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Részletek a 3. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 7. oldalon

Mire számíthatunk 2011-ben?
Nyitott szemmel

Visszafogottabb karácsonyi vásár

Múlt hétfőn, ünnepélyes ke-
retek között beiktatták Ko-
márom újonnan megválasz-
tott polgármesterét, Anton
Mareket. A Tiszti Pavilon
dísztermében került sor az
ünnepségre, amelyen sok
meghívott vendég és komá-
romi polgár is megjelent. A
polgármesteren kívül, a meg-
választott 25 tagú képviselő-
testület tagjai is letették a hi-
vatali esküt, ezzel munkához
is láthatott az elkövetkező
négy esztendő komáromi tör-
ténéseit lényegesen befolyá-
soló városi önkormányzat.  

Hivatalába lépett 
az új komáromi 
polgármester

Részletek a 2. oldalon

Hivatalába lépett 
az új komáromi 
polgármester

Sikerekben gazdag új évet 
kívánunk olvasóinknak és üzleti partnereinknek!
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A jövő évtől ideiglenesen 19-ről 20%-ra emelik az
áfát, egyúttal törlik a kedvezményes, 6%-os áfát,
amely az udvaron árusított élelmiszerre vonatkozott. 

A képviselők jóváhagyták a mezőgazdaságban
használt vörös gázolaj adókedvezményének eltörlé-
sét, nem lesz kedvezményes az LPG üzemanyag
sem.  Jövedéki adó terheli a jövőben a fűtési célú
szént és földgázt. A háztartások és a távfűtési válla-
latok eddig nem fizettek jövedéki adót a fűtőanya-
gért. A szén jövedéki adója kilogrammonként 1,141,
a földgázé megawattóránként 1,32 euró.

Újabb pofon vár januártól a fuvarozókra és a vál-
lalkozókra. Úgy tűnik, hogy a trencsénin kívül mind-
egyik megye megemeli az útadót. A legradikálisabb
emelést  Pozsony megye tervezi, kb. 15 százalékosat,
Nyitra és Kassa megye képvielői pedig egyaránt 10
százalékos adónövelést hagytak jóvá. Útadót első-
sorban azok fizetnek, akik autójukat munkájukhoz,
vállalkozásukban használják.

A személyautók számára az egy évre szóló matrica
a jelenlegi 36,5 euróról 50-re növekszik. 

A havi és heti matricák is többe kerülnek majd. A
közlekedési minisztérium fontolgatja, hogy napi
matricákat is forgalomba hoz. A 3,5 tonna feletti jár-
művek elektronikus díjbeszedő rendszerben fizetik
az autópálya-díjat.

A Szlovák Gázművek (SPP) azzal számol, hogy
2011. január 1-től változik a háztartási gáz ára. Az Ár-
regulációs Hivatal saját kezdeményezésére módo-
sítja a gáz árát, ugyanis nem értett egyet az SPP ja-
vaslatával, amely a háztartási gáz árát 13,4, a fűtőgáz
árát 14 százalékkal akarta emelni. 

Jövő év
januárjától
a szülők
nagy része
egységesen
190,1 eurós
g ye r m e k-
gondozási
s e g é l y r e

(gyes) lesz jogosult a jelenleg kapott 164,22 eurós ala-
csonyabb és a 256 eurós magasabb összeg helyett -
döntött a parlament. Azok a szülők, akiknek 2011. ja-
nuár 1-je előtt ítélték meg a magasabb összegű, 256
eurós gyest, továbbra is ezt az összeget kapják majd,
igaz ugyan, hogy csak a gyermek 20 hónapos koráig. 

Két vagy több gyermek, vagyis ikrek születésekor
a gyes összege gyermekenként 25 százalékkal nő.
Ikerpár esetében 237,63 euró, hármas ikreknél pedig
285,15 euró jár majd havonta. A gyes nagyságát fel-
ére csökkentik azoknak, akik legalább három hó-
napon keresztül nem gondoskodnak idősebb gyer-
mekük kötelező iskolalátogatásáról. 

A gyermekgondozási díj (gyed) a 164,22 eurós
maximális összegről havi 230 euróra emelkedik. Ezt
a támogatást az a szülő igényelheti, aki a gyes ideje
alatt munkát vállal és gyermekét bölcsődébe, óvo-
dába adja, illetve magánnevelőnőre bízza. 

Jövő év januárjától az anyasági segély összege is
magasabb lesz. Jelenleg 55% a bruttó bérből, amit 28
hétig kaphatnak. Január 1-től 60 % a bruttó bérből 24
héten keresztül, valamint 37 hétig az önálló anyukák
számára és az ikrek születésekor.

Mindössze 1,8 százalékkal emelkednek 2011 ja-
nuárjától a nyugdíjak.

Egységesítik az iskolák finanszírozási rendszerét.
Az egy tanulóért járó támogatást a jövőben az az is-
kola kapja meg, amelyikbe a szülő beadja gyer-
mekét, függetlenül attól, ki az iskola üzemeltetője.
Az egyházi és magániskolák szintén megkapják az
állami támogatás minimum 80%-át, ahogy az ál-
lami és önkormányzati irányításban levők. 

A következő tanévtől kötelező lesz az angolnyelv-
oktatás, bár egyelőre nem tudni, mely évfolyamtól.
Ugyanakkor a törvény nem teszi kötelezővé az érett-
ségit angolból. 

Egy másik megszavazott javaslat értelmében
szombaton is járhatnak iskolába a tanulók. 

Januárban már nem kapnak félévi bizonyítványt. 

Maradnak ugyan  a szankciók, de a korábbi 100-
5000 eurós büntetési összeg  a felére, 50 - 2500 eu-
róra csökken. Ennél is lényegesebb, hogy a bünte-
tés csak szűk körben lesz kiszabható, csak az életet,
az egészséget és a vagyont veszélyeztető helyze-
tekre vonatkozó információk  szlovák nyelvű fel-
tüntetésének elmulasztása miatt lehet majd bírsá-
golni. A nyelvtörvény változásai: A törvény betar-
tását csak a kulturális minisztérium ellenőrzi. A
közlekedési vállalatok vagy a posta nem büntet-
hető, ha alkalmazottaik az ügyfelekkel nem szlo-
vákul beszélnek. A kisebbségi iskolákban a peda-
gógiai dokumentációt kétnyelvűen kell vezetni. A
kisebbségek kulturális rendezvényeit szlovákul is
kell konferálni, de ennek elmulasztása esetén nem
szabható ki bírság. A kisebbségek nyelvén megje-
lenő időszaki kulturális kiadványoknak csak az alap-
információkat kell szlovák nyelven  tartalmazniuk,
nem kell a teljes magyar szöveget lefordítani. A ki-
zárólag magyar nyelvű reklámot, feliratot nem en-
gedélyezi a törvény, de nem is bírságolja. A reklá-
mok esetében a szlovák felirat lehet kisebb, mint a
magyar.

A parlament dön-
tése nyomán két lé-
pésben, 2011. feb-
ruár 1-től, majd
2013. március 1-től
emelkedik a dohá-
nyipari termékek jö-
vedéki adója.

Fellélegezhetnek a sörgyártók, a parlament nem
fogadta el a sör jövedéki adójának emelkedéséről
szóló javaslatot. A pénzügyi tárca eredetileg 49 szá-
zalékos adóemelést tervezett, ám a maláta- és sör-
gyártók szövetsége tiltakozott és aláírásgyűjtést in-
dított a szlovák sör védelmében. A petícióhoz 173
ezer ember csatlakozott.

Előreláthatólág 2011 június végén befejeződik az
országban a digitális műsorszórásra való átállás, ek-
kor építik ki a digitális adást sugárzó DVB-T anten-
nák hálózatát, így már jövő nyáron az ország lakos-
ságának többsége digitális minőségben nézheti
majd a tévét. Akik klasszikus antennával fogják a
műsort, nekik speciális, úgynevezett set-top boxokra
lesz szükségük, amelyek alkalmasak digitális műsor
fogadására. Meg-
oldás lehet olyan
tévékészülék vá-
sárlása, amely
már tartalmazza
ezt a berendezést.
A szociális hát-
rányban élő lako-
soknak a távköz-
lési minisztérium
20 eurós utalvánnyal járul hozzá a set-top boxok
megvásárlásához.  

Januártól visszatérítik a gyógyszerkiadások egy
részét az öregségi, illetve a súlyosan egeszségkáro-
sodott vagy rokkantnyugdíjas személyeknek. Az
érintetteknek a gyógyszereikre legfeljebb 30 - 45 eu-
rót kell költeniük  negyedévenként. A vissaztérítést
nem kell kérvényezni, automatikusan megkapja a
biztosítótól. 

Januártól nem kell beutalót kérnünk a körzeti or-
vostól, mielőtt szakorvosi vizsgálatra megyünk..

A jövő év márciusától az állampolgároknak joguk
lesz arra, hogy válasszanak az önkormányzati vagy
magántulajdonban lévő szociális otthonok között. A
módosított jogszabály arról rendelkezik, hogy egy-
forma állami támogatás jár ezentúl az önkormány-
zati és magántulajdonban lévő intézméynek lakói
után.

A tervezet szerint a jövőben a gyermekgondozási
szabadságról visszatérő alkalmazottat ugyanabba a
pozícióba kell visszavenni, mint amilyenben dol-
gozott.
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Hivatalába lépett 
az új komáromi polgármester

Folytatás az 1. oldalról
A Klapka induló zenéjére be-

hozták a városi zászlót, mögötte
Bastrnák Tibor távozó és An-
ton Marek újonnan megvá-
lasztott polgármesterek vonul-
tak be a díszterembe. A him-
nusz elhangzása után Bastrnák
Tibor felkérte a városi választó-
bizottság elnökét, ismertesse a

helyhatósági választások ered-
ményeit, majd felszólította az
újonnan megválasztott polgár-
mestert az előírt eskü letételére.
Amikor ez megtörtént, Bastr-
nák Tibor átadta utódjának a
polgármesteri jelképeket, ezzel
Anton Marek jogerősen is Ko-
márom polgármesterévé vált az
elkövetkező négy évre. Ezután a
megválasztott 25 tagú képvise-
lőtestület is letette az előírt es-
küt Anton Marek polgármes-
ter kezébe. A választások ered-
ményeként 11 képviselő a
Most-Híd listáról, 8 független
és 6 MKP listás képviselő viszi
majd előre a város ügyeit.   

Székfoglaló beszédében az új
polgármester kihangsúlyozta,
hogy valamennyi komáromi
polgárt kívánja beosztásában
képviselni, függetlenül azok
nemzetiségi és vallási hovatar-
tozásától. „A választópolgárok

kinyilvánították, hogy változást
szeretnének a város vezetésé-
ben. A rendszerváltás óta ezt
demokratikus választásokon
megtehetik, ezért most négy
évre engem bíztak meg a pol-
gármesteri teendők ellátásával.
Lehet, hogy négy év múlva
megint egy új polgármestert
választanak, ez így van rendjén,

ennek így kell a demokráciá-
ban működnie” – mondta el
többek közt Anton Marek. A
megválasztott képviselőkhöz
szólva kifejezte abbéli remé-
nyét, hogy azok minden körül-

mények között a város javára
fognak dolgozni úgy, hogy az el-
induljon a fellendülés útján, nél-
külözve mindennemű nem zeti-

ségi feszültséget. Azon remé-
nyét is kifejezte, miszerint gyak-
ran fog tudni tárgyalni elődé-
vel, aki parlamenti képviselő-
ként nagyon sokat segíthet
városának, ha akar.

Az ünnepélyes rész befeje-
zése után érdemi munkához
látott a testület. Megválasztot-
ták a városi tanácsot, az egyes
szakbizottságok elnökeit, a kép-
viselőtestület üléseinek össze-
hívására és vezetésére jogosult
képviselőt, a házasságkötőket,
majd a polgármester kinevezte
a két alpolgármestert is. Az ér-
demi munka megkezdése után
azonnal kiderült, hogy többé-
kevésbé formalitásról van szó
az egyes képviselők funkcióbeli
megválasztása kapcsán. Lát-
szott ugyanis, hogy hosszú, ko-
moly tárgyalások előzték meg
az egyes funkciók elosztását. A
három csoportosulásból (Most-
Híd, Függetlenek és MKP) kije-
lölt „szóvivők” javasoltak kép-
viselőket az egyes funkciókba,
amelyeket a testület döntő
többséggel el is fogadott. Sőt, a
nyolctagú városi tanácsot is
egyszerre szavazták meg, hi-
szen csak az előre megállapo-

dott nyolc név hangzott el a ja-
vaslattételek során. Még olyan
apróságra nem figyeltek oda
képviselőink, hogy a Most-Híd

javaslattevője Andruskó Imre,
saját magát is javasolta a városi
tanácsba. Ez ugyan megenge-
dett, de talán ezt mégis vala-
melyik párttársának kellett

volna megtennie(!?) Az egész
választási sorozatban egyetlen
ellenszavazat volt, amikor
Kantha Mária képviselőasz-
szony szavazott nemmel a vá-
rosi tanács összetételét illetően.
Nos, nem tudni még meddig
fog tartani ez a konszenzus, de
vélhetően a funkciók elosztá-

sával talán be is fejeződött.
Hogy a tárgyalásoknak és az azt
követő választásoknak ki lesz
az igazi nyertese és vesztese? Bí-
zunk benne, hogy csak nyerte-

sei lesznek, mégpedig a komá-
romi polgárok. A testület jóvá-
hagyta a polgármesteri ja-
vadalmazás kiszámításának
szabályait, majd Anton Marek
kinevezte a két alpolgármestert
Szabó Béla és Novák Béla sze-
mélyében. böröczky József

A szerző felvételei 

Andruskó Imre (Most-Híd)
Dubány Imre (Most-Híd)
Hortai Éva (Most-Híd)
Sebő Zsolt (Most-Híd)

Ondrej Gajdáč (Független)
Keszegh Béla (Független)
Novák Béla (Független)
Szabó Béla (MKP)

(a városi tanács javaslattevő szerv, 
a döntéseket a képviselőtestület hozza meg)

A szAKbizoTTságoK elnöKei:

Pénzügyi bizottság: Győrfy László (MKP)
városfejlesztési bizottság: Juraj Bača (Független)
oktatási- Kulturális és sportbizottság: Héder Ágnes (Most-Híd)
Környezetvédelmi és Közrendi bizottság: Varga Tamás
szociális bizottság: Bende István (Független)
idegenforgalmi és nemzetközi Kapcsolatokért Felelős 
bizottság: Mácza Mihály (MKP)
(a szakbizottságok 12-tagúak lesznek, a képviselők és külső
szakértők arányáról januári ülésén dönt a testület)

A fentieken kívül még megválasztották a házasságkötőket,
valamint a képviselőtestület üléseinek összehívására és veze-
tésére jogosult képviselőt. Ezt a funkciót Hortai Éva, eddigi al-
polgármester fogja ellátni. Ez a jogosultsága azonban csak a tör-
vényekben előírt kivételes esetekre vonatkozik.

A váRosi TAnács összeTéTele:

Bastrnák Tibor távozó polgármester átadja utódjának
a polgármesteri jelképeket

Anton Marek polgármester székfoglaló beszéde közben

Anton Marek polgármester aláírásával is hitelesíti eskütételét

Novák Béla önkormányzati képviselő (immár alpolgármester is)
felolvassa a polgármester esküjének szövegét...

Az önkormányzati képviselők egy része

Hivatalába lépett 
az új komáromi polgármester
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Áldás az Úrtól
Ez új esztendőben (is) az áldást és a bé-

kességet senki mástól nem várhatjuk, nem
kérhetjük, csak egyedül Istenünktől, a mi
Urunk, Jézus Krisztus Atyjától. Ezért út-
mutatást és megerősítést egyedül a Bibliá-
ból, az Ő Kijelentéséből kaphatunk jö-
vőnkre nézve, ahogyan a 139. zsoltár első öt
versében megtalálható:

„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz en-
gem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok,
messziről is észreveszed szándékomat.

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden
utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod,
Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.”

Isten szaván keresztül biztatni szeretnék minden kedves olva-
sót, ugyanis a keresztyén – Jézust szívébe fogadó – embernek
egyáltalán nincs semmi félnivalója az eljövendőtől. Ezt teljes bi-
zonyossággal írhatom: Istenünk kijelentése olyan, mint a meg-
ingathatatlan kőszikla. Aki rááll, aki rábízza életét, az soha el
nem süllyed, még halálában sem (!).

Mitől is kellene tartanunk? Emberektől, démonoktól? A gonosz
egyre nagyobb erejű szétáradásától? Vagy a démonizált emberek
szorításától, ahogyan azt életünk számtalan területén folyamato-
san érezzük? De hát mi, emberek csupán teremtmények vagyunk.
Olyanok, mint mezőn a fűszál: ma létezünk, holnap már nem va-
gyunk. Istenünk pedig hatalmasabb minden gonosz hatalomtól.

Sőt ismer minket, tudja a nevünket, gondolatainkat. Pontosan
tudja, mire van szükségünk. És amire igazán szükségünk van, azt
oda szeretné adni nekünk. De ezt tőle kell elkérnünk. Isten azon-
ban nem a kívánságainkat szeretné teljesíteni, hanem áldását ne-
künk adni. Ezt sajnos sokan összekeverik. De valóban áldásában
részesülhet ez új esztendőben családunk, településünk, magyar
népünk. Semmi mást nem kell tennünk, mint tőle, Istenünktől
elkérni, és ami ugyanennyire fontos, el is fogadni. Hiszen amikor
valaki fogadja az áldást, az nem a hátát, hanem az arcát fordítja
oda…

És akkor az esztendő végén, visszaemlékezve a múltra, átél-
hetjük zsoltárunk záró gondolatát: mintha Urunk valósággal kö-
rülfont volna bennünket az ő áldásával. Ezért én már most teljes
nyugalommal vagyok minden testvérem felől, aki olvassa e so-
rokat. Istenünk meg fog áldani, meg fog őrizni: az örök életet adta
neked, csak fogadd el tőle. Ámen.

varga lászló,
lakszakállasi református lelkipásztor

Ezt a buzdító mondatot
íratta be velünk munkafü-
zetünkbe minden szep-
tember elején kedves, volt
zenetanárnőnk, Margit
néni. Ha netán valamelyi-
künk nem értette volna,
hogy miért, végtelen türe-
lemmel újra és újra elma-
gyarázta: „Minden évben
új szorgalommal kell kez-

deni a tanulás küzdelmeit, ha jó eredményt kí-
vánunk elérni.”

Igaz, most nem szeptember van, de mégis egy  új
időszak kezdődik, egy új év. 

Háromféle évet szokás megkülönböztetni. A leg -
általánosabb a polgári év, amely január 1-jével kez-
dődik és december 31-ig tart. A másik az iskolaév,
amely szeptember 1-től a tanév végéig, június 30-
ig ad munkát a tanuló ifjúságnak és a pedagógu-
soknak. A harmadik, a legkevésbé ismert az egy-
házi év, amely Advent első vasárnapjától az évközi
34. vasárnapot – Krisztus Király vasárnapját – kö-
vető szombatig tart.

Az egyházi évről a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965)
így nyilatkozik: "Az egyház, mint jó édesanya, fel-
adatának tartja, hogy isteni Vőlegényének üdvös-
séget szerző művét az év folyamán meghatározott
napokra szétosztva, szent emlékezéssel megünne-
pelje. Minden héten egy napot, a vasárnapot az Úr
feltámadásának emléknapjává teszi. Évenként egy-
szer pedig a feltámadás és a boldogságot szerző
szenvedés emlékére a legnagyobb ünnepet, a hús-
vétot szenteli.

Az év körforgásában pedig kibontakoztatja Krisz-
tus egész misztériumát, a megtestesüléstől és a
születéstől kezdve a mennybemenetelig, és pün-
kösdtől a boldog reménységnek: az Úr eljövetelé-
nek várásáig.

A megváltás misztériumait így megünnepelve,
valamiképpen minden időben jelenlévő valósággá
teszi azokat: kitárja az Úr erényeinek és érdemei-
nek teljes gazdagságát, hogy a hívők abba bele-
kapcsolódhassanak és az üdvösség kegyelmével
töltekezhessenek." (SC, 102.)

Az egyházi év ünnepkörébe beleágyazódik a pol-
gári év kezdő napja, január elseje. Katolikus szem-
szögből tekintve ezen a napon, Újév napján Szűz

Mária istenanyaságának ünnepét tartjuk. Az új
kezdet reményteli jövőt rejteget számunkra, akár-
csak a gyermekét váró édesanya számára az áldott
állapot ideje.

A reményteli jövőt saját magunk formálhatjuk
új szorgalommal, hogy jó eredménnyel zárulhas-
son idei fáradozásunk. Ennek érdekében kérdez-
zük meg magunktól: - Tudom-e értékelni, amit szá-
momra Krisztus egyháza nyújt az egyházi és polgári
év folyamán? Az ünnepek sokrétűsége vajon töké-
letesebb embert formál belőlem, aki nagyobb oda-
adással és szeretettel teljesíti küldetését ebben a vi-
lágban? Az egyházi ünnepek misztériumát meg-
értve, vajon nagyobb boldogságot és megértést
tudok-e nyújtani embertársaimnak ebben az új esz-
tendőben? Látható és tapasztalható lesz-e minden-
napjaimban, hogy az egyházi év ünnepkörei átfor-
máló hatással lesznek életemre? Megérintik-e ben-
sőmet a szeretet, a bűnbánat, a jóvátétel, valamint a
segítő tettrekészség ajándékai, melyeket az elkövet-
kező évben szeretnék megosztani másokkal?

Egy rövid imaajánlás az év kezdetére: - Uram, Jé-
zus! Add, hogy az új esztendőt az önmegszentelő-
désem tudatában éljem meg, s ezt a környezetem
is hatékonyan érezze s dicsérje érte a Te végtelen
bölcsességedet!

elek lászló 
esperes-plébános, Észak-Komárom

Új év, új szorgalom!

A 10 ezer forintos ösztön-
díjat a komáromi és gútai ma-
gyar tannyelvű iskolák első
osztályába beíratott beutazó,
illetve nagycsaládból szár-
mazó kisdiákok részére adták
át. Idén 54 család részesült a
támogatásban. A rendezvény
lebonyolításában a Komárom
és Vidéke Célalap működött
közre. 

Az ünnepség vendége volt
Semjén Zsolt, nemzetpoliti-
káért felelős magyar minisz-

terelnök-helyettes, aki kö-
szöntő beszédében magyarsá-
gunk megőrzésének fontos-
ságát hangsúlyozta ki.

Az átadón felszólalt to-
vábbá Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke, aki szerint
nem az a lényeg, hogy mek-
kora összeg van a borítékban,
hanem ami mögötte van, 
vagyis azok az emberek, akik
ezt a programot önzetlenül tá-
mogatják.

Ugyancsak a Marianumban
került sor december 17-én a
gömöri Simonyi Alapítvány
ünnepi közgyűlésére, ame-
lyen az Önzetlenség napja

kapcsán anyagi támogatást
nyújtottak át a Szent Imre
Kollégium javára. Itt adták át
a Simonyi Alapítvány kurató-
riuma által 2005-ben alapított
Petőfi-díjat is, melyet idén a
Marianum Egyházi Iskola-
központnak ítéltek oda. „A ci-
vil helytállásért adományo-
zott díj azért is jelentős a Ma-
rianum életében, mivel
intézményt most jutalmaztak
először, ezidáig ugyanis ma-
gánszemélyek részesültek a
díjban”- mondta el Madarász
Róbert, az intézmény igazga-
tója.

földes

Átadták a Rákóczi Szövetség
ösztöndíját

Nyitott szemmel
olvasóink gyakorta hívják
fel figyelmünket olyan apró-
nak tűnő, de sok bosszúsá-
got okozó problémákra,
amelyekkel naponta szem-
besülhetünk. érdekes mó-
don, többségében az illeté-
keseknek nem üt szemet az
ilyen-olyan visszásság, ha-
nem állandó jelleggel fel kell
hívni ezekre a figyelmüket.       

Egyik kedves olvasónk két
ilyen visszásságra hívta fel fi-
gyelmünket levelében, amely-
hez két fényképet is csatolt.
Íme, Kardhordó György ész-
revételei:

„Nyugdíjas lévén, nyitott
szemmel járom a várost mint
közlekedő autós, kerékpáros,
vagy éppen gyalogos. Bosz-
szant a közöny a nemtörődés,
amivel az ember találkozik.
Két észrevételemet szeretném
megosztani önökkel, amelye-
ket minden komáromi felis-
mer. A belváros egyik forgal-
mas utcájában, a Határőr utca
torkolatában, a rendőrség tő-
szomszédságában díszeleg
egy közlekedési tábla, 180 fo-
kos fordulatot véve egy csava-
ron lóg, nyilván vandáloknak
köszönhetően. Az említett

közlekedési tábla már több
hete, de talán hónapja té-
veszti meg a hazai és idegen
autósokat. Ismereteim sze-
rint, van illetékes szerv, aki-
nek feladata az ilyen hiányos-
ságok helyrehozása, de úgy
tűnik, ők erre éppen nem köz-
lekednek. Egy másik észrevé-
telemet is szeretném megosz-
tani önökkel motoros szem-
szögből nézve. A Gombai és

Csokonai utcák kereszteződé-
sénél, az úttestből kiálló csa-
tornafedél veszélyezteti a köz-
lekedőket. A fedél rongálja a
gépkocsik abroncsait, esetleg
balesetet is előidézhet. Ebben

az esetben sincs, aki eltávo-
lítsa a hibát?” – teszi fel kér-
dését olvasónk.  

Mi ezeket az észrevételeket
még megfejelnénk egy saját
tapasztalattal. Nem messze
szerkesztőségünktől, a Feren-
cesek utcájában a Limes Ga-
léria előtt süllyedni kezdett az
úttest. Már maga a kihelye-
zett közlekedési tábla mosolyt
idézett elő az autósoknál, hi-

szen az mindkét oldalról a
közlekedés irányában kike-
rülhető, sőt, a kialakult hely-
zet ezt meg is követeli. De
nem is ez a dolog lényege. A
közlekedési tábla kihelyezése

óta, az már több centimétert
süllyedt az úttesttel együtt.
Megint ki kell várni, amíg ko-
moly baleset  történik, hogy
az illetékesek elkezdjék a ve-
szély elhárítását? Annak meg-
állapításához ugyanis nem
kell nagy szakértelemmel

bírni, hogy az úttest közepén
nemsokára egy nagy lyuk fog
tátongani(!) Lehet, hogy egy
autóval, autóssal a gyomrá-
ban?

böröczky József 
Kardhordó György 

és a szerző felvételei 

Emberjogi nap
December 10-e az emberi jogok napja, hiszen 1948-ban
ezen a napon fogadták el az ensz közgyűlésen az em-
beri jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Azon cél-
ból, hogy felhívjuk a figyelmet a jogok megsértésére, ke-
rült megrendezésre a komáromi selye János gimnázi-
umban is ezen a napon az emberi jogok napja.

A főszervező Szabó Gábor tanár úr volt, az iskola em-
berjogi felelőse. Első lépésként Rudolf Chmel urat, Szlo-
vákia emberjogi biztosát hívta meg azon célból, hogy a 
fiatalok egy szakértőtől hallják, hogyan maradhatnak
hűek kisebbségükhöz, a saját nemzetükhöz. Chmel úr a
végzős diákoknak tartott előadásában a nyelvi jogokról il-
letve a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartá-
jának fejlődéstörténetéről beszélt, valamint rávilágított az
anyanyelv, esetünkben a magyar nyelv fontosságára és
jogi szerepkörére. 

A végzősök számára egy évfolyamtársuk, Forró Viktória,
a homoszexuálisok jogairól tartott előadást, idézetekkel il-
lusztrálva az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából.
Láthattunk részletet a Vérbosszú c. filmből, valamint ri-
portokat olyan országokból, ahol a legdiszkriminatívabb
a kormány hozzáállása ezen a téren. Már az előadás alatt
feszültség érződött a teremben, a végén azonban parázs
vita alakult ki azon diákok közt, akik eltérő véleményen
voltak. 

Az aulában tartott előadás-sorozatot Szabó Gábor zárta
az abortusz vagyis az élethez való jog kérdésével, mivel az
EJENy-ban is csupán a születéstől való jogokról beszélhe-
tünk. 

Szabó Gábor, Őszi Erika

Olvasói levél

A Gombai és a Csokonai utcák találkozása...

... valamint a Ferencesek utcája

A Határőr utcai kereszteződés... 

December-
ben a Marianum

egyházi iskolaközpont-
ban adták át a Rákóczi szö-

vetség beiratkozási ösztöndí-
ját a régió fiataljainak. Az ösz-

töndíjprogramot 2004-ben
hirdette meg a szövetség, hogy
ezáltal a magyar iskolaválasztás
fontosságára hívja fel a figyel-
met. A program sikerét abban
látják, hogy ahol bevezették,
ott nem csökkent tovább a

magyar iskolába beíra-
tott gyerekek lét-

száma.

Akarácsonyi ünnepkör zárása, és a
farsangi időszak kezdete. Az egy-
ház ezen a napon emlékezik meg a

napkeleti bölcsekről (Gáspár, Menyhért
és Boldizsár a Jézus születésekor megje-
lent betlehemi csillagot követve, uralko-
dónak kijáró tisztelettel hódolt a gyer-
mek és édesanyja, Mária előtt), valamint
Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól
kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a
középkortól pedig a nyugati egyház is. A
víz megkereszteléséből (megszentelésé-
ből) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A
liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliá-
ján (január 5.) végezték a templomban, de
haza is hordták meghinteni vele a házat,
a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hit-
tek gyógyító hatásában, mely minden-
féle betegségre jó volt, de használták a
mezőgazdaság és állattartás területein is.
A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés.

Ezen a napon volt a házszentelés, és
ilyenkor írták fel a három napkeleti király
nevének kezdőbetűjét (G + M + B) és az
esedékes évszámot az ajtóra. 

A házigazda üvegben hazavitte a meg-

szentelt vizet, a ház apraja-nagyja kortyolt
belőle, hogy megóvja őket a torokfájástól.
Öntöttek a kútba is, hogy a víz meg ne ro-
moljon. A szentelt víz az embert születé-
sétől haláláig kisérte: ebből a vízből hin-
tettek a bölcsőre, a menyasszony koszo-
rújára, a halott koporsójára. Januártól
januárig a vizet üvegben vagy nagy kor-
sóban tartották, s ami megmaradt a kö-
vetkező vízkeresztre, azt a kútba öntöt-
ték. 

Vízkereszthez kapcsolódik a következő
időjóslás: "Ha vízkeresztkor megcsillan a
víz a kerékvágásban, nem lesz hosszú a
tél." hn

Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet
mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulato-
zás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent
lezárulásával a párkeresés, udvarlás időszaka.

Ebben az időszakban egyébként már az ókori Rómában
is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságo-

kat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvá-
rás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegé-

nyeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egy-
másnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a
'carneval' szó a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint
azt a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos menet
tolt végig Róma utcáin, innen a karnevál elnevezés. sg

Vízkereszt

FarsangA
farsang hossza

évről évre változik, mi-
vel zárónapja a húsvét

időpontjához kötődik. víz-
kereszttől (január 6.) a hús-
vétot megelőző 40 napos
nagyböjt kezdetéig, azaz

hamvazószerdáig
tart.
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Jövőre mintegy 5455 fajta
gyógyszer lesz kapható a
szlovákiai gyógyszerpia-
con. Jelenleg 5335 gyógy-
szer áll a páciensek ren-
delkezésére. csökken az
illeték nélkül nyújtott
gyógyszerek száma. Jelen-
leg 36 százalék, jövőre pe-
dig 31 százalék lesz térí-
tésmentes. 

Az egészségügyi minisz-
térium honlapján található
információk szerint január
1-től a gyógykészítmények
és gyógyszerek jegyzékébe
189 készítményt soroltak
be. Mivel a piacon nem volt

hozzáférhető, ezért 13, az ér-
vénytelen regisztráció mi-
att pedig 24 gyógyszert von-
tak ki a rendszerből.

Jövőre a dietetikus élel-
miszerekre és az egészség-
ügyi segédeszközökre is új
besorolás lesz érvényes. A
tárca szerint a dietetikus
élelmiszerek száma 3,45
százalékkal megnő. Az ille-
tékmentes, illetve a maxi-
mum 1 eurós illetékű élel-
miszerek száma továbbra
sem változik. 

Az egészségügyi segéd -
eszközök száma viszont
1,51 százalékkal csökken,

annak köszönhetően, hogy
az öregebb, nem használt
eszközöket kisorolták a
rendszerből. Januártól a se-
gédeszközök több mint 64
százaléka illetékmentes
lesz, vagy maximum 2 eu-
rót kell majd hozzáfizetni.

-b-

A program előadói PhDr. Marta Jarošová, a pozsonyi Szlovák
Egészégügyi Egyetemről, MUDr. Benyó Zoltán, gasztroenteroló-

gus és MUDr. Molnár Ferenc a komáromi Területi Közegész-
ségügyi Hivatal munkatársa voltak. Az orvosi bemutató dia-
vetítésekkel volt egybekötve, amelynek folytán kellő bete-
kintést nyerhettek a jelenlevők, ennek a fránya betegségnek
a „kulisszatitkaiba”. A nézők közül többen kérdéseket tettek
fel a szakma elismert orvosainak, akik készségesen válaszol-
tak minden kérdésre. Az érdeklődés nagy volt, épp ezért a vé-
gén mindenki kapott egy otthon elvégezhető tesztet. Az elő-

adást tartó orvosok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogyha
a legkisebb jelét érzik annak, hogy ezzel a betegséggel állnak

szemben, haladéktalanul forduljanak orvoshoz.
-pint-

Jövőre megtudjuk, 
hányan vagyunk

Több gyógyszer 
lesz a piacon

Az európai Unió tagál-
lamaiban jövőre tarta-
nak népszámlálást,
melynek meghatáro-
zott időpontja 2011.
május 13-a és 2011. jú-
nius 21-e között lesz.

A népszámlálás a leg-
jelentősebb, legszerte-
ágazóbb statisztikai fel-
mérés, melyre nemcsak
Európában, hanem a vi-
lág különböző országai-
ban tízévente kerül sor.

A népszámlálás a civi-
lizált világgal egyidős.
Rendszeres népszámlá-
lásra került sor az ókori
Babilonban, Egyiptom-
ban, Kínában, Paleszti-
nában, Görögországban
vagy Rómában. 

A statisztikai adatok
egyaránt fontosak az ál-
lamigazgatás, az önkor-

mányzatok, a civil szer-
veződések, de az egyé-
nek részére is. Ezen ada-
tok ismeretében dönt-
hetünk helyesen arról,
hogy hol van pl. szükség
lakások építésére, hol
szükséges iskolát, óvo-
dát, kórházat vagy utat
építeni. A statisztikai
adatok ismeretében jut-
hatnak helyi és regioná-
lis önkormányzatok kü-
lönböző támogatások-
hoz, illetve a statisztikai
adatok elengedhetetle-
nül fontosak az adókból
befolyt összegek vissza-
igényléséhez.

Nemzetiségi szem-
pontból pedig nem más
mint a létünk a tét. Nem
mindegy, hogy milyen
arányban, hány száza-
lékban vagyunk jelen az
egyes településeken,

hogy milyen a súlyunk
az egyes régiókban, ki-
sebb-nagyobb térségek-
ben.

Újdonságnak számít,
hogy jövő májusban arra
is rákérdeznek, melyik
nyelvet használjuk gyak-
rabban nyilvánosan és
odahaza. A számlálást
körülbelül 26 ezer szám-
láló fogja végezni. 2001-
ben a népszámlálási
adatok alapján 519 800
magyar élt Szlovákiában,
ami a lakosság 9,7%-át
jelentette. 1993-ban még
568 500 magyar élt az or-
szágban, a lakosság
10,7%-a. Az optimista
becslések szerint a szlo-
vákiai magyarság száma
39 ezerrel, a borúlátób-
bak szerint 59 ezerrel
lesz kisebb. 

(miriák)

Új rendszer szerint 
bírságolhatják a sofőröket
Jövőre a rendőrök csak előre
meghatározott nagyságú bünte-
tést szabhatnak ki a vétkes sofő-
rökre. A tarifát az országos
rendőr-főkapitányság állapítja
meg, a tervet még Daniel lipšic
belügyminiszternek is jóvá kell
hagynia.

Jelenleg a rendőrök az adott
helyzetet értékelik, s maguk szab-
ják meg a büntetés összegét. “Cé-
lunk, hogy szűkítsük a döntés le-
hetőségeit a szankció kiszabása-
kor, és kiiktassuk a korrupció
lehetőségét” – mondta Ľubomír
Ábel, a rendőrfőkapitány helyet-
tese.

Ha a megengedett sebességet
21-25 km/óra sebességgel túllépi
valaki, akkor az új rendszer sze-
rint 70 eurós büntetés jár majd. A
régi rendszer szerint az intézkedő
rendőr 50-100 euró közötti bírságot
szabhatott ki. Ez a tarifa azonban
nagyobb intervallumra, 21-30
km/órás sebességtúllépésre volt
érvényes.

Jozef Drahovský közlekedési
szakember pozitívnak nevezte,
hogy a büntetéseket a jelenlegi 10
km/órás skála helyett az 5
km/órás skála alapján szabják ki.
“A rendelkezés nagy hatással lesz
a közlekedésbiztonságra, mivel
sok vezető olyan stílusban vezet,
hogy mindegy, 51 vagy 59 km/óra
gyorsasággal megy, akkor is
ugyanolyan bírságot kap” - véli a
szakember.

A fuvarozók is üdvözlik a bírság
egységesen meghatározott nagy-
ságát. “Az ember legalább tudatá-
ban lesz a pontos szankciónak,
amelyeket kiszabhatnak rá”-
mondta Pavol Jančovič a ČES-
MAD-tól. -b-

Afenti elnevezéssel nyílt kiállítás
Magyarics Tibor fiatal nagyme-
gyeri képzőművész munkáiból

a G & G Centrum áruház pincéjében.
A december 18-i tárlatnyitó szokatlan
helyszínén élőzenés aláfestéssel egy
saját performanszot is bemutatott ba-
rátai segítségével Magyarics Tibor, aki
tanulmányait a Magyar Képzőművé-
szeti Egyetem szobrász szakán végezte
2004-2010 között. Az ez idő alatt több
ösztöndíjat is elnyert szobrász Nagy-
megyeren kiállított munkái között
festményeket is találunk. A fiatal kép-
zőművészt egyébként magyarországi
színházak díszlettervezőjeként is jegy-
zik. A mostani tárlata anyagát január
10-ig nézhetik meg az érdeklődők.

kovács

A közigazgatásilag nagymegyerhez tartozó izsapi város-
rész labdarúgói december 18-án tartották évzáró gyűlé-
süket a klub épületében.

Előbb röviden a 2009/2010-es bajnokság tavaszi eredmé-
nyei hangzottak el, itt a legfontosabb adat a felnőtt csapat
harmadik helye volt a dunaszerdahelyi Területi Bajnokság
második osztályában, amivel éppen lecsúsztak a feljutásról.
A három csapattal rendelkező egyesület vezetése a legki-
sebbekkel, az előkészítő fiatal focistáival kezdte az őszi sze-
zon értékelőjét. A tornarendszerben szereplő futballpalán-
táknál a tapasztalatszerzésre fektették a fő hangsúlyt, az el-
ért eredmények egyelőre másodlagosak voltak. A következő
együttesnél, az ifjúsági csapatnál két edző is megfordult a
második félévben. Az őszi szezon első részében Both Tibor
ült a kispadon, majd az utolsó néhány fordulóban László Ró-
bert vette kezébe a karmesteri pálcát. A Területi Bajnokság
I. osztályában szereplő ifjúsági csapat nagyot vesztett kezdeti
lendületéből, a négy utolsó meccsén súlyos vereségeket
szenvedett. Végül három győzelemmel, két döntetlennel
és hét vereséggel térhet pihenőre az alakulat. A 13 csapatos
bajnokságban 11 pontjukkal a 9. helyről várják a folytatást.

A felnőtt csapat a Területi Bajnokság II. osztályában jelenleg
a tabella 2. helyén található. A klubvezetés így is bízik a fel-
jutásban, amelyhez a felsőbb osztályok jelenlegi táblázatai
szerint a második hely is elegendő lenne. Kocsis Roland
edző a most zajló bajnokságot értékelve megjegyezte, ősszel
még soha nem állt ilyen jól a csapat: 14 találkozójukból tí-
zet megnyertek, kétszer döntetleneztek, és mindössze két
vereség van a számlájukon. Igaz, hogy nyolc ponttal lema-
radtak a bakaiak mögött, a harmadik helyezett nagypakai-
akkal szemben viszont tíz pont az előnyük. A csapat legjobb
góllövője a 20 találatnál járó Ledeczky Imre, őt két nyolc-
gólos csapattárs, Vörös Gábor és Koleszár László követi a házi
ranglistán. Meghívott vendégként Néveri Sándor polgár-
mester is részt vett az évértékelőn, aki a nagymegyeri ön-
kormányzat és a klub viszonyának jövőbeni felvázolásán kí-
vül több ötlettel is előállt, mellyel az egyesület kasszáját le-
hetne feltölteni. A jelenlévő futballisták és szurkolók
körében a legnagyobb tetszést a tagsági illeték esteleges be-
vezetése nyerte el. A polgármester azt is megemlítette, hogy
az önkormányzat igyekszik majd megoldani a klub épüle-
tének gazdaságosabb fűtését, valamint megoldást találni a
gyakran felázott játéktér mély talajának kiküszöbölésére.
Végül szóba került a pálya megvilágítása is, az egyesület sze-
retné elérni, hogy az öltözők felőli oldalon is reflektorok se-
gítsék az esti edzéseket. Kosár István elnök elmondta, anya-
gilag a legszerényebb évet zárták, a gazdasági válság éreztette
hatását a klubkasszában is: 2010-ben 9 ezer euróval szá-
moltak a városi költségvetésből, amit 8 ezer euróra faragott
le az önkormányzat, de az évzáró gyűlés napjáig így is csak
7 350 eurót kaptak meg számlájukra. Költségeik egy részét
fedezi ez a támogatás. Kosár István még azt is megemlítette,
ha a vállalkozással foglalkozó néhány klubtagjuk saját pénz-
ből nem segítené az egyesületet, akkor már rég lehúzhatták
volna a rolót. A klubvezetők és a csapatok edzői így is telje-
sen ingyen végzik teendőiket. 

K. z. 

Visszafogottabb karácsonyi vásár

Padlás a pincében

nem-
régiben 

Komáromfüssön
egészégügyi előadást

tartottak a helyi kultúr-
házban. Az élénk érdeklő-
dés közepette lezajlott elő-
adás korunk egyik alatto-

mos betegségéről, a
vastagbélrákról, és an-

nak megelőzéséről
szólt. 

Egészségügyi előadás
Komáromfüssön

Hótakaróval borítva nyi-
totta meg kapuit a ka-
rácsonyi vásár Nagy-

megyeren. A december 18-23.
között zajló esemény hely-
színe a Bartók Béla tér volt, a
tavalyihoz képest kevesebb
árus élt az alkalommal, hogy
portékáikat kínálják. A kará-
csonyi vásár idén szeré-
nyebbnek mondható kíná-

lata egy újdonsággal min-
denképpen bővült, mivel a
helyszínen zajló délutáni kul-
turális programokat már fű-
tött sátorban nézhették végig
a főtérre kilátogató emberek.
A nyitónap délutánján a ma-
gyar alapiskola hagyomá-
nyőrző csoportja mutatott be
betlehemes játékokat, majd
este hattól a helyi King Size

rockkoncertje következett.
Másnap a művészeti alapis-
kola csoportja betlhemezett,
őket Matlák Barbara ének-
műsora követte, majd a szin-
tén nagymegyeri Big Man
Band rockbanda koncertjét
láthatta a közönség. A többi
napon is volt betlehemezés
és különböző énekműsorok.

Kovács zoltán

Anyagilag szerény évet 
zárt az izsapi futballklub

Fűtött sátorban zajlottak a kísérőprogramok

Saját performanszával indította a tárlatnyitót
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AKCIA !  15 eur 
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

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

Ul. roľníckej školy 3770, Komárno
autoopravárske práce

vojtech Fehérvári 
Pavol Fehérvári

Tel.: 035 7740 158, mobil: 0903 767 213

chcete kľudne spávať?
Zabezpečte si vozidlo 

- nielen nové!
Autoalarmy a doplnky

bežná údržba a testovanie. Predaj náhr. dielov.

Máte bodku 
na čelnom skle?

oprava 
poškodených
čelných skiel

0911 822 501

Város 
2 €NON-STOP

A tanyi lakosok összefogtak.
ismét bebizonyosodott,
hogy az emberek a jó cél ér-
dekében megmozdulnak. 

A helyi óvoda mellett mű-
ködő Szülői Szövetség alap-
szervezete „Közösen a hintá-
kért“ elnevezésű karácsonyi
vásárral egybekötött jóté-
konysági délutánt szervezett,
melynek teljes bevételét az
óvodai hinták felújítására, il-
letve az új hinták vásárlására
fordítják. A program a már
említett karácsonyi vásárral
vette kezdetét, ahol az óvodá-
sok, illetve az iskolás gyere-
kek, pedagógusok, valamint
a szülők által készített aján-
dékokat, díszeket lehetett
megvásárolni. Az ünnepi mű-
sor magával ragadó volt. 23
programpont követte sorban
egymást, már-már profinak
látszó szervezéssel. Az elő-
adások mindegyike nagy si-
kert aratott a tanyi lakosság
körében, akik színültig meg-
töltötték a helyi kultúrház
nagytermét. Ha csemegézni
akarnánk a sok színes mű-
sorszám között, akkor a helyi

óvodások Micimackó betét-
dalára bemutatott koreográ-
fiát emelhetnénk ki, de
ugyanez elmondható a tanyi
modern tánccsoportról szint -
úgy, mint a  marcelházi Euró-
pai és Művészeti Zeneiskolá-
ról is, akik profikat meghazu-
toló táncelemeket mutattak
be a közönség nagy-nagy örö-
mére. Kedves volt a laksza-
kállasi  Esernyős tánc és a
marcelháziak Zulu-maszály és
Rama-lama tánca. A tanyi kö-
zönség megdöbbenéssel
szemlélte a komáromi „He-
roes of Street” nevű break-
dance csoport nyaktörő és
bordarepesztő mutatványait.
A srácok nagyon odatették
magukat, és az ilyenkor szo-

kásos vastaps sem maradt el. 
Az ünnepi műsorokban

több mint 100 gyermek szere-
pelt. A nap egyik csúcspontja
a kultúrház előtt történt, ahol
is tájainkon kevésbé ismert,
de annál látványosabb kíván-
ságlámpások felengedése zaj-
lott. Az esemény után a ven-
dégszeretetükről híres tanyiak
megvendégelték a hálás kö-
zönséget. A program végén
bejelentették az összegyűlt
összeget. Tanyon ezen a na-
pon érezhető volt az, hogy egy
kis összefogással kellemes, ta-
lán felejthetetlen délutánt
szerezhetnek az emberek egy-
másnak. Csak egy kis jóakarat
kell hozzá.

-pint-

Jótékonysági délután
Tany

Az exportra váró borokat hatalamas  tartályokban érlelikKellemes környezet várja a vendégeket

A búcsi Karkó János a dél-afrikai szőlősben

Az elmúlt évben régiónkban elszaporod-
tak a vagyon elleni bűncselekmények. szá-
mos településen az emberek első kézből is-
merték meg ezeknek a bűncselekmények-
nek a testközeliségét. 

A nyár folyamán a nyugati régióban, Lak-
szakállason is történt néhány eset. A temető
területe igazi "kincsesbányává" vált a tolvajok
számára. A Lakszakállason történt esetek min-
denképp tanulságosak. Mivel a helyi temetőt
elég sokan látogatják, s főleg autóval, adott
volt a kísértés a rablók számára. Az illető vagy
illetők kifigyelték, hogy egyesek személyi tár-
gyaiknak nagy részét az autóban hagyják. Mo-
biltelefon, bankkártya, némi készpénz ez
mind motiváló erő a kétes személyeknek. És
ahogy a közmondás tartja: alkalom szüli a
tolvajt. Lakszakálason több esetben élővé vált
ez a mondás. A magára hagyott autóknak ol-
dalsó ablakait betörve, bejutva ezáltal az utas-
térbe eltulajdonítottak mindent, amit az au-
tóban találtak, ami mozdítható volt számukra.
Ez a temetői eset sokáig beszédtéma volt a fa-
luban. De lám, milyenek vagyunk mi em-
berek. Hiába a figyelmeztetés, hiába a kifosz-
tás, a megkárosítás, mert novemberben, a Ha-
lottak napján ismét "lecsaptak" a tolvajok.
Mobiltelefon, bankkártyák, személyi iratok,
készpénz - ez volt a tolvajok zsákmánya. Az
eset pozitívuma, hogy egy hónappal később a
bogyai területen az útkarbantartók megtalál-
ták az ellopott személyi okmányokat, melye-
ket behoztak a községi hivatalba. Már az áp-
rilisban történt posta elleni rablótámadás,
amelyben a községi hivatal épülete is károso-
dott, majd a vandalizmus elharapódzása, cse-
lekvésre kényszerítette az önkormányzatot.

Ekkor jött az ötlet, lehetőséghez mérten be
kell kamerázni azokat a frekvenrált helyeket,
ahol erősen várhatók az ilyen jellegű bűncse-
lekmények. Így került sor arra, hogy térfigyelő
kamerákat szereltek fel, amit a lakiak közül
egyesek „Big Brothernak", mások „Mindenlá-
tónak" hívnak. 

Mint ahogy Bartal András polgármestertől
megtudtuk: „Szükség volt erre a lépésre, és re-
méljük, ezzel visszaszoríthatjuk az ehhez ha-
sonló cselekményeket és a vandalizmust köz-
ségünkben." Néhányan azonban nehezmé-
nyezik a kamerák működtetését, mondván
ez korlátozza őket a szabad mozgásban. Nem
örülnek annak, hogy megfigyelik őket -
mondta a falu polgármestere. Érthető módon
a nagyobb biztonság érdekében helyezett el
több térfigyelő kamerát a lakszakállasi ön-
kormányzat, és ahogy megtudtuk, az anyagi
lehetőségeitől függően a jövőben növelni
akarják a térfigyelő berendezések számát.

-pint-

A lakszakállasi „Big Brother“

A dél-afrikai bor varázslatos arca

A búcsi Karkó János decem-
berben két hetet töltött Dél-
Afrikában. Az ő és segítségé-
vel bemutatjuk a fekete föld-
rész szőlészetét-borászatát,
mert az utóbbi két évtized-
ben boraik a világ minden
tájára eljutottak, és megbíz-
ható minőséget képviselnek.
„Dél-Afrika bortermelése
1652-ben kezdődött, amikor
a holland Jan van Riebeeck
európából szőlőstőkéket vitt
az afrikai kontinens legdé-
libb részébe (cape Town –
Fokváros)“.

pincészet készít, és amelyik már Európa egyik leg-
rangosabb bormustráján, a Challenge International
du Vin-en is rangos elismerést szerzett Dél-Afriká-
nak. A Cap Classique: egy tradicionális pezsgő Dél-
Afrikából. A pezsgőkedvelőknek érdemes egy pró-
bát tenni vele, izgalmas kalandban lesz részük.“

„Dél-Afrika minden bizonnyal az egyik legvon-
zóbb vadászterület a kísérletező borbarát számára.
A kultúra változatossága és sokszínűsége a borá-
szatra is jellemző. Nincs nemzeti borstílus, fajta
vagy márka. A borászatok kínálatában az újvilági
gyümölcstől az Óvilág visszafogott eleganciájáig
minden megtalálható. A nemzeti bormarketing
erre a sokszínűségből fakadó varázsra épít. Nem
ezektől a valóban minőségi boroktól kell félteni
belső piacunkat, hiszen felső árkategóriájuk miatt
valószínűleg úgysem kerülnek majd mindennapi
asztalunkra, de örömteli, hogy forgalmazásuk egyre
elérhetőbb közelségbe hozza őket az átlagos bor-
kedvelőkhöz is, hiszen már a hipermarketek pol-
cain is megtalálhatók. Aki kóstolta őket, garantál-
hatjuk, hogy egyetért velünk abban: valóban korrekt
ár-értékarányú, egzotikus borokról van szó. Kár,
hogy a legtöbb nedű árát nem tudtuk meg, de né-
hányuk alapján arra következtethetünk, hogy bi-
zony meg kell fizetni ezt a minőséget! – fejezte be
tapasztalatait az ismert borász. Miriák Ferenc

Karkó János felvételei

elkerüljék a tüzet, és élelmet találjanak maguknak.
Bár a problémát korábban is tapasztalták már a sző-
lészek, idén további növekedést észleltek, ami azt je-
lenti, hogy ezek az állatok egy hét alatt akár 2-3
tonna szőlőt is megehetnek, ami körülbelül 2000
palack veszteséget jelent. Van olyan termelő, aki
csak a páviánok falatozása miatt, termése 40%-át el-
vesztette. További érdekesség, hogy úgy tűnik, a
meredek hegyoldalakon díszlő pinot-noir ültetvé-
nyek gyümölcsét kedvelik legjobban az állatok. 

Az elmúlt évben nem termett sok bor Dél-Afri-
kában sem. Összességében alacsonyabb termés-
mennyiséggel, és nem rossz, de kiegyenlítetlen mi-

nőséggel számolhattak a gazdák a 2010-es évjárat
kapcsán. Ennek ellenére a dél-afrikai borokról őszin-
tén szólva igen egyszerűen összefoglalható, amit
az afrikai ország borairól mindenkinek tudnia kell:
csodálatosak! A kirándulás résztvevői mindannyian
elragadtatva nyilatkoztak ezekről a karakterükben
gyümölcsös, illat- és zamatanyagokban gazdag,
könnyen fogyasztható, ám a szokottnál kissé ma-
gasabb alkoholtartalmú  (14 %) afrikai borokról.

Dél-Afrika bortermelésének utóbbi 10 éve igazi si-
kertörténet, és ki tudja milyen jövő áll még előttük. 

Talán kevesebben tudják, de a kontinens legdé-
lebbi országa a pezsgő- és habzóbor-készítésben is
bontogatja szárnyait. Ennek egyik ékes példája a Ka-
apse Vonkel nevű habzóbor, amelyet a Simonsig

„Ennek eredményét elsőként 1659-ben élvezhet-
ték a holland telepesek, ekkor préselték az első
mustot a telepített szőlőkből. A dél-afrikai borokat
alacsony minőség jellemezte egészen a múlt század
közepéig, mikor is új technológiák és magas befek-
tetések változtattak a helyzeten. Manapság a dél-af-
rikai borok már az Újvilág legjobb borai közé tar-
toznak.  A mustborokat 96 ezer hektáron, az asztali
borokat 9200 hektáron termesztik. Az éves borter-
melés – 9 millió hl. Az export 13 százalék. Az éves
borfogyasztás 9 liter/fő. 

Az afrikai kontinens déli csücskében, ahol a két
világtenger találkozik, fekszik Cape Town (Fokvá-
ros), a világ egyik hatalmas borvárosa és egyben a
dél-afrikai szőlőbirtokok kapuja. Dél-Afrika legfon-
tosabb borai - az úgynevezett „Hat Nagy”: Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah és Pinotage. A termelés: 18% vörösbor (emel-
kedő tendencia), 82% fehérbor“ – mesélte élmé-
nyeit  Karkó János.

Négy fő régiót különböztetünk meg: Breede River
Valley, Coastal, Little Karoo és Olifants River. Ez a
négy fő térség 22 különböző körzetet és 58 kisebb
kerületet foglal magába.

Western Cape mediterrán klímát álvez, hűvös, csa-
padékos telekkel és meleg, száraz nyarakkal, ami ide-
ális a szőlőtermesztésre. Nagyon fontos, hogy az At-
lanti- és Indiai-óceán felől érkező tengeri fuvallatok le-
hűtik az ültetvényeket a nyári délutánokon, így
lassítva az érési folyamatot és fokozva az ízeket. Je-
lenleg kb. 100-200 hektár szőlőterület áll megművelés
alatt, amelyen borszőlőt termesztenek egy majdnem
800 km hosszú területen. 

Ezeket a szőlőket mintegy 4.400 őstermelő műveli
meg, és több mint 560 pincében készítenek bort be-
lőle.

„Dél-Afrika éghajlata megfelel a vörösborok igé-
nyeinek, mivel száraz és meleg, valamint nem in-
gadozik éjszakánként“ – folytatta beszámolúját a
búcsi borász. „Az éves csapadék mennyisége körül-
belül 250 mm. 

A dél-afrikai bor az 1994-es demokratikus átala-
kulás után tudott elindulni világhódító útjára, ekkor
elhárult minden akadály az export elől. Az útkere-
sés első lépcsőjeként újratelepítették a szőlőterüle-
tek közel felét. Egy évtized alatt meghétszerezte a
borexportját annak ellenére, hogy a 130 000 hektá-
ron megtermelt szőlő jelentős része a brandys pa-
lackokban végzi. Külön említést érdemel a dél-afri-
kumnak számító Pinotage (pinot-noir és cinsault –
régebben hermitage – keresztezésével nemesítet-
ték 1925-ben). 

A déli féltekén a szüret általános időpontja már-
ciusra tehető. Nem sokkal az idei szüret (2010 már-
ciusa) kezdete előtt páviánok tartották rettegésben
Franschhoek völgyének borászait. Egy jelentős er-
dőtűz után ugyanis egy, körülbelül ötven páviánból
álló csapat menekült le a hegyekből a völgybe, hogy

Bejárat egy előkelő pincébe
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koS
Ha szerelmi életed most bo-
nyolult, kusza, nyár közepére

tisztázódik a helyzet. Szingli vagy? Ne
kergess hiú ábrándokat! Nem egy ide-
állal kell majd élned, hanem hús-vér
emberrel! 

BIka
A stabilitás minden eddiginél
fontosabb lesz számodra. Az év
elején még kisebb viták lehet-

nek pároddal. Később azonban kevés
konfliktusra számíthatsz.

IkREk
Alig ismer majd rád környeze-
ted: minden eddiginél szexibb
és erotikusabb leszel. Szívesen

csábítasz, a flörtöknek sem nagyon
tudsz ellenállni. Ez sokakból ellenszen-
vet vált ki.

RÁk
A 2011-es évben átléped a ha-
táraidat. Ha a 2010-es év csen-
des és nyugodt volt, most nem

így lesz. Úgy érzed, kinőheted kreativi-
tásod, és ez nem lesz csupán illúzió.

oRoSzlÁN
Új döntéseid születnek, még-
hozzá spontán módon, ezek pe-
dig olyan fejlődésen mennek

keresztül, amelyek közelebb hoznak ál-
maidhoz.

Szűz
Az előző évi nehézségek után
magánéleted pozitívan alakul.
Jól veszel minden akadályt. Pár-

kapcsolatodat új alapokra helyezheted.
A munkában is előrelépés várható.

MÉRlEG
Jó és rossz dolgok is várnak rád
a jövő évben. Magánéletedben
öröm és boldogság, munkahe-

lyeden viszont problémák lesznek. Légy
óvatos, fogd visssza magad.

SkoRPIÓ
Több nehézséggel kell szembe-
nézned szerelmi életedben. Jó
lenne, ha rájönnél: ami nem

megy, azt nem kell erőltetni. Korábban
nem mondtad ki, mire gondolsz. Ez
2011-ben megváltozik.

NYIlaS
Életed minden területére érvé-
nyes lesz idén a biztonság.
2011-ben megszabadulsz az

anyagi gondokból adódó félelmeidtől.
Végre az egészségi állapotod is javul.

Bak
A tavalyi befektetések 2011-ben
kezdenek csak igazán megté-
rülni. Idén az életed minden

területén változások állnak be. Új szere-
lem vár rád.

VÍzöNtŐ
Hivatalossá teszel egy kapcso-
latot, új üzletbe fogsz, lezársz
egy fájdalmas helyzetet, egy-

szóval képes leszel a döntéseidet meg-
valósítani.

Halak
A 2011-es év két remek perió-
dust ígér. Az év első három hó-
napjában környezeted elhal-

moz figyelmességgel, de lesz alkalmad
intim percekre is, mély kötödésekkel.
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www.autoskolaelan.sk
lakatos lászló - Európa udvar - Svájci ház 12

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány már 
6 hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Januárban

csak 350 euró

eláN AUTóISKOlA

emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•autoservis • obchod: Hradná 10, komárno
tel.: 035/771 37 93

• autoservis • mobil: 0903 431 736

•autószerviz • Üzlet: Hradná 10, komárno
tel.: 035/771 37 93

• autószerviz • mobil: 0903 431 736

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

VONóhOrgOK - SzAKSzerű SzereléS
UTáNfUTóK - SzerVIz éS KölCSöNzéS

tel.: 035/7720 076, mobil: 0907 730 043
Holt-Vág 5, 945 01 komárno

Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 16.00

Újévi
horoszkóp

Olvasói levél

A gútai corvin Mátyás Alap-
iskola tanárnője, szabó And-
rea tanulmányi kirándulást
szervezett az érdeklődő diá-
koknak. Az indulás napját
már mindenki izgatottan
várta. Az úticél Komárom és
budapest volt. 

Elsőként Komáromban lá-
togattuk meg a Monostori
Erődöt. Az erődítmény kül-
seje már eleve felkeltette kí-
váncsiságunkat. Hát igen!
Nem ért minket csalódás. El-
sőként a belső, központi ud-
vart, illetve az istállókat néz-
tük meg. A falakról mintegy
200 év tekintett ránk vissza. A
falba karcolt nevek megis-

mertették velünk az ott élő
egy-egy katona nevét, vala-
mint származását. De az ad-
renalinlöket csak ezután jött.
Mintegy másfél kilométer
hosszú sötét alagút várt felfe-
dezésre. Ahogy az alagútban
haladtunk, néha-néha vissza-
nézve horrorfilmbe illő lát-
vány tárult elénk. Ahogy a kis
réseken beszűrődött fény
megvilágította a sötétséget.
Hihetetlen volt! 

Ezután kirándulásunk má-
sodik állomása, Budapest várt
ránk. II. Ramszesz, az ásatás
című kiállítást tekintettük
meg. Megtudhattuk, miért
balzsamozták be a fáraók tes-
tét, miért mumifikálták belső

szerveiket, miért tartották az
agyat felesleges szervnek.
Ezek után jöhettek természe-
tesen az ókori mítoszok. Az
istenek életébe, és cselekede-
teikbe kaptunk betekintést. A
gyakorlati rész csak ezután kö-
vetkezett. Kipróbálhattuk, mi-
ként cipelték a több tonnás
köveket a rabszolgák a pira-
mis építésekor, valamint egy
elsötétített alagútban igazi fel-
fedezőnek érezhettük ma-
gunkat.

Remélem, ebben az iskola-
évben még több ehhez ha-
sonló kirándulásban lesz ré-
szünk. 

vadkerti bálint
IX. A osztályos tanuló

„nagy öröm számunkra, hogy immár
negyedik alkalommal szervezhetjük
meg a csemadok helyi alapszerve-
zetével közösen a Mesefesztivált
szentpéteren. A fesztivál célja, hogy
minél több módon elevenítsük fel
és népszerűsítsük a mese – a mese-
mondás és a mesehallgatás – ha-
gyományait és közösségi élményét“
– mondta köszöntőjében bukovszky
János, a Kossányi József Alapiskola
és Óvoda igazgatója.

A Mesefesztivál első részében a he-
lyi alapiskola második, harmadik és
negyedik osztályának tanulói mese-
olvasó-versenyen vettek részt. Az
egyéni versenyben a 2. osztályosok kö-
zül a győztes Marikovecz Dávid, a 3.

osztályosok közül Csintalan Anna,
míg a 4. osztályosok közül Pivoda Vi-
vien és Dékány Adrián megosztva let-
tek győztesek. A csapartversenyt a Dé-
kány Adrián, Csintalan Anna, Bánszky
András, Beke Vince, Molnár Andor la-

kotta csapat nyerte, megelőzve a Pi-
voda Vivien, Szitási Boglárka, Szűcs
Karmin, Szabó Kitti alkotta csapatot. A
harmadik helyet a Csengel Erik, Jakab
Viktor, Marikovecz Péter, Kotonovsky
Rita alkotta négyes szerezte meg.

A délelőtti programban elsőként a
marcelházi Prücsök bábcsoport: A far-
kas mulatni megy és utána szállni ta-
nul című népmese-feldolgozást mu-
tatták be, majd a hetényi Tarczy Lajos
Alapiskola színjátszó csoportja első-
ként  A kis gömböc című népmesével
lépett fel. Őket követte a Kossányi Jó-
zsef Alapiskola és Óvoda színjátszó cso-
portja, amely A tök és a csikó című
magyar népmesét mutatta be. A dél-
előtti programot a hetényi alapiskolá-
sok zárták a Kire ütött ez a gyerek című
tinikomédiával.

A Szentpéteri Mesefesztiválon dél-
után az egri Harlekin bábszínház A
krampusz, aki Mikulás akart lenni
címmel mutatta be műsorát. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

nyolc olyan házaspárt kö-
szöntöttek a községben, akik
idén ünnepelték házasság-
kötésük 50. évfordulóját.  A
kultúrházban megtartott ün-
nepségen már hagyományo-
san azokat is köszöntötték,
akik az elmúlt évben betöl-
tötték 75. születésnapjukat.
Ők tizenheten voltak.

Jozef Švec és  Mária, Ján
Havran és Alžbeta,  Gyarmati
Géza és Gizella, Štefan Vrzala
és Magdaléna, Ľudovít Kasa-
novský és Magdaléna, Takács
Géza és Júlia, Fél Miklós és
Erzsébet, Čársky Vojtech és
Helena – öt évtized alatt is ki-
tartottak egymás mellett sze-
retetben, megbecsülésben és
boldogságban.

Az ünnepi gondolatokat

követően a helyi iskola tanu-
lói, az óvoda apróságai, a Cse-
madok alapszervezete mellett
működő Árvalányhaj  népdal-
csoport rövid kultúrműsorral
köszöntötték a szépkorúakat. 

Az ajándékok átadása után

következett a koccintás és a
jókívánságok, hogy az ünne-
peltek még sok évig éljenek
egymás mellett tiszteletben,
megértésben. 

(miriák)
A szerző felvétele

Katonák és istenek 

Programajánló

Aranylakodalmasokat és 
hetvenötéveseket köszöntöttek 

Perbete

Szentpéter

Ahol életre keltek a mesék

A marcelházi Prücsök bábcsoport 

egy teljesen új, család- és gyermek-
központú épületszárnnyal gazda-
godott a sárvári gyógy- és Well-
nessfürdő.

Sárváron mostantól napfényes fo-
lyosó köti össze a múltat a jelennel –
és persze a generációkat is. A tágas
terekkel rendelkező régi-új gyógy-
fürdő-csarnokból, ahol a nagyma-
mák és a nagypapák fáradt ízületei-
ket áztatják, egy 20 méteres folyosó
vezet az újonnan épült, impozáns,
közel 5000 m2-es családbarát fürdő-
épületbe. Itt minden csupa üveg és
napfény, tiszta csillogás.

Az élményfürdő új szárnyában –
nem kicsit szimbolikusan – három
szint kapott helyet. Lent, az alagsor-
ban lehet bowlingozni és sörözni, in-
nen közvetlenül a fittness-termek-
hez és a feszített víztükrű uszodához
juthatunk, ahonnan átlátni a gyer-
mekek és fiatalok paradicsomába. A
legidillibb dél-tengeri hangulatot
idéző, amfiteátrum-szerűen szétte-
rülő épület csupa kaland:

• játékokkal teli pancsoló me-
dence,

• közvetlen mellette egy óriás ja-
cuzzi, így a szülők szemmel tart-
hatják a legkisebbeket,

• babakonyha,
• játéksarok,

Felhívás
„Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta!“

Kedves Egykori Énekkari Tagunk!
Volt iskolád, a komáromi Jókai Mór – egykor II. la-

kótelepi, majd Béke Utcai – Alapiskola énekkarai ebben
a tanévben jubilálnak. A Kicsinyek Kórusa megalaku-
lásának 40., a Gyermekkar 50. évfordulójához érkezett.
A hagyományhoz hűen, iskolád és a Gaudium Polgári
Társulás – egyben a gyermekkar egykori tagjaiból álló
vegyes kar – a Városi Művelődési Központtal karöltve

2011. április 15-ére tervezi az évfordulók alkalmából – a
X. VOX HUMANA keretében – a Jubileumi hangverseny
megrendezését.

Ne tétovázz, gyere Te is közénk! Idézzük fel együtt az
„énekkarozás” izgalmait és szépségeit, a közös éneklés
örömeit!

Próbalehetőség – amikor időd engedi – minden ked-
den és csütörtökön 18.00 órától 19.30-ig egykori iskolád
épületében.

Mindenkit szeretettel vár a Gaudium vegyes kar és a
karvezető:

stirber lajos
tanító bácsi

Családi fürdőszárny Sárváron

• az alvó- és pelenkázó szoba pe-
dig könnyíti a hétköznapi ügyek
intézését.

De a nagyobbak sem fognak
unatkozni az új, családbarát well-
ness központban:

• 3 óriáscsúszda tekergőzik az épü-
leten belül és kívül,

• mászófal a vakmerőbbeknek,
• hullámmedence a „szörfözők-

nek”,
• a kneipp-kúra elkötelezett hívei-

nek kavicságy „igazi patakkal”.

Élmény és kaland dél-tengeri kia-
dásban – mindez közvetlen össze-
köttetésben a kültéri medencékkel
és napozókkal. S ha az ember eleget
habzsolta az élményeket, mehet még
egy emelettel feljebb: nappal hatal-
mas napozóterasz, pihenőtér, vagy
ha úgy alakul, mozifilmek várják a
nyugalmat áhítókat.

A nyitás alkalmából 10% kedvez-
mény az árakból a 2011. január 3. és
2011. február 23. közötti időszak-
ban!

A Komáromi Jókai Színházban január 8-án 19.00 órakor A régi nyár című  előadást, január 13-án 15.00 órakor pe-
dig a Lumpok című előadást láthatják a kultúra iránt érdeklődők.

Lehet választani. Tequilával, vagy az nélkül... Hóóriás
Kissé behavazott. A hólapát
meg kint maradt.
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Peg-Perégo, JaNE, Casual Play, Babyactive, 
CHICCo, Baby design, Dema, Cam, Concord,

X-lander, Cosatto, Neo Nato, Bambino, Bambi.

Postielky, ohrádky, stoličky, 
prebalovacie pulty, autosedačky, 

jednorázové plienky.

Kojenecký tovar

adresa: Ul. Biskupa királya 10, komárno, predajňa: 
tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

NoVINKA
Zapožičiavanie detských 

elektronických baby 
monitorov a detských 

digitálných váh.

Všetko,čo vaše dieťa potrebuje!

NoVINKAAkcia!Akcia!

Dovoz tovaru zdarma!

3 €

Jednorázové
plienky

Detské
kočíkyKalmár Roland

Gúta
(3550/49) 

Tóthová lenka
Komárom
(3000/47)

Fotó: Böröczky József

„születésnapodon kívánok neked sok szépet. 
legyen vidám, derűs számodra az élet! 
szerencse galambja mindig feléd szálljon, 
légy boldog sokáig ezen a világon.“

Major Agnes szentpéteren
január 5-én ünnepli 
a 18. születésnapját.

sok szerencsét és boldogságot kí-

ván neked: anyu, apu, nórcsi,

mama, papa, komáromi mama,

papa és az egész rokonság.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek, 
elérted a 18. évet!
egészség és szerencse, szeretet és béke,
ez legyen életed állandó vendége!
szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb, amit adhatunk, a szeretet.“
Január 8-án ünnepli 18. születésnapját

Plauter Arnold
Lakszakállason.

Köszöntik őt: anyu, apu, Gergő, 
Rózsi mama, ócsai mamáék.

„szellő szárnyán szálló idő 
e szép naphoz vezetett
szívünk imádságát suttogja a szeretet.
Kérjük a Jóistent óvjon, védjen titeket!
Adjon nektek egészséget, hosszú, boldog életet!“

Január 3-án ünnepli 
Czibor Klaudia 

33. születésnapját és január 2-án 
ünnepli 4. születésnapját

kicsi lányunk Zsóka.
Sok örömet és boldogsá-
got kívánunk: az egész
család.

Január 5-én ünnepli 2. születésnapját

Melecsky Marcika 
Komáromban.

boldog szülinapot és vidám gyermekkort
kíván: anya, apa, gergőke, papa,
mama szerdahelyről, Pityu
bácsiék, dédimama és a
Melecsky nagyszülők.

„becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
szemed ragyogása vetekszik a nappal.
örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
s köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

„2-éves kisfiú vagy már,
néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk,
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“
Január 4-én ünnepli 2. születésnapját

Vida Petike szentpéteren.
szívből köszöntjük: anya, apa, nagy-
szüleid, keresztanyukád, dédi-
mama, nagybátyáid, unokatestvé-
red Meli valamint az egész vida és
slama család.

• Szobafestést, glettelést válla-
lok, jó minőség, jó ár. Tel.: 0908
388 611.
• Predáme 3-izbový byt, LV, 70
m2, pôvodný stav. Rákó-
cziho ul. III. posch. KN. Tel.:
0918 361 821, 0903 488 369.
• Kazánok közvetlenül a gyár-
tótól. Tel.: 0918 857 259.
• Bútorkészítést, összeszere-
lést, parkettázást vállalok. Tel.:
0907 124 521.
• Kedves közönség, színpadon
újra a Krém zenekar. Tel.: 0907
272 399.
• Olcsón eladó törött Renault
Twingo, gyártási év: 1999. Tel.:
0908 786 431.
• Eladó 4-szobás felújított ház.
Marcelházán, ár megegyezés
szerint, 16 áras telken. Tel.: 0908
413 738.
• Predám 3-izbový tehlový byt
po celkovej rekonštrukcii, cena
dohodou. Tel.: 0918 407 337. El-
adó 3-szobás téglalakás teljes át-
alakítás után, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0918 407 337.
• Ikerház eladó Nemesócsán.
Vállalkozásra is alkalmas. Tel.:
035/7730 395.
• Hízók 120-160 kg és kisma-
lacok 25-30 kg eladók  Csalló-
közaranyoson. Tel.: 035/7781
378, 0903 420 729.
• Eladó Audi A3, 1.6, gy.év:
1997. Tel.: 0918 829 743.
• 300 € mellékállásban, inter-
nettel rendelkezők előnyben.
Tel.: 0908 039 719, 0915 600 797.
• Gyorskölcsön – Magyaror-
szágon dolgozók, nyugdíjasok,
vállalkozók. Tel.: 0917 074 533.
• Eladó 3-szobás lakás a vá-
rosközpontban, garázzsal, ár
megegyezés szerint. Tel.: 0908
472 345.
• Oznam: Vážený zákazník!
Oznamujeme Vám, že prekla-
dateľská kancelária Lingua Le-
ader sa presťahovala na adresu
Dunajské nábrežie 13, 945 01
Komárno. Nájdete nás pri Le-
hár parku na I. poschodí, vchod
od Dunaja (prístav). V novom
roku máme pre Vás pripravené
prekvapenie.
• Értesítés! Tisztelt ügyfelünk,
értesítjük, hogy a Lingua Leader
fordítóiroda a Duna rakpart 13
címre költözött. Megtalálnak ben-
nünket a Lehár park melletti épü-
letben az első emeleten, bejárat a
Duna felöl (kikötő). Az új évben
meglepetéssel kedveskedünk.
• Könyvelés - t anácsadás ,
email: betuhi@gmail.com, 0905
690 753.
• Modelovanie gélových
nechtov, zselés műköröm 12 €.
Tel.: 0915 113 209.

• Predám Peugeot 405 v dob-
rom stave, STK na 2 roky, zimné
pneu. Tel.: 0905 225 019.
• Dám do prenájmu 2-izbový
byt v Komárne. Tel.: 0905 928
195.
• Csicsón eladó szoba-kony-
hás lakás. Tel.: 0915 743 734 15-
20 között.
• Predám desaťročný rodinný
dom prízemný v Novej Stráži,
pozostáva z 5 izieb, 2 kúpelní, 2
terás a 4 garáží na 5 á pozemku.
Cena 150 tisíc eur alebo vyme-
ním za svojpomomocný byt,
resp. dvojizbový byt s garážou +
doplatok. Mobil: 0905 444 965.
• Hľadám do prenájmu dvoj-
izbový byt v širšom centre Ko-
márna na prízemí alebo prvom

poschodí, garáž vítaná. Tel.:
0905 444 965.
• Eladó tízéves földszintes csa-
ládi ház Őrsújfalun, 5 szoba, 2
fürdőszoba, 2 terasz és 4 garázs 5
á telken. Ár: 150 ezer euró, vagy
elcserélem önsegélyes lakásra ill.
kétszobás lakásra garázzsal +
hozzáfizetés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás la-
kást Komáromban a tágabb bel-
városban, földszint vagy első
emelet, esetleg garázzsal. Tel.:
0905 444 965.
• Garzon kiadó, 180 €. Tel.:
0908 784 067.
• Önálló lakrész emeletes csa-
ládi házban Virten kiadó. Tel.:
0903 794 161.
• Predám RD v Kameničnej,
chladničku a vodné čerpadlo.
Tel.: 0904 340 524.
• Garzon kiadó hosszútávra a
Komenský utcában. Tel.: 0907
299 292.
• Kúpim 2-izbový, tehlový byt
v Komárne v pôvodnom stave
na prízemí – 1. poschodí, cca.
60 m2, možnosť vlastného kú-
renia uvítam. Tel.: 0917 257 375
po 17.00 hod 035/7741 622.
• Eladó narancssárga-bézs-
színű jack-pol iker-babakocsi
Nagymegyeren. Tel.: 0903 353
577.

Első fotóm
Marcelháza

ÚJSzÜlöttEk:
Ledeczky Félix (Perbete); Nagy Alexander (Ógyalla); Földes
Chiara (Gúta); Pém Anna (Pat); Sárközi Patrícia (Ógyalla);
Tóth Gergő (Gúta); Geleta Attila (Perbete); Mátyus Vojtech
(Komárom); Szűcs László (Bátorkeszi); Tóthová Lenka (Ko-
márom); Juhász Bence (Komárom); Kalmár Roland (Gúta)

ElHUNYtak:
Opálka Mária (95) Csicsó; Ernecz Ján (89) Hetény; Kainová
Mária (78) Marcelháza; Pifko Zsófia (86) Komárom; Taká-
csová Eva (55) Őrsújfalu; Kertész Miklós (78) Keszegfalva; Csi-
csó Irén (60) Komárom; Kétyiová Etela (88) Búcs; Zsuzsová
Alžbeta (68) 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.



Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra
musí spĺňať:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon
funkcie hlavného kontrolóra:

- minimálne ukončené úplné stredné
vzdelanie s maturitou.

2. náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

trvalé bydlisko,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri

mesiace),
- overená kópia dokladu o najvyššom do-

siahnutom vzdelaní, kópie  dokladov o ab-
solvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

- profesionálny životopis, prehľad doteraj-
ších zamestnaní  a funkčného zaradenia,

- súhlas so zverejnením osobných údajov
na účel vykonania voľby v obecnom zastu-
piteľstve.

3. ďalšie predpoklady:
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo

štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomic-
kej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,
znalosť podvojného účtovníctva,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich
sa hospodárenia obce, rozpočtových a prí-
spevkových organizácií, právnických osôb,
zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o
majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislú-

chajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,   
- občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontro-
lóra Obce Zemianska Olča zašle poštou
alebo osobne doručí svoju písomnú pri-
hlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba
hlavného kontrolóra  - neoTváRAŤ“ na ad-
resu:

Obec Zemianska Olča
Obecný úrad
Hlavná 26
946 14 Zemianska Olča

najneskôr do 12. 01. 2011 do 17.00 hod. V prí-
pade osobného doručenia ju odovzdá v po-
dateľni Obecného úradu Zemianska Olča.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené
požiadavky na výkon funkcie a včas podá
prihlášku so všetkými náležitosťami, bude
zaradený ako kandidát na voľbu hlavného
kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania: 01. feb-
ruára 2011 - pracovný úväzok 30%.

V Zemianskej Olči, dňa 16. 12. 2010.
Za správnosť výpisu:  

ladislav Komjáti, starosta obce

„Tiétek a csend és nyugalom,
Miénk a könny és az örök fájdalom.“

Fájó szívvel emlékezünk 
december 24-én édesanyánkra 

Öllős Katalinra
halálának szomorú 10. évfordulóján, 

valamint december 22-én nagymamánkra 

Öllős Irénre
halálának 4. évfordulóján.
Örökké gyászoló gyermekek és unokák.

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce zemianska olča

obec zemianska olča svojim uznesením č. 5/2010 zo dňa 16.12.2010 vyhlasuje 
konanie voľby hlavného kontrolóra obce zemianska olča na deň 27.01.2011. 

Japán zöldségfajták bemutatója

Az első napon 20 ország mintegy ötven érdeklődője vett
részt a bemutatón, másnap elsősorban a régióból jelentek
meg zöldségtermesztők, de a vajdasági Adából is jelen vol-
tak vetőmagforgalmazók. 

A vendégeket Vidermann Péter, a marcelházi Biostar cég ve-
zetője köszöntötte, aki a Sakata-vetőmagok szlovákiai forgal-
mazója. A marcelházi telepen megtartott seregszemlén a ter-
mesztésre ajánlott ismert és bevált fajták mellett számos új-
donsággal is megismerkedhettek az érdeklődők. 

Elsőként a fejeskáposzta fajtákat mutatta be Lavrent Gervas,
a cég francia szakembere. A közkedvelt karfiolokat Viderman
Péter mutatta be. Céklatermesztésre a  Kestrel F1 és a Cardeal
F1 fajtákat ajánlották, a sárgarépák közül pedig a Samantha F1-
et és az Ingot F1-et. A bemutatót követő kötetlen beszélgetésen
sok vélemény hangzott el a hazai zöldséghajtatásnak a globa-
lizálódó világban betöltött szerepéről és lehetőségeiről, s egyes
kérdésekben meg is oszlanak a vélemények. Miriák Ferenc

A városi parkok, kertek kedves dalos ma-
darai a feketerigók. Száz évvel ezelőtt még
messze elkerülték a kőrengetegeket, ma
azonban nem zavarja már őket a lárma meg
a forgalom, otthonosan fészkelnek a város
szerteágazó területein. 

A feketerigók már egészen ur-
banizálódtak.  Megszokták a vá-
ros zaját, nyüzsgését. Ha a járdán
ellépünk mellettük, arrébb sem
röppennek. Érdekes, hogy ez a ma-
dár, amely valamikor vonult, fő-
ként a mai Olaszország területére,
ma már beköltözött a városba. 

A nálunk élő populáció állandó,
tehát az egyedek itt marad-
nak télre. A feketerigó rájött,

hogy jobb neki a városban, mint az erdőben,
mert a nagy házak megfogják a hideg északi
szelet, és így itt néhány fokkal mindig eny-
hébb a hőmérséklet. A kertekben, parkok-
ban pedig rengeteg az ültetett tűlevelű nö-
vény, ahol elbújhatnak éjszakára. Táplálé-
kot is könnyebben találnak a városban, sőt,
bizonyított az is, hogy itt évente háromszor

is költhetnek, míg a városon kívül csak
kétszer. A városi emberek többsége

szereti az itt élő madarakat, eteti is
őket, főleg fákra helyezett almá-

val, illetve az etető és a bokrok
alá szórt konyhai maradék-

kal szoktathatjuk köze-
lünkbe.

A város feketerigói

-pint-        

A minap egy érdekes beszélgetésre lettem figyelmes,
amelyben arról folyt a vita, vajon milyen magas lehet
a hetes lakótelepen levő nagykémény? A több sze-
mélyből álló vitakörben mindenki elmondta az ál-
tala valóságosnak vélt magasságot. 

Persze mindenki más méretre „saccolt”.  Voltak irre-
állis magasságokba nyúló számok is, így kíváncsiak vol-
tunk, hány méter is valójában a nagykémény, amely
egyébként Komárom városának legmagasabb pontja. 

Utánanéztünk: talapzatától a csúcsáig 128 méter. Mint
megtudtuk, ezelőtt 50 évvel építették fel. Már több ki-
lométer távolságból felfedezhető illetve látható. Azóta
Komárom város egyik „jelképévé” nőtte ki magát. A te-
tejéről, amelyhez 4 körpihenő és több mint 500 létrafok
vezet, a város egész része panoramatikusan látható.

-pint-

Pénzre van szüksége? Hívja a 0908 417 840-et. Hitelét elbíráljuk
akár 30 perc alatt. Pénzhez juthat akár 24 órán belül. Bármilyen
célra igényelheti, kezes nélkül. Munkaviszonyban lévők, Ma-
gyarországon dolgozók is. Nyugdíjasok, mozgássérültek, vállal-
kozók, havi törlesztésre, a hitel befagyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafizetésre. Biztosítjuk az anyagi nyugalmat!

Milyen magas 
a komáromi nagykémény?
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Aj v našom okrese sú starostovia, ktorí na 
richtárskej stoličke sedia dlhý čas, zavše až
desaťročia. v rebríčku rekordérov však po no-
vembrových komunálnych voľbách nastala
zmena.

Doposiaľ starostovský rekord patril Júliusovi
Vajlikovi z Brestovca. Jeho funkcionárska ka-
riéra sa začala ešte roku 1971, keď mladého
agilného učiteľa občania tejto obce zvolili za po-
slanca vtedajšieho miestneho národného vý-
boru (MNV). A keďže sa osvedčil, o päť rokov sa
znova stal poslancom, plus zvolili ho aj za pred-
sedu MNV, čo sa rovnalo postu dnešného sta-
rostu. Funkciu vykonával popri zamestnaní,
po večeroch, za necelých päťsto korún me-
sačne.

Po nežnej revolúcii sa dakomu mohlo zdať, že
je čas na zmenu. V prvých slobodných voľbách
roku 1990 mal až troch protikandidátov, no ani
jeden ho neprevalcoval. Vtedy Vajlik dostal 218
hlasov a oni traja dohromady 109 mandátov. V
päťsto obyvateľov rátajúcej obci každý pozná

každého, z toho plynula dôvera, ktorú Brestov-
čania znásobili aj v ďalších voľbách.

Za tie roky sa Brestovec postupne premenil zo
zaprášenej žitnoostrovskej viesky na úhľadnú a
modernú dedinu, aké vídavame v Rakúsku, či
vo Švajčiarsku. Cesty a chodníky sú bezprašné,
dvory a priedomia upravené, verejné budovy vy-
novené. Donedávna zaburinené priestory pre-
menili na parky – je ich už päť, šiesty ešte treba
dokončiť. Síce pomaly no predsa rastie počet
obyvateľov, ktorí si obľúbili tichú, pokojnú de-
dinu.

Július Vajlik funkciu starostu nepretržite za-
stával tridsaťštyri rokov a niekoľko dní. Keďže
nedávno dovŕšil 65 rokov a pocítil potrebu do-
priať si odpočinok, v ostatných komunálnych
voľbách už nekandidoval a v týchto dňoch odo-
vzdáva agendu svojmu nástupcovi – nezávis -
lému starostovi Petrovi Tóthovi. Rekordéra Vaj-
lika vystriedal starosta Nesvád Jozef Haris, ktorý
v tejto funkcii pracuje nepretržite od roku 1980.

fb

Zmena v rebríčku richtárskych rekordérov

Haris vystriedal Vajlika

Z policajných hlásení Kosárlabda

FutsalKajak - kenu

Dňa 13. 12. 2010 okolo 11.00 h na ceste pri obci Zlatná
na Ostrove došlo k dopravnej nehode  medzi elektrickým bi-
cyklom, ktorý viedol Štefan  S. a odstavenou jazdnou súpra-
vou s návesom. K nehode došlo pravdepodobne tak, že vo-
dič jazdiaci na elektrickom bicykli v smere od Zlatnej  na  Os-
trove na Hornú Zlatnú po pravej krajnici sa dostatočne
nevenoval  riadeniu  bicykla, následkom čoho narazil do za-
dnej časti návesu odstavenej jazdnej  súpravy.  Cyklista utrpel
zranenia s predpokladanou dobou liečby cca 6 týždňov. Po-
žitie alkoholu  zistené nebolo, vznikla materiálna škoda vo
výške cca 250 eur.

• • •
Dňa 14. 12. 2010 v čase okolo 21.55 hod. došlo k doprav-

nej nehode pravdepodobne tak, že vodič jazdiaci v smere od
Komárna na  Veľký  Meder  neprispôsobil  rýchlosť jazdy
stavu a povahe vozovky, dostal šmyk, prešiel  do protismeru
a následne  narazil  do valu priekopy, pričom sa niekoľkokrát
prevrátil  a ostal prevrátený na streche  v  poli.  Pri doprav-
nej  nehode vodič utrpel zranenia  s predpokladanou dobou
liečby do 7 dní. Dychovou skúškou alkohol  u  vodiča  zistený
nebol. Pri nehode vznikla na vozidle materiálna škoda vo vý-
ške cca  8 000 eur.

• • •
Dňa 15. 12. 2010  v čase okolo 05.35 h. v Komárne na kri-

žovatke ul. Mederčská - Petőfiho došlo k dopravnej nehode
medzi motorovým vozidlom zn. Škoda, ktoré viedol vodič Ján
L. a motorovým vozidlom zn. Suzuki, ktoré viedol vodič Ju-
raj U. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne  tak, že vo-
dič Ján L. neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam
a na zasneženej ceste dostal šmyk  a  prednou  časťou  vozidla
narazil do zadnej  časti pred svetelným signalizačným zaria-
dením stojaceho vozidla zn. Suzuki. Pri dopravnej nehode
došlo k zraneniu spolujazdkyne vo  vozidle zn.  Suzuki,  ktoré
si vyžiadalo jednorázové ošetrenie. U vodičov zistený alkohol
nebol. Pri uvedenej dopravnej nehode vznikla na vozidle zn.
Škoda materiálna škoda vo výške  cca 400 eur  a   na vozidle
Suzuki Swift vo výške cca 400 eur.

• • •
Dňa 15. 12. 2010 v čase okolo 05.50 hod. pri obci Aňala do-

šlo k dopravnej nehode  medzi  motorovým vozidlom zn.
Škoda  Felícia, ktoré viedla vodička Ivana  V.  a stromom. K
dopravnej nehode došlo pravdepodobne  tak,  že  vodička ne-
prispôsobila   rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, stavu vo-
zovky, a iným  okolnostiam, ktoré možno predvídať, dostala
šmyk, prešla do protismeru a narazila do pevnej prekážky -
stromu. Pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb, al-
kohol  u vodičky  zistený  nebol. Na vozidle vznikla škoda vo
výške cca 400 eur.

• • •
Dňa 18. 12. 2010 v čase okolo 14.17 h v meste Komárno na

ulici Košickej, došlo k dopravnej nehode medzi doposiaľ
nezisteným motorovým vozidlom, ktoré viedol nezistený
vodič  a medzi chodcom. K dopravnej nehode došlo prav-
depodobne tak, že doposiaľ nezistené osobné motorové vo-
zidlo, ktoré viedol nezistený vodič v meste Komárno po ulici
Košickej sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a ne-
sledoval dostatočne situáciu  v cestnej premávke, následkom
čoho nezistenou časťou vozidla  narazil do chodca, ktorý pre-
chádzal cez cestu po ulici  Košickej z pravej strany z priľa-
hlého parkoviska smerom k obytnému bloku - mimo pre-
chodu pre chodcov. Následkom uvedenej udalosti chodec
podľa prvotnej lekárskej správy utrpel úraz s dobou liečenia
do 14 dní. Vodič neznámeho motorového vozidla po zrážke
bez zastavenia a poskytnutia zranenému pomoci z miesta
ušiel. V súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou OR PZ v
Komárne žiada občanov, ktorí by svojimi informáciami vedeli
dopomôcť k jej objasneniu,, aby tak urobili na známom te-
lefónnom čísle „158“.

• • •
Jozef L. dňa 17. 12. 2010 v obci Pribeta, v kuchyni rodin-

ného domu sa vyhrážal fyzickou likvidáciou poškodenej,
ktorej sa  po krátkom čase podarilo z kuchyne rodinného
domu ujsť  do izby. Následne došlo k opätovnému vyhráža-
niu sa poškodenej  slovami: "Vyjdi von, lebo  keď nie, tak vy-
kopnem dvere a vyšliapem ti črevá!" . Následne sa podarilo
poškodenej ujsť z domu. Jozefovi L. bolo vznesené obvinenie
za  zločin  vydierania.

Speváčka Misha koncertovala v Komárne
Ako nikdy predtým je názov
nového albumu, v poradí už
štvrtého, ktorý známa spe-
váčka Misha (Michaela Pa-
ľová) uvádza na verejnosť. 

V Komárne sme mali mož-
nosť vidieť k tejto čerstvej hu-
dobnej novinke jej premié-
rový koncert. Predstavila nám
na ňom pesničky, ktoré si pí-
sala sama. 

Piesne vznikali v lete v
Opakovom štúdiu Zion5 v
Bratislave. Mishin nový al-
bum má 11 slovenských

piesní a 5 piesní spieva v an-
gličtine. Nesie sa v rôznych
štýloch, nájdeme tam pop,
soul, hip-hop, jazz, reggae, či
dokonca punk a v jednej
piesni, venovanej svojmu
otcovi, sa Misha pokúsila o
operné číslo.  

Spolu s jej kapelou v zlo-
žení Michal Bugala, Juraj Gre-
gorík a do tímu pozvaný
Ludo Srnec, sme si Mishu
mohli vypočuť 4. decembra
2010 večer, v komárňanskom
hudobnom podniku RÉV,
známom aj ako Dom maďar-
skej kultúry.

Koncert usporiadal Miest -

ny odbor Matice slovenskej v
Komárne v spolupráci s mno-
hými dobrými ľuďmi a spon-
zormi, bez ktorých by sme si
nepomohli. Finančne nás
podporili spoločnosť Energy,
spoločnosť Premier Consul-
ting, Hot Zebra (hotelová re-
zervácia), ale inak nám po-
mohli aj naši priatelia, ktorí
sa pripojili k perfektnému
chodu koncertu dobrovoľne.
Na začiatku zrodu myšlienky,
usporiadať Mishino vystúpe-
nie v Komárne, až po finálne
uskutočnenie koncertu, stál a

všetko organizoval predseda
MO MS v Komárne, Jozef
Černek, no a členovia mu, sa-
mozrejme, pomáhali.     

Na koncerte nechýbala,
ako inak, ani hosťujúca ka-
pela. Boli to hudobníci z Ko-
márna Peťo Emmer a Csaba
Rácz. Zahrali si aj spolu s Mi-
shou, pretože spolu nám za-
spievali skladbu Utajená, vy-
tvorenú pre, už známy, muzi-
kál Sen noci Svätojánskej. 

Svoju premiéru mala i čer-
stvo vzniknutá skladba
Vládnu svetu, vládnu nám,
prichystaná k novému muzi-
kálu, ktorý vzniká v Drama-

ťáku,  bude to originálna in-
terpretácia príbehu o Skro-
tení zlej ženy a svoje svetlo
sveta ešte len uzrie koncom
budúceho roku. Skladbu
nám zaspievali členovia dra-
matického krúžku, mimo-
chodom zruční hudobníci ľu-
dových hudobných nástrojov,
huslí, basy, klarnetu, gitary a
cajóna - Karol Jakubík, Ro-
berta Krmášková, Michal Szi-
geti, Matej Jakubík, Róbert
Halász a Natália Jevdjeni-
cowa. Pieseň zaspievala Julka
Bundová.

A že dobrovoľníci a umelci
Komárna nie sú žiadne B-
čko, svedčia aj krásne fotog-
rafie z koncertu, o ktoré sa
postarali Benjamin Kovács,
Zoltán Pézman a Maroš Fak-
tor. Milan Drozd a Tomáš
Brančan pripravili z koncertu
a z pesničiek video-zostrih,
ktorý si aj s fotografiami mô-
žete pozrieť v archíve webu
Domu Matice slovenskej v
Komárne www.dmsko-
marno.sk a v archíve Drama-
ťáku na www.dramatak.sk .
No a Misha sa nám popýšila
aj krásnym darom z Ko-
márna, autorkou je Roberta
Krmášková - navrhla počíta-
čovou technikou pre Mishu
taký obraz, že Misha si z
neho nechala okamžite spra-
viť plagát na plátno, ktorý
bol pri propagácii nového al-
bumu aj na samotnom krste. 

Koncert všetkých týchto
výborných hudobníkov a tvo-
rivých ľudí, si prišlo vypočuť
asi 100 návštevníkov. Všetci
účinkujúci vytvorili v publiku
skvelú náladu. 

-mo ms-
foto Benjamin Kovács

Szombaton, azaz január 8-
án a 9. fordulóval folytatódik a
Futsal Bajnokság. Az ismert
okok miatt elmaradt 7. forduló
mérkőzéseit szerdán, január 5-
én, illetve csütörtökön, január
6-án pótolják a csapatok. A
már említett 9. forduló mér-
kőzéseit a csallóközaranyosi
Kóczán Mór Sportközpontban
bonyolítják majd le, melynek
párosítása a következő:
8 órakor:

Hajduk – Young Boys 
9 órakor: Slovakent – SJE SE
10 órakor:

Niké – Bauring City 
11 órakor: 

Shiva – Anaplast Team 
12 órakor:

Kraliktv.com – Oxigén 
13 órakor: Mexiko – ŠKP

nem sokkal karácsony előtt Pozsony-
ban hirdették ki a már hagyományos
év végi ankét győzteseit. Mi sem ter-
mészetesebb, az ünnepélyes ered-
ményhirdetésnél nem hiányozhattak
az egész évben szép sikereket elérő Ko-
máromi Kajak-Kenu Klub tagjai sem.
Főleg a szlovák Kupában szereztek ér-
tékes pontokat a komáromi verseny-
zők, így összetettben magabiztosan let-
tek az ország legjobbjai.

A felnőtteknél megszakadt egy soké-
ves hagyomány, hiszen az évekig trónon
lévő Erik Vlčeket a párkányi származású
Gelle Péter váltotta, aki a poznani Vb-n
robbant be a nagyok közé. Eriknek így
„csak” a második hely jutott, harmadik
helyen klubtársa, Riszdorfer Richárd vég-
zett. A kajaknégyeseknél is megtörtént a
trónfosztás, hiszen sok évnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy ne a komáromi ka-
jaknégyes végezzen az első helyen. Most
a junior kajaknégyes vitte el a pálmát.
Ami különösen öröm számunkra, en-
nek is van komáromi tagja, a Selye János
Gimnázium diákjának, Demin Viktor-

nak személyében, aki egyéniben is si-
keres volt, hiszen a második helyet sze-
rezte meg a pozsonyi Marek Krajčovič
mögött, akivel egyébként a kajakné-
gyesben is együtt eveznek. 

A Szlovák Kupa idei legjobbjai is a ko-
máromiak voltak, megelőzve a somorja-
iakat. Az utánpótlás eredményeinek ösz-

szesítése után fordított helyzet alakult ki,
amikor is a somorjaiak lettek az elsők,
megelőzve a Komáromi Kajak-Kenu Klu-
bot. A komáromi klub elnöke Soós Tibor
lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy
végtelenül büszke a komáromi utánpót-
lásra, valamint kiemelte az utánpótlás
edzőinek egész évi áldozatos munkáját. 

Hosszú idő után hazai környezetben  is bemutat-
kozhatott az MbK Rieker férfi kosárlabda-csapata.
A Komáromi városi sportcsarnok nagyobb részét
átadták rendeltetésének, így az alkalmassá vált
sportrendezvények megszervezésére. igaz, az épí-
tőmunkások még nem hagyták el végleg a terepet,
hiszen van még tennivaló az öltözők és egyéb he-
lyiségek tájékán, de maguk a szurkolók ebből már
nem sokat érzékelnek. Ami pedig magát az első
hazai mérkőzést illeti, nos abban senki nem ta-
lálhatott kivetnivalót. A zsúfolásig megtelt néző-
tér igazi kosárlabda csemegét láthatott minden-
nel, ami annak tartozéka. volt látványos csapat-
bemutatás, még látványosabb akciók, volt igazi
dráma, és nem utolsó sorban voltak pofonok is,
ami ugye nem feltétlenül kell, hogy része legyen
egy kosárlabda mérkőzésnek. A küzdelem hevé-
ben azonban néha ez is előfordul... 

MbK Rieker – inter 93:90
(35:22, 19:31, 19:14, 20:23)
Óriási hangorkán fogadta a csapatokat, amikor

azok bevonultak a pályára, de ezt még lehetett fo-
kozni, amikor a hazai csapat játékosait bemutatták a
nézőknek. Igazi show-műsor keretében történt
mindez, hiszen a pontfénnyel megvilágított, egyesé-
vel bemutatkozó  játékosokat olyan üdvrivalgás fo-
gadta, amilyenben talán még ebben a városban ko-
sárlabdázóknak nem volt részük. A fogadtatástól tel-
jesen felbuzdult játékosok bizonyára ki akarták
fejezni hálájukat, mert a találkozó első negyedében,
szinte szóhoz nem engedték jutni ellenfelüket. Már-
már úgy nézett ki, hogy a pozsonyiak padlót fognak,
de a sportban – a kosárlabdában meg különösen – ér-
vényes, hogy percről-percre éles fordulatokat vehet
egy-egy találkozó. Ez történt ezen a találkozón is.
Tény, hogy a találkozó félidejében 54:53 világított az
eredményjelzőn úgy, hogy Burrows két sikeres bün-
tetődobásának köszönhetően vette vissza a vezetést
Suja edző legénysége. A második félidőben sikerült
egy időre tartósítania 2-4 pontos vezetését a hazai csa-
patnak, de 6 perccel a találkozó vége előtt, 81:73 ál-
lásnál elszabadultak az indulatok, és ami ezután kö-
vetkezett, inkább a vendégeknek kedvezett. Mi is tör-
tént? A vendégek ugyancsak amerikai játékosa
Holmes, nem éppen szabályoknak megfelelő mó-

don választotta el a labdától Jacksont, amit a játék-
vezetők bizonyára megtoroltak volna, de Jackson
gyorsabb volt. Nemes egyszerűséggel állon ütötte el-
lenfelét, amiből aztán rendes kalamajka kerekedett.
Szinte mindkét csapat játékosai védeni kezdték a
„mundér becsületét”, és már nem is lehetett meg-
különböztetni ki akart verekedni, és ki azt meggá-
tolni. Legnehezebb dolguk a játékvezetőknek volt,
akik hosszabb mérlegelés után kiosztották a bünte-
téseket. Természetesen, Jacksonnak ezzel befejező-
dött mérkőzés. A lévai játékvezetők pedig kiosztották
Burrowsnak is a harmadik technikai hibát, így egy-
mérkőzéses eltiltás következett...Léván(!?)  A vendé-
gek ezt azonban nem tartották eléggé szigorú bün-
tetésnek, ezért Oliver Vidin, a pozsonyiak edzője le-
hívta csapatát a pályáról. Újabb tízperces várakozás
következett, amelyet a két amerikai játékos Burrows
és Jackson a közönség szórakoztatásával töltött. Tíz
perc után a pozsonyiak óriási füttykoncert közepette
visszatértek a pályára, és folytatódhatott a találkozó.
Három perc múlva, már 86:86 volt az állás, és a mér-
kőzés kicsúszni látszott a hazaiak kezéből. A vendé-
gek ugyanis megszerezték a vezetést is, de Jurík bün-
tetődobásai célba értek, így ismét egy ponttal a hazai
csapat vezetett. Ekkor a vendég Sheard dobott egy
szép hármast, és 88:90-re alakult az állás, és már csak
másodpercek voltak hátra a találkozóból. És ekkor jött
Berkis a maga higgadtságával és természetesen tu-
dásával. Előbb három büntetőt érő szabálytalanságot
követtek el sérelmére, mindhármat magabiztosan
bedobta. 91:90. Néhány másodperc múlva újabb két
büntetőt dobhatott, mi sem természetesebb, ezeket is
értékesítette, beállítva ezzel a mérkőzés végeredmé-
nyét. A közönség pedig ünnepelt és ünnepelt. Le-
számítva a „harcias” közjátékot, volt is mit! 

néhány nappal a találkozó után tudtuk meg,
hogy a klubvezetés szerződést bontott a verekedő
amerikai játékossal Jacksonnal, aki a holland eif-
felTowers csapatánál folytatja pályafutását. He-
lyette újabb amerikai játékos érkezik Komáromba,
de megérkezéséig a klubvezetés nem nyilatkozik
kilétéről. ezen a héten már valószínűleg pályára
lép az MbK Rieker színeiben.   

Pontszerzők: Berkis 28, Burrows 24, Jones 21, Jack-
son 12, Dubovský, Mikulec, Klár és Jurík 2-2 – Kucsa
és Sheard 21-21.

További eredmények: Prievidza – Svit 102:69,
Nitra – B. Bystrica 80:75, Žilina – Handlová 95:74, Sp.
N. Ves – Levice 84:78. Pezinok – szabadnapos volt.

léva – MbK Rieker 88:78
(24:24, 25:18, 14:16, 25:20)
Burrows nélkül voltak kénytelenek pályára lépni a

komáromiak legnagyobb vetélytársuknál, ami lénye-
gesen rányomta bélyegét a találkozóra. Ennek ellenére
több mint egyenrangú ellenfelei voltak a hazaiaknak,
sőt, több esetben vezettek is. Főleg az első negyedben
kényszerítették nagyobb odafigyelésre a lévaiakat, akik
több esetben is játékvezetői segítségre szorultak. Főleg
Donáth játékvezető igyekezett „kedvükben járni”, no de
ez már talán lerágott csont ebben a bajnokságban. Lé-
nyeg, hogy a vendégek ilyen megtépázott felállításban
is küzdöttek és mentek előre. A második félidőben
mindkét csapatnál feljavultak a védelmek, így a har-
madik negyedben aránylag kevés pontot sikerült sze-
rezniük. Az utolsó játékrészre maradt tehát a döntés,
ami végül a hazaiaknak sikerült jobban. A vendégeknél
különösen Klár és Jones játéka vitte előre a csapatot, ter-
mészetesen, ismét a csapatkapitány Berkis irányításá-
val. A körülményekhez képest remek teljesítményt
nyújtottak a komáromiak Léván.    

Pontszerzők: Klein 27, Toroman 24 – Berkis 19,
Klár 17, Jones 15, Mišinský 13, Maslík 12, Mikulec 2.

További eredmények: Handlová – Sp. N. Ves
80:81, B. Bystrica – Žilina 79:84, Pezinok – Nitra 93:91,
Inter – Prievidza 72:85. Svit – szabadnapos volt. 
A tabella állása:

1. Sp. N. Ves 21 15 6 1686:1566 36 (120)
2. Nitra 21 14 7 1820:1701 35 (119)
3. Pezinok 20 14 6 1790:1661 34 (129)
4. Źilina 22 12 10 1748:1751 34 (-3)
5. MbK Rieker 21 11 10 1752:1686 32 (66)
6. Handlová 22 10 12 1688:1758 32 (-70)
7. Levice 21 10 11 1735:1691 31 (44)
8. Svit 20 9 11 1703:1804 29 (-101)
9. Inter 21 7 14 1598:1695 28 (-97)

10. Prievidza 21 7 14 1706:1837 28 (-131)
11. B. Bystrica 20 6 14 1491:1577 26 (-86)

e heti program: szerdán, január 5-én a listave-
zető sp. n. ves csapatával mérkőzik meg az MbK
Rieker idegenben, majd január 8-án (szombaton)
hazai csarnokban fogadja Prievidza csapatát.

Jobb csarnokavatást elképzelni sem lehetett 

Komáromi sikerek az év végi ankéton

A komáromi sikercsapat. Soós Tibor-klubelnök, Ujváriová Katarína, ifj. Dosudil
František és Náhlik Pavol edzők, valamint Petrušová, Pelantová, Botek, Szokol és De-
min a kiváló versenyzők.

Folytatódik 
a bajnokság
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