoličnej na Ostrove dňa 17. 10. 2011

Ing. Iveta Feketeová
starostka obce

Megszavazták a szennyvízcsatorna-
hálózat bővítésének finanszírozását

A képviselő-testület 11. ülé-
sén a város polgármestere,
Zemkó Margit ismertette a
szlovák és magyar tannyelvű
alapiskolában lévő gyerekek
létszámát. Beszámolt arról,
hogy a Konkoly-Thege téri
alapiskola felújítása sikere-
sen folytatódik. A Feszty Ár-
pád Alapiskola és Óvoda él-
ére ismét Dibusz János, míg
a Művészeti Alapiskola élére
Juraj Svitek lett kinevezve.

Ezt követték az interpellá-
ciók. Elsőként Mária Hamra-
nová kért tájékoztatást a Sza-
badidőpark állapotával kap-
csolatosan, valamint ismer-
tette az iskolaügyi, kulturális
és művelődési bizottság je-
lentését. Tomaščin képviselő
ismertette a lakosság azon ké-
rését, hogy a város figyelmez-
tesse azokat, akik nem törőd-
nek a renddel, tisztasággal la-
kókörnyezetükben. A Tulipán
utcában élők kérését is fogal-
mazta meg, hogy tisztítsák át
az esővízelvezető árkokat. Ži-
gová képviselőnő a Szőlő ut-
cában élők kérését tolmá-
csolta, vízvezeték-hálózat ki-
építését kérvényezték az ott
élők. Basternák Ildikó képvi-
selőnő kérte a várost, hogy a
rendkívüli képviselő-testületi
ülések is legyenek élőben köz-
vetítve, valamint a temetőben
helyezzenek ki hangszórókat

és padokat a halottasház
előtti térre.

A polgármesternő az inter-
pellációkra reagálva el-
mondta: a bagotai szabadidő-
parkot a város vagyonának vé-
delmének érdekében záratták
be. A többi kérdéssel a közel-
jövőben fog a város vezetése
foglalkozni.

Németh László képviselő a
Tesco tervezett építéséről kért
tájékoztatást. A polgármes-
ternő válaszában elmondta:
továbbra is a városban sze-
retné a jövő évben felépíteni
áruházát a Tesco.

A képviselő-testület áldását
adta a szennyvízcsatorna-há-
lózat bővítési projektjének fi-
nanszírozására, amelynek
összkiadása 5 966 849,77 euró,
valóságos kiadása 4 972 374,81
euró, melyből a városnak 5

százalékos önrészt (251 249,98
euró) kell biztosítania.

A további napirendi pont-
ban a Városi Egészségügyi
Központban lévő helyiségek
bérbeadását és a kutyaki-
képző klub kérését tárgyalták
a képviselők. Mindkét eset-
ben megszavazták a kérvé-
nyek elfogadását.

A város területrendezési ter-
véről szóló jelentés megtár-
gyalását a képviselők egy ké-
sőbbi testületi ülésre halasz-
tották.

Végül a polgármesternő tá-
jékoztatta a képviselőket ar-
ról, hogy a világhálón megje-
lentek olyan írások, hogy a vá-
rosba 100 -150 roma lakos ér-
kezik. Ezt rémhírterjesztésnek
ítélte, tehát a hír nem fedi a
valóságot.

Miriák Ferenc

Sem a Híd, sem az MKP nem mehet biztosra
A Polis ügynökség aktuális közvélemény-
kutatása szerint Robert Fico pártja fölénye-
sen nyerné a parlamenti választásokat, s
egyedül is kényelmesen kormányozhatna.

A felmérés az előrehozott választások beje-
lentése után készült. Az eredmények szerint
egy mostani választáson a Smer a szavazatok
45,5 százalékát söpörné be, ami 83 képviselői
helyet biztosítana számára, ez pedig elég lenne
ahhoz, hogy egyedül alakítson kormányt.

Az SDKÚ jócskán lemaradva, 14,3 százalékot
szerezve a második helyen futna be, míg a KDH
8,8 százalékkal végezne. Bekerülne a parla-

mentbe az SaS is, 8,3 százalékos eredménnyel.
A Bugár Béla vezette Híd csak hajszállal

lépné túl a parlamenti küszöböt, a szavazatok
5,3 százalékát szerezné meg. Berényi József
pártjának, az MKP-nak 4 százalékot mértek, s
ezzel nem kerülne a parlamentbe. A két párt
együtt sem érne el 10 százalékot - legalábbis a
közvélemény-kutatás szerint.

Ján Slotáék SNS-e is kívül rekedne 3,9 szá-
zalékkal, a HZDS 2,4 százalékot, míg Anna Be-
lousovová új pártja, a Nemzet és Igazság 1,8
százalékot érne el. A felmérés szerint a válasz-
tási részvétel 62 százalékos lenne. (b)

A Keresztény Magyar Szövetség néhány héttel ezelőtt azzal ke-
reste meg Kiss Róbert gútai plébánost, hogy szeretnének egy ke-
resztet felállítani Gútán, amihez megfelelő helyszínt keresnek.
Róbert atya ekkor ajánlotta fel számukra az egyházi gimnázium
térségét, aminek hírét Decsi Katalin, az intézmény igazgatónője
is üdvözölte, hiszen gróf Esterházy János megannyi értéket köz-
vetít a mai kor embere számára.

A három és fél méteres koronás címerrel díszített tölgyfake-
resztet október 14-én Elek László komáromi esperes és Kiss Ró-
bert gútai plébános jelenlétében Dr. Herdics György címzetes
apát, kanonok, esperes-plébános áldotta meg. A kereszt lelep-
lezésében közreműködött Halász Béla, a Keresztény Magyar Szö-
vetség helyi képviselője s az ünnepi beszédet is ő tartotta. Hang-
súlyozta, hogy gróf Esterházy példakép számunkra, mivel harcolt
a magyar iskolák bezárása ellen, anyanyelvünkért, kultúránkért,
a magyarság megmaradásért. „A 30-as években, hasonlóan, mint
a mostani időkben, megosztott volt a felvidéki magyarság. Es-
terházy azonban felismerte, hogy ez a megosztottság gyengíti az
érdekképviseletet, és félretéve a korábbi ellentéteket, elősegítette
az egységes magyar párt megalakulását” – mondta Halász Béla,
a KMSZ alapító tagja. Az ünnepi szónok a keresztről elmondta:
a feszület az anyaországban készült, a faanyag erdélyi barátunk-
tól, Bogárdi Zoltántól származik, és itt, a Felvidéken lett felállítva.
Köszönet a művésznek, Nyilasi György Zoltánnak, és köszönet
Bogárdi Zoltánnak a faanyagért.”

A himnusz eléneklése után mécsesgyújtással adóztak gróf
Esterházy emléke előtt. csr

„Soha semmilyen jogunkról
lemondani nem fogunk“

Kiss Róbert, Dócze Bálint, Herdics György, Fehér Csaba, Halász Béla,
Nyilasi György Zoltán, Decsi Katalin, Sárközi János és Elek László

Folytatás az 1. oldalról
Az új pályázat benyúj-

tási határideje október 5. volt.
Az előzőhöz képest annyiban
módosultak a feltételek, hogy
míg a korábbi kiírásban nyolc-
vanszázalékos munkaidőre
szólt volna a főellenőr megbí-
zatása, ezúttal már csak ötven-
százalékos kötelezettségre.

Ezúttal is tizenketten – Má-
ria Vavrinecová Komárom,
Vendelín Pastorek Ógyalla,
Anton Poništ Ógyalla, Hegyi
Lajos Ógyalla, Katarína Zaho-
ranová Érsekújvár, Cserge Kál-
mán Ógyalla, Tóth Éva Gúta,
Zdenka Polláková Ógyalla, Ku-

csera István Gúta, Asbóth Sándor Dunamocs, Andrea Berge-
rová Ógyalla és Peter Varga Ógyalla – jelentkeztek a főellenőri
posztra.

A tizenkét jelentkező közül kilencen személyesen is meg-
jelentek a csütörtöki testületi ülésen, ahol a képviselők meg-
hallgatták rövid bemutatkozásukat, majd kérdéseket intéztek
a jelöltekhez. Valamennyi jelölt meghallgatását követően a pá-
lyázat beadási időpontjának sorrendjében külön szavaztak
minden jelentkezőre. Ezek alapján Hegyi Lajos 4, Cserge Kál-
mán 4, Katarína Zahoranová 1, Peter Varga 1 szavazatot kapott.
Mivel az első körben egy jelölt sem szerezte meg valamennyi
képviselő többségének szavazatát (a 11 tagú ógyallai testület-
ben ehhez 6 szavazat kell), második körre volt szükség, ahová
már csak a két legtöbb vokssal rendelkező jelölt került. A jog-
szabály szerint ekkor már az győz, aki több szavazatot kap. A
második körben Cserge Kálmán 5, Hegyi Lajos 4 szavazatot ka-
pott. Így Ógyalla új főellenőre az 57 éves Cserge Kálmán.

A megválasztott főellenőr munkaviszonya a képviselő-tes-
tület határozata értelmében november 1-jével kezdődik.

(miriák), A szerző felvétele

A komáromi Újvár Lipót
kapuja felett a múlt hét
keddjén egy felújított
emléktáblát avattak.

Az eredeti tábla 1663-
ban készült, azonban ez a
20. század első felében
megsemmisült. Ľudovít
Gráfel, a Pro Castello Co-
maromiensis nonprofit
társaság elnöke elmondta,
hogy a Duna Menti Múzeumban őriztek a tábláról fényképe-
ket és így sikerült elkészíteni a pontos másolatot. Csütörtöki
András és Juraj Gráfel restaurátorok keze munkáját dicséri az
elkészült tábla, melynek alapanyagául a Duna túloldaláról
származó tardosi mészkő szolgált.

Az emléktábla rekonstrukcióját az Általános Hitelbank ala-
pítványa támogatta 6 000 euró összegben. A fennmaradó 1 000
eurót a Pro Castello Comaromiensis társaság biztosította. A le-
leplezésen részt vett az Általános Hitelbank komáromi fiókjá-
nak igazgatója, Henrik Barci és Komárom város polgármes-
tere, Anton Marek. szénássy

Felújították az emléktáblát

Ezt az üzenetet hirdeti a gróf Esterházy János emlékére fel-
állított fakereszt a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola és Gimnázium udvarán.

Új főellenőrt
választottak

Cserge Kálmán

Obec Iža
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva

č. 153/11
vyhlasuje zámer prenájmu pozemku

v k.ú. Iža vo vlastníctve obce Iža v podiele 5/6 priamym
prenájmom. Jedná sa o parcely č. 916/1 – záhrada o výmere
460 m2 a parcela č. 916/2 – záhrada o výmere 327 m2, za mi-
nimálne nájomné 0,083€/m2/rok. Podmienky je možné
vyzdvihnúť na obecnom úrade. Lehota na predkladanie ce-
nových ponúk je 11. 11. 2011 do 12.00 hod.

Folytatás az 1. oldalról
Már az interpellációk kere-

tén belül érezni lehetett a fe-
szültséget az ülésteremben. A
feszültség a tetőfokára hágott,
amikor is egyes képviselők
számonkérték a város vezeté-
sétől, hogy miért egy SNS kö-
zeli ügyvédi irodával dolgozik
együtt a város és mi alapján
került sor ennek az irodának
a kiválasztására. Azt is sérel-
mezték többen, hogy az erről
szóló szerződés nem található
meg a város honlapján.

A múlt csütörtökön beter-
jesztett testületi anyagok közt
szerepelt néhány jogi véle-
mény, amelynek elkészítője
JUDr. Alexandra Kotrecová
(http://www.akak.sk), az em-
lített ügyvédi iroda ügyvédje.
Mint kiderült, a 28 éves hölgy
egy pozsonyi ügyvédi irodát
vezet, amelyről ugyan a hon-
lapja alapján nem lehet sokat
megtudni, annyi azonban is-
meretes, hogy a hölgy Vladi-
mír Čečot lánya, aki a Fico
kormány idején a belügymi-
niszter államtitkára volt a
Szlovák Nemzeti Párt „mezé-
ben”. Čečottal már korábban
is foglalkozott a szlovák sajtó,
mivel államtitkári feladatai
mellett más feladatokkal is
foglalatoskodott, azonban va-
gyona mégis nagyon szerény
volt, legalábbis a kimutatások
alapján. Szinte semmije nem
volt, a lánya nevén azonban
szerepelt néhány ingatlan.

A testületi ülés elején a pol-
gármester nem volt jelen, de
Novák Tamás alpolgármester
annyit elárult, hogy az
ügyvédi iroda kiválasztása a
polgármester egyéni döntése
volt, amit nem szándékozott
kommentálni. Furcsa azon-
ban, hogy az ezzel kapcsolatos

szerződés nem található meg
a város honlapján, hiszen erre
az év elejétől törvény kötelezi
az önkormányzatokat.

Az elhangzott utalások
alapján annyi derült ki, hogy

havi díjazásban dolgozik az
ügyvédi iroda, 2000 eurós fix
havi összegért. A kifizetett
számlák esetén a városi hon-
lap arról számol be, hogy a vá-
ros május 5-e és szeptember 6-
a között 19.968,44 eurót fize-
tett ki Kotrecová irodájának. A
havi apanázs mellett közel 4
ezer eurót számlázott az iroda
késedelmi díjként a feltünte-
tett számlák alapján.

A tisztánlátás kedvéért
megkerestük a Városi Hivatal
szóvivőjét, Králik Róbertet,
akihez a következő kérdése-
ket címeztük: Mi alapján lett
kiválasztva az ominózus
ügyvédi iroda? Miért nem volt
közbeszerzés? Miért nincs
fent a város honlapján a szer-
ződés? Miért kapott az
ügyvédnő május, június, jú-
lius és szeptemberi hónapok-
ban összesen 19.968,44 eurót,
ha információink szerint havi
2000 eurós fix díjazással dol-
gozik?

Kérdéseinkre a következő
választ kaptunk a városi hiva-
tal szóvivőjétől: „Mivel a fel-
tett kérdések a 13. (befejezet-
len) képviselő-testületi ülés
csupán egy szűk (kiragadott)

szegmensét érintik, ezért a vá-
rosvezetés úgy döntött, hogy
az érintett témakör szélesebb
összefüggéseire és a testületi
ülés további fontos témáira,
döntéseire is rá szeretne vilá-
gítani. A tények tárgyilagos és
teljes tolmácsolása érdekében
sajtótájékoztató keretében kí-
vánjuk hetilapjuk tisztelt ol-
vasóit és a széleskörű közvé-
leményt tájékoztatni.“

Ráadásul az ügyvédi iroda
jogi anyagai körül is problé-
mák akadnak, hangzott el az
ülésen. A Com-media kap-
csán adott jogi elemzésben az
iroda egy olyan magyarázatot
adott, amiben még az érintett
cég nevét is elfelejtette meg-
említeni, így csak sejteni lehet
kiről szól a vélemény - muta-
tott rá Hortai Éva.

Súlyosabb kifogásnak ne-
vezhető a főellenőri beszá-
molóban megjelenő meg-
jegyzés, ami szerint a jogi
iroda kapta a szemétdíjak el-
maradó összegeinek a behaj-
tását, azonban erre törvény-
ből adódóan nincs joga - mu-
tat rá a jelentés. Az iroda
olyan iratokat és információ-
kat vitt el a városházáról, ami
törvénybe ütközik - jegyezte
meg Andruskó Imre, és hang-
súlyozta, hogy olyan irodától
kérünk majd a jövőben sok
pénzért tanácsot, aki maga is
törvénytelen úton jár el, és ezt
nem is tudatosítja. Sebő Zsolt
képviselő azt emelte ki, hogy
ennyi összegből inkább a vá-
rosnak saját jogásza lehetne,
és nem egy pozsonyi iroda
kapná a pénzt. Az ügyvédnő
ráadásul az ülésen nem tu-
dott megjelenni egészségügyi
okokra hivatkozva, így a kép-
viselők sem kaphattak választ
kérdéseikre. szénássy

Slotához közeli ügyvédi iroda
látja el tanácsokkal Komáromot

Vladimír Čečot és Ján Slota

Október 13-án kora reggel szomorú látvány fogadta Kiss
Róbertet, a helyi esperes-plébánost. Szabad szemmel nem
is tűnik nagy darabnak a templomtoronyról leesett rész, ám
amint közelebbről szemrevételezték, szükségesnek tartották
az esetleges vészhelyzet elhárítását. „Egyáltalán nem hi-
ányzott most ez a sajnálatos eset nekünk, hiszen évek óta
orgonára gyűjt a plébániaközösség és most egy újabb vá-
ratlan, nem kívánt kiadás hátráltatja ezt” – mondta a plé-
bános. Elmondta azt is, hogy felvette már a kapcsolatot a
szakemberekkel, hogy felmérjék a kárt és döntsenek a bal-
esetveszély elhárításának mikéntjéről, hiszen a templom-
torony alatti rész láthatóan bomlásnak indult. csr

Gúta
Leszakadt...

Mentőövet kapott a Határőr utcai iskola
Évek óta a többi komáromi iskolától kell
pénzt elvonni, hogy a Határőr utcai szlovák
iskola működése biztosítva legyen. Az alap-
iskolában évek óta nagyon alacsony a diák-
létszám, ami azt eredményezi, hogy az ál-
lami normatívából képtelen biztosítani a
működést.

Az ülésén csaknem minden komáromi is-
kola igazgatója jelen volt, valamint a Határőr
utcai alapiskolába járó tanulók szüleinek egy
kisebb csoportja is - nagyjából tucatnyian. An-
ton Marek polgármester csak később érkezett
meg az ülésre, s ekkor a szülők némi megle-
petésre szünetet kért, s elvonultak egyeztetni
a városvezetővel.

A testület végül egyhangúlag, 25 igen sza-
vazattal elfogadta a polgármester javaslatát,
mely szerint az év végéig 26 ezer eurót szavaz-
nak meg a Határőr utcai szlovák iskolának a
normatív támogatásból visszatartott tartalék-

ból, ezáltal biztosítják további működését.
Azonban ez a határozat csak az év végéig kínál
megoldást. A szavazást követően a szülők né-
mileg elégedetten, a többi iskola igazgatói el-
lenben csalódottan távoztak.

A testületen elhangzott többi alternatíváról,
melyet az alapiskola megmentésére dolgoz-
tak ki, jövő heti számunkban közöljük. (b)

A Határőr utcai alapiskolába járó tanulók szülei
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Az önkéntesség hétvégéje

Először Mgr. Fekete Mária
nyilatkozott: „Ez év augusztu-
sában jött el utánam Kiss
György, a TAT főszervezője az-
zal a kéréssel és kérdéssel, nem
vállalnék-e szerepet zsűritag-
ként egy tehetségkutató verse-
nyen. Kérdésére szinte gon-
dolkozás nélkül igennel vála-
szoltam. Örömmel hallgattam,
milyen rendezvénysorozatnak
nézünk elébe a tehetségkuta-
tást és -ápolást illetően, mivel
pedagógusként nekem is szív-
ügyem a tehetséges fiatalok
felkutatása és felkarolása. Meg
kell találni a tehetségeket, le-
hetőséget kell nekik adni, hogy
megmutassák magukat, aztán
terelgetni kell őket az úton,
melyen elindultak. Én elsősor-
ban a bemondók értékelésére
lettem felkérve, róluk monda-
nék pár szót. Ebben a kategó-
riában a feladatnak megfelelő
színpadi megjelenésen és kiál-
láson kívül a cél az volt, hogy

minél árnyaltabban, választé-
kosabban, a magyar nyelv sa-
játosságait figyelembe véve és
a megfelelő stíluseszközök al-
kalmazásával adják közre véle-
ményüket, fejtegetésüket a ver-
senyzők. Összegzésként any-
nyit, hogy a szervezés a ver-
senynek helyet adó községek
részéről fantasztikus volt. Re-
mélem, a verseny visszhangja
egyre nagyobb lesz és a folyta-
tás nem marad el“ – mondta a
zsűri női tagja.

Megszólaltattuk Paszmár Já-
nost is. „Amikor Kiss György
felkért a versenysorozat zsűri-
zésére, meglepődtem, ugyanis
az utóbbi időben nem nagyon
lehetett hallani ilyen jellegű te-
hetségkutató rendezvényről.
Kíváncsian vártam az első for-
dulót. Csodálkoztam, hogy a
kis lélekszámú falvak milyen

tehetségekkel képviseltették
magukat. Az énekeseket érté-
kelve örömmel mondhatom,
hogy körről körre javult az elő-
adások minősége. Az egyes for-
dulókat követően a verseny-
zőkkel való beszélgetések so-
rán, amikor főleg szakmailag
elemeztük a produkciókat, na-
gyon sok jó tanácsot fogadtak
meg az előadók. A versenyben
résztvevő falvak derekasan
helytálltak a szervezésben és
minden helyszínen maximáli-
san gondoskodtak a szerep-
lőkről. A rendezvénysorozat
minden résztvevője „győztes-
nek“ tekintheti magát akár ver-
senyzőként, akár szervezőként
vett részt a folyamatban“ – tette
hozzá a Művészeti Iskola igaz-
gatója.

Kiss György, a Cool Club el-
nöke elmondta: „A TAT 2011-
es rendezvénysorozatába 12 te-
hetséges fiatalt neveztek be a
települések. Voltak köztük
olyanok, akik már rendelkez-
tek némi tapasztalattal, de
olyanok is, akik gyakorlatilag
most szerepeltek először szín-
padon. Az augusztusban meg-
valósult feketenyéki főpróba,
és az utolsó fordulón bemuta-
tott teljesítmények között lé-
nyeges különbségek voltak.
Fordulóról fordulóra érezhető
volt a versenyzők növekvő ma-
gabiztossága. Megszokták és
megszerették a színpadot, ba-
rátságokat alakítottak ki egy-
más közt, és ezt a fellépéseik is
tükrözték. A Cool Club honlap-
jának és a Deltának köszönhe-
tően egyre ismertebbé váltak
és már várták az újabb fellépési
lehetőséget. Mindent össze-
gezve, minden egyes versenyző
lényeges változáson ment ke-
resztül ez alatt a pár hét alatt“ –
fejtette ki véleményét Kiss
György a Cool Club elnöke.

Kép és szöveg: -pint-

A TAT rendezvénysorozata
szakmai szemmel

Comenius projekt az Ipariban

A diákok vendéglátó csalá-
doknál kapnak szállást és az
egyhetes külföldi tartózkodás
során a projekttel kapcsola-
tos munka mellett — amire
az adott iskolában kerül sor —
különböző kirándulásokon is
részt vesznek. Ez egész életre

szóló tapasztalatot jelent
minden diák számára, s je-
lentős motivációt biztosít a
további idegen nyelvi tanul-
mányokhoz.

Szeptember végén itt, Ko-
máromban találkoztak az em-
lített iskolák képviselői. A kö-

telező programok mellett vá-
rosnézésre is sort kerítettek.
Meglátogatták a zsinagógát,
az ortodox templomot, a Le-
hár illetve a Jókai szobrot, to-
vábbá megtekintették a Ná-
dor utcát, az Európa udvart,
valamint az Erődöt. Azonkí-
vül ellátogattak Bősre, ahol
megnézték a vízierőművet.
Az itt eltöltött élményekről
faggattuk Rechtoris Klára és
Mészáros Tímea tanárnőket,
valamint a diákok egy részét,
Dékány Viktort, Vadkerti Dá-
vidot és Hrmo Dávidot. El-
mondták: nagyon érdekes vá-
rosnak tartják Komáromot,
főleg a spanyol diákoknak tet-
szett. Az Erőd és a régi épüle-
tek hatása meg egyszerűen le-
nyűgőzte őket. A Komáromba
látogató tanárok illetve diá-
kok nagyon jól érezték ma-
gukat városunkban. Ha rajtuk
múlt volna, még legalább egy
hetet maradtak volna, any-
nyira megtetszett nekik.

A Komáromi Ipari Szakkö-
zépiskola diákjai és tanárai
legközelebb a Comenius pro-
jekt keretén belül 2012 márci-
usában kelnek útra Basses
Las Palmasba, a Kanári-szige-
tekre.

Kép és szöveg: -pint-

Október 14-én a Selye János Egyetemen ke-
rült megrendezésre a VII. Felvidéki Tudo-
mányos Diákköri Konferencia. A konferen-
ciát a felvidéki magyar egyetemisták orszá-
gos szervezete, a DIÁKHÁLÓZAT, a SJE HÖK
és a SJE közösen rendezte.

A konferencián első ízben indítottak önálló
Sporttudományi Szekciót. Ebben a következő
eredmények születtek:

1. Szabó Mária UJS – Komárom, 1. Mgr.,

2. Szafián Attila UJS – Komárom, 3. PPdb,

3. Szuri András UJS – Komárom, 2. PPdb,

Felkészítő tanáruk Dobay Beáta volt, a SJE
Testnevelés Tanszékének vezetője. A bizottság
elnöke Baráth László, PhD., az UKF Közép-Eu-
rópai Kar dékánhelyettese, Bánhidi Miklós,
PhD. a NYME - ACsK Rekreológiai Intézet tan-
székvezetője, doc. Ozsváth Károly PhD., NYME
- ACsK. A szekcióban magas szintű munka
folyt. A hallgatókat további sikeres munkára
buzdították a bizottság tagjai. Rengeteg szak-
mai tanáccsal látták el a szereplőket, mellyel
tovább tudják tökéletesíteni a tudományos
munkájukat. Köszönet a szervezőknek, akik
kreativitásukkal kitűntek, és további sok si-
kert kívánunk mindnyájuknak. -ga-

VII. Felvidéki Tudományos
Diákköri Konferencia

Augusztus végétől követhették figyelemmel a TAT eseményeit
olvasóink. Rendszeresen beszámoltunk az egyes fordulók tör-
ténéseiről, bemutattuk a fordulók szereplőit. Így a verseny
végén kíváncsiak voltunk a zsűri véleményére is, ezért szólí-
tottuk meg a zsűri három tagját: Mgr. Fekete Máriát, a gútai
Egyházi Gimnázium szlovák-magyar szakos tanárát, Paszmár
Jánost, a gútai Művészeti Iskola igazgatóját és Kiss Györgyöt,
aki a rendezvénysorozat ötletgazdája.

Kiss György

Paszmár János
és Mgr. Fekete Mária

A Komáromi Ipari Szakközépiskola is részt vesz a Come-
nius projektben, amelynek célja a diákok tudásának kiszé-
lesítése és elmélyítése a számítástechnika terén, tapaszta-
latszerzés az anyanyelvi és az angol vagy német nyelvű elő-
adások által. A komáromi diákok és tanárok az alábbi kül-
földi iskolákkal működnek együtt: Berufskolleg - Nieder-
berg Velbert — Németország, Technisch Instituut Sint Paulus
Mol — Belgium, IES Felo Monzon Grau – Basses Las Palmas
— Kanári-szigetek, Spanyolország.

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

A KArrier-TAnácsadó Köz-
pont tanácsadással, képzé-
sekkel, munkaerőpiaci moni-
toringgal, illetve egyéb, az el-
helyezkedést elősegítő tevé-
kenységekkel foglalkozik.
Ezen a héten négyféle képzés
kezdődik:

• Vállalkozói és kommu-
nikációs képzés: tárgya gya-
korlati feladatok segítségével
elsajátítani a kommunikációs
és az ezzel szorosan össze-
függő vállalkozói ismereteket.

A képzés időtartama: 2011.
október 31. - 2011. december 5.
Előadások időpontjai: min-
den hétfőn 17,00-18,30. Je-
lentkezési határidő: 2011. ok-
tóber 31.

• Pénzügyi képzés: tárgya
pénzügyi alapismeretek elsa-
játítása gyakorlati módsze-
rekkel, mely ismeretek nél-
külözhetetlenek mind a vál-
lalkozói, mind a magán pénz-
ügyek terén.

A képzés időtartama: 2011.
október 31.-2011. december 5.

Előadások időpontjai: min-
den hétfőn 18,30-20,00. Je-
lentkezési határidő: 2011. ok-
tóber 31.

• Karriertervezés szemi-
nárium: tárgya önismereti
alapú sajátélmények, szituá-
ciós játékok és helyzetgyakor-
latok segítségével válaszokat
találni a résztvevők aktuális
kérdéseire az életpályájukkal
kapcsolatban illetve tanácso-
kat, támpontokat adni a kar-
riertervezéshez.

A képzés időtartama: 4 al-
kalom, mindegyik 4 órás. Je-
lentkezési határidő: 2011. ok-
tóber 26.

A csoport 10-16 fővel indul,
továbbá fontos tudni, hogy az
alkalmakra külön-külön nem
lehet jelentkezni, csupán a
szeminárium egészére.

• Munkajogi képzés: a
résztvevők megismerhetik,
milyen jogok illetik meg
munkaviszonyuk keletkezése,
annak tartama és esetleges
megszüntetése során.

A képzés időtartama: 2011.
október 27. – 2011. december
8. Előadások időpontjai: 2011.
október 27., november 10., no-
vember 24., december 8.,
16,00 - 17,30. Jelentkezési ha-
táridő: 2011. október 27.

A képzések a Karrierköz-
pont előadótermeiben lesz-
nek megtartva, amely a Tiszti
Pavilonban található, a Vil-
lanytelep út (Elektráreňská
cesta) 2 cím alatt. Egy-egy kép-
zés 8-15 fős csoportokkal in-
dul - kivétel a Karriertervezés
szeminárium, amely 10-16 fő-
vel. A képzések pályázati for-
rásból valósulnak meg, tehát
ingyenesek (újabb csoport
esetén képzési díj lehetsé-
ges!).

Jelentkezni lehet a KArrier-
TAnácsadó Központ irodájá-
ban, a következő telefonszá-
mon: 035/32 60 671, illetve
email-en: kata@selyeuni.sk.
További információk a KAr-
rier-TAnácsadó Központ hon-
lapján: kata.selyeuni.sk

Október közepétől megkezdte működését a komáromi Selye János Egyetem KArrier-TA-
nácsadó Központja (KATA). A központ célja a pályakezdők, elsősorban az egyetemi hallgatók
érvényesülésének előmozdítása. A Karrierközpont elsősorban karriertervezéssel kapcsolatos
komplex, főleg Szlovákiára fókuszáló szolgáltatásokat nyújt, elsősorban magyar nyelven.

Elindult a KATA

A 72 óra kompromisszu-
mok nélkül program keretén
belül felújítottak néhány
buszmegállót és játszóteret,
kifestették az alagút Singellő
felőli bejáratát, rendbe tették
az Ispotály utcai idősek ott-
honának kertjét, valamint
Kava városrészben felújították
a temetői padokat és a halot-
tasház bejáratát. Az esemé-
nyen több mint ötven sze-
mély vett részt.

A hétvégén lezajlott másik
eseményről, az öregvár kita-
karításáról Kiss Rékát, televí-
ziós újságírót, az akció szerve-
zőjét kérdeztük. „A meghir-
detett önkéntes vártakarításra
több mint hatvanan érkeztek.
Örömmel töltött el, hogy
nemcsak Komáromból jöttek
tettre kész emberek, hanem
Sopronból és Dunaszerda-
helyről is. Sikerült kitisztíta-
nunk az egykori vesztőhely-
ként szolgáló kisudvart, vala-
mint kiszabadítottunk egy ed-
dig befalazott folyosót, ahol
érdekes tárgyakat is találtunk.
Már a munkálatok során
megszületett az az ötlet, hogy

a talált tárgyakból egy állandó
kiállítást szerveznénk. Ebben
segítségünkre lenne Beke
Krisztián (virágbolt tulajdo-

Komárom - Kava

Sikeresen zárult az október 14 és 16 közt megszervezett 72
óra kompromisszumok nélkül, valamint az öregvár takarí-
tása elnevezésű akció. Mindkét eseményen szép számban je-
lentek meg azok az önkéntesek, akik megpróbálták szebbé
tenni városunkat.

nos) és Nagy László János fa-
faragó“ – mondta a szervező.

A szervező arról is tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a takarí-
tásnak lesz folytatása. Így no-
vember 12-ére újabb akciót szer-
veznek, melyre szeretettel vár-
ják a lelkes önkénteseket. Az
eseményről a facebook közös-
ségi portálon az „Ismerd meg
váradat” oldalán lehet bővebb
információt találni. ssy

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Pincér/nő, SR
Ján Prágay – SISTAG, Komárno 1 035/77 02 604

0908 638 844

Pincér/nő, SR - PHOENIX DONAU s.r.o. Moča,
csak min. 3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

1 0917 425 635

Épület-villanyszerelő, SR
BAU TECH MEISTER s.r.o. Komárno 5

Telefonszámmal ellátott életrajz
a bau.tech.vj@gmail.com

e-mail címre.
Elektrotechnikus – karbantartó, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 Életrajz és kérvény a bajiova

@femad.sk e-mail címre

Pénzügyi tanácsadó, SR
KOOPERATÍVA POISŤ. a.s. VIG, KN 4 Életrajz a holka@koop.sk

e-mail címre

Pénzügyi tanácsadó, SR
Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra,
pobočka Komárno

1
Válogatás 2011 nov. 2-án 9,00

órakor a munkahivatal kis
üléstermében, Komárno,
Župná 15, I. emelet, 121.

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

a bajiova@femad.sk

Fűtő, SR,
ENERGO-SK a.s. Nitra, munkavégzés
helye FORLIFE n.o. Komárno

1
Kérvény postán a Nitra,

Novozámocká 220 vagy a
gajdosova@energo-sk.sk

e-mail címre.
Ingatlanügynök, SR
LIBRA TRADE s.r.o. Komárno 2 Életrajz a nagy@libratrade.sk

e-mail címre

Mezőgazdasági munkás, SR,
4 FRUIT spol. s r.o. Zlatná na Ostr. - Ontopa 3 065 0440 123

Kőműves, SR
AGRODRUŽSTVO Kameničná 1 035/77 92 171

Üzletmenedzser, SR
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 Életrajz a nagy.andrea@

eurotrade.hue-mail címre

Tele-marketinges munkatárs, SR
COMPUTE SLOVENSKO s.r.o. KN 3 0948 200 684

Üzleti képviselő, SR
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 Életrajz a nagy.andrea@

eurotrade.hu e-mail címre

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

Életrajz a skadlecova@la-
gosmobil.sk e-mail címre

vagy leadni személyesen az
O2 üzletében.

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

2 0948 392 440

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

20
Jelentkezni személyesen a
munkaadónál, a Komárno,

Župná 14 címen

Gyártósori operátor, SR
VICENTE TORNS SLOVAKIA a.s.
Veľké Kosihy Pályakezdők részére is !

3
Életrajz a zpavleova@

vicentetorns.com
e-mail címre.

Vas-égető és vágó, SR
CARPATHIAN-METAL s.r.o. Komárno 3 0911 093 833

info@carpathianmetal.sk

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

50 035/78 52 043

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

Speditőr, SR,
FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1

Szlovák és magyar nyelvű
életrajz a tunde.horvath.sk
@gmail.com e-mail címre.

Technikus (STK), SR
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905 615 476
Munkanapokon 13,00 és

19,00 óra között
Traktorista- mezőgazdaságigép-javító, SR
Ondrej Židek, Marcelová 1 0905 621 286

Pályamunkás, SR SLOVENSKÁ
PLAVBA A PRÍSTAVY a.s. Komárno 1 035/7901300

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

info@kskomfort.sk

Szervizvezető – szerviz-technikus, SR,
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 Kérvény és életrajz az

info@kskomfort.sk

Szervizvezető – szerviz-technikus, SR,
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 0918 187 823

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Jozef Máriási-MAJO TRANS, KN-Nová Stráž 2 0905 908 954

035/77 82 381

Nevelő/nő, SR
DETSKÝ DOMOV Kolárovo 2 Életrajz és kérvény a eko-

nom.ded.kolarovo@upsvar.sk

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

Egészségügyi nővér, SR,
FORLIFE n.o. Komárno 3 Kérvény és életrajz postán:

Komárno, Mederčská 39

Hegesztő – forrasztó, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 5 035/76 92 890

035/76 92 133

Hegesztő – szerelő, SR
DELTAFLEX s.r.o. Komárno 1

0918 800 908
Életrajz a bottyan@

freemail.hu e-mail címre.

Állásajánlatok járásunkból
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0911 822 501

Város
2 €non-Stop

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

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSné Kontroly na počKaniE

EmiSSzióS EllEnőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

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

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

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

Tel.: 03�/7720 920, 090� 316 6�1, 090� �08 323

Az IKEA megkér minden vásárlót, aki BUSA össze-
csukható gyereksátrat vásárolt, hogy haladéktalanul
vegye el a sátrat a gyerekektől, és vigye vissza valame-
lyik IKEA áruházba, ahol visszakapja a termék teljes
árát. A sátor acéldrót váza használat közben eltörhet,
melynek következtében az éles drótvégek a sátor-
anyagot átszúrva kiállhatnak és a gyermekeken játék
közben szúrt sebet ejthetnek vagy zúzódást okozhat-
nak. A BUSA összecsukható gyereksátrat 2011. au-
gusztus 1. óta minden IKEA áruház árulta.

További információ a 02/48226 111-es telefonszá-
mon. -ga-

A Közegészségügyi Hivatal
azonnali hatállyal betiltotta a
Crest fogfehérítő forgalmazá-
sát, mert a megengedettnél
magasabb a károsanyag-tar-
talma.

Azt ajánlják a vásárlóknak, ha
van otthon ilyen fogfehérítő ké-
szítményük, ne használják. Az
Amerikai Egyesült Államokból
származó termékek a megenge-
dettnél több hidrogén-peroxid
vegyületet tartalmaztak. A ké-
szítményeket a www.bieliace-pa-
siky.sk a www.ziarivyusmev.sk
portálokon keresztül forgalmaz-
ták. hk

Lassan egy évtizede jósolják,
hogy az internetes lapok el-
terjedésével a nyomtatott
sajtónak bealkonyul. A szak-
emberek azt állítják: válság-
tünetek ugyan vannak, de
valójában nincs válságban a
nyomtatott sajtó. Bár kísér-
leteket tesznek ennek meg-
erősítésére. Ilyen például a
térhatású újság megjele-
nése. Igaz, ez a kezdemé-
nyezés még igencsak gye-
rekcipőben jár, de sokak fi-
gyelmét felkeltette. Talán ez
is az egyik módja lehet a
nyomtatott sajtó presztisé-
nek a visszaállítására. Miért
írjuk ezt?

Az elmúlt héten Magyaror-
szág egyik legolvasottabb na-
pilapja 7 napon át, 3D ké-
pekkel, valamint mellékelt
3D szemüveggel jelent meg
az újságárusoknál. Igaz, csak
pár napon át élvezhették a
különös látványt, de ez is elég
volt ahhoz, hogy szenzációt
keltsen az újság olvasói köré-
ben. Természetesen nem ez
az első ilyen technológiával
készült újság, ugyanis tavaly
augusztusban az egyik nép-
szerű német bulvár napilap
is ilyen nyomdai megoldást

alkalmazott. A lapszám képei
az „anaglif“ technikával ké-
szültek. Ennek lényege, hogy
a két nézőpontból készült fo-
tókat két színréteggel (általá-
ban vörössel és ciánkékkel)
nyomva reprodukálják.

Az említett újságból kide-
rült, hogy „nem szükséges
semmilyen különleges ka-
mera, még mobiltelefonnal,
és állvány nélkül is megcsi-
nálható” egy 3D-s fénykép.
Az internetről ingyen letölt-
hető szoftverek segítségével
könnyedén létrehozhatunk
mi is olyan képet, melyet egy
3D-s szemüvegen átnézve,

magunk is a maga 3 dimen-
ziójában láthatunk. Ilyen
programok a Bigle 3D vagy
Stereogram Explorer, az
előbbi teljesen ingyenes, míg
az utóbbinál 30 napos ingye-
nes kipróbálásra van lehető-
ségünk.

Egyesek szerint a háromdi-
menziós újságok megjele-
nése igazi konkurenciát te-
remthet az internetes hírpor-
táloknak. Mások viszont en-
nél jóval óvatosabban fogal-
maznak, és várnak, vajon mi
lesz a végeredménye ennek
a kísérletnek.

-pint-

Veszélyes fogfehérítő a piacon

Az IKEA visszavonja a BUSA
összecsukható gyereksátrat

Térhatású újság – ez a jövő?

Az elmúlt hetekben két ol-
vasói pályázatot is meg-
hirdetett látogatói szá-
mára a nagymegyeri
könyvtár. Az egyik az ol-
vasás népszerűsítését tar-
totta szem előtt, ennél a
pályázatnál a nyár folya-
mán a legmesszebbre el-
jutott, a városi könyvtár-
ból kikölcsönzött könyvet
kereste az intézmény.

Végül öt olvasó teljesí-
tette a meghirdetett feltéte-
leket, amelyek közül az
egyik éppen az volt, hogy
egy fényképen látható le-
gyen a pályázó és a könyv
az utazás folyamán, mely-
ről rövid leírást is kellett ké-
szíteniük. A legtávolabbra
Makó István jutott el, aki a
nagymegyeri könyvtárból
kikölcsönzött könyvével
egészen New York-ig uta-
zott. A második helyre a
spanyolországi Barceloná-
ban járt Füzik Szilvia futott
be. Kelemen Szilvia pedig a
horvát tengerparton ol-
vasta a kikölcsönzött köny-
vet, így ő lett a harmadik. A
könyvtár másik pályázata a
gyerekeket célozta meg.
„2005 tavaszán a Magyar
Olvasótársaság felhívással
fordult mindazokhoz, akik-
nek fontos a népmesék

fennmaradása, hogy csatla-
kozzon ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely szerint
szeptember 30., Benedek
Elek magyar meseíró szü-
letésnapja legyen a Nép-
mese napja. A cél az, hogy
a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a mesék-
kel foglalkozó szakembe-
rek, valamint a mesesze-
rető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülön-
böztetett tisztelettel fordul-
janak mind a magyar,
mind más népek meséi
felé. Ehhez csatlakozva hir-
dettük meg Az Óperenciás-
tengertől a Csillagösvényig
elnevezésű rajzpályázatun-
kat gyerekeknek“ – mondta
Mikolai Mónika könyvtá-
ros. Benedek Elek meséi és
mondái nyomán 106 rajzot
készítettek a gyerekek, min-

denki egy munkát adhatott
le, a pályázaton ekecsi gye-
rekek is részt vettek. A szak-
értő zsűri a munkákat há-
rom kategóriában értékelte
– óvodások: 1. Balaskó
Nóra, 2. Haris Zsóka, 3.
Zsoldos Virág Ágnes; alsó
tagozatosok: 1. Hencz Virág,
2. Gaál Virág Noémi, 3.
Varga László; felső tagoza-
tosok: 1. Pálfy Cynthia, 2.
Csík Margit Csilla, 3. Ilcsik
Henrietta. Összesen negy-
venegy rajzot díjaztak, az
ezekért járó emléklapokat
és tárgyi jutalmakat a nagy-
megyeri művelődési ott-
hon igazgatója, Gútay
László és Fitzel Jolán könyv-
táros adták át a kultúrház
előcsarnokában megtartott
október 10-i ünnepélyes ki-
értékelésen.

Kép és szöveg: -kov-

Nyolc alkotó kapcsolódott
be Magyarországról és
Szlovákiából a negyedik
alkalommal megrendezett
Csallóköz Színei képző-
művészeti tábor munká-
jába, melynek befejezése
október 13-án zajlott a
szimpóziumnak helyet
adó Plauter-kúriában.

Az alkotótábor nyitóren-
dezvénye még október 3-án
valósult meg, ekkor nyílt
meg Karczagi Endre mo-
sonmagyaróvári festőmű-
vész egyéni tárlata a városi
művelődési otthon kiállító-
termében. „Annyit tudni
kell, hogy minden alka-
lommal a szimpóziumot
záró rendezvényen a Csal-
lóköz Színei alkotótábor ku-
ratóriuma és a művésztár-
sak megnevezik azt az al-
kotót, aki a következő szim-
pózium nyitórendezvényén
önálló tárlaton mutatkoz-
hat be művésztársai és a kö-
zönség előtt” – mondta el

érdeklődésünkre Mikóczy
Dénes, az eseményt szer-
vező helyi Kolping nonpro-
fit szervezet nevében. A ha-
gyományokhoz híven a
művészek a tábor befejezé-
sekor egy vagy akár több al-
kotásukat is ennek a szer-
vezetnek ajándékozzák, az
elképzelések szerint az így
összegyűlt képek majd egy
leendő városi galéria anya-
gául szolgálnának. A Kol-
ping nonprofit szervezet
birtokában jelenleg már
több mint száz ilyen fest-
mény található. A mostani
festészeti szimpózium rész-

vevői között ott volt - a már
említett Karczagi Endrén
kívül – Bott Mária, Nemes
László, Mayer Éva, Varga
György, Magyarics Tibor,
Petrla František Senor és
Lebó Ferenc is. A művészek
a tábor szponzorainak is
egy-egy alkotással köszön-
ték meg a támogatást. A
szimpózium kuratóriuma
végül úgy döntött, hogy a
következő Csallóköz színei
alkotótábor két művész,
Lebó Ferenc és Varga
György kiállításával veszi
majd kezdetét.

Kovács Zoltán, fotók: KZ

New York-ig jutott
a kikölcsönzött könyv

Újabb alkotásokkal
gazdagodott a leendő képtár

Nem a győzelem,
az együttlét volt a fontos
Testi és mentális fogyatékossággal
élő embereknek rendezett nem-
zetközi sportnapot Nagymegyeren
az egészségkárosodottak szerveze-
tének helyi Remény Klubja a so-
morjai mozgáskorlátozottak sport-
szervezetével karöltve.

A városi sportcsarnokban három
sportágban 59 sportoló vetélkedett
asztaliteniszben, sakkban és darts-
ban. „Baráti kapcsolatainknak kö-
szönhetően Győr-Moson-Sopron
megyei szervezetek is képviselik ma-
gukat a sportnapon. Dél-Szovákiá-
ból pedig a hazai sportolókon és
klubtagokon kívül Somorjáról, Du-
naszerdahelyről, Galántáról, Bősről és Ekecsről is érkeztek fogyatékkal
élő sportolók.“ – mondta Vozárik Júlia főszervező, a Remény Klubjának
elnöke.

Az október 14-én megrendezett sportnap minden versenyzője dip-
lomot kapott, a dobogósok nyakába még egy-egy érem is került. Az
éremszerzők névsora - Asztalitenisz: nők - 1. Irena Petrovičová (So-
morja), 2. Lakatos Terézia (Ekecs), 3. Farkas Judit (Győr); férfiak - 1. Hor-
váth Zsolt (Győr), 2. Sárközi Tibor (Somorja), 3. Farkas Gábor (Somorja);
kerekesszékes férfiak - 1. Benei László (Győr), 2. Szabó János (Győr), 3.
Pintér Ferenc (Győr). Sakk: 1. Soóky László (Nagymegyer), 2. Both Béla
(Nagymegyer), 3. Viliam Šnirc (Nagymegyer) Darts: nők - 1. Lakatos Te-
rézia (Ekecs), 2. Konyhai Mária (Győr), Sárközi Irén (Somorja); férfiak -
1. Marian Petrovič (Somorja), 2. Nagy Lajos (Győr), 3. Fekete Jenő (Győr).

Kép és szöveg: -kozo-



szolgáltak. Közben telt az idő,
az ablak illetve az ajtó csak nem
akart megérkezni, ezért a tulaj-
donos felhívta a vállalkozót,
hogy miért késik a megígért aj-
tókkal. Válaszul azt kapta, hogy
a hétvégén kiszállítják és be-
szerelik mindkettőt. A hétvé-
gén meg is jelent a „fővállal-
kozó” az ablakkal. Amikor a há-
ziasszony kérdőre vonta, hol
van az ajtó, annyit mondott,
hogy sajnos a gyártó még nem
szállította le, de kell még 300
euró, hogy kiválthassa az ajtót
is. Az „ablakos” beszerelte a nyí-
lászárót, persze csak félkész
munkát végzett. Úgy látszik, a
párkány felszerelése már nem
fért bele a „munkadíjba”. Az il-
lető távozott, azzal, hogy hétvé-
gén hozzák az ajtót, és akkor
befejezik az ablakot is. Telt-múlt
az idő és a „jövő héten“ jövők
elcsépelt szlogen már idejét-
múlta.

Az idős asszony újra felhívta
a „vállalkozót”, vagyis csak sze-
rette volna, ugyanis a fiatalem-
ber nem volt hajlandó beszélni
a megrendelővel. Többször pró-
bálkozott, s amikor egyik alka-
lommal sikerült elérnie, ő újra
megígérte, hogy hétvégén viszi

az ajtót és megcsinálja, csak le-
gyen türelemmel. Persze a hét-
végén megint nem történt
semmi, és a bejárati ajtó sem
került a helyére.

Ekkor újabb lépésre szánta
el magát B. Mária: a falu pol-
gármesternőjét kereste meg,
kérve az ő segítségét. Talán
azért, mivel nem volt ismerős a
telefonszám, a vállalkozó
mindjárt felvette, arra gondol-
ván, hogy egy újabb üzlet van
kilátásban. A polgármesternő
elmondta, hogy miért zavarja
őt. Természetesen jött az ígé-
ret, hogy a hétvégén elvégzik a

munkálatokat. Talán már olva-
sóink is kitalálták: természete-
sen megint nem történt
semmi. Többszöri próbálkozás
után ismét sikerült elérnie B.
Máriának a megadott telefon-
számon az illetőt, de ekkor az
apósa vette fel, aki elmondta,
hogy a veje Ausztriában tartóz-
kodik. B. Mária viszont nyo-
matékkal jelezte, hogy az ügyet
a rendőrségre viszi. Erre az após
a következőt mondta: Vigye!,
majd letette a telefont. A hölgy
tettrekész volt, elhatározta,
hogy nem hagyja annyiban az
ügyet, elmegy a rendőrségre.
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Marcelháza

Szelektív hulladékgyűjtő kiépítése

Az operatív környezetvédelmi prog-
ram keretén belül a Kohéziós Alap
hozzájárulásával községünk a Szlo-
vák Köztársaság Környezetvédelmi
Minisztériuma által nem visszatérí-
tendő anyagi támogatásban része-
sült – nyilatkozta Varga Ervin pol-
gármester.

A sikeres pályázatnak - A szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének fejlesz-
tése Marcelházán – köszönhetően a
projekt teljes beruházási kiadása 450

854,38 €, amelyből 95 % - 428 311,66 €
nem visszatérítendő támogatás, 5 % -
22 542,72 € saját finanszírozási forrás
a községi költségvetésből.

A projekt célja a település jelenlegi
szelektív hulladékgyűjtésének kiter-
jesztése, további biológiai lebontása,
majd feldolgozása. Célja továbbá a sze-
lektív hulladékgyűjtés színvonalának
emelése gyűjtőudvar kiépítésével, va-
lamint az ehhez megfelelő gépek és
technikai berendezések megvásárlá-
sával.

(miriák)

Mint szlovák többségű köz-
ségnek, Szilosházának a
szlovák nyelvtörvény szerint
nincs hivatalos magyar el-
nevezése. A szlovákiai ma-
gyar nyelvű sajtóban és a
szomszéd falvak lakossága
körében általában az erede-
tileg itt állt major után Szilos
néven említik.

1921 szeptemberében érke-
zett az első 58 telepes család,
többségük Szlovákia északi
megyéiből, Kiszuca, Árva,
Trencsén és Zólyom megyé-
ből, valamint Morvaországból
Uherské Hradiště környéké-
ről is érkeztek. Az első tele-
pesek a majorsági épületek-
ben teleltek át, majd 1923-ra
felépítették házaikat, ugyan-
ezen év szeptemberében pe-
dig a volt intézőházban a szlo-
vák nyelvű iskola is megnyi-
totta kapuit. 1925-ben már 82
háza volt, ekkor alakult meg a
Szlovák Liga helyi szervezete.
1930-ban 581 személy élt a ko-
lónián.

Szilos 1926-ban vált önálló
községgé és Vavro Šrobár szlo-

vák politikusról nevezték el
Šrobárovo-ra. Szilos Dél-Szlo-
vákia legjelentősebb kolóniá-
jává és a Szlovák Liga, vala-
mint a Matica slovenská fon-
tos bázisává vált. A 70-es évek
közepétől a falu neve hivata-
losan Šrobárová. 1938-ban
visszacsatolták Magyarország-
hoz, a kolonisták nagy része
ekkor visszaköltözött eredeti
lakóhelyére. A település ek-
kor kapta a Szilos nevet. La-
kossága kicserélődött, 1941-
ben lakosságának 91%-a ma-
gyar nemzetiségűnek vallotta
magát. 1945-ben ismét
Csehszlovákiához csatolták,
ekkor visszaköltöztek a ko-
rábbi telepesek, akiknek le-
származottjai azóta is a köz-
ség lakosságának zömét al-
kotják. 2001-ben 514 lakosa
volt, melynek 95,7%-a (492)
szlovák, 3,5%-a (18) magyar
nemzetiségű volt; 87,9% volt
katolikus, 3,1%-a evangélikus
vallású. 182 házából 154 volt
lakott.

1965 júliusában a község
határában geofizikai és szeiz-
mológiai figyelőállomást léte-
sítettek. A 2000-es években

felmerült a lehetőség szélerő-
művek létesítésére Madar és
Szilos között, de a tervet ter-
mészetvédelmi okok miatt
felfüggesztették.

A község nevezetességei: A
római katolikus Szűz Mária-
templom 1929-ben épült, a
plébánia 2000-ben. Mellette
2001-ben avatták fel a Lour-
des-i barlangot. A főút mellett
álló keresztet 1937-ben emel-
ték. A falu központjában levő
parkban áll a kolonisták em-
lékműve 2001. szeptember 21-e
óta és a II. világháborús em-
lékmű a községháza mellett.
A községi önkormányzat élén

a polgármester Miroslav Hu-
lák, valamint az öttagú képvi-
selőtestület áll.

A község megalakulásának
90. évfordulója tiszteletére
háromnapos emlékünnepsé-
get szerveztek. Pénteken a te-
metőben szentmisét tartot-
tak. Szombaton a kolonisták
emlékműve előtt emlékeztek
a község megalakulására,
majd a kultúrházban kultúr-
műsorra és népmulatságra
került sor. Vasárnap szentmi-
sével indult az ünnepség, ezt
labdarúgó-mérkőzés követte.

Miriák Ferenc
Képarchívum

B. Mária először elutasította
a fiatalembert, mondván szá-
mára megfelelnek a jelenlegi
ablakok is, de a férfi nem tágí-
tott és közel egyórás „előadás”
után „meggyőzte” a háziasz-
szonyt. A jó üzlet érdekében a
férfi máris felhívta F. Attilát a
műanyagablakok beszerelésé-
vel foglalkozó személyt, hogy
jöjjön, mérje le az ablakokat. A
vállalkozó rövid időn belül a
helyszínen volt. Mértek, szá-

moltak és végül bemondták a
végső összeget: 1290 euró,
melyben egy bejárati ajtó és egy
ablak szerepelt. A fiatalembe-
reknek az asszony 100 euró elő-
leget adott, mivel több pénz
nem volt nála, de megígérte,
hogy másnap vesz ki a bankból
és a többit is odaadja. Az „abla-
kosok” akkor elmentek.

Másnap az idős asszony még
800 eurót adott nekik, akik
mindenről hivatalos papírral

Se pénz, se posztó, vagy újkori szélhámosság?
2011. május 4-én egy fiatalember műanyag ablakok illetve aj-
tók rendeléseivel ostromolta a kolozsnémai utcák lakóit.
Az említett férfi B. Máriához is becsengetett, akinek fel-
ajánlotta, hogy most lehetősége van kicserélni régi abla-
kait, ajtóit vadonatúj műanyag nyílászárókra.

Kb. fél óra múlva hívta a „vál-
lalkozó”, hogy ne menjen se-
hova. Ezen a héten 100%, hogy
kint lesz az ajtó, és minden
megoldódik. Nos, természete-
sen ez is, mint a többi, csak
„kamu duma“ volt. Így B. Mária
feljelentést tett F. Attila ellen.

A nevezett vállalkozót mi is
próbáltuk elérni telefonon, de
sajnos eredménytelenül, még
egy e-mail címet is sikerült ta-
lálnunk, de sajnos ez már nem
volt működőképes. Kár, hisz
szerettük volna hallani a vállal-
kozó szellemű fiatalember ma-
gyarázatát is, hogy így kerekebb
legyen a történet. Most ott tart
az ügy, hogy az idős hölgynek
van egy félkész ablaka, egy
megrendelt bejárati ajtaja, mely
a mai napig nincs felszerelve.
Mindez 1200 euróért. Erre szok-
ták mondani a régi öregek: se
pénz, se posztó. Nem tudunk
másra gondolni, mint arra,
hogy itt egy szándékos átverés
történt. Tanulságos tény, és fi-
gyelemreméltó, hogy előleget,
főleg ilyen magas összeget, sen-
kinek ne adjunk! Csak remélni
tudjuk, hogy az ügy végére pont
kerül, vagyis rövidesen a meg-
rendelt ajtó is megérkezik, vagy
ha nem, B. Mária visszakapja a
pénzét.

Kép és szöveg: -pint-

Kolozsnéma

Szilos

A falu központjában levő parkban áll a kolonisták emlékműve

December 17-én este 19.00 órakor
kezdődik majd a MISS LOOK 2011
című nagyszabású szépségverseny,
melyet a Generation C Media és part-
nerei rendeznek a Komáromi Jókai
Színházban. 12 lány keresi majd a
zsűri és a közönség kegyeit. A jelent-
kezési határidő október 30 vasárnap.

Mind a 12 döntőbe jutott versenyző
nyer! Hazaviheti a királynő-választásra
kapott estélyi ruháját, szabadidőruha
szettjét, fürdőruháját és kozmetikai
csomagját. Ráadásul a királynőről, ud-
varhölgyeiről és Miss Sympátiáról
profi portfóliót készít Marek Janíček
fotóművész, a zsűri egyik tagja.

A MISS LOOK 2011 szépségverseny
fődíja egy exkluzív fotózás Velencé-
ben a LOOK Magazine címlapjára, egy
világmárkás netbook, valamint egy
csodálatos ékszer.

A dobogósok, valamint Miss Sympá-
tia a következő díjak valamelyikét kap-
ják: márkás MP3 lejátszó, digitális
képkeret, Cover Girl fotózás a LOOK

Magazine címlapjára és belső oldala-
ira, márkás hajszárító, epilátor, haj-
kulmázó, fitness-, fodrász- és szolári-
umbérlet, valamint egy kényeztető
wellness-hétvége.

A MISS LOOK 2011 szépségversenyt
Benkő Géza vezeti. A népszerű szí-
nészt a TV2 kereskedelmi csatorna ve-
zető sorozatából, a Jóban Rosszban
című kórházi sorozatból is ismerhet-
jük, ahol Száraz Emil karbantartót ala-
kítja esténként. A művész jelenleg a
Csak egy menet című majdnem stand-
up-ján dolgozik.Reméljük, egyedi hu-

morát a MISS LOOK 2011-
en is megcsillantja majd a
színész.

A szépségverseny sztár-
vendége Wolf Kati lesz. Az
Eurovíziós dalfesztivál dí-
vája, a Szerelem, miért
múlsz? című megasláger
előadója, akinek aktuális
slágere a Vár a holnap, Ma-
gyarország legjobb koncert-
zenészeivel kiegészülve a
napokban kezdte meg or-
szágos koncertturnéját. Az

ismert világslágerek és az X-Faktorban
előadott dalai mellett hamarosan meg-
jelenő vadonatúj lemezének szerze-
ményeiből is ízelítőt ad majd az éne-
kesnő, aki néhány napja Szenes Iván
Művészeti Díjban részesült. Annak ide-

jén Wolf Kati egy Szenes
Iván-dallal, a Vuk főcímda-
lával lett ismert. Zene-
szerző édesapja, Wolf Péter
pedig több mint öt évtize-
den át Szenes Iván szerző-
társa volt. Több nagy slá-
gert alkottak együtt.

A szervezők tehát még
várják a szép lányok je-
lentkezését. Elég kitölteni
a jelentkezési lapot
(www.lookmag.sk), és a fo-
tókkal együtt beküldeni.
December 17-én azután ki-
derül, kinek a fejére kerül
a mesés korona; ki lesz
MISS LOOK 2011.

(báj)

A fődíj egy fotózás Velencében

Október 30-ig lehet jelentkezni a MISS LOOK 2011 szépségversenyre A gelléri önkormányzat az éves fejlesztési tervében elfogadta a majdnem 50
éves temető kerítésének a felújítását. Az önerőből készülő kerítés 8000 eu-
rójába kerül a falunak.

Gellér

„Már javában folynak a munkálatok,
melyet a lakszakállasi szövetkezet al-
kalmazottjai készítenek. A zöld színű
euro panelokból álló kerítés 2 nagy, il-
letve 2 kiskapuval is párosul. A temető
körbekerítésére már nagy igény mu-
tatkozott, ugyanis a régi már kiszol-
gálta magát, mivel az oszlopai illetve a
temetőt körülövező drótkerítés részben
tönkrement, így most egy 160 méteres
új kerítést kap a község temetője. Az
egyházzal is sikerült megegyezni, így a
kerítés eredeti nyomvonalát egy kissé beljebb helyeztük, ugyanis később ezen a
területen parkolót szeretnénk kialakítani. A munkák jó ütemben folynak, így
minden valószínűség szerint november elsejére elkészül az új temetőkerítés –
tájékoztatta lapunkat Rácz László polgármester. Kép és szöveg: -pint-

Megalakulásuk kilencvenedik
évfordulóját ünnepelték

Új temetőkerítés épül



Agútai Tündérkert
óvoda apróságai na-
gyon szeretik a termé-

szetet, és örömmel vesznek
részt a kirándulásokon. Az
óvoda falain belül elméletben
szerzett információk birtoká-
ban látogattak el a közeli er-
dőbe.
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Kevés község dicsekedhet, a kialakult helyzet ellenére, ilyen
sokoldalú, gazdag kulturális és szervezeti munkával. A minap
meglátogattuk Bajcsi Évát, a helyi művelődési központ veze-
tőjét, aki mindjárt az elején nem győzte sorolni azokat a szer-
vezeteket, amelyek Nemesócsa kulturális vérkeringését képezik.
Megemlítette a NEFISZ-t, a helyi színjátszócsoportot, az OU-
CHA fúvószenekart, az ugyancsak OUCHA mazsoretteket,
amely immár 3 korcsoportban szerepelt Dorozlai Erzsébet és
Laki Erzsébet felügyelete mellett. A Csemadok égisze alatt lé-
tezik egy Kodály Zoltán népdalkör, azonkívül a nyugdíjasklub
keretén belül is ténykedik egy énekkar. A falu nagyon büszke
a Cseh Petra – Csorba Máté fiatal standard-táncpárosra, akik si-
kert sikerre halmoznak, ezzel is gyarapítva a falu jó hírnevét.

„Sajnos – folytatja a kultúrfelelős – a kényszerfelügyelet a kul-
túrára is vonatkozik, így nagyon nehéz komolyabb hangvé-
telű, nívósabb programokat szerveznünk. A nemesócsai eset
miatt a helyi kultúra is „tiltólistán” van, ami persze nem jelenti
azt, hogy ezek a szervezetek haldokolnak, ellenkezőleg – na-
gyon is „élnek”. Két évvel ezelőtt kezdtünk egy nyári programot
Zenés kavalkád címmel, melynek színhelye a szabadtéri szín-
pad volt. Itt 5 -6 fajta zenekar lépett fel különböző zenei stílust
képviselve. Egy színpadon váltakozva ekvádori indiánzene,
dzsessz, cigányzene, báli mulatós és még a modern DJ is meg-
szólalt. Sajnos ez idén az említett eset miatt már ez nem való-
sult meg, pedig ezekre az eseményekre rendszeresen 500-600
személy is ellátogatott. Ugyancsak a szabadtéri színpadon szer-
veztük meg a nyári filmvetítést, a műsor zöme magyar fil-
mekből állt. Ez idén szintén szünetelt. A minden évben meg-
rendezett lecsófesztivált is csak önzetlen szponzorok által tud-
tuk megrendezni, mivel ezekre az eseményekre anyagi forrás
nem áll rendelkezésünkre. Sajnos jelenleg itt állunk.

Örömhír azonban az, hogy a helyi szervezetek tevékenyek,
bár a falu részére komolyabb rendezvényt nem tudunk reali-
zálni. Pedig lenne rá igény és temérdek ötletünk is van, csak-
hát ezek mind anyagi vonzatú események. Ám mi nem adjuk
fel. Megpróbálunk szponzorok után nézni, hogy a közösség-
formáló események megvalósíthatók legyenek jövére is. Gon-
dolok itt elsősorban a kocsonya-, illetve lecsófesztiválra, vala-
mint a falunapi rendezvényekre“ – fejezte be tájékoztatását
Bajcsi Éva, a kultúrház vezetője. Kép és szöveg: -pint-

Nem múlhat el október
anélkül, hogy ne köszöntsék
fel a falu legidősebb polgá-
rait. Idén a szervezők (a falu

önkormányzata mellett mű-
ködő kulturális bizottság)
egy egész kultúrháznyi idős
polgárt láttak vendégül.

Duka Gábor polgármester
és Baán Szabó Ilona kult. bi-

„A népmese napja”
„A népmese napját” 4. alkalommal rendeztük

meg a gútai Corvin Mátyás Alapiskolában, Bene-
dek Elek mesegyűjtő, meseíró, mesemondó szü-
letésnapján. A napközis tanulók mesejátékának
bemutatása után került sor az olvasásra, könyv-
tárlátogatásra, meseelemzésekre. Meseillusztrációs
pályázatunkra szebbnél szebb rajzok érkeztek. A dí-
jazottak a megérdemelt okleveleket és jutalmakat
a kiállítás folyamán vehették át.

Rigó Brigitta,
a Corvin Mátyás Alapiskola nevelőnője

A tökfesztiválok, tökkiállítá-
sok és tökversenyek meg-
szervezése régiónkban is év-
ről évre népszerűbb. Az el-
múlt hétvégén Hetényen
harmadik alkalommal meg-
szervezték a tökkiállítást-és
versenyt az alapiskola tor-
natermében.

A megjelenteket Keszeg Il-
dikó, a tökfesztivál megálmo-
dója, főszervezője köszön-
tötte. Elsőként Horváth Sán-
dor helyi vállalkozó tökter-
mesztésről szóló előadását
hallgathatták meg. Majd a
résztvevők megcsodálhatták a
kis Verőce néptáncsoport fel-
lépését és a tanulók kreativi-
tását, melyből kiderült, hogy
tökből szinte mindent lehet
készíteni, nemcsak a legkü-
lönfélébb ételeket, de például
még piramist is, nem beszélve
a tökszobrászat lehetőségei-
ről. A legnépszerűbbek to-
vábbra is az édes töksütik vol-
tak, így a tökzserbó, valamint
a hagyományos rétesek, de so-
kan megkóstolták a töklevest
és a tökmagos pogácsát is. Az
ínyencek egyébként választ-
hattak tökös gofrit vagy muf-
fint, de volt tökös pizza is.

Közben a fesztivál résztve-
vői megtekinhették a tökkiál-
lítást, a vállalkozó szellemű
gyerekek részére megkezdő-
dött a tökfaragási és a rajzver-
seny.

A szakmai zsűri szerint a
leghatalmasabb tököt Csinta-
lan Dóra, a leghosszabbat Sza-
lai Zója Lilla, a legérdekeseb-
bet Kurina Dóra, a legtökö-
sebbet a Krizan család, Gál

Réka és Gál Ádám hozták. A
legjellemzőbb tökből készült
kompozíciót Takács Kamilla,
Tanka Anna és Bulla Edina
készítették. Második lett Be-
nyó Erik, harmadik pedig Kis
Dominik. A rajzversenyt
Bulla Dóra és Szalai Zója Lilla
nyerték, megelőzve Ádám
Boglárkát és Csintalan Zsófiát.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Tök érdekes, tök jó volt!Kultúra „kényszerfelügyeletben”
Nemesócsa

Ha valaki meghallja Nemesócsa település nevét különböző
gondolatok cikáznak benne. Egy talán véget nem érő hosszú
vita a helyi polgármester és egyes képviselők között, amely
vita az évek során nyilvánvalóan rányomta bélyegét a falu
életére. Pedig ez a 2 600 lakosú község nagyon tevékeny, an-
nak ellenére, hogy jelenleg kényszerfelügyelet alá tartozik
még a faluban zajló kulturális élet is.

Hetény

Gúta

Karva

zottsági elnök megnyitója
után a helyi alapiskola és
óvoda tanulói léptek szín-
padra színes műsorukkal. Vö-
rös Boglárka szavalata szint-
úgy meghatotta az egybe-
gyűlteket. Az ímelyi hagyo-
mányőrzők változatos műsor-
ral rukkoltak elő, énekeltek,
citeráztak, viccelődtek a meg-
hívottak legnagyobb örömére.
A kultúrműsort Virág Cyntia
szavalata zárta. A vacsorát a
helyi szakközépiskola növen-
dékei segítségével tálalták fel,
de a terem díszítése és a terí-
tés is az ő munkájukat dicséri.
Az önkormányzat egy-egy vi-
rággal, süteménnyel és vásár-
lási utalvánnyal is kedveske-
dett idős lakosainak.

Csákvári Ágnes

Olvasói levelek

Egészségnap

Nyomoztak a gútai Tündérkék

Keszegfalva
Az egészséges életmód keretén belül egyhetes program-
ban vettek részt a keszegfalvai gyerekek a Lőrincz Gyula
Alapiskolában. A hét folyamán mindenki csak egészséges
gyümölcsöt, zöldséget hozhatott az iskolába.

Több érdekes előadásra is sor
került, melyek során elsajátíthat-
ták a helyes táplálkozás rejtel-
meit, és azt, hogyan kell helye-
sen fogat mosni. A pénteki nap
az egészséges táplálkozás csúcs-
pontja volt, ekkor mindenki ki-
vette részét az egészséges és
egészségtelen játékból, ahol egy
nagy fehér kartonra kellett felra-
gasztaniuk különböző terméke-
ket. Az iskola tanulói nagy buz-
galommal vetették bele magukat
az interaktív játékba. Végül min-
denhová felkerült az adott ter-
mék a meghatározástól függően.

Az egész hét kellemes szórako-
zást nyújtott, így a gyerekek
játszva tanulták meg az egészsé-
ges életmód egyes fázisait. Mint
ahogy Egyed Mária igazgatónő-
től megtudtuk, a következő hét
is tartalmas lesz a keszegfalvai
gyerekek számára, ugyanis úszó-
tanfolyamon vesznek részt a ko-
máromi uszodában.

Kép és szöveg: -pint-

Október 15-én ünnepelte
85. születésnapját

Fűri Magdolna
Keszegfalván.

E szép ünnep alkalmából jó
egészséget és békességben el-
töltött éveket kívánnak
szerettei körében: lánya

Erzsébet, unokái: Róbi,
Peti és Erzsi családjuk-
kal, valamint ükunokája
Lacika.

„Nyomozzunk a természet-
ben“ címmel egy tematikus
játékot játszottunk az erdő-
ben, ahol az első meglepetés
az „erdei manó“ felbukkanása
volt. A manó segített megke-
resni az őszi faleveleket, az
ősz terményeit, megmutatta,
hogy a süni és az apró rovarok
még téli pihenőhely nélkül
húzódtak meg a fák tövében,

avarra várva. Játékos formában
a gyerekek közelebb kerültek
az environmentális kultúr-
ához, a természet óvásához, a
környezet védelméhez. Megér-
tették, hogy az erdőben lévő
fák, növények úgy szépek és
értékesek, ahogy a természet
megalkotta őket.

Domján Erzsébet, óvónő
Tündérkert óvoda

Občianske združenie Prosocia ponúka obyvateľom
mesta Komárna, Hurbanova, Marcelovej a okolitých obcí

akreditované vzdelávacie kurzy a školenia:
KKuurrzz  ooppaattrroovvaanniiaa:: Hurbanovo a Komárno – 02. 11. 2011 

Marcelová – 2�. 10. 2011 
KKuurrzz  nneemmeecckkýý  jjaazzyykk  pprree  ooppaattrroovvaatteeľľkkyy:: podľa záujmu každý mesiac. 

VVýýuukkaa  bbuuddee  pprreebbiieehhaaťť:: Komárno – Zariadenie pre seniorov, Špitálska 16 
Hurbanovo – Prosocia, Komárňanská 121

KKoonnttaakktt::  wwwwww..pprroossoocciiaa..sskk  
ee--mmaaiill::  mmaarriiaa..ggeezziinnggeerr@@pprroossoocciiaa..sskk  

tteell::  00994499  4411��  333399    

Meghívó
A Városi Nyugdíjas Klub és a Komáromi Városi Hivatal szeretettel meghívja a  város la-

kosságát „Az idősek iránti tisztelet hónapja“ alkalmából megrendezésre kerülő „Nemcsak
a húszéveseké a világ“ vidám műsoros délutánra a Komáromi Városi Művelődési Köz-
pontban.  Időpont: október 26-án 14.00 órakor.
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KOS
Ne viselkedj meggon-
dolatlanul a párkapcso-
latodban, és ne tegyél
olyan dolgokat vagy ki-

jelentéseket, amelyeket a későb-
biekben megbánhatsz.

BIKA
Nagy terveket szövö-
getsz, Szeretnéd, ha po-
zitív irányba változná-

nak szívügyeid, és ezért hajlandó
vagy mindent megtenni.

IKREK
Neked még a váratlan
helyzetekre is van for-
gatókönyved, úgyhogy
nem érhet semmilyen

meglepetés. Jól tudod manipu-
lálni a környezetedet, többnyire
eléred, amit akarsz.

RÁK
Ahhoz érzel leginkább
kedvet, hogy felkeresd
azokat a régi ismerősö-
ket, akikkel már régóta

nem találkoztál.
OROSZLÁN

Megkaphatod, amit
szeretnél, ha nem adod
fel. Kellő akarattal és ki-

tartással mindent elérhetsz. Ne
kételkedj magadban csak azért,
mert egyesek nem szimpatizál-
nak veled.

SZűZ
Ha állás nélkül voltál
eddig, akkor jó esélyed
van arra, hogy olyan új

munkahelyet találj, amivel anya-
gilag is meg leszel elégedve.

MÉRLEG
Mostanában nem sze-
retsz egyedül lenni,
ezért igyekszel min-
denféle programokat,

találkozókat szervezni a baráta-
iddal és az ismerőseiddel. 

SKORPIÓ
Tedd félre a múltbeli sé-
relmeidet, bocsáss meg
önmagadnak és a pá-
rodnak, az irigyekkel és

ellendrukkerekkel pedig ne tö-
rődj, nem tudnak nektek ártani.

NyILAS
Nagyszerű lehetőségek
adódhatnak ezen a na-
pon. Egzisztenciális és

pénzügyi gondjaid most meg-
nyugtatóan rendeződhetnek.

BAK
Ha képes vagy arra,
hogy túllépj a félelmei-
den, és szembe tudsz
nézni saját hibáiddal és

gyengeségeiddel, akkor most si-
kerülhet helyes mederbe terelni
az életedet.

VíZöNTő
Ez a hét sok lehetőséget
tartogat érzelmi téren
számodra, hiszen elkö-
teleződést, mélyülő ér-

zelmeket hozhat. 
HALAK

Sorsszerű találkozásban
lehet részed, ami az ele-
jén talán még nem lesz

nehézségektől mentes, de min-
den esély megvan rá, hogy ezzel
elkezdődjön életedben egy hosz-
szútávú párkapcsolat. K
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ÉSZAK-KOMÁROM:
Panta Rhei: Október 27-én 17.30 órakor Kepes András, újságíró
televíziós műsorkészítő, író Tövispuszta című családregényé-
nek könyvbemutatója.
Limes Galéria: Novák Gizi – Csutkanépek, Máktündérek, No-
vák Lívia – Ahogyan a szem nem lát című kiállítások október
31-ig, a Transzparens interpretációk című kiállítás október 25-
ig tekinthető meg. 
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete, Nádor u. 8.:
Boldogasszony - Kortárs magyarországi képzőművészek te-
matikai kiállítása, november 4-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13.:
5 világrész fotóművésze - Tóth István ceglédi fotóművész gyűj-
teménye november 5-ig látogatható.
Duna Menti Múzeum díszterme: Október 27-én 17.00 órakor
a Római emlékek a Közép-Duna vidéken, Vindobonától
Aquincumig című kiadvány könyvbemutatója.
Selye János Gimnázium: November 9 - Dirty Slippers zenekar
koncertje. 2009-ben a zenekar a méhnyakrákellenes kampány
reklámarca és nagykövete lett és megszületett az ÉLNED KELL!
daluk, mely több héten keresztül ostromolta a rádiók sláger-
listáit. A zenekar azonban idén nem elégszik meg ennyivel. Di-
rekt módon, személyes találkozók, 20 perces koncertek alap-
ján terjeszti a hírt a zenekar: Vigyázzunk és figyeljünk egy-
másra! November 11-én 16.30 órától - Gáspár Tibor emlékest
az aulában.
Ferences barátok utcája: November 4-én 16.00 órakor
Schmidthauer Lajos orgonaművész emléktáblájának koszo-
rúzása.
Mokka Café & Bar Révkomárom:
Csak egy menet... majdnem stand up... november 12-én 19:00
órakor. Benkő Géza szókimondó, laza, szellemes, provokatív,
szemtelen és humoros 70 perce, ahol nincsenek válaszok, csak
kérdések, ahol rá merünk kérdezni olyan dolgokra, melyeket
eddig magától értetődőnek tartottunk, s megkérdőjelezzük. Az
előadás 16 éven felüliek számára ajánlott! Belépő: 3,- €.
Jókai Színház: November 5-én 15.00 Cseresznyéskert, no-
vember 15-én 19.00 A helység kalapácsa. Előadja Besenczi Ár-
pád - Vasmacska stúdióbérlet.

NAGyMEGyER:
Református templom: A XIX. Besnyei György Kulturális Na-
pok megnyitója a református templomban, Besnyei György
emléktáblájának megkoszorúzása, ünnepi istentisztelet 2011.
október 30-án 15.00 órakor. 

VI. GúTAI NAPOK:
VMK színházterme: Október 30-án 18.00 órakor a Kis-Duna
Menti Rockszínház előadásában Heltai Jenő „A primadonna“
(2 felvonásos zenés bohózat). Belépő: 2,- €. November 4-én,
10.00, ČIN-ČIN (gyermekelőadás). November 13-án 17.00 óra-
kor Gútai Líra. Belépő: 3,50 €.
VMK Libresso: Október 24-én 17.00 órakor A Pünkösdi sor-
táncjárás 25 éve képekben - Szabó László kiállítása.
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Programajánló Színház

Megújul az Eiffel-torony

Tavasztól átalakul Párizs jel-
képe, az Eiffel-torony első
emelete. Az elavult pavilo-

nokat és tereket felújítják, a pa-
dozat egy részét üveggel cserélik
fel. Az átalakítás célja, hogy a
nagyközönséget jobb körülmé-
nyek fogadják a különleges épü-
letben. A tervben szó van három
pavilon, közöttük egy fogadóte-
rem átépítéséről, és arról is, hogy
a „vashölgy” lábai között húzódó
üres tér köré üvegjárdát építenek
36 milliméter vastag lapokból,
ferde üvegkorláttal. A négy, ferde
alakban hajló óriás pillér építé-
szeti jellemzőit az átépítéskor is
tiszteletben tartják, és eszerint
alakítják ki az új pavilonokat is.
Az első emelet környezetbarát is
lesz, a meleg vizet négy napelem és négy függőleges tengelyű
szélerőmű segítségével állítják elő, amelyek elhelyezésénél az
esztétikai szempontokra és a zajártalom kiküszöbölésére is
ügyelnek. A munkálatok a tervek szerint 18 hónapon át tarta-
nak majd.

Olvasópróbán a társulat Fotó: Dömötör Ede

A Komáromi Jókai Színház a 2011/2012-es színházi évad-
ban sem feledkezik meg gyermekközönségéről. Az idei évad-
ban Lázár Ervin meséjére esett a színház művészeti vezetésének
választása. A Szegény Dzsoni és Árnika egy olyan történet,
melyben nemcsak fiatal nézőink lelik majd örömüket, hanem
szüleik, nagyszüleik, tanáraik is, akik elkísérik őket a színházi
előadásra, hiszen azonkívül, hogy izgalmas és fordulatokkal teli
történet – olyan problémákat is boncolgat az előadás, mint a
szabadság, az elkötelezettség, a másik vállalása, a boldogság ke-
resése. 

2011. október 15-én, pénteken este megkezdődött a Szegény
Dzsoni és Árnika próbafolyamata. A meseregény dramatizált
változatát Faragó Zsuzsa dramaturg és Laboda Kornél, az elő-
adás rendezője készítette, a dalok Zombola Péter zeneszerző al-
kotásai. A díszlet Gergely-Farnos Lilla, a jelmezek Lisztopád
Krisztina tervei alapján készülnek majd a színházi műhelyek-
ben. Az előadás koreográfusa: Újvári Milán. 

Főbb szerepekben: Szabó Viktor e. h. (Szegény Dzsoni), Tar
Renáta (Ágika/Árnika), Mokos Attila (Apa/Östör király), Szabó
Szvrcsek Anita (Százarcú boszorkány), valamint: Majorfalvi Bá-
lint, Olasz István, Bernáth Tamás, Balaskó Edit, Nagy László. Az
előadás csapatához további nyolc középiskolás diák csatlakozott
(mindannyian amatőr színházi múlttal rendelkeznek) – a mese
miliőjének, a helyszínek hangulatának erősítésében lesz majd
részük. Az előadás tervezett bemutatója 2011. november 28.

Családi meseelőadásra készül 
a Komáromi Jókai Színház

Egy építkezésen az egyik
munkás szaladgál az üres ta-
licskával. Megkérdezi a főnök:

- Te Gazsi, mit rohangálsz
azzal az üres talicskával?

- Jaj drága főnök úr, hát ak-
kora itt a hajtás, hogy nincsen
időm megpakolni!

☺ ☺ ☺
A tanítónő észreveszi, hogy

Móricka grimaszokat vág. Rá
is szól: 

- Fiam, nem szabad ezt ten-
ned! Mikor kislány voltam ne-
kem mindig azt mondták, ha

grimaszokat vágok, úgy ma-
rad az arcom! 

Móricka ránéz a tanárnőre
és így szól:

- Úgy is maradt! 
☺ ☺ ☺

Kovács feldúltan érkezik
haza.

- Ma aztán jól odacsaptam a
főnököm asztalára!

- Na végre! - csillan fel a Ko-
vácsné szeme. És mit szólt
hozzá?

- Mit tudom én, szabadsá-
gon van. 

Humor
Egy zászló alatt 

A lelkes szervezők, külö-
nösképpen Prodovszky Lajos
és Opavský György, immáron
ötödik alkalommal hívták
meg az egykori KFC játékoso-
kat, edzőket és klubvezetőket
a találkozóra. A meghívott já-
tékosok közül a legtöbben el-
jöttek, pedig közülük sokan
már nem élnek Komárom-
ban. Akik viszont nem tud-
tak részt venni ezen a talál-
kozón, azok vagy egészség-
ügyi okokból, vagy más el-
foglaltságuk miatt voltak

kénytelenek távol maradni.
Ami viszont fontos, hogy va-
lamennyien jelezték távol-
maradásuk okát, tehát szá-
mon tartják a KFC-ben eltöl-
tött felejthetetlen éveket. 

A bajnoki mérkőzés után a
Klapka étteremben folytatták
baráti csevegésüket, ahol
megannyi régi emlék eleve-
nült fel, természetesen a foci-
pályákról. A téma nagyon szé-
les skálában mozgott, hiszen
a résztvevők között voltak
olyanok is, akik a múlt század

első felében öltötték magukra
először a lila-fehér mezt. Va-
lamennyien sokat változtak
az évek alatt, hiszen az évek
múlását megállítani nem le-
het. Így vagy úgy, ők vala-
mennyien aranybetűkkel ír-
ták be nevüket a 111 éves
klub történetébe. Egy dolog
azonban mindnyájukban
megmaradt – a KFC és a lab-
darúgás szeretete. Ők még
olyan korban játszották a lab-
darúgást, amikor a KFC játé-
kosai szinte családtagként
tisztelték és szerették egy-
mást, de magát a klubot is.
Legalább ebben lehetne pél-
dát venni tőlük éppen most,
amikor a lila-fehér klub talán-
talán elindult a harmadik
évezred első nagy sikerei felé. 

A Klapka étteremben An-
ton Marek polgármester, a
klub egykori orvosa köszön-
tötte a KFC, így a város  jó hír-
nevét is öregbítő személyisé-
geket. 

A találkozó résztvevői: Mi-
chal Kerepecký, Angyal Ist-
ván, Vrečič József, Szórád Ru-
dolf, Szenczi Zoltán, Anton
Veleba, Kubiček László, Szo-
kol József, Karol Žuža, Lajos
Ede, Prodovszky Lajos, Ing.
Štefan Sokol, Hajósy Zoltán,
Ladislav Žibrita, Pavol Žibrita,
Opavský György, Daniel
Szrenkányi, Békefy Tibor, Pu-
zsér Sándor, Tóth János, Visz-
lay István, Mazsár László, Pa-
vol Pavlišák, Emil Chudý,
Tóth László, Mórocz Dezső,
Michal Ozgyin, Szakács Lajos,
Matej Brhlík, Milan Prorok,
Bilko Vilmos, Kecskés Zoltán,
Jozef Szabó, Nagy Jenő,
Broczky László, Vladimír Dob-
rovič, Takács Tibor, Emil
Hamran, Slavomír Konc, Voj-
tech Hornáček, Ing. Pintér
György, Dombi János, Molnár
Ferenc, Csöbönyei Ferenc, Ľu-
dovít Kraslan, Viola Zoltán.
Akik nem tudtak eljönni:  La-
dislav Dobrovolský, Zachar Fe-

renc, Kacz Mihály, Ivan Jabor-
ník, JUDr. Vojtech Bacho, Mi-
chal Šušanský, Ibolya László,
Michal Kuffel, Pavol Šebo (a
válogatott Filip Šebo édes-
apja), Majoros György, Mel-
csók László, Vladimír So-
vinský, Jozef Kajan, Ján Bá-
tora, Sárközi Imre, Karol
Múčka, Ing. Štefan Chudý.

Támogatók: Komáromi Vá-
rosi Hivatal – MUDr. Anton
Marek polgármester, Ing.
Chudý Štefan, Mgr. Nagy Ta-
más – a KFC elnöke, Ing. Pin-
tér György, Strasser László,
Tóth László, Matej Brhlík, Ing.
Konczer József, Puzsér Sán-
dor.

A résztvevők köszönetüket
fejezik ki Hajabács Máriá-
nak, a Klapka étterem tulaj-
donosának a végtelenül ked-
ves fogadtatásért, és a fel-
szolgáló személyzet rendkí-
vül kedves viszonyulásáért
az egykori labdarúgókhoz. 

A Nemzeti Himnusz eléneklése és
Sinkovits Vitay András által való el-
szavalása után, a Selye János Gimná-
zium diákjai adtak rövid, ám felemelő
érzéseket kiváltó kultúrműsort. A ven-
dégeket és a sportoló diákokat a ren-
dezvény házigazdája, Molnár János, a
Selye János Egyetem teológia karának
dékánja üdvözölte. 

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapít-
vány elnöke érzelmektől sem men-
tes felszólalásában tájékoztatta a hall-
gatóságot az alapítvány eddigi tevé-
kenységéről és küldetéséről. „Elsőd-
leges célunk a nemzetegyesítés a

sporton keresztül, tehát a Kárpát-me-
dencei magyar fiatalok egy zászló alá
tömörítése” – mondta el többek közt
az egykori kiváló labdarúgó, a Mün-
cheni olimpia ezüstérmese. A továb-
biakban rámutatott a Kárpát-meden-
cei Összmagyar Nemzeti Diákbajnok-
ságban résztvevő sportolók sikereire,
megemlítve a 2010-es Dél-afrikai lab-
darúgó világbajnokságon elért felejt-
hetetlen győzelmet a Nemzetek Ku-
pájában.  A 15 év alatti „Hungarians”
csapata, amelynek négy ekeli tagja is
volt, veretlenül nyerte a Nemzetek Ku-
páját, de több rangos versenyen is ki-

válóan szerepeltek a határon túli ma-
gyar fiatalokkal megtűzdelt alakula-
tok. 

Az alapítványi elnök felszólalása
után a római katolikus és református
egyházak képviselői áldották meg a
rendezvényt, majd Sinkovits Vitay
András színművész szavalta el a Szó-
zatot. 

Ezután kezdettét vették a sportver-
senyek, az Aranycsapat Alapítvány, a
Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Se-
lye János Egyetem, a Selye János Gim-
názium, a Komáromi Sakk Klub és a
Tectum Komárom Kft. szervezésében.

A sportesemények lapzártánk után
zajlottak, ezek eredményeiről jövő heti
számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.  

A komáromi Selye János Egyetem Konferenciaközpontjának dísztermében
nyitották meg a VII. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnok-
ság felvidéki fordulóját sakk és asztalitenisz sportágakban. Az ünnepélyes
megnyitón megjelentek Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, egy-
kori labdarúgó válogatott, a versenysorozat „szülőatyja”, Várhidi Pál, az
aranycsapat tagja, Gáspár László, a 2004-es Athéni Paralimpia asztalitenisz
bajnoka, valamit Sinkovits Vitay András színművész.  

Balról jobbra: Sinkovits Vitay András, Kű Lajos, Várhidi Pál és Gáspár László

Felejthetetlen délután volt
Újra találkoztak a Komáromi Football Club egykori kiválóságai

A KFC – Léva bajnoki mérkőzés napján kétségkívül
Komárom volt az a város Szlovákiában, ahol a legtöbb
kiváló labdarúgó jutott egy négyzetkilométerre. Nem,
most nem a bajnoki találkozón pályára lépő játéko-
sokra gondolunk, bár ott is remek kis focisták rúgták a
labdát, a KFC szurkolók legnagyobb örömére. Ami még
nagyobb fényben tüntette fel ezt a KFC sikerével vég-
ződő délutánt, az a lila-fehér klub egykori játékosainak
immáron ötödik nagy találkozója volt. A mérkőzés szü-
netében valamennyien levonultak a pálya zöld gye-
pére, ahol szűnni nem akaró taps köszöntötte őket. 
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V pondelok 24. 10. predpokla-
dám v našom regióne polooblačno
až oblačno s miestnymi prehánkami.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná 
teplota od + 5 do + 7  ̊C, denná teplota
od + 14 do + 16  ̊C. Mierny JV vietor do
5 – 7 m/s.      

V utorok 25. 10. predpokladám v našom re-
gióne zrána zamračené nízkou oblačnosťou a
bez zrážok, cez deň polojasno. Nočná teplota
od + 7 do + 9  ̊C, denná teplota od  + 13 do 
+ 15  ̊C. Mierny, časom až čerstvý JV vietor do
8 – 10 m/s.                                                                                                                                     

V stredu 26. 10. predpokladám v našom re-
gióne hmlisto alebo zamračené nízkou in-
verznou oblačnosťou a bez zrážok. Nočná 
teplota od + 7 do + 9  ̊C, cez deň od + 14 do 
+ 16  ̊C. Slabý, časom až mierny JV vietor do  5
– 7 m/s.    

Vo štvrtok 27. 10. predpokladám v našom
regióne zamračené nízkou inverznou oblač-
nosťou a možnosť miestneho mrholenia. Ne-

merateľné množstvo vlahy.
Nočná teplota od + 8 do + 10  ̊C, cez

deň od + 11 do + 13  ̊C. Mierny JV vietor
do 5 – 7m/s.    

V piatok 28. 10. predpokladám  v
našom regióne polojasno a bez zrážok.

Nočná teplota od + 3 do + 5  ̊C, denná  
teplota od + 12 do + 14  ̊C. Slabý JV vietor do
2 – 4 m/s.  

V sobotu 29. 10. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 3  do + 5  ̊C, denná teplota od + 11 do 
+ 13  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.  

V nedeľu 30. 10. predpokladám v našom
regióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od + 2  do + 4  ̊C, denná teplota od + 10 do 
+ 12  ̊C. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.  

V nasledujúcom týždni očakávam  neskoré
jesenné počasie, do piatku s rannými mra-
zíkmi až do - 5  ̊C. 

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

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

Vö r ö s  At t i l a
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Z policajných hlásení
Dňa 10. októbra v čase o 00.05 hod. v obci  Svätý  Peter na

ul. Školskej, došlo k dopravnej nehode medzi motorovým vo-
zidlom  zn.  Škoda,  ktoré viedol vodič  Ladislav Ď. a pevnou
prekážkou - kovovou mrežou dvier miestnej predajne. K
dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič viedol
motorové vozidlo smerom od centra obce,  odbočil doľava  na
ul. Školskú, pričom v dostatočnej  miere nesledoval situáciu
v cestnej  premávke,  následkom čoho prednou  časťou vo-
zidla narazil do pevnej prekážky.  K zraneniu osôb nedošlo.
U vodiča bola dychovou skúškou zistená hodnota 0,87 mg/l
alkoholu v dychu. Na osobnom motorovom vozidle vznikla
materiálna škoda vo výške cca. 100 eur  a na mreži a dverách
predajne vo výške 50 eur. Vodičovi bol na mieste zadržaný vo-
dičský preukaz.

Dňa 13. októbra v čase okolo 14.20 hod. v Kolárove na kri-
žovatke ulíc Staničná a Budovateľská došlo k dopravnej ne-
hode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Oc-
tavia,  ktoré viedol Ferdinand M. a bicyklom, ktorý viedol  Jo-
zef  B. Cyklista na uvedenej križovatke bez dania zmeny
smeru jazdy vľavo, náhle zmenil smer jazdy. Následkom
uvedeného  došlo k zrážke a  pádu cyklistu z bicykla, pričom
cyklista utrpel zranenia  s predpokladanou dobou liečenia
cca. 8  týždňov. Požitie alkoholu na mieste dopravnej nehody
zistené nebolo. Na motorovom vozidle vznikla materiálna
škoda vo výške 800 eur a na bicykli vo výške 20 eur.

Dňa 14. októbra v čase okolo 16.15 hod. v obci Kava došlo
k dopravnej nehode medzi motocyklom zn. Honda, ktoré
viedol vodič Koloman T. a pevnej prekážky. K dopravnej ne-
hode došlo  tak, že vodič pod vplyvom návykovej látky v obci
Kava na ulici Záhradkárov smerom k hlavnej ceste a z do-
posiaľ nezistených príčin zišiel z  vozovky a narazil  do
pevných  prekážok. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu
Júlie  H., ktorá v čase nehody bola spolujazdkyňa na mo-
tocykli. Vodič utrpel zranenia s dobou liečenia do 7 dní . U
vodiča bola vykonaná dychová skúška s výsledkom 0,99
mg/l alkoholu v  dychu. Vznikla materiálna škoda na mo-
tocykli vo výške cca. 100 eur.

Dňa 10. októbra 2011 bola občanom pri výkopových prá-
cach vedľa štátnej cesty pri začiatku obce Radvaň n/Duna-
jom,  nájdená 11 ks. povojnovej munície - delostreleckých
mín, 82 mm ruskej výroby. Muníciu na  mieste zneškodnil
pyrotechnik. 

Dňa 9. októbra 2011 v čase okolo 16.00 hod. v Komárne,
v neobývanom opustenom dome k 57 ročnej poškodenej
bezdomovkyni, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nevie sama
pohybovať a  je  pripútaná na lôžko, podišiel v tom čase ne-
stotožnený muž, ktorý  jej  strhol tepláky a následne na nej
vykonal súlož, a to  i napriek jej výslovnému nesúhlasu. Po-
škodená ho počas súlože opakovane žiadala, aby ju prestal
znásilňovať. Dôslednou prácou policajtov OR PZ v Komárne
bol páchateľ uvedeného skutku vypátraný a dňa 10. októbra
bolo Jánovi C. vznesené obvinenie za zločin znásilnenia.
Obvinený bol zadržaný, bol na neho spracovaný návrh na
vzatie do väzby, ktorý sudca akceptoval.

V presne nezistenom čase od 16.15 hod. dňa 12. októbra
2011 do 9.30 hod. dňa 14. októbra 2011 v obci Pribeta, v tom
čase nestotožnený páchateľ vnikol do rodinného  domu
tak, že preskočil uzamknutú bránu oplotenia, následne roz-
bil sklenenú výplň na vchodových dverách do kuchyne a
otvoril si dvere kľúčom, ktorý bol zvnútra v zámku dverí, ná-
sledne vošiel do spálne, kde usmrtil poškodenú Valériu G.
a násilím jej vytrhol  náušnice z ucha.  Nezistený  páchateľ
odcudzil z uvedeného rodinného domu rôzne šperky zo
žltého kovu a finančnú hotovosť vo výške cca 700 eur, čím
bola nebohej poškodenej  spôsobená materiálna škoda vo vý-
ške cca 1.000 eur. Dôslednou prácou policajtov OR PZ v Ko-
márne sa v priebehu 24 hodín podarilo uvedený skutok ob-
jasniť  a dňa 16. októbra 2011 bolo vznesené obvinenie 33-roč-
nému Jaroslavovi L. a 23-ročnému Csabovi L. za zločin vraždy
a zločin porušovania domovej slobody. Počas objasňovania
uvedeného skutku bolo zistené, že jeden z obvinených po-
škodenú uškrtil, pričom druhý ju držal. Policajtmi OR PZ v
Komárne boli odcudzené šperky zo žltého kovu zaistené v zá-
ložni v meste Šaľa, kde ich páchatelia odovzdali. Obvinení
boli zadržaní a umiestnení do cely predbežného zadržania a
bol na nich spracovaný návrh na vzatie do väzby.

Projekt s názvom „PRE ČIS-
TEJŠIE PODUNAJSKO, EU-
RÓPU/TISZTÁBB DUNA
MENTEÉRT, EURÓPÁÉRT“
realizuje hlavný partner obec
Gönyű a cezhraničný partner
obec Iža v spolupráci s ďal-
šími zapojenými obcami: Či-
čov, Trávnik, Veľké Kosihy,
Klížska Nemá, Zlatná na Os-
trove, Patince, Moča, Radvaň
nad Dunajom, Kravany nad
Dunajom, Ács, Almásfüzitő,
Dunaalmás, Süttő, Lábatlan
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Maďarská re-

publika – Slovenská republika
2007-2013 s podporou ERDF,
kód projektu HUSK/0901
/2.2.1/0071. Obdobie realizá-
cie je október 2010 až sep-
tember 2011. 

Spoločným cieľom obcí je
prispieť k ochrane prírod-
ných hodnôt a vytvoriť koor-
dinovanejšie aktivity ochrany
prírody v Podunajsku, zvýšiť
povedomie obyvateľov aj ná-
vštevníkov o prírodných hod-
notách oblasti a zlepšiť infra-

štruktúru chránených cez-
hraničných oblastí.

Obce k spomínanému
cieľu prispeli prostredníc-
tvom:

- Odstraňovania skládok
menšieho rozsahu v znečis-
tených prihraničných oblas-
tiach nasledovne: členovia
Združenia obcí Dolného Žit-
ného ostrova vyzbierali za po-
moci dobrovoľníkov 375 t,
podobne Združenie obcí
Most priateľstva 375 t, hlavný
partner Gönyű 65,21 t, Ács
224 t, Süttő 181,3 t, Lábatlan

95,2 t atď. Aktivita sa stretla s
veľkým úspechom u dobro-
voľníkov, ktorými boli po
väčšine obyvatelia zaintere-
sovaných obcí, školy, zástup-
covia samosprávy a rôznych
inštitúcií či organizácií, zdru-
žení a spolkov z tohto re-
giónu. Mnohé obce už nad-
viazali na tieto aktivity, resp.
plánujú podobné akcie pra-
videlne organizovať, pretože
sú obrovským prínosom a
skúsenosťou hlavne pre

mladú generáciu obyvateľov.
Prispievajú k environmentál-
nemu vnímaniu okolia, sú-
držnosti komunity a tvorbe
zdravých medziľudských
vzťahov.

- V obci Gönyű vybudovali
náučný chodník Limes a
spevnili príjazdovú cestu ve-
dúcu k nemu, čím tiež zvýšili
atraktivitu lokality.

- V obciach sa po uprataní
osadili prvky drobnej archi-
tektúry, t.j. lavičky, smetné
koše, striešky a informačné
tabule, ktoré budú slúžiť ná-
vštevníkom obcí a obyvateľ-
stvu a budú kvalitným zákla-
dom pre podporu kultúry a
turizmu v regióne. 

- V obciach Iža a Veľké Ko-
sihy v súčasnosti finišujú
práce na vybudovaní sociál-
nych zariadení pre potreby tu-
ristov (toalety, sprchy) a turis-
ticko-informačného stre-
diska, ktoré bude slúžiť na
umiestnenie informačných
tabúľ a publikácií. 

- Zároveň sa pripravila 150
stranová publikácia Podu-
najsko v štyroch jazykoch,
ktorá  zahŕňa oba brehy rieky
Dunaj a bude slúžiť pre orien-
táciu návštevníkov. 

Celkovo projekt hodnotíme
ako úspešný z viacerých hľa-
dísk (sociálneho, environ-
mentálneho, hospodárskeho
a pod.). Zároveň už v súčas-
nosti pracujeme na ďalších
možnostiach, ktoré by mohli
na realizované aktivity nad-
viazať a ďalej rozvíjať prihra-
ničný región.

Viac informácií môžete zís-
kať na emailovej adrese cistej-
siepodunajsko@gmail.com.

Čisté Podunajsko

Predpoveď počasia 24. 10. - 30. 10.

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

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Elán aUtóiSKola

Jogosítvány már 
6 hét alatt

337700 eeuurróó

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059
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Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCno!

zľavy
až do 20 %

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Posledný septembrový deň
prežili školáci zo Základnej
školy na Námestí Kon-
kolyho-Thege v Hurbanove
spoločne so svojimi rodičmi
na milom podujatí : Oci,
mami, cvičte s nami!

Jesenné babie leto šteklilo
nosy detí, ktoré zvedavo a
netrpezlivo čakali,  čo sa bude
diať.

Po privítaní rodičov a hostí
na školskom dvore, medzi
ktorými nechýbala primá-
torka mesta JUDr. Margita
Zemková, viceprimátor Ing.
Karol Lovász, poslanci MsZ,
nasledoval slávnostný úvod a
oboznámenie sa s cieľom  po-
dujatia. Nasledovali príhovory
hostí a riaditeľky školy Mgr.
Marty Kováčovej. Sláv-
nostným prestrihnutím
modro-žltých stužiek sa
uvied li do nového školského
života dva projekty školy.  Pro-
jekt „Oci, mami, cvičte s
nami!“ finančnou sumou 300
eur podporil Úrad nitrian-
skeho samosprávneho kraja a
rodičovské združenie. Za zís-
kané prostriedky sa nakúpili

nové moderné detské špor-
tovo-pohybové sady, ktoré ži-
aci využijú na aktivitách spo-
jených s pohybom a špor-
tovaním. 

Okrem spomenutého pro-
jektu sa v tento deň začal rea-
lizovať ďalší z projektov školy
s dlhodobejším zameraním
na dopravnú výchovu pod
názvom : „Ak spravíš predpi-
som po vôli – vždy prídeš bez-
pečne zo školy !“

Projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadácie
SPP, spoločnosti Namex, s.r.o.,
Mesta Hurbanovo a Rodičov-
ského združenia. Získané
prostriedky vo výške 2000 eur
umožnia rozšíriť a dobudovať
detské dopravné ihrisko, reali-
zovať rôzne aktivity s cieľom
zvýšiť úroveň vedomostí žia-
kov, zlepšiť ich orientáciu v
cestnej premávke, v riešení kri-
žovatiek a dopravných zna-
čiek, pri prechádzaní cez cestu
a prispieť tým k bezpečnosti
detí v našom meste. 

Cieľom piatkového poduja-
tia bolo zapojiť rodičov  do
spoločne stráveného voľného
času s deťmi, a to  na veľkom
a bezpečnom priestore škol-
ského areálu  s pestrým vyu-

žitím moderného športového
náčinia.

Toto milé, športovo-do-
pravné popoludnie sa nieslo v
duchu hier, smiechu a ra-
dosti. Vznikli nové priateľstvá,
rodiny žiakov sa navzájom
lepšie spoznali, čo ešte viacej
prehĺbilo spolupatričnosť  na-
šej školáckej rodiny. 

V neposlednom rade je po-
trebné spomenúť, že toto po-
dujatie by sa nevydarilo ne-
byť ústretovosti, chuti, obeta-
vosti, spolupráce všetkých uči-
teliek a vychovávateliek, ve-
denia školy, ako aj ostatných
zamestnancov školy. Výbornú
náladu  dopĺňala hudba DJ
Zoliho, spestrili ju sponzorské
príspevky spoločností nášho
mesta, ako aj sladké dobroty
mamičiek, babičiek do spo-
ločného mňamkového bu-
fetu, kde deti mohli poslniť
po zdolaní jednotlivých špor-
tových stanovíšť.

Najväčšou odmenou pre or-
ganizátorky tohto podujatia
boli rozžiarené oči detí, spo-
kojne sa usmievajúce tváre ro-
dičov, čo svedčilo o tom, že
oci aj mami, dobre si zacvičili
s nami! text a foto: 

L.H. a archív školy

Odovzdanie projektov 
v ZŠ Nám. Konkolyho-Thege

Hurbanovo
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Első fotóm

Farkas Zsolt
Gúta

(4300/52)

Blatnická Kristína
Ógyalla 

(3650/48)

Štupický Jakub
Šrobárová
(3500/50)
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

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

újSZÜLöTTEK:
Rigóová Laura (Csallóközaranyos); Szalai Balázs (Komárom-
füss); Blatnická Kristína (Ógyalla); Lakatosová Patrícia
(Ógyalla); Jóba Izabella és Jóba Natália (Őrsújfalu); Blaško
Dóra (Komárom); Farkas Zsolt (Gúta); Lakatoš Zsolt (Ógyalla);
Štupický Jakub (Šrobárová); Zsákovics Alex (Gyulamajor); Be-
recz Hanna (Komárom); Kétyi Rebeka (Csallóközaranyos)

ELHUNyTAK:
Hrabovszki János (61) Megyercs; Nagy Edit (49) Csicsó; Kálmán
Ferenc (51) Marcelháza; Németh János (84) Komárom; Dani-
sová Judita (75) Komárom; Wengh Ilona (88); Hornyáková Má-
ria (68) Ógyalla – Bagota 

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Száraz Gábor és Czékusová Anita (Nagymegyer), Fekete Daniel
és Agnesa Iliasová Zsámboková (Komárom).

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

„Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem felejtünk.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
5. évfordulóján 

Horváth Zsuzsannára szül. Cseh 
Nemesócsán.

Emlékét örökké őrzi: unokája Mónika és családja.

• 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.

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

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

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

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

Október 16-án ünnepelte 1. születésnapját 

Bíró Leila Komáromban.
E szép ünnep alkalmából gratulál és sok pu-

szit küld: anya, apa, Bíró mamáék, Vi-
rágh mamáék, keresztszülei,
bátyóék, dédike és unokatest-

vérei: Kiara, Noelka, Domika
és Patyika és az egész ro-
konság.

Kovács Pál Gelléren.
E szép ünnep alkalmából szívből gratu-
lál és jó egészséget kíván: felesége Sze-
rénke, lányai: Mónika és Tündike, vejei:

Laci és Zoli, unokái: Tündike, Lacika,
Barbika és Krisztián.

Megemlékezés
Fájó szívvel  emlékezünk 

halálának első évfordulóján 
a drága édesanyánkra 

Krasko Annára 
Ekelen, 

akinek 2010. október 20-án szűnt
meg dobogni szerető szíve.

Szerető gyermekei, veje és unokája.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Október 12-én ünnepelte 
7. születésnapját 

Pauko Lacika.
E szép ünnep alkalmából

nagyon boldog születés-
napot kívánunk neki: anya, Jani, Beatrix,

Tomi, Tibi, Ildi, Zsiga bácsi, Juci néni és a ta-
nyi mamáék Imivel.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

Sebőkné Szalai Irénre 
Hetényen, 

halálának 3. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, emlékezze-
nek velünk ezen a szomorú év-
fordulón.

A szerető család.

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal mondunk
köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek, akik október 13-
án elkísérték utolsó útjára a nemesócsai
temetőbe

Szalay Tamást, 
aki 31 éves korában tragikus hirtelenséggel

távozott szerettei köréből. Köszönjük, hogy sírjára
virágot helyeztek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Gyászoló édesanyja és bátyja.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk október 27-én, halálának 

10. évfordulóján 

Török Hildára szül. Fónad
Akik ismerték és szerették, 

szenteljenek neki egy csendes 
pillanatot ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét és szeretetét örökké őrző férje és családja.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“
Október 30-án ünnepli 10. születésnapját 

Bachorec Lilla Martoson.

Sok szeretettel köszöntjük 

Molnár Zoltán Dánielt, 
aki október 23-án ünnepelte 4. szü-
letésnapját. Jó egészséget és sok bol-
dogságot, vidám-
ságot kívánnak
neki szülei, nagy-

szülei, kereszt-
szülei, a ro-
konság és
a barátok.

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

Október 27-én ünnepli 1. születésnapját 

Csánó Joci Ekelen.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt: apa, anya,
nagyszülei, dédi, ke-
resztszülei, Dominika
és az egész rokonság.

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted.
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Október 25-én ünnepli 
60. születésnapját 

Köszöntik: szülei és
az agyagosi 
mamáék.

• 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 szük-
sége? Hívjon: 0919 079 983.
Nyugdíjasok, vállalkozók, Ma-
gyarországon dolgozók, agen-
túra is. 
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.
• Predám 3-izbový byt v 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 kombinált tűzhely
Indesit nerez, nagyon jó álla-
potban. Tel.: 0905 884 180.
• Predám – eladó 2-szobás
családi ház Paton + megegye-
zés. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó 4 db téli gumi,
185/65, R15. Tel.: 0905 519
248.
• Eladó 3-szobás átalakított
lakás Gútán, ár: 40.900 €.
Gyors megegyezés esetén az
ár csökkenthető. Tel.: 0918 415
830.
• Eladó megkímélt ebédlőfal,
ülőgarnitúra, fehér szegély, fe-
hér komód. Tel.: 0918 125 171.
• Eladók malacok. Tel.: 0915
441 045, KN.
• Bérbe adó egyszobás, bal-
konos lakás az állomás köze-
lében, 200 €/hónap. Tel.: 0903
651 170.
• Eladó gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.
• Eladók tujafák 1,5 méteres
3,50 €/db. Tel.: 0908 301 461.
• Eladó tökmag, szárított, fa-
gyasztott, 2 €/liter. Tel.: 0908
301 461.
• Malacok eladók Nemesó-
csán. Tel.: 0908 598 493.
• Kiadó üzlethelyiség koz-
metikusnak vagy műkör-
mösnek (vállalkozói enge-
dély szükséges). Tel.: 0918
480 385.

• Személyszállítás 1-8 szemé-
lyig, áruszállítás 1 tonnáig,
Csicsó – János. Tel.: 0907 490
224.
• Krém zenekar! Tel.: 0907
272 399.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.
• 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.
• Eladó tökmag 2 €/l, sütve 4
€/l. Tel.: 0908 301 461.
• Eladó gyerekcsúszda, hor-
dók, szőlődaráló, szőlőskád szü-
reteléshez. Tel.: 0905 327 657.
• Eladó szőlő prés és zúzó.
Tel.: 0907 561 032
• 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.
• Eladó bükkfa méterre
vágva házhoz szállítva, ár: 50
€/köbméter. Tel.: 0905 278
800.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498 050.
• 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. eme-
let, 320 €. Tel.: 0905 315 092.
• Őrölt paprika eladó, ár: 11
€/kg, 10 kg fölött az ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 283
602.
• Eladó nagy felújított két-
szobás és egy 3-szobás lakás,
mindkettő garázzsal a Me-
gyercsi utcán. Tel.: 0903 264
915.

• Dám do prenájmu 1-izbový
byt na Ul. Gen. Klapku, cena
dohodou. Tel.: 0905 977 127.
• Kiadó 1-szobás lakás a
Klapka utcában, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0905 977 127.
• Lakás-, ház-átalakítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Kiadó szoba Gútán. Tel.:
0907 777 588.
• Szlováknyelv-oktatás, gyer-
mekfelügyelet családi házban,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Vymením 4-izb. rodinný
dom v Chotíne na RD Nová
Stráž. Tel.: 0907 753 637.
• Eladó családi ház Kolozs-
némán, ár: 20.000 €. Tel.: 0905
230 373.
• Predám morky 2,75 €/kg,
možnosť čistenia, pitvania,
2,32/ks. Tel.: 0903 317 285,
0908 402 122.
• Békéscsabai Kolbászfeszti-
vál október 28-29-30. Tel.:
0903 648 083.
• Eladó házi tömött kacsák,
nagy májjal október végén.
Tel.: 0905 433 654.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Eladó térkő, járdaszegély,
fűzeghézagos betonkockák.
Tel.: 0908 042 655.
• Kőművesmunkák és csem-
pézés, ablak-, ajtócsere. Tel.:
0915 752 501.
• Eladók gyerekeknek mese-
könyvek és adventi naptárak.
Tel.: 0903 574 191.
• Eladók új könyvek féláron,
nagyobb mennyiségben +
kedvezmény. Tel.: 0903 574
191.
• Kiadó 3-szobás lakás a VII-
es lakótelepen, földszinten.

Tel.: 0918 776 727.
• Eladó új WC (zn. Jitka), 50
€. Tel.: 0915 105 345.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván eladó. Tel.: 0905
793 176.
• Hitelek 3000-25.000-ig, in-
gatlan nélkül, 62 éves korig,
DS. Tel.: 0907 984 380.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó átépített szoba-kony-
hás lakás. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó felújított 2-szobás la-
kás, KN - Len. sady. Tel.: 0903
651 080.
• Eladó istállótrágya kis és
nagy mennyiségben. Tel.:
0908 089 360.
• Eladó 20-áras tanya házzal,
Gúta – Szénásikert. Tel.: 0915
215 025.
• Idős emberek gondozásást
vállalom. Tel.: 0907 203 410.
• Karván kukorica eladó. Tel.:
0907 203 341.
• Munkát keresek, aki tud se-
gítsen, mindenféle munka ér-
dekel. Tel.: 0907 261 131.
• Angol és szlovák nyelvből
korrepetálást vállalok 3-12
éves korig. Tel.: 0903 941 032.
• Eladó 5-szobás alagsoros
családi ház Keszegfalván. Tel.:
0915 779 543.
•  Eladó Gútán 4-szobás csa-
ládi ház kerttel. Ár megegye-
zés szerint. Tel: 0915 704 801.
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IV. LIGA
1. Šurany 12 7 3 2 28:10 24
2. Neded 12 7 2 3 25:16 23
3. Okoličná 12 7 1 4 27:15 22
4. Veľký Meder 12 7 1 4 19:12 22
5. Nový Život 12 6 2 4 26:17 20
6. Vrakúň 12 6 1 5 18:14 19
7. Kolárovo 12 5 4 3 16:14 19
8. Dvory n/Ž. 12 5 2 5 20:23 17
9. Váhovce 12 5 2 5 27:32 17

10. ViOn „B“ 12 5 1 6 23:24 16
11. Štúrovo 12 5 1 6 21:24 16
12. ČFK Nitra 12 5 1 6 14:22 16
13. Sládkovičovo 12 4 3 5 23:22 15
14. Veľké Lovce 12 4 2 6 20:28 14
15. Šahy 12 3 0 9 16:34 9
16. Horná Kráľová 12 1 2 9 10:26 5

V. LIGA
1. Hont. Vrbica 12 7 3 2 20:9 24
2. Imeľ 12 7 1 4 37:25 22
3. Nesvady 12 7 1 4 24:16 22
4. Komjatice 12 7 1 4 20:13 22
5. Želiezovce 12 7 1 4 19:15 22
6. Čaka 12 6 3 3 21:15 21
7. Kalná n/Hr. 12 6 3 3 16:13 21
8. Marcelová 12 6 2 4 29:14 20
9. Tvrdošovce 12 6 2 4 22:18 20

10. Bešeňov 12 6 0 6 23:21 18
11. Tlmače 12 4 2 6 17:21 14
12. Kozárovce 12 3 3 6 13:27 12
13. Bánov 12 3 2 7 11:18 11
14. Hurbanovo 12 3 2 7 12:26 11
15. Chotín 12 2 1 9 20:36 7
16. Svätý Peter 12 2 1 9 15:32 7

TERÜLETI BAjNOKSÁG
1. Bátorkeszi 12 9 0 3 24:12 27
2. Cs.-aranyos 12 8 2 2 28:15 26
3. Keszegfalva 12 6 5 1 22:14 23
4. Dulovce 12 7 1 4 32:12 22
5. Šrobárová 12 7 1 4 29:16 22
6. Perbete 12 7 1 4 32:23 22
7. Búcs 12 6 1 5 32:31 19
8. Lakszakállas 12 5 2 5 27:37 17
9. Izsa 12 4 4 4 21:21 16

10. Madar 12 4 3 5 22:23 15
11. FK Activ 12 4 3 5 22:26 15
12. Gúta „B“ 12 3 5 4 33:18 14
13. Nemesócsa 12 3 4 5 21:25 13
14. Pat 12 2 3 7 16:32 9
15. Ógyalla „B“/ Bajcs 12 1 3 8 17:32 6
16. Vágfüzes/Kava 12 1 0 11 8:49 3

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
1. Tany 10 9 1 0 47:6 28
2. Marcelháza „B“ 12 9 1 2 51:22 28
3. Dunamocs 10 8 0 2 49:16 24
4. Őrsújfalu 10 6 1 3 21:13 19
5. Nagysziget 10 5 2 3 17:20 17
6. Nagykeszi 10 5 1 4 26:11 16
7. Bogya/Gellér 10 4 2 4 21:16 14
8. Martos 11 4 1 6 14:30 13
9. Bogyarét 11 3 2 6 21:29 11

10. Dunaradvány 10 2 3 5 23:25 9
11. Csicsó 10 2 2 6 12:38 8
12. Megyercs 10 1 1 8 8:42 4
13. Ifjúságfalva 10 0 1 9 3:45 1

TERÜLETI BAjNOKSÁG - IFjúSÁGIAK
1. Őrsújfalu 9 6 1 2 33:8 19
2. Lakszakállas 9 5 1 3 24:20 16
3. Nemesócsa 10 5 0 5 32:26 15
4. Hetény 10 5 0 5 30:24 15
5. Perbete 10 5 0 5 35:30 15
6. Dulovce 10 5 0 5 31:40 15
7. Keszegfalva 10 4 1 5 40:23 13
8. Tany 10 4 1 5 18:28 13
9. Madar 10 3 0 7 23:67 9

TERÜLETI BAjNOKSÁG - DIÁKOK
1. Madar 8 6 1 1 38:14 19
2. Ímely 8 6 1 1 37:14 19
3. Lakszakállas 8 6 1 1 28:8 19
4. Cs.-aranyos 7 5 1 1 44:21 16
5. Naszvad 9 4 1 4 34:16 13
6. Tany 8 3 0 5 25:24 9
7. Nemesócsa 7 3 0 4 14:27 9
8. Perbete 8 2 0 6 23:37 6
9. Hetény 7 1 1 5 6:24 4
10. Keszegfalva 8 0 0 8 7:71 0 A
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Marcelháza elgázolta Zselízt 
A KFC ismét túlzottan könnyedén
vette a nyerésre álló mérkőzést, ami-
ért nagy árat fizetett. A IV. ligában a
Gúta pontot rabolt, vagy inkább pon-
tokat veszített, az ekelieknek jó játé-
kuk ellenére sem adatott meg az
esély, mert bizony minden esetben a
„döntnök szava dönt”, és Nagysu-
rányban különösen döntött. Az ötö-
dik liga kétségkívül legnagyobb
szenzációját a marcelháziak okozták,
akik kiütéses győzelmet arattak a
magabiztosan viselkedő zselíziek el-
len. A Területi Bajnokságban több jó
színvonalú mérkőzésről számoltak
be a klubok képviselői, a csallóköz-
aranyosi bakinak köszönhetően a
Bátorkeszi vette át a vezetést.   

RÉGIÓBAjNOKSÁG
Domaniža – KFC 2:1 (0:0), Kóša
A régi történet idegenben folytató-

dott. Az 55. percben Kóša megszerezte
a vezetést, ami ismét megelégedett-
séggel töltötte el a lilákat. Kökényesi
kezezése után jogos büntetőből egyen-
lítettek a hazaiak, és ez nagyon fel-
dobta őket. És hogy teljes legyen a
KFC rosszul sikerült kirándulása, a 65.
percben Lérant olyan szerencsétlenül
találta el a labdát, hogy az saját kapu-
jában kötött ki. A KFC-től lényegesen
gyengébb, ám lényegesen lelkesebb
hazai csapat így megérdemelten
nyerte a találkozót. 

IV. LIGA 
Nagysurány – Ekel 2:0 (1:0)
Az első félidőben „kitalált” büntető

lóra ültette a hazai csapatot, és bár a
listavezető nem játszott rosszul, ebben
a közegben esélye nem volt a jobb
eredményre. 

Felsőkirályi – Gúta 1:1 (0:1), Ker-
tész 

Hat tiszta gólhelyzet, egy kihagyott
büntető, két kapufa. Ez volt a gútaiak
statisztikája ezen a találkozón, mégis
meg kellett elégedniük az egy ponttal.

Nagymegyer – Nyékvárkony 2:0
(0:0), Varga Gy., Oliviera Rafael

Kemény, szikrázó, de jó mérkőzést
láttak a szurkolók. A vendégek mintha
túl lettek volna motiválva. A két gól
mellett a hazaiak több jó helyzetet is
elpuskáztak, bár a vendégek előtt is
adódott lehetőség. A mérkőzésen gól-
lal mutatkozott be a brazil Oliviera Ra-
fael.

További eredmények: Dvory n/Ž.
– Sládkovičovo 1:5, V. Lovce – ČFK 0:0,
Váhovce – Neded 2:3, Štúrovo – VioN
„B“ 3:0, N. Život – Šahy 7:2. 

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Naszvad – Szentpéter 3:0 (1:0), Ho-

ráček, Polgár Kr., Molnár A.
Egyirányú utcában közlekedett a ha-

zai csapat, a vendégek szinte semmi-
lyen ellenállást nem tanúsítottak. Ami
öröm, hogy betegsége után újra pá-
lyára lépett a hazai Molnár Attila, aki
becserélése után az első labdaérintés-
ből gólt szerzett.

Ímely – Hetény 3:0 (0:0), Kovács R.,
Dobai, Kovács D.

A fentebb említett megállapítás igaz
erre a mérkőzésre is, hiszen a vendé-
gek csak védekezésre rendezkedtek be.
A hazaiak még azt is megengedhet-
ték maguknak, hogy Lovász J. révén
egy büntetőt is kihagyjanak.

Marcelháza – Zselíz 5:0 (2:0), Né-
meth P. 2, Purgel, Vörös, Untermayer 

Mindent elárul a mérkőzésről, hogy
a bajnoki címre vágyó vendégek a ta-
lálkozó 70. percében küldték első lö-
vésüket a hazai kapu felé. Igaz, akkor
sem találták el… 

Tolmács – Ógyalla 3:0 (1:0), 
Megint gyermeteg hibákat vétettek

az ógyallaiak, pedig a két kapufa mel-
lett már a játékukban is mutatkozott
némi javulás.  

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

V. LIGA – DÉLI CSOPORT
Ekecs/Apácaszakállas – Vágfar-

kasd 0:2 (0:0) 
Az első játékrészben sok helyzetet

kihagytak a hazaiak, amit a második-
ban erőnléti és koncentrációs hanyat-
lás követett, így a szerencsés vendé-
gek örülhettek a végén. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
Vágfüzes/Kava – Madar 0:2 (0:1),

Csicsó R., Gáspár Z.
Végig nagy akarattal játszottak a ha-

zaiak, de gólokat mégis csak a vendé-
gek lőttek gyors ellentámadásokból.

Ógyalla „B“/Bajcs – Búcs 1:2 (1:1),
Csicsó B. – Sánta, Kovács R. (11 m)

Az első félidőben „szikrázott a fű“,
de a másodikban már focit is mutat-
tak a két csapat játékosai. Különösen
Sánta remek játékának köszönhetően,
a vendégek végül megérdemelt győ-
zelmet arattak.

Keszegfalva – Perbete 2:0 (1:0),
Hozman, Bagin

A vendégek megverték saját magu-
kat ezen a mérkőzésen. Lőttek két ka-
pufát 1:0 allásnál, de még a legtisz-
tább helyzeteket is kihagyták. A 75.
percben 2:0-ra növelte előnyét a hazai
csapat, innen már egyenes út vezetett
győzelméhez. 

Csallóközaranyos – Šrobárová 1:2
(1:1) Jakab Zs. – L. Gere, Méhes

Egészen kimagasló színvonalú mér-
kőzésen született meg a vendégek győ-
zelme. Ehhez nagyban hozzájárult Jan-
dás kiállítása is, amit a hazaiak igen-
csak nehezményeztek. A játékos be-
tört a büntetőterületre, elesett, és Prá-
gay játékvezető „filmezésért”
felmutatta a második sárga lapot, amit
természetszerűen piros követett. Pe-
dig öröm volt nézni a két csapat játé-
kát.

Dulovce – Gúta „B” 2:0 (2:0), V. Lak-
tiš, Kodály

Nagyon jó ellenfelet győzött le a ha-
zai csapat. A gútaiakat még a két be-
kapott gól sem rázta meg, és végig
több mint egyenrangú ellenfelei vol-
tak a hazaiaknak.   

Nemesócsa – Lakszakállas 2:2 (0:1),

Csizmadia, Molnár – Inczédi T. Inc-
zédi Sz.

Az első félidőben a hazaiak, a má-
sodikban a vendégek hagytak ki jó
helyzeteket, így az eredmény igazsá-
gos.

Bátorkeszi – FK Activ 2:1 (2:1), Šá-
tek, Cséplő Z. – Csonka N.

Jó ellenfélnek bizonyult a komá-
romi csapat, bár az első félidőben töb-
bet védekezett, mint támadott. A ta-
lálkozó vége előtt úgy 20 percig ugyan
már ment előre, de a hazaiak remekül
védekeztek.

Pat – Izsa 0:1 (0:0), Smolka
A vendégek a találkozó utolsó per-

cében szerezték meg a győzelmet, pe-
dig a döntetlen állt volna jobban en-
nek a szomszéd-rangadónak. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy 
Nagysziget – Ifjúságfalva 2:1 (1:1),

Slatký, Rohoška – Bagita 
Bogya/Gellér – Őrsújfalu 0:1 (0:0),

Kelle (11 m)
Dunaradvány – Nagykeszi 2:1 (2:1),

Škuliba 2 – Szűcs 
Megyercs – Csicsó 3:0 (1:0), Farkas,

Paluška (11 m), Toma 
Dunamocs – Bogyarét 4:1 (2:1), La-

jos T. 2, Pálik, Bábi – Varga T.
Előrehozva a 12. fordulóból:
Martos – Marcelháza 1:7 (1:1), Ba-

zsó – Marcinkó 3, Obložinský M. 2,
Obložinský P., Keszegh 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK
Őrsújfalu – Perbete 2:3 (1:1),

Döme, Fekete – Sipos, Kocsis, Berkesi  
Dulovce – Nemesócsa 4:3 (3:1), Já-

róka és Molnár 2-2 – Hipp 2, Molnár 
Madar – Lakszakállas 3:1 (1:0), Se-

bők, Varga P., Czékus – Győri 
Hetény – Tany 5:0 (1:0), Lévai és

Molnár 2-2, Fortuna
Keszegfalva – szabadnapos volt

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK
Hetény/Őrsújfalu – Perbete 3:2

(0:0), Kociha, Szépe S., Nikker – Mol-
nár P., Rigó 

Ímely – Nemesócsa 2:1 (1:1) Ven-
dég gól: Szűcs

Madar – Lakszakállas 3:2 (2:0) Ha-
zai gólok: Sebők 3

Csallóközaranyos – Naszvad 2:1
(0:0), Molnár 2 – Szíjjártó 

Tany és Keszegfalva – szabadnapo-
sak voltak

LabdarúgásKosárlabda

Sporthírek röviden

Október 31-ig lehet még jelentkezni a no-
vember 20-án kezdődő Futsal Bajnokságba,
amely ötödik évfolyamába lépett. A Selye
János Egyetem és a Komáromi Városi Ön-
kormányzat szervezésében induló bajnok-
ságba bárki benevezhet, aki teljesíti a ne-
vezési feltételeket. A bajnokság célja: a
nagypályás bajnokságok szünetében fej-
leszteni a játékosok technikáját és erőnlé-
tét. 

Nevezési feltételek:
- a nevezés benyújtása legkésőbb október 31-ig
- a nevezési díj befizetése, ami 370 €-t tesz ki,
- a nevezéssel egy időben le kell adni a maxi-
málisan 20 játékos nevét tartalmazó nevezési
listát (egy mérkőzésen maximum 12 játékos
léphet pályára)

- a nevezéssel egy időben leadni a csapatért fe-
lelős személy nevét és telefonszámát 

- a nevezéseket a Selye János Egyetem tornater-

mének portáján, vagy a stefan.istvan@selye-
uni.sk mail-címen kell benyújtani. További infor-
mációkkal a bajnokság főszervezője, Stefán Ist-
ván egyetemi tanár szolgál, a  0918 772 117 tele-
fonszámon. 

A főszervezőtől megtudtuk, hogy ez idáig 12
csapat nevezett be a bajnokság V. évfolyamába. A
sorsolást a csapatok végső számától teszik füg-
gővé. A bajnokság befejezését 2012. február 15-re
tervezik. Várják tehát a további csapatok nevezését. 

FELNőTTEK
2011. október 29. (szombat) 14 óra-

kor: KFC – Nagyölved (Régióbajnok-
ság), Gúta – Nagysurány, Ekel – Ud-
vard (IV. liga), Ógyalla – Naszvad (V.
liga – Keleti csoport), Nagykeszi – Me-
gyercs, Ifjúságfalva – Bogya/Gellér,
Tany – Nagysziget (Területi Bajnokság
II. osztály) 2011. október 30. (vasár-
nap) 14 órakor: Szentpéter – Komja-
tice, Hetény – Garamkálna (V. liga –
Keleti csoport), Madar – Izsa, FK Activ
– Pat, Lakszakállas – Bátorkeszi, Gúta
„B” – Nemesócsa, Šrobárová – Du-
lovce, Perbete – Csallóközaranyos,
Búcs – Keszegfalva, Vágfüzes/Kava –
Ógyalla „B”/Bajcs (Területi Bajnokság),
Csicsó – Dunamocs, Őrsújfalu – Du-
naradvány (Területi Bajnokság II. osz-
tály). A Martos – Marcelháza „B” ta-

lálkozót múlt hétvégén lejátszották.  
Ligásaink idegenben: Diószeg –

Nagymegyer (IV. liga), Bánov – Ímely,
Kozárovce – Marcelháza (V. liga – Ke-
leti csoport), Vágkirályfa – Ekecs/Apá-
caszakállas (V. liga – Déli csoport)

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjúSÁGIAK 
2011. október 29. (szombat) 14 óra-

kor: Lakszakállas – Hetény, Perbete –
Dulovce, Keszegfalva – Őrsújfalu.
2011.október 30. (vasárnap) 11.30
órakor: Nemesócsa – Madar. Tany –
szabadnapos lesz. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK
2011. október 29. (szombat) 12

órakor: Tany – Csallóközaranyos, Ne-
mesócsa – Madar, Perbete – Ímely, Ke-
szegfalva – Hetény. Lakszakállas és
Naszvad – szabadnaposak lesznek. 

SZERDÁN
Handlová – MBK Rieker 86:82

(29:17, 18:20, 17:16, 22:29)
Nagyon elaludták a mérkőzés kez-

detét a komáromi kosarasok. Már a 4.
percben 10:0 volt az állás, és mi taga-
dás, nagyon rosszul állt a vendégek
szénája. Aztán amikor Johnson meg-
szerezte az első vendég pontokat, for-
dulni látszott a kocka. Nagy hirtelen
10:9-re váltott az eredményjelző, és a
hazaiaknak lett okuk az izgalomra.
Nem sokáig, mert ismét zsinórban
szereztek nyolc pontot, ami nagyon
megnyugtatta őket. A vendégeket ke-
vésbé, mert a hazaiak egyre jobban
kezdték növelni előnyüket. Legna-
gyobb különbséggel a találkozó 14.
percében vezettek, amikor 40:23 volt
az állás. 

A második félidőben szinte vala-
mennyi poszton feljavult a komáro-

miak játéka, ami azt is jelentette, hogy
üldözőbe vették a magabiztosnak lát-
szó hazaiakat. Egyre jobban csökken-
tették hátrányukat, és amikor már
51:45-re közelítettek, ismét rövidzárlat
keletkezett a vendégek játékában,
amit a hazaiak ki is használtak. Az
utolsó negyed 11 pontos hazai veze-
téssel kezdődött, ami számukra eléggé
megnyugtatónak látszott. Ámde Bilič
és Jones nagyon belelendültek, és
sorra szerezték a pontokat. Hét perccel
a vége előtt 69:65-re állt a találkozó, de
az igazi dráma a mérkőzés végére ma-
radt. Az utolsó pillanatokban 85:80,
majd 85:82 volt az állás, Bilič próbált
egy hármassal egyenlíteni, de „ez a
hajó akkor már elúszott…”

Pontszerzők: A. Jones 30, Hampton
15 – Johnson és Bilič 23-23, Kratochvíl
16, Bilík 9, Jones 6, Dubovký 3, Klár 2.

További eredmények: Žilina – Svit

93:73, Prievidza – B. Bystrica 111:74,
Levice – Sp. N. Ves 92:68. Nitra – sza-
badnapos volt. 

SZOMBATON
MBK Rieker – Léva 90:75 (22:16,

28:23, 22:16, 18:20)
Egy pillanatig sem forgott veszély-

ben a komáromi csapat győzelme. En-
nek ékes bizonyítéka, hogy a baj-
nokcsapat a mérkőzés folyamán egy-
szer sem vezetett. Ellenkezőleg, a ha-
zaiak végig magabiztosan játszottak,
a mintegy 1000 szurkoló legnagyobb
örömére. A harmadik negyed elején
egy pillanatra úgy tűnt, hogy a vendég
lévaiak megpróbálkoznak változtatni a
számukra kedvezőtlen eredményen,
de valóban csak egy pillanat erejéig. A
remekül védekező, és még jobban tá-
madó komáromi csapat újult erővel
kezdte növelni előnyét, amely már 23
pontra is duzzadt. Ekkor azonban jött
az a helyzet, amely tulajdonképpen
egyik kollektív sportágban sem vet-
hető a sportolók szemére. A hazai já-
tékosok érezve ellenfelük pillanatnyi
tehetetlenségét, szinte minden pozí-
cióból pontot, pontokat akartak sze-
rezni, ami nem mindig szokott össze-
jönni. Most sem egészen. Nos, ezt
használta ki a bajnokcsapat az ered-
mény korrigálására. A tizenöt pontos

hazai győzelem azonban így is hízelgő
a vendégekre nézve. Ezt érezte a ko-
máromi közönség is, amiért aztán
nagy ovációkban részesítette a piros-
fehér csapatot. 

Pontszerzők: Bilič 18, Bilík és Ma-
this 14-14, Kratochvíl és Jones 12-12,
Johnson 6, Klár 4, Szabó 2 -  Hender-
son 14, Keller 11.

További eredmények: Sp. N. Ves  -
Žilina 77:72, B. Bystrica – Nitra 96:87,
Svit – Prievidza 78:89. Handlová – sza-
badnapos volt. 

A tabella állása:
1. Sp. N. Ves 7 5 2 572:534 12

2. Prievidza 6 5 1 525:443 11

3. Levice 7 3 4 523:480 10

4. Nitra 6 3 3 512:486 9

5. MBK Rieker 6 3 3 503:490 9
6. Handlová 6 3 3 465:479 9

7. Svit 6 3 3 463:492 9

8. Žilina 6 2 4 473:497 8

9. B. Bystrica 6 1 5 451:547 7

Szerdán a listavezető iglóiak ottho-
nában lép pályára az MBK Rieker le-
génysége, majd szombaton 18 órai
kezdettel a zsolnaiakat fogadja hazai
csarnokban.

KOSÁRLABDA: Múlt szombaton
két fronton is megküzdöttek a lévai
és komáromi kosarasok. Mindkét
mérkőzést a komáromiak nyerték. A
II. ligában szereplő komáromi High-
landers Léván győzte le a hazaiak
„C” csapatát. Léva „C” – Highlan-
ders 56:70 (11:20, 21:12, 12:20, 12:18).
Komáromi pontszerzők: Uňatinský
16, Blaškovič 14, Kablar 11, Farkas 10,
Riečičiar és Kasznár 6-6, Záležák 4,
Szarvas 2, Németh 1.

ASZTALITENISZ: Az I. liga 3. for-
dulójában hazai csarnokban szenve-
dett vereséget a Nagymegyer/Ne-
mesócsa csapata. Nagymegyer/Ne-
mesócsa – Galánta „B” 6:8. Hazai
pontszerzők: Hodál és Kevicky A. 2-
2, Machalík 1,5 Laník 0,5.

ÖKÖLVÍVÁS: A BoxingOne
Championships 2011 nemzetközi
bajnokságban lejátszotta negyedik
mérkőzését is a Győrfi György edző
vezette Komáromi Sharks csapata.
Prostějov Bulls – Komárom Sharks
8:8

56 kg: Ruslan Shakaldaev – Nagy
Krisztián 3:0 

60 kg: Hamo Aperjan – Varga Mik-
lós 0:2

64 kg: Miroslav Šerban – Káté
Gyula 0:2

69 kg: Lukáš Plzák – Klasz Árpád
1:1

75 kg: Milan Šátek -  Harcsa Zol-
tán 0:3

81 kg: Michal Vodárek – Baranyi
Richárd 2:0

91 kg: Petr Novotný – Darmos Jó-
zsef 2:0

Bajnokverés és népünnepély 

Hétvégi focimenü

Futsal

Még lehet jelentkezni 

Nagyszerűen szerepelnek a komáromi férfi kosarasok az extrali-
gában. Igaz, múlt szerdán nagyon szoros mérkőzésen szenvedtek
vereséget Nyitrabányán, de aztán szombati, hazai mérkőzésükön is-
mét „felállították székeikből” lelkes szurkolóikat. Nem mást, mint
az előző idény bajnokát, a legnagyobb riválist „kosarazták ki” a ko-
máromi csarnokból, egy magabiztos győzelemmel. Nem csoda te-
hát, hogy a már szinte szokásos „népünnepély” már percekkel a ta-
lálkozó vége előtt kitört.  

Nagy csatában győzött Šrobárová 
(pirosban) a listavezető pályáján




