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Részletek a 7. oldalon

A szülő a gyerek érdekeit
tartsa szem előtt

Meddig
süllyedhetünk még?

Tavaly novembertől új igazgató irá-
nyítja a Munka-, Szociális és Család-
ügyi Hivatal komáromi részlegét. Mgr.
Nagy Gabriella igazgatónő azokról a
változásokról tájékoztatta lapunkat,
amelyek ez év januárjától léptek ér-
vénybe. Mivel a hivatal nagyon széles
skáláját öleli fel a szociális juttatások-
nak, illetve azok megítélésének – ami a
nevéből is kitűnik –, beszélgetésünk is
több vonalon haladt.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Edzőcsere
a nagymegyerieknél

Részletek a 4. oldalon

A német Green Answers vállalat szélerőmű-parkot
építene Csallóközaranyos és Megyercs kataszte-
rében. Terveik szerint 70-90 millió eurót fektet-
nének be.

A német társaság már benyújtotta befektetői ter-
vét környezeti hatástanulmány céljából. Ebből ki-
derül, 21-29 szélturbina megépítését tervezik.

A szélerőművek megépítését 2013-ban akarják el-
kezdeni, a park egy évvel később készülne el. Ösz-
szesen 23-33 hektárnyi területen állítanának fel szél-
turbinákat, melyek élettartamát 20-25 évre terve-
zik. „A szélerőművek megépítésének fő pozitívuma
az adott térség szélenergiájának hasznosítása elekt-
romos áram gyártására“ - áll a német társaság be-
fektetési tervében, melyben azt is hangsúlyozzák,
hogy ezzel a projekttel nő a megújuló forrásokból
előállított elektromos áram aránya Szlovákiában.

Szlovákiában azonban jelenleg kedvezőtlen a
helyzet a szélerőművek építése terén. A Szlovák Vil-
lamoshálózati Rendszer Rt. (SEPS) ugyanis az év vé-
géig nem akar semmilyen pozitív véleményezést
kiadni ezek építésével kapcsolatban, erre viszont
szükség lenne ahhoz, hogy a gazdasági miniszté-
rium is jóváhagyja a megfelelő engedélyt. b

Szélerőműveket
építenének
Komárom mellett

Részletek
az 5. oldalon

Állásátverések
- ez az igazi biznisz
Állásátverések
- ez az igazi biznisz

Válság ide, válság oda, sajnos egyre több embernek
szűnik meg a munkahelye, egyre több embert érint a
munkanélküliség. Ők bizony kénytelenek új mun-
kahely után nézni, hogy ki tudják fizetni a számlái-
kat, és megpróbálnak emberhez méltóan élni.

A régiónkból egyre többen
szándékoznak szerencsét próbálni
az Európai Unió tagállamaiban

Állásátverések
- ez az igazi biznisz

Változó szociális
támogatások

Dominik
segítségre vár!

A hidaskürti Beke Dominik, aki mindössze két és fél
éves, immár második komoly műtétjére vár. Alig múlt egy
éves, amikor tíz centiméter átmérőjű daganatot állapítot-
tak meg a májában. Ami nehezítette a kisfiú helyzetét,
hogy a daganat a máj közepén helyezkedett el, tehát an-
nak műtéti eltávolítására nem mutatkozott lehetőség. Ke-
moterápiával próbálták kezelni a pozsonyi kórházban, de
az orvosok előrelátóan kezdték előkészíteni az életmentő
szervátültetés szervezését. Mivel a kórház nagyon jó kap-
csolatban áll a németországi Essen városában lévő transz-
plantációs központtal, Dominik története ott folytatódott.

Folytatás a 3. oldalon
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Elkészült az Anyanyelv-
használati útmutató

Az útmutató a hétköznapi
életben felmerülő kérdésekre,
problémákra ad közérthető vá-
laszokat. Így például arra,
hogy miképpen lehet hasz-
nálni a magyar nyelvet a hiva-
talokban, a bíróságon vagy
akár az egészségügyben. Vá-
laszt ad többek között a Mire
van jogom?, a Mit tiltanak a
törvények?, és a Kell-e félnem
a büntetésektől? típusú kér-
désekre. Egy térkép is tartozik
hozzá, mely az adott települé-
sen élő magyarok számát, il-
letve a magyarság lakossághoz
mért százalékarányát egyide-
jűleg tartalmazza.

Cúth Csaba lapunk kérdé-
sére elmondta, hogy a kiad-
vány megjelentetését már rég-
óta tervezték. Sőt hamarosan
a folyatása is elkészül, hiszen
idén vélhetően elfogadják a
kisebbségi nyelvhasználatról
szóló törvényt, valamint nép-
számlálás is lesz. Az újabb
könyvecskét már az új szabá-
lyok és népességi adatok alap-
ján állítják majd össze.

„A kiadvány karikatúrákkal
színesítve ad közérthető vála-
szokat a gyakran felmerülő
kérdésekre. A jogszabályok
szlovákul is olvashatók, akár
hivatkozási alapul is szolgál-
hatnak a mindennapokban.
Igyekeztünk minél frissebb,
aktuálisabb információkkal
szolgálni. Ügyeltünk arra, hogy
a könnyedebb hangvétel ne
menjen a szakmaiság rovására.
A kiadványt több civil szerve-
zethez is eljuttatjuk”- tájékoz-
tatta lapunkat Cúth Csaba.

A kézikönyv internetes vál-
tozata is elkészült, s a Szlová-
kiai Magyarok Kerekasztala
által működtetett Jogsegély-
szolgálat (www.jogsegely.sk)
honlapján elolvasható és le-
tölthető. földes

A napokban Nyelvi jogok Szlovákiában címmel jelent meg az
a kiadvány, amely a szlovákiai magyarokat segíti abban,
hogy bátrabban használják anyanyelvüket. Az Anyanyelv-
használati útmutató alcímmel megjelenő tájékoztató köny-
vecske a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet és a ko-
máromi Anyanyelvünkért Polgári Társulás közös kiadásában
jelent meg. Az országos napi- és hetilapokban megtalálható
kiadvány szerzői Lancz Attila és Horony Ákos jogászok, va-
lamint Cúth Csaba nyelvész-jogász.

Reakció
A 2011. január 17-i számban megjelent, „Az új gútai önkor-

mányzat“ című cikkben Samu Beáta, a helyi MKP elnöke fel-
szólított, hogy kérjek elnézést az általam terjesztett féligazsá-
gokért. Ezt meg is tettem egy helyi roma család felé, lásd Gú-
tai Újság.

Tisztelettel Husárik Roland városi képviselő

Strédl Terézia pszichológus
az iskolaérettség öt tényező-
jét sorolta fel.

Elsőként a testi érettséget
nevezte meg, amely össze-
függ a gyerek magasságával,
testsúlyával, illetve a gyer-
mek egészségi állapotával.
Ide sorolta még az ún. jobb-
bal koordinációt, ugyanis a
gyerekeknek van egy vezető
oldaluk, s az a jó, ha a vezető
szem és a kéz azonos olda-
lon van. Ellenkező esetben,
ha a gyerek ún. keresztezett,
hajlamosabb lesz a tükör-
írásra, az iránytévesztésre,
egyszóval nehezebb dolga
lesz az iskolában.

Másodikként az értelmi
érettséget említette, amely-
nek meghatározója a beszéd
és a gondolkodás fejlettsége.
A szakember úgy véli, hogy
ha nagyon selypít a gyerek,
akkor ne indítsuk el az isko-
lába, hiszen ilyen esetben
hajlamos lesz úgy írni a sza-
vakat, ahogy mondja. Az r
betű korrekciója viszont ma-
radhat az első osztályra. Itt
említette meg a mennyiség-
fogalom rögzítésének fon-
tosságát. Ebből a szempont-
ból az a lényeges, hogy a gye-
reknek fejlett-e a logikai gon-
dolkodása, tehát van-e
fogalma arról, hogy mi a ke-
vesebb, mi a több, és nem az
a döntő, hogy a gyerek már
100-ig elszámol.

Fontos tényező továbbá az
érzelmi érettség, amelynek
jele, hogy a gyermek bizton-
ságban és jól érzi magát ott,

ahol van. Képes elfogadni az
idegen épületet, embereket,
az idegen társakat.

Negyedik tényező a szociá-
lis érettség. Ennek a jele, ha
elfogadja a társait, ha meg-
jegyzi a rábízott feladatokat,
és ha képes megoldani a fel-
merülő problémákat.

A szakember ötödik ténye-
zőként a szülő felkészültsé-
gét nevezte meg, ugyanis a
felnőttnek is fel kell készül-
nie arra, hogy csemetéje is-
kolás lesz, hiszen a család na-
pirendjét legalább fél évig
hozzá kell majd igazítani.

Az anyanyelvi oktatás fon-
tosságával kapcsolatban a
pszichológus elmondta,
hogy a gyerek szempontjából
a természetes közeg a fontos.
Egy magyar gyerek esetében
automatikusan a magyar
nyelvű közeg a természetes,
ebben a közegben vannak a
pajtásai, ismerősei. Az anya-
nyelv az érzelmi nyelv, azon
tanult meg beszélni, gondol-
kodni, érzelmeit kifejezni,
nagy szókincset ad, biztonsá-
got nyújt. Ha a családban ma-
gyarul beszélnek és éreznek,
ha magyar csatornákat néz-
nek, s ebben a helyzetben
történik a nyelvváltás, akkor
a gyerek biztonságérzete sé-
rül. Bizonytalanná válhat,
amelynek neurotikus jelei is
megjelenhetnek. A gyermek
szoronghat, szótlanná válhat,
képtelen lesz kapcsolatot te-
remteni és a problémákat
megoldani. A belső feszült-
ség jeleként a gyerek bevizel-
het, esetleg bepiszkíthat a
nadrágjába.

Minőségi szempontból a
magyar és a szlovák iskola
közötti különbség abban mu-
tatkozik meg, hogy a magyar
iskola irodalmi magyar és
irodalmi szlovák nyelvet ta-
nít. Ha nyelvváltásként szlo-
vák iskolába viszik a gyere-
ket, akkor két önálló szó-
kincs alakul ki nála. Az ér-
zelmi nyelve a magyar, a
gondolkodási nyelve pedig a
szlovák lesz. Nagyon sok
esetben ez a két nyelvbázis
nem alkot egységes nyelvbá-
zist, s ezek azok az ember-
kék, akik sem így, sem úgy
nem tudnak.

„Fontos, hogy a szülő ne a
saját szükségleteit kövesse, -
amikor a főnöke, a rokonai, a
barátok hatására a nyelvvál-
tás mellett dönt,- hanem a
gyerek érdekeit tartsa szem
előtt” – tette még hozzá
Strédl Terézia.

Gyurgyík László szocioló-
gus az iskolaválasztás jelen-
tőségét két aspektusból, a
szocializáció és a kulturális
szempontból közelítette
meg. Ezen szempontok alap-
ján egyáltalán nem mindegy,
hogy a magyar gyerek milyen
tannyelvű iskolába jár.

Ha a magyar gyerek ma-
gyar iskolába jár, akkor kö-
zösségként integrálódik a tár-
sadalomba, míg ha szlovák
iskolát látogat, akkor egyé-
nenként integrálódik, ami az
asszimilációhoz vezethet.

Ha a kulturális szempon-
tokat vesszük figyelembe, ak-
kor a magyar iskolában ta-
nuló gyerek a magyar kultú-
rában nő fel, azt sajátítja el, s
ez a kötődés megmarad a
párválasztás és a gyermek-
nevelés idején is. Mind-
emellett pedig ugyanazt a tu-
dást szerzi meg, mint a szlo-
vák iskolába járó társai. A
szlovák iskola esetében a
gyermeknek zömmel szlovák
barátai lesznek, a magyar
nyelv és kultúra másodla-
gossá válik számára. A sta-
tisztikai adatok szerint a szlo-
vák iskolába járók 1/3-a nem
magyarnak vallja magát, el-
sődlegessé válik számukra a
többségi nyelv. Ez hatással
van a baráti kapcsolataikra,
a párválasztásra, s leszakadva
a magyar közösségből való-
színűleg gyermekeik is a
többségi nemzetet gyarapít-
ják majd. A maradék kéthar-
madnál is kettős identitás
alakul ki, gyermekeik eseté-
ben pedig felgyorsul a nem-
zetiségváltás.

földes

A szülő a gyerek érdekeit
tartsa szem előtt
Javában zajlanak az alapiskolai beíratások. Az intézmé-
nyekben folyik a találgatás a gyereklétszámot illetően, sokan
bíznak abban, hogy nem csökken a magyar iskolába beíra-
tott kiselsősök száma. A szülők amiatt aggódnak, hogy meg-
felel-e gyermekük a „nagy napon”, vagy esetleg egy év ha-
lasztást kérjenek csemetéjük számára. Az iskolára való érett-
séggel és az anyanyelvi oktatás fontosságával kapcsolatban
Strédl Terézia pszichológust kérdeztük meg, Gyurgyík László
szociológus pedig felvázolta, hogy milyen hatásai lehetnek
a szlovákiai magyar közösségre nézve annak, ha a magyar
gyerkőcöt nem anyanyelvi alapiskolába íratják.

Strédl Terézia pszichológus

Gyurgyík László szociológus

Össze kell kapcsolni a közép-eu-
rópai hálózatokat, mert jelenleg

egyoldalú a betáplálási lehető-
ség, Oroszországból egy veze-
téken keresztül érkezik a gáz
jelentős része, az osztrák ol-
dali betáplálás kapacitása pe-

dig szűk, azt ki kell bővíteni.
Orbán Viktor magyar és Iveta

Radičová szlovák miniszterelnök
decemberi találkozóján elhangzott, Kö-

zép-Európa sorsa attól függ, hogy képesek leszünk-e meg-
építeni ezt az észak-déli gázvezetéket. Mindkét fél úgy vélte,
hogy az észak-déli gázvezeték létrehozása növeli a közép-
európai országok energiabiztonságát. A kétoldalú megálla-
podás alapján a szlovák fél felelősséget vállal a területén
épülő gázvezeték befejezéséért, a magyar fél pedig a saját te-
rületén épülőért. b

Orbán Viktor mi-
niszterelnök még ebben
a hónapban aláírhat egy

újabb, szlovák-magyar köz-
vetlen gázvezeték összeköt-

tetés kiépítéséről szóló
egyezményt.

Hamarosan aláírják a szlovák-magyar
gázvezetékről szóló egyezményt
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Folytatás az 1. oldalról
Legnagyobb változások a

szociális támogatások terén
történtek, így talán kezdjük ez-
zel a kérdéssel. „Lényeges vál-
tozások álltak be az állami szo-
ciális támogatások, közismer-
tebb nevén a családtámogatási
segélyek terén. A gyermek-
gondozási segély összege egy-
ségesen 190,10 €-ra emelkedik,
függetlenül a szülők munka-
vállalásától. A dolgozó szülő
tehát kiválaszthatja a számára
legelőnyösebb támogatási for-
mát. Amennyiben gyermekére
más olyan felnőtt személy vi-
gyáz, aki nem rendelkezik
iparengedéllyel – például
nagymama –, a szülő számára
előnyösebb a 190,10 €-ban
megszabott gyermekgondo-
zási segély igénylése.

Ha a gyermek óvodai ill.
bölcsődei ellátásban részesül,
vagy történetesen iparenge-
déllyel rendelkező felnőtt sze-
mély felügyeli, úgy a szülő job-
ban jár, ha az úgynevezett gyer-
mekgondozási díjat kérvé-
nyezi, melynek maximális
összege 230 € lehet. Természe-
tesen csak abban az esetben,
ha az igazolt költségek ezt az
összeget elérik. Az új rendel-
kezések a kisgyermekes csalá-
dok többségének számára elő-
nyösek. Kivételt azok az ese-
tek képeznek, amikor az előző
szabályozás szerint betegbizto-
sítási alapon havi 256 € járt
volna az anyának. Az új ren-

delkezések szerint, az egyéb-
ként biztosított anyák eseté-
ben is a gyermekgondozási se-
gély 190,10 €. Viszont azoknak
az anyáknak, akik az előző idő-
szakban havi 256 €-t kaptak,
továbbra is ezt az összeget fo-
lyósítjuk a gyermek 20 hóna-
pos koráig, tehát nem 24 hó-
napig, ahogy ezt az előző tör-
vény szabályozta. Az új törvény
azonban komoly szankciókat
is tartalmaz azon szülőkkel
szemben, akik nem biztosítják
be tanköteles gyermekük,
gyermekeik rendszeres iskola-
látogatását. Amennyiben a
gyermek három egymást kö-
vető naptári hónapban igazo-
latlanul elmulaszt havi több
mint 15 órát, a gyermekgon-
dozási segély a felére csökken,
minimálisan a következő há-
rom hónapra. Ha már a törvé-
nyi szigorításoknál tartunk,
fontosnak vélem tájékoztatni a
polgárokat arról a változásról,
amely az anyagi szükséghely-
zetben nyújtott szociális segély
keretén belül fizetendő, úgy-
nevezett védelmi hozzájárulást
(ochranný príspevok) illeti.
Olyan esetekről van szó, ami-
kor a segélyezett polgár 30 na-
pon túl tartó betegállomány-
ban van a kezelőorvos által ki-
állított betegbiztosítási nyom-
tatvány alapján. Az eddigi
előírások szerint a segély ösz-
szege az ilyen esetekben 63,07
€ volt, természetesen az összes
jogigény és bevételek függvé-

nyében, az új szabályozás sze-
rint ez az összeg a felére, tehát
34,69 €-ra csökken” – mondta
el az igazgatónő.

További kérdéseink a mun-
kahivatali részleg tevékenysé-
gével függenek össze. Először
afelől érdeklődtünk az igazga-
tónőnél, jelenleg milyen a
helyzet járásunk szempontjá-
ból a munkanélküliség terén?
„Nem jó, csakúgy, mint orszá-
gos szinten. Január elején 16
százalékos volt a munkanél-
küliek aránya járásunkban,
ami számszerűen megközelí-
tőleg 9 ezer személyt érint
közvetlenül, de lényegesen
többet közvetve. Ennek enyhí-
tése érdekében, vagy fogal-
mazzunk pontosabban, átme-
neti enyhítésének érdekében,
egy új elemmel is bővülnek a
munkáltatás támogatását elő-
segítő intézkedések. Tudjuk,

hogy az utóbbi időben meg-
annyi elemi csapás érte az or-
szágot, gondolok itt elsősor-
ban az árvizekre és a belvíz
okozta károkra. Nos, ezek el-
hárítása, illetve megelőzése ér-
dekében, egy újfajta köz-
munka lehetőségét alkotta
meg a törvényhozó testület.
Ebbe azok sorolhatók be, akik
legkevesebb három hónapja
vannak vezetve a munkára vá-
rók listáján. Ugyancsak folyta-
tódnak a már megszokott köz-
munkák, amelyek az egyes ré-
giók problémáit némileg igye-
keznek csökkenteni. Ezekről
és egyéb lehetőségekről a vá-
rosi és községi hivatalok kel-
lőképpen tájékoztatva van-
nak” – mondta el Nagy Gabri-
ella igazgatónő.

Megadva a lehetőséget la-
punk hasábjain, több olva-
sónk is elküldte kérdését a hi-

vatal tevékenységével kapcso-
latosan. Döntő többségükben
olvasóink azt nehezményezik,
hogy a hivatalban emberhez
méltatlan körülmények között
fogadják az ügyfeleket. Nem
egy kellemes dolog, amikor az
egyébként is érthetően ideges
ügyfelek heringek módjára to-
longanak egy folyosón, ahol
sem toalett, sem mosdó nem
áll rendelkezésükre. Ezzel kap-
csolatosan az igazgatónő a kö-
vetkezőket mondta el: „Telje-
sen jogos a felvetés, jómagam
is érzékelem ennek az álla-
potnak a hátrányait. Sajnos
azonban, hivatalunk nem ren-
delkezik megfelelő önálló
épülettel, ahol ezt a hiányos-
ságot ki tudnánk küszöbölni.
Tudni kell, hogy három zóná-
ban intézzük a munkanélkü-
liek ügyeit. Az első zónába
azok tartoznak, akik éppen el-
veszítették munkahelyüket,
majd a rövid, illetve hosszú tá-
von jegyzékbe vett munkanél-
küliek vannak besorolva. Va-
lamennyit külön-külön intéz-
zük, jelen esetben az első kon-
taktus helyszínéről van szó, a
körzeti hivatal épületében.
Munkatársaimmal keressük a
megfelelő megoldást és bízom
benne, hogy belátható időn
belül meg is találjuk. Addig is
az ügyfelek türelmét vagyok
kénytelen kérni” – mondta el
lapunknak Nagy Gabriella.

Böröczky József
A szerző felvétele

Átmeneti lehetőség a huzamosabb ideje munkanélküli segélyre szorulók számára

Változó szociális támogatások

Folytatás az 1. oldalról
A szülők mindketten felkí-

nálták szervüket a kisfiú meg-
mentésére, de az édesapa
tesztjei nem feleltek meg a kö-
vetelményeknek, így az édes-
anya vállalta a donor szerepét.
Egy nappal a sikeresnek látszó
beavatkozás után azonban
problémák adódtak, valami-
lyen érprobléma miatt a kisfi-
úba beültetett szerv nem mű-
ködött megfelelően. Az orvo-
sok azonnal új májat szerez-
tek, és újra elvégezték az
átültetést. Hazatérésük után a
kisfiú állapota lényegesen ja-
vult.

És bár Dominik szervezeté-
ből kioperálták a rákos májat,
az esseni orvosok kemoterá-
piás utókezelést ajánlottak, de
ezt már Pozsonyban végezték
el. Az egyik ellenőrzés folya-
mán azonban megállapítot-

ták, hogy a kisfiú májában
ugyan kisebb, de ismét tumo-
rok fejlődtek ki. A hazai onko-
lógusok egyelőre nem nyilat-
koznak a kemoterápiát követő
gyógymódról. Annak elvég-

zése után döntenek arról, va-
jon kioperálhatók-e a dagana-
tok. A szülők közben tudo-
mást szereztek arról, hogy ha-
sonló beteget az USA-ban már
sikerült megmenteniük az ot-
tani orvosoknak. Ez inspirálta
őket arra, hogy néhány nappal
ezelőtt honlapot létesítettek a
világhálón, adománykérő röp-
lapokat és leveleket készítet-
tek. Azt ugyanis még csak el-
képzelni sem tudják, hogy
gyermekük anyagi okok miatt
ne jutna olyan kezeléshez,
amely magát az életet jelenti.
Dominik kezelőorvosa kap-
csolatba lépett Belgiummal, Ja-
pánnal, Franciaországgal, de a
szülők úgy tudják, már Nagy-
Britannia is megígérte a segít-

séget. A szülők nem tétlen-
kedhetnek, mert bármikor je-
lentkezhet egy olyan intézet,
amely felvállalja a kisfiú gyó-
gyítását. A gyógyítás eddigi
költségeit az Általános Egész-
ségbiztosító teljes egészében
megtérítette ugyan, de fel kell
készülniük egy esetleges más
döntésre is a biztosító részé-
ről. A szülők elmondták, hogy
amennyiben a számlaszámra
beérkező adományokra nem
lesz szükségük, úgy azt teljes
egészében a gyermekonkoló-
giára utalják át.

Kérjük kedves olvasóin-
kat, akik tehetik, segítsenek
a kis Dominiknak. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

-bör-

Dominik segítségre vár!

Bővebb információk: www.dominikbeke.meu.zoznam.sk
Számlaszám: 2842283755/0200
Bank: VÚB Banka, Sládkovičovo, Fučíkova 131, Slovensko
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Olvasói levél

Váratlan eredményt hozott
egy drogmegelőző akció a
komáromi Selye János Gim-
náziumban - egy tanuló tás-
kájában fél gramm marihuá-
nát találtak a drogkereső ku-
tyák. A peches diák már
nagykorú, a szigorú szabá-
lyozás miatt komoly bünte-
tésre számíthat.

Andruskó Imre iskolaigaz-
gató elmondása szerint a
gimnázium már évek óta ré-
szese több preventív prog-
ramnak is, Klobusitzky
György, a budapesti Rendőr-
tiszti Főiskola adjunktusa
rendszeres előadásokat tart
az intézményben, évente né-
hány alkalommal pedig kábí-
tószerkereső kutyák kutatják
át a tantermeket - mindeddig
azonban senkinél nem talál-
tak semmit.

Az iskolaigazgató el-
mondta, hogy a fiút kihall-

gatták a rendőrök, s mivel az
illető már nagykorú, akár fél
évtől két évig terjedő feltéte-
les szabadságvesztéssel is sújt-
hatják, annak ellenére is,
hogy csak csekély mennyi-
ségű könnyűdrogot találtak
nála. Az ügyben egyelőre nem
indult eljárás. A fiú együtt-
működést tanúsított és meg-
bánta tettét - az iskola várha-
tóan hármas magaviselettel
és feltételes kizárással bünteti
a negyedikes, érettségi előtt
álló tanulót.

Andruskó Imre szerint az
eset ráirányítja a figyelmet
arra, milyen fontos a drogpre-
venció, ráadásul egy olyan
problémával szembesülnek az
iskolák, amely elterjedt jelen-
ség a fiatalok körében. A kor-
mányhivatal egyik, pár éve
végzett felmérése szerint a 19
évesek 59 százalékának akad-
tak már tapasztalatai a dro-
gokkal. (b)

Drogot találtak
egy komáromi
gimnazistánál

Szeretnék hozzászólni a
2011. január 10-én megjelent
„Szigorúbban büntetik a rossz
helyen parkolókat” című rö-
vid cikkhez.

A cikk alcíme a következő:
„A mozgáskorlátozottak szá-
mára fenntartott helyen sza-
bálytalanul parkoló autósok
szigorúbb büntetésekre szá-
míthatnak”!

Én először azokat büntet-
ném, akik a mozgáskorláto-
zottak számára fentartott par-
kolótáblákat olyan helyre he-
lyezik ki, ahol nem alakítot-
ták ki az ennek megfelelő
körülményeket! Például a ko-
máromi vásárcsarnok északi
részén 10(!!!) parkolóhely! De
a vásárcsarnok ezen része a
legveszélyesebb a mozgássé-
rültek számára! Itt nincs meg-
felelően (láthatóan) kijelölve
a parkolóhely! Koszos, sáros,
ami szintén veszélyes! Út-
padka és lépcső van, amelyek
további akadályokat képez-
nek a mozgássérült ember-
társaink számára! A parkoló
ezen részén LEHETETLEN to-
lókocsival a bejárathoz jutni!
Sajnos így van ez a város más

pontjain, is pl. a Jókai utca
végén levő parkolókban is.
Küldenék egy-két képet, ami
szemlélteti, hogy ezeken a he-
lyeken a mozgássérültek csak

korlátozva vanak a mozgá-
sukban! Még ezért pénzt is
kérnek?

Tisztelettel
egy DELTA olvasó

A tavalyi év folyamán beszá-
moltunk a városi buszpályaudvar
közelében található „kiskráterről”,
melyet időközben sikerült „meg-
gyógyítani“, így ezen a helyen már
ismeretlen fogalom a lábtörés.

Azonban, mivel nyitott szemmel
járjuk a várost, nem kerülhette el a
figyelmünket egy újabb kiskráter fel-
fedezése. Bár az igazat megvallva,
nem kellett hozzá nagy felfedező
erő, ugyanis Komárom egyik legfor-
galmasabb részén helyezkedik el.

Úgy a városunkba látogató emberek,
mint a városban élők nap mint nap
találkozhatnak vele, a komáromi
Shopping Center közvetlen közelé-
ben a gyalogátkelőhely egyik sarkán.
A kiskráter már hosszabb ideje ten-
geti mindennapi életét, természete-
sen áldozatokra várva. Nem tudunk
róla, de lehetséges, hogy néhányan
megtapasztalták a kiskrátert, és en-
nek folytán többen barátságot kö-
töttek az aszfalttal. Az ügy úgy néz ki
nem újkeletű, ugyanis keletkezése
az épület átépítésével azonos idő-

höz köthető, és az nem ma volt.
Azóta tátong Komárom egyik, gya-
logosok által használt forgalmas he-
lyén. Saját becsléseink szerint úgy
kb. 1000 ember kerülgeti naponta.
Szinte mindenkinek kódolva van az
eszébe, a „GPS-ébe” a volt Prior sar-
kán levő kiskráter, ami terjedelmét
tekintve elmarad a városi buszpá-
lyaudvaritól, mivel ez csak egy fél-
méteres gödröcske, de aki beletra-
fál, aligha ússza meg a kalandot láb-
törés nélkül.

-pint-

Találtunk egy újabb kiskrátert

Most nem erkölcsi, inkább
műszaki vonalon tevődik fel
a kérdés. Ezt kérdezik
ugyanis több évtizede a ko-
máromi Lidice parkban álló
lakótömb (Ifjúság utca – Ul.
mládeže) lakói. Alig 4-5 mé-
terre a 11. számú bejárattól
ismét süllyedni kezdett a ta-
laj, ami új ráncokat idézett
elő a lakosok homlokán.

A probléma még a 80-as
években kezdődött, amikor az
egyik lakó alatt beszakadt a
föld, és a mit sem sejtő idős
embert, egy kishíján két mé-
ter mélységű, 4 méter átmé-
rőjű kráterből húzták ki, majd
sérülésekkel kórházba szállí-
tották. A történet másnapján
megjelentek a munkások, és
betemették a gödröt. Azt

azonban senki nem firtatta,
mi idézhette elő a föld besza-
kadását(!?) „Ilyen is elő szo-
kott fordulni” – mondta az
egyik munkás. Talán két évvel
ezelőtt, az eset megismétlő-
dött. Akkor egy ott lakó höl-
gyet nyelt el a föld, aki szintén
sérüléseket szenvedett. A göd-
röt újra betemették, és hogy
nagyobb legyen a polgárok
biztonságérzete, betont is ön-
töttek a tetejére.

Múlt héten az egyik lakó hí-
vott fel bennünket, nézzük
meg a jelenlegi helyzetet.
Nos, a helyszínre siettünk, és
bizony eléggé kétségbeejtő-
nek találtuk azt, amit láttunk.
A lakótömb előtti aszfaltút a
rajta lévő betonnal megre-
pedt, és kb. 20 centimétert

süllyedt. Az útszegély szinte
teljesen eltűnt a föld alatt, a
lakótömb melletti kiskertbe
lépni szinte életveszélyes.
Ami a sérülés mellett még ko-
moly veszélyt jelenthet, hogy
a süllyedő rész alatt olyan ve-
zetékek lehetnek, amelyek-
nek sérülése újabb veszélye-
ket jelenthet a lakók számára.

A lakótömb közös képvise-
lője már huzamosabb ideje
igyekszik megoldani a prob-
lémát, eddig sikertelenül. A
Lakásszövetkezet nem tartja
magát illetékesnek a kialakult
hiba elhárításában. Mivel a
közös képviselő úgy gondolta,
hogy a süllyedést alámosás
idézhette elő, megszólította a
Komáromi Víz- és Csatorná-
zási Műveket. A cég képvise-

lői kiszálltak a helyszínre,
ahol „ránézéses eljárással”
megállapították, hogy nem
alámosás idézi elő a süllye-
dést. A területet ugyan sza-
laggal körbekerítették, de
azóta se hírük, se hamvuk.
Közben már a szalagok is el-
tűntek. Mindent összevetve
tehát, nagy valószínűséggel
senki sem illetékes a hiba fel-

tárásában és elhárításában.
Ha mégis, akkor kérjük, je-
lezze szerkesztőségünkben,
hogy tudjuk, kinek köszönjük
meg a lakók nevében is a fe-
lelősségteljes hozzáállást.
Mert itt valóban az emberek
testi épségének megvédésé-
ről, anyagi károk megelőzésé-
ről van szó. -böröczky-

A szerző felvétele

Meddig süllyedhetünk még?
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Folytatás az 1. oldalról
Külföldi munka-hirdetések garma-

dával vannak az újságokban, interne-
ten, de sajnos nagy részük csak egy
hatalmas átverés, azért vannak, hogy
az, aki kitalálta ezt a lenyúlást, meg-
gazdagodjon belőle! Ha nincs előre le-
fixált állásajánlat, ne induljunk el a
vakvilágba. Lehet, hogy már másnap
találunk munkát, de az is lehet, hogy
egy hónapig semmi, addig viszont lak-
nunk kell valahol, ennünk kell vala-
mit, és ennek például Angliában igen
borsos ára van. Ha megvan az állás-
ajánlat, akkor is óvatosak legyünk!
Soha ne induljunk úgy el, hogy egy
cent sincs a zsebünkben. Legalább any-
nyi pénzt vigyünk magunkkal, hogy
két hónapig el tudjunk éldegélni vala-
hogy ha valami hiba csúszik a számí-
tásba. Ne induljunk útnak nyelvtudás
nélkül. Akkor sem ha állítólag az állás
betöltéséhez nem szükséges nyelvtu-
dás! Ha egy kicsit sem beszéljük az or-
szág nyelvét, azt csinálnak velünk,
amit akarnak, és ez elég félelmetes do-
log. Az állásajánlatok között azonban
számtalan ajánlat van, olyan, ami
egész egyszerűen átverés. Általában
ezek az ajánlatok nagy többségükben
így kezdődnek: Fizessen be ennyit, fi-
zessen be annyit, küldje ezt ide-oda és
csak várjon türelmesen.

Mondanunk sem kell, hogy sokan
saját bőrükön tapasztalhatták az állás-
átverők kegyetlen vicceit. Most tanul-
ságul néhányat csokorba szedtünk, és
átnyújtjuk Önöknek, elsősorban azok-
nak, akik a napokban vesztették el az
állásukat, munkát keresnek, és ennek

egyik lehetőségét a „mesés” Európa
nyugati részében látják. Nézzük szé-
pen sorjában.

A legújabb átverésnek a futárok a
célpontjai. A csalók nem kispályások,
nem szórakoznak néhány euróval, egy-
ből keményebb összeget kérnek a meg-
szorult munkavállalótól kaució gya-
nánt. Ki hallott már ilyet ? Kaució? Mi-
ért? A pizzáért, amit kiszállíthat? Na

nézzük meg alaposabban ezt. A feladat
ebédek házhoz szállítása, adagonként
1 euróért. Igen csalogató ajánlat ez fő-
leg úgy, hogy napi 2000 kiszállítást
ígérnek átlagosan. 1 hónap próbaidő
van, de ez természetes, máshol is van,
sőt ettől még csak hitelesebb lesz az
egész. Még egy aprócska feladat: ami-
kor kiszállítjuk az ételt, fel kell ven-
nünk a következő heti rendelést is.
Semmi gond, nem nehéz munka. He-
tente kifizetnek. Kell ennél jobb
munka? Na és most jön a bibi. A szer-
ződés megkötésekor nekünk kell 200
eurót fizetni kaució gyanánt. Persze ál-
lításuk szerint visszaadják a próbaidő
után, de sajnos vannak károsultak, és
nem is kevesen, akik valamiért az el-
lenkezőjét állítják. Sajnos egyre jobban
nő a munkáltatók kapzsisága, így las-
san odajutunk, hogy mi fizetünk azért,
hogy dolgozhassunk.

Több állásportál is bővelkedik va-
gyonőr, biztonsági őr állásokban. Ha
sorra végighaladunk rajtuk, rájövünk,
hogy tulajdonképpen az oldalon lévő
hirdetések igen kis százaléka kínál va-
lódi, korrekt, bejelentett munkát. A
kérdés költői: hogyan szűrhetjük ki az
állásátverőket ?

Sajnos 100%-os biztonsággal nem le-
het megmondani egy álláshirdetésről,
hogy valódi-e vagy csak kamu, de van
néhány árulkodó jel, amelyeket jó ha
ismerünk, így nagyobb biztonsággal
tudjuk kiszűrni a csalókat. A legtöbb
esetben az állásért pénzt kérnek. Az
állásközvetítésért soha ne fizessünk
egyetlen centet sem, hiszen az EU-ban
tilos az állásközvetítésért pénzt kérni.

Akkor sem, ha éppen regisztrációs díj-
nak hívják. Vigyázzunk a fekete mun-
kával is, hiszen ilyenkor semmiféle pa-
pír nincs a kezünkben, amivel bármit
is bizonyítani tudnánk, ha szükség van
rá. Ha nincs munkaszerződés, akkor
tulajdonképpen a munkaadó annyit
fizet nekünk, amennyit akar. Sokan
ezt ki is használják, és sorra jönnek a
levonások, hol ezért, hol azért. Vigyáz-

zunk a kevés pénzünkre, ami még van.
Az egyik hirdetésben németországi

munkát kínálnak, egészen konkrétan
paprikapalántázást, ami egy kb. 5 he-
tes munka, melynek elvégzéséért akár
2200 eurót is adnak. Természetesen
szerződéses munka, a szállást és a ki-
utazást a munkaadó intézi. Azt is leírja
a hirdető, hogy hol és mikor kerül sor
a szerződés megkötésére, és most jön
a bökkenő. Ha szeretne jelentkezi a
hirdetésre, fizessen be 40 eurót, ami fe-
dezi a kiutazás költségét és a közvetítői

díjat. Persze ezt a pénzt a munka vé-
geztével visszaadják. Ha ez a kiutazás
díja és a közvetítői díj, miért is adják
vissza? Ez az egész folyamat nagyon
sántít. Sok esetben csak ajánlat van,
ami mögött nincsen valós munka. Re-
gisztrációs díj vagy kezdő munkacso-
mag díja vagy valami hasonló néven
kicsalnak a gyanútlan álláskeresőtől
10 eurót, majd eltűnnek mint a kám-
for. Miért csak 10 eurót? Mert ezt ál-
talában ki tudják és ki is fizetik az
emberek gondolván, hogy 10 eurót
megér ha lesz munkám, csakhogy saj-
nos nem lesz. A csaló cégek, emberek
pontosan abból a nagyon sok 10 eu-
róból élnek, amit a munkakereső be-
fizet. Csak játsszunk el a gondolat-
tal... Mennyi munkanélküli van, és
ha csak naponta 20-an fizetik be ezt az
összeget, ami az áldatlan viszonyok-
hoz képest nem is sok, akkor hetente
1000 eurót vágnak zsebre, és havi
megvilágításban ez több mint 4000
euró, egy átlagmunkás majdnem
egyéves fizetése.

Egy jótanács! Kisebb az esélye, hogy
átvernek, ha a munkaadó személyes
találkozást javasol. Ha bekapcsoljuk
az internetet, garmadával ömlesztik
ránk az otthoni munkalehetőségeket.
De vajon ebből mennyi takar valódi

munkát, valódi fizetéssel? A tapasz-
talat az, hogy a hirdetések igen cse-
kély százaléka mögött áll valódi ál-
láslehetőség. Sajnos minden csalást,
átverést nem lehet leleplezni, kikü-
szöbölni, de igyekezzünk minnél töb-
bet felderíteni az adott munkalehe-
tőségről. Angliát úgy tekintik a fiata-
lok, mint egy európai „kis Amerikát”.
Íme egy negatív, merjük remélni ta-
nulságos eset: Állást ajánlottak egy
londoni pékségben. A pénzkereseti
lehetőség ígéretére sokan felkapták a

fejüket. Jelentkeztek az újságban ta-
lálható álláshirdetésre. Kezdetnek
csupán némi közvetítői díjat és az
első havi szállásukat kellett kifizetni.
Sajnos ez így ebben a formában már
rosszul kezdődik. Szóval többen befi-
zették a kért összeget és kiutaztak
Londonba. Mire odaértek azonban,
se pénz, se posztó, vagyis se szállás, se
munka. Ugyanis a hölgy, aki ezt az
egész dolgot bonyolította, rejtélyes
módon eltűnt az összes befizetett
pénzzel együtt. A munkára éhes fia-
talok csak konzulátusi segítséggel tér-
hettek haza. 100-250 font körüli ösz-
szegbe került nekik ez a „kis nyara-
lás“.

Sajnos manapság egyre többen
akarnak meggazdagodni abból, hogy
átvernek másokat, elszedik a pénzü-
ket, majd amikor nekik kéne mun-
kát, szállást, ételt adni, már nincsenek
sehol, eltűnnek mint szürke szamár a
ködben. A munkavállaló pedig ott áll
egy idegen országban pénz és szállás
nélkül.

Nem állítjuk, hogy minden állás-
hirdetés átverés, csak arra szerettük
volna felhívni a figyelmet, hogy aki az
EU-ban akar pénzt keresni, azzal is szá-
molnia kell, hogy netán ő lesz a kö-
vetkező áldozat. -pint-

Állásátverések - ez az igazi biznisz

A régiónkból egyre többen szándékoznak szerencsét próbálni
az Európai Unió tagállamaiban.

Lassan odajutunk, hogy mi fizetünk azért,
hogy dolgozhassunk
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Szabó Magda: Régi-
módi történet
című színművét

hozza Komáromba a
Veszprémi Petőfi Szín-
ház 2011. március 5-én,
szombaton, 19.00 órai
kezdettel. Az előadást
Bereményi Géza Kos-
suth-díjas rendezte, aki-
nek a neve lassan egy-
beforr Szabó Magda
műveivel, és most már
a Veszprémi Petőfi
Színházzal is. Így nem
véletlen az sem, hogy
ott állította színpadra a
Régimódi történetet,
amelyből nagysikerű
filmet is forgatott. Az
írónő egyik legismer-
tebb műve, és az abból
készült színpadi adap-
táció az ínyencségekre
vágyó színházi közön-
ségnek remek cseme-
gét ígér. Két, történeté-
ben különböző, mégis
összecsengő asszonyi
sors drámája ez. A

nagyanyáé, Rickl Má-
riáé, aki a talpon mara-
dás erejét és képessé-
gét örökíti és kéri szá-
mon, valamint unoká-
jáé, Jablonczay Lenkéé,
aki meg nem értés, sze-
retetlenség és szerelmi
csalódás terhe alatt vá-
lik önálló, sorsát vál-
lalni képes, szuverén
személyiséggé. Belépő-
jegyek már kaphatók a
Komáromi Jókai Szín-

ház pénztárában, ren-
delhetők a 790-81-50-es
telefonszámon, online
megvásárolhatók a
www.interticket.sk por-
tálon, illetve a www.jo-
kai.sk honlapon, ahol
bővebb információk is
találhatók az előadás-
ról.

(báj)
Fotó:

Veszprémi Petőfi
Színház

Ha tényleg kíváncsi, eb-
ben a cikkben könnyen meg-
találhatja a választ!

Az alábbiakban segítséget
szeretnénk nyújtani azoknak,
akik még mindig fájdalmak
között, csalódottan élnek.

Először is el kell dönteni,
hogy az OKOT akarjuk meg-
szüntetni, vagy továbbra is csak a tüneteket
kezelgetjük?

Képzeljük el, hogy otthon csöpög a csap.
Elzárhatjuk többször is, de ha a tömítés
nem jó, még mindig csöpögni fog. Kihív-
hatjuk a szerelőt is, de mit szólnánk, ha azt
mondaná, hogy: „EZEN NEM LEHET SE-
GÍTENI, ÉLJEN VELE EGYÜTT!” Bizonyára
mérgesek lennénk. Egészségünkkel is
ugyan ez a helyzet, ha csak a tüneteket ke-
zelgetjük, és nem a kiváltó okot szüntetjük
meg. Ha az okot kezdjük el megszüntetni ki-
tartó munkával, szépen folyamatosan meg-
szünnek a tünetek is.

Ha figyelmesen olvassa a most követke-
zőket, akkor könnyen rátalálhat a megoldásra.

Hallott már olyan emberről, akinek azért
zsibbad vagy fáj a lába, térde és csípője,
mert kimutatható probléma van a derekánál
a gerincével? Talán azt is sokan tudják,
hogy porckorong sérv esetén akár le is bé-
nulhatunk. Ezen láb-, térd- és csípőpana-
szokat 5 pár idegpályaköteg okozza, melyek
ezen testrészeinkkel vannak kapcsolatban.
Hogy választ kapjunk eredeti kérdésünkre,
kanyarodjunk el testünk másik részéhez is,
a karjainkhoz. Hallott már olyan emberről,
akinek azért zsibbad vagy fáj a karja, válla

és nyaka, mert kimutatható
probléma van a nyaki gerin-
cénél? Igen, ez is gyakran
megtörténik. Ezen kar, váll
és nyaki panaszokat másik 7
pár idegpályaköteg okozza,
mivel a gerinc menti prob-
léma ezekre a helyekre su-
gárzik ki. Ez összesen 12 pár

idegpályaköteg. Az emberi testben 33 pár
ilyen idegpályaköteg található. Felmerül a
kérdés, mire való a többi? A válasz nagyon
egyszerű: testünk egyéb részeit, szerveit
kötik össze. Így többek között van olyan ré-
sze gerincünknek, mely a szívműködésün-
kért felelős és van olyan is, mely a has-
nyálmirigy működésünket befolyásolja.
Ezért az előbbi példánál maradva könnyen
megérthető, hogy szívpanaszok, cukorbe-
tegség vagy egyéb tünetek alkalmával ge-
rincünk hibáit is korrigálnunk kell, hogy
egészségesebbek lehessünk.

Valószínűen nem sikerült felsorolni az ösz-
szes létező testi tünetet, de egy közös vonás
így is megfigyelhető mindegyiknél. Minden
panaszunk oka a gerincünk különböző ré-
szeinél keresendő. Ahhoz, hogy ezen fájdal-
mak, problémák nélkül élhessünk, nem elég
kezelgetni őket, rendbe kell tenni ezek forrá-
sát, a gerincünket is. Ebben tud segítségünkre
lenni a CERAGEM orvostechnikai eszköz.

Ha valóban segítséget keres,az ÖN se-
gítségére is áll az INGYENESEN működő
CERAGEM KÖZPONTUNK.
Címünk: DÉL-KOMÁROM, Igmándi út

12, Millenium üzletház 1 emelet. Tel:
0917/548 193.

Miért fáj a lábam? Miért zúg a fülem?

A Veszprémi Petőfi Színház
vendégjátéka Komáromban

Jön a Régimódi történet! A szociális biztosítást érintő, ép-
pen érvénybe lépett törvények
kapcsán egy olyan kérdés érkezett
egyik olvasónktól, amely nagy va-
lószínűséggel sokakat érint. A kér-
dést továbbítottunk a Szociális
Biztosító komáromi részlegének
igazgatónőjéhez, Ing. Alžbeta Já-
gerskához.

1. Édesapámnak és édesanyám-
nak közös bérleti szerződése van
nem lakáscélú helyiségek bérbea-
dására, az ebből származó évi bevé-
telük 400 €. Emellett, édesapámnak
földbérletből származó bevétele is
van. Mindketten munkaviszonyban
vannak. Ezzel kapcsolatos kérdé-
sem, vajon az életbelépett törvények
értelmében kötelesek-e bejelent-
kezni a betegbiztosítóhoz, mint vál-
lalkozók (SZČO)?

A saját bevétellel rendelkező sze-
mélyek státuszát (SZČO) 2011. ja-
nuár 1-i dátummal szerzi meg,
amennyiben két feltételt teljesít.
Első, hogy betöltötte 18. életévét,
második, hogy az adótörvény 31.

cikkelye értelmében adószámmal
rendelkezik. Ebben az esetben a kö-
telező beteg- és nyugdíjbiztosítás
megítélése 2012. július 1-hez lesz
meghatározva, mégpedig a 2011-es
év vállalkozásból származó bevéte-
leinek alapján. A konkrét kérdésre
válaszolva tehát az olvasó szüleinek
csak abban az esetben van beteg- és
nyugdíjbiztosítás-fizetési kötele-
zettségük, amennyiben rendelkez-
nek a már említett adószámmal.

-bör-

Az igazgatónő válaszol

Gúta város idei költségvetésének
főbb keretszámait még a tavalyi ön-
kormányzati választások előtt fo-
gadta el a városi képviselő-testület,
s abba már a 2011-es esztendőre vo-
natkozó 10 százalékos megszorító
intézkedéseket is beépítették.

A városnak járó részesedési adó
ugyanis ilyen mértékben csökkent,
sőt: a település számlájára már ta-
valy is hétmillió koronával kisebb
összeg érkezett. A megszorítások az
iskolákat, a kulturális, sport-, vala-
mint a városi intézményeket érintik.
A tervezett Európai Uniós támoga-
tásnak köszönhető néhány beruhá-
zásra – például a város főterének fel-
újítása, 18 bérlakás építése, és egy is-
kolafelújítás – lesz lehetőség, a mun-
kálatokat már tavaly megkezdték, de
ennél többre vélhetően nem futja.
Csupán 70 ezer eurónyi, kisebb be-
ruházásra alkalmas összeg áll majd a
város rendelkezésére, amiből való-
színűleg csak az egészségügyi rende-

lőintézet, illetve a járdák és az árkok,
valamint a vízelvezető csatornák
rendbetételére marad anyagi forrás.
Az új önkormányzat pontosítani
fogja a rövid, illetve a hosszú távú
fejlesztési terveket – mondta Hor-
váth Árpád polgármester. Szavai sze-
rint Gúta arra kényszerül, hogy vi-
szafogja a város által meghirdetett, a
kulturális és sporttevékenységre kiírt
pályázatokat, és a város által mű-
ködtetett újság kiadása is legalább
fél évig szünetelni fog. Horváth Ár-
pád azonban reméli, hogy a megszo-
rításokat a lakosság nem érzékeli
majd. A Városi Hivatal működésére
nem terveznek hitelt felvenni, erre
legfeljebb egy-egy beruházás esetén
kerülhet sor, de ezt is csak szükség
esetén szeretnék megtenni. Takaré-
koskodni kívánnak: ezért maradt el a
szilveszteri tűzijáték és visszafogot-
tabb lesz az idei gútai vásár is. Ott
szeretnének spórolni, ahol az a város
életében kevéssé érezhető.

pr

Gúta városában
megszorítások lesznek
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Simon Gyula helyét Vladimír Zlacký vette át az edzői poszton a IV. liga délkeleti cso-
portjában szereplő csallóközi újoncnál. A nagymegyeri Thermál Városi Sportklub ve-
zetősége több lehetőséget is mérlegelt, a losonci klubhoz távozó Simon helyett vé-
gül a csapat egyik játékosára, Zlackýra esett a választás.

Edzőcsere
a nagymegyerieknél

A kinevezett új edző január 9-én meg is
kezdte csapatával a felkészülést a tavaszi
visszavágókra. A felnőtt labdarúgók idei
első gyakorlására tizenhatan jöttek el, vi-
szont többen is igazoltan hiányoztak. A
huszonötös bő keret még változhat, de
nagyobb játékosmozgás nem valószínű a
fürdővárosiaknál. Annyi bizonyos, hogy a
csatársort már Turza Ronald erősíti, aki új
jövevénynek számít, fél éves ausztriai já-
téka után az ekeliektől érkezik a termá-
losokhoz. Egy másik „ausztriai” futballis-
tát is leigazoltak a nagymegyeri Vígh Ba-
lázs személyében, aki másfél évet töltött
egy alacsonyabb osztályú ottani csapat-

ban, a fiatal középpályás előtte már fut-
ballozott a nagymegyeri együttesben –
tudtuk meg Tarcsi Imrétől, a klub egyik
vezetőségi tagjától. A tréningek heti há-
rom edzéssel és hétvégénként egy-egy
mérkőzéssel zajlanak, a tavaszi bajnoki
rajt főpróbája március 6-án lesz, amikor
hazai pályán délután fél háromkor fo-
gadják Kisfalud csapatát. A klub jelenlegi
pénzügyi lehetőségei azt diktálják, hogy a
jelenleg zajló bajnokságban a középme-
zőnyben végezzenek, magasabb ambí-
cióik egyelőre nincsenek a nagymegyeri-
eknek.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Zlacký (középen világos sapkában) irányítja az edzéseket

Szinte annyi név,
ahány gyerek

A tavalyi esztendőben 72 gye-
rek született Nagymegyeren, a cse-
csemők névadásánál széles skálá-
ból válogattak a szülők, mivel egy-
egy utónév legtöbbször csak két-
szer fordult elő, mint a Vivien,
Sára, Zoé, Ádám, Boglárka, Bence,
Tamás, Noémi és Áron. A többi
esetben más-más nevet kaptak az
újszülöttek. Az idegen hangzású
nevek már évek óta megszokot-
tak lettek a névválasztásnál, a régi,
hagyományosnak mondható ma-
gyar és szlovák keresztnevek ki-
szorulóban vannak a palettáról. A
2010-ben született nagymegyeri
gyerekek közül csak nyolc kapott
két utónevet, ezek a következők
voltak: Emma Elizabeth, Jazmína
Natália, Ádám István, Aurel Kor-
nel, Zoé Mária, Janka Noémi, Lea
Flóra és Sebastian Noel. A névvá-
lasztásnál a szülők egy részénél a
televízió és a mozivászon is ötle-
tekkel szolgálhat, hiszen a tavaly
világra jött nagymegyeri csecse-
mők nevei között olyanokat is ol-
vashatunk, mint a Ronaldo, Jes-
sica, Lara, Vanessa, Bryan, Kiara és
Leila. K.Z.

A mintegy százhúsz ven-
déget a labdarúgóklub két
ügyvezetője, Csepi Dániel
és Klempa Szilárd köszön-
tötte. Az est folyamán fel-

léptek a helyi City Dance
Club moderntáncosai, vala-
mint a nagymegyeri Mat-
lák Barbara énekes is. A rep-
rezentációs sportbál elején

felhangzott a 4. ligás klub
„Zöld itt a pálya, sportolók
vagyunk. Segítjük mi egy-
mást, jó csapat vagyunk.
Dobban a szívünk, ha lab-
dát rúghatunk...“ kezdetű
indulója is, amit maga a
szerző, a Big Man Band
rockegyüttes oszlopos tagja,
Michnya Róbert énekelt el

személyesen egy spanyolgi-
tárral a kezében. A bálozók-
nak a zenét a dunaszerda-
helyi For You zenekar szol-
gáltatta. A hajnalig tartó
mulatságon nem hiányoz-
hattak a finom falatok, és az
ilyenkor szokásos tombola-
húzás sem maradhatott el.

-kovács-

A táncparkett sem jelentett
gondot a labdarúgóknak
Hatodik alkalommal rendezett bált a nagymegyeri Ther-
mál Városi Sportklub. A szombat esti esemény hely-
színe most is, ahogy tavaly először, a városi művelődési
otthon bálterme volt.

Klempa Szilárd és Csepi Dániel ügyvezetők nyitották
meg a sportbált
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Madar

„Nagyra becsülöm az előző
önkormányzatot, amely Va-
nek Ferenc polgármester ve-
zetésével ésszerű gazdálko-
dásának köszönhetően min-
den kölcsön nélkül és nem
kis többlettel adta át a köz-
ség gazdaságát. Önerőből,
ahogy a gazdasági helyzet le-
hetővé tette, úgy valósították
meg a kitűzött feladatokat.
Hogy mennyire volt ez bölcs
döntés, erre most nem sze-
retnék kitérni. Ezt döntse el
a falu lakossága! Nekem és a
képviselő-testületnek az a
feladata, hogy új lendülettel,
közös erővel próbáljuk el-
érni, hogy minden polgár
úgy érezze, öröm Madaron
lakni“ – kezdte beszélgeté-
sünket Édes István.

A továbbiakban kitért
azokra a feladatokra, ame-
lyeket az előző testület meg-
kezdett, de nem fejezett be.

Elsőként az óvoda épületét
említette, mivel a tetőszer-
kezetetet felújították, még
szükséges az ajtó- és ablak-
csere és az épület hőszigete-
lésének megoldása. További
feladat a kultúrház felújítá-
sának befejezése. Az előző
testület 17 ezer eurót hagyott
jóvá, ebből felújították a te-
tőszerkezetet, a hőszigete-
lést, de még maradt pénz,
amiből a fűtési rendszert,
padlót, valamint a terem
hangosítását is szeretnék fel-
újítani. Elengedhetetlen fel-
adat a halottasház felújítása
is. Elsőrendű feladatuk a ha-
lottasház alatt lévő terület
rendezése, mivel ameddig
nincs a község tulajdonában,
addig nem lehet rá pénzt
nyerni pályázat útján. Végre
megoldódik a kápolna fel-
újítása is. Vissza szeretnék ál-
lítani a gázkályhát, s ezzel

Az elmúlt választási időszakban a városban sikerült befe-
jezni a szennyvízcsatorna-hálózat A,B,C szakaszának kiépítését,
ennek ellenére jelenleg csak a lakosság mintegy 35%-a van rá-
kötve. Ezért a város szükségesnek érezte a kanalizáció további
bővítését, hogy minél több lakosnak biztosíthassák a rákötést
az Európai Unió érvényes rendelete alapján. A megvalósítés ér-
dekében kidolgoztak egy kérvényt a szennyvízcsatorna-hálózat
D,E,F,G,H,J szakaszainak bővítésére az Operációs program ke-
retében. A kidolgozott projekt értéke 7 067 546,76 euró. A nem
visszafizetendő hozzájárulás értéke 6 696 220,183 euró. A mun-
kálatokat előreláthatólag 2011 márciusában kezdik és 2015
márciusában szeretnék efejezni.

A projekt uniós forrásokból lesz megvalósítva, a városnak
5 %-os önrészt kell a saját költségvetéséből biztosítania rá.

(miriák)

Tanyon öten szálltak harcba a helyhatósági választásokon a
polgármesteri székért. Mivel az előző polgármester már
nem mérette meg magát, így jóelőre tudni lehetett, hogy Ta-
nyon biztos új polgármester fogja irányítani a 800 lakosú
községet.

Az önkormányzati választások végső győztese Bugár Imre lett,
aki független jelöltként indult. Az elmúlt héten vele beszélget-
tünk. Tany új polgármesterét, a tervekről, a célkitűzésekről fag-
gattuk. „Ezen a héten tárgyaljuk meg, milyen terveket is szeret-
nénk megvalósítani az elkövetkezendő időkben, úgyhogy apró-
lékosan sajnos mindenről nem tudok beszámolni“ – mondta a
falu első embere. „De amit bizonyosan tudok, az a farsang elő-
készületei, melyet az óvodával illetve az iskolával együtt szeret-
nénk véghezvinni. Az elmúlt években rendszeresen megren-
dezték községünkben a rendőrnapokat. Ez az utóbbi időkben oly-
annyira elhalványult, hogy néhány esetben el is maradt. Lakos-
sági visszajelzésekből tudjuk, hogy ez az akció sikeres volt, épp
ezért a nyár folyamán, újjá szeretnénk éleszteni ezt a hagyo-
mányt, annál is inkább, mivel ez a program látványosságát te-
kintve sem elhanyagolható. Rendőrbemutatók, valamint sportos
vetélkedők is színesítik majd ezt a nyári eseményt. Természete-
sen ragaszkodunk a hagyományokhoz is. Gondolok itt a falu-
napra, melyet elsősorban helyi illetve környékbeli csoportok
fellépésével színesítve szeretnénk megrendezni, és minden
olyan rendezvényt, melynek közösségformáló ereje van“ – adta
tudtul lapunknak Tany polgármestere. -pint-

Tovább bővítik
a szennyvíz-
csatorna-hálózatot

Új polgármester irányítja
Tany községet

Közös erővel a község
felvirágoztatásáért
A közel 1400 lakosú községben a 2010. november 27-én
megtartott önkormányzati választásokon a lakosság nagy ré-
sze bizalmat szavazott a 46 éves Édes Istvánnak, aki 23 évi
szolgálata letöltésével korkedvezménnyel vonult nyugdíjba,
de úgy érezte, hogy élete teljes erejében még sokat szeretne
tenni szülőfalujáért. Nagyban kicserélődött a képviselő-tes-
tület is, hiszen a 2 MKP-s mellett 7 független képviselő al-
kotja azt a csapatot, akik közös erővel szeretnének a követ-
kező négy évben dolgozni a község felvirágoztatásáért. Az al-
polgármester Dibusz Magdolna, független képviselő lett.

kulturált körülményeket biz-
tosítanának a községben élő
mintegy 170-200 katolikus
vallású polgárnak is. Felújít-
ják a lakosságot központi
ivóvízzel ellátó „vízház“ épü-
letét. Problémát okoz a köz-
ségen keresztül folyó „ma-
dari kanális”, ami nincs a
község tulajdonában, viszont
évtizedek óta nem volt tisz-
títva, így a lerakódás miatt
nem tudja kellőképpen leve-
zetni a vizet.

„Szeretnénk álmodni is –
nyilatkozta továbbá a pol-
gármester. A községben ed-
dig szinte ismeretlen foga-
lom volt az uniós pályázat
kihasználása. Lehetőségeink
viszont adottak ahhoz, hogy
biztosítani tudnánk egy-két
uniós projekt önrészét. Gon-
dolok itt elsősorban az idő-
sek otthonára és a falumú-
zeumra. Mindkét létesít-
mény felépítésére adottak a
lehetőségeink. A községben
vannak olyan lakatlan régi
családi házak, amelyek át-
alakításukat követően meg-
felelnének ezeknek a célok-
nak. Az idősek otthonára
azért van szükség, mivel rö-
vid időn belül a község ha-
táskörébe tartozik az idősek,
magatehetetlen polgárokról
való gondoskodás. A falu-
múzeumra pedig azért
lenne szükség, hogy a jövő
nemzedékek számára meg-
őrizhessük a hagyománya-
inkat.

A polgármester még el-
mondta azt is, hogy a község
nemzetközi kapcsolatait
Kocs, Isztimér településekkel
– iskola, hagyományőrző cso-
port, borászok és sportolók
mellett a helyi vállalkozók-
kal szeretnék bővíteni. Új
alapokra szeretnék helyezni
a Sutyú-völgyi Borosgazdák
Társaságának működését is,
mivel a természeti adottsá-
gok lehetővé teszik, hogy tu-
ristákat is tudnának fogadni,
s ezzel új utat nyitnának a
falusi turizmus fellendítésé-
ben. (miriák)

A szerző felvétele

„Nekem és a képviselő-testületnek az a feladata, hogy új len-
dülettel, közös erővel próbáljuk elérni, hogy minden polgár úgy
érezze, öröm Madaron lakni“ - mondta Édes István Ógyalla

www.massagestudio.sk

Komárom és
Dunaszerdahely

Masszázs
stúdió

0905 729 368
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AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

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

Az ígéretek ellenére nem tá-
mogatja több tervezett ipari
park létesítését a Radičová-
kormány. A segítséget 2009.
november 19-én a komáromi
kihelyezett ülésein még a
Fico-kabinet ígérte meg,
azonban a legutóbbi ülésén
a kormány ezeket a határo-
zatokat megszüntette.

A kormány legutóbbi dön-
tésével kapcsolatban Hetény
polgármestere, Lucza Sára el-
mondta: eredetileg jóváhagy-
ták azt a döntést, miszerint a
község határában épül fel a
szóban forgó létesítmény. A
községnek 250 hektár saját te-
rülete van, a vasútállomás
környékén mintegy 60 hek-
tárnyi területet tudnak nyúj-
tani, amiből 20 hektár terület
lenne igénybevéve. Már ko-
rábban is érkeztek befektetők,
akik felvásárolták volna, de
azt a döntést hozta képviselő-
testület, hogy nem váltják fel
aprópénzre az „ősi örökséget”,
azaz nem herdálják el a föl-
det filléres haszonért.

„Sajnáljuk a kormány dön-
tését, de a korábbi jó dönté-
sünk mellett továbbra is kiál-

lunk, mert eddig is bérbe volt
adva az említett terület, viszont
a tulajdonunkban vár egy jobb
lehetőségre. Régebben is ér-
deklődtek befektetők, már ak-
kor felmérték a helyszínt, és
megállapították, hogy nagyon
jó paraméterekkel rendelke-
zünk. Nagy pluszt jelent, hogy
erre húzódik a vasútvonal, to-
vábbá a Duna közelsége, Ma-
gyarország szomszédsága” –
zárta nyilatkozatát a polgár-
mester.

Tudvalevő, hogy Észak-Ko-
márom nem bővelkedik

munkalehetőségekben, so-
kan dolgoznak a Duna túlol-
dalán, ezért is lehet sajnálni a
kormány döntését. Az ipari
park legnagyobb hozadéka az
lenne, hogy az emberek nem
maradnak munka nélkül, hi-
szen nem párszáz új munka-
helyről lett volna szó, de talán
sokkal többről. Ez pedig élet-
színvonal-javulást jelentene,
sőt a község anyagi helyzete is
javulna az ipari parktól befo-
lyó adó által.

(miriák)

Nem akar ipari parkot
Hetényen a kormány

Mesto iba 2 €

Pótszilveszter – I. Ekeli Magyar Bál

A bált az érsekújvári Viva
Táncklub kiváló táncosai
Cseh Petra és Csorba Máté
nyitották meg standard tán-
cokkal, majd Lengyel Mária
népművelő adott elő egy cso-
dálatosan szép Wass Albert
verset. Ezt követően latin-
amerikai táncok következtek
az érsekújvári táncosok elő-
adásában, ami tulajdonkép-
pen megadta a bál alaphang-
ját. Azonnal benépesült a
táncparkett, és kisebb szüne-
tekkel ugyan, de a kora reg-
geli órákig tartott a kulturált,
minden igényt kielégítő bá-
lozás. Az ógyallai Trend zene-
kar méltón a bál nevéhez, ki-
zárólag magyar zenét szolgál-
tatott.

A már említett szüneteknek

is meg volt azonban a sajátos
hangulata. Ugyancsak hagyo-
mányteremtésként, a rende-
zők kiosztották a 2011-es évi
első Ekeli Magyar Bál Emlék-
lapot. Ezzel a díjjal minden év-
ben olyan ekeli lakost tüntet-
nek ki ezután, aki munkássá-
gával sokat tett a község kö-
zösségéért a kultúra, a sport
terén, de egyéb területeken is.
Az első emléklapot Poló János
vehette át, aki széles e honban,
de az Európa-szerte is ismert
ekeli erősport jeles képviselője.
Német Norbert, aki a díjra ja-
vasolta a sportolót, beszédében
elmondta, hogy Poló János ötö-
dik lett azon a Natúr Erős Em-
berek versenyén, amely a
sportág világbajnokságának fe-
lel meg. Az emléklap mellé

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 helyi MKP és Csemadok szervezete közös rendezésben in-
dítottak útjára egy új kezdeményezést. Elsőízben rendezték
meg a hagyományteremtő I. Ekeli Magyar Bált. Ahogy Török
Anikó, a bál egyik szervezője felvezető beszédében kihang-
súlyozta a bál hagyományteremtő célját, valamint azon meg-
győződését, hogy ezt a rendezvényt még számtalan olyan
kulturális megmozdulás követi majd az év folyamán, amely
teret biztosít nemzeti identitásunk megnyilvánulásának.

Ekel pénzjutalom és kétszemélyes va-
csorautalvány is társult.

Mivel pótszilvesztert is tartottak,
a több mint 130 résztvevő éjfélkor
együtt koccintott a boldogabb új
évre. Nagyon sok jót kívántak egy-
másnak a bálozók. Főleg az össze-
tartás rezonált ezeknél a jókívánsá-
goknál, hiszen talán soha azelőtt
nem volt ekkora szükség a felvidéki
magyarság összetartására, mint je-
lenleg. Ez az év a népszámlálás éve
is lesz egyben. Vállaljuk fel bátran
nemzetiségünket, hogy továbbra is
megmaradhassunk egységes nem-
zetként szülőföldünkön. Talán ez a
bál is megmutatta az utat az össze-
kovácsolódás felé, amelynek akár
mottója is lehetett volna az annyi-
szor elismételt mondás: „Nem má-
sok ellen, csak magunkért”!

A megismételt „Szilveszteri éjfél”
után kisorsolták a tombolába fel-
ajánlott 30 díjat, amelyből a fődíj
egy kétszemélyes Bálint-napi hét-
végét biztosít Sárváron, a Pepita To-
urs Utazási Iroda felajánlásában. A
díj boldog nyertesei Horváth László
egykori kiváló labdarúgó és fele-
sége, Katalin asszony lettek.

-böröczky-
Fotó: Németh Norbert

A Pepita Tours ajándékának boldog nyertesei,
a Horváth házaspár

Poló János, a 2011-es év Ekeli Magyar Bál kitüntetettje
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Búcs

A szervezet két területen fejt ki tevékenységet. Az egyik a fa-
lusi turizmus, a tagok saját vállalkozása, a vendégfogadás köré
szervezett kulturális és turisztikai programok szervezése. A
másik terület a felvidéki népviseleteket bemutató babák gyűj-
teményének bővítése.

A társulás tagjai mindenképpen arra törekednek, hogy szerve-
zetük helyi és szlovákiai viszonylatban egyaránt fórumot biztosít-
son a falusi turizmus területén vállalkozóknak. A társulás az el-
múlt 11 év alatt szerencsés módon segítette a vállalkozók első lé-
péseit a falusi turizmus területén, az önképzés különféle módjai
szervezésével. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján országos fóru-
mot is tud biztosítani a falusi turizmusban érdekeltek számára a
Felvidéken. Összefoglalva: a falusi turizmus a természetes kör-
nyezetben élő emberek felkeresése, minőségi szolgáltatások révén
a helyi termékek és értékek, a hagyományok, népszokások, a vi-
déki lét megismerése, egyedi élményszerzés, emberi kapcsolatok
építése, aktív kikapcsolódás, rekreáció. Viszont sohasem feled-
hetjük, sőt újra meg újra tudatosítanunk szükséges, hogy a falusi
turizmus nem csupán piac, hanem kultúrák találkozása.

„Társulásunk a közeljövőben, „A Vidék idegenforgalma a
Duna mentén“ projekt megvalósítását szeretné megvalósítani.
A komáromi Regionális Régiófejlesztési Ügynökség támogatá-
sával sikerült pénzt szerezni a projekt megvalósítására, amely
magába foglalja a vidéki turizmus marketing-munkát. Ez
egyenlő nemcsak az eladás művészetével, annál sokkal több, a
szükséges cselekedetek tudásának művészete, valamint infor-
máljuk az érdeklődőket az elszállásolási lehetőségekről. Szlo-
vákiai méretben is egyedülálló lesz a falusi szálláshelyek be-
sorolása. A szálláshely-típusokat A (vendégszoba), B ( önálló lak-
rész), C (önálló ház) betűkkel fogják jelölni. A kategóriák jelö-
lésére például Magyarországon napraforgót használnak. A négy
napraforgó az összkomfortos, a három napraforgó a komfortos,
a két napraforgó a félkomfortos és az egy napraforgó a komfort
nélküli szálláshelyet jelzi stb. Mindezeket egy katalógusban
szeretnénk megjelentetni négy nyelven, de s elektromos for-
mában, egy honlap segítségével szeretnénk megvalósítani. A
weboldal tulajdonképpen a mi interaktív kirakatunk.“ – nyi-
latkozta lapunknak Szobiné Kerekes Eszter, „A Kultúráért és Tu-
rizmusért Társulás“ elnöke, a projekt megálmodója.

A projekttel elsősorban a Hídverő Társulás falvaiban a falusi
turizmussal foglalkozó vállalkozókat szeretnék megszólítani,
mivel a falusi turizmus a helyi vonzerőkön alapul. Partner-
kapcsolatokat szeretnének építeni az önkormányzatok, a vál-
lalkozások és a civil szervezetek között. Miriák Ferenc

Képarchívum

Eseményekben gazdag be-
számolóval készülhet évzáró
taggyűlésére a szentpéteri
CSEMADOK vezetősége. A
13-tagú új vezetőség Szabó
Gabriella vezetésével orosz-
lánrészt vállalt magára azzal,
hogy a községben a legfon-
tosabb feladatokat – a ha-
gyományőrzést, a népművé-
szeti hagyományok ápolását,
a nemzeti tudat, az anya-
nyelvünkhöz való ragaszko-
dás erősítését – megőrizze.
Az elmúlt évi tevékenység-
ről a szervezet elnöke tájé-
koztatta lapunkat.

Az 2010-es év eleji farsan-
got a már hagyományos far-
sangi bállal kezdte, azzal az
újdonsággal, hogy sztárven-
dég szereplésével, mégpedig
Vadkerti Imre személyével
gazdagította a hangulatot. A
szórakozni vágyóknak még
ebben a hónapban „Kabaré-
keverék“ címmel vidám zenés
összeállítást is színre adtak a
falunk szülötteivel: a muziká-
lis Sárközi családdal, falunk
hagyományőrző csoportjával
az Őszirózsával, valamint sok-
sok jóhangú tagjukkal. Nagy
hangsúlyt fektettek a szín-
házlátogatásra is, hiszen az év
folyamán 3 alkalommal szer-
veztek csoportos színházláto-
gatást. Elkészítették a szent-

péteri Népviseleti Babacsalá-
dot, mellyel a búcsi Babamú-
zeum ünnepélyes megnyitá-
sán is részt vettek. Két cso-
portos kirándulást szerveztek
Erdélybe és a szentendrei
skanzenba. Falunap keretén
belül a nyugdíjasklubbal kö-
zösen réteskóstolással ked-
veskedtek a lakosságnak.Több
éven keresztül hagyományos
a Szent István napi megemlé-
kezés, amit a katolikus temp-
lomban több vendéggel és
koncerttel gazdagítottak.Ter-
mészetesen nem feledkeztek
meg a történelmi évfordulók-
ról sem. Ami újdonság volt az
ifjúság részére, októberben
Halloween diszkót szerveztek,
és decemberben bekapcso-
lódtak a „Nyilas Misi kará-
csonya“ szeretetcsomag-gyűj-
tésbe. Harmadik alkalommal
Mesefesztivál keretén belül az

iskolával, óvodával elvarázso-
lódtak a mesevilágba, majd
vendégül látták az egri báb-
szinházat, ahol a falu szü-
löttje, Nagy Vilmos rendezé-
sében találkozhattak az igazi
Mikulással.

Örvendetes, hogy tagságuk
az elmúlt évben 60 taggal
nőtt, ami bizalmat ad a veze-
tőségnek közösségi munká-
juk fejlesztéséhez. Továbbra is
arra buzdítja mindnyájukat,
hogy maradjanak hűek ön-
magukhoz, anyanyelvükhöz,
nemzetünkhöz, őrizzék meg
gerincességüket. A szentpé-
teri Csemadok a községben és
a régióban a jövőben is döntő
szerepet játszik majd magyar-
ságunk megmaradásában, to-
vábbélésében.

(miriák)
Pintér Márta felvétele

Vidéki turizmus
a Duna mentén

Szobiné Kerekes Eszter, a búcsi „A Kultúráért és Turizmusért
Társulás“ elnöke a felvidéki népviseletbe öltöztetett baba-csa-
lád gyűjtemény "történetét" ismertette legutóbb Sopronban
Területfejlesztési Szabadegyetem keretében

A Búcsi „A Kultúráért és Turizmusért Társulás“ 1999 au-
gusztásában alakult a Szobi házaspár alapításával. A férj, az
alapítás után négy évvel, 2003-ban meghalt, azóta nagy-
részt az özvegy, Szobiné Kerekes Eszter fogja össze és vezeti
a társulás ügyeit.

A taglétszám növekedése bizalmat
ad a sikeres közösségi munkához

Szentpéter

A jelentkező írásbeli kérvényt nyújt be, lezárt
borítékban. Kérjük, a borítékon tüntessék fel:
Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ !

Obecný úrad Chotín, 486
946 31 Chotín
A jelentkezést kérjük 2011. 02. 02-ig bekül-

deni a fenti címre.
A pályázat kiértékelése 2011. 02. 22-én lesz a

Hetényi Községi Hivatalban.
Feltételek:

- Felsőfokú végzettség, minimum 6 éves gya-
korlattal.

- A 428/2002 számú törvény 7§ 1. és 2. bekez-
dése értelmében a személyi adatvédelembe
való beleegyezés.

- Teljeskörű jogi alkalmasság.
- Feddhetetlenség.
- Jogalkotások ismerete a községi önkormány-
zatban.

- Az államnyelv és a magyar nyelv ismerete.
Általános feltételek:

- A főellenőrt a községi önkormányzat hat évre
választja, a község alkalmazottja és munkájá-
ért az önkormányzatnak felel.

- Ez az állás nem egyeztethető össze a képvise-

lői tevékenységgel, valamint az állami és
egyéb ellenőrzői szerv munkájával.

- A főellenőr a község hatáskörébe tartozó fel-
adatokat ellenőrzi.

- A munkába lépés feltételezett időpontja: 2011.
03. 01.

- Munkaidő: heti 6 óra.
- Munkaviszony: hat év meghatározott idő.

A pályázathoz szükséges okmányok jegy-
zéke:
- Írásbeli jelentkezés.
- Írásos beleegyezés a személyi adatok feldol-
gozásába.

- Felsőfokú végzettségről szóló okmány-dip-
loma hitelesített fénymásolata.

- Szakmai önéletrajz.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

- Becsületbeli nyilatkozat az eddigi szakmai te-
vékenységről.

Lucza Sára
Hetény Község polgármestere

Hetény, 2011. 01. 05.
A község hirdetőtábláján a nyilvánosság ré-

szére kifüggesztve: 2011. 01. 06.

Pályázati felhívás
a községi főellenőr tisztségének betöltésére

Hetény Község
Az SZNT községi rendelkezésről szóló 369/1990 törvény 18.§,valamint a községi önkor-

mányzat II/B-1/2011 értelmében pályázatot hirdet, Hetény Község főellenőri tisztségének
betöltésére.
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A szalárdi (Románia – Erdély) kül-
döttség tagjai 2009. augusztus 1-jén
Vágfüzesen, a templom melletti kis
parkban a székelyek ősi jelképét,
lármafát állítottak.

A lármafa magaslatokon elhelye-
zett, az ellenség közeledését, a köz-
vetlen veszélyt fény- és füstjelekkel
jelző hírközlő eszköz. Földbe ásott
8–9 m hosszú rúd, amelynek felső
részére szurkos szalmacsóvákat köt-
nek. A szalmakötél vége, amellyel az
egészet körültekerik, leér egészen a
földig, és a mellé rendelt őrszem azt
gyújtja meg, amikor az ellenséget ész-
leli. Éjszaka a lármafa fénye, tüze adott
jelt a katonaság mozgósítására és a la-
kosság menekülésére. Az erdélyi telepü-
lések vezetői 1788-ban a török támadás hí-
rére elrendelték, hogy a havasi ösvényeket
be kell vágni és lármafákat kell itt felállítani.
Erdély keleti oldalának természet által is védett
rengetegjei között húzták meg magukat, hol az ős-
erdőktől környezett legmagasabb hegy-
csúcsokra várakat építettek, s független-
ségük megvédése és egymás oltalmára
szövetkezvén, elhatározták, hogy midőn
valamely várterület lakóit vész fenyegeti, ott lármafa gyújtatván; a többi vár la-
kói a megtámadottnak oltalmára siessenek. Emlékei csak Erdély keleti és déli
határvidékein maradtak fenn. Kép és szöveg: miriák

Az ünnepélyes eredményhirdeté-
sen Halasi Tibor, a Párkányi Városi
Művelődési Központ igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük Té-
tényi Évát, Esztergom és Ján Orave-
cet, Párkány polgármesterét.

A rövid kultúrműsort követően
Korpás András, a szakmai zsűri el-
nöke tájékoztatta a jelenlévő borá-

szokat az eredményekről.
Az idei versenyre a terme-
lők 133 bormintával nevez-
tek: 66 fehér-, 61 vörös- és 6
roséborral. A tizen öttagú
szakmai zsűri értékelése
alapján 14 arany-, 40 ezüst-,
41 bronzérmet osztottak ki,
38 borminta ezúttal érem
nélkül maradt, mivel ezek a
borminták nem feleltek
meg a borversenyen való
részvételnek, csak házi fo-
gyasztásra alkalmasak.

A bátorkeszi bortermelők
ismét bizonyítottak: Kis La-
jos Rosé borát aranyérem-

mel, Cabernet Sauvignon-ját ezüst-
éremmel, míg Bóna György Merlot és
Syrah bormintáját aranyéremmel,
Alibernetét pedig ezüstéremmel ér-
tékelte a zsűri. A Champion-díjat a
süttői Polhammer László Ezerjó bo-
ráért kapta, teljesen megérdemelten.

(miriák)
A szerző felvétele

Vágfüzes

Párkány - Bátorkeszi

Látnivalók – érdekességek

Lármafa - az ellenség közeledését, a
közvetlen veszélyt fény- és füstjelek-
kel jelző hírközlő eszköz

Lármafa
X. Nemzetközi Borverseny
A Párkányi Városi Művelődési Központban került sor a Vinum Ister-Granum
Regionis Borlovagrend által szervezett Mária Valéria híd X. Nemzetközi Bor-
verseny kiértékelésére. A borversenyen az esztergomi és párkányi régió sző-
lőtermelői vehettek részt saját boraikkal. A versenyt három kategóriában ren-
dezték meg: asztali-, minőségi és muzeális borok. Nevezni vegyes és fajtiszta
fehér-, rosé- és vörösborokkal lehetett.

Kiss Lajosnak Benefi László adta át a díjakat

Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra zašle alebo odovzdá pí-
somnú prihlášku s predpísanými
náležitosťami a prílohami v uzavre-
tej obálke označenej „Voľba hlav-
ného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ do
02. 02. 2011 na Obecný úrad Chotín
č. 486, PSČ 946 31.

Výberové konanie sa uskutoční
22. 02. 2011 na Obecnom úrade.

Požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdela-

nie a prax minimálne 6 rokov
- súhlas so spracovaním a zverej-

nením osobných údajov podľa § 7
ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v platnom
znení za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra v zastupiteľstve
- úplná spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
- legislatívne znalosti v oblasti sa-
mosprávy miest a obcí

- znalosť úradného a maďarského
jazyka
Všeobecné podmienky :

- Hlavný kontrolór je volený
obecným zastupiteľstvom na 6 ro-
kov, je pracovníkom obce a za svoju
činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,

- Funkcia hlavného kontrolóra nie je
zlučiteľná s výkonom funkcie pos-

lanca obecného zastupiteľstva,
funkcie v štátnej správe, dozornej
rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne obce,

- Hlavný kontrolór obce vykonáva
kontrolu úloh obce vyplývajúce z
pôsobnosti a kompetencie obcí.
Predpokladaný nástup do práce:

01. 03. 2011.
Pracovný úväzok: 6 hodín

týždenne
Pracovný pomer: na dobu určitú

6 rokov
Zoznam požadovaných dokla-

dov:
- písomná prihláška
- súhlas so spracovaním a zverejne-
ním osobných údajov podľa § 7
ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v plat-
nom znení za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra

- vysokoškolský diplom – úradne
overená kópia

- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace

- čestné vyhlásenie o odbornej praxi
V Chotíne, 05. 01. 2011

Sára Lucza
starostka Obce Chotín

Zverejnené na úradnej tabuli obce
dňa 06. 01. 2011.

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE CHOTÍN

Obec Chotín vypisuje výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór
Obce Chotín v súlade s ust. § 18a zák. č. 369/1990 Zb.z.

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia
Obecného zastupiteľstva Obce Chotín.
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KoS
Most jól meglesztek a párod-
dal, sok dologban egyetértetek,
arra is rájöttök, hogy azok a dol-
gok, amelyeket korábban

együtt csináltatok, mennyire fontosak.
BIKA

A szerelemben óriási mázlista
vagy, a pasi visszajön, mert
nem tud nélküled élni. Ugyan
a barátnőid azt mondják, hogy

ez csak kémia, ami majd elmúlik, de ez
most mégsem így van…

IKREK
A munkahelyeden sikeres le-
szel, talán a főnököd jutalom-
utazásban vagy valami klassz,
szuper dologban is részesít.

RÁK
Tüzességed példaértékű ezen a
héten, amibe belekezdesz, azt
végre is hajtod. Erőd és kitartá-
sod meghozza életed legkülön-

félébb területein azt az eredményt,
amire régóta vágysz.

oRoSZLÁN
Félre a búbánatoskodással, hisz
nem mennek rosszul a dolgok,
igaz? Neked sem sikerülhet
minden azonnal, amibe bele-

kezdesz, és ez nem baj, egyszer fenn,
egyszer lenn.

SZűZ
Bajaidat nem beszéled meg
senkivel, mert nem szereted,
ha mások akarják megmon-
dani neked, hogy mit csinálj az

életeddel. Pedig mostanában elkelne
egy jó barát segítő támogatása.

MÉRLEG
Ha szerelmes vagy, hajlamos le-
hetsz súlyosabbnak ítélni a hely-
zetet. A sors által felkínált lehe-
tőségek kihasználásához bátor-

ságra, és önbizalomra is szükség van.
SKoRpIÓ

Lehetőséged lesz újraértékelni
és átalakítani kapcsolataidat.
Úgy érezheted, hogy másoktól
függ a boldogulásod, de hin-

ned kell abban, hogy alapvetően te ha-
tározod meg az események alakulását.

NYILAS
Ezen a héten legfontosabb szá-
modra, hogy meglegyen min-
denhez az anyagi és érzelmi
háttered. Számos alkalmad

adódhat, hogy kiéld a kreativitásodat
és a szervezőkészségedet.

BAK
Nagy fordulat ideje lehet ez a hét,
akár állásváltoztatás vagy költö-
zés is szóba kerülhet. Ha szemet
hunysz a lehetőség felett, sokáig

nem adódik hasonló alkalmad arra.
VÍZÖNTŐ

Valaki a környezetedben kelle-
metlen pillanatokat okozhat ne-
ked meggondolatlanságával. Va-
lószínű, hogy jót akart neked, a

terve azonban egyáltalán nem jól sült el.
HALAK

Ideje felébredni az álmodozás-
ból, most már tényleg nem te-
heted meg, hogy bedugod a fe-
jed a homokba, hisz ettől még

nem oldódik meg semmi!
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Horoszkóp Programajánló
ÉSZAK-KoMÁRoM

Duna Menti Múzeum főépülete:
K.ART.E - Komáromi Alkotóművészek Egye-
sületének tagsági kiállítása. Megtekinthető
február 18-ig.
Csemadok székház:
Fesztivál az egész világ című, XIV. Magyar
karikatúra művészeti fesztivál válogatásának
kiállítása.
Selye János Gimnázium, Feszty Árpád aula:
Kiss Péntek József és Kurucz Ottó kiállítása.
Sportcsarnok:
Február 8-án, 19.30 órakor Hobo Blues Band
búcsúkoncert. Vendégek: Deák Bill, Hobo,
Póka, Solti, Tátrai.
Városi Művelődési Központ:
Január 26., 19.00 órakor Musical show - Dol-
hai Attila és Janza Kata.
Február 6-án, vasárnap 18 órakor Takács Ni-
kolas, Király L. Norbi és Vastag Csaba kon-
cert.
Jegyek kaphatók a helyszínen és a komá-
romi Tourinform jegyirodában, elővételben
2900 Ft/11 €, az előadás napján 3500 Ft/13 €-
ért.
Január 27. - A Gimisz Színpad bemutatója 9
és 11 órakor.
Európa Szálló:
Február 12-én, 20.00 órától 59. hagyomá-
nyos Csemadok-bál. Belépődíj: 32,- €. A jó
hangulatról a Dominó zenekar gondosko-
dik! Plusz további meglepetések...
Európa udvar:
Január 30-án 15.00 órakor Emléktábla-avatás
az ENSZ Holokauszt emléknapja alkalmá-
ból. Ünnepi beszédet mond Verő Tamás, bu-
dai rabbi.
Menház
Január 30-án 16.30 Régi művek a XXI. szá-
zad vásznain – a Tevan család nyomdai és
kulturális öröksége című kiállítás mehnyi-
tója.

DÉL-KoMÁRoM
Klapka György Múzeum, Kelemen László
u. 22:
Magyar Kultúra Napja - válogatás a Klapka
György Múzeum képzőművészeti gyűjtemé-
nyéből időszaki kiállítás megnyitójára. A
gyűjtemény komáromi származású, illetve
Komáromhoz kötődő művészek alkotásait
tartalmazza, tekintet nélkül arra, hogy a mű-
vész a Duna melyik partjához köthető. A
múzeum gyűjteményében, s így e kiállítás
keretében szereplő művek Angyal Kálmán,
Basilides Sándor, Harmos Károly, Lenhardt
György, Leszenszky László, Nagy Márton, Ra-
uscher György festőművészek, Berecz Gyula
szobrász, Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas go-
belintervező iparművész alkotásai, valamint
Jókai Mór egy festménye. A kiállítás febuár
27-ig látogatható.
Csokonai Művelődési Központ, Kelemen
László u. 7.:
Január 29.-én 14.00-18.00 CINEMATŐRÖK
5. Amatőr filmek bemutatója.

Árak nélkül működik a Nagy
Lebowski nevű vendéglátóhely
Prágában. A tulajdonosa ven-
dégei belátására bízza, hogy
mennyit fizetnek fogyasztásu-
kért.

A szabadáras rendszert végső
próbálkozásként vezette be,
hátha ezzel megmenekül kávé-
zója a bezárástól. Sikeres az újí-
tás, míg korábban csak lézeng-
tek benne, most zömmel tele
van a kávéház. Bár ingyen is ihatnának-ehetnének a vendégek, tisz-
tességgel fizetnek, az árakat általában az általános szinthez igazítják.

A kávézóban nemcsak az étel-ital tetszőleges árú, hanem az aján-
déktárgyak sora is. A prágai Nagy Lebowski filmplakátokat, könyve-
ket, játékokat, sakk-készletet is árul – becsületkasszás rendszerben.

BIG LEBOWSKI kávézó, Slavíkova 16 Praha 3 - Žižkov

Becsületkassza
Prágában

Kezdődik a farsang Ötlet lusta gazdiknak

Filmajánló

Humor

Szerelem és más drogok
(romantikus vígjáték)

Jamie (Jake Gyllenhaal) sármos
pasi, nincs nő, akit ne kapna meg,
ha akar. És ő mindegyiket akarja -
miközben a munkájában is örökké
győzelemre tör: gyógyszerekkel ke-
reskedik, és már nagyon várja a
nagy fogást. Azután találkozik
Maggie-vel (Anne Hathaway), aki
más, mint az addigi könnyű ka-
landjai. Meghódíthatatlan szabad szellem, aki nem hagyja, hogy
bárki vagy bármi az útjába álljon. A páros vad, szenvedélyes és ki-
számíthatatlan viszonyba keveredik egymással. Jamie, aki képtelen
bármiféle elkötelezettségre, kisebb válságba kerül, mikor kapcsolatuk
komolyra kezd fordulni. Maggie is egyre jobban vonzódik hozzá, bár-
mennyire is küzd az érzései ellen, és az ellen, hogy ez a szerelem min-
dent megváltoztathat körülöttük. Vetítik: Cinema City Győr Pláza

- Ki törte be az ablakot?
- Én, de az anyósom a hibás,

mert amikor hozzá akartam
vágni a tányért, félreugrott.

☺ ☺ ☺
A bíró az ítélethirdetés után

odaszól a visszaeső vádlotthoz:
- Remélem, ez volt az utolsó al-

kalom, hogy itt találkoztunk!
- Miért, nyugdíjba készül a bíró

úr?

☺ ☺ ☺
- Hogyan történt a baleset? -

kérdezik a férfit a baleseti sebé-
szeten.

- Mentem a Trabanttal, és el-
hajtott mellettem egy Porsche.

- De hát ez még nem okoz bal-
esetet.

- Ez még nem, de én meg azt
hittem, hogy állok, és kiszáll-
tam.



Ezzel azonban ma már nem
nagyon foglalkoznak, igyekez-
nek előre tekinteni. A csapat
őszi szereplése sem úgy sike-
rült, ahogy azt a kiesést köve-
tően elképzelték, de itt is meg-
mutatkozott a csapat körül te-
vékenykedő szakvezetés nagy-
vonalúsága. Ismerve a sport
támogatási lehetőségeit, bár
mindenki a gyors visszakerü-

lésről beszélt, a pályán muta-
tott játék alapján meg kellett
elégedniük az őszi, nem egé-
szen méltó 10. hellyel.

„A Területi Bajnokságnak az-
zal a nem titkolt szándékkal
vágtunk neki, hogy már az első
idény után visszakerüljünk az
V. ligába. Ma már elmondható,
hogy ez a célkitűzésünk való-
színűleg nem fog sikerrel járni.
Hacsak nem jön létre a kerü-
leti szövetség által kezdemé-
nyezett átszervezés az V. ligá-
ban. Ebben az esetben még
megpályáznánk a harmadik
feljutó helyet” – mondta el la-
punknak Morvai József klub-
elnök. Ez a lehetőség jelen
helyzetben még eléggé kérdé-
ses, hiszen az érintett klubok
véleményei nagyban külön-
böznek az átszervezést illetően.
A kerületi szövetség tanácsa
februári ülésén tér vissza eh-
hez a kérdéshez. A 12 tagú tes-
tület legutóbbi szavazásánál 6:6

arányú, semmit nem megoldó
döntetlen született. Az viszont
tény, hogy amennyiben az új
idénytől mégis megtörténne
az átszervezés, a perbetei csa-
pat nem kis eséllyel pályázna,
hiszen rendelkezik kellő meny-
nyiségű ifjúsági csapattal, ami
egyik alapkövetelménye az V.
ligában való részvételnek.

Ami a csapat játékos-keretét

illeti, az őszi idényhez viszo-
nyítva néhány változás vár-
ható. A csapatot új edző irá-
nyítja, a tapasztalt Zsidek
László személyében. Új szerze-
ményként a lévai Vrecník Ma-
tej készül a csapattal, akinek
szerződtetése már-már biztos-
nak látszik. Dulovcei vendég-
játékáról visszatért Gábor Mar-
cel kapus, viszont ez magával
hozhatja Rigó Pál visszatérését
Dulovcére, mivel a két játékos
csereszerződés alapján került a
másik klubhoz. „Ez a kérdés
még nincs lezárva, Rigó
ugyanis szeretné Perbetén foly-
tatni pályafutását. Ami még
kérdés, az Vörös Zsolt lehetsé-
ges visszatérése Marcelházára,
bár ő is örömmel maradna a
mi csapatunknál. Mindkét já-
tékosról tárgyalni fogunk anya-
egyesületeikkel, meglátjuk
mire vezetnek ezek a tárgyalá-
sok. Az azonban tény, hogy je-
len pillanatban képtelenek va-
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„Van egy szó, van egy név, nem álom,
Nekünk a legdrágább ezen a világon.
Ez a legdrágább szó a mi legszebb imánk,
Amikor kimondjuk: édesapánk.”

Január 26-án ünnepli 50. születésnapját
a legdrágább édesapa, nagypapa.

Hegedűs Ferenc Szentpéteren.
Kívánunk jó erőt, egészséget és még sok

születésnapot családja körében: lánya
Marika, veje Imre és unokái Abigél és
Amanda, a jókívánsághoz csatlakozik

testvéreid b.cs.

Január 21-én ünnepelte
18. születésnapját

Jaszkó Mónika
Lakszakállason.

E szép ünnep alkalmából gratu-
lál: anya, apa, mami, köriék, Ba-
lázs, Karesz és az egész rokonság.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Január 23-án ünnepelte
születésnapját

Anna.
Ezúton kívánunk neki az életben
minden elképzelhető jót: Géza, Na-
nika és Petike.

Bár nem így képzelték el az őszi idényt, mégsem adják fel

A perbetei labdarúgás sok évtizedes fennállása alatt megjárta
a csúcsokat, de a poklok-poklát is egyaránt. A foci körforgásá-
ban ez azonban szinte természetes dolog. Az egykori, mai III.
ligának megfelelő bajnokság és a Területi Bajnokság között in-
gázott a nagyközség felnőtt csapata, majd néhány sikeres év
után, újra ebben a bajnokságban találta magát. Igaz, eléggé sze-
rencsétlen körülmények között volt kénytelen elhagyni az V.
ligát, de ahol pontokat és gólarányt számolnak, ott nem nagy
a hézag a szerencsés bennmaradás és szerencsétlen kiesés kö-
zött. A perbeteieknek az utóbbi jutott osztályrészül.

klubot, egészen pontosan, az
idei évben sem lesz kisebb a tá-
mogatás a tavalyinál. Szá-
munkra ez nagyon jó hír, mert
bizony egyéb támogatásra nem-
igen számíthatunk. Szeren-
csénkre, neki nem kell bőveb-
ben magyaráznunk a foci kö-
rüli problémákat, hiszen ő
egyike volt azoknak, akik egy-
kor létrehozták minden idők
legsikeresebb perbetei csapa-
tát. Az őszi idényben a klubve-
zetés saját költségén biztosí-
totta a csapatok szállítását baj-
noki mérkőzésekre, ami nem
kis áldozatot jelent. Szeren-
csére, vezetőtársaim ebben

nem hagytak magamra, és bő-
ven kivették részüket a segítés-
ben. Ezért nagyon hálás vagyok
nekik” – mondta el lapunknak
Morvai József.

Bár a jelenlegi, perbetei foci-
helyzet nem éppen szívme-
lengető, a klubelnök által el-
mondottak mégis változást en-
gednek sejtetni. Mintha fel-
csillanni látszana az a bizonyos
fény, amely után most elin-
dultak. Nem is tehetnek mást,
hiszen a perbetei szurkolók lé-
nyegesen többre érdemesek.

Böröczky József
Fotó: www.fcperbete.szm.sk

(Jakab Igor hozzájárulásával)

Felcsillanni látszik a remény
gyunk csak hazai játékosokból
álló csapatot pályára küldeni.
Szerencsére, ificsapatunkban is
kezdi néhány játékosunk fel-
hívni magára a figyelmet. Ők
már most, a téli alapozás alatt
meggyőzhetik Zsidek László
edzőt kvalitásaikról, én ennek
örülnék a legjobban” – fejti ki
véleményét a klubelnök.

Az utánpótlás nevelését ille-
tően is változást várnak Perbe-
tén. „Ifjúsági csapatunk a Te-
rületi Bajnokság 3. helyéről
várja a tavaszi folytatást. Juraj
Pajtinka edző nagyon jó mun-
kát végez a csapatnál, bár nem
problémamentesen. Néhány
fiatal hozzáállásával vannak
ugyanis problémák, többen,
mintha nem vennék eléggé
komolyan azt a sportágat, ame-
lyet éppen űznek. Ki érti ezt?” –

teszi fel a kérdést Morvai Jó-
zsef, majd így folytatja: „Az őszi
idénytől azonban itt is válto-
zás várható. A Lengyel Gábor
vezette diákcsapatból a nyár fo-
lyamán tíz játékosunk is ko-
rára való tekintettel az ificsa-
pathoz kerül. Ez valószínűleg
olyan konkurenciát fog jelen-
teni a csapatban, amely remél-
hetőleg pozitív hatással lesz a
ma még bizonytalankodó játé-
kosokra”.

Pénz, pénz, pénz. A legtöbb-
ször ragozott föníciai talál-
mány a labdarúgásban (is).
Pénz nélkül ma már a grun-
don sem lehet focizni, ezt va-
lamennyien tudjuk. Mi a hely-
zet ezen téren? – kérdeztük a
klubelnököt. „Mint minde-
nütt, nálunk sem rózsás a hely-
zet. A község új polgármeste-
rétől, Kósa Józseftől ígéretet
kaptunk, hogy az újonnan
megválasztott önkormányzat
továbbra is támogatni fogja a

Perbete

Sárga mezben a „szárnyaló” Rigó Pál, a háttérben Uzsák Attila, a csapat házi gólkirálya figyeli a
történéseket. (Perbete – Nemesócsa 2:1)

Játékoskeret (nem végleges):
Jakab Miklós, Nagy Marian, Lacza József, Gábor Marcel,

Rusnák Juraj, Pastorek Zoltán, Pajtinka Juraj, Hóka Igor,
Lacza Attila, Hóka Péter, Vörös Zsolt, Lakatos Miklós, Rigó
Pál, Bódiš Mátyás, Bratkó László, Močkor Martin, Geleta Da-
niel, Hinora Adrián, Tankó László, Uzsák Norbert, Urban Da-
niel, Kovačic Marian, Tornóczi Dávid, Vrecník Matej.

Edző: Zsidek László
Csapatvezető: Téglás Tibor
Klubelnök: Morvai József
Alelnök: Gellérthegyi László



V pondelok 24. 1. predpokla-
dám v našom regióne veľkú ob-
lačnosť až zamračené so slabým
snežením, veterno. Množstvo snehu
do 3 cm. Nočná teplota od - 4 do - 2 ̊C,
denná teplota od - 1 do + 1 ̊C. Čerstvý
SZ, miestami až silný vietor do 8 - 10
m/s. ( od 29 – 36 km/h.) nárazy do
18 m/s. (65 km/h.) Možnosť tvorenia
snehových jazykov a závejov!

V utorok 25. 1. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 8 do - 6 ̊C, denná teplota
od - 3 do - 1 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)

V stredu 26. 1. predpokladám v našom re-
gióne prevažne veľkú oblačnosť so slabým
snežením. Množstvo snehu do 1 cm. Nočná
teplota od - 8 do - 6 ̊C, cez deň od - 3 do - 1 ̊C.
Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14 km/h.)

Vo štvrtok 27. 1. predpokladám v našom re-
gióne oblačno s možnosťou snehových pre-
hánok. Nemerateľné množstvo snehu. Nočná
teplota od - 7 do - 5 ̊C, cez deň od - 2 do 0 ̊C.

Mierny, časom čerstvý SZ vietor
do 6 - 8 m/s. (od 22 - 29 km/h.)
V piatok 28.1. predpokladám v

našom regióne polooblačno až oblačno s
malou možnosťou snehových prehánok.
Nemerateľné množstvo snehu. Nočná
teplota od - 5 do - 3 ̊C, denná teplota
od 0 do + 2 ̊C. Mierny, časom čerstvý SZ

vietor do 6 - 8 m/s. ( od 22 - 29 km/h.)
V sobotu 29. 1. predpokladám v našom re-

gióne polojasno a bez zrážok, zrána hmlisto.
Nočná teplota od - 9 do - 7 ̊C, denná teplota
od - 4 do - 2 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 - 14 km/h.)

V nedeľu 30.1. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno, zrána hmlisto a
chladno, bez zrážok. Nočná teplota od - 11 do
- 9 ̊C, cez deň od - 6 do - 4 ̊C. Slabý SZ vietor
do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14 km/h.)

V nasledujúcom týždni očakávam spočiatku
jasné zimné počasie, ku koncu so zrážkami.

S pozdravom
„ bude ešte aj krajšie počasie „Dr. Meteo.“
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Predpoveď počasia 24. 01. - 30. 01.

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

VEĽKÁ AKCIA

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.: 0�5/��20 �20, 0�05 �1� �51, 0�05 50� �2�

Už po šestnásty raz prichá-
dzajú poslovia Dobrej no-
viny do rodín, aby ohlaso-
vali radostnú zvesť o naro-
dení Pána Ježiša. Po prvýkrát
sa deti a mládež pod vede-
ním katolíckeho kaplána
Vladimíra Ondáša rozhodli
zapojiť do tejto dobročinnej
akcie.

Nacvičili si niekoľko pesni-
čiek, básničiek a kolied a 26.
decembra začali svoju púť po
hurbanovských veriacich. Ob-
lečení za pastierov, anjelov,
troch kráľov navštevovali ro-
diny veriacich. Ich prvou za-
stávkou bol adventný veniec v
Bohatej, kde napriek nepriaz-
nivému počasiu prišlo nie-
koľko obyvateľov, aby si ko-
ledníkov vypočuli a odovzdali
im ovocie, koláčiky aj pár
drobných. Počas troch dní
hurbanovskí koledníci Dobrej
noviny navštívili vyše 25 do-

mácností v Hurbanove a v
Bajči, Domov dôchodcov a
Penzión dôchodcov v Hurba-
nove, čím potešili mnohých
starších i mladších obyvate-
ľov Hurbanova. Posledným
koledovaním v rímskokato-
líckom kostole Sv. Ladislava
na sviatok Zjavenie Pána,
Troch kráľov, pozdravili a za-
koledovali aj všetkým veria-
cim prítomným v tomto svä-
tostánku. Vyzbierať sa im po-

darilo 535 eur. Koledníci
Dobrej noviny sa takto stávajú
symbolom nádeje pre
mnohých ľudí v afrických kra-
jinách, ktorí sú prostredníc-
tvom projektu koledníckej
Dobrej noviny podporovaní.
Príjemcovia našej pomoci žijú
často veľmi jednoducho, či
nemajú zásobovanie pitnou
vodou. V minulom roku sa
do Dobrej noviny zapojilo
vyše 26 tis. koledníkov v 1284
obciach Slovenska, ktorým sa
podarilo vyzbierať vyše 884 ti-
síc eur. Z výťažku zbierky bolo
podporených 28 rozvojových
projektov v Afrike.

Podajme ruku deťom, veď
dobrá novina sa usiluje vrátiť
nádej tým, ktorí sa stali obe-
ťami chudoby a umožníme
im dôstojnejší život. Dobrú
novinu je možné podporiť aj
finančným príspevkom na č.
účtu 4000713500/3100, SMS v
hodnote 1 euro vo všetkých
mobilných sieťach s textom:
DMS DOBRANOVINA na
číslo 877 do 31. januára 2011
alebo cez internetový portál
www.dobrakrajina.sk.

Ďakujeme!

Dobrá novina



• • •
Dňa 09. 01. 2011 okolo 21.15 h. pri Kolárove došlo k do-

pravnej nehode s osobným motorovým vozidlom zn. Škoda
Felícia, ktoré viedol Milan Ž. K dopravnej nehode došlo
pravdepodobne tak, že vodič viedol motorové vozidlo pri
Kolárove, kde počas prejazdu tiahlej v jeho smere pravoto-
čivej zákruty, v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy
svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, po-
veternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré
možno predvídať, na šmykľavej vozovke dostal s vozidlom
šmyk, vyšiel mimo vozovku vpravo, kde v trávnatej priekope
havaroval. Vodič utrpel zranenia s predpokladanou dobou
liečby do 7 dní. Požitie alkoholu zistené nebolo, vznikla ma-
teriálne škoda vo výške cca 100 €.

• • •
Dňa 31. 12. 2010 v čase okolo 22.00 h. v meste Hurbanovo,

R. L. neoprávnene vnikol do priestorov predajne kvetinár-
stva a to tak, že rozbil kameňom sklenenú výplň okna na
budove kvetinárstva a následne vnikol cez vzniknutý otvor
do priestorov predajne. R. L. z predajne odcudzil pyrotech-
niku v hodnote 60 € a finančnú hotovosť vo výške 90 €, čím
spôsobil škodu krádežou vo výške 150 € a poškodením
okna škodu vo výške 50 €. Za uvedené konanie mu bolo
vznesené obvinenie pre prečin krádeže.

• • •
N. L. a R. L. dňa 09. 12. 2010 okolo 24.00 h. v Hurbanove

po predchádzajúcej vzájomnej dohode preliezli oplotenie a
tým vnikli do dvora miestnej pivárne, kde po vypnutí elek-
trického prúdu budovy pivárne v rozvodovej skrini, ná-
sledne vypáčili zadné vchodové dvere vedúce do skladu a
vnikli dovnútra skladu a do ostatných priestorov pohos-
tinstva. N.L. a R.L. z pivárne odcudzili finančnú hotovosť vo
výške 700 €, a cigarety. Svojím konaním spôsobili škodu krá-
dežou vo výške cca 714 € a poškodením zariadenia škodu
vo výške 20 €. Za uvedené konanie im bolo vznesené obvi-
nenie za prečin krádeže v spolupáchateľstve. R.L bol za-
držaný, umiestnený do cely predbežného zadržania a bol na
neho spracovaný návrh na vzatie do väzby, ktorý sudca ak-
ceptoval.

• • •
Norbert L. a Jozef L. dňa 04. 11. 2010 v čase okolo 09.30 h

v katastrálnom území Kolárova z lesného porastu spoloč-
ným konaním odcudzili palivové drevo o množstve 1,35 m3,
čím spôsobili škodu vo výške 40,05 €. Za uvedené konanie
im bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže v spolupá-
chateľstve.
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Z policajných hlásení

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 � mm �,�� €/200 Sk/m2

plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/20� Sk/m2

Veľkej pozornosti návštev-
níkov sa teší v Galérii Limes
v Komárne jubilejná (k 75.
výročiu narodenia) výstava
akademického sochára Já-
nosa Nagya pod názvom
Moje zápasy.

I keď sa nenarodil v Ko-
márne, bytostne sa viaže k
tomuto mestu, kde prežil
pekné roky svojho života i
keď za posledné desaťročia sa
mesto zachovalo k nemu
sčasti macošsky. Tu v Ko-
márne na maďarskom
gymnáziu maturoval v roku
1954 a svoje štúdiá ukončil na
Vysokej škole výtvarného
umenia v Bratislave, kde sa u
Fraňa Štefanku a Rudolfa Pri-
biša zasväcoval do tajov so-
chárskeho umenia, aktívne sa

po skončení štúdií zapájal do
výtvarného života na Slo-
vensku ako významný preds-
taviteľ na Slovensku žijúcich
maďarských výtvarníkov.
Sochy Jánosa Nagya, ktoré
vyžarujú životnú silu, krásu,
eleganciu, intímnosť, ducha
a krásne myšlienky, zdobia
nejedno mesto i obec na juž-
nom Slovensku a v zahraničí.
Jeho umenie a toto prezen-
tuje aj na svojej jubilejnej
výstave je medzi nami, kde ži-
jeme v rôznych monumen-
tálnych sochách, plastikách,
ktoré často tvorí aj z dreva i s

kombináciou bronzu a z
iných materiálov. Krásne sú
jeho reliéfy a elegantné pla-
kety. Tieto plakety predsta-
vuje na poschodí v Galérii Li-
mes. Každého návštevníka tu
zaujme plaketa z vizitácie pá-
peža Jána Pavla II. pri jeho

návšteve v Ostrihome alebo
reliéf Vysťahovanie.

V sugestívnom prostredí v
kostolnej Galérii Limes vi-
díme desiatky modelov jeho
sôch, často aj v nadživotnej
veľkosti. Pri prechádzke výsta-
vou ma zaujala každá z jeho
prác, no osobitne by som
vyzdvihol sochu Položenie
Krista do hrobu, Únos Európy
z bronzu, Boj človeka s koňmi,
Snímanie z kríža, bronzová so-
cha Bulcsua v Búči, či monu-
mentálna kompozícia Emesin
sen. Osobitnú pozornosť si
zaslúži jeho oltárna kresbová

kompozícia, ktorá krásne dot-
vára dnes už prázdny oltár
bývalého Vojenského kostola
v Komárne. Za svojho boha-
tého tvorivého života sa pre-
zentoval na desiatkach sa-
mostatných i spoločných
výstavách na Slovensku, v
Maďarsku i v zahraničí, napr.
v Ríme, Turíne, v Helsinkách,
v Erfurte, Krakove a inde. Za
svoju činnosť obdržal mnohé
uznania doma aj v zahraničí.
Svoje diela má stále vysta-
vené v 15 galériách, medzi
nimi aj v Podunajskom mú-
zeu v Komárne, v Slovenskej
národnej galérii či v zbier-
kach Vatikánu v Ríme. Na
vernisáži jeho životného di-
ela Moje zápasy odznelo z úst
spisovateľa Lászlóa Koncsola,
že odchovanec tohto mesta,
takmer jeho rodák by si zas-
lúžil od mesta Komárno a
jeho zastupiteľstva také stále
priestory, ktoré by mohli slú-
žiť ako stála galéria
výtvarných prác sochára Já-
nosa Nagya. Prosím nového
primátora, aby sa nad touto
myšlienkou zamyslel, veď
jeho práce by mohli z hľa-
diska sochárskeho umenia
nádherne propagovať mesto
Komárno. Hore uvedené že-
lanie odznelo ešte na verni-
sáži v decembri 2010. No keď
som sa prechádzal v týchto
dňoch so sochárom Jánosom
Nagyom a Veronikou Farka-
sovou, riaditeľkou Galéria Li-
mes v priestoroch Vojens-
kého kostola medzi jeho die-
lami, znova i on sám vyslovil
myšlienku, že by svoje práce
aj po skončení výstavy, nas-
tálo by rád prezentoval práve
v Komárne, ktoré mesto má
veľmi rád.

Milovníci výtvarného ume-
nia sa môžu tešiť z prác aka-
demického sochára Jánosa
Nagya do konca januára 2011.
A čo bude ďalej, to možná uvi-
díme v krátkej budúcnosti...

Dr. Bende Štefan

Monumentálna výstava
sochára Jánosa Nagya
pod názvom Moje zápasy v Galérií Limes v Komárne

VÝBEROVÉ KONANIE
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne podľa zákona NR SR
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
miesta v pozícii

pracovník knižnično-informačných služieb.
Požadujeme:
- VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa knihovníckeho smeru
- Stredoškolské vzdelanie: Škola knihovníckych

a informačných štúdií
- Prax v knižnici vítaná
- Znalosť práce s PC na pokročilej úrovni
- Znalosť anglického prípadne iného svetového jazyka vítaná
- Ovládanie KIS DAWINCI vítaná
- Komunikatívnosť, tvorivý a pozitívny vzťah k práci
Náplň práce:
- Poskytovanie knižnično-informačných služieb

používateľom knižnice
- Vypracovávanie rešeršných požiadaviek
- Konzultačné služby s používateľmi knižnice
- Realizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích

podujatí
Prihlášku so štruktúrovaným životopisom, motivačným listom, e-
mailom a tel. číslom pošlite na adresu: Knižnica Józsefa
Szinnyeiho, Ul. Eötvösa 35, Komárno do 15. februára 2011.
Výberové konanie sa uskutoční na základe osobného pohovoru
Nástup do zamestnania 1. marca 2011.
Obálku označte: Výberové konanie.
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Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Fájó szívvel emlékezünk január 16-án,
halálának 2. évfordulóján

Himpán Józsefre Bátorkeszin.
Emlékét őrzik: felesége, lányai, vejei, unokái és az egész
rokonság.

Gyorskölcsön ingatlan
fedezettel, kezes és fize-
tés-kimutatás nélkül. Eg-
zekúció, bankregiszter
nem akadály. Tel.: 0918
870 684.

Szlovák nyelvoktatás
gyerekeknek és felnőttek-
nek - 0908607653.

Fájó szívvel emlékezünk január 28-án,
halálának 2. évfordulóján a drága

édesanyára

Lelovics Ilonkára
(Komárom).

Akik ismerték és szerették, szentelje-
nek emlékének egy néma percet ezen
a szomorú első évfordulón.

Emlékét őrző családja.

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresni, aki nincs itt már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt.
De élete egy váratlan percben örökké véget ért.“
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk január 26-án,
halálának első évfordulóján

id. Szolik Józsefre (Keszegfalva).
Emlékét szívünkben örökké őrizzük.

Szerető családja.

FORDÍTÁS 120 NYELVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com

Olcs
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gy
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fordító és tolmácsügynökség

• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel hőszigetelt
lakóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 1-szobás 15.602 €,
2-szobás 18.920, 3-szobás
48.130 €, garázs 3.320 €-tól.
Félkész lakás is kapható.
Tel.: 0905 663 408, www.re-
kunst.sk.
• Eladó Ógyallán 1-szobás
újépítésű lakás, akár vállal-
kozás céljára is. Ár: 15.602 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Eladó Ógyallán 3-szobás
újépítésű lakás, balkon,
pince (75,6 m2). Ár: 48.130 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Predáme 3-izbový byt, LV,
70 m2, pôvodný stav. Rákó-
cziho ul. III. posch. KN. Tel.:
0918 361 821, 0903 488 369.
• Bútorkészítést, összeszere-
lést, parkettázást vállalok. Tel.:
0907 124 521.

• Kedves közönség, színpa-
don újra a Krém zenekar. Tel.:
0907 272 399.
• Önálló lakrész emeletes
családi házban Virten kiadó.
Tel.: 0903 794 161.
• Esőcsatornák szerelése. Tel.:
0907 561 231.
• Kereskedelem területén
működő vállalkozásra jó szer-
vezőképességű munkatársa-
kat keresek, uniós jövedelem.
Tel.: 0905 478 273.
• Predám RD v Komárne, Pri-
emyselná ulica 26. Cena do-
hodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.

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!

• 1+2 új drapp ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 035/7713 041.
• Hľadáme komunikatívnych
ľudí so stredoškolským vzde-
laním na administratívu
prácu ako hlavnú aj vedľajšiu
činnosť, popri práci aj popri
štúdiu. Tel.: 0948 052 025.
• Felújított 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.
• Maliar Šikovné ruky,
pekné steny + vrtanie do pa-
nelu. Tel.: 0905 365 661.
• Pénzhez szeretne jutni, egy-
szerűen és gyorsan? Hitelek,
kölcsönök. Tel.: 0910 328 502.
• A VII-es lakótelepen elve-
szett egy zsemlyeszínű cocker
spaniel, Muki névre hallgat.
Családja hazavárja. A megta-
láló jutalomban részesül. Tel.:
0907 291 213.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Kölcsönök, bármikor, bár-
kinek, nyugdíjasoknak is. KN.
Tel.: 0911 431 447.
• Kárpitos munkát vállalok,
minőségi munka sokéves ta-
pasztalattal. Tel.: 0905 277
247.
• Kölcsönök mindenkinek.
Tel.: 0910 944 678.
• Óvónő gyermeket vállal.
Tel.: 0907 487 695.
• Gyorskölcsön vállalkozók-
nak, nyugdíjasoknak és Ma-
gyarországon dolgozóknak is.
Tel.: 0917 074 533.
• Medzinárodná spoločnosť
hľadá šikovných spolupra-
covníkov na pozície: klientský
pracovník a konzultant, ve-
dúci pobočky, príjem podľa
pozície na EU úrovni. Tel.:
0908 494 965.
• Eladó (10.000 €) vagy kiadó
(80 €) üzlethelyiség a komá-
romi vásárcsarnok emeletén.
Tel.: 0940 866 138.
• Takarítást vállalok, illetve
idős emberek gondozását (ta-
karítás, főzés, bevásárlás,
gyógyszerek kiíratása), KN!
Tel.: 0908 381 380.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.

• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó nagy 2-szobás lakás a
Meštianska utcában, 1. eme-
let. Tel.: 0908 152 758.
• Komárno: 4-áras sorkert el-
adó vagy bérbeadó a pozso-
nyi vasút mellett. Tel.: 7713
250.
• Szakképzett kőművescso-
portok jelentkezését várjuk.
Hosszabb távú munkalehető-
ség biztosított. Tel.: 0910 379
167, 0915 912 763.
• Predám 3-izbový byt prero-
bený na 4-izbový v KN. Tel.:
0944 592 235.
• Gyorskölcsön 3 napon be-
lül! Magyarországon, Szlová-
kiában dolgozóknak, nyug-
díjasoknak, rokkantnyugdí-
jasoknak is. Tel.: 0908 165
592.
• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, nép bútorok.

Kedvező árak! www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel.: 0036 20 39 79
102.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Eladó Audi 80 1.9 TDi STK-
EK, 2011, zöld metál, ár: 1450
€. Tel.: 0905 157 636.
• Predám 3-izbový byt v KN,
na Vodnej. Súrne, cena doho-
dou. Tel.: 0904 664 246.
• Kétszobás lakás eladó a
Kassai utcában. Tel.: 0907 373
586.
• Hízók eladók. Tel.:
035/7793 826.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség! Segítek! Tel.: 0903 783
477.
• Sofőröket keresünk nem-
zetközi fuvarozásra. Tel.: 0905
918 388, 7774 056.
• Eladó automata mosógép,
ára: 100 €. Tel.: 0908 589 398.

• Eladó Whirlpool ruhaszá-
rító 6 kg, alig használt, 170 €.
Tel.: 0905 725 483.
• V Novej Stráži predám tro-
jizbový rodinný dom. Tel.:
0907 561 090.
• Kúpim 1-izbový byt alebo
dvojgarzón v KN. Tel.: 0903
536 181.
• Eladó csokibarna ebédlőfal,
ára: 100 €. Tel.: 0902 211 643.
• Eladó vaskatlan, vasfazék
1 tető, 2 db bontódeszka,
utánfutó, kistraktorhoz Vari
terra. Tel.: 035 7796 165.
• Eladó családi ház Ifjúság-
falván. Tel.: 0902 285 317.
• Avon – regisztráció, kedvez-
mény, ajándék, mellékkere-
set. Tel.: 0908 835 914.
• Predám Škodu Fabiu 1,9
SDi s klímou, zimné + letné
2950 €. Tel.: 0905 265 235.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.

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.

�

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

Fájó szívvel emlékezünk halálának
1. évfordulóján

Kósa Lászlóra Ekelen.

Szerető felesége Ágnes, gyermekei Ildikó, Ágnes, László
családjukkal és az egész rokonság.



ÚjSZüLÖTTEK:
Majerová Sarolta (Komárom); Csehová Jessica (Gellér); Ja-
netka Viktor (Dunaradvány); Cvinger Olivér (Karva); Bednár
Gábor (Komárom); Válek Szilvia (Nemesócsa); Jókai Bence
(Bátorkeszi); Földes Emma (Gúta); Feszlerová Linda (Bajcs);
Kele Dávid (Dunamocs)

ELHUNYTAK:
Molnár Štefan (87) Gúta; Medzová Alžbeta (60) Dunamocs;
Csörgeiová Mária (88) Ekel; Ing. Galgóczyová Magdaléna
(77) Őrsújfalu; Gőgh Ján (78) Komárom; Gyurenka Erzsébet
(68) Nemesócsa; Likér Ondrej (80) Komárom; Csölleová
Anna (80) Keszegfalva; Škreková Helena (66) Komárom
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Első fotóm

Bednár Gábor
Komárom
(3450/50)

Január 12-én ünnepelte
hatodik születésnapját

Csontos Lacika Hetényen.
E szép ünnep alkalmából szívből

gratulálnak: Joli mama, dédi, mama,
Laci bátya, Panni néni és Kristóf.

Január 26-án ünnepli
4. születésnapját

Ivančík Reginka
Marcelházán.

Január 30-án ünnepli
5. születésnapját

Németh Abigél Mária
Szentpéteren.

„3-éves kisfiú vagy már,
Néked ragyogjon minden napsugár.
Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk
Te vagy a világon a legdrágább kincsünk.
Légy mindig ilyen aranyos és vidám,
Hogy soha ne szenvedjél semmiben hiányt.“
Január 15-én ünnepelte 3. születésnapját

Pallag Rajmund Bátorkeszin.

Január 27-én ünnepli 6. születésapját

Petróczi Zsófia.
Boldog születésnapot kíván:

anya, apa és a rokonság.

„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“

Szívből köszönti őt: anya, apa, testvére
Nikolasz, marcelházi mama és papa. To-
vábbá galántai papa és kosúti amama.

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

Sok szeretettel köszöntik őt: anyu, apu,
kishugod Amanda, Feri papa, marcelházi
nagyszülők, a jókívánsághoz csatlakozik
Zoli nagybátyád családjával.

Szívből köszöntjük:
anya és barátja,

nagyszüleid,
keresztszüleid és az

egész rokonság.

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

Január 29-én ünnepli
14. születésnapját

Plauter Edina
Lakszakállason.

Szeretettel köszöntik:
anyu, apu, mama,

kistestvére Dianka.

Jókai Bence
Bátorkeszi
(3300/50)

Válek Szilvia
Nemesócsa
(2900/48)

Janetka Viktor
Dunaradvány

(3450/50)

• Munkát keresek! Tel.: 0944
520 303.
• Családi ház eladó, szép,
csendes környezet a város-
központban. Tel.: 0907 405
951.
• Mladí i starší, dámy a páni,
čakáme Vás na úpravu nech-
tov rúk. Tel.: 0915 734 484.
• Eladók új könyvek: Nagyci-
vilizációk 2,50 €/db. Tel.: 0903
574 191.
• Fiatal anyuka sürgősen
munkatársat keres, KN. Tel.:
0902 258 511.
• Parkettázás 2 €/m2, szoba-
festés 20 €-tól/helység. Tel.:
,0903 574 191.
• Eladók új mesekönyvek
gyermekeknek fél áron. Tel.:
0903 574 191.
• Takarítást és teppezést vál-
lalok. Tel.: 0915 601 647.
• Eladó Ekelen kert fa házi-
kóval, víz, villany bevezetve.
Tel.: 0904 594 535.
• Eladók hízók, élve: 1,35
€/kg, hasítva 1,70 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó babakocsi, etetőszék,
babahordozó, összesen 200 €.
Tel.: 0918 637 510.
• Eladó 4-es privát eke, ár:
400 €, 3 db kis henger 130 €.
Tel.: 0905 157 636.
• Eladó kukorica. Tel.: 0915
364 806.
• Harcsási bérlakást cserél-
nék Komáromira + adósság-
rendezés. Tel.: 0918 032 948.
• 3-szobás felújított lakást
vennék az uszoda körül. Tel.:
0915 779 550.

• Eladó családi ház a Komá-
romi utcában, Komáromban.
Tel.: 0905 148 676.
• Eladó kerti hintapad. Tel.:
0908 186 048.
• Eladó hízók 170-200-kg és
fiatal selejt anyadisznó. Tel.:
0905 226 212.
• Predám veľkú obnovenú
unimobunku, cena: 1200 €.
Tel.: 0905 242 153.
• Eladó 4-áras bekerített kert,
villany, ivóvíz, unimo bódé.
Tel.: 0905 375 287.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
eredeti állapot, 35 000 €, KN.
Tel.: 0918 497 016.
• Fantázia masszázs szalon
nyílt Ekelen. Tel.: 0907 778 001.

• Nagy egyszobás lakás eladó.
Tel.: 0907 161 826.
• Mellékkereseti lehetőség,
akár 300 euró. Tel.: 0908 136
645 .

„Születésnapodon kívánok Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Január 27-én ünnepli 25. születésnapját

Szabó Gábor
Marcelházán.

Szívből köszöntik és sok boldogságot
kívánnak: szülei, testvére Péter,
barátnője Kinga és az egész rokonság.

Slama Angelika
Szentpéteren, január 26-án ünnepli

18. születésnapját.
Sok szeretettel köszöntik őt: szülei,
testvérei, Hamran nagyszülők,
Slama mama, unokatestvérei,
keresztfia Petike, Vida komáék,
valamint az egész rokonság.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

NNyyeerrtteesseekk
A múlt heti számunkban
megjelent kérdésre a helyes
válasz: az Ossián a 25. szü-
letésnapját ünnepli.
1 db belépőjegyet nyertek a
8. Karvai rockfestre:
Bašternák Márta Dunarad-
vány, Hornyák László Du-
naradvány, Mgr. Czibor
Csaba Hetény.

A jegyek 
a helyszínen vehetők át.
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Kosárlabda

Eredmények:
Kezdő korosztály:
20 kg: 2. Sluka Ádám (Madar)
24 kg: 3. Paradi József (Madar)
29 kg: 2. Domonkos Máté  

(Madar)
35 kg: 3. Kovács Nikolasz 

(Madar)
+38 kg: 
1. Pupák Simon (Madar)
2. Tóthy Gergely (Madar)

Ifjabb diákok:
52 kg: 3. Stefankovics Kevin
(Gúta)

Idősebb diákok:
54 kg: 3. Kelkó Viktor (Madar)
58 kg: 3. Sladky Márió (Gúta)
76 kg: 2. Szentes Kristóf 

(Madar)
85 kg: 2. Pusztai Zoltán (Madar)

Kadettok:
68 kg: 3. Bak Roderik (Madar)
+100 kg: 3. Szabó Bence 

(Madar)

Csapatversenyben a madari
csapat a végső 7. helyet sze-
rezte meg.

Birkózás

Aranyérem az Érdi Kupán
Harmincadik alkalommal
rendezték meg Érden azt a
nagyszabású nemzetközi
versenyt, amelyen negyven
klub 380 versenyzője lépett
szőnyegre az utánpótlástól a
kadett korosztályig. Járá-
sunkból a madariak, közö-
sen a marcelházi sportköz-
ponttal, valamint a gútaiak
kaptak meghívást. És hogy
ez a meghívás nem érdem-
telenül érkezett, annak ékes
bizonyítéka a megszerzett 13
érem is. A 20 kg-os súlycsoport döntőjében Sluka Ádámnak (pirosban)

nem sikerült győznie, de így is remekül teljesített

SZERDÁN

Žilina – MBK Rieker 74:77
(26:21, 9:20, 19:19, 20:17)

Minden szempontból nehéz mér-
kőzést játszott az MBK Rieker Zsol-
nán. Nemcsak egy aránylag jó csapat-
tal kellett megküzdenie, de a honi ko-
sárlabdázás sok egyéb fekélyével is.
Az első negyed kivételével szinte végig
vezetett, és bár a hazaiak a mérkőzés
vége előtt nagy hajrába kezdtek, sőt
még a vezetést is megszerezték, a vé-
gén mégis diadalmaskodott a na-
gyobb tudás. Mindezt annak ellenére,
hogy a hazaiak helyenként alattomos
játékát a játékvezetők rendre elnézték,
mi több, sok esetben ilyenkor is a ko-
máromi játékosokat büntették. A ven-
dégek azonban ilyen helyzetekben
sem csüggedtek, egyszerűen alkal-
mazkodtak a kialakult helyzethez, ami

igencsak dicséretes. A mérkőzés fo-
lyamán Klár küzdőszelleme, Burrows
kosár alatti magabiztossága, Berkis és
Jones acélidegzete, valamint Johnson
fizikai ereje vitte előre a komáromi
csapatot. A második negyed elején
még ugyan a hazaiak vezettek 28:23
arányban, de ekkor kezdett a mérleg
nyelve átbillenni. Főleg Burrowsnak
és Johnsonnak köszönhetően követ-
kezett egy 8:0-ás zsinór, amivel a ko-
máromiak átvették a vezetést 31:28-ra.
Aztán jött egy Berkis hármas, majd is-
mét Jones talált a gyűrűbe, és egészen
szépen kezdtek a dolgok alakulni ko-
máromi szempontból. Ami viszont
félő volt, hogy a csapat húzó játékosai
rövid időn belül kipontozódnak, hi-
szen többen már három személyi hi-
bánál tartottak. Ezért Suja edző gyak-
rabban cserélt, és ez lassította a csapat
lendületét. Ennek ellenére, hatpontos

előnnyel vonulhattak félidei pihenőre
a vendégek. A második félidő elején
Jones kétszer is betalált, és 45:37-re
alakult az állás komáromi szempont-
ból. Elég volt azonban néhány hiba a
védelemben, és a hazaiak ismét ve-
szélyesen közelítettek. Három perccel
a találkozó vége előtt aztán ki is egyen-
lítettek 69:69-re, és kezdődhetett min-
den elölről. A döntés az utolsó percre
maradt, amikor 73:73 állásnál a haza-
iak dobtak két büntetőt, Carter azon-
ban csak egyet értékesített. 74:73. El-
lentámadásból Berkis szerzett újabb
két pontot, miközben már csak 36 má-
sodperc volt hátra a találkozóból.

74:75. A hazaiak támadni próbáltak,
de nagy hibát vétettek, és elveszítették
a labdát, tíz másodperccel a mérkőzés
vége előtt. Más lehetőségük nem ma-
radt, mint szabálytalankodni, a két
büntetőt Berkis értékesítette. A hazai
Závodný próbálkozott még egy távoli
dobással, de egyrészt nagyon mellé
ment, másrészt megszólalt a mérkő-
zés végét jelző duda. 74:77. 

Pontszerzők: Djurkovič 22, Stoja-
novič 20, Carter 18 – Berkis és Bur-
rows 18-18, Jones 17, Klár 13, Johnson
8, Dubovský 2, Maslík 1.

További eredmények: Nitra – Pri-
evidza 87:80, Handlová – Levice 77:69,
B. Bystrica – Inter 76:66. Sp. N. Ves és
Svit – szabadnaposak voltak. 

SZoMBAToN

MBK Rieker – Handlová 72:80
(20:19, 10:24, 17:20, 25:17)

Ennyi néző, még soha nem volt ko-
sárlabdán a komáromi csarnokban. A
szervezők mindkét kosár mögött pót-
székeket helyeztek el, de sokan mégis
csak állva tudták nézni a várva-várt
mérkőzést. A már szokásossá vált lát-
ványos játékos-bemutatás azonban
nem a hangorkánnal fogadott hazai-
akat, mint inkább a vendégeket tü-
zelte fel jobban. Az első perc végén,
ugyanis 0:7 világított az eredményjel-
zőn! Ez kosárlabdában ugyan nem je-
lent sokat a végkimenetelt illetően,
de előjelnek semmiképpen nem jó.
Igaz, a 3. perc végén már 9:7-re a ha-
zaiak vezettek, de szemmel látható
volt, hogy a túlmotivált hazai játéko-
soknak nem igazán ment a játék. A
vendégek vissza is szerezték a veze-
tést, és egy kicsit a szerencse is közre-
játszott abban, hogy mégis a hazaiak

Győzelem és vereség, nézőcsúcs
és harc a belépőjegye kért 

Aranyérem az Érdi Kupán

Az egyre jobban formába lendülő
Johnson arcáról leolvasható minden
fájdalom
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Két nehéz mérkőzésen vannak túl a komáromi férfi kosarasok az extraligában.
Előbb szerdán Zsolnára szólította őket a bajnokság sorsolása, majd szombaton, is-
mét zsúfolt nézőtér előtt fogadták nyitrabányai ellenfelüket. Míg a zsolnai csar-
nokban sikerrel vették az akadályt, addig hazai környezetben ez sajnos nem si-
került. Nem mintha a csapat játékosai nem áhították volna eléggé a győzelmet, de
ezen a szombaton még a kiváló közönség sem tudta őket belehajtani egy újabb si-
kerbe, így a vendégek megérdemelten vitték el a győzelmi pálmát. Ami még a szom-
bati találkozó krónikájához tartozik, az a talán minden idők legnagyobb nézőszáma
kosárlabdán a Duna-menti városban. A szervezők okulva a nyitraiak elleni találkozó
tapasztalataiból, változtattak a beléptetési rendszeren. A 18 órakor kezdődő mér-
kőzésre egy órával a találkozó előtt nyitották meg a csarnokot, miközben ekkor már
vagy 500-600 néző állt sorban a pénztár előtt. A tömeg egészen a Sport utca köze-
péig kígyózott, néhány perccel a nyitás előtt óriási füttykoncert hangzott fel, ami
valószínűleg a szervezőknek szólt. Nyitás után nagy dulakodás kezdődött, hiszen
senki nem akart úgy járni, mint egy héttel korábban sokan, akik nem jutottak be
a csarnokba. Egy óra leforgása alatt nem könnyű közel ezer nézőt beléptetni úgy,
hogy egy pénztár működik. Másik dolog, hogy sok bérlettel rendelkező szurkoló-
nak nem jutott ülőhely, ami szintén problémákra utal, mivel a belépőjegyek nin-
csenek számozva. Reméljük, az új idényre ezeket a gondokat kiküszöbölik a szer-
vezők, merthogy bízunk benne, hogy az új idényben is ekkora tömegeket fog von-
zani a komáromi kosárlabdázás. 
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nyerték az első negyedet. Néhány másodperc-
cel a negyed vége előtt, 19:17-es vendég veze-
tésnél Jones szerzett labdát, a támadás végig-
vezetéséhez már nem volt ideje, így kénytelen
volt távolról próbálkozni. A közönség szűnni
nem akaró ovációi mellett betalált, és az így
szerzett három pont ismét hazai vezetést je-
lentett. A második negyed hazai szempont-
ból maga volt a sporttragédia. Míg a remekül
védekező és gyors támadásokat vezető vendé-
geknek minden összejött, addig a hazaiak gör-
csösen és pontatlanul szőtték támadásaikat.
Még a legbiztosabbnak látszó próbálkozások is
kudarccal végződtek. A játékvezetők többször
is felborzolták a kedélyeket pályán és nézőté-
ren egyaránt, de nem lenne sportszerű, ha eb-
ben keresnénk a hazai csapat szombati játé-
kának az okait. A félidő végére már kilenc-
pontos volt a hazai hátrány, de még mindig élt
a remény. A második félidőben aztán tovább
növelték előnyüket a vendégek, és a 15-16 pon-
tos különbség is állandósulni látszott. Bur-
rowst, a hazai csapat sztárját szinte teljesen
kivonták a játékból, ami lényegesen befolyá-
solta a többiek teljesítményét is. Így szinte
minden labda Jones és Berkis érintésével ju-
tott el a vendégek térfelére, de ott eléggé nagy
volt a tanácstalanság. A másik oldalon Delič
szinte akkor szerzett pontokat, amikor akart.
Az utolsó negyed 16 pontos vendég vezetéssel
kezdődött, ami egyáltalán nem volt jó előjel a
végkimenetel tekintetében. Mindezek elle-
nére, a hazaiak megpróbálták a lehetetlent,
ami kishíján sikerrel is járt. A közönség óriási
buzdítása mellett nagy offenzívába kezdtek,
és folyamatosan dolgozták le hátrányukat. A
tapasztalt vendégek azonban továbbra is hig-
gadtan játszottak, keményen védekeztek, és
minden lehető alkalmat kihasználtak a pont-
szerzésre. A mérkőzés kapcsán fontos leszö-
gezni, hogy a hazai játékosok a vereség elle-
nére becsülettel küzdöttek, valamennyien tu-
dásuk legjavát igyekeztek nyújtani. A közönség
végig hajtotta őket előre, de ezen az estén ez

sem segített. Egyszerűen ez a vendégek napja
volt, akik végül megérdemelten nyerték a ta-
lálkozót.             

Pontszerzők: Jones 14, Burrows és Johnson
13-13, Berkis 10, Jurík 8, Klár 6, Mišinský 5,
Laco 3 – Delič 28, Gavlák 19, Nuber 17.

További eredmények: Svit – Sp. N. Ves 77:78,
Levice – B. Bystrica 73:66, Prievidza – Žilina
92:87. Nitra és Inter – szabadnaposak voltak.

A tabella állása:
1. Nitra 23 18 5 1967:1814 41 (153)
2. MBK Rieker 25 14 11 2083:1973 39 (110)
3. S. N. Ves 23 16 7 1804:1732 39 (72)
4. Handlová 25 14 11 1935:1902 39 (33)
5. Levice 25 12 13 2023:1984 37 (39)
6. Žilina 25 12 13 2008:2034 37 (-26)
7. Svit 23 10 13 1878:2009 33 (-131)
8. Inter 23 8 15 1775:1844 31 (-69)
9. B. Bystrica 23 8 15 1733:1802 31 (-69)

10. Prievidza 23 8 15 1846:1958 31 (-112)

További program: 
Szerdán, január 26-án Besztercebányára uta-

zik az MBK Rieker csapata, majd szombaton
szabadnapos lesz. Változás történt viszont a
jövő hetet illetően. A kiírás szerint a Szlovák
Kupának kellene következnie, az azonban az
ismert szövetségi problémák miatt elmarad.
Ellenben, akkor játsszák le a játékvezetői
sztrájk miatt elmaradt bajnoki mérkőzéseket.
Így az MBK Rieker csapata szerdán, február 2-
án Besztercebányát fogadja, de szombaton
megint üres marad a Komáromi Városi Sport-
csarnok. A baziniak kilépését követően,
ugyanis ismét szabadnapos lesz a komáromi
csapat.

A II. LIGÁBAN
Lokomotíva Sereď – BO Klokani Komá-

rom 67:56 (21:13, 14:18, 12:12, 20:13)
Komáromi pontszerzők: Novomestský 22,

Riečičiar 15, Kasznár 8, Sečen 7, Újlacký 4

Győzelem és vereség, nézőcsúcs
és harc a belépőjegye kért 

A Futsal bajnokságban egy mérkőzés kivételével véget értek
az alapszakasz küzdelmei. A elhalasztott Slovakent – Young
Boys találkozó eredménye már nem tudja befolyásolni a to-
vábbi történéseket, hiszen függetlenül annak eredményétől,
mindkét csapat a rájátszás „B” csoportjában folytathatja a
küzdelmeket. A rájátszásban ugyanis két csoportba sorolják
be a csapatokat helyezésektől függően. Mivel a csoportokon
belül mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik, továbbra
is a pontveszteség nélküli Bauring City a bajnokság legna-
gyobb esélyese. Mindkét csoportban a csapatok magukkal vi-
szik az egymás elleni eredményeket. A csoportok mérkőzé-
seinek sorsolására január 25-én 17 órakor kerül sor a Selye
János Egyetemen. A kiírás értelmében, a bajnokság gólkirá-
lya csak az „A” csoportból kerülhet ki.

A 10. forduló eredményei:
Young Boys – ŠKP Komárom 4:3 (3:2), Csonka 2, Tokár, Pa-

luch – Fekete, Pásztor, Káplóczky 
Oxigén – Mexico 7:5 (2:2), Czanik 4, Nagy József, Szabó, Zsi-

dek – Kovács és Varga 2-2, Soldán 
Anaplast Team – Kraliktv.com 8:0 (3:0), Lucza 5, Németh,

Országh, Vajas
Bauring City – Shiva 3:2 (0:0), Csintalan T., Méhes, Szórád

Cs. – Pásztor, Cséplő 
SJE SE – Niké 2:12 (1:4), Bábszky 2 – Nagy Jenő és Meleg 3-

3, Kovács T. és Kovács O. 2-2, Földes, Sklenár 
Hajduk – Slovakent 6:10 (1:5), Belej 4, Tóth, Blažkovič – Ži-

dek 3, Hajósy és Hluško 2-2, Bazinský, Gonzáles, Zd. Kršte-
ňanský 

A 11. forduló eredményei:
Slovakent – Young Boys – elhalasztva 
Niké – Hajduk 7:6 (4:4), Kovács O., Kovács T. és Sklenár 2-2,

Nagy Jenő, Töltési – Belej és Koštialik 2-2, Blažkovič, Hajdók
Shiva – SJE SE 7:1 (2:0), W.E. Speck 3, Cséplő és Paulík 2-2 -

Bak
Kraliktv.com – Bauring City 5:10 (1:3), Csintalan I. és Fábik

Zs. 2-2, Zaťko – Méhes 6, Sýkora, Szórád R., Zilizi, Habardík 
Mexico – Anaplast Team 4:5 (2:2), Tóth 3, Majer – Mátyus

3, Lucza, Šátek 
ŠKP Komárom – Oxigén 4:11 (3:4), Káplóczky 2, Pásztor, Pod-

lucký – Vígh 3, Szabó A. és Tot 2-2, Lérant, Nagy József, Zsidek,
P. Kršteňanský  

A tabella állása:
1.  Bauring City 11 11 0 0 103:33 33
2.  Anaplast Team 11 8 1 2 82:39 25
3.  Oxigén 11 8 1 2 85:45 25
4.  Shiva 11 8 0 3 69:43 24
5.  Niké 11 6 2 3 58:52 20
6.  Mexico 11 6 1 4 77:53 19
7.  ŠKP Komárom 11 3 1 7 49:76 10
8.  Slovakent 10 3 0 7 61:66 9
9.  SJE SE 11 3 0 8 58:82 9

10.  Hajduk 11 3 0 8 57:89 9
11.  Young Boys 10 3 0 7 41:83 9
12.  Kraliktv.com 11 0 0 11 31:110 0

A góllövő lista élvonala:
26 – Lucza (Anaplast Team) 24 – Kovács R. (Mexico) 23 – Mé-

hes (Bauring City) 21 – Csintalan T. és Szórád Cs. (Bauring
City) 20 – Nagy József (Oxigén) 18 – Belej (Hajduk), Káplóczky
T. (ŠKP) 14 – Koštialik (Hajduk), Soldán (Maxico), Csonka N.
(Young Boys) 13 – Gonzáles (Slovakent) 12 – Szabó M. (Anaplast
Team), Kovács T. (Niké), Židek M. (Slovakent) 11 – Országh
(Anaplast Team), Nagy Jenő (Niké), Lérant (Oxigén), Cséplő T.,
Mészáros és Pásztor (Shiva) 10 – Mátyus és Németk K. (Ana -
plast Team), Pivoda (Mexico), Bábszky (SJE SE). 

Véget ért az alapszakasz,
továbbra is a Bauring City
az esélyes

Félidejéhez érkezett a komáromi Területi Baj-
nokság, melynek eddigi küzdelmeiben to-
vábbra sem talált legyőzőre a nemesócsai fakó.
Valamennyi mérkőzését magabiztosan nyerte,
és négypontos előnnyel áll a tabella élén.   

A 10. forduló eredményei:
Pokrok „B” – Ipari „B” 17:1
Pontszerzők: Kučerovský, Ferčík és Nagy O.

4,5-4,5 Urban 3,5 – Ibolya 
Bátorkeszi „B“ – Gúta „B“ 14:4
Pontszerzők: Jozefík 4,5 Matusek 4, Nagy

3,5 Mácsody 2 – Varga 2,5
Nemesócsa „B“ – Gúta „A“ 18:0
Pontszerzők: Ledeczky, Kevický, Lacko és

Laky 4,5 – 4,5 

A tabella állása:  
1. Nemesócsa „B” 10 10 0 0 0 159:21 30
2. Pokrok „B” 10 8 0 0 0 132:48 26
3. Bátorkeszi „B” 10 4 0 6 0 85:94 18
4. Gúta „A” 10 3 1 6 0 59:121 17
5. Gúta „B” 10 2 2 6 0 55:125 16
6. Ipari „B” 10 1 1 8 0 49:130 13

A bajnokság második felének újrasorsolása
után, január 28-án a 11. fordulóval  folytatód-
nak a csatározások. A párosítás a következő:

Gúta „A” – Bátorkeszi „B” 15 órakor
Nemesócsa „B” – Ipari „B” 18 órakor 
Pokrok „B” – Gúta „B” 18 órakor

Asztalitenisz

Félidőben magabiztos 
nemesócsai vezetés
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Ha most hirdetését
három alkalommal

megrendeli, 
a negyediket 

ingyen kaphatja.
Az akció a területi hirdetésekre értendő

Színes hírek
hetente

Ezt ne hagyja ki!

akció!!!
Keresse hétfőnként az újságárusánál


