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Részletek a 7. oldalon

Rekordmagas lett
a benzin ára

Merre halad a fiatalság?

Ez év január elsejétől lényeges változások álltak be a szociális
biztosítás terén. A Szociális Biztosító komáromi kirendeltségé-
nek régi-új igazgatónőjét, Alžbeta Jágerskát kértük meg, tájé-
koztassa olvasóinkat a legfontosabb tudnivalókról.

Összevonások
a komáromi
kórházban
Január elsejétől összevonták a komáromi
kórházban a tüdőgyógyászati (pneumo-
lógiai) és a belgyógyászati osztályt. Ezzel
a lépéssel a belgyógyászati osztály mű-
ködését szeretnék hatékonyabbá tenni.

Andrea Haščíková, a kórházat működ-
tető Forlife non-profit szervezet sajtófele-
lőse közölte: a tüdőgyógyászati részlegen
eddig 20 ágy volt, amelyet 10-re redukál-
tak. Így a belgyógyászati osztályra 5 ágy a
női, 5 pedig a férfi részlegre került.

A szóvivő elmondta, a változtatás sem-
milyen módon nem érinti a pácienseket. A
kórház továbbra is specializált pneumoló-
giai ambulanciával rendelkezik, ahol egy
új spirométerrel mérik majd a légzőszer-
vek működését, és továbbra is végeznek lég-
úti tükrözést. ssy

Komáromban zajlik az élet. Az újonnan
megválasztott városvezetés szorgosan
dolgozik a város folyó ügyeinek átvéte-

lén, de információink szerint ez a tevékeny-
ségük nem egészen zökkenőmentes. Több
gazdasági kérdésben is érdekes helyzet ala-
kult ki, ezért e hét folyamán rendkívüli ülést
hív össze Anton Marek polgármester.

Úgyszintén ezen a héten tart sajtótájékoz-
tatót, amelyen bővebb betekintést nyújt Ko-
márom jelenlegi gazdasági helyzetébe.

Mi is természetesen ott leszünk, és jövő
heti számunkban bővebben beszámolunk
azokról a kérdésekről, amelyek a város la-
kosságát legközvetlenebbül érintik. Keresni
fogjuk a válaszokat egyrészt a Kossuth tér, a
Poliklinika épületének és a szintén beha-
rangozott Nay bevásárlóközpont melletti kör-
forgalomnak további alakulására, de sok más
kérdésre is.

Hétfőn feltétlenül keressék lapunkat az új-
ságárusoknál!

Érdekes sajtótájékoztató várható

Részletek a 6. oldalon

A lakástűz miatt
kiköltöztették őket

Részletek a 4. oldalon

Részletek
a 3. és 15. oldalon

Változások
a szociális
biztosításban
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Úgy tűnik a téli hidegben aka-
dozva kezdi meg munkáját Ko-
márom város önkormányzatá-
nak új vezetése. A város által
meghirdetett szilveszteri ren-
dezvényen részt vettek a város
első emberei, azonban a taka-
rítást - több napos késés után -
a felháborodott civilek végez-
ték el.

A tűzijátékkal egybekötött szil-
veszteri rendezvényt még a dec-
ember 27-én leköszönő polgár-
mester, Bastrnák Tibor hirdette
meg, azonban az évet a város-
háza teraszán, az emberekhez
szólva már Anton Marek bú-
csúztatta. A város új vezetéséből
többen voltak jelen az újévváró
akción, és a Klapka téren is je-
lentős tömeg jelent meg.

A rendezvény és a tűzijáték a
törött üvegek, petárdadarabok és
már megemésztett ottfelejtett va-

csorák számából ítélve jóra sike-
rült, azonban a másnapi takarí-
tás váratott magára. Szombaton
az Egy Jobb Komáromért Polgári
Kezdeményezés így fogalmazott
egy internetes közösségi oldalon
”... én értem, hogy újév, meg
másnaposság, új vezetés, meg
minden, de nem kellene leg-
alább a Klapka teret kitakarítani?
Bokáig van az üvegcserép, tűzijá-
ték maradványok, hányás, kosz,
maradék, és a többi ... a mellék-
utcákról nem is beszélve ...”

Az ügyben nem történt előre-
lépés a rákövetkező napon sem,
a város főtere nem lett kitaka-
rítva, ezért a civil mozgalom tag-
jai egy saját kezdeményezést hir-
dettek ugyancsak az interneten:
„Tisztelt komáromi polgárok! A
Klapka tér még mindig siralmas
állapotban van. Felszólítunk
minden kedves tenni akarót,

hogy aki tud, jelenjen meg ma
(azaz vasárnap) fél 3-kor seprű-
vel, lapáttal védőkesztyűben a
téren!

A civilek így kitakarították a
város főterét, azonban több
olyan hang is megjelent, hogy a
város által szervezett szilveszteri
mulatozás után miért nem ter-
mészetes, hogy a város eltaka-
rítja a szemetet? Ugyancsak fur-
csának minősül az a tény is,
hogy a város új alpolgármestere,
Novák Tamás az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Kezdeménye-
zés tagjának vallja magát, így a
csapat kritikája és kezdeménye-
zése újabb kérdéseket vet föl.

Az új városvezetés első nyilvá-
nos szereplésre felemásra sike-
rült, azonban lehetséges, hogy
az esetből maguk is tanulnak.
Legalábbis a többség ezt reméli.

kb

Akadozva indul Komárom
új vezetése

Hivatalosan is átvette Magyarország
az Európai Unió soros elnökségét

Az EU az elmúlt időben di-
namikusabbá vált, ezt Ma-
gyarország a következő fé-
lévben, soros elnöksége alatt
tovább erősítheti - mondta
Yves Leterme belga minisz-
terelnök múlt csütörtökön a

Parlamentben, mielőtt át-
adta az elnökségi zászlót Or-
bán Viktor miniszterelnök-
nek.

A gazdasági gondokkal
összefüggésben megje-
gyezte: bár Magyarország
nem része az euróövezetnek,
a stabil európai fizetőeszköz
minden tagállamnak fontos,
ezért az elnökség biztosan a
szívén viseli majd ennek
ügyét is.

Az elnökségi program egy
másik pontjára, a stock-
holmi program végrehajtá-
sára célozva pedig úgy vélte,
a migráció komoly kérdés,
és Magyarország ebben is ha-
ladást érhet el. mt

A szerkezeti átalakítás elbocsátá-
sokkal is fog járni. A vezetés sze-
rint nincs értelme a sztrájkké-
szültségnek. A Szlovák Posta nem
lát okot a sztrájkkészültségre, mi-
vel a munkáltató és az alkalma-
zottak képviselői között megvan a
szociális párbeszéd.

A Szlovák Posta állami rt. elkezdi
a kollektív tárgyalást a munkaválla-
lók képviselőivel a 2011-es béreme-
lésekről. A kollektív tárgyalás meg-
kezdését a Postások Szakszervezete
kérte . A vállalat képviselői szerint a
postánál 2010-ben 631 euró volt az

átlagkereset, ez a 2009-es béreknél
5%-kal magasabb. Ekkor 601 euró
volt az átlagkereset a postánál. A
posta liberalizációjával kapcsolatban
a társaság vezetése új szervezeti
struktúrát készít elő. Ennek ered-
ménye 2-3 hónap múlva lesz ismert.
„Ha a változások következménye a
létszámleépítés, a Szlovák Posta a
kollektív szerződés és a Munkatör-
vénykönyv értelmében elsősorban a
munkavállalók képviselőit és az
érintett alkalmazottakat fogja tájé-
koztatni” áll a társaság nyilatkoza-
tában. A társaság nem lát okot a
sztrájkkészültségre, mivel a mun-

káltató és az alkalmazottak képvi-
selői között megvan a szociális pár-
beszéd.

A Szlovák Posta rt. 1993. január 1-
én állami vállalatként jött létre.
Részvénytársasággá 2004 októberé-
ben alakult. Alaptőkéje 214,3 millió
euró, 100%-os tulajdonosa az állam,
amelyet a Közlekedési, Postaügyi-
és Távközlési Minisztérium képvi-
sel. A Szlovák Posta a törvény értel-
mében úgynevezett általános szol-
gáltatást biztosít, amely szerint kö-
teles az ország minden helységébe
naponta legalább egyszer eljuttatni
a postai küldeményeket. (s)

Szigorúbban
büntetik a rossz
helyen parkolókat
A mozgáskorlátozottak számára
fenntartott helyen szabálytalanul
parkoló autósok szigorúbb bünteté-
sekre számíthatnak.

“Daniel Lipšic belügyminiszter
azonnali hatállyal szigorúbb bünteté-
sek kiszabását rendelte el, amennyi-
ben valaki szabálytalanul a mozgás-
korlátozottak számára kijelölt helyen
parkol”- jelentette be Grendel Gábor, a
minisztérium szóvivője.

Elmondta, hogy január 7-től a sza-
bálysértés miatt akár 300 eurós bírságot is kiszabhatnak.

A szigorításra azért volt szükség, hogy a jogi előírások el-
lentmondásait megszüntessék. s

Az Országház kupolacsarnoká-
ban tartott ünnepségen a
belga soros uniós elnökség le-
zárultával Yves Leterme ügyve-
zető belga miniszterelnök át-
nyújtotta az elnökségi zászlót
Orbán Viktor miniszterelnök-
nek.

Szerkezeti átalakítás a postánál
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Folytatás az 1. oldalról
„Mivel valamennyi réteget

érintik a változások, kezdjük
talán a nyugdíjasoknál. Az ő
esetükben 1,8 százalékos a
nyugdíjemelés a tavalyi 3,05
százalékkal szemben. Az eme-
lés automatikusan történik,
tehát azt senkinek nem kell
kérvényeznie. Az emelt nyug-
díjakat a Szociális Biztosító
már a januári kifizetésnél át-
utalja. Ha például a nyugdíj
eddig 300 € volt, januárban
már 5,40 €-val kap többet a
nyugdíjra jogosult. Azokat,
akik a 2011-es év folyamán vo-
nulnak nyugdíjba, a valorizá-
ció a nyugdíjba vonulás nap-
jától érinti. A legnagyobb vál-
tozások a korkedvezménnyel
nyugdíjban lévő, ám dolgozó,
valamint a saját bevétellel ren-

delkező személyeket (SZČO)
érintik. Amennyiben a bevé-
telük kivetési alapja (vymeria-
vací základ) meghaladja a mi-
nimális kivetési alap tizen-
kétszeresét (3. 9448,30 €), úgy
kötelesek nyugdíjbiztosítást
fizetni, és korkedvezményes
nyugdíjuk kifizetése szüne-
teltetve lesz. Az öregségi nyug-
díj és a munkavállalás párhu-
zamát a törvény nem tiltja, te-
hát az a korkedvezménnyel
nyugdíjban lévő alkalmazott,
aki 2011. február 28. előtt tölti
be a rendes nyugdíjba vonu-
láshoz szükséges életkort, to-
vábbra is dolgozhat úgy, hogy
jogosult marad a nyugdíjra is.
Ami az egyéni vállalkozókat
(živnostník) illeti, nos azok,
akik a minimális kivetési
alapból vezetik el a biztosítást

tudniuk kell, hogy az 319,58 €-
ról 329,06 €-ra növekedett. Az
újonnan megállapított össze-

get a januári hónapért február
8-ig kell befizetni.

A gyermekgondozást ille-

tően is változások történtek.
Az eddigi 28 hétről 34 hétre
növekedett annak futami-
deje, de megnőtt a gyermek-
gondozási segély összege is.
Természetesen, az említette-
ken kívül sok egyéb változás
is történt, amelyeket a bizto-
sított személyeknek, illetve
munkáltatóknak minden-
képpen tudniuk kell. Ezekről
rendszeresen fogom tájékoz-
tatni a Delta olvasóit” –
mondta el lapunknak az igaz-
gatóasszony.

Felhívjuk olvasóink figyel-
mét, hogy lapunk mail címén
(deltakn@gmail.com) feltehe-
tik konkrét kérdéseiket a vál-
tozásokkal kapcsolatosan,
amelyeket Ing. Alžbeta Já-
gerská lapunkon keresztül
megválaszol. -böröczky-

Ismét festékkel öntötték le
Cirill és Metód szobrát
Péntek reggelre ismeretlenek fehér festékkel
öntötték le a komáromi Cirill és Metód szo-
borcsoportot, melyet a Fico-kormány idején
helyeztek el a Kossuth téri körforgalomban.

A szobor talapzatát is megrongálták, vélhe-
tően kalapáccsal. A rendőrség nyomozást in-
dított az ügyben.

A két bizánci hittérítő szobrát még Robert
Fico kormányfő vezetésével helyeztették át a
Matica slovenská komáromi székházának
homlokzatáról az új körforgalom közepébe,
közvetlenül a választások előtt, 2010 júliusá-
ban. A leleplezésen részt vett maga Robert Fico
is. Az áthelyezéssel a város nem értett egyet, az
avatón több civil is tiltakozott ellene.

December közepén már történt egy szobor
elleni támadás. Valaki egy sárga festékkel meg-
töltött zacskót vágott a szoborhoz. Akkor az
Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezés
aktivistái megtisztították a szobrot.

A 3,9 méteres bronz szoborcsoport tulajdo-
nosa a Matica. Jozef Černek, a Matica slo-
venská komáromi elnöke elmondta: feljelen-
tést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen,
a rendőrség már meg is kezdte a nyomozást. A

tettes, vagy tettesek a komoly értékű már-
ványtalapzatot is megkárosították, a kár ezút-
tal nagyobb, mint decemberben volt. A már
említett, Egy Jobb Komáromért nevű polgári
kezdeményezés tagjaival megegyeztek, hogy
a festéket együtt távolítják el, mert Jozef Čer-
nek szavai szerint fontos, hogy a komáromiak
lássák: magyarok és szlovákok ily módon is
együtt tiltakoznak a vandalizmus ellen, hiszen
az ilyen értelmetlen cselekedetek nemcsak
anyagi, hanem erkölcsi kárt is okoznak, céljuk
az lehet, hogy megzavarják a magyarok és szlo-
vákok békés egymás mellett élését. (b)

Két év múlva új
vonatok járnak

A közlekedési tárca megállapodott a RegioJet vasúttársa-
sággal, hogy 2012 márciusától a cseh magáncég üzemel-
teti a vonatjáratokat a Pozsony–Dunaszerdahely–
Komárom szakaszon. Gyakrabban járnak majd, gyorsab-
bak is lesznek.

Aleš Ondrůj, a cseh vasúttársaság szóvivője közölte, már
jövőre elindítják első járatukat a Zsolna–Csaca–
Ostravsko–Prága vonalon.

Két év múlva pedig a Pozsony–Dunaszerdahely–
Komárom szakaszon is a RegioJet üzemelteti a járatokat, itt
naponta óránként, csúcsidőben pedig félóránként indíta-
nak vonatot. Mindez új munkahelyeket is jelent majd,
hogy összesen mennyit, azt a cég egyelőre nem közölte.

A járat csúcsidőben 300 utas szállítására lesz képes. A vo-
natok légkondicionáltak lesznek, de más kényelmi szol-
gáltatásokat is kínálnak majd.

„A Csallóközben lakók ezáltal előnyös lehetőséget kap-
nak, hogy ne kelljen a reggeli és délutáni dugókban vesz-
tegelniük a Pozsonyba vezető utakon“ - mondta Ján Figeľ
közlekedési miniszter. Hozzátette, a vasúti személyforga-
lom terén megnyílt a hazai piac, ez pedig az utasok ké-
nyelmét, biztonságát növeli, de gyorsabbá is válik majd a
közlekedés.

A RegioJet a cseh Student Agency leányvállalata, amely
a legtöbb távolsági és nemzetközi buszjáratot üzemelteti
Szlovákiában. (b)

Változások a szociális biztosításban

A Szociális Biztosító komáromi kirendeltségének igazgatónője,
Ing. Alžbeta Jágerská
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Minden ott kezdődött, hogy a város kiadta még
sok-sok évvel ezelőtt a pozsonyi felüljáró melletti he-
lyet építkezési területnek, ahova a komáromi pol-
gárok garázsokat építhetnek maguknak. Ezzel nem

is lett volna gond, de azóta csak a hanyatlás jel-
lemzi, szép látképet mutatva a Komáromba érke-
zőknek.

Sokszor fordultunk már sokan panaszunkkal a vá-
roshoz, de üres ígéreteken kívül mást nem kaptunk,
pedig az ő elmondásuk szerint már több éve benne
van a város költségvetésében. Csatolok pár képet
hogy milyen állapotok uralkodnak itt. Igaz, azóta va-
lami okból kifolyólag a szemetet elszállították, de
azóta nem történt semmi, csak elkezdett gyűlni
újra. Minden rossz szándék nélkül említeném meg,
hogy mindez pont a választások előtt történt, de
azóta valahogy senkit sem érdekel az, hogy a köz-
biztonság még mindig a nullával egyenlő. Arról
nem is beszélve, hogy a hajléktalanok mellett sok fi-
atal oda jár, hogy egy kis örömöt szerezzen magá-
nak, de miért is ne járnának oda, hisz senki se za-
varja őket. Sokat javítana a helyzeten, ha végre be-
teljesítenék az ígéreteiket, és megépülne az, ami

oda volt szánva. Remélem levelem eljut azokhoz is
akik tudnak ez ügyben segíteni, mert úgy látszik,
csak így tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Remél-
jük, az új városvezetés nem fog csalódást okozni.

Üdvözlettel: a garázstulajdonosok.

Kedves Delta Szerkesztőség,
Olvasói levél

Szinte naponta hallani az alapiskolások kisebb-nagyobb
csínytevéseiről. A pedagógusokból is ömlik a keserűség,
egyre neveletlenebbek a gyerekek, nem lehet velük mit kez-
deni. Az elmúlt napokban egy pedagógus ismerősöm arról
beszélt, kénytelen volt pszichológust meghívni az osztályba,
mert a pedagógiai módszerek csődöt mondtak. Elgondol-
kodtató volt a pszichológus megállapítása, ami szerint az osz-
tály összes tanulójának szüksége lenne pszichológiai keze-
lésre. Megdöbbentő, s egyben elgondolkodtató: merre halad
a fiatalság?

A „szabadság” hozott jót is, rosszat is. A szülők túl mara-
diak, a fiatalok engedetlenek, minden következő generáció
csak rosszabb az előzőnél, mondogatják gyakran az em-
berek. Vajon merre halad a világ, milyenek lesznek a ka-
maszok a jövőben? Azért mondjuk, hogy a mai serdülő nem
olyan, mint a múlt rendszer fiatalja, mert nagyfokú társa-
dalmi változás ment végbe az elmúlt húsz év alatt. A gyer-
mekkoron túl az embernek egy új identitást kell kialakítania,
amely felnőttként sikeressé teszi őt. 1989 előtt sokkal egyér-
telműbb volt az értékrendszer, amihez a fiatalok mérhették
magukat, konkrétabb előírások vezették őket a felnőtté vá-
lás útján. Ma hiányoznak ezek a támpontok, kevésbé kita-
pinthatók azok a modellek, amelyek a társadalmi érvénye-
sülést szolgálják. Mi jellemző tehát a mai fiatalságra? Azt ta-
pasztaljuk, hogy a dohányzást, a szexuális életet egyre
korábban kezdik el, a depresszió, a kilátástalanság terjed a
12-18 évesek körében. Nem azért aggódnak, hogy vajon mi-
lyen egyetemre iratkozzanak be és milyen állásuk lesz.

Mi az oka ennek? Egyszerű a válasz: a média, az internet ha-
talma. Mindenhol azt látják, hogy már 10-12 éves kortól megy
az ismerkedés, lassan a szex is, és ők is túlságosan korán
akarnak felnőni. Kimarad az egyik legjelentősebb életszakasz,
amikor még felhőtlenül élvezhetnék a játék örömét. Ennek el-
lenére egy normális felnőtt válhatna belőle, de ez sajnos ne-
veltetés kérdése is. A szülői háttér elengedhetetlen mindeh-
hez. Ha a szülők nem tudnak hatni gyermekükre, akkor on-
nantól elindul a lavina, és ez már egy ördögi kör. Ő is
hasonlóképp fogja felnevelni a gyerekét majd, mert ezt látta
a szüleitől. Kellő odafigyeléssel, valamint ha kell, akkor fe-
nyítéssel elkerülhető lenne ez az egész. Ez a határ pedig egyre
lejjebb fog csúszni. A tinédzser kor a 13-14 éveseknél kezdő-
dött, és általában a 18 éves kornál fejeződött be. Mára ez a 11
éveseknél kezdődik, és szeretnének a 16-17. életévükre fel-
nőttekké válni.

Testileg talán elég érettek már, de a lelkükben még gyer-
mekek. Évek múltán ezekre az emberpalántákra fogják azt
mondani, hogy „nem volt gyerekszobájuk". Kiábrándító, mi-
kor látom, hogy a mai tizenöt-tizenhat éves fiatalok mi min-
dent megengednek maguknak. Most hatalmas a szabadság,
ami sokszor nagyobb teher, mint amekkora áldás.

Kicsit lesarkosítottam a dolgot, de szerintem ezzel érzé-
keltethető igazán az, ami a mai világban megy.

Miriák Ferenc

Jegyzet

Merre halad a fiatalság? Részleges napfogyatkozás
A teljes napfogyatkozás az
egyik leglátványosabb ter-
mészeti jelenség. Sajnos a
Föld felszínének egy-egy
adott pontjáról ritkán lát-
ható.

Viszont 2011. január 4-én a
Komárom környékén lakók
részleges napfogyatkozás
szemtanúi lehettek, akik
egyúttal igen szerencsésnek
is mondhatják magukat,
mert Szlovákiából mindössze
a Csallóköz lakói láthatták
ezt az igen ritka égi jelensé-
get. Ennek a régiónak a ke-
leti határán, Bátorkeszin még
éppen megfigyelhető volt a
jelenség. Az itt élő Bohos Ti-
bor amatőr csillagász sikere-
sen megörökítette az égi já-
tékot.

„A napfogyatkozás 8:05-
kor kezdődött és 10:57-ig tar-
tott. A Hold legjobban 9:27-
kor takarta el a Napot a sze-
münk elől (78%-ban), ekkor a
táj sejtelmes fényben úszott.
A figyelmes szemlélő megfi-
gyelhette, hogy a szokásostól
eltérően napkelte után nem
fokozatosan nőtt a táj fé-
nyessége, hanem éppen a
napfogyatkozás miatt először
kicsit nőtt, majd ismét csök-
kenni kezdett, amely a 78%-
os kitakarás miatt már szem-
betűnő jelenség volt. Ha-

zánkból utoljára 1999. au-
gusztus 11-én látszott a teljes
napfogyatkozás, ezt meg-

előzve pedig 1842. július 8-
án. A teljes napfogyatkozá-
sok az égbolt gyönyörű és
egyben félelmetes jelenségei.
Ezeket évezredek óta látják
az emberek és figyelik meg a
csillagászok. Régen baljós elő-
jelnek tekintették a teljes
napfogyatkozások bekövet-
keztét, és csaknem mindig
megörökítették a teljes nap-
fogyatkozások feltűnését és
az általuk okozott riadalma-
kat a történeti krónikákban
és a vallási könyvekben is.
Ma már tudjuk, hogy a teljes
napfogyatkozások nem je-
lentenek veszélyt a Földre, a
Földön élő emberekre és más

élőlényekre sem. Amikor a
Hold, Föld körüli keringése
során, éppen a Nap és a Föld

közé kerül, akkor jön létre a
napfogyatkozás, mert a Hold-
korong eltakarja a Nap-ko-
rongot. Igaz, hogy a Nap min-
tegy 400-szor nagyobb, mint
a Hold, de éppen 400-szor
meszebb van a Földtől, ezért
takarhatja el a kicsi Hold az
óriási Napot. A napfogyatko-
záskor a Hold, több tucat ki-
lométer széles árnyéka átvo-
nul a Föld felszínén. Ahol a
Hold teljes árnyéka (umbra)
halad végig, ott teljes napfo-
gyatkozást lehet látni, a fél-
árnyékban (penumbra) pedig
részleges napfogyatkozás fi-
gyelhető meg.

Legközelebb ebben a ritka
jelenségben 2015. március
20-án lehet részünk, amikor
nálunk részleges lesz a fo-
gyatkozás, de a vállalkozó
szellemű érdeklődők és csil-
lagászok az északi sarkkör fe-
lett, Izland környékén teljes
napfogyatkozást figyelhet-
nek meg. A teljes napfogyat-
kozásra pedig 2081. szep-
tember 3-án kerül majd sor”
– árulta el lapunknak Bohos
Tibor.

(miriák)
Ifj. Bohos Tibor felvételeiMunka közben ifj. Bohos Tibor amatőr csillagász

A felvétel 9:27 perckor készült,amely a Napot ábrázolja
a legnagyobb, 78%-os kitakaráskor
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Amagyar Suzuki ellenőrzésre visszahívja az
Esztergomban 1997 és 2002 október között
gyártott Swifteket, mert a magyar gyárt-

mányú első lengéscsillapítók rozsdásodása miatt
a keréktartó csonk leválhat a csillapítóról és a
gépkocsi mozgásképtelenné válhat - erősítette meg
az egyik Komárom-Esztergom megyei márkaszerviz tu-
lajdonosa. Ruska Viktória, a vállalat kommunikációs igazgatója
közölte, az átvizsgálás csak Magyarországon 124.375 Swiftre terjed ki. A gyár le-
vélben értesíti a forgalmiba bejegyzett tulajdonosokat, hogy keressék fel a megje-
lölt márkaszervizt. A vizsgálathoz nem szükséges sem a szervizkönyv, valamint
nem számít a garanciaidő lejárta sem, egyedül az értesítő levelet kell bemutatni.
A lengéscsillapító az első kerekek leszerelése nélkül is azonosítható, a kifelé néző
oldalon "BERVA EGER HUNGARY" felirat szerepel. -ga-

Szlovákiában eddig nem
találtak fertőzött árut
Dioxinszennyezés veszélye mi-
att több mint négyezer gazdasá-
got ideiglenesen bezárnak
Németországban, az érintett
üzemek túlnyomó része Alsó-
Szászországban található - jelen-
tette be a német mezőgazdasági
minisztérium.

A szlovák mezőgazdasági mi-
nisztérium múlt pénteken közölte:
ideiglenesen leállította a német-
országi eredetű baromfi és tojás
árusítását a Németországban ki-
robbant botrány miatt, amely so-
rán kiderült, hogy számos ottani
farmon dioxinnal fertőződött meg
a tojás és a hús.

A szlovák mezőgazdasági tárca
elrendelte az Állami Állatorvosi és
Élelmiszerügyi Igazgatóságnak,
hogy az egész ország nagyraktára-
iban ellenőrizze a készleteket. Az
ellenőrök más, Németországból
importált élelmiszereket is meg-
vizsgálnak. A laboratóriumi ered-
ményektől függően dönt a tárca a
további intézkedésekről.

Az Állami Állatorvosi és Élelmi-
szerügyi Igazgatóság a hétvégén
közzétette, hogy Szlovákiában ed-
dig nem találtak olyan Németor-
szágból származó disznó- és csir-
kehúst, valamint tojást, amely rák-
keltő dioxint tartalmazna. b

Négy év után ismét van
alpolgármestere a városnak
December 17-én a Konkoly-
Thege Miklós Művelődési
Otthonban ünnepi ülésen
tették le az esküt a megvá-
lasztott polgármester és a
képviselők.

A novemberi helyhatósági
választások végeredménye
alapján négy év után változás
állt be a város vezetésében,
hiszen 4 független, 2 Smer-
es, 4 MKP-s és 1 Most-Híd-as
képviselő lett az önkormány-
zat tagja. A várost továbbra is
Zemkó Margit polgármester
fogja irányítani, aki el-
mondta, nagy megtisztelte-
tés egy ember számára, ha hi-
vatása, közéleti tevékenysége
során a többiek, sőt a város
lakosságának nagy része, kö-
zös ügyeik intézésével bízza
meg. A választások nagyszerű
lehetőséget kínálnak az
egyéni és közösségi törekvé-
sek találkozására.

Négy év után ismét lesz al-
polgármestere a városnak,
mivel a polgármesternő Né-
meth Lászlót (Most-Híd) je-

lölte a posztra, aki elsősorban
a különböző projektek kidol-
gozását és az uniós pénzek le-
hívását fogja kézben tartani.
„Négy évvel ezelőtt az MKP
javaslatát nem tudtam elfo-
gadni. Kértem őket, hogy a
funkcióba mérnök végzett-
ségű személyt nevezzenek, de
nem tették meg. Négy év
után lesz segítőm, aki az eu-
róalapok kihasználását fogja
irányítani. Ez nagyon igényes
munkakör, tele különböző ki-
mutatásokkal. Eddig ezt a fel-
adatkört a hivatal dolgozói
végezték, akiknek ez nélkül
is sok munkájuk van“ – fej-
tette ki döntését Zemkó Mar-
git.

A képviselő-testület hatás-
körében, takarékossági okok-
ból az eddigi nyolc helyett hat
bizottság fog dolgozni. A
pénzügyi, vagyonkezelő és
közbeszerzési bizottsága el-
nöke Karol Lovász (független
képviselő), a vállalkozói, épí-
tésügyi, regionális fejlesztési
és környezetvédelmi bizott-

Ógyalla

ság elnöke Stefan Tomašcin
(független), a szociális, lakás-
ügyi és egészségügyi bizott-
ság elnöke Anna Žigová
(Smer), míg az oktatásügyi és
kulturális bizottság elnöke
Mária Hamranová (függet-
len). A sport- és ifjúsági bi-
zottság elnöke Ján Štefánik
(független), a közrendi és köz-
lekedési bizottság elnöke pe-
dig Mikulás Kašík (Smer) lett.
Hegyi Zoltán (MKP) képviselő
a kinevezésekkel kapcsolat-
ban kifogásolta, az MKP kép-
viselői egyetlen bizottságban

sem kaptak kinevezést. „Az
öttagú bizottságokban min-
den képviselő dolgozhat“ –
reagált a polgármester a kép-
viselő megjegyzésére.

Az alakuló ülésen a képvi-
selők titkos szavazással sza-
vaztak a polgármester 65%-os
fizetésemelésének javaslatá-
ról. (Az elmúlt négy év alatt a
polgármester minimálbért
kapott).

Az MKP képviselője, Egy-
házi Zoltán ezzel kapcsolat-
ban megjegyezte: a gazdasági
válság idején mindenki kü-
lönböző ésszerű intézkedé-
sekkel próbál javítani anyagi
helyzetén. Amíg nem ismer-
jük a város elmúlt évi zárását
és az idei év költségvetését,
legyünk visszafogottabbak.

„Az elmúlt négy év alatt a
törvény értelmében a mini-
mális bérért dolgoztam, min-
denféle jutalmak nélkül. El-
utasítom a túlzott béremelést,
de motivációra szükség van.
A munkámat nem a pénzért
teszem. Ógyallán születtem
és ebben a városban szeret-
ném folytatni a megkezdett

„művemet“. Ehhez mindnyá-
jukra szükségem lesz“ – hang-
súlyozta a polgármester azzal,
hogy országos méretben 10%-
kal kisebb lesz a polgármes-
terek fizetése.

A képviselők végül a ma-
gasabb bérét megszavazták.

„Köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, akik
az elmúlt évek során sokat
tettek azért, hogy egy épülő-
szépülő városban élhetünk.
Reményeim szerint az újon-
nan megalakult képviselő-
testületet egységbe forrasztja
városunk érdekeinek szolgá-
lata. Bízom abban, hogy vala-
mennyi polgártársamban
megértő, a város fejlődése ér-
dekében együttműködő part-
nerre találok, mert hiszem,
hogy közös célunk a sikeres
jövő. Kívánom, hogy majd a
négy év múlva esedékes el-
számolások során mindenki
bizonyuljon méltónak a ma
megkapott bizalomra“ –
mondta az önkormányzat
első ülése után a polgármes-
ter.

(miriák)

Zemkó Margit

Veszélyes alkatrész
a Suzukiban

Emelkednek a magyar úthasználati dí-
jak: drágább lesz az autópálya-matrica.
A postai szolgáltatásokért, valamint a
dohányáruért is többet kell majd fizetni
a jövőben.

Az autópálya-matricák díjemelésének
elsődleges oka az euró/forint árfolyam
változása. Durván nő a személyautósok
által leggyakrabban vásárolt, négynapos
autópálya-matrica ára (ami már évek óta
nem is matrica, csak egy igazolás a díjfi-
zetésről, amit el kell tennünk): az idei
1170 forintos – nyári szezonban, május
elejétől szeptember végéig 1530 forintos –
díj 1650 forintra változik, ami az alacso-

nyabb, hét hónapig fizetett sztrádadíjnál
41 százalékkal (a nyári értéknél 7,8 száza-
lékkal) magasabb. Eltörlik a téli kedvez-
ményeket, és egész évben egységessé vá-
lik a tarifa. Az éves sztrádadíj személyau-
tóknak 40 000, teherautóknak 115-215
ezer forintba kerül majd. A Posta is drágít,
az árak átlagosan 4,8 százalékkal nőnek.
A szabványlevél díja 80-ról 90 forintra nő,
az elsőbbségi küldeményekért 105 helyett
115 forintot kell fizetni. A levelezőlapok
nem drágulnak. Drágul a cigaretta és a
dohányáru, mert nő a jövedéki adójuk, át-
lagosan egy doboz cigaretta 16 forinttal
fog többe kerülni, mint ez év végén.

(s)

Több magyar szolgáltatás is drágul
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A tavalyi évben régiónkban
megnőtt az autólopások
száma, ezen belül is pedig a
trükkös autólopás. Nemrég
egy komoly pénzösszegű
BMW-t „kötöttek el” az arra
szakosodott tolvajok.

Az óvatosság egyik autótu-
lajdonosnak sem árt. Szeret-
nénk felhívni a figyelmet né-
hány egyre jobban terjedő lo-
pási módra.

Az egyik a hagyományos
módszerrel dolgozó, amikor
betöréssel vagy besurranással
szerzik meg az autó kulcsait.
Könnyű dolga van az elköve-
tőknek, mert szinte mindenki
a bejárati ajtó melletti fogason,
vagy a fogason logó kabát zse-
bében tartja a kulcsot, s ha
mégsem, akkor a női táskában,

vagy a nadrág zsebében a szé-
ken. Ha az autó nem a garázs-
ban áll, a távirányitós központi
zár jóvoltából hamar megtalál-
ják az utcán parkoló autót is.
Ezért fontos, hogy az autónk
kulcsait hazaérve egy bizton-
ságosabb helyen tároljuk.

A másik módszer a trükkös
lopásnak hívott technika,
amelynek lényege, hogy ráve-
szik a vezetőt, hogy szálljon
ki az autóból. Ekkor az elrej-
tőzött bűntárs beugrik az au-
tóba és elhajt vele. Ennek
számtalan formája van: kert-
kapun való kiálláskor a kocsi
elé tolják a kukát, az utcán
balesetet színlelnek, esetleg
belehajtanak a kiszemelt au-
tóba, a parkoló autó hátuljára
csörömpölő konzervdobozo-
kat kötnek, hogy elindulás
után a tulajdonos megnézze,
honnan ered a zaj, stb. Ezért
fontos szabály, hogy akármi-
ért is kell kiszállnunk az au-
tóból, akár csak egy pillanatra
is, mindig tegyük el a kulcsot
a zsebünkbe.

A harmadik ilyen módszer
a rablás, amikor a megálló

jármű ajtaját feltépve kiszál-
lásra kényszeítik a tulajdo-
nost. Ezért menet közben
mindig tartsuk zárva az ajtó-
kat, illetve szereltethetünk
rablásgátlót is a járművünkbe,
ami akkor aktíválódik, ha járó
motor mellett kinyitják a ve-
zető felőli ajtót. Vagy egy má-
sik, igen gyakori eset a ben-
zinkutas szinjáték. Ez rend-
szerint úgy történik, hogy a
benzinkútnál kiszúrják az

autó gumiját, s mire ezt az ál-
dozat néhány száz méter után
észreveszi és megáll, segítsé-
get színlelő bűnözők kirabol-
ják. Az utcai kéregetők eluta-
sítás esetén belerúghatnak a
kerékbe. Ha szög van a cipő-
jükre erősítve, azzal szintén
kilyukaszthatják a gumit, a
színjáték ugyanaz, mint
előbb. Előfordul, hogy kisebb
koccanást idéznek elő, s ami-
kor az áldozat kiszáll meg-
nézni mi történt, akkor valaki
– rendszerint egy harmadik –
kocsiból beugrik a helyére és

sebesen elhajt a kocsival. A
módszert szívesen alkalmaz-
zák – többnyire kelet-európai
bűnözők – az autópályákon,
de a városokban is.

A baj megelőzhető, ha be-
lülről állandóan zárva tartjuk
az összes ajtót. Ha kiszállunk,
a kulcsot okvetlenül vegyük
magunkhoz, baleset esetén
pedig hívjunk rendőrt. Meg-
eshet, hogy az ülésre helye-

zett táskánkat egy motoros,
vagy a piros lámpánál egy gya-
logos az ablakot betörve elra-
gadja. Megelőzhető, ha a tás-
kát a padlószinten tartjuk, s
lehetőleg akkor sem teszünk
bele pótolhatatlan értéket.
Ám van egy, az utóbbi időben
egyre jobban elterjedt lopási
mód, ami ellen jelenleg tehe-
tetlenek az autósok, de még a
szakemberek is, bár már készí-
tik az ellenszerét, de szerin-
tünk addig még sok víz lefolyik
a Dunán. A kulcsról lelopott
kódos autólopás. A trükk egy-
szerű, a védekezés annál ne-

hezebb. Kell hozzá egy elem és
a kódlopóegység. Befér egy ki-
sebb zacskóba, s önállóan dol-
gozik. Maga a készülék pici,
nagyjából akkora, mint egy
normál 9 voltos zsebtelep.

A parkolóba beáll az autó, a
kis szerkezet pedig az ajtózár
jelét rögzíti. Mindez nem több
néhány percnél. A kódot át-
töltik egy számítógépre, a
program elkészíti a megfej-
tést, a barkácsolt távirányító
pedig megkapja a jelet. Ezek
után a kiszemelt kocsit a tu-
lajdonos tudta nélkül bármi-
kor kirabolhatják. A kódlopó
úgy működik, mint az eredeti
távirányító. A tolvaj nem hagy
nyomot maga után, az a leg-
rémisztőbb az egészben, hogy
talán saját környezetünk sem
veszi észre, hogy autónkat
„meghekkelték”.

A fenti felsorolás messze
nem teljes, a cikkünkkel csak
arra szerettük volna felhívni
a figyelmet, hogy sokkal na-
gyobb a lehetősége annak,
hogy mi is áldozatokká vál-
hatunk, mint azt a legtöbben
gondolják. -pint-

Trükkös autólopások felsőfokon

HHaa  kkiisszzáálllluunnkk,,  aa  kkuullccssoott  ookkvveettlleennüüll  vveeggyyüükk  mmaagguunnkkhhoozz

Több adókedvezmény
is megszűnik
Január elsejétől számítva több adókedvezménynek is búcsút mondhatunk. A ki-
egészítő nyugdíjbiztosítás, az életbiztosítás, és a célmegtakarítások egyéb fajtái nem
számítanak adómentesnek.

A magánvállalkozók átalányként  elszámolható kiadásai korábban három sávba es-
tek (25, 40 és 60 százalékos), ezeket a kategóriákat egységesen negyven százalékban ha-
tározták meg. A jövedelemadóról szóló törvény módosítása következtében változott az
alkalmi munkákra illetve bérbeadásra vonatkozó adóalap - 926 euróról 500 euróra csök-
kent. Az egészségügyben dolgozó munkavállalók már nem számolhatják el adómen-
tes kiadásként a szakmai tanulmányaikat.

A változások a gazdasági mentőcsomag részét képezik, a kormány reméli, hogy a költ-
ségvetési hiányt az idén 8 százalékról 4,9 százalékra tudja csökkenteni - ez mintegy 1,75
milliárd euróval kedvezőbb mérleget jelent a büdzsében. b

Rekordmagas lett
a benzin ára
Nagyjából 6,5 centtel fize-
tünk többet a benzin li-
terjéért, míg a gázolaj li-
terenként 6 centtel lett
drágább. A drágulás a kor-
mány intézkedéseinek kö-
vetkezménye.

Az üzemanyagok árát
kedvezőtlenül befolyásolja
az áfa 19-ről 20 százalékra
emelése, a bioüzemanya-
gok adókedvezményének
eltörlése, valamint a kő-
olajtartalék létrehozására
bevezetett járulék is.

A legnépszerűbb 95-ös
benzin literje januártól át-
lagosan 1,390 euróba kerül
majd, míg a gázolaj eseté-
ben 1,265 euró lesz az ár.

„A drágulást követően a
benzin ára történelmi csú-
cson lesz. A gázolaj ára utol-
jára 2008 őszén volt ilyen
drága. Ez akkor volt, amikor
mindannyian azt hittük, az
üzemanyagok már nem le-
hetnek ennél drágábbak“ -
jelentette ki Tomáš No-
votný közlekedési szakértő. 

Hozzátette, az LPG lite-
renként 9,9 centtel kerül
majd többe, míg a CNG ki-
lónként 20 centtel.

Az üzemanyag drágulása
miatt elsősorban a lengyel
határ mentén alakulhat ki
benzinturizmus. Lengyel-
országban ugyanis jelentő-
sen alacsonyabb a benzin
ára, mint nálunk, helyen-

ként akár 15 centet is lehet
spórolni egy literen. 

Csehország és Magyaror-
szág esetében nehéz lesz
olyan határ menti kutat ta-
lálni, ahol olcsóbb a ben-
zin, mint Szlovákiában.
Ugyan ez érvényes Ausztri-
ára is, ahol januártól a kor-
mány intézkedései nyo-
mán szintén drágul az
üzemanyagok ára. -b-
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Tisztelt nagymegyeri, kul-
csodi, gútai, nagykeszi,
kolozsnémai, és a kör-

nyékbeli falvak lakói, vala-
mint a nagymegyeri 23. sz.
Arany János Cserkészcsapat és
a nagymegyeri Egészségkáro-
sultak Szervezetének tagjai!

A szervezetünk vezetősége
örömmel tudatja Önökkel,
hogy a kupakok gyűjtése már
eddig is eredményes volt a kis
Zalka Noel számára. A gyűj-
tésnek köszönhetően Noel-
nek sikerült december elején
kijutnia Amerikába, egy orvos-
csoporttal konzultálni. Meg-
egyeztek a további lépések-
ben. Ha minden rendben lesz,
a következő konzultációra már
márciusban sor kerülhet. Noel
ezúton szeretné megköszönni

a kupakokkal nyújtott segítsé-
get. 

A kisfiú boldog, egészség-
ben gazdag új évet kíván min-
den jóakaratú embernek. To-
vábbra is várjuk az összegyűj-
tött kupakokat a kis Noel és a
többi beteg gyermek megsegí-
tésére. 

A nagymegyeri Egészségká-
rosultak Szervezete békés, bol-
dog új esztendőt kíván min-
denkinek. 

A kupakokat a következő címre várjuk:
Zväz zdravotne postihnutých, 
Sídl. M. Korvina, Veľký Meder

Elérhetőség: Sörös Antal, Tel.: 0908 15 92 54

A lakástűz miatt 
kiköltöztették őket

A nagymegyeri tűzoltókat 0 óra 28
perckor riasztották, hogy a buszállo-
máshoz közeli, egykori cselédlakások
tetőszerkezete ég. A lángokkal végül
tizenöt tűzoltó vette fel a küzdelmet,
két-két egység érkezett Dunaszerda-
helyről és Nagymegyerről. Az oltási
munkálatokat megnehezítette a zord
időjárás is, a hidegben többször is be-
fagytak a tűzoltóautók csapjai, a víz a
tetőszerkezetre is ráfagyott, ami nehe-
zítette a munkálatokat. Hajnali négy
óráig tartott az oltás, két lakásegység
teljesen kiégett, de másik öt is lakha-
tatlanná vált a víz miatt, összesen hét
lakásból kellett kiköltöztetni az em-
bereket. 

Vélhetően az egyik lakásban nyílt
lánggal manipuláltak, ez okozhatta a
tüzet, de ezt még szakemberek vizs-
gálják. Személyi sérülés szerencsére
nem történt, de a harmincegy ember-
nek ideiglenesen rokonokhoz és is me-
 rősökhöz kellett költöznie. 

Az utóbbi helyzet megoldására más-
nap egy stáb ült össze a városházán,
melynek legfontosabb feladata volt,

hogy átmeneti szállást biztosítson a
károsultaknak, mondta  Kucsera Ilona
hivatalvezető, aki érdeklődésünkre ar-
ról is beszámolt, hogy végül a Vasút ut-
cában található városi tulajdonú épü-
letre (a volt VÚB bank) esett a választás.
Ide már kedden beköltözhettek a leg-
rászorultabb emberek. Néhányukat
meg a sporttelepen található egyik
épületben szállásolták el. Beköltözés-
kor gyorssegélyt kaptak az emberek: a
felnőttek 35, míg a gyerekek 15 eurót.
A tűzeset utáni napokban egyszeri me-
leg ételt biztosítottak a károsultaknak.
A foganatosított megoldások egyelőre
ideiglenesek, az önkormányzat sem
volt felkészülve a történtekre, ezért mi-
nél hamarabb szeretne egy akcióter-
vet kidolgozni az ilyen és hasonló ese-
tekre. Hogy mi lesz a kiégett épület
sorsa, mely amúgy is lepusztult álla-
potban volt, felújítás vagy lerombolás?
Erre csak a széleskörű vizsgálat adja
meg a választ. Ahogy a károk pontos
összegére is.

Kovács Zoltán 
fotók: K. Z.

Dermesztő 
hidegben futottak

Négy ifjúsági csapat részvételével rende-
zett futballtornát a Nagymegyeri Városi
Sportklub. A december 29-i teremtornán a
Dunaszerdahelyi járásból a nagymegyeri,
ekecsi és balonyi ifik, valamint a komá-
romi járásbeli lakszakállasiak vettek részt a
városi sportcsarnokban lezajlott esemé-
nyen.

A kiírás szerint mindenki mindenkivel
megmérkőzött a 25 perces találkozókon. A IV.
ligás hazaiak csak a harmadik helyen végez-
tek, az V. ligában futballozó balonyiak lettek a
másodikok, míg a tornagyőzelmet a Területi
Bajnokságban szereplő ekecs-apácaszakálla-
siak hódították el. A lakszakállasiak pont nél-
kül utolsóként végeztek. Az első három he-
lyezett csapat egyaránt hat-hat pontot szer-
zett, így végül a gólkülönbség döntötte el a
sorrendet. 

Eredmények: 
Nagymegyer – Ekecs-Apácaszakállas 2:1, 
Balony – Lakszakállas 4:2, 
Nagymegyer – Lakszakállas 2:1, 
Ekecs-Apácaszakállas – Balony 3:2, 
Nagymegyer – Balony 1:2, 
Ekecs-Apácaszakállas – Lakszakállas 6:3. 

A futballtorna végső sorrendje: 
1. Ekecs-Apácaszakállas 6 pont 

(10:7-es gólarány, +3 gól), 
2. Balony 6 pont (8:6, +2), 
3. Nagymegyer 6 pont (5:4, +1), 
4. Lakszakállas 0 pont.

Szöveg és kép: Kozo 

Csak a gólkülönbség döntött 

Nagymegyer város önkormányzata
második alkalommal rendezte meg
óévbúcsúztató futóversenyét. Tavaly
és most is december 30-án zajlott a
sportesemény. 

Idén már több versenyző jött el,
mint az előző évben, amikor tizenki-
lencen álltak rajthoz. A mostani meg-
mérettetésre már harminchárman ne-
veztek, ebből huszonnégy volt a fel-
nőtt és kilenc a gyerekversenyző. A
táv korcsoportok szerint változott, a
Bartók Béla téren volt a rajt és a cél is.
Az idei futóversenyre nem csak a Du-
naszerdahelyi, de már a Komáromi és
Galántai járásból is érkeztek verseny-
zők. „A -7 fokos hideg is próbára tett
bennünket, ilyenkor még a lélegzet-
vétel is nehezebb, szinte égeti az em-
ber légcsövét. Nagyjából ugyanazt az
időt futottam meg, mint tavaly“ - tud-
tuk meg az 50 év feletti korosztály
győztesétől, a nagymegyeri Molnár
Lászlótól, aki az előző évben is meg-
nyerte kategóriáját. Mivel ő is segíti a
verseny megszervezését, lebonyolítá-
sát, ezért reményét fejezte ki, hogy jö-
vőre majd meg tudnak hirdetni egy 60
év feletti korcsoportot is. A futóver-
seny lebonyolítását többen támogat-
ták,  köztük a dunaszerdahelyi illető-
ségű Csallóközi Olimpiai Klub is. Az
egyes korcsoportok dobogósai:

12 év alatt – fiúk (900 m): 1. Rigó
Dávid (Ekecs), 2. Szabó Márk (Nagy-
megyer), 3. Balaskó Patrik (Nagyme-
gyer), 

lányok (900 m): 1.Molnár Zsu-
zsanna (Nagymegyer)                                                              

13-15 évesek - fiúk (1800 m): 

1. Tóth Máté (Ekecs), 2. Gajdoschik
Viktor (Vásárút), 3. Szabó Zsolt (Nagy-
megyer) 

16-18 évesek - lányok (2700 m):
1. Soós Mónika  (Nagymegyer), 2.
Rozbroj Alexandra (Komárom) 

19-35 évesek - férfiak (4500 m): 
1. Hodossy Péter (Csallóközkürt), 2.
Orth József  (Nemeskosút), 3. Tomič
Dušan (Galánta), nők (4500 m): 1. Föl-
des Zsuzsa (Nemesócsa) 

36-49 évesek - férfiak (4500 m):
1. Ritter Lajos (Dunaszerdahely), 2. To-
mič Peter (Galánta), 3. Kele Géza (Du-
namocs), nők (4500 m): 1. Soós Mó-
nika (Nagymegyer)                                                                         

50 év felettiek - férfiak (4500 m): 
1. Molnár László (Nagymegyer), 2. Bögi
Sándor (Dunaszerdahely), 3. Józsa
Gyula (Nagymegyer), nők (4500 m): 1.
Horváth Etelka (Dunaszerdahely), 2.
Csóka Vilma (Lakszakállas).

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

A fekete mezben játszó ekecs-apácaszakálla-
siak a lakszakállasiak elleni utolsó mérkőzé-
sükön elért 6:3-as eredményükkel lettek tor-
nagyőztesek

Kupaksegítség

Összesen har-
mincegy embert,
köztük tizenhét
gyereket kellett
kiköltöztetni a
december 19-én
hajnalban tör-
tént tűzeset után
az Eper utcában
található városi
tulajdonú szociá-
lis lakásokból. 

Igazi utcai futóverseny volt
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Karácsonyi ajándék
18 család részére
Járásunk legnagyobb lélekszámú községé-
ben a karácsonyi ünnepek előtt ünnepé-
lyesen átadták az Üzletsor utcában az
újabb bérlakást, 18 boldog család részére.
Az építkezés megvalósítását a Régiófej-
lesztési és Közlekedési Minisztérium  230
240, az Állami Lakásépítési Alap 537 230
eurós hitellel, a község pedig 85 000 euró-
val támogatta, saját forrásból.  

Az építkezés 2009 júliusában kezdődött el
és 17 hónapig tartott. A lakásegységben 6
egyszobás 49,94, 6 kétszobás 61,10 és 6 egy-
szobás 41, 87 négyzetméter területű lakás

van megépítve.  
Az ünnepélyes átadáson megjelentek az

Állami Lakásépítési Alap nyitrai és komá-
romi képviselői, akik nagyra értékelték a pol-
gármester és a képviselő-testület munkáját.
Meggyőződésüket fejezték ki annak remé-
nyében, hogy az új bérlakás hozzájárul a köz-
ségben élő fiatalok életminőségének növe-
léséhez. 

A kulcsot a boldog tulajdonosoknak
Tünde Némethová, a Nyitrai Kerületi Épít-
kezési Hivatal elöljárója adta át. 

A község 2011-ben is folytatni szeretné a la-
kásépítési programját, s újabb 18 bérlakás
építését tervezi.

(miriák) 
Holop Ferenc felvételei

Naszvad

Az újabb bérlakás ünnepélyes átadását
Tünde Némethová, a Nyitrai Kerületi Épít-
kezési Hivatal elöljárója, Haris József polgár-
mester és Ján Lucza hivatalvezető tartotta

A karácsonyi ünnepek előtt adták át az Üz-
letsor utcában az újabb bérlakásokat, 18 bol-
dog család részére

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.

�

Marcelházán a Jurki töltőállomás udvarában!
Marcelháza, Fő út 1635/1C, Mobil: +421 905 490 104
e-mail: agatkn@zoznam.sk vagy agatkn@freemail.hu 

Akác - burkolóanyag

Akác - teraszdeszkák
- natúr - különböző típus

- füstölt - különböző típus Akác - svéd padló

Bővített
kínálat!

Nem csak fenyő-, hanem lomblevelű fűrészárut is forgalmazunk (akác, tölgy, bükk...)

Az év vége mindig tartogat meglepetéseket, bár a decemberben sorra kerülő hagyomá-
nyos ünnepi koncert, amit a helyi református templomban rendeztek, nem volt meglepe-
tés, márcsak azért sem, mivel tavaly az ötödik alkalommal tartották. 

A négy falu (Csallóközaranyos, Keszegfalva, Megyercs,
Tany) részvételével rendezett találkozó előtt ökumeni-
kus istentiszteletet tartottak, majd ezután következett a
közel másfél órás koncert, melyben karácsonyi énekek
hangzottak el a már említett falvak éneklőcsoportjainak
bemutatásában. A találkozó létrejöttében nagy szerepe
volt a négy polgármesternek, akik közösen szervezték il-
letve készítették elő ezt a rendezvényt. Bebizonyoso-
dott hogy a falu részéről  igény mutatkozik az ilyen jel-
legű rendezvények szervezésére. Ezt bizonyítja a kö-
zönség érdeklődése és a telt házas templom. -pint-

Farkas Adél felvétele

Évvégi koncert 
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Gazdag és sokszínű tevé-
kenységükről adtak számot
A Csemadok helyi szervezetének évzáró taggyűlése az
alapiskola tanulóinak műsorával indult, majd Simonics Ti-
bor vezetőségi tag köszöntötte a jelenlévőket, köztük Ha-
ris József polgármestert. 

Ezek után egy perces néma csenddel emlékeztek a 2010-
es évben elhunyt Csemadok tagokra: Lakatos Pál, volt Cse-
madok elnökre, Ledniczky Józsefre és Fujasz Júliára, mad a

szervezet elnöke, Dobosi Róbert tartotta meg éves beszá-
olóját és ismertette a 2011-es év terveit. Az elnöki beszámo-
lóból is kitűnt, hogy az 1002 tagú szervezetben rendkívül gaz-
dag és sokszínű kulturális esemény közül választhattak az ér-
deklődők. Az évet a Vince-bállal kezdték, majd
far    sang  búcsúztatót tartottak és részt vettek Nagyigmándon
a 21. Mátyásnapi Tavaszváró Néptáncfesztiválon. Márciusban
megemlékeztek a magyar szabadságharcról, majd április-
ban Szőnybe látogattak a zenei fesztiválra. Húsvét előtt tánc-
 házat és kézműves foglalkozásokat  szerveztek. Májusban
Martosra látogattak, a Pünkösdi ünnepségekre. Ebben a hó-
napban a fiatalok részére csocsóbajnokságot szerveztek. Jú-
niusban került sor a Művészetek Hete rendezvényre. A cite-

razenekar első alkalommal kapott meghívást a Tatai Soka-
dalom kulturális eseményre. Három csoportjuk vett részt az
Ógyallai Népművészeti Fesztiválon. A Csúzi Falunapon a
Pettyem  tánccsoport lépett fel. Júliusban részt vettek a ko-
lozsnémai Járási dal- és táncünnepélyen, a dunaszerdahelyi
népzenei táborban, a tiszakécskei citeratáborban. Augusz-
tusban Ipolybalogon, Szulokon léptek fel a citerások, majd
megrendezték a 21. Szent István-nap és a kenyér ünnepét a
községben, de ellátogattak Bécsbe is, a Bécsi Magyar Katoli-
kus Egyházközség meghívására.

Az őszi idényt táncházzal kezdték, majd segítettek a Nasz-
vadi Napok szervezésében. Decemberben megünnepelték a
História zenekar megalakításának ötéves évfordulóját.

A szokásokhoz híven ez alkalommal köszöntötték kerek
évfordulós aktivistáikat, ez esetben a következőket: Nagy
Magdolna  és Kis Ferenc 70 éves, Csontos Mária, Nagy Fe-
renc, Kovács László és Dudák Ferenc 60 éveseket.

Az ünnepeltek megajándékozása után a jelenlévők elfo-
gadták a 2011-es év tervét, majd a helyi Nyugdíjasklub ének-
lőcsoportjának fellépésével ért véget az évzáró gyűlés.

Miriák Ferenc
Dobosi Róbert felvételei

Naszvad

A Búzavirág vegyes kórus a népzenei együttesek országos
minősítésében arany fokozatot érdemelt ki

A Pettyem tánccsoporttal kiegészülve gazdag és sokszínű
kulturális tevékenységet folytat a Csemadok helyi szervezete

A Leader program eredményei

Sikeres pályázat eredmé-
nyeit észlelhetik a gelléri la-
kosok. A 4 415 euró értékű
Leader program, melynek 10
%-a önkormányzati pénz, le-
hetővé tette, hogy a község
területén padokat és sze-
méttárolókat helyezzenek el. 

A 16 darab pad, amely a ját-
szótéren, a templomnál, vala-

mint a település főterén il-
letve a buszmegálló közelé-
ben lett üzembe helyezve,
büszkén szolgálja a helyi la-
kosság kényelmét. Főleg az
idősebb lakosok örülnek a
község padjainak. A buszravá-
rás pillanatai a padokon
töltve gyorsabban múlnak, s
egy kis eszmecserére is okot

adnak. Ezekkel az új padokkal
már 40-re nőtt a padok száma
a községben. A programban
szerepelt még 8 darab sze-
méttároló is, melyek a már
említett helyeken töltik be
funkciójukat. Rácz László pol-
gármester elmondta, hogy az
önkormányzat távlati tervei-
ben szerepel még a közvilágí-
tás felújitása a község egész
területén, továbbá a járdák, a
parkolók felújítása szintúgy
mint a temető kerítéseinek a
cseréje, valamint a kultúrház
berendezéseinek cseréje il-
letve felújítása. Persze ez
mind attól függ, hogy lesznek-
e nyertes pályázataik, melyek
által a tervezett céljaikat meg-
valósíthatják – fejezte be tájé-
koztatását a falu polgármes-
tere. -pint-

Gellér

Comenius – három középiskola kapcsolata
Az eTwinning program az európai iskolák
Információs és Kommunikációs Technoló-
giák segítségével folytatott együttműkö-
dési tevékenységeit segíti elő annak érde-
kében, hogy megkönnyítse számukra a rö-
vid vagy hosszú távú nemzetközi
part nerségek kialakítását bármilyen tan-
tárgyi területen.

Az Ógyallai Építőipari  Szakközépiskola pe-
dagógusai, Andrea Bojnáková  és Zdenka
Vráblová keresték a partneriskolákat a víz ki-
használásáról szóló közös projekt kidolgozá-
sára.

2008 áprilisában és májusában  az eTwin-
ningnek köszönhetően  sikerült két partner-
iskolát találni, így az iskolának  lehetősége
nyílt  bekapcsolódni egy közös  európai
szintű Comenius  projektbe. 

Felhívásukra elsőként a finnországi Askola
gimnázium tanára, Samuli Hanski válaszolt
és segítségül hívta kolleganőjét J. Vuoltee-
nahot. A finn partner ötlete alapján  egy har-
madik partneriskolát  is meghívtak az együtt-
működésre, ez pedig az észtországi Talin-Ki-
ili gimnázium lett. Az észt partnerek Mari
Hinnov és Lembi Kivil. 

Észtországi találkozó 2010 novemberében.
Balról jobbra: Zdenka Vráblová, Heiszki Gá-
bor, Hervay Tamás, Répási Tamás, Vida
Anita, Cápa Róbert és Marta Kluvancová

2010 november 17-től  a projekten dolgozó
öt diák – Vida Anita, Heiszki Gábor, Hervay
Tamás, Répási Tibor, Cápa Róbert és három
pedagógus – Marta Kluvancová igazgatóhe-
lyettes, Elek Adriana a projekt irányítója és
Zdenka Vráblová Észtoroszágba látogattak. 

A háromnapos kirándulás első napján az
egyes iskolák tanulói bemutatták iskoláju-
kat és hazájukat. Ezt követte a plakát-verseny
kiértékelése. Vida Anita plakátjával az első dí-
jat szerezte meg. A második  napon meglá-
togatták a vízgazdálkodási üzemet. Este a Vá-
rosi Operában,  a Három muskétás c. balettot
nézték meg. A harmadik napon Tallinnt és
környékét nézték meg. 

Az észtországi kirándulás után a projekt
2011 áprilisában folytatódik, akkor Finnor-
szágba látogatnak az ógyallai tanulók és pe-
dagógusok.

A 2010/2011-es tanévben az iskola összes
évfolyamából bekapcsolódtak a diákok az
eTwinning szakkör  tevékenységébe és pro-
jektjeibe. Az eTwinning program egyre szé-
lesebb körben terjed el hazánkban éppúgy,
mint Európa más országaiban. 

Miriák Ferenc
Andrea Bojnáková felvételei

A projekt kidolgozói, balról jobbra: Samuli
Hanski, Andrea Bojnáková, Zdenka Vráblová,
Johannka Vuolteenaho, Mari Hinnov és
Lembi Kivil

Ógyalla

nyertesek



10 2011. január 10.   •   DELTARÉGIÓ - HIRDEtÉS

Megyercs

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

A nyugdíjasklub
ünnepelt

A megyercsi községháza tanácsterme adott otthont a helyi
nyugdíjasklub  által szervezett eseménynek,  melyet az elmúlt
év decemberben tartottak meg. 

A szervezők már kora reggeltől készülődtek erre, a számukra
fontos rendezvényre. Az ilyenkor elmaradhatalan díszítéseket,
finomításokat nagy odafigyeléssel végezték, hogy az ünnepi
hangulat még szebb, még felfokozottabb, és az ünnephez méltó
legyen. A délután tartott eseményen saját versek tömkelegével
árasztották el a közönséget. A dalok illetve a versek egymást vál-
tották. 

A jó hangulatot tetézte a vendégként fellépő komáromi Kucz-
man Renáta, aki tisztán csengő énekével sokakat megörven-
deztetett. A klubtagok örültek egymásnak. A vidám programok
közepette azért a beszélgetésekre is szakítottak időt. 

-pint-
Farkas Adél felvétele

Sakkbarátság 
két felvonásban
A Duna–parti községben im-
már hetedik alkalommal
rendeztek nemzetközi sakk-
versenyt lábatlani, tokodi,
muzslai és a helyi „amatőr
sakkozók“ részvételével. 

A tizenhat résztvevőt és kí-
sérőiket a község polgármes-
tere, Duka Gábor köszöntötte,
majd a verseny főbírája,
Szomjú Péter ismertette a ver-
seny lebonyolítási rendjét.

A szervezők a „svájci ver-
senymódot“ választották, ami
azt jelenti, hogy a versenyző-
ket négy csoportba osztották,
ahol mindenki játszott min-
denkivel. Az egyes játszmák 15
percig tartottak. A csoportok
első három helyezettjeit ismét
két csoportba osztották, s a cso-
portgyőztesek játszottak az első
helyért, ezek után alakult ki a
végeredmény: az idei győztes a
karvai sakk-kör vezetője , Hra-
bos Gábor lett, a második he-
lyen Varga Péter végzett szin-
tén Karváról, míg a harmadik
helyet lábatlani versenyző,
Szomjú Péter szerezte meg.

Az eredményhirdetést kö-
vetően Hrabos Gábor, a karvai
sakk-kör elnöke megköszönte
a versenyzők részvételét és út-
ravalóul elmondta: a sakk lo-
gikus gondolkodásra nevel,
erősíti a figyelmet, koncent-
rációkészséget, fejleszti a me-
móriát, eredményesebb tanu-
lásra késztet az élet minden
területén. Hasznos, mert fel-
ébreszti gyermekeink kreati-
vitását. A játék önfegyelemre
és az ellenfél tiszteletére ne-
vel, mert a sakkozó ember
tudja, hogy egy adott prob-

léma megoldásához számta-
lan úton juthat el, és az út so-
rán hozott döntéseiért bizony
vállalnia kell a felelősséget,
sőt, szükség esetén el kell tud-
nia viselni a vereség kelle-
metlen érzését is. A sakk logi-
kája és filozófiája hasonlít leg-
 inkább az élethez.

A nemzetközi sakkverseny
közös baráti beszélgetéssel ért
véget. A sakkbarátság február
második szombatján Muzs-
lán, március elején pedig Lá-
batlanban folytatódik. 

(miriák)

Karva

A lábatlani, tokodi, muzslai és a helyi „amatőr sakkozók“

János-napi borszentelés
János napja a borászok egyik legfontosabb
egyházi ünnepe. Esztergomban, a Kárpát-
medence kereszténységének bölcsőjében
került sor a magyar és a felvidéki borászok
már hagyománnyá vált Szent János-napi
boráldására. 

A szőlősgazdák ezen a napon bort szen-
teltetnek, s minden hordóba öntenek be-
lőle egy pár cseppet, hogy boruk meg ne ro-
moljon, a többit pedig elteszik gyógyítósze-
rül. A szőlőtő termésében összeforr az égi
gondoskodás és az emberi munka. A hívő
ember számára mély üzenetet hordoz a sző-
lőből átnemesült bor: Jézus Krisztus meg-
váltó művének beteljesítése előtt, az utolsó
vacsora asztalánál szeretetének és szenve-
désének jelét, a kenyér mellett, bor színében
hagyta örökül az őt követők számára. A Já-
nos-napi borszentelés egy olyan áldott pil-
lanat, amikor a Teremtő szentesíti azokat a
nemes alkotásokat, melyeket az Ő segítsé-
gével a föld ereje és az emberi tudás, sok-sok
verejték és a szeretet tesz utolérhetetlen,
egyedi és felemelő „teremtménnyé”.

A boráldás szertartását Dr. Paskai László bí-
boros, nyugalmazott prímás érsek végezte
december 27-én délelőtt az esztergomi Bazi-
likában. A borászok János-napi köszöntőjét
Tiffán Zsolt villányi borász, országgyűlési
képviselő mondta a prímási áldást követően.

A Szent János-napi boráldás eredetéről
annyit tudunk, hogy a középkori legenda
szerint Aristodemus pogány főpap azt
mondta Szent Jánosnak, hogy akkor haj-
landó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mér-
gezett borral teli kelyhet és az nem árt neki.
A mérget először két gonosztevővel itatták
meg, akik azonnal meghaltak. Szent János

imádkozott, megáldotta a mérgezett boros-
kelyhet, kiitta és semmi baja nem lett. 

Szent Jánost boros kehellyel a kezében is
szokták ábrázolni, melyből kimászik a kígyó.

A bor az isteni szeretetet is jelképezi, mely-
től menekül a gonoszság, ezért a szentelt, ál-
dott bort a pap a szertartáson jelenlévő hí-
veknek nyújtva mondja: "Igyátok Szent Já-
nos szeretetét".

A 2010. évi új borokat kóstolva arra gon-
dolunk, hogy Szent István királyunknak a
korona-felajánlás mellett még sok más jóté-
teményét, így a szőlőművelés kárpát-me-
dencei elterjedésének elősegítését, szőlő-
borkultúránk fejlődését is megérdemeljük,
nap mint nap egy jó pohár áldott borral em-
lékezhetünk meg államalapítónkról. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A boráldás szertartását Dr. Paskai László 
bíboros, nyugalmazott prímás érsek végezte



A 100 nap fotókrónikája
nem egyszerű képeskönyv –
sokkal több annál. Lélek-
emelő és felkavaró utazás az
újkori történelemben, afféle
modern odüsszeia, amely sze-
mélyes és egyetemes, aktuális
és örök érvényű tanulságok-
kal szolgál. Az elmúlt másfél-
száz esztendő 100 felejthetet-
len eseményét szemelték ki a
szerzők, s választottak hozzá-
juk 100 fotót – hol ismertebb,
hol mostanáig nem publikált
képeket. Öröm és harag, dia-
dal és bukás, remény és két-
ségbeesés sugárzik ezekről a
képekről, mellettük pedig ott
állnak a szemtanúk vissza-
emlékezései, hogy közelebb
vigyenek bennünket ahhoz a
100 naphoz, azokhoz a jeles
vagy rettenetes események-
hez. Háború és haladás, ke-
gyetlen és nagyszerű tettek,
technikai fejlődés és őrült
megszállottság – mindez
együtt valóban feledhetet-
lenné teszi a 100 nap fotókró-
nikáját. 

Minden megidézett pilla-
nat az emberiség történeté-
nek fontos mérföldköve. A
londoni Kristálypalota meg-
nyitása 1851-ben, háborúk a
világ pontjain, a Wall Street-i

tőzsde összeomlása 1929-ben,
a forradalmat megelőlegező
Patyomkin-lázadás, a függet-
len India kikiáltása, a DNS-
spirál felfedezése, a csernobili
atomkatasztrófa, a globális
felmelegedés, a transz   konti-
nentális vasútvonal építése,
Gandhi és a sómenet, a fe-

kete bőrű Jesse Owens olim-
piai diadala a náci Németor-
szágban, Diána hercegnő ha-
lála...

A felemelő érzést sugárzó
képek üdítően hatnak a sok
fájdalom közepette. Jó látni,
amint II. János Pál pápa magá -
 hoz ölel egy AIDS-ben szen-
vedő kisgyereket, vagy amint
az elszánt németek pöröly   c sa -
pásaitól leomlik a berlini fal.

A 100 nap fotókrónikája
látványosan bizonyítja: köz-
vetve vagy közvetlenül min-
den itt megidézett esemény
alapvető hatást gyakorolt a
történelem menetére. Mind -
az, ami ma a világban velünk
és bennünk történik, bizo-
nyos értelemben ezzel a száz
fontos nappal áll összefüg-
gésben. A kőkemény realiz-
mus szól hozzánk a lapokról,
s minden percben átélhetjük
a felfedezés és  a magunkra
ismerés megismételhetetlen
örömét. Ezért a könyv min-
den olvasója  talál majd ked-
venc felvételt. (miriák)

11DELTA •   2011. január 10. RÉGIÓ

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

Vö r ö s  At t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

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

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č.12
AutOšKOLA ELÁN

www.autoskolaelan.sk

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

len 350eur 
s DPH

Vodičský preukaz už za � týždňov

V Januári

Výcvik vodičov na skupinu B 

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: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

tel.: 035/��20 �20, 0�05 31� �51, 0�05 50� 323

VEĽKÁ  AKCIA
Az emberiség történetének nagy pillanatai
- 100 nap fotókrónikája

Könyvajánló

Nagykeszi óévbúcsúztató
Nagykeszin minden évben már hagyo-

mányosan a helyi Vadászszervezet
rendezi a Szilveszteri bált a faluban.

Tavaly már egy hónappal a nagysikerű rendez-
vény előtt - elővételben - elkelt az utolsó jegy is.

A környéken már több éve vonzó
esemény a nagykeszi Szilvesz-
teri bál, ezért talán nem
meglepő, hogy a helyie-
ken kívül távolabbról is
jöttek szórakozni vá-
gyók. „Voltak különle-
ges kérések is, mint pél-
dául: alakítsunk ki 10 –
12 személyből álló asztal-
társaságokat – mondta Szendi
László, a Vadászszervezet elnöke.
Persze ezt jóelőre kellett jelezni, de a vendégek
kívánsága mindenekelőtt. „Minden bálon pró-
bálunk valami érdekeset, maradandót, emlé-
keztetőt nyújtani. Ilyen volt a régebbi időkben
az „aperitív-vadászpohár”, amely különböző va-
dászmotívumokkal volt ékesítve, és ezt a po-
harat minden vendégünk haza is vihette, vagy

ilyen volt az élő újévi malac. Persze mindig
újabb és újabb ötletek kellenek, hisz a közönség
egyre igényesebb. Tavaly egy újdonságot ve-
zettünk be - a koktélbárt, amely látványában
trópikus hangulatot árasztott. A koktélfiú na-

gyon népszerű volt, nem kevésbé az
általa készített „nedűk” – adta

tudtul a bál főrendezője. A
120 személyből álló „szil-
veszteri társulat” jó han-
gulatához egy minőségi
zenekar is dukál, és ezt a
Krém nevéhez méltóan

produkálta is. Az értékes
tombolák éjfél előtt gaz-

dákra találtak. Vadászok lévén
valakinek fácán, nyúl jutott, de volt

olyan is, aki egy mikrohullámú sütővel vagy
egy hegyi kerékpárral lett gazdagabb. „Azok,
akik a szerencséjüket az új évben meg akarták
alapozni, elfogyaszthatták az éjféli lencsét” –
tette hozzá a Vadászszervezet elnöke.

-pint-
Jenei Adrianna felvétele

Január elején egy különleges ünnepségre került sor a ko-
lozsnémai Idősek Otthonában, mivel Gyenesei Baráth
Irma néni, az otthon lakója 101 éves lett. 

Az idős néni vidám hangulatban fogadta a jókívánságokat,
melyeket elsősorban a hozzátartozói, az Idősek Otthona mun-
katársai valamint Szalay Rozália polgármesternő részéről kapott. Min-
denki hozott  egy  kedves ajándékot, természetesen nem hiányozhatott az ilyenkor szokásos
torta sem. Humoráról  tanúskodik az a tény, amikor megmondták neki, hogy 101 éves, hu-
morosan azt válaszolta: „Ez az egy biztos - a ráadás”. Mint ahogy megtudtuk, Irma néni 1999-
től a kolozsnémai Idősek Otthonának lakója. A patasi születésű néni sokáig élt Pozsonyban,
ahol varrónőként dolgozott, később az egyik óvodában tevékenykedett, majd az akkori pozso-
nyi Nők Lapja szerkesztésében is szerepet vállalt. Kedvessége, sajátos humora láthatóan me-
legséget áraszt az otthon lakóinak a hétköznapjaiba. -pint-

Százon túl
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koS
Váratlan fordulatokra számít-
hatsz a szerelmi életedben.
Ideje szembenézni önmagad-
dal, érzéseiddel, és azzal, miért

alakultak így a dolgok.
BIkA

Komoly esélyed van most ki-
lépni a régi kapcsolatodból, de
ez nem megy könnyen, felka-
varó események, szituációk

előzhetik meg a végső döntést.
IkREk

Az önbizalmad visszatér, a rég
áhított szerelem elérhető közel-
ségbe kerül. Légy megértő és el-
fogadó mások gyengeségeivel.

RÁk
Folyton magyarázatokat, ön-
igazolásokat keresel, ahelyett,
hogy próbálnád megoldani azo-
kat a problémáidat, amelyek

már hosszú ideje akadályoznak abban,
hogy végre a saját életedet éld.

oRoSzlÁN
Könnyen lehet, hogy illúziókat
kergetsz, a boldogság akkor kez-
dődik, amikor belefeledkezel a
másikba és nem azt vizsgálod,

hogy minden feltételnek eleget tesz-e.
Szűz

Szükséged van új kihívásokra,
hogy a legjobb formádat tudd
hozni. Flörtölésre alkalmas ez
a hét, akár egy új partner is

megjelenhet a láthatáron.
MÉRlEG

Előfordulhat, hogy máshol sze-
retnél lenni, mint ahol éppen
vagy. Gondolj arra, ha békes-
ségben vagy önmagaddal, ak-

kor a környezeted is hasonlóképpen vi-
szonyul majd hozzád.

SkoRPIÓ
Még mindig nem vagy képes
rendet tenni a gondolataidban
egy bizonyos személlyel kap-
csolatban. Pedig a nehezén már

túl vagy, csupán el kellene fogadnod,
hogy nem tudsz megváltoztatni senkit.

NYIlAS
Engedd el a múltat, gondold
át, mit szeretnél megvalósítani,
és az önsajnálkozás helyett lépj
a tettek mezejére. Szakítsd meg

az olyan kötelékeket, amelyek akadá-
lyoznak az előrejutásban.

BAk
A szerelemben már régen vol-
tál ennyire kiegyensúlyozott és
elégedett. Új terveket szövö-
getsz a kedveseddel kapcsolat-

ban, ábrándozgatsz a közös jövőről.
VÍzöNtŐ

Gondolkodásodban és viselke-
désedben átalakulás várható.
Magánéletedben és a munka-
helyeden viharokra, veszeke-

désekre számíthatsz.
HAlAk

Eseményekben gazdag napok
elé nézel, tele vagy vitalitással
és energiával, de arra azért
nem árt számítani, hogy az öt-

leteid és elképzeléseid nem realizálód-
nak olyan hamar, mint ahogyan szeret-
néd. K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp turistaadó Rómában
2011. január elsejétől az örök városba látogató és meg-

szálló turistáknak napidíjat kell fizetni. Egy euróval meg-
emelik a múzeumi belépőjegyek árát a nem római lako-
sok számára, ezen kívül január elsejétől a négy- és ötcsil-
lagos szállodák vendégeinek a szoba árán túl fejenként 3
eurót kell fizetni naponta turistaadó címén, az alacso-
nyabb fokozatú szállodákban, bed and breakfast szállá-
sokon, apartmanokban fejenként 2 eurót – maximum tíz
egymást követő napon át.  

A kempingekben 1 euró idegenforgalmi adó fizetendő
legfeljebb öt napig. A szállodákban nem fizetnek a tíz
éven aluliak, a kempingekben tizennégy év az alsó kor-
határ. Az adó alól felmentést kapnak azok, akik orvosi ke-
zelésre érkeznek Rómába és szállodában szállnak meg, va-
lamint a 25 fős vagy ennél nagyobb csoportokat szállító
turistabuszok sofőrjei és idegenvezetői. Az idegenfor-

galmi adó azokra is vonatkozik, akik ugyan nem szállo-
dában laknak Rómában, de városnéző buszra szállnak, sé-
tahajóznak a Tevere folyón vagy Ostiába, a fővároshoz leg-
közelebb eső tengerpartra mennek strandolni.

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Vá-
rosa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezen-
nel meghirdeti a 48. Jókai Napokat, a szlovákiai ma-
gyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és 
diák színpadok országos fesztiválját. A fesztivál 2011. jú-
nius 13-19. között kerül megrendezésre Komáromban.
Jelentkezni kizárólag írásban lehet, 2011. március 31-ig
a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Köz-
pont, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárno (a borítékra
írják rá: „Jókai Napok“), e-mail: vmkmoni@stonline.sk;
csengel.monika@gmail.com. Kérjük, hogy a jelentke-
zés tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét, e-
mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szer-
zőjét és műfaját. További információk a 0905/892580,
035/7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és a fel-
tüntetett e-mail címeken Csengel Mónikánál.

FELHÍVÁS - 48. JÓKAI NAPOK

Programajánló

Ezt a fiatal farkasku-
tyát 2011. január 1-jén
találtuk Dunaradvá-
nyon. A környékbeli
faluk valamelyikéből
(Virt, Marcelháza, Szi-
los, Madar, Bátorkeszi,
Búcs, Dunamocs)
szökhetett meg a szil-
veszteri petárdázás mi-
att.  Ha valakinek is-

merős a megrémült kutya vagy esetleg valaki szí-
vesen befogadná, kérjük, a 0908 392 408 -as
telefonszámon jelentkezzen.
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Január 4-én ünnepelte 
15. születésnapját

Laky Denisa 
Nemesócsán.

Sok szeretettel köszönti őt: 
mama, papa, szülei, 

keresztszülei, 
Ádám és Enikő.

Január 9-én ünnepelte 
6. születésnapját 

Veszprémi Rebeca
Csallóközaranyoson.

2010. december 28-án ünnepelték 
házasságuk 25. évfordulóját

Bonda Tibor és felesége Bonda Éva
Nemesócsán.

Ez alkalommal kívánunk számukra sok erőt,
egészséget és boldogságot: fiai Tibor és Pali.

Január 12-én ünnepli 2. születésnapját

Hencz Krisztián
Hetényen.

E szép ünnep alkalmából sok boldogsá-
got, egészséget és örömteli gyermekkort 
kíván: anyu, apu és az egész
rokonság.

Nagy Patrícia Pozsonyeperjesen
január 9-én ünnepli 6. születésnapját.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oy széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Köszönti őt: anya, Józsi, testvére Kristóf, Elvíra mama,
Szabi Erikával, dédi mama Ilus nénivel és a köriék.

„A Nap ma csak Neked ragyog, hiszen eljött a születésnapod.
Kívánunk sok boldogságot, egészséget,
Örömteli gyermekkort bőven,
Hogy vágyaid és álmaid teljesüljenek az életben!“

Január 2-án ünnepelte 55. születésnapját 

Boldoghy László (Komárom). 
Ezúton kívánunk neki hosszú, boldog életet, jó egészséget: az egész család.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál: anya, apa,
Boldoghy papa és mama Komáromból, mama Po-
zsonyeperjesről, keresztanyja Rencsi párjával Ferivel,
nagybátyja Laci Írországból és az egész rokonság.

Január 10-én ünnepli 
4. születésnapját

Motajcsek Flóra Ekelen.
Szívből köszöntik őt és sok-
sok puszit küldenek: anya,

apa, a nagyszülők, kereszt-
szülők, nagybátyja, dédije,
valamint az egész rokonság.

Közel 130 fő jelent meg a klub évzáróján,
amelyen a klubelnök Markovics János igen-
csak szép sikerekről tudott beszámolni a 2010-
es esztendőt illetően. Többek közt elmondta,
hogy a klub versenyzői 16 versenyen vettek
részt, amelyekből hármat éppen ők szerveztek
meg valamennyi résztvevő legnagyobb meg-
elégedettségére. Az év folyamán 13 edzőtábo-
rozáson vettek részt, ezekből öt a keszegfalvi
klub szervezésében zajlott. És ami az eredmé-
nyeiket illeti? Nos, valóban impozáns az év fo-
lyamán begyűjtött 53 aranyérem, 55 ezüstérem
és a 46 bronzérem. Túl az érmeken, a klub ver-
senyzői rengeteg különdíjat is begyűjtöttek
egyéni értékelések alapján. Az elnök külön
köszönetet mondott a klub segédedzőinek,
Bíró Mihálynak és Bíró Balázsnak (Ekecs), Ko-
vács Patriknak és Hupian Krisztinának (Ke-
szegfalva), valamint a nemesócsai Bödők Ló-
rántnak egész évi kitartó munkájukért.

Ezután az összesített egyéni eredmények
alapján kiértékelték a klub legsikeresebb ver-
senyzőit, akiket szép tárgyi ajándékok fognak
emlékeztetni nemcsak az évzáróra, de a klub-
ban eltöltött egész évre egyaránt.

Legnagyobb részvétel az edzéseken és a
klub rendezvényein:  

Ekecs: Bajcsi Adrián és Sumina Sofia
Nemesócsa: Cserepes Zoltán és Győri Gergő

Bence 
Keszegfalva: Markovics Ádám és Hupian

Krisztina 
Dunaszerdahely: Kocsis Gergő és Németh

Márk
Legsikeresebb versenyzők – összesített

pontszámok alapján:
Kezdő fiúk:
1. Bankó Dávid (Ekecs)
2. Zsemlye Dávid (Nemesócsa)

3. Lukovics György (Ekecs)
Gyermek I. – lányok:
1. Sumina Sofia (Ekecs)
Gyermek I. – fiúk:
1. Markovics Ádám (Keszegfalva)
2. Kovács Deniss (Nemesócsa)
3. Győri Gergő Bence (Nemesócsa) 
Gyermek II. – lányok: 
1. Horváth Mónika (Nemesócsa)
2. Kovács Kata Zsófia (Ekecs)
Gyermek II. – fiúk:  
1. Bajcsi Adrián (Ekecs)
2. Trenčík Nikolas (Keszegfalva)
3. Baranyovics Tamás (Keszegfalva)
Serdülő lányok: 
1. Unyatinszki Tímea (Keszegfalva)
2. Varga Hedvig (Ekecs)
Serdülő fiúk: 
1. Végh Balázs (Ekecs)
Ifjúsági fiúk: 
1. Bíró Balázs (Ekecs)
2. Kovács Patrik (Nemesócsa)
3. Kagyerják Tamás (Ekecs)
Junior lányok: 
1. Hupian Krisztina (Keszegfalva)
Összesített pontverseny – lányok: 
1. Hupian Krisztina – 2 arany, 2 ezüst 

(Európa Kupa győztes)
2. Unyatinszki Tímea – 2 – 4 – 2 
3. Varga Hedvid – 1 – 5 – 2 
Összesített pontverseny – fiúk:  
1. Markovics Ádám – 7 – 2 – 2 
2. Bajcsi Adrián – 3 – 7 – 1 
3. Trenčík Nikolas – 6 – 2 – 0 
Az év szamurája: Markovics Ádám 
Legharcosabb amazon: Hupian Krisztina 
Az év sikercsapata: Keszegfalva (28 arany, 21

ezüst, 13 bronz, 13 különdíj) 
-bör-

A klub felvétele

Karate

Évértékelő a Seishin Karate Klubban
Ekecsen tartotta meg évértékelő közgyűlését a keszegfalvai Seishin Karate Klub, melynek
védőszárnyai alatt további három klub is kifejti tevékenységét. Az ekecsi, a dunaszerdahe-
lyi és a nemesócsai. A közgyűlésen vendégként jelen volt Ekecs Község polgármester Polák
László, és Keszegfalva Község polgármestere Milan Lehocky is. Magyarországról is több ven-
dég megjelent, sőt, Csehország is képviseltette magát ezen a rangos összejövetelen.  

Az év sikercsapata 
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„Ozdoba” Komárna
Komárno je obľúbeným mestom turis-

tov. Každoročne sem láka stovky ná-
vštevníkov zo zahraničia i z domova.

Ako brigádnička miestneho obchodu v centre
mesta skutočne na vlastné oči vidím a na
vlastné uši počujem ako obdivujú ľudia naše
mesto bohaté na historické pamiatky. Fotoa-
paráty blikajú z každého kútika centra. 

A čo hovoria turisti na naše nedokonalosti,
na „pamiatky“, na ktoré ja ako rodáčka nie
som hrdá, na budovy, o ktorých si vedenie
mesta naivne myslí, že sú neviditeľné? Aspoň
si to myslím, keďže s tým ešte nikto nič ne-
urobil. Nemusíme isť ďaleko od centra, blízko
termálneho kúpaliska sa týči obrovský blok z
20. storočia. Všetci dobre poznáme dom so-
vietskych vojakov. 

Podľa mojich informácií dom bol postavený
pre sovietskych vojakov, najmä pre rodiny. Po
páde komunistického režimu Sovieti museli
opustiť štát, teda aj mesto. Tak prečo tam stále
chátra ich budova, veď vojaci ju už nepotre-
bujú? To by mala byť „ozdoba“  nášho mesta?

Avšak najsmutnejšie je, že budova sa stala
útočiskom bezdomovcov, závislých od drogy,
alkoholu či iných látok, teda dočasným do-
movom kopy pochybných ľudí. Z miesta sa
ustavične šíri zápach, všade okolo je špina,

jednoducho sa tam nedá vydržať. Neraz sa
nám stalo, že pri kúpalisku nebolo miesto na
parkovanie a museli sme autom zaparkovať
pri tejto „ozdobe“. Cítila som svoj žalúdok v
hrdle, bolo mi na vracanie. No nielen ten ne-
vydržateľný smrad som cítila, ale aj odpor i
strach. Strach z tých ľudí. Stále mi vŕtala v
hlave myšlienka: čo keď sú natoľko mimo od
omamných látok, že mi ublížia. A to si ani
predstaviť neviem, čo môže cítiť matka.
Matka, ktorá s dieťaťom ide do parku, aby sa
zahrali, alebo len tak na prechádzku. Pri bloku
je kopa striekačiek, fľiaš alebo iných škodli-
vých a nebezpečných predmetov. Tomu die-
ťaťu by sa mohlo stať čokoľvek.

Ale nevadí, však páni poslanci? Dôležité je,
že Klapkovo námestie, naše centrum a cesta
od hotela Európa k Isteru je čistá. Veď turisti vi-
dia len tieto časti mesta a na obyvateľoch asi
veľmi nezáleží.

Jedného dňa pri prechádzke touto časťou
mesta ma oslovil „milý ujo“ obyvateľ tohto
domu a pozval ma do svojho „hotela“. Veľmi
som sa zľakla. Mysľou mi prebehlo, čo všetko
by sa mohlo stať. Aj preto by bolo načase uro-
biť niečo s našou „ozdobou“, s bývalým do-
mom sovietskych vojakov.

Kiss Barbara, žiačka Gymn. H. Selyeho

Zumba party
Potiť sa pre chudnutie a
zdravie sa dá aj zábavne. S
filozofiou, že tanec a hudba
Latinskej Ameriky dokážu
spraviť z driny zábavu, pri-
šla zumba fitnes, ktorá sta-
via viac na zábavu a tanec
ako na drinu. Rozšírila sa
len v poslednom desaťročí,
no napriek tomu ho cvičia
milióny ľudí po celom
svete.

Zumba party sme mohli
zažiť 5. decembra aj v Hurba-
nove, kedy sa od 15–tej ho-
diny postupne zapĺňala
veľká sála Kultúrneho stre-
diska Mikuláša Konkolyho –
Thegeho množstvom diev-
čat, žien, mamičiek i babi-
čiek. Vo vestibule po regi-
strácii sa záujemcovia mohli
občerstviť pri stánku s chut-
ným čajom či kávou, navští-
viť kozmetický salón, kde sa
mohli skrášliť a poradiť s vi-
zážistkami alebo vytetovať či
namaľovať si zumba logo na
odhalenú časť tela. 

Pre deti bola pripravená
skvelá trampolína a skákací
hrad, ktoré nonstop využívali
počas chvíľ, kým ich ma-
mičky pod vedením skvelých
trénerov Tomiho z Kolárova,
Soni z Vráblov a Ani z Hur-
banova,  skúšali jednotlivé ta-
nečné kreácie. Ako sme sa
dozvedeli od organizátorky
hurbanovskej zumba party

Annamárii Vinceovej, regis-
trovalo sa vyše 65 tanečníčok
a v hľadisku sedelo vyše 55
divákov a zvedavcov. Pro-
gram začal vystúpením
zumba krúžku, ktorý tvoria
žiačky miestnej ZŠ. 21 diev-
čat odtancovalo 3 pesničky a
svojim vystúpením nadchli
nielen dospelé tanečnice, ale
aj všetkých divákov. Počas
troch hodín tanca sa  do cvi-
čenia zapojili  mnohé  ženy
nielen z Hurbanova, ale aj z
celého okolia. Nechýbalo ani
občerstvenie pre cvičiacich

ako aj bohatá tombola, ktorá
potešila všetkých prítom-
ných. Hurbanovské ženy sa
skvelej cvičiteľke Ani odme-
nili aj štýlovou tortou s lo-
gom zumby. 

Cieľom zumby je spaľovať
tuky a formovať telo. Jedno-
duché kroky, ktoré využívajú

tanečné prvky na rôznorodú
latinskoamerickú hudbu,
zvládnu aj menej zdatní
účastníci. Zumba vznikla ná-
hodou. Fitnes tréner Alberto
Perez si v polovici 80-tych ro-
kov na hodinu aerobiku  v
rodnom Cali v juhoameric-
kej Kolumbii  zabudol kazetu
s hudbou. Musel teda im-
provizovať s hudbou, ktorú
mal so sebou. Bola to hlavne
salsa, samba a merengue.
Zumba, čo  v španielčine zna-
mená bzučanie včely či
rýchly pohyb, sa stala naj -

obľúbenejším cvičením,
ktoré okamžite zaplnil celý
svet. Tento štýl cvičenia oslo-
vil  aj mnohé hurbanovské
ženy a dievčatá, ktoré pravi-
delne navštevujú hodiny  cvi-
čenia u Ani. Želáme im teda
príjemnú hudbu a dobrý po-
cit z pohybu. mh

Opäť výtvarné
spektrum
Radi kreslíte, či maľujete?
Priateľom sa vaše diela pá-
čia, no zatiaľ ste sa neod-
vážili ukázať ich širšej ve-
rejnosti? Potom prichádza
čas, aby ste výsledky vášho
snaženia prihlásili do 48.
ročníka celoštátnej postu-
povej súťaže Výtvarné spek-
trum 2010. 

Ide o zápolenie autorov
neprofesionálnej výtvarnej
tvorby vo všetkých disciplí-
nach, pričom v tomto roč-
níku je osobitne sledovaná
kategória insitných výtvar-
níkov. Ak ste sa odhodlali
svoju prácu poslať do súťaže,
súčasne využijete aj možnosť
konfrontácie s ďalšími
adeptmi umenia a tiež s pro-
fesionálnymi výtvarníkmi.
Nie je pritom podstatné, či
máte výtvarné vzdelanie
alebo nie, musíte však do-
vŕšiť vek pätnásť rokov. Čo

teda treba urobiť? Doniesť
vaše diela do Regionálneho
osvetového strediska v Ko-
márne na Petőfiho ulici číslo
2 (pod vodárenskou vežou), a
to najneskoršie do 18. ja-
nuára 2011.

Prihlásené práce posúdi
porota akademických vý-
tvarníkov v zložení Tibor Ko-
pócs, Rozália Darázsová a Jo-
zef Szilva. Diela z okresného
kola budú vystavené v Miest-
nom kultúrnom stredisku v
Nesvadoch od 11. februára,
pri tejto príležitosti sa usku-
toční aj rozborový seminár.
Najlepšie práce postúpia do
krajského a po ňom do celo-
štátneho kola.

Podrobnejšie informácie
záujemci získajú od Mgr.
Jany Valkučákovej, pracov-
níčky Regionálneho osveto-
vého strediska v Komárne
(035/760 3783).

fb

V pondelok 10.1. predpokladám v našom regióne veľkú ob-
lačnosť s možnosťou dažďových prehánok. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná teplota od +
3 do + 5  ̊C. Slabý JV vietor do 1 - 3 m/s. ( od 4 – 11 km/h.)   

V utorok 11.1. predpokladám v našom regióne veľkú ob-
lačnosť až zamračené a miestami občasný dážď. Množstvo
vlahy do 3 mm. Nočná teplota od ¬+ 1 do + 3  ̊C, denná tep-
lota od  + 4 do + 6  ̊C. Slabý JV vietor do 1 – 3 m/s. ( od 4 – 11
km/h.)

V stredu 12.1. predpokladám v našom regióne poloob-
lačno až oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C,
cez deň od + 4 do + 6  ̊C. Slabý JZ vietor do 1 - 3 m/s. ( od 4 -
11 km/h.)  

Vo štvrtok 13.1. predpokladám v našom regióne malú ob-
lačnosť a bez zrážok. Nočná teplota od  - 1 do + 1  ̊C, cez deň
od + 5 do + 7  ̊C. Slabý JZ vietor do  1 - 3 m/s. ( od 4 - 11 km/h.) 

V piatok 14.1. predpokladám  v našom regióne premenlivú
veľkú oblačnosť až zamračené a miestami občasný dážď.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C,
denná  teplota od + 3 do + 5  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
( od 7 - 14 km/h.)  

V sobotu 15.1. predpokladám v našom regióne poloob-
lačno až oblačno a bez zrážok, zrána hmlisto. Nočná teplota
od - 1  do + 1  ̊C, denná teplota od  + 3 do + 5  ̊C. Slabý JZ vi-
etor do 1 - 3 m/s. ( od 4 - 11 km/h.)  

V nedeľu 16.1. predpokladám v našom regióne veľkú ob-
lačnosť až zamračené a miestami občasný dážď. Množstvo
vlahy do 3 mm. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, cez deň od +

3 do + 5  ̊C. Slabý JZ vietor do
2 - 4 m/s. ( od 7 - 14
km/h.) 
V nasledujúcom

týždni už očakávam mi-
erne ochladenie s možnosťou in-
tenzívneho sneženie a silného SZ

vetra. Tvorba snehových záve-
jov!

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

Predpoveď počasia 
10. 01. - 16. 01.



Dňom 1. januára 2011 dochá-
dza k dôležitým zmenám v
sociálnom poistení. Keďže
tieto sa týkajú všetkých
vrstiev obyvateľstva, požia-
dali sme riaditeľku Sociálnej
poisťovne v Komárne, Ing. Al-
žbetu Jágerskú o súhrn naj-
dôležitejších zmien, podľa
jednotlivých kategórií. 

Zákon č. 543/2010 Z.z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z.z. o sociálnom po-
istení v znení neskorších pred-
pisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nadobu-
dol účinnosť od 1. januára
2011.

Dôchodcovia
Od januára sa zvýšia dô-

chodky o 1,80 percenta, zatiaľ
čo v roku 2010 to bolo o 3,05
percenta. Tohtoročné zvýšenie
bude automatické a Sociálna
poisťovňa vyplatí vyššie pen-
zie už v januárovom termíne.
Ak bol váš dôchodok naprík-
lad 300 eur, v januári dosta-
nete už o 5,40 eur viac. Tomu,
kto dovŕši dôchodkový vek až v
priebehu roka 2011 sa mzda
bude valorizovať k tomuto
konkrétnemu dátumu.

Najväčšie zmeny čakajú pra-
cujúcich predčasných dôchod-
cov, ktorí pracujú ako zamest-
nanci alebo ako SZČO. Ak vý-
ška ich príjmu presiahne
dvanásťnásobok minimálneho
vymeriavacieho základu (3
948,30 eura), musia byť po-
vinne dôchodkovo poistení a v
takomto prípade sa im pred-
časná penzia pozastaví. Čas na
rozhodnutie majú do konca fe-
bruára 2011. Nárok na výplatu
predčasného dôchodku ne-
vznikne, ak poistenec ku dňu
vzniku nároku na dôchodok je
povinne dôchodkovo poistený
ako zamestnanec alebo samo-
statne zárobkovo činná osoba.

Za takúto osobu sa bude po-
važovať aj fyzická osoba, ktorá
má príjem z výkonu umeleckej
činnosti alebo inej tvorivej čin-
nosti mimo pracovnopráv-
neho vzťahu.

Ak zamestnanec nestihne
ukončiť pracovný pomer vý-
poveďou k 28. februáru 2011,
bude Sociálna poisťovňa na-
ďalej evidovať ako povinne dô-

chodkovo poistenú osobu, čo
znamená, že mu predčasný
starobný dôchodok zastaví. Za-
mestnanec sa však môže po-
kúsiť skončiť pracovný pomer
dohodou k 28. februáru 2011.
Aj v tomto prípade však odpo-
rúčame, aby zamestnávateľ do-
ručil za neho odhlášku Sociál-
nej poisťovni najneskôr do 10.
februára 2011. Živnostníci si od-
hlásenie zo Sociálnej pois-
ťovne musia podať sami.

Súbeh poberania riadneho
starobného dôchodku a zárob-
kovej činnosti však zákon ne-
zakazuje. Preto aj ten pred-
časný pracujúci dôchodca,
ktorý dovŕši riadny dôchod-
kový vek pred 28. februárom
2011, môže naďalej pracovať  a
zostáva mu aj dôchodok.

Živnostníci zaplatia 
od januára viac

Ak platia poistné z mini-
málneho vymeriavacieho zá-
kladu, tá sa im zvyšuje z 319,58
eura na 329,06 eur. V novej vý-
ške budú musieť zaplatiť za ja-
nuár do 8. februára 2011.

Konateľ a spoločník už
budú zamestnanci

Rozsah sociálneho poistenia
od januára závisí podľa novely
zákona od pravidelnosti od-
meňovania. V súčasnosti sú
konateľ  a spoločník s.r.o. zda-
ňovaní z príjmu zo závislej čin-
nosti, to je ako zamestnanec.
Medzi zamestnancov pri-
budnú napríklad aj členovia
správnych a dozorných rád,
kontrolných komisíií, koman-
disti a osoby s príjmami z rôz-
nych zmlúv, napríklad z prí-
kaznej, ak má táto zmluva
znaky závislej činnosti. Nepla-
tili však odvody na sociálne po-
istenie.

Od januára je ich príjem
však zaťažený aj sociálnymi od-
vodmi. Z pohľadu daní ostá-
vajú v rovnakej pozícií aj po 1.
januári 2011, príjem za ich
prácu bude považovaný za zda-
niteľný príjem zo závislej čin-
nosti. Z hľadiska zdravotného
poistenia takisto zostáva situá-
cia v podstate rovnaká.

Konateľ a  spoločník s.r.o.
sú od januára zamestnancami
a z toho mu vyplývajú aj po-
vinnosti voči Sociálnej pois-

ťovni. Musia sa do konca ja-
nuára 2011 prihlásiť v Sociál-
nej poisťovni. Že aké sociálne
odvody budú platiť však závisí
od toho, či sú odmeňovaní pra-
videlne alebo nepravidelne.

Konateľ s pravidelnou od-
menou bude povinný prispie-
vať do Sociálnej poisťovne na
nemocenské a dôchodkové po-
istenie, invalidné poistenie, re-
zervný fond solidarity a pois-
tenie v nezamestnanosti. Na
konateľa s nepravidelnou od-
menou sa bude vzťahovať len
dôchodkové poistenie. Pri vý-
počte dôchodkového poistenia
sa odmena rozpočíta na me-
siace trvania poistenia v ka-
lendárnom roku, v ktorom sa
príjem vyplatil. Napríklad ak
spoločnosť vyplatí svojmu ko-
nateľovi jednorazovo (v no-
vembri) odmenu 4-tisíc eur,
táto odmena sa musí rozpočí-
tať na desať mesiacov – na jed-
notlivé mesiace január až októ-
ber.
Poistné platíte aj z odmeny

a odchodného
Odmeny, odstupné a od-

chodné, náhrady a príplatky za
pohotovosť, príspevok zo so-
ciálneho fondu a príjem za-
mestnanca v súvislosti s po-
užívaním služobného auta aj
na súkromné účely – z toho
všetkého sa doteraz odvody ne-
platili a po novom sa už budú.
Tieto príjmy sa započítajú do
vymeriavacieho základu, ktorý
sa tým zvýši, a preto sa zvýšia aj
z neho vypočítané odvody.

Aj tu existuje niekoľko výni-
miek. Medzi oslobodené prí-
jmy patria napríklad aj prí-
spevky zo sociálneho fondu na
zabezpečenie stravovania a ne-
alkoholických nápojov, prí-
spevky na použitie rekreač-
ného, zdravotníckeho, vzdelá-
vacieho, predškolského,
telovýchovného alebo športo-
vého zariadenia, ktoré vlastní
alebo si prenajíma zamestná-
vateľ a poskytne ho zamest-
nancom. Takto čerpaný so-
ciálny fond nie je predmetom
zdanenia ani poistenia.

Materské
Materská dávka bude od ja-

nuára vyššia. Zvyšuje sa z 55
na 60 percent denného vyme-

riavacieho základu. Materská
dovolenka sa predlžuje o 6
týždňov – z 28 týždňov na 34
týždňov. Nárok na 43 týždňov
bude mať žena, ktorá porodila
súčasne dve alebo viac detí a
aspoň o dve z nich sa stará. U
osamelého poistenca sa za-
chováva súčasná dĺžka mater-
ského (37 týždňov, ak porodí
osamelá poistenkyňa, a 31
týždňov, ak prevezme dieťa do
starostlivosti osamelý poiste-
nec).

Nemocenské
U zamestnanca sa zavádza

čakacia lehota 90 dní (ak ne-
mocenské poistenie trvalo me-
nej ako 90 dní, rozhodujúce ob-
dobie bude celý predchádza-
júci kalendárny rok;
neprihliada sa na obdobie ne-
mocenského poistenia, z kto-
rého si uplatňuje nárok).

U povinne ako aj u dobro-
voľne nemocensky poistenej
SZČO zostáva rozhodujúce ob-
dobie v zásade nezmenené.

Ochranná lehota sa skracuje
zo 42 dní na 7 dní a predlžuje
sa zo 6 mesiacov na 8 mesiacov
v prípade poistenkyne, ktorej
nemocenské poistenie zaniklo
v období tehotenstva. Bude
plynúť aj pri zániku nemocen-
ského poistenia z dôvodu jeho
prerušenia.

Denný vymeriavací základ
ani úhrn denných vymeriava-
cích základov na určenie  výš  ky

nemocenských dávok z viace-
rých nemocenských poistení
nesmú byť v období od 1. ja-
nuára 2011 do 31. decembra
2011 vyššie ako 36,7151 eur.
Zánik dobrovoľného nemo-
cenského poistenia u urče-

ných skupín osôb
Zmena sa týka poberateľov

starobného dôchodku, pred-
časného starobného dôchodku
a invalidného dôchodku pri-
znaného z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť o viac ako 70 %.
Dobrovoľné nemocenské po-
istenia im zaniká zo zákona 31.
12. 2010.

Ošetrovné
Dobrovoľne nemocensky

poistená osoba musí splniť
podmienku 270 dní nemocen-
ského poistenia v posledných
dvoch rokoch pred vznikom
dôvodu na poskytnutie oše-
trovného – toto sa pred 1. ja-
nuárom 2011 sa nevyžiadalo.
Ak sa obdobia ošetrovania jed-
nej alebo viacerých osôb a ob-
dobia starostlivosti o viac detí
prekrývajú, ošetrovné za pre-
krývajúce sa obdobia bude vy-
platené len raz.

Pani riaditeľka nám záro-
veň prisľúbila, že o ďalších
zmenách, ktoré nás čakajú
ešte v tomto roku, bude pra-
videlne informovať verejnosť
aj na stránkach nášho týž-
denníka.
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Z policajných hlásení

Zmeny v sociálnom poistení

PolÍCIA HľADÁ NEzVEStNú BEzDoMoVkYňU
22. 12. 2010 bola polícii v Komárne na -

hlásená nezvestnosť 44 ročnej Eriky Han-
kovej, ktorá v meste žije ako bezdo-
movkyňa. 

Erika Hanková je asi 165 cm vysoká,
štíhlej postavy. Má krátke prešedivelé
vlasy a zelené oči. Na hlave nosí šiltovku. 

Akékoľvek informácie o pohybe, alebo
pobyte Eriky Hankovej je možné podať
na ktoromkoľvek policajnom útvare, prí-
padne na tel. č. 158. 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

parkietAkcia
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC 3 mm �,�3 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy kAINDl � mm 3,�3 €/20� Sk/m2

Dňa 27. 12. 2010  v čase cca o 02.00 h. pri obci Búč došlo k
dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom  zn.
Škoda Octavia, ktoré viedol vodič Attila K.  a  pevnou pre-
kážkou – zvodidlom. K dopravnej nehode došlo pravdepo-
dobne  tak, že  vodič  neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a po-
vahe vozovky, dostal  šmyk, prešiel do protismeru, kde nara-
zil do zvodidiel. Pri dopravnej nehode k zraneniu nedošlo.
Došlo ku škode na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda
Octavia vo výške  cca 5.000,- eur a na zvodidlách vo výške cca
500,- eur. Alkohol nebol u vodiča zistený.

• • •
Jozef A. dňa 29. 12. 2010 v čase okolo 12.00 hod. v Kolárove

v rodinnom dome napadol poškodenú tak, že ju bezdôvodne
štyrikrát zasiahol sekerou do hlavy, čím jej spôsobil zranenia
s liečením v  trvaní cca  7  dní. Jozefovi A. bolo vznesené ob-
vinenie pre pokus zločinu ublíženia na zdraví. Obvinený bol
zadržaný, bol umiestnený do cely predbežného zadržania a
bol na neho spracovaný návrh na vzatie do väzby, ktorý sudca
akceptoval. 
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden rokon-
nak, barátnak és mindazoknak, akik de -
cember 30-án elkísérték utolsó útjára a
drága feleséget, édesanyát, az 52 éves ko-
rában váratlanul elhunyt 

Három éve hunytad örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened.
Most könnyes szemmel megállunk sírod mellett,
Mi szólítunk, de a sír néma, nem felel.
Szerető szívünkben örökké létezel.

„Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem,
Míg éltem, a családomért mindent megtettem.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott.“

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

„Emlék maradok.
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok
Hiszen csillagként az égen nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“

Fájó szívvel emlékezünk január 9-én, 
halálának 3. évfordulóján

Szabó Tiborra Vágfüzesen.
Emlékét örökké őrző édesanyja, nővére Kati, húga Jutka
családjával.

Köszönetnyilvánítás
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Köszönetnyilvánítás
„Emlék maradok. Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen csillagként az égen nektek ragyogok.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.“

PhDr. Dohnanec Évát az őrsújfalui temetőben.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és részvétnyilvánítá-
sokat, amivel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk január 13-án, 
halálának harmadik évfordulóján

Šulák Máriára Madaron.

Emlékét és szeretetét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékeztünk 2011. január 5-én, 
halálának 3. évfordulóján 

id. Major Istvánra Gyulamajoron.

Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük: férje, fiai, me-
nyei, unokái, unokamenye, a kis dédunoka és az egész
rokonság.

Soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk január 4-én, halálának 1. évfordu-
lóján a feledhetetlen férjre, édesapára és
nagyapára

Emlékét örökké őrző felesége, lánya Kati, lánya Jutka élettársá-
val Tomival, unokái Roland és Sándor barátnőjével Dianával.

Szabó Mihályra Vágfüzesen.

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, is-
merősöknek és mindazoknak, akik 2010. december 29-én utolsó
búcsút vettek a csallóközaranyosi temetőben a szeretett 

Bugris Imréné szül. Illés Ilonától, 
aki életének 86. évében távozott szerettei köréből.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat, a vigasztaló szavakat, melyek-
kel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. A gyászoló család.

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, volt munkatár -
saknak és mindazoknak, akik a szeretett 

Vörös Bálintné szül. Bugris Ibolyát
ismerték, szerették és búcsúztatásán részt vettek 2010. december
29-én a csallóközaranyosi temetőben, aki életének 57. évében tá-
vozott szerettei köréből.
Köszönjük mindazoknak, akik sírjára koszorút, virágot helyeztek,
amivel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

„Nem az a fájdalom, 
Amelytől könnyes a szem, 
Hanem amelyet szívünkben hordozunk,
Némán, csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk január 14-én, 

halálának 2. évfordulóján

Csontos Józsefre (Hetény).

A gyászoló család.

Búcsúszó nélkül mentem el,
Fiatalon 28 évesen.
Tudtam, ha elmegyek hiányozni fogok,
De az emlékek közt örökké ott vagyok.
Gondoljatok rám , kiket úgy szerettem,
1-éve annak, hogy a sírban fekszem.
Azóta kik síromra hordjátok a virágot,
Nevetek legyen még sokáig áldott.
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk halálának

1. évfordulóján a szeretett halottunkra
Nagy Domonkos Silviára.

Fájó szívvel őrzi emlékedet: férjed, kisfiad Zsoltika, szü-
leid, bátyád és családja, anyósodék és az egész rokonság.

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!

• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Predáme 3-izbový byt, LV,
70 m2, pôvodný stav. Rákoc-
ziho 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 színpa-
don újra a Krém zenekar. Tel.:
0907 272 399.
• Eladó 3-szobás lakás a vá-
rosközpontban, garázzal, ár
megegyezés szerint. Tel.: 0908
472 345.
• Oznam! Vážený zákazník!
Oznamujeme Vám, že prekla-
dateľská kancelária Lingua
Leader sa presťahovala na ad-
resu Dunajské nábrežie 13,
945 01 Komárno. Nájdete nás
pri Lehár parku na I. pos-
chodí, vchod od Dunaja (prís-
tav). V novom roku máme pre
Vás pripravené prekvapenie.
• Értesítés! Tisztelt ügyfe-
lünk, értesítjük, hogy Lingua
Leader fordítóiroda a Duna
rakpart 13. címre költözött.
Megtalálnak bennünket a Le-
hár-park melletti épületben az
első emeleten, bejárat a Duna

felöl (kikötő). Az új évben
meglepetéssel kedveskedünk.
• Könyvelés-tanácsadás,
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.

márna na prízemí alebo
prvom poschodí, garáž vítaná.
Tel.: 0905 444 965.
• Eladó tízéves földszintes
családi ház Őrsújfalun, 5
szoba, 2 fürdőszoba, 2 terasz
és 4 garázs 5 á telken. Ár: 150
ezer eur, vagy elcserélem ön-
segélyes lakásra ill. kétszobás
lakásra garázzsal + hozzáfize-
tés. Tel.: 0905 444 965.
• Bérbe vennék kétszobás la-

kást Komáromban szélesebb
belvárosban, földszint vagy
első emelet, esetleg garázzsal.
Tel.: 0905 444 965.
• Garzon kiadó 180 €. Tel.:
0908 784 067.
• Önálló lakrész emeletes
családi 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.
• Kúpím 2-izbový byt, tehlový
byt v Komárne v pôvodnom
stave na prízemi – 1. pos-

• Dám do prenájmu 2-izbyvý
byt v Komárne. Tel.: 0905 928
195.
• Csicsón eladó szoba-kony-
hás lakás. Tel.: 0915 743 734
15-20 között.
• Predám desaťročný ro-
dinný dom prízemný v Novej
Stráži pozostávaú z 5 izieb, 2
kúpelní, 2 terás a 4 garáží na 5
á pozemku. Cena 150 tisíc eur
alebo vymením za svojmo-
mocný byt resp. dvojizbový
byt s garážou + doplatok. Mo-
bil: 0905 444 965.
• Hľadám do prenájmu dvo-
jizbový byt v širšom centre Ko-
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„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a nyolcvankettedik évet!
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk, a szeretet.”

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját!“ 

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

Radovics Kamilla
Keszegfalva
(3600/50)

Petrók Sándor Gábor
Komárom
(3950/51)

Első fotóm

Horváth Márk
Nemesócsa
(3050/49)

Január 13-án ünnepli 82. születésnapját

Füsi Sánorné
szül. Horváth Ilona

Vágfüzesen.
Szívből köszöntik őt: lányai Editke és Ilike,
veje, unokái, unokamenyei, unokavejei, déd-
unokái: Bálintka, Dávidka, Szandika, Sofika,
Leuska, Esztike, Tomika, Petike és Vanesska.

Január 16-án ünnepli 80. születésnapját

Slávik Justína
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntjük: lánya, két fia, veje, három
unokája és a kis Vivien.

Január 7-én ünnepelte 70. születésnapját 

id. Soós Jenő 
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik
őt: felesége Zsuzsa, fia Jenő Stellával, lánya
Zsuzsa Nándival, valamint az unokák: Vik-
tória, Vivien, Flórián, Krisztián és Nicolas,
akik sok puszit küldenek a nagypapának.

55. házassági évfordulójukat ünneplik drága szüleink

Stefankó István és Anna Marcelházán.

Kívánjuk nekik, hogy még
sokáig éljenek egymás
mellett egészségben, meg-
értésben és szeretetben. Jó-
ságukat és szeretetüket kö-
szönik: két lányuk és fiuk
családjaikkal.

Január 3-án ünnepelte 
85. születésnapját a szerető 

édesanya, nagymama 
és dédnagymama

Krkan Mária 
Ógyallán.

E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik őt: 4 lánya, ve-
jei, fia, 13 unokája családjuk-
kal és 8 dédunokája

Hodinový majster!
Bežné opravy a montáže v
domácnosti napr. vodový,
vŕtanie do panelu wc a
pod. Tel.: 0915 897 065.

Spoločnosť Tempo-
Kondela prijíme preda-
vačku do hlavného pra-
covného pomeru. Požia-
davky: min. 2 ročná prax
ako predavačka, ochota
učiť sa nové veci, prí-
jemné vystupovanie, úst-
retovosť, schopnosť zvlá-
dať stresové situácie. Po-
núkame: zaujímavú a
zodpovednú prácu,
zvýhodnený nákup spo-
ločnosti. Životopis spolu
so Žiadosťou o prijatie do
zamestnania prosím zasi-
elajte na adresu tem-
poNZ@tempo-kondela.sk,
prípadne doneste na pre-
dajňu.

Pohovor sa uskutoční
dňa 14.01.2011 o 10:00 na
predajni v OD ISTER, Rá-
kócziho 31, Komárno 945
01.

chodí, cca. 60 m2, možnosť
vlastného kúrenia uvítam.
Tel.: 0917 257 375 po 17.00 hod
035/7741 622.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Ne hagyja másokkal elher-
dálni vagyonát, biztonságát!
Bérmentes, független taná-
csadás diszkréten, szeriózisan
egyénre szabva. Hívjon 0905
665 976.
• Megbízható, érettségivel
rendelkező embereket kere-
sünk adminisztratív munkára
főállásban, mellékállásban,
főoskolai hallgatóknak tanu-
lás mellett jó kereseti lehető-
séggel. Tel.: 0905 665 976.
• Kereskedelem területen
működő vállalkozásra jóm
szervezőképességű munka-
társakat keresek, uniós jöve-
delem. Tel.: 0905 478 273.
• Predám RD v Komárne, Pri-
emyselná ulica 26. Cena s do-
hodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.
• Eladó Euro-2000T kassza-
gép 100 €, villanybicikli 200
€. Tel.: 0948 021 589.
• 1+2 új drapp ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 035/7713 041.

• Eladó kert az Erzsébet szi-
geten 3,6 ár, villany, víz, ka-
nalizáció, 6 x 4-es fa hétvégi
ház. Tel.: 0905 234 760.
• Hľakáme komunikatívnych
ľudí so stredoškolským vzde-
laním na administratívu
prácu ako hlavnú aj vedľajšiu
činnosť, popri práci aj popri
štúdiu. Tel.: 0948 052 025.
• Felújtott 90 m2 lakás csa-

ládi házban kiadó 360 €/hó
rezsivel. Tel.: 0907 380 999,
• Szoba konyhás lakás kiadó
Komárnóban. Tel.: 0905 720
296.
• Eladó családi ház Keszeg-
falván és Megyercsen, hűtő-
gép, vízpumpa, daráló. Tel.:
0904 340 524.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó babakocsi, etetőszék,
gyerekhordozó összesen 200
€. Tel.: 0918 637 510.
• Eladó-kiadó 2-szobás lakás
közel a centrumhoz. Tel.: 0915
547 386.

Mlatec Dominik 
Bátorkeszi 
(2850/48)

Bödök Benett
Nemesócsa
(4350/53)

A december 16-án 5. születésnapját ünneplő
Radovics Jázminkának 

szívből gratulálunk és nagyon boldog
gyermekkort kívánunk. Egyúttal öröm-
mel tudatjuk a kedves isme-
rősökkel, hogy Jázminkának

kistestvére született 
2011. január 7-én és 

a Kamilla nevet kapta. 
Sok boldogságot kíván

mindkettőjüknek 
a büszke család.



1� 2011. január 10.   •   DELTASPoRt

Nagyszerű eredménnyel zárták a 2010-es esz-
tendőt a komáromi Delta Úszóklub ver-
senyzői. A Trencsénben megrendezett  rö-
vidpályás országos bajnokságon ismét re-
mekeltek Michal Knihár edző védencei.
Tekintettel a résztvevők számára, az 50 mé-
teres mellúszásban úgy a férfiaknál mint
nőknél, selejtezőket kellett rendezni az „A”
döntőbe jutásért, és örömmel nyugtáztuk,
hogy mindkét komáromi versenyző sikerrel
vette ezt az akadályt. Sőt, Marian Dragúň, a
komáromi úszósport legnagyobb tehetsége
ismét bizonyította nagyságát, hiszen a 200
méteres távon országos bajnoki címet szer-
zett. A hölgyek versenyében a nem kevésbé
tehetséges Martina Dinušová folytatta
egyéni csúcsainak javítását. 

Eredmények:
MARIAN DRAGúň

200 m mellúszás: 
1. hely, ideje 2:21,84 – országos bajnok 
100 m mellúszás: 4. hely, ideje 1:05,98
50 m mellúszás – selejtező: 
2. hely, ideje 00:29,91
50 m mellúszás – „A” döntő: 
4. hely, ideje 00:29,97 

MARtINA DINUŠoVÁ
100 m mellúszás: 11 hely, ideje 1:18,23
50 méteres mellúszás – selejtező: 
6. hely, ideje 00:35,15
50 méteres mellúszás – „A” döntő: 
6. hely, ideje 00:34,87 

A klub felvétele

Labdarúgás

Eredmények:
„A” csoport
Szentpéter – Nagykeszi

3:2, Lakatos Gy. 2, Lakatos Zs.
– Szűcs, Lukács J.

Bátorkeszi – Šrobárová
2:0, Cséplő T.-, Szigeti 

Szentpéter – Šrobárová 2:5,
Urbánek, Lakatos Gy. – Gere,
Čepela, Babiš, Paluška, Szűcs 

Bátorkeszi – Nagykeszi
2:0, Cséplő T., Barton

Szentpéter – Bátorkeszi
4:0, Lakatos Gy., Lakatos Zs.,
Urbánek, Vida 

Šrobárová – Nagykeszi 2:2,
Gere, Židek – Szűcs, Lukács J. 

A csoport végeredménye:
1. Szentpéter 3 2 0 1 9:7 6
2. Bátorkeszi 3 2 0 1 4:4 6
3. Šrobárová 3 1 1 1 7:5 3
4. Nagykeszi 3 0 1 2 4:7 1

„B” csoport 
Vágfüzes/Kava – Gúta „B”

2:1, Habardik, Bató – Fazekas
Lakszakállas – Keszegfalva

1:0, Komjáthy
Vágfüzes/Kava – Keszeg-

falva 5:2, Barton 2, Habardik,
Bató, Benkóczky – Budai 2

Lakszakállas – Gúta „B”
0:2, Fazekas, Tóth

Vágfüzes/Kava – Laksza-
kállas 3:0, Németh 2, Bagin 

Keszegfalva – Gúta „B”
0:1, Králik 

A csoport végeredménye:
1. Vágfüzes/Kava3 3 0 0 10:3 9
2. Gúta „B” 3 2 0 1 4:2 6
3. Lakszakállas 3 1 0 2 1:5 3
4. Keszegfalva 3 0 0 3 2:7 0

A 7.-8. helyért:
Nagykeszi – Keszegfalva

1:3, Földes – Rásky 2, Csep-
reghy

Az 5.-6. helyért:
Lakszakállas – Šrobárová

1:1 (büntetőkkel 2:3)

1. Elődöntő:
Szentpéter – Gúta „B” 1:3,

Vida – Baráth, Kádek, Fazekas 

2. Elődöntő:
Vágfüzes/Kava – Bátorke-

szi 3:1, Németh 2, Habardik –
Cséplő T.

A 3. helyért:
Szentpéter – Bátorkeszi

2:1, Vida, Lakatos Gy. – Bar-
ton 

Döntő:
Gúta „B” – Vágfüzes/Kava

4:1 (3:0), Tóth 2, Kürti A.,
Pásztó – Bagin 

A torna legjobb kapusa:
Füle Lajos (Gúta „B”)

A torna gólkirálya: Lakatos
Gyula (Szentpéter)

A torna legjobb játékosa:
Németh László (Vágfüzes
/Kava) 

A díjakat Nagy Ferencz, a
komáromi Területi Labdarúgó
Szövetség  elnöke, valamint
Kovačic Tibor, a sporttechni-
kai bizottság elnöke adták át.

-böröczky-

Ismét gútai győzelem 

A tornagyőztes Gúta „B” csapata 

A téli idény második rangos teremtornáját is a gútaiak nyerték. A hetényiek karácsonyi tor-
náján a gútai első csapat volt sikeres, míg a komáromi Területi Labdarúgó Szövetség elnö-
kének kupájáért kiírt teremtornát a gútai fakó nyerte. A tornán való részvételre a Területi
Bajnokság első hat, és a II. osztály első két csapata nyert jogot. A találkozók hossza 20 perc
volt szünet nélkül, míg a döntőben kétszer 15 percig gyötörték egymást az ellenfelek. Egé-
szen pontosan, a gútaiak szinte lelépték Vágfüzes/Kava csapatát, elhódítva ezzel az elnöki
kupát. A vágfüzesiek védelmére azonban meg kell jegyezni, hogy egy nappal a torna előtt,
tekintettel különböző külső okokra kétséges volt a részvételük. A harmadik helyet járásunk
őszi bajnoka,  Szentpéter  szerezte meg.  

Úszás

Remek évadzárás 

Marian Dragúň a 200 méteres mellúszás országos bajnoka
25 méteres medencében  

Lakatos Gyula (Szentpéter) lett a torna gólkirálya (5)
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Chevrolet AVeo 4 ajtós 1,2, 62kw
 fam

ily - am
íg a készlet tart

+ ajándék klím
ával 

A
veo 4 ajtós – kom

binált üzem
anyag fogyasztás: 5,5 – 6,4l/100 km

. CO
2 kibocsátás: 132-152 g/km

. 
A
z ár finanszírozás esetén érvényes

Hoffer
,s.r.o.

Bratislavská 1798, 945 01 Kom
árno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@

hoff
er.sk

w
w

w
.chevrolet.sk

Csak nálunk Chevrolet Aveo

H
a Chevrolet akkor  H

O
FFER

 

7.650 €

Új évi m
eglepetés


