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Részletek a 6. oldalon

Kezdődik az alapiskolai
beiratkozás

Változások a szociális
biztosításban II.

Múlt csütörtökön rendkívüli ülést tartott a Komáromi Városi Önkormány-
zat. Két programpontot vitattak meg a képviselők a mintegy kétórás ülésen.
Az egyik az Általános Hitelbanknak vissza nem fizetett hitel kérdésének
megoldása, a másik a Calor Kft. javaslatának jóváhagyása a hőszolgáltatás árá-
nak aktualizálása kapcsán. A testület mindkét kérdést megvitatta, és a város
érdekeit szem előtt tartva a legbölcsebb döntéseket hozta meg.

Részletek a 4. oldalon

Fényes jövő előtt
a napelem ipar

Részletek az 5. oldalon

Részletek
a 3. oldalon

Jól kezdődött annak a személygépkocsi-tulaj-
donosnak a hete, akinek autóját eddig isme-
retlen tettesek gyújtottak fel Gútán.

Múlt héten hétfőn reggel 3 óra 50 perckor ka-
pott bejelentést a komáromi rendőrség, hogy
Gútán az Iskola utcában felgyújtottak egy sze-
mélygépkocsit. Renáta Čuháková, a nyitrai rend-
őrkapitányság szóvivője arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a Toyota Rav 4 típusú gépkocsi
mellett egy Citroën Saxo és egy Škoda Yeti par-
kolt, amelyeken szintén kár keletkezett a gyúj-
togatás következtében. A kárt több mint 10 ezer
euróra becsülték.

A szóvivő elmondta: a rendőrség az eset kö-
rülményeit vizsgálja. ssy

„Jól“ kezdődött a hét

Áthidaló hitel
a megoldás

A belügyminiszter
kitüntette a komáromi
rendőröket

Noha az előző, Fico vezette kabinet több ipari
park létrehozásának támogatását is megígérte, az
új kormány úgy döntött, az állam mégsem fogja
támogatni a hetényi ipari parkot.

A kormány a gazdasági minisztérium javasla-
tára döntött így. A tárca közölte, ennek oka, hogy
az idei költségvetésben nincs rá pénz.

A Fico-kormány 2008 őszén, kihelyezett ko-
máromi ülésén döntött arról, hogy állami támo-
gatást kap a Hetényre tervezett ipari park.

(b)

A kormány nem támogatja
a hetényi ipari parkot

Daniel Lipšic belügyminiszter villámlátogatást
tett a komáromi rendőrségen. Látogatásának célja
az volt, hogy kitüntesse a két életmentő rendőrt,
akik kimentettek egy fuldoklót a Vág folyóból.

Az eset január 8-án történt, amikor az esti órák-
ban egy bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy
férfi a jéghideg Vág folyóba esett. A férfi barátja a
mentők helyett a rendőrség számát tárcsázta, akik
perceken belül a helyszínre érkeztek.

Folytatás a 3. oldalon

Rendkívüli üléssel kezdte az évet
az új komáromi önkormányzat

Áthidaló hitel
a megoldás

Jozef Levák, Peter Vyžinkár és a belügyminiszter
Daniel Lipšic
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A törvény által előírt hatályos szabályozás sze-
rint történt Gútán az új önkormányzat első kép-
vielő-testületi ülése, egyben a képviselők esküté-
tele. Kucsera István, a városi választóbizottság el-
nöke ismertette a választások eredményét, majd
a polgármester és a megválasztott képviselők es-
kütétele következett.

Horváth Árpád polgármester, aki az elkö-
vetkező 4 évben is élvezi a lakosság bizalmát,
december 21-i hatállyal kinevezte Samu Beátát,
az MKP helyi szervezetének elnökét alpolgár-
mesterré.

A megválasztott képviselők: Angyal Béla,
Ing. – független, Forró Tibor, Ing. – független,
Bajcsi Béla – független, Huszárik Roland – füg-
getlen, Domján Erzsébet - MKP, Kürti Endre –
MKP, Ferencz László, Ing. – független, Kögler
Zoltán – független, Árgyusi Imre – független,
Gőgh Mihály – MKP, Fekete Attila – független,
Samu Beáta – MKP, Lengyel István, Bc. – füg-
getlen, Madarász Róbert, PaedDr. – MKP, Nagy
Sándor – MKP, Murányi György, Mgr. – MKP,

Rigó Magdolna – MKP, Viola Miklós, MUDr. – MKP,
Varga László – MKP.

A héttagú Városi Tanácsba az alpolgármester mel-
lett Árgyusi Imre, Fekete Attila, Forró Tibor, Kürti
Endre, Rigó Magdolna és Varga László került.

Az egyes szakbizottságok a következő képviselők
elnökletével működnek majd:

Pénzügyi bizottság: Lengyel István, Bc.,
Vállalkozás, régiófejlesztés, mezőgazdaság –

Nagy Sándor,
Iskolaügyi bizottság – Madarász Róbert, PaedDr.,
Szociális, lakásügyi és egészségügyi bizottság –

MUDr. Viola Miklós,
Építésügy – Fekete Attila,
Kultúra és kulturális örökség – Rigó Magdolna,
Közrend – Kögler Zoltán,
Sportbizottság – Gőgh Mihály,
Árvíz- és környezetvédelem – Árgyusi Imre.

Az egyik közösségi portálon heves viták zajlottak
a választásokat megelőzően, ki-ki a maga módján fe-
jezte ki véleményét. Samu Beáta, az MKP helyi szer-
vezetének elnöke a választások után itt szólította fel
Huszárik Rolandot, hogy kérjen bocsánatot az általa
terjesztett, megjelentetett féligazságokért. Huszárik
Roland, új önkormányzati képviselő a portálon azt
válaszolta, hogy mindenre az első képviselő-testületi
ülésen kerít majd sort. A nyilvános bocsánatkérés
eddig nem történt meg.

csóka

Az új gútai önkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
Mi sem természetesebb, az

ülésen a már említett hitel fel-
vételének és vissza nem fizeté-
sének körülményei rezonáltak.
A város tavaly júniusban 1,318
millió € hitelt vett fel működési
költségek finanszírozásának cí-
mén, amelyet azonban a város
előző polgármestere Bastrnák
Tibor a testület jóváhagyása nél-
kül tőkeberuházásra – a kerék-
párút finanszírozására – hasz-
nált fel. A hitelt december vé-
géig kellett volna visszafizetni
az Általános Hitelbanknak, ezt a
kötelezettségét azonban a város
nem teljesítette. Mi is történt
tulajdonképpen?

A város uniós pályázatot nyert
a kerékpárút megépítésére, ami-
nek egyik alapkövetelménye a

város részéről való előfinanszí-
rozás volt. Az építkezés befeje-
zése után 100 napon belül az el-
nyert uniós pályázatból kifize-
tik a költségek 95 százalékát, s a
maradék 5 százalékkal a város
köteles hozzájárulni a projekt
végrehajtásához. Mivel a kivite-

lezési szerződések alá voltak
írva, a munkálatok folytak, a vá-
rosnak fizetnie kellett, hiszen el-
lenkező esetben szerződéssze-
gés címén elveszítette volna a
pályázatból adódó előnyöket. Az
előző vezetés jogsértése abban

merült ki, hogy a hitel felhasz-
nálásának módját nem hagyatta
jóvá a testülettel. A másik hiba
ott történt, hogy bár november-
ben tudnia kellett, hogy a hitelt
nem tudja időben törleszteni,
nem tette meg a kellő lépéseket
a hitelt nyújtó bank irányában.

Így a probléma megoldása az
újonnan megválasztott városve-
zetésre maradt. Az éppen hiva-
talába lépő Anton Marek pol-
gármester azonnal felvette a
kapcsolatot a hitelt nyújtó Álta-
lános Hitelbankkal, keresve a
megoldási lehetőségeket úgy,
hogy azokkal a város érdekei se
sérüljenek.

A polgármester által előtár-
gyalt megoldási javaslatot Pász-
tor István, a Komáromi Városi
Hivatal elöljárója terjesztette be,
amelyet azt megelőzően a ta-
nács is megvitatott, és egyetlen
lehetséges megoldásként foga-
dott el. Ennek értelmében a vá-
ros áthidaló hitelért folyamodik
az Általános Hitelbankhoz 1.328

Áthidaló hitel
a megoldás
Áthidaló hitel
a megoldás

Rendkívüli üléssel kezdte az évet
az új komáromi önkormányzat

Horváth Árpád polgármester és Samu Beáta alpolgármester

Múlt heti írásunkban – Akadozva indul az új
városvezetés - arról számoltunk be, hogy az
Egy Jobb Komáromért kezdeményezés állítása
szerint Komárom város főtere a szilveszteri
rendezvény után nem volt kitakarítva, ezért
január másodikára civil takarítást szervezett,
és így söpörték fel a Klapka teret.

Az írásra a város vezetése is reagált, mondván:
a cikk állítása nem fedi a valóságot, és a főtér ál-
lapota kapcsán erősen túlzó vélemények jelentek
meg. Anton Marek polgármester arról számolt
be, hogy már a rendezvény szervezése során ki-
derült, hogy az előző polgármester bár meghir-
dette a tűzijátékot, azt és az esti szilveszteri mű-
sorszolgáltatást már az új vezetésnek kellett meg-
szerveznie és biztosítania. Marek azt hangsú-
lyozta, hogy azért szólt az emberekhez a város
teraszáról, mivel azt akarta jelezni, hogy „a város
első emberének nem szabad elbújni”.

Novák Tamás alpolgármester kifejtette, hogy
a főteret a civilek nem kitakarították, hanem fel-
söpörték a nagytakarítást követően. A szilveszteri
rendezvény utáni hajnalon a városi hivatal ügye-
letes osztálya vezetőjének, Patus Sándornak a
felügyeletével zajlott a takarítás, ahol több mint
300 kilogramm súlyú, tucatnyi zsák szemetet
gyűjtöttek össze. „Lehet, hogy elmaradtak vala-
mik az éjszakai takarítás után, azonban a sze-
metet képező nagyszámú összetört pezsgősüve-
get, petárdamaradékot és más hulladékot a város
eltávolította. Elfogadjuk azt is, hogy az említett
civil kezdeményezés segített a hajnali kisebb ha-
vazás alatt rejlő üvegszilánkok eltávolításban,
amit megköszönünk, de a város is igyekezett
megtenni, ami lehetséges volt.”

Novák Tamás azzal kapcsolatosan, hogy ő
maga is az Egy Jobb Komáromért tagjának vallja
magát, így fogalmazott: „Azt gondolom, hogy
mindig szüksége van a városnak egy egészséges
civil nyomásra, ami a városvezetőket a jobb mun-
kára és az intenzívebb kommunikációra kész-
teti”. kb

Az új városvezetés
reakciója a szilveszteri
rendezvény
utáni takarításra

A közérdek sem indokolja
a törvénysértést
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Folytatás az 1. oldalról
Az eset még január 8-án történt, amikor az esti órákban egy

bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy férfi a jéghideg
Vág folyóba esett. A férfi barátja a mentők helyett a rendőrség
számát tárcsázta, akik perceken belül a helyszínre érkeztek.

A két szolgálatban lévő férfi közül Vyžinkár Peter alzászlós
gondolkodás nélkül a jéghideg folyóba vetette magát, hogy ki-
mentse Pavol Rybárt, míg Levák Jozef törzsőrmester a partról
irányította kollégáját. Az 52 éves férfi dezorintáltan a másik part
felé kezdett el úszni, de szerencsére a bátor rendőr gallérjánál
fogva kihúzta a vízből, és a parton elsősegélyben részesítették.
A férfit és a rendőrt is a komáromi kórházba szállították, mind-
ketten kisebb sérüléseket szenvedtek.

A belügyminiszer az eset után ellátogatott Komáromba és ki-
tüntette a két rendőrt. Tettükért megkapták „Az áldozatkézsé-
gért“ járó kitüntetést, valamint pénzjutalomban is részesültek
a belügyminisztériumtól és a kerületi rendőrkapitányságtól
is. Az ünnepségen jelen volt a kimentett Pavol Rybár is, aki vé-
gig könnyeivel küszködött az átadáson.

Lipšic köszönetet mondott hőstettükért és elmondta, hogy
a két rendőrnek köszönhetően a lakosok visszanyerhetik bi-
zalmukat a rendőrséggel szemben, mivel nyilvánvaló, hogy
tisztességes és áldozatkész rendőrök védik mindennapjainkat.

ssy, fotó: ga

A belügyminiszter
kitüntette a komáromi
rendőröket

A megmentett és a megmentő

Január végéig be kell
vallani az ingatlanokat

Azok a fizikai és jogi személyek, akiknek 2011 januárjáig
új ingatlan került a tulajdonukba, vagy a tulajdonvi-
szonyban bárminemű változás állt be a hónap végéig,

kötelesek az ingatlanadóhoz szükséges adóbevallást leadni.
Adókötelesek az építkezések, a telkek, a lakások és más
építmények. Az adó nagyságát a helyi községek szabják meg,
majd számlát küldenek, melyet május 15-ig kell kifizeni . Az
adóbevalláshoz ajánlatos az ingatlanhoz való hozzájutást
igazoló okmányokat is csatolni. -ga-

A kormány döntött arról, hogy szeptem-
ber 1-jétől a főiskola első évfolyamát el-
kezdő levelező tagozatos hallgatók tan-
díjkötelesek lesznek.

Több ezer bakalári, magiszteri és mérnöki
képzésre jelentkezőnek a következő akadé-
miai évben mélyen a zsebébe kell nyúlnia,
hiszen a legdrágább távutas képzés évente
akár 3000 eurónál is többe kerülhet. Magas
összeget kell fizetniük például az élelmi-
szerhigiéniai szakra jelentkezőknek.

A kormány az Alkotmánybíróság azon
döntésére reagált, amelyik megtiltotta, hogy
a hallgatóknak két csoportja legyen, még-
pedig a fizetősek és azok, akik nem fizetnek,
s az iskola állami dotációt kap utánuk.

A főiskolások képviselői nem látnak prob-
lémát a távutas képzés fizetőssé tételében.
Azt várják, hogy ezáltal csökken az érdeklő-
dés az ilyen formájú képzés iránt. Jelenleg
közel 80 ezren vesznek részt távutas kép-
zésben.

„A nappali képzésre való áttérés lehet,
hogy pozitívan befolyásolja majd az oktatás
minőségét, ugyanis a levelező képzést gyak-
ran kevésbé jó minőségűnek ítélik meg” –
mondta el Juraj Tilesch, a Főiskolai Diákta-
nács elnöke. A tandíj bevezetését elfogadták
a rektorok is.

Azok, akik a törvénymódosítás előtt kezd-
ték meg tanulmányaikat a távutas képzé-
sen, továbbra is ingyenesen végezhetik el ta-
nulmányaikat. b

millió € értékben hathóna-
pos futamidőre, tehát 2011.
június 30-ig. Ez elegendő idő
arra, hogy megtörténjen a
kerékpárút kivitelezésének
teljes elszámolása, és meg-
érkezzen az uniós pályáza-
ton elnyert összeg. Pásztor
István kihangsúlyozta, hogy
amennyiben a testület elfo-
gadja ezt a megoldási lehe-
tőséget, úgy a város veszte-
ség nélkül tudja rendezni ezt
a kellemetlen ügyet.

A vitában több képviselő
is felszólalt, mi sem termé-
szetesebb, hovatartozástól
függően egyesek védel-
mükbe vették Bastrnák Ti-
bor akkori döntését, míg
mások keményen bírálták
azt. Mindenképpen leszö-
gezhető, hogy bár az ese-
mény mögött ott volt a köz-
érdek, az semmiképpen
nem oldható meg törvény-
sértéssel. A másik tényező,
hogy az akkori városvezetés
közvetlenül a hitel futami-
dejének lejárta előtt sem
tett semmit a probléma el-
hárításának érdekében. Ezt,
egyes képviselők eléggé he-
ves vitában el is mondták
egymásnak. Andruskó Imre
képviselő, enyhítendő az
egész hitelezési és felhasz-
nálási folyamat körüli prob-
lémák megítélését el-
mondta, hogy a kerékpá-
rútra mindenképpen szük-
sége volt Komáromnak, és
mivel a városnak anyagi
kára nem keletkezik ameny-
nyiben a testület jóváhagyja
a beterjesztett javaslatot, így
nem lát különösebb problé-
mát a végkimenetelt ille-
tően. Válaszában Pásztor Ist-
ván elöljáró elmondta, hogy

a városvezetés semmikép-
pen nem szeretné, ha a la-
kosság körében úgy terjedne
a hír, hogy az új városvezetés
ellenzi a kerékpárutat, el-
lenkezőleg, nagyon is fon-
tosnak tartja azt. „Mi arra kí-
vánunk rámutatni, hogy a
hitellel kapcsolatosan az
előző városvezetés nem ta-
núsított jogkövető magatar-
tást, és ez megengedhetet-
len. Szerencsére, a hitelező
bank nagyon korrekt hozzá-
állást tanúsított a várossal
szemben, amit ezúton is
tisztelettel megköszönök” –
mondta el az elöljáró.

A vita lezárása után a tes-
tület egyhangúlag elfogadta
a hitelfelvételre tett javasla-
tot, így ez a probléma meg-
oldottnak látszik úgy, hogy a
város veszteség nélkül, il-
letve minimális veszteséggel
le tudja zárni ezt az kelle-

metlen ügyet. Ez a testületi
döntés egyben kizárja an-
nak a veszélyét is, hogy az
egyes pénzintézmények
esetlegesen hiteltelennek
tüntessék fel Komárom Vá-
rosát. A testület egyúttal fel-
adatul adta a városi főelle-

nőrnek, Csintalan Miklós-
nak a kerékpárút körüli ese-
ménysorozat teljes körű
megvizsgálását, amelynek
eredményéről a következő
testületi ülésen kell beszá-
molnia.

Második pontként a Calor
Kft. ügyvezetője, Ľubomír
Veľký terjesztett be javasla-
tot a vállalat által nyújtott
hőszolgáltatás árának aktu-
alizálására, illetve annak jó-
váhagyására a testület által.
A száz százalékban városi tu-
lajdonban lévő vállalat kissé
elkésett ezzel a javaslattal,
amit Anton Marek polgár-
mester eléggé világosan és
félreérthetetlenül értékelt:
„Igazgató úr, ezt a javaslatot
október végéig kellett volna
beterjesztenie jóváhagyásra.
Mivel az új árak az első ne-
gyedévben ennek a késés-
nek köszönhetően már nem

alkalmazhatóak, úgy az
önök vállalata, melynek tu-
lajdonosa Komárom Városa,
veszteséggel kezdi az évet.
Ez pedig megengedhetet-
len” – mondta el a polgár-
mester. Böröczky József

A szerző felvételei

Fizetni kell a távutas képzésért
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Kezdődik az alapiskolai beiratkozás
A nagycsoportos ovisok az elkövetkező hetekben bepillanthatnak az iskola falai közé, ugyanis eljött a be-
iratkozás időszaka. Szlovákiában közel 55 ezer, a hatodik életévét 2011. szeptember 1-jéig betöltő gyereket vár-
nak az állami, egyházi és magánintézmények. A beiratkozás január 15-től február 15-ig tart, pontos helyét és
idejét az iskola fenntartója határozza meg. Közelebbi információkat az oktatási intézmények hirdetőtábláján,
internetes oldalán lehet megtalálni.

Komáromban járt
a Hedvig című könyv szerzője
Az elmúlt héten két érdekes prog-
ram is várta a Csemadok szék-
házba látogatókat. Hétfőn Feszti-
vál az egész világ címmel karika-
túra-kiállítás nyílt, melyet január
végéig lehet megtekinteni.

A másik program csütörtökön
vonzott teltházas közönséget,
ugyanis az ismert újságírónő, Vra-
bec Mária Hedvig című könyvének
a bemutatóját tartották. A szerzővel
Tarics Péter beszélgetett, aki igye-
kezett olyan kérdéseket feltenni,
hogy a dokumentumregényt még
nem ismerő hallgatók is képet kap-
janak az ügyről és magáról a köny-
vről is. A könyv karácsony előtt je-
lent meg a könyvpiacon magyar
és szlovák nyelven egyaránt, s Ma-
lina Hedvig csaknem öt éve tartó
kálváriáját mutatja be.

Vrabec Mária a kezdetektől végig
követhette az eseményeket, hiszen

Hedviget már a támadás napján,
sérülten és véresen láthatta. El-
mondása szerint riadt kislányként
ismerte meg a diáklányt, aki szo-
morú volt, de mégis hatalmas lé-
lekjelenlétről tett bizonyságot, s
mindvégig következetesen kitar-
tott az igaza mellett. Az, hogy Hed-
vig kibírta a megpróbáltatásokat, a
szerző meglátása szerint erős sze-
mélyiségének, okos és intelligens
magatartásának, s nem utolsósor-

ban azoknak az embereknek kö-
szönhető, akik melléje álltak. Ezek
között mindenképpen meg kell
említeni Roman Kvasnica ügyvé-
det, aki az ügy jogi hátterével fog-
lalkozik csaknem a kezdetektől.
Meg kell említeni továbbá Jozef
Hašto pszichiáter nevét, aki abban
segített, hogy a megtámadott di-
áklány lelkileg képes legyen fel-
dolgozni a történteket. A könyv-
ben tulajdonképpen a két szak-
ember és Hedvig mondja el, hogy
hogyan látták és élték meg az el-
múlt évek eseményeit, s ezáltal
bontakozik ki a szövevényes törté-
net.

Vrabec Mária elmesélte még a
könyv megírásának történetét, s
rávilágított arra, hogy az egyszerű
ember milyen védtelenné válhat a
politikai-hatalmi játszmák kereszt-
tüzében. fk

Szeptemberben az iskolalátogatásra megérett, pszi-
chikailag, testileg és szociálisan fejlett gyerekek kezdik
meg a betűvetést. Bizonyos esetekben a gyermek tör-
vényes képviselője kérvényezheti az iskolakezdés idő-
pontjának elhalasztását egy évvel – áll a iskolaügyi mi-
nisztérium közleményében. A kérvénynek tartal-
maznia kell a gyermekorvos és az illetékes nevelési ta-
nácsadó ajánlását. A szülő eldöntheti, hogy halasztás
esetén a gyermek az óvodát vagy az ún. nulladik év-
folyamot fogja-e látogatni.

Az elmúlt évben Szlovákiában 55 741 gyereket írat-
tak be első osztályba, s ebből 4744 esetben halasztot-
ták el a kötelező iskolalátogatás időpontját.

Beiratkozáskor feltétlenül szükség van a gyermek
születési bizonyítványára, valamint a szülő szemé-
lyi igazolványára.

Közvetlenül a beiratkozás előtt szükségtelen spe-
ciálisan felkészíteni a gyerekeket, hiszen a pedagó-
gusok olyan dolgokra kérdeznek rá, amit már el kel-
lett sajátítaniuk az óvodában, illetve odahaza.

A jövendő kiselsősnek be kell mutatkoznia, s a csa-
ládját is be kell mutatnia. A pedagógus rákérdez az
alapszínekre, néhány geometriai alakzatra, és a kü-
lönböző ellentétpárok jelentésére. Felmérik szókin-
csének a nagyságát, rajzkészségét. Képek segítségével
különböző memóriafeladatokat kaphat. El kell szá-
molnia tízig, és összeadnia ötig. Míg az egyik pedagó-
gus a leendő kisdiákkal foglalkozik, addig a másik pe-
dagógus a szülővel beszélget el, rákérdez például a
család életmódjára, és a gyerek viselkedésére is, tudtuk
meg Szabó Križan Andrea alsó tagozatos tanítónőtől.

A témával következő számunkban is foglalko-
zunk. földes

Nagy dolgokról
döntünk januárban

Bár a politikai választá-
sokat sokan a legfonto-
sabb döntések közé sorol-
ják, azonban mégis január
az a hónap, amikor a dön-
tésünkkel a legtöbbet te-
hetünk a közösségünkért,
családunkért és ezen ke-
resztül a régiónkért. Gaz-
dasági fejlődést és sikert
alapozhatunk meg, és
még csak nem is a politi-
kai játszmáknak és a poli-

tikusok kedvének vagyunk kitéve. Elég csak a megfe-
lelő iskolát választanunk az iskolakezdőinknek, amivel
megalapozhatjuk a gazdasági sikert garantáló tehetsé-
gek kiaknázását, a kulturális sokszínűséget és egy nyu-
godt életet, aminek a sikeres és békés családi élet az
alapja.

Januárban kezdődnek a beíratások, és ilyenkor me-
rülnek fel a régi dilemmák. Melyik iskolában kaphatja
meg a család szemefénye azt a lehetőséget, amellyel ké-
sőbb a legnagyobb eséllyel kereshet munkát, és a jól fi-
zető állások közül válogathat? Hogyan érheti el, hogy el-
ismerjék őt, akár mint jó szakmunkást vagy egyetemet
végzett valakit? Az önbizalma és az értékrendje is a he-
lyén legyen, hogy a családi értékeket tovább tudja adni
a következő generációknak.

Ilyenkor újra és újra felmerül az a hamis képzet,
hogy csupán a szlovák iskola jelentheti a magyar gye-
rekeknek is a boldogulást, mivel úgy kell táncolnunk,
ahogy az állam fütyül. Ezerszer cáfolták meg ezt a zsák-
utcát minden nemzet pedagógusai - beleértve szlávokat
is – hangsúlyozva, hogy az anyanyelvi oktatás az egész-
séges személyiségfejlesztés és tehetséggondozás alapja.
Badarság ezt a kérdést szlovák-magyar dilemmává ala-
kítani, amikor minden pedagógiához értő egyértel-
műen fogalmaz. Az anyanyelv a kulcskérdés, annak szi-
lárd ismeretével lehet nyelvek sokaságát elsajátítani, és
egy kiegyensúlyozott személyiséget nevelni.

Persze a régiónkban gyakori a vegyes házasságok
esete, amire a családomban is több példa van. Meg-
győződésem, hogy egészséges kapcsolatban mindkét
fél érdeke, hogy saját nyelvét és kultúráját továbbadja.
Amennyiben csupán az egyik kultúra érvényesül, akkor
az utód egyéniségének színességéből már valami ki lesz
iktatva. Ezt a kettős lehetőséget csupán a magyar isko-
lák biztosítják a vegyes házasságoknak, ahol a szlovák
nyelv és kultúra ugyanolyan terjedelemben kerül ok-
tatásra, mint a szlovák tannyelvű iskolákban. Fordítva
ez nem igaz, és a vegyes házasságok egyik fele már a
háttérbe kerül. Sokan az otthon beszélt konyhanyelvvel
nyugtatják magukat, ezzel inkább becsukva szemüket
a jelenség előtt, a saját gyökereikről lemondva.

A vegyes házasságok számára azonban a kérdés
másként is felmerülhet. Az pedig nem szlovák-magyar
vitáról, hangulatkeltő politikusokról és hivatalnokokról
szól. A kérdés úgy hangzik, melyik iskola választásával
lesz a gyermeknek nagyobb esélye a munkaerőpiacon,
melyik iskolával tud később több egyetem közül válo-
gatni, melyik iskola sokszínűsége gazdagítja őt úgy,
hogy az a kreativitásában és tájékozottságában segíti? A
válasz egyértelmű ebben az esetben, és a mostani sza-
bad munkaerőmozgást figyelve felesleges is volna ma-
gyarázni.

A döntés most nem a hangoskodó politikusok, ha-
nem a bölcs szülők kezében van. Ha jól döntenek, ak-
kor azzal megalapozzák a régió ütőképességét, a gaz-
dasági fejlődést és egy nyugodt, békés életet, amire ez
a sokszínű térség vágyik. Ne mondjunk le az örökölt ér-
tékeinkről, és válasszuk azt az utat, ami nem valaki ro-
vására van, hanem egymás gazdagításának útjába mu-
tat.

Keszegh Béla, városi képviselő

Életének 67. évében, január 14-én, pénteken délelőtt elhunyt Né-
meth Ica, a komáromi Magyar Területi Színház (MATESZ),
majd a Komáromi Jókai Színház színésznője. Németh Ica Nagy-

udvarnokon született 1944. július 12-én. 1962-től 1966-ig a pozsonyi
Színművészeti Főiskola növendéke volt. 1966 és 1978 között a MA-
TESZ tagjaként előbb a fiatal intellektuel típusokat, később érettebb
női szerepeket alakított. 1978 és 1983 között a Csehszlovák Rádió Ma-
gyar Főszerkesztőségének munkatársa lett. 1984-től játszott ismét a
komáromi színpadon. 1997 júliusa és 1997 decembere között a Ko-
máromi Jókai Színház igazgatói posztját is betöltötte. Munkássá-
gával kiérdemelte a Magyar Játékszíni Társaság Hűség-díját és a
Szlovák Irodalmi Alap Életműdíját. Halálának napján az Énekes
madár című színmű előadásában lépett volna fel Budapesten. Né-
meth Ica temetéséről később intézkednek. -báj-

Fotó: Dömötör Ede

Elhunyt Németh Ica
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Teljes felállásban dolgozhat
a Selye János Egyetem Igazgatótanácsa

2008-ban véget ért öt igazga-
tótanácsi tag megbízatási idő-
szaka. A megüresedett helyekre
az akkori miniszter csupán két
tagot jelölt a rektor javaslata
alapján, üresen maradt azon-
ban a miniszteri kvótában el-
foglalható három hely. 2010-ben
lejárt további három tag megbí-
zatási ideje így a tizennégy le-
hetséges helyből hat hely nem
volt betöltve. Ezáltal az igazga-
tótanács tevékenysége jelentő-

sen korlátozva volt, ugyanis ah-
hoz, hogy a tanács határozatké-
pes legyen, valamennyi kine-
vezett igazgatótanácsi tag jelen-
léte szükséges volt.

Az említett megbízatási he-
lyekre 2010. november 11-i ha-
tállyal a miniszter hat tagot ne-
vezett ki az igazgatótanácsba,
ebből hármat a rektor javasla-
tára, további hármat pedig a
rektor véleményezése után
(miniszteri kvótából). 2010. de-

cember 15-én lejárt az akadé-
miai szenátus hallgatói része
által javasolt igazgatótanácsi
tag megbízatási időszaka. Erre
a helyre a miniszter 2010. de-
cember 15-i hatállyal az akadé-
miai szenátus hallgatói részé-
nek javaslata alapján új tagot
nevezett ki.

Így a 2010-es évben vala-
mennyi érvényes igazgatóta-
nácsi hely be lett töltve.

Az igazgatótanács január 11-
i ülésén Tóth János, az egye-
tem rektora tájékoztatta az
igazgatótanácsot a SJE egyetem
tevékenységéről. Tájékoztató-
jában számszerű adatokkal alá-
támasztva ismertette a SJE szlo-
vákiai viszonylatban betöltött
szerepét és jelentőségét. A szlo-
vákiai felsőoktatásban magyar
nyelven tanuló hallgatók
aránya 1,8%, ebből mintegy

2500 hallgató, az össz-szlová-
kiai felsőoktatásban tanuló
hallgatók 1,2%-a a SJE-n tanul.
Az egyetem mutatói javuló ten-
denciát követnek, egyre jelen-
tősebb helyet követelve ezzel a
szlovákiai egyetemek és főis-
kolák palettáján. Elmondta,
hogy az egyetem legfontosabb
feladatai közé tartozik a közel-
jövőben vonzó tanulmányi
programok bevezetése és az
egyetem tudományos és kuta-
tási mutatóinak javítása minő-
ségibb publikációk és projek-
tek által. Az igazgatótanács
megtárgyalta továbbá a SJE
2010-es év második féléve költ-
ségvetésének teljesítését, a
számvevőszék által végrehaj-
tott ellenőrzés eredményeit és
Hortai Éva, az igazgatótanács
elnökének, beterjesztése alap-
ján elfogadta az igazgatótanács

2010-ben folytatott tevékeny-
ségéről szóló jelentést. Az igaz-
gatótanács legközelebbi ülésén
megtárgyalja az egyetem hosz-
szú távú fejlesztési programját,
amely meghatározó jelentő-
séggel bír majd az egyetem to-
vábbi fejlődése szempontjából
és elengedhetetlen feltétele ha-
zai és külföldi pályázatokban
való részvételének.

A Selye János Egyetem Igaz-
gatótanácsának tagjai: And-
ruskó Imre, Bastrnák Tibor, Bu-
kor József, Czibula Ádám, Hor-
tai Éva, Járai Zsigmond, Mesz-
lényi István, Őszi József,
Pásztor István, Szabó Árpád,
Vladimír Segeš, Szigeti László
(Párkány), Szigeti László (Du-
naszerdahely), Világi Oszkár.
Az igazgatótanács elnöki tiszt-
jét 2010 szeptembere óta Hor-
tai Éva tölti be. zp

Hosszú idő óta 2011. január 11-én ült össze először a Selye
János Egyetem Igazgatótanácsa úgy, hogy a tizennégy érvé-
nyes hely mindegyikét betöltötték. Az igazgatótanács ösz-
szetételét, illetve az igazgatótanácsi tagok megbízatási idő-
szakát a felsőoktatási törvény szabályozza. Ennek értelmé-
ben az igazgatótanács tagjait az oktatásért, tudományért, ku-
tatásért és sportért felelős miniszter nevezi ki és hívja vissza,
ebből 6 tagot a rektor javaslatára, 6 tagot a rektor vélemé-
nyezése után, 1 tagot a szenátus alkalmazotti részének, 1 ta-
got pedig a szenátus hallgatói részének javaslata alapján.

Egyelőre nincs
influenzajárvány

Gyors intézkedés
A múlt hét folyamán örömmel állapítottuk meg,

hogy a Határőr utcai kereszteződésben lévő közleke-
dési tábla visszakerült eredeti állapotába, de a Gombai
és Csokonai utca kereszteződésében lévő csatornafedő
is egy szintbe kerül az úttesttel. Ami a Ferencesek ut-
cai, süllyedő úttestet illeti, információink szerint a kö-
zeli napokban kezdik meg a hibaelhárítást. A Komá-
romi Városi Hivatal illetékesei tehát villámgyorsan re-
agáltak a polgárok észrevételeire. Reméljük, ezt a len-
dületüket megtartják a jövőben is. -bör-

A Területi Közegészség-
ügyi Hivatal epidemioló-
giai osztálya lapunknak
megerősítette, hogy a Ko-
máromi járásban egyelőre
nincs influenzajárvány.
Nem kell sem óvodákat,
sem iskolákat bezárni.

A hideg decemberi idő-
járást követő felmelegedés
kedvez a különböző légúti
megbetegedések, a nátha
előfordulásának. Megelő-
zésképpen célszerű nagyobb mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget
fogyasztani, s ugyancsak ügyelni kell az elegendő folyadék-
mennyiség elfogyasztására is. Szükséges gyakran, rövid ideig
szellőztetni, különösen ott, ahol többen tartózkodnak, így pél-
dául a tantermekben.

Érdemes elkerülni a tüsszögő és köhögő embereket, s ha va-
laki már megbetegedett, akkor legalább három napot töltsön az
ágyban.

A megelőzéshez természetesen hozzátartozik a helyes élet-
mód, az elegendő alvás és a megfelelő öltözet. A réteges öltöz-
ködésre különösen a gyermekeknél kell ügyelni.

fk

„Ez év januárjától a szociális biztosítás
mértéke a jutalmazás rendszerességétől
válik függővé a kft.-k esetében is. Jelenleg
az ügyvezető és üzlettárs az alkalmazotti
bérből történő adókötelezettség alá esnek
úgy, mint valamennyi alkalmazott. Az al-
kalmazotti kategóriába ezután besoroljuk a
felügyelő és ellenőrző bizottsági tagokat
is, akik eddig nem fizettek a szociális biz-
tosító felé. Januártól tehát az ő bevételüket
is terheli ez a kötelezettség. Az ügyvezető
és üzlettárs így köteles január végéig az il-
letékes szociális biztosítóban regisztráltatni
magát. Azt, hogy milyen illetékeket lesz
köteles elvezetni, az a bérezés rendszeres-
ségétől, illetve rendszertelenségétől függ. A
főállásban dolgozó ügyvezető köteles a szo-
ciális biztosító felé valamennyi tételt elve-
zetni, míg a rendszertelenül bérezett
ügyvezető csak a nyugdíjbiztosítást köteles
elvezetni. A nyugdíjbiztosítás kiszámolá-
sánál a béralapot szét kell számolni a nap-

tári év azon hónapjaira, melyekben a bé-
rezés megtörtént. Például, ha a kft. no-
vemberben egy összegben 4 ezer €-val dí-
jazta az ügyvezető munkáját, úgy ezt tíz
hónapra – januártól októberig kell szét-
számolni. Ami a tiszteletdíjakat, végkielé-
gítéseket, a szociális alapból való kifizeté-
seket, a szolgálati gépkocsik magánhasz-
nálatát illetően, eddig nem volt elvezetési
kötelezettség a szociális biztosító felé. Ez-
után ezek a tételek beszámítódnak a kive-
tési alapba, amelyből az elvezetések ösz-
szegét kiszámítjuk. Kivételt képeznek a
szociális alapból kifizetett, például étke-
zésre és üdítőitalokra fordított összegek,
amelyeket a munkáltató nyújt az alkalma-
zottaknak. Az így felhasznált szociális alap
tehát nem része a biztosítási összegnek”-
mondta el lapunknak az igazgatóasszony.

Jövő heti számunkban már olvasói kér-
désekre is válaszol Alžbeta Jágerská.

-bör-

Múlt heti számunkban a Szociális Biztosító komáromi részlegének igazgatónője, Ing.
Alžbeta Jágerská tájékoztatta olvasóinkat a szociális biztosításban történő változá-
sokról, amelyek ez év január elsejétől léptek érvénybe. Az első részben a nyugdíja-
sokat, az egyéni vállalkozókat és kismamákat érintő kérdésekre válaszolt, most a to-
vábbi változásokról tájékoztatta lapunkat.

Változások a szociális biztosításban II.

Ez évi első számunkban
rámutattunk néhány hi-
ányosságra a belváros
közlekedését illetően. A
„Nyitott szemmel” című
cikkünkben egyik olva-
sónk észrevételeit közöl-
tük, amelyet még kibőví-
tettünk egy saját észre-
vétellel is.
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Az üvegen keresztül a fény
vastag, nagy hőtároló képes-
ségű padlóra és falakra esik,
melyek külső felületei szintén
hőszigeteltek, így hosszú időn
át képesek tárolni az elnyelt
hőt. A hőenergia gyűjtése és
tárolása főképp napkollekto-
rokkal történik. Ez az a beren-
dezés, ami elnyeli a napsu-
gárzás energiáját, átalakítja
hőenergiává, majd ezt átadja
valamilyen hőhordozó közeg-
nek. A naperőmű tehát a
megújuló energiaforrások
egyik fajtája. A hagyományos
erőművekkel ellentétben
nem termel szén-dioxidot, így
nem járul hozzá a globális fel-
melegedéshez.

Szlovákiában az előző kor-
mányhoz hasonlóan a mos-
tani sem látja értelmét a nap-
és szélerőművek masszív tá-
mogatásának – nyilatkozta-
Martin Chren gazdasági
államtitkár, aki szerint az em-
lített energiaforrásokkal
szemben a biomassza erő-
műveket részesítik előnyben.
A nap- és szélenergiára mű-
ködő erőművek a gazdasági
tárca szerint is jelentős bi-
zonytalansági tényezőnek szá-
mítanak, hiszen nem biztosí-

tanak kiszámítható energia-
forrásnak, ráadásul a csehor-
szági tapasztalatok szerint az
energiaárak jelentős növeke-
dését hozzák magukkal. A je-
lenlegi kormány elsőrendű
célja, hogy a megújuló ener-
giaforrásokból előállított ener-
gia ára is a piaci árszint körül
mozogjon.

Az alternatív energiaforrá-
sok kihasználásával foglal-

kozó szakemberek egyöntetű
véleménye, hogy Szlovákia
déli részének éghajlati viszo-
nyai kedveznek a napenergia
hasznosításának, így a nap-
erőműveknek van jövőjük.

Örvendetes tény, hogy a

Komáromi járás keleti részé-
ben három naperőmű építé-
sére is sor került.

Izsa határában 5,72 hektá-
ron épült fel a naperőmű,
amely 2010 júniusában meg-
kezdte a működését is. Maxi-
mális teljesítménye 999 kWp
(kilowatt peak), a fotopanelok

(5544 db) 6907 négyzetméte-
res területen vannak kihe-
lyezve, évente 1 267 MVVh
elektromos áramot biztosíta-
nak, az évi szén-dioxid meg-
takarítás cca 899 tonna. Az
izsai naperőmű az első olyan

naperőmű Szlovákiában,
amely forgatható konstrukci-
óval lett felépítve.

Ógyalla térségében két nap-
erőmű építésére került sor. Az
első Bagota irányában, az ipari
parkban városi területen 3,3
hektáron valósult meg az el-
múlt év tavaszán. A második
naperőművet Ímely irányá-
ban, a várostól délre, a mező-
gazdasági szövetkezet egykori
telephelyén és a volt egykori
leszállópályán egy-egy komá-
romi, érsekújvári és vágsellyei
befektető összesen 9 hektáron
építette, 53 ezer db panel fel-
használásával. A tervek sze-
rint a létesítmények csúcstel-
jesítménye 11,1 megawatt
lenne, éves várható energia-
termelésük pedig 9,9 giga-
wattóra.

A térség harmadik naperő-
művének építésére a búcsi ha-
tárban került sor 4 hektáron.
Az építkezési terület magán-
személyek tulajdonában volt.
A naperőmű megengedett tel-
jesítménye 550 kWp. A nap-
sugarak intenzitásának ereje
1425 kWh (négyzetméterre).

Tervezett évi termelése 811
215 kWh. A kivitelező válla-
latnak szerződése van a Nyu-
gat-szlovákiai Áramszolgál-
tató Vállalattal az áramterme-
lés átadására.

Tehát léteznek megoldá-
sok a globális felmelegedés
lelassítására, illetve megállí-
tására: megújuló energiák,
energiahatékonyság és új,
környezetbarát technológiák.
Az IPCC (Éghajlat-változási
Kormányközi Testület) leg-
utolsó jelentése azt bizo-
nyítja, hogy már több száz,
alacsony költségű technoló-
gia érhető el, melyek segítsé-
gével csökkenthető a klímára
káros gázok kibocsátása. Már
csak a kormányon múlik,
hogy utat enged-e elterjedé-
süknek. Ezen új technológiák
alkalmazásával beléphetünk
egy új energiakorszakba,
mely gazdasági növekedést,
újításokat biztosít szá-
munkra, és nem szennyezi a
környezetet. Elérkezett az
idő, hogy leszokjunk a fosz-
szilis energiahordozók és
más, az éghajlatot károsító
technológiák használatáról.
A megújuló energiahordozók
(szélenergia, napenergia, bio-
energia, vízenergia stb.) kom-
binálásával beléphetünk az
új energiakorszakba. Az ille-
tékeseknek mellőzni kéne a
félrevezető mendemondákat,
melyeket az ellenérdekelt cé-
gek és kormányok terjeszte-
nek annak érdekében, hogy
ne következzen be az energi-
aforradalom.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

és képarchívum

Fényes jövő előtt a napelem ipar
Napunk a földi élet elsődleges energiaforrása. Másodper-
cenként 50 milliárd kWh energiát kap a Naptól, amely tö-
megében szinte kimeríthetetlen energiaforrás. A megújuló
napenergia a fosszilis forrásokkal szemben hosszú távon je-
lent megoldást az emberiség energiaszükségleteinek kielé-
gítésére, hiszen folytonosan, vagy bizonyos gyakorisággal
fordul elő a természetben. Az aktív energiatermelésnek két
módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává
alakítjuk. A jellegzetes napenergia-hasznosító épületeken
nagy üvegfelületek néznek déli irányba, melyeket estére hő-
szigetelő táblákkal fednek le. A napenergia az egyik legfon-
tosabb alternatív energiaforrás.

Az izsai naperőmű

A búcsi naperőmű

Mennyire érdekli az embereket a 3D?
Komáromban a televíziók eladásá-
val foglalkozó üzletekben már a ta-
valyi évben is kaphatók voltak a 3D-
s tévékészülékek.

Az egyik üzletközpontban több már-
kás tévét is árusítanak. A piac adott,
ám a kereslet a többi nyugati orszá-
gokhoz képest jóval gyengébb, annak
ellenére, hogy a galántai Samsung, a
nyitrai Sony, és újabban az Universal
Media Corporation is bekapcsolódott
a gyártásba, még mindig idegenked-
nek az emberek ettől az új rendszertől.
Hogy nem beszélünk a levegőbe, íme
a valóság.

Találomra több embert megkérdez-
tünk, érdekli-e őket a 3D? Az első meg-
kérdezett egy fiatal lány volt, aki el-
mondta, hogy ő már többször nézett
3D-s filmet moziban, és a barátjánál
pedig - mivel rendelkeznek 3D-s tévé-
vel - egy természetfilmet is megnéztek.

A hatás, mint mondja, óriási. Nem le-
het egy napon említeni a hagyomá-
nyos tévével. Arra a kérdésünkre, hogy
veszélyesnek tartja-e, azt felelte: „Em-
bere válogatja, talán a fiatalok jobban
megemésztik a térhatású látás adta le-
hetőséget, mint az idősebbek.

A következő interjúalanynak hom-
lokegyenest más volt a véleménye, aki
már az elején szkeptikus hangnemben
foglalmazott: „Ez kérem nagy hülyeség!
Ámítják itt az embereket! Az az érzé-
sem, hogy a gyártóknak már nem-igen
csöppen-csurran, így nagyon erőltetik
ezt a 3D-t. Ami bizonyítottan „kinyírja”
az ember szemét. Szerintem ennek
nincs jövője, de majd rájönnek erre“ -
mondta az ötvenes éveiben járó férfi.

Az egyik televíziókat árusító üzlet
előtt egy házaspár szemléli a kirakatot.
A kérdés ugyanaz. Válaszukból kide-
rül, hogy nem „csecsemők” a 3D-t il-

letően. A férfi szerint jó, hogy a 21.
század egy újabb szenzációval simo-
gat bennünket. „Persze minden kezdet
nehéz, de szerintem – mondja a férj –
bizonyítottan ez a jövő, és megkoc-
káztatom azt is, hogy 10 éven belül
már mindenki bátrabban kezeli ezt a
technikai témát“. A feleség egyetért a
férjével, aki még hozzáteszi: „Gondol-
junk a forradalmi VHS-kazettára, már
talán nem is gyártják, átvette a stafé-
tabotot a DVD. Higgyék el, ugyanez
lesz a 3D tévénél is“ – tette hozzá ma-
gabiztosan.

„A vélemények és pofonok külön-
bözőek – tartja a mondás. Ezt szűrhet-
tük le ebből a kis interjúcsokorból is.
De nézzük a tényeket ! Egyes becslések
szerint az idén világszerte nagyjából 5
millió háztartásban fognak majd 3D
rendszerű tévét használni, és a követ-
kező 2 - 3 év alatt a nézők száma to-

vábbi 20 millióval bővülhet - ami azon-
ban még mindig nagyon csekély szám
a teljes piachoz viszonyítva. Azonban
az egyik 3D rendszerekkel foglalkozó
társaság elemzője ennél jóval pesszi-
mistább, hiszen a statisztika szerint
2010-ben csupán 2 millió darab 3D-té-
vét adtak el, ami a teljes tévépiac 200
milliós eladásaihoz képest elenyésző-
nek mondható.

De egy biztos, mégpedig az, hogy a
3D-s tévék az átlagfogyasztó számára
riasztóan drágák, igaz, ez aligha tánto-
rítja majd el a vásárlástól a technoló-
giai vívmányok iránt kifejezetten fo-
gékony, egyben tehetősebb vevőket. A
3D-s tévék Komáromban is kaphatók,
az árszintet azonban jól érzékelteti,
hogy a piacon elsőként megjelenő
Samsung 3D-s tévéért cserébe 1 300
eurót kell otthagyni a pénztáraknál.

-pint-
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1996 óta csak másodszor fordult elő, hogy a csallóközi fürdőváros lakosainak száma az
adott év végén több volt, mint az azt megelőző évben. Az említett időszakban az itt la-
kók száma folyamatosan csökkent, ami csak kisebb részben köszönhető a születések és
elhalálozások száma közti különbségnek, a város lakosságának fogyatkozását főként az
elköltözők és beköltözők számarányának alakulása tereli a negatív mutatók felé. Ez 2010-
ben kivételesen nem a megszokott kerékvágásban zajlott, huszonkilenccel többen köl-
töztek (136-an) Nagymegyerre, mint amennyien elköltöztek (107-en) onnan. Tavaly
ugyan tizennyolccal volt kevesebb a születések száma (72), mint az elhalálozásoké (90),
de a beköltözőknek köszönhetően így is tizenegy személlyel gyarapodott a lakosság, s
ezzel számuk 8 805-re módosult. Kovács Zoltán (táblázat: Kovács Zoltán)

Kivételesen növekedett a lakosok száma

A Nagymegyeri Magán-
szakközépiskola tanulói
még decemberben egy ér-
dekes tanfolyamon vettek
részt saját kozmetikai sza-
lonukban, ahol a nyirok-
drenázs volt a téma.

A győri Tóth Gáborné
kozmetikus által megtartott
előadáson ezzel a speciális
masszázsfajtával ismerked-
tek meg a diákok, akik szak-
mai képzésük részeként azt
is megtudhatták, hogy a
drenázs rendszeres alkal-
mazása javítja a nyirokelfo-
lyást, megszünteti a szöveti
nyirokpangást, aktiválja az
immunrendszert, serkenti
a salakanyagok elszállítását,
gyorsítja a sejtek és a szöve-
tek regenerálódását, csök-
kenti a gyulladáskészséget,

Sokat számít a gyakorlati
tapasztalatszerzés

Tóth Gáborné a gyakorlatban is bemutatta a nyirokdrenázs
lényegét

Munkakör / beosztás / munkaadó Állások
száma Elérhetőség

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4

Életrajz a
czetmayerova@koop.sk
e-mail címre

Fodrász/nő, SR, Viola Sukola, Pribeta 1 0907721008
Tésztagyári dolgozó, SR, ANTONELLA s.r.o.
Veľké Kosihy 1 035/7794137

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol.
s r.o. Zlatná na Ostrove - Ontopa 7 0650440123

Asztalos, SR, Vojtech Bagin, Svätý Peter 1 0908120851
Varrónő, SR, Ladislav Gunda SERVICE,
Komárno 25 0905794444

Varrónő, SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno,
Nová Stráž 20 035/7852033

Varrónő, SR, EUROOBUV spol. s r.o., Komárno 10 035/7900411

Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o.
Komárno 5 0915069526

Telemarketinges munkatárs, SR, MEDIFIT
SLOVAKIA s.r.o., Komárno 5 035/7733832

Tehergépjármű-vezető/állványozó, SR,
REKUNST s.r.o. Hurbanovo – Pavlov Dvor 1 0905964514

Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai
– CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905457501

Tehergépjármű-vezető, SR,
ELEKTROEXPRES s.r.o. Komárno 1

Szlovák és magyar
nyelvű életrajz a
info@elektrodepo.eu
e-mail címre.

Specializált egészségügyi nővér, SR,
ADOS POMOCNÁ RUKA Komárno 1 0918188319

Gyártósori dolgozó, SR, DEVIKA s.r.o.
Svätý Peter, ul. Školská
Munkakezdés 2011 február 1.
40 % feletti rokkantnyugdíjasok részére is.
Életrajz levélben, fel kell tüntetni
a csökkentés mértékét !

22

035/7682004
a 22-ből 11 – 40%

feletti
rokkantnyugdíjas

Állásajánlatok járásunkban

A Nagymegyeri Thermál Súlyemelő- és
Erősportok Városi Klubja december 20-án
a helyi magán-szakközépiskolában tar-
totta meg évzáró tagsági gyűlését.

Az évértékelőn többek között az is elhang-
zott, hogy 2010-ben a nagymegyeri súly-
emelőklub lett a sportág második legjobb
egyesülete Szlovákiában a szakági szövetség
nyilvántartása alapján. A csapatversenyek-
ben a fiatalabb diákok országos bajnoki cí-
met szereztek. A liga döntőjének legjobb
súlyemelői a fiúknál Juhász Jácint, míg a lá-
nyoknál Orvos Evelyn lett, mindketten
nagymegyeriek. Az idősebb diákok csapat-
bajnokságában ezüstérmes lett a fürdővárosi
alakulat. Fiatal kora ellenére Juhász Jácint itt
is a tárcsák mögé állhatott, végül a ligadöntő
második legjobb súlyemelőjeként értékelték
őt ki, ahol a lökésben elért 73 kg-os teljesít-
ményével országos csúcsot ért el az 50 kg-os
súlycsoportban. Tegyük hozzá még egyszer,
mindezt fiatal diáksúlyemelőként az idő-
sebb diákok mezőnyében. Juhász azóta már
76 kg-ra javította ezt a rekordot.

Az ifjúsági ligában negyedikek lettek a
nagymegyeriek. A felnőttek az ötödik he-
lyen végeztek az Extraligában, ami az utolsó
helyet jelenti, így kiestek. A Szlovák Súlye-
melő-szövetség végrehajtó bizottságának ja-
nuár 6-i ülése alapján azonban nyilvánvaló
lett, hogy a bajnok bobroviak anyagi gondok
miatt nem indulnak az idén, ennek kö-
szönhetően a nagymegyeri felnőttek to-

vábbra is a legfelső szinten emelhetnek
2011-ben. A veterán korosztályban szinte le-
győzhetetlenek a termálosok, 2010-ben is
csapatbajnoki arannyal gazdagodott a klub
éremgyűjteménye. A liga döntőjében a
nagymegyeri Mezei Tibor lett a második,
Az országos egyéni bajnokságokon meg-
szerzett érmek alapján a nagymegyeriek vol-
tak a legjobbak Szlovákiában: összesen 29
medált szereztek, ebből 16 volt az arany-, 7 az
ezüst- és 6 a bronzérmek száma. Hat orszá-
gos csúcsot is felállítottak 2010-ben.

A különböző súlyemelőtornákon is re-
mekül szerepeltek a csallóközi vasgyúrók,
akik közül öten ölthették magukra a válo-
gatott címeres mezét. A húszévesek Li-
masszolban megrendezett junior Európa-
bajnokságán a mindössze tizennyolc éves Já-
vorka Tivadar tisztesen helytállt, az erős me-
zőnyben 13. lett a 69 kg-os súlycsoportban.
A nagymegyeri veteránok tavaly sem la-
zsáltak, honi sikereik mellett külföldön is re-
mekeltek. A cseh veteránliga küzdelmeiben
újra ezüstérmet szereztek, a linzi Európa-
bajnokságról pedig három csillogó fémmel
térhettek haza: Mezei Tibor aranyérmes,
Szabó Ferenc és Patasi Oszkár bronzérmes
lett, Mezei a lengyelországi veterán világ-
bajnokságon még egy bronzérmet is be-
gyűjtött. Dióhéjban ezek voltak a nagyme-
gyeri súlyemelés legfontosabb eredményei
2010-ben, amiket a Buzgó Lajos klubelnök-
főedző által irányított egyesület idén sem
szeretne alább adni. Kovács

elősegíti meglevő gyulladá-
sok, sebek gyógyulását. Az
elméleti részt gyakorlati be-
mutató követte, ahol a szak-
ember irányítása mellett
mélyíthették el tudásukat
a tanulók, szerezve ezzel

rengeteg új tapasztalatot,
melyet leendő munkájuk-
ban tudnak majd haszno-
sítani.

Kovács Zoltán
fotó: az iskola
archívumából

Újra a legjobbak között
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A tavalyi év végén mindenütt lezaj-
lottak az alakuló gyülések. Voltak
olyan települések, ahol új polgár-
mesterek kerültek a község élére.
Keszegfalva ezek közé tartozott. Az
emberek nagy többsége változást
akart, és ezt egy új polgármester sze-
mélyében látták megvalósíthatónak.

Szerkesztőségünk az év elején meg-
látogatta Lehocký Milant, a falu új fi-
atal polgármesterét, aki készségesen
fogadott bennünket. Mindjárt az ele-
jén a tervekről faggattuk. Tudni kell
azt, hogy az említett polgármester
már 2002 óta kapcsolatban van a falu
ügyeinek intézésével, mivel hosszú
időn keresztül részt vett a képviselő-
testület munkájában. Ezért volt némi
rálátása a közügyekre is, így amikor
polgármesterré választották, tudta mi
az első teendő ami a községet illeti.

„Egy teljesen új weboldalt nyitot-
tunk, ahol a lakosok nagy része, akik
internethozzáféréssel rendelkeznek,
naprakész információkat kaphatnak
az oldal által” – mondta a falu polgár-
mestere, majd így folytatta: „Szeret-
nénk a közeljövőben nyilvánossá

tenni interneten az önkormányzati
üléseket, ami azt jelenti, hogy néhány
kamera beiktatásával – élő online
adásban – követheti nyomon a gyűlés
minden percét a falu lakossága, és ez-
által átfogó képet kaphatnak az ese-
ményről. Netán aki lemaradna róla,
az később a weboldal archívumában
ismét megnézheti. Ez mindenképpen
újítás az előző évekhez képest“ –
emelte ki a falu első embere.

A továbbiakban megemlítette, hogy
a helyi kábeltévé, amely már a 90-es
évek elején is működött, most éppen
felújítás alatt áll és idén egy újabb csa-
tornával bővül, méghozzá a keszeg-
falvai infocsatornával, ahol a faluban
történt eseményekről lesznek közér-
dekű tájékoztatások. Kiemelte: a kul-
túrház alagsorában eddig Csipkeró-

zsika álmát idéző kuglitermet minél
hamarabb szeretnék felújítani, és erre
reális esélyt is lát.

A beszélgetés során rámutatott a he-
lyi buszmegállók siralmas helyzetére,
melyet elsőrendű problémának tart,
mivel sokan utaznak a faluból min-
denfelé, vagy utaznak át a települé-
sen, s nem mindegy, milyen látványt
nyújt a naponta használt buszmegál-
lók képe.

„Az év első felében nagy valószínű-
séggel átadásra kerül a falu község-
háza, mint egy multifunkciós épület. A
távlati tervekben szerepelhet a közvi-
lágítás Lohot térségében, valamint egy
minden igényt kielégítő kerékpárút
Révkomárom és Gúta között Keszeg-
falva érintésével. Persze mondanom
sem kell, hogy mindezek megvalósí-
tásában messzemenően együtt szeret-
nénk működni a helyi vállalkozókkal
és szervezetekkel, és nem utolsósor-
ban számítunk a lakosság hathatós tá-
mogatására is, hogy Keszegfalva ismét
a régió köztudatában legyen“ – fejezte
be tájékoztatását a 2000 lakost szám-
láló község új polgármestere.

-pint-

Új polgármester
– új tervek

Lehocký Milan,
a falu új polgármestere

Keszegfalva
Szilas

Ekecsről
a polgármesteri székbe
A novemberi helyhatósági választá-
sok pozitív beszédtémája minden
bizonnyal a szilasi polgármestervá-
lasztás volt. Több szempontból is.

Elsősorban, itt már előre lehetett
tudni, hogy új polgármestere lesz a
községnek. De azt, hogy ez a polgár-
mester csak 1 hónappal a választások
előtt lesz a falu hivatalos lakosa, arra
kevesen számítottak.

Az elmúlt héten meglátogattuk Szi-
las fiatal polgármesterét, Tóth Pétert.
„Való igaz a hír, egy hónappal a vá-
lasztások előtt lettem hivatalosan a
falu lakosa, és ekkor jelöltettem ma-
gam függetlenként a polgármesteri
posztra“ – kezdte a megválasztott pol-
gármester. „Bár én azelőtt Ekecsen
laktam, édesanyám a szomszéd falu-
ból, Lakszakállasról származik, úgy-
hogy nem voltam teljesen idegen a
falu számára. Szerintem – folytatja
Tóth Péter – a jó kampány, és a min-
den polgárhoz eljuttatott szórólap el-
gondolkodtatta az itt élő embereket.“

Az érdekesség kedvéért nézzünk
bele ebbe a szórólapba, melyet a pol-
gármester rendelkezésünkre bocsá-
tott. A felhívás elején ezt olvassuk:
Egész életemben mindig az új kihí-
vásokat és a megoldandó problémá-
kat kerestem, épp ezért vállalkoztam
arra, hogy az idei helyhatósági vá-
lasztásokon elindulok mint függet-
len polgármesterjelölt és megpróbá-
lom a falut kicsit felébreszteni, majd
fellendíteni, hogy az itt lakó emberek,
ez a majdnem 500 lelket számláló kö-
zösség büszke lehessen a falujára.
Majd eképpen folytatja: Adott egy na-
gyon szép kultúrház, szeretném min-
denki számára megnyitni azt. Jó
lenne, ha ott idős és fiatal egyaránt
megtalálná a neki megfelelő progra-
mot, jól érezné magát a közösségben.

Az egyszerű szavakkal megfogal-
mazott szórólapban fiatal kora elle-
nére kitért az idősekre is: „A falunak
sok idős lakosa van. Éppen ezért sze-
retnék megszervezni egy nyugdíjas-
klubot, ahol az idősek is megtalálnák

a szórakozás és beszélgetés lehetősé-
gét kulturált körülmények között. Ki
kell használni a pályázatok adta le-
hetőségeket, amelyekből a falut le-
hetne fejleszteni és szépíteni Össze
kell fogni a falu fiatalságát, és megál-
lítani a falu elöregedését.“

Ezekután talán már nem is olyan
meglepő, hogy őt választották és ez-
által lehetősége nyílt négy évig Szilas
községét irányítani.

A 40 éves fiatalember tele van ter-
vekkel: „Az első igazi eseményt a far-
sang idején, februárban szeretnénk
megrendezni Retro-buli címmel –
kezdi az idei tervek felsorolását –,
majd még ebben a hónapban remél-
jük megtörténik a nyugdíjasklub át-
adása. Valamikor tavasszal a tó kör-
nyékét szeretnénk kitakarítani. Ezt az
eseményt egy búvárbemutatóval
szándékozzuk fűszerezni. Folyamato-
san odafigyelünk majd a zöldterüle-
tek karbantartására is. S ami a nyarat
illeti: szeretnénk meghonosítani a szi-
lasi falunapot, amellyel egy régi ha-
gyományt elevenítenénk fel. Persze
vannak még terveink, de ezek első-
sorban az idei pályázatok elbírálásától
függenek“ – tette hozzá a község pol-
gármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Tóth Péter, Szilas polgármestere



A régi képviselő-testület
még az elmúlt évben elfo-
gadta a község gazdasági és
szociális fejlődéséről szóló
programot, 2016-ig. A prog-
ram célkitűzése, hogy fel-
lendítsék a község szociális,
gazdasági és kulturális fej-
lődését a következő hat év-
ben.

A program első pontjában
szerepel a helyi kommuni-
káció felújítása és befejezése
332 000 euró értékben. Az
aktivitás második pontja a
község főutcájának, köz-
pontjának felújítása 200 000
euró értékben. A megvalósí-
tására ebben az évben kerül
sor. A község tulajdonában
lévő középületek moderni-
zálására és felújítására a ter-
vek szerint a következő hat
évben kerülne sor, ami to-
vábbi 200 000 eurót igényel,
az alapiskola fűtésének fel-
újítása pedig 250 000 eurót,
megvalósítását 2012 végéig
tervezik. A község közvilágí-
tásának felújítása 250 000
euróba kerül, megvalósítá-
sát a következő három év-
ben tervezik. A község tűz-
oltószertárának felújítása
már az elmúlt évben befeje-
ződött 245 252 euró érték-
ben. A szolgáltatások házá-
nak felújítására és felépíté-
sére 2013-ban és 2014-ben
kerül sor.

A hatéves program máso-
dik része az életkörülmények
minőségének javításával, a
demográfiai mutatók kedve-
zőbb alakításával, a munka-
nélküliség csökkenésével, a
kultúra színvonalának növe-
lésével, a lakosság tájékozta-
tási színvonalának növelésé-
vel és a szociális szolgáltatá-
sok növelésével jelent priori-
tást. A program keretében
tervezik idősek otthonának
felépítését 1 200 000 euró ér-
tékben, 2013 - 2015 között.
2013 végéig tervezik újabb
bérlakások építését 600 000
euró értékben. A program-
ban szerepel gyermekjátszó-
tér felépítése is. A 7000 eurós
beruházásra még ebben az
évben sor kerül. A közleke-
dési pálya felújítását is ebben
az évben szeretnék megvaló-
sítani 15 000 euró értékben.
Az elfogadott programban
helyet kapott a lakosság
munkaképességének növe-
lése és a vállalkozások támo-
gatása. Ez a program állandó
jellegű és 35 000 eurót ter-
veztek megvalósítására. Az
idegenforgalom és a falusi
turizmus támogatása is ál-
landó feladat, valamint a la-
kosság tájékoztatása az inter-
net segítségével. A megvaló-
sítására 25 000 eurót tervez-
tek. Segítségével a világhálón
tájékoztatják a lakosságot a
községet érintő hírekről, va-
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Fiatal édesanyák központja

Perbete

Ógyalla

Elfogadták a község gazdasági és
szociális fejlődésének programját

lamint tervükben szerepel a
községi újság kiadása is.

A program harmadik része
a környezetvédelem minősé-
gének növelésével, a meg-
újuló energiai források ki-
használásával és a szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítésével
foglalkozik. Első pontként
szerepel a programban a ka-
nalizáció kiépítése a község-
ben. A 8 000 000 euró értékű
beruházás megvalósítását
2016 végéig tervezik. A követ-
kező pontban a szélerőmű
park és a község tulajdoná-
ban lévő szélerőmű kiépítése
szerepel. A megvalósítása a
községnek 2 millió eurójába
kerül majd és megvalósítását
szintén 2016 végéig irányozta
elő a tervezet. 2012 végéig ter-
vezik a községben lévő zöld-
területek bővítését 30 000
euró értékben. A következő
84 hónapban szeretnék meg-
szüntetni a háztartásban lévő
hulladék égetését. A program
szerves részét képezi az ille-
gális szeméttelepek likvidá-
lása. A község légszennyező-
désének védelmét tisztító-
technika vásárlásával szeret-
nék biztosítani. A 250 000
eurós beruházást 2012 végéig
akarják megvalósítani.

A hatéves programban ki-
tűzött célokra a szükséges
anyagi befektetést elsősorban
különböző pályázatok segít-
ségével, valamint uniós pén-
zekből szeretnék biztosítani.

(miriák)

A városban élő kismamák között a hasznos tapasztalatcserén
túl jó barátságok is kialakulnak

A fiatal édesanyák központjában erősödik a szülő és a gyermek
közötti kapcsolat, fejlődik a gyermek kapcsolatteremtő képessége

Az Ógyallai Szabadidőköz-
pontban található központot
gyermekgondozási segélyen,
szülési szabadságon levő, egye-
dülálló, munkanélküli és ta-
nulmányaikat folytató édes-
anyák látogatják. „Azok a fiatal
édesanyák, akik a szülési sza-
badság után nem tudtak visz-
szatérni a munkahelyükre, ki-
estek a munkaerőpiacról, je-
lenleg halmozottan hátrányos
helyzetben vannak. Számukra
indítottunk programot, amely
során hallgatóink lehetőséget
kapnak arra, hogy növeljék ön-
bizalmukat, jobban megismer-
jék képességeiket és megta-
nulják a munkakeresés haté-
kony módszereit. A projekt
megvalósítása során a fiatal
édesanyáknak tájékoztatást
nyújtunk a vállalkozási kezdés-
ről, a munkahelyi felkészítés-
ről, és szociális – pszichológiai

tanácsokkal is ellátják az ér-
deklődőket. A projekt 2011 jú-
liusában zárul, reméljük tu-
dunk segíteni a fiatal édesany-
áknak, s utána nagyobb eséllyel
reintegrálódhatnak a munkae-
rőpiacra“ – tájékoztatta lapun-
kat Viera Gyüreová igazgatónő.

Azokban az országokban,
ahol már évtizedek óta mű-
ködnek hasonló központok,

csak dicsérni tudják a kezde-
ményezést, mivel a fiatal édes-
anyák központjában erősödik
a szülő és a gyermek közötti
kapcsolat, fejlődik a gyermek
kapcsolatteremtő képessége.
A városban élő kismamák kö-
zött a hasznos tapasztalatcse-
rén túl jó barátságok is kiala-
kulnak. (miriák)

Képarchívum

Az Európai Szociális Alapból a városnak az elmúlt évben si-
került 94 755,85 eurós támogatást nyerni a „Fiatal édes-
anyák központja“ projekt létrehozására azzal a céllal, hogy
növeljék a városban a családi kötelezettséget vállaló fiatal
édesanyák megbecsülését.

• Termesztett gombák - mindig frissen
laska, barna csiperke, fehér csiperke, shi-ta-ke

• Házi tejtermékek:
- Tehénsajtok, vaj, jogurtok
- Juhsajtok
- Bryndza
- Kecskesajtok

Ing. Rácz Georgína

ZELO-TOP

Infó: 0903 591 545, 0918 816 461

www. HORMI .sk

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

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



A SZEGAB Polgári Társulás-
nak az elmúlt nyolc év alatt
sikerült olyan szervezetet
létrehozni, amely a gazdák
érdekeit képviseli, emellett
azonban szakmai tevékeny-
séget is folytat. Az idei érté-
kelő taggyűlés első részében
– már hagyományosan – az
ismert szőlész és borász Kor-
pás András tartott beszámo-
lót az elmúlt évi szőlőter-
mesztésről, növényvédelem-
ről.

„Az elmúlt évben semmi
sem fogadta kegyeibe a szőlé-
szeket, borászokat. Az „időjá-
rás-felelős” kitett magáért, hi-
szen a felvidéki borvidék bi-
zonyos részein jelentős fagy-
kár érte az ültetvényeket a
télen. Aztán a virágzás idején
csapadékos, hűvös volt az idő-
járás, ami rontotta a bogyó-
kötés esélyeit, így laza lett a
fürtszerkezet, de a legnagyobb
problémát az özönvízszerű
csapadék okozta. A termés-
korlátozást ebben az évben
megoldotta a természet. Ráa-
dásul voltak az országban
olyan területek, ahol a talaj
nem tudta befogadni a nagy
mennyiségű csapadékot: ott
a növényvédelmi munkákat
sem tudták időben elvégezni.
Sarkalatos pont volt az évjárat
tekintetében a növényvéde-
lem, amely sikerétől függ je-
lentős részben az eredményes
szőlőtermesztés. Az elmúlt
évi időjárás ismeretében a pe-
ronoszpóra volt a szőlő legve-
szedelmesebb betegsége,
amely egyaránt károsította a
tőke lombozatát és termését.
A fertőzés előfeltétele a 10 °C
feletti napi középhőmérsék-
let és a növényfelület tartós
nedvessége. A sikeres védeke-
zés feltétele, hogy már a fertő-
zés előtt szer borítsa a felüle-
tet. A gyakori esőzések miatt
az elmúlt évben a lemosódás
miatt gondoskodni kellett a

szerborítottság állandó meg-
újításáról“ – hangsúlyozta a
szakember.

A neves szakember is-
mertette azokat a készít-
ményeket is, amellyel az
elmúlt évben 7 permete-
zéssel sikerült 100 %-ban
megvédeni a szőlőjét. 1.
permetezés: május 11. Ku-
mulus S- Delan 700 WG –
Cascade 5 EC – Atonik. 2.
május 29, Kumulus S – Fo-
rum R – Cascade – Atonik.
3. június 8., Forum – Vi-
vando. 4. június 28., Fo-
rum – Falcon – Atonik. 6.
július 13., Forum – Falcon
– Cascage. 7. augusztus 5.,
Delan – Polish – Mythos
30 EC (szürkepenész).

Az előadás második részé-
ben Korpás András hangsú-
lyozta: a borok értékének meg-
ítélésében kiemelt helyen áll a
savharmónia, amely az elmúlt
évben sajnálatosan sérült. A

vegetációs időszakokban hosz-
szan tartó, abnormális időjá-
rási viszonyok (hűvös, csapa-
dékos) magasabb savtartalmat
eredményeztek. A must sav-
csökkenése akkor indokolt, ha
savtartalma meghaladja a 10
g/l-t. Lehetőség van a bioló-
giai almasavbontásra is, ami
két úton lehetséges: tejsav-
baktériumokkal és malolakti-

kus fermentáció (permeáz en-
zim) segítségével. Az almasav
teljes lebontásával megelőz-
hető a palackokban leját-
szódó MLF (malolaktikus fer-
mentáció), tehát a bor mikro-
biológiai stabilitása ebben az
értelemben javul.

A szakmai beszámolót kö-
vette a SZEGAB PT elnöké-
nek, Gyöpös Istvánnak az
értékelő beszámolója. A szer-
vezet elnöke beszámolója
végén a feladatokat is felvá-
zolta, majd meghallgatták a
szervezet pénztárosának be-
számolóját és 16 tagúra bőví-
tették ki a vezetőség
létszámát. Köszönetét fejezte
ki a szervezet támogatóinak
és mindazoknak, akik adó-
juk 2 százalékával támogat-
ták a társulást.

Idén immár ötödik alka-
lommal megválasztották a
falu legeredményesebb borá-
szát. A 2010-es év legjobbja is-
mét Bóna György lett, aki a
különböző versenyeken 21

arany-, 24 ezüst- és 5 bronzér-
met kapott boraiért.

A vitában szó esett a Szent-
lászlóba és a Galambosra ve-
zető szőlőutak karbantartásá-
ról, a laboratórium működé-
séről és a következő időszak
legnagyobb céljáról: a Borfalu
cím elnyeréséről.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele
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Bátorkeszi

Sikeres évet zárt a SZEGAB Polgári Társulás

Legnagyobb céljuk
a Borfalu cím elnyerése

Korpás András megismertette a jelenlevőkkel sikeres növény-
védelmét

Idén jó évjárata lesz a hazai és a magyar jégboroknak, en-
nek egyik oka, hogy a hideg jótékonyan hatott a tőkékre.

Az évente tízmillió palackbort forgalmazó badacsonyőrsi
Varga Pincészet tulajdonosa, Varga Péter lapunknak el-
mondta, nagy kockázatot vállal az a borász, aki jégbor ké-
szítésére adja a fejét, általában minden második évben van
csak legalább -7 fokos fagy, ami technológiai feltétele a jég-
bor-készítésnek. A Varga Pincészet ebben az évben országos
szinten is szokatlanul nagy, 6,2 hektáros területen hagyott
kint szőlőt jégbor céljára. A fagy szerencsére időben érkezett,
a 25-26 mustfokos, teljesen egészséges Olaszrizling szőlő a
fagyást követően soha nem látott minőséget adhat. Hogy
miért olyan drága a jégbor? A világon igen kelendő minő-
ségi desszertbor részben azért igen drága, mert már a termés
is komoly védelmet igényel: a tőkén sokáig fennmaradó sző-
lőt aktívan kell védeni a madaraktól, de a kedvezőtlen idő-
járási körülmények is közbeszólhatnak.

Néhány amerikai borász másképp gondolta és elhatá-
rozta, hogy a jégbor költségességét csökkenti, mégpedig
úgy, hogy a szőlőt kora ősszel leszedik és fagyasztókamrák-
ban utánozzák azokat a folyamatokat, amiknek ideális eset-
ben a szőlő ki van téve a szabadban. A borászok szerint az
eljárás kevésbé költséges és az ízt tekintve konzisztensebb
jégbort eredményez. A New Yorkból származó minőségi riz-
ling jégbor ára valahol 75 és 100 dollár között mozog, míg a
mesterségesen előállított jégboré körülbelül 50 dollár.

Persze a szakemberek szerint a dolog nem ilyen egyszerű.
Az ember leszedheti a szőlőt és berakhatja a fagyasztóba a
saját elképzelése szerint. Persze ilyen esetben senki se várja
el, hogy a jégbor olyan legyen, mint a természetes körül-
mények között megfagyott szőlőből készült bor. Viszont a
természetes úton készült jégbor előállításának kockázata és
munkaerőigénye sokkal nagyobb. A természetes jégbor hí-
vei szerint a természetet nem lehet felülmúlni, és a jégbor-
ban éppen az az érdekes, hogy így lehet tesztelni a borász
művészetét és szaktudását.

Miriák Ferenc, Képarchívum

Kiváló jégbort
„érlelt“ a fagy
A jégbor a csemegeborok egy fajtája, amely nevét arról
kapta, hogy olyan szőlőszemekből készül, amelyek elő-
zőleg megfagytak. A szőlőben a cukrok és egyéb oldott szi-
lárd anyagok nem fagynak meg, csak a benne lévő víz, és
emiatt a fagyott szőlőből nyert bor koncentrált száraz-
anyag-tartalmú, gyakran nagyon édes, ugyanakkor magas
savtartalmú lesz.

Rendkívül édes, és különleges aromájú must készül a fa-
gyott szőlőből

8 évvel ezelőtt néhány, rockzenét kedvelő karvai
fiatal kitalálta, hogy szerveznek egy koncertet. Már
az első alkalommal fesztiválként hirdették meg, pe-
dig akkor még nem sejthették, hogy igazi nagy ese-
ménnyé növi majd ki magát a Karvai rockfest. Azóta
eltelt 8 esztendő és nekik köszönhetően rengeteg
rocksztár fordult meg a karvai kultúrházban. Az el-
múlt hónapokban mertek nagyot álmodni és meg-
hívták az idei évben 25 éves Ossian csapatát. A je-
lenleg 10 fős szervezőgárda izgatottan készül a VIII.

Karvai rockfestre, amelyre 2011. január 29-én kerül
sor a karvai kultúrházban. Az Ossian mellett fellép
a Rock in Rock cats (H), Hant (Naszvad), Gilotin
(Ímely), és az elmaradhatalan Ayers Rock (Zselíz).

A karvai Have-Rock Club szervezésében zajlik
majd az esemény (mindössze 7 eurós belépőjegy
ellenében). A buli este 6-tól hajnalig tart, az első
buszok indulásáig.

További infó a www.karvaihaverock.5mp.eu,
Tel. 0907 241 372

Január 29-én immár 8. alkalommal kerül megrendezésre
a Karvai rockfest elnevezésű rendezvény

Olvasói játék:
Hányadik születésnapját ünnepli

ebben az évben az Ossian?
A megfejtést küldje szerkesztősé-

günk címére vagy a deltakn
@gmail.com címre, címmel és tele-
fonszámmal ellátva.

A helyes megfejtők között három
belépőjegyet sorsolunk ki.
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Megyercs
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A tanárnő a Pedagógusszövetség munkájá-
ban való aktív részvételéért vehette át a dísz-
oklevelet. „Elsősorban a tantárgyversenyek,
ezen belül a Kárpát-medence Nemzetközi
Földrajzverseny felvidéki szervezése, a hozzá
kapcsolódó vándortábor szervezése, és a nyári
egyetemeken a természettudományi szekció
munkájának megtervezése az én feladatom” –
részletezte Szabó Andrea. Közel 10 éve végzi ezt
a szervezői munkát, mely magába foglalja a
kapcsolattartást a magyarországi főszervező-
vel, a feladatlapok összeállítását, és az országos
szintű verseny lebonyolítását a Corvin Mátyás
Alapiskolában. „Nagyon szívesen végzem ezt a
munkát. Jó látni, hogy a diákok évről évre fej-

lődnek, és igyekeznek, hogy a következő évben
is bekerülhessenek a legjobbak közé. A céljuk,
hogy részt vehessenek a nemzetközi döntőn.
Ez évente más-más helyszínen kerül megren-
dezésre” – mondta. S hogy mi motiválja őt
mindebben? „Nagyon szeretem a földrajzot,
bár annak idején ez nem tudatos választás
volt. Továbbá szeretek tanítani, és nagyon él-
vezem a tehetséges gyerekekkel való munkát,
a versenyekre való készülést. Értük és maga-
mért teszem. Ez a fő motiváció!” – hangsú-
lyozta Szabó Andrea. -la-

Mozgalmas hét zajlott Megyercsen az
ovisok és az alapiskolások hagyomá-
nyos ünnepségén, melyet a helyi óvo-
dában illetve az alapiskolában bonyolí-
tottak le.

Ma már egyre több alapiskolában bevett szokás, hogy az év vé-
gét kellemes társaságban töltsék az iskola tanulói. Az elmúlt hó-
napban a tájainkon is népszerű B.I.P.I. kettős (Pőthe István és Be-
nes Ildikó) látogatott el község alapiskolájába. Nagyon sokan vol-
tak kíváncsiak a műsorukra, és jóval az előadás előtt már türel-
metlenül várták a produkciót. Mondanunk sem kell, hogy az
ADOK NEKED VALAMIT című zenés-verses összeállítás nagy si-
kert aratott a gyerekek körében.

Ovisok és
iskolások
közös műsora

Az étteremben tartott találkozón fellépett az ovisok nagy csapata. Az utánozhatalan ko-
regoráfiával előadott táncok, szavalatok és dalok belopták magukat a szülők és a nagyszülők
szívébe. A jól sikerült rendezvény méltó búcsú volt az évtől a téli szünet előtt. De nemcsak
az ovisok, az alapiskolások is kitettek magukért. A szlovák és magyar tan-
nyelvű iskola közös műsort szervezett. Az év végi program sokszínűségét jellemezte a báb-
színház-előadás, táncos bemutatók, melyek közül kiemelkedett a szánkós-tánc. A legki-
sebbek szintúgy mint a nagyok kellemesen érezték magukat ezen a kedves rendezvényen.

-pint-
Farkas Adél felvétele

Vidám műsor a nagykeszi
alapiskolában

Kicsik és nagyok, idő-
sek és fiatalok egyaránt él-
vezettel nézték a több
mint egyórás felhőtlen,
vidám programot, amely-
be interaktív módon be-
vonták a jelenlevőket is,
igazi élményt adva a fia-
talabb generációnak. A
vállalkozó szelleműek
megcsillanthatták ének-
és vers-szavaló tudásukat.
Az előadás közben és a vé-
gén táncra is perdültek és
együtt énekelték az is-
mertebb számokat. Az is-
kola igazgatósága a szülő-
ket, nagyszülőket is meg-
hívta erre a kedves talál-
kozóra, akik közül sokan
képviseltették is magukat
a rendezvényen.

-pint-
A nagykeszi alapiskola

felvétele

Elismerés Szabó Andrea, a gútai Corvin Mátyás
Alapiskola földrajz-matematika szakos ta-
nára a Szlovákiai Magyar Pedagógusszö-
vetség megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából kitüntetésben részesült.

A Bátorkeszin élő Nyers Gyula az elmúlt év decemberében
szokatlan, de hasznos vállalkozásba, nevezhetném hobbiba
kezdett. A madáretetők különböző formáit, saját kezűleg készíti
el. A fából készült etető 100%-ban környezetbarát. Felülete sem-
milyen kezelést nem kap, ezért egyáltalán nem veszélyes a ma-
darakra. Az alsó, eleségtároló részétől minden irányban túl-
nyúló tető megvédi az etetőbe helyezett eleséget az elázástól, va-
lamint megakadályozza, hogy befedje és eltakarja azt a mada-
rak elől a hó.

„Természetba-
rát ember hírében
állok, ezért szeret-
ném, ha minél
többen gondos-
kodnának a ha-
zánkban telelő
madarakról ma-
dáretető és eleség
kihelyezésével,
így megkönnyítik
a kertjeikbe oda-
szokó madarak

téli túlélését! Cserébe ők megajándékoznak énekükkel. De,
ami talán a legfontosabb, hogy rendszeres és folyamatos ete-
téssel mindnyájan hozzájárulunk, hogy a madarak tavasszal
újabb fiókáknak adhassanak életet. Általában az etetési szezon
3-4 hónapig tart, november-március között. Ami a téli eleséget
illeti, az lehet napraforgó-, kender- vagy tökmag, dióbél, mo-
gyoró, zsiradék, háj, szalonna, reszelt sajt és amit a legköny-
nyebb lenne beszerezni, az a gépi aratás során összegyűlt gyom-
magvak. Ezen kívüI zöldségféléket, gyümölcsöket is javasolnak
a szakírók. A madáretetés felelőssége többet követel a pilla-
natnyi fellángolásnál: kitartást, felelősséget, anyagi áldozatot is
kér az állatbarátoktól, akik mindezért csak egyetlen viszon-
zást kaphatnak: az etetőre járó madarak látványát” – nyilatkozta
a hobbi madéretető-készítő.

Azok, akik részletesebben érdeklődnek a madáretetők iránt,
megtehetik, ha személyesen is felkeresik Nyers Gyulát és vá-
logathatnak a saját kezűleg készített madáretetői közül.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Varázsoljunk kertjeinkbe
télen is madárcsicsergést!

Már többszőr hallottam azt a véleményt, mely szerint a ma-
darakat nem kell etetni. „Keressék meg maguknak az ele-
delt! - ez a természet rendje, ez a próbatétel. Hadd pusztul-
jon a gyengébb, ha nem képes fenntartani magát!“

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP
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KoS
Nagy és fontos változások kö-
vetkezhetnek be az életedben,
akár egy új munkahely, költö-
zés lehetősége, anyagi gondok

megoldódása vagy váratlan szerelem
formájában.

BIKA
Szelíd embernek ismer a kör-
nyezeted, de most elveszíthe-
ted önuralmadat, és sajnos
könnyen megbánthatsz máso-

kat. Szerencsére hétvégére jelentősen
javul a helyzet.

IKREK
Nagy szükséged lesz a jóindu-
latodra, toleranciádra és belá-
tóképességedre egyaránt - ám

ezt a három dolgot összehozni még ne-
ked sem egyszerű. Bízz magadban..

RÁK
Annyi feladatod és megoldandó
ügyed lenne, mégis, ezekben a
napokban gondolataid legin-
kább az anyagiak körül forog-

nak, még ha nem akarod, akkor is.
oRoSZlÁN

Bár jól végzed a feladataidat,
mégis lehet valaki a környeze-
tedben, aki kicsit irigy a böl-
csességedre, tehetségedre,

ügyességedre, ezért megpróbál alapo-
san keresztbe tenni neked.

SZűZ
Tele vagy energiával és bármi
áron szeretnéd elérni céljaidat,
ami biztos, hogy sikerülni is
fog. A baj egy helyen jelentkez-

het: ha céljaid elérése érdekében letérsz
a tisztességes útról.

MÉRlEG
Nagyon jó üzleti ajánlatot kí-
nálhat fel valaki a számodra,
semmiképpen se utasítsd visz-
sza, mert ez az, amire régóta

vágytál!
SKoRPIÓ

Munkahelyi sikereknek nézel
elébe a héten, bár ezt főnököd
még nem méltányolja. Egyelőre.
Azonban az idő neked dolgozik,

csak ki kell várni, amíg eljön a te időd.
NYIlAS

Fontos, hogy felébredj az álmo-
dozásból, s a realitás talajára
lépj sürgősen! A januári idő-
szak hátralévő része kiválóan

alkalmas a karriered építésében.
BAK

Az új év sokféle változást ho-
zott már az első héten is min-
dennapjaidba, s ez alól a most
következő napok sem képeznek

kivételt, ráadásul feltöltődsz energiával.
VÍZÖNtŐ

Ennyire nem szoktál érzelgős-
ködni, most valahogy mégis
mindent rózsaszín szemüve-
gen keresztül vizsgálsz, s épp

ezért sok dolgot fogsz más színben látni.
HAlAK

Szinte minden úgy alakul
most, ahogy a nagykönyvben
meg van írva. Jókedvből, erő-
ből és energiából ezen a héten

nem lesz hiány, hatalmas benned a tett-
vágy, mindent megkaphatsz.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le

jk
a

Horoszkóp Programajánló

Humor

ÉSZAK-KoMÁRoM
Duna Menti Múzeum főépülete:
K.ART.E - Komáromi Alkotóművészek
Egyesületének tagsági kiállítása. Megte-
kinthető: febuár 18-ig.
Csemadok székház:
A Fesztivál az egész világ című XIV. Ma-
gyar karikatúra művészeti fesztivál válo-
gatásának kiállítása.
Magyar Kultúra Háza:
Január 21-én, 20.00 órakor Komáromi
fonó. Vonós- és furulyamuzsika Erdély-
ből, Moldvából és Felvidékről. ZENÉL: a
Pengő zenekar és a Hárompatak zene-
kar. Gyimesi táncokat tanít: Korpás
György és Szűcs Katalin. A táncházban ta-
nít: Ölveczky Árpád és Ölveczky Mónika.
Belépés díjtalan!
Selye János Gimnázium – Feszty Árpád
aula:
Kiss Péntek József és Kurucz Ottó kiál-
lítása.
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:
Dolhai Attila és Janza Kata.
Február 6-án, vasárnap 18 órakor Takács
Nikolas, Király L. Norbi és Vastag Csaba
koncert.
Jegyek kaphatók a helyszínen, és a ko-
máromi Tourinform jegyirodában, elő-
vételben 2900 Ft/11€, az előadás napján
3500 Ft/13€-ért.
Európa szálló:
Február 12-én, 20.00 órától 59. hagyo-
mányos Csemadok-bál, Belépődíj: 32,-
€. A jó hangulatról a Dominó zenekar
gondoskodik! Plusz további meglepeté-
sek...

dÉl-KoMÁRoM
Klapka György Múzeum, Kelemen
László u. 22:
Január 21-én 16.00 órakor a Magyar Kul-
túra Napja – válogatás a Klapka György
Múzeum képzőművészeti gyűjteményé-
ből. Időszaki kiállítás megnyitója. A
gyűjtemény komáromi származású, il-
letve Komáromhoz kötődő művészek al-
kotásait tartalmazza, tekintet nélkül arra,
hogy a művész a Duna melyik partjához
köthető. A múzeum gyűjteményében, s
így e kiállítás keretében szereplő művek
Angyal Kálmán, Basilides Sándor, Har-
mos Károly, Lenhardt György, Leszenszky
László, Nagy Márton, Rauscher György
festőművészek, Berecz Gyula szobrász,
Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas gobelin-
tervező iparművész alkotásai, valamint
Jókai Mór egy festménye. A kiállítás
február 27-ig látogatható.

NAGYMEGYER
Városi Művelődési Központ:
Január 21, 19.00 Koltay Róbert: Én és a
kisöcsém - zenés bohózat két részben, A
Körúti Színház előadása.

☺ ☺ ☺
Egy sportrajongó férfi állandóan

sportújságokat olvas, és minden
meccset megnéz a tévében. Egyik
este is az ágyból nézi a közvetítést.
A felesége egyszer csak dühösen
felpattan, és kihúzza a tévé zsi-
nórját a konnektorból.

- Most meg mi a baj? - kérdezi a
férj.

- Elegem van ebből, már több
mint egy hónapja nem voltunk

együtt! Most pedig igenis a szexről
akarok veled beszélni!

- Oké. Mit gondolsz, Beckham
hetente hányszor csinálja a felesé-
gével?

☺ ☺ ☺
Egy építkezésen a kőműves-

mester mérgesen agyontapos egy
csigát. A segéd kérdi:

- Mit ártott az a csiga?
- Teljesen az idegeimre ment az-

zal, hogy egész nap követett.

Az okostelefonok újszerű és iz-
galmas használatáról az otthoni
és a kórházi egészségügyben, s a
trend villámgyors terjedését bizo-
nyítja, hogy a fejlesztők szinte na-
ponta jönnek ki újdonságokkal.
A Mediq blog most az iPhone egy
elképesztően ötletes felhasználá-
sáról számol be: a telefont egy
elektródákkal ellátott műanyag
bölcsőbe helyezve, megfelelő al-
kalmazás letöltésével egy teljes ér-

tékű EKG-készüléket kapunk. A
szoftver méri és tárolja az adato-
kat, és beállítástól függően akár
azonnal tovább is küldi másik te-
lefonra vagy számítógépre. A
rendszert fejlesztő AliveCor egye-
lőre még nem dobta piacra a meg-
oldást, weboldalán pedig felhívja
a figyelmet arra, hogy nem enge-
délyezett orvosi eszközként for-
galmazza majd. Fontos, hogy az
iPhone (és egyéb okostelefonok)
esetében is fogyasztói eszközökről
van szó, éppen ezért például a
gyártó Apple is leszögezi a telefon
szoftverének dokumentációjában,
hogy orvosi és egyéb nagy kocká-
zatú tevékenységekre nem hasz-
nálható. Ennek ellenére a fenti és
hasonló megoldások jól mutatják
a mobiltechnológia újszerű és az
alapvető kommunikációs funkci-
óján túlmutató felhasználási irá-
nyait.

Bécsben található
a világ legszebb jégpályája

Január 20-tól márciusig
a bécsi Rathausplatz
6.000 m²-es jégpályává
változik. Először lehet el-
jutni a Rathaustól a
Ringstraße-ig megszakítás
nélkül – vidám zene kí-
séretében. Természetesen
a bécsi Rathausparkban
lévő kanyargós „Álomös-
vényen” (Traumpfad) is át
lehet korcsolyázni, melynek varázslatos útjai Bécs belvárosán át vezetnek.

Hétfőtől péntekig 9.00-től 16.00 óráig, valamint hétvégén egész nap a
gyermekek és a kezdők ingyen próbálhatják ki korcsolyáikat egy 480 m²-
es szintetikus jégfelületen. Előnye: eleséskor nem lesznek vizesek! Ter-
mészetesen a gasztronómiai kínálat is vonzó: 7 stand várja a korcsolyá-
zókat palacsintával, valódi osztrák specialitásokkal és forró italokkal. Aki
először szeretne korcsolyát húzni a lábára, de nincs saját felszerelése, az
1.200 pár előmelegített korcsolyacipő közül választhat kedvére egy párat!

További információk: http://www.wienereistraum.com/
A jégpálya naponta 9.00 és 22.00 óra között tart nyitva, a napijegy 6,00

euró. A korcsolyakölcsönzés 4,50 (gyerekeknek) ill. 6,50 euró (felnőtteknek).

A pozsonyi Fő téren is nyilvános korcsolyapálya létesítésén dolgoz-
nak. A jégpálya előreláthatóan február 28-ig fog működni. A korcso-
lyázók naponta 10.00–18.00 óra között használhatják ki az ingyenes le-
hetőséget.

EKG-t mér az iPhone
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Asztalitenisz

Atlétika

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

Január 18-án ünnepli 3. szülinapját

Pevnostný rad 4 Komárno Pri lekárni
HEDERA

OPRAVY
kožených a
kožušinových
výrobkov
- výmena zipsov
- výmena podšívok

KKoožžuuššnnííccttvvoo

Lévai
Tel.: 0905 581 880

Gőgh Erika
Cserháton. 

Szívből köszönti:
anyu, apu, mama,
papa, Gőgh mama

és papa, Tibi és
keresztszülei,
Öcsi és Robi.

Január 17-én ünnepli 18. születésnapját

Tücsök Krisztián
Dunaradványon.

Szívből gratulálnak: apu, anyu, 
testvérei, nagyszülei, 
keresztszülei, barátai.

- terméktechnikus/rtv mű-
szerész, elektrotechnikus,
villamosmérnök
- minőségbiztosítási csoport-
vezető/ gyógyszerész, bioló-
gus, vegyész, vegyészmérnök
– angol nyelv, gyakorlat  
- it mérnök - programozás,
angol nyelvtudás
- ipari mérnök - autocad, an-
gol nyelvtudás
- műszakos mérnök, termék
mérnök, teszt mérnök – an-
gol nyelvtudás
- quality manager – folyékony
angol nyelvtudás, ehs rend-
szer ismerete, vezetői tapasz-
talat 
- quality mérnök – angol
nyelvtudás, 8d, fmea, cont-
rol plan, 8 waste
- quality technikus – tapasz-
talat, angol alapfokú nyelvtu-
dás
- termelési trainer – angol
nyelvtudás, középfokú vég-
zettség
- termelési kontroller – angol
nyelvtudás, középfokú vég-
zettség
- asszisztens – angol nyelv-
tudás, középfokú végzettség
- raktári műszakvezető – rak-
tározási gyakorlat, alapfokú
angolnyelv, középfokú vég-
zettség
- termelési műszakvezető –

alapszintű angol, termelés
területén gyakorlat
- karbantartó technikus –
alapszintű nyelvtudás
- anyaggazdálkodási koordi-
nátor – sap használat, angol
nyelvtudás, középfokú vég-
zettség
- projekt manager – project
management területén szer-
zett gyakorlat, angol nyelvtu-
dás
- raktárvezető – angol nyelv-
tudás, vezetői, raktározási ta-
pasztalat
- termelési vezető – termelés
területén szerzett gyakorlat,
angol nyeltudás
- beszerző – beszerzési ta-
pasztalat, angol nyelvtudás
- termelési supervisor – ter-
melési gyakorlat, angol nyelv-
tudás
- anyaggazdálkodási vezető
– angol nyelvtudás, anyag-
gazdálkodási gyakorlat
- pm koordinátor – angol
nyelvismeret, felsőfokú vég-
zettség
- cft manager – folyékony an-
gol nyelvismeret, scm gya-
korlat, project tapasztalat
- költséggazdálkodási asszisz-
tens -  sap és excel tudás, an-
gol nyelvtudás
- családgondozó (felsőfokú
szakirányú végzettség)

Állásajánlatok Dél-Komáromból
Komáromi kirendeltség (Komárom, Igmándi u.45.) 

Telefon: 0036/34/340-532.Sikeres torna Dunaradványon
Dunaradványon ismét nagy
sikert aratott a már hagyo-
mányos Szilveszteri Torna a
helyi önkormányzat védnök-
sége alatt. A versenyzők négy
kategóriában mérték össze
erejüket. A nők, a férfiak és az
ifjúságiak mellett a szeniorok
is asztalhoz álltak, hogy pél-
dát mutassanak a község fia-
taljainak. Sajnos, éppen az if-
júsági kategóriában volt a leg-
kevesebb nevezés, így mind-
három résztvevő dobogóra
állhatott. A legnagyobb küz-
delmet a felnőtt férfiak kate-
góriája hozta, ahol a tavalyi
győztes Hornyák László meg-
védte tornagyőztes címét. A
dobogósoknak Ľubomír Pú-
chovský polgármester, vala-
mint Juhász Béla, a sportbi-
zottság elnöke adták át a dí-
jakat. A verseny után kedé-
lyes hangulatú vacsorán
vettek részt a versenyzők és
vendégeik. 

I. Gútai Vízkereszt Maraton 

A 11. és 12. fordulókkal folytatódott a férfiak
Területi Bajnoksága. A nemesócsai tarta-
lékcsapat „szálka nélkül” áll a bajnokság
élén, és bár az első csapat áthelyezte tevé-
kenységének székhelyét Nagymegyerre, na-
gyon úgy fest, hogy a nagyközségben tovább
folytatódik a sportág fellendülése.

A 11. forduló eredményei:
Pokrok Komárom „B” – Nemesócsa „B”

4:14
Pontszerzők: Nagy T. 2, Fercsík, Kadlicsek –

Ledeczky és Lacko 4,5-4,5 Csiba 3, Kevicky 1,5
Gúta „B” – Gúta „A” 9:9
Pontszerzők: Zifčák 4, Varga 3,5, Múčka 1,

Leczkési 0,5 – Balázs 3,5 Mezei 2,5 Szabó 2, Fűri
1

A 12. forduló eredményei:
Gúta „A” – SPŠ Komárom „B” 11:7

Pontszerzők: Mezei 3,5 Szabó 3, Balázs 2,5
Fűri 2 – Ibolya 4,5 Nagy 2,5

Nemesócsa „B” – Gúta „B” 18:0
Pontszerzők: Kevicky 4,5 ifj. Ledeczky és

Laky 4,5-4,5 Id. Ledeczky 2,5 Csiba 2 
Bátorkeszi „B” – Pokrok Komárom „B”

7:11
Pontszerzők: Jozefík 4, Matusek 1,5, Cséplő

1, Nagy 0,5 – Urban 3,5 Tóth 3, Fercsík 2,5 Ku-
čerovský 2.

A tabella állása:
1. Nemesócsa „B” 9 9 0 0 0 143:19 27
2. Pokrok „B” 8 6 0 2 0 98:46 20
3. Gúta „A” 10 3 1 6 0 59:121 17
4. Bátorkeszi „B” 9 3 0 6 0 71:90 15
5. Gúta „B” 8 2 2 4 0 50:94 14
6. SPŠ „B” 8 1 1 6 0 46:97 11

-bör- 

Magabiztos nemesócsai vezetés

Ágyúlövéssel rajtolták el az első Gútai Víz-
kereszt Maratont, amelyen 35 hosszútávfutó
vágott neki a Gúta – Kava – Vágfüzes – Gúta
útvonalnak. A hazai futók mellett eljött több
magyarországi és csehországi futó is, hogy
részvételével gazdagítsa a hagyományte-
remtő gútai kezdeményezést. A verseny leg-
idősebb résztvevője a 70 éves Bozó Pál volt,
aki a magyarországi Erdőkertesről érkezett.

A Vág töltésének tövében vezető útvonalon,
hideg ellenszélben küzdöttek a távval és saját
magukkal a futók. Aki tehette, csoportokat al-
kotva futott, aki viszont egyéni akcióba kez-
dett, az igencsak megszenvedte az első 18 ki-
lométert. A frissítő-állomásokon kavai és vág-
füzesi önkéntesek segédkeztek nagy odaadás-

sal, de a komáromi futók, Puha Zoltán, Rozb-
roj Szandra és Bényi Zoltán is rendesen kitet-
tek magukért. A maratoni verseny ötletgazdái
járásunk neves hosszútávfutói, Kele Géza és
Zsélyi Zoltán voltak, a versenybírói és koordi-
nátori teendőket a szímői Morvai Katalin látta
el. A versenyt végül a zsitvabesenyői Magyar
Imre nyerte, akinek neve országos szinten is
igencsak jól hangzik. 

Járásunk képviselőinek eredményei:
Kele Géza 3:42,55 
– ez volt versenyzőnk 70. sikeres maratonija
Zsélyi Zoltán 3:46,15
Hübsch Norbert 3:57,28
Pitzer Károly 3:57,30
Félmaratoni távon Bényi Zoltán 1:47,21

-bör-

Balról jobbra: Juhász Béla – a sportbizottság elnöke, Hornyák
László, Szabó Gábor, Novák Ferenc, Janík Klaudia és Ľubomír
Púchovský polgármester

Eredmények:
Nők:
1. Janík Klaudia
2. Urbán Viola 
3. Berentei Mónika
Ifjúságiak:
1. Szabó Gábor
2. Balogh Sándor
3. Kosdi Dániel 

Felnőtt férfiak:
1. Hornyák László
2. Fekete Kornél
3. Hegedűs Imre
Szeniorok:
1. Novák Ferenc
2. Blanár Ferenc
3. Komlósi László 

Zalackó Ilona
A szerző felvétele 



V pondelok 17. 1. predpokladám v našom
regióne jasno až polojasno, zrána hmlisto a
bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C,
denná teplota od + 5 do + 7  ̊C. Slabý JV vietor
do 1 - 3 m/s. ( od 4 – 11 km/h.)   

V utorok 18. 1. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od + 1 do + 3  ̊C, denná teplota od  + 3
do + 5  ̊C. Slabý premenlivý, neskôr SZ vietor
do 5 – 7 m/s. ( od 18 – 25 km/h.)

V stredu 19. 1. predpokladám v našom re-
gióne malú oblačnosť a bez zrážok, k večeru a
noc ochladenie. Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C,
cez deň od + 3 do + 5  ̊C. Slabý, časom mierny
S, SV vietor do 3 - 5 m/s. ( od 11 - 18 km/h.)  

Vo štvrtok 20. 1. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná
teplota od  - 4  do - 2  ̊C, cez deň od + 1 do + 3
̊C. Slabý premenlivý vietor do  1 - 3 m/s. ( od
4 - 11 km/h.) 

V piatok 21. 1. predpokladám  v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od - 4 do - 2  ̊C, denná  teplota od - 1 do
+ 1  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14
km/h.)  

V sobotu 22. 1. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno a bez zrážok,
zrána hmlisto. Nočná teplota od - 4  do - 2  ̊C,
denná teplota od  + 1 do + 3  ̊C. Slabý SZ vie-
tor do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14 km/h.)  

V nedeľu 23. 1. predpokladám v našom re-
gióne hovno veľkú oblačnosť až zamračené a
miestami občasný dážď. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, cez deň od
+ 3 do + 5  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od
7 - 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni už očakávam
mierne ochladenie s možnosťou intenzív-
neho sneženie a silného SZ vetra. Tvorba sne-
hových závejov! S pozdravom „Dr. Meteo.“
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Predpoveď počasia 17. 01. - 23. 01.

www.autoskolaelan.sk
lakatos lászló - Európa udvar - Svájci ház 12

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány 
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Januárban

csak 350 euró

elÁN AUTóISKOlA

emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • obchod: Hradná 10, Komárno
tel.: 03�/771 37 �3

• Autoservis • mobil: 0�03 �31 73�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
tel.: 03�/771 37 �3

• Autószerviz • mobil: 0�03 �31 73�

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra
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Zhruba po pätnástich ro-
koch, keď richtárske žezlo v
Šrobárovej držali ženy, vo
vlaňajších komunálnych voľ-
bách starostovskú stoličku
obsadil muž. Je ním 62-
ročný Ing. Miroslav Hulák,
ktorý doposiaľ pracoval v
cestnom hospodárstve.

Šrobárovčania (volieb sa zú-
častnilo takmer 81 percent
oprávnených voličov) zrejme
zatúžili po zmene, preto spo-
medzi troch kandidátov naj-
viac hlasov dali práve jemu. Aj
v päťčlennom obecnom zastu-
piteľstve sú štyria noví po-
slanci. Znamená to, že ďalšie
štyri roky túto obec s päťsto
obyvateľmi bude viesť nová
garnitúra.

V dedine zovretej najjužnej-
šími kopčekmi Pohronskej pa-
horkatiny bude práce neúre-
kom, preto aj zámery nového
starostu sú obsiahle. Vedenie
obce okrem iného mieni zalo-
žiť firmu spravovanú obec-
ným úradom, v ktorej by našli
prácu nezamestnaní Šrobá-
rovčania. Ráta sa aj s novými
sociálnymi bytmi, domom se-

niorov, pre mladých vymerajú
ďalšie stavebné pozemky. Na
futbalovom ihrisku plánujú
postaviť krytú tribúnu a po-
kračovať v renovácii kostola.
Veľkou výzvou je úprava ciest
a chodníkov, ako aj zabezpe-
čenie zdravej pitnej vody. Ako
však pre DELTU zvýraznil sta-
rosta Hulák, plnenie týchto
úloh vzhľadom na súčasné
problémy s financovaním in-
vestícií nebude ani ľahké, ani
jednoduché.

Nový starosta chce do rie-
šenia obecných záležitostí za-
interesovať čo najviac obča-

nov, a to pomocou mládež-
níckej, resp. seniorskej rady
ako poradných orgánov obec-
ného zastupiteľstva. Život v
obci by sa mal tohto roku zdy-
namizovať aj formou osláv 90.
výročia príchodu prvých ko-
lonistov na južné Slovensko,
čo prakticky znamenalo vznik
Šrobárovej.

Spomienkové slávnosti vy-
vrcholia v septembri 2011 a
spoja ich s oslavami 20. výro-
čia spevokolu Lipa, ktorý do-
sahuje pozoruhodné úspechy
aj v celookresnom meradle.

fb 

rozbeh v duchu výročí
Nové vedenie Šrobárovej s novým elánomVONóhOrGOK - SzAKSzerű SzereléS

UTÁNfUTóK - SzerVIz éS KölCSöNzéS

tel.: 03�/7720 07�, mobil: 0�07 730 0�3
Holt-Vág �, ��� 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. 7.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 1�.00

Vsobotu 8. januára, bol večer krátko po
22.30 hod. na operačné stredisko v Ko-
márne prijatý hovor. Volajúci muž roz-

rušeným hlasom oznámil do telefónu, že v
Komárne spadol do rieky  Váh jeho kamarát.
Okamžite bola na miesto vyslaná policajná
hliadka za účelom preverenia oznámenia. Keď
policajti prišli k rieke, videli na brehu muža,
ktorý im trasúcim sa hlasom  oznámil, že jeho
kamarátovi prišlo zle a spadol do vody.  Služ-
bukonajúci policajt, ktorý videl vo vode topia-
ceho sa, ani na sekundu nezaváhal. Na brehu
si  zložil služobnú zbraň a skočil do rieky.
Okrem veľkej zimy a studenej vody kompli-
kovala situáciu aj hustá hmla. Keďže   topia-

ceho  sa muža unášal prúd opačným smerom,
vynaložil  33 ročný policajt všetky svoje sily na
záchranu jeho života. Potom, ako z ľadovej
vody vyplával  aj so zachráneným mužom, ho
kolega, ktorý bol na brehu stabilizoval a do prí-
chodu rýchlej záchrannej služby s ním komu-
nikoval. 52 ročný podchladený Pavol bol pre-
vezený do nemocnice v Komárne. Za zách-
ranu života bol policajtovi vďačný a na vysvet-
lenie uviedol, že sa nešťastne  pošmykol na
kameni. V rukách lekárov skončil aj policajt
záchranca, ktorý si vo vode zranil nohu.   Či-
nom policajta, ktorý svoje konanie nepova-
žuje za hrdinstvo sa bude zaoberať aj jeho nad-
riadený, ktorý ho za záchranu života ocení.  

Policajt zachránil topiacemu sa život



Dňa 1. 1. 2010 okolo 05.00h pri obci Tôň došlo k doprav-
nej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn. Š
Fabia, ktoré viedol Radovan M.  a pevnou prekážkou - kme-
ňom stromu. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne
tak, že vodič viedol  pod vplyvom alkoholu vozidlo od obce
Tôň smerom na Bodzu, neprispôsobil  rýchlosť vozidla svo-
jim schopnostiam a dostal šmyk na zasneženej vozovke,
prešiel do protismeru a narazil do stromu. K   zraneniu  osôb
nedošlo, vznikla materiálna škoda vo výške 2.000 €. Vodič
bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,62mg/l al-
koholu v dychu.

• • •
Policajti OR PZ v Komárne objasnili prípad krádeže, kto-

rého sa dopustil v tom čase neznámy páchateľ, ktorý  v dobe
od  11.30h dňa 24. 12. 2010 do 17.15h dňa  26. 12. 2010 v Hur-
banove, nezisteným spôsobom prekonal oplotenie miestnej
predajne a následne nezisteným predmetom rozbil skle-
nenú výplň, čím vznikol otvor, cez ktorý vnikol do pre-
dajne. Odtiaľ následne odcudzil finančnú hotovosť 50 €,  
3 ks autobatérií  a 2 ks technické preukazy od nákladných
prívesov, čím  spôsobil celkovú škodu  krádežou vo výške
300 € a poškodením zariadenia škodu vo výške 300 €. Dňa
29. 12. 2010 bolo za uvedený skutok vznesené obvinenie Ro-
manovi L. pre prečin krádeže.

• • •
Dňa 3. 1. 2011 okolo 11.00 h Komárne na ulici Pávia do-

šlo k dopravnej nehode medzi osobným motorovým vo-
zidlom zn. Škoda Felícia, ktoré viedol vodič Ivan G. a za-
parkovaným motorovým vozidlom zn. Fiat. Vodič Felície cú-
val vozidlom od ul. Eötvösovej, pričom počas cúvania zad -
nou častou vozidla narazil do zadnej časti Fiatu, ktoré stálo
pri pravom okraji vozovky Pávej, čiastočne na chodníku. Po
zrážke z miesta bez splnenia si povinností vodiča ušiel.  Pri
nehode k zraneniu osôb nedošlo. Materiálna škoda vznikla
na vozidle Fiat vo výške cca 100 €.

• • •
Dňa 6. 1. okolo 17.00 hod v Iži na Hlavnej ulici sa zrazila

Dominika M. so svojou Škodou Octaviou s pevnou prekáž-
kou – stĺpom telefónneho vedenia.  Vodička  neprispôsobila
rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla,
stavu vozovky, poveternostným podmienkam, v dôsledku
čoho prešla do ľavého jazdného pruhu, kde zišla z cesty a
narazila prednou častou do stĺpa. Vozidlo sa prevrátilo na
pravý bok. Dominika utrpela zranenia s dobou liečenia cca
3 dní a spolujazdec Peter K. cca 2 dní. Škoda je 4500 €.

• • •
Dňa 7. 1. okolo 18.00 hod. v Komárne v časti Veľký Harčáš

pri bráne bývalých zberných surovín došlo k dopravnej ne-
hode medzi doposiaľ nezisteným autom a bicyklom, ktorý
viedol Peter L. Podľa cyklistu vozidlo narazilo do predného
kolesa bicykla, vplyvom čoho on spadol na vozovku. Peter
išiel domov a potom bol odvezený do nemocnice. Dychová
skúška ukázala uňho 0,97 mg/l alkoholu. Liečiť bude cca 7
dní, škoda je 20 €.

• • •
5. 1. v Komárne na ulici Pávia Koloman H.  násilne vni-

kol do jedného bytu. Ukradol elektrospotrebiče vo výške cca
590 €. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie pre
prečin krádeže.
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Z policajných hlásení

Karate klub ABC car Komárno sa dňa
18. 12. 2010 zúčastnil Majstrovstiev
Slovenska v karate kadetov a juniorov

v športovej hale Milénium v Nových Zám -
koch. V týchto kategóriách za karate klub sa
zúčastnila len Fialová Simona, nakoľko klub
má 15 člennú súťažnú skupinu, ktorá sa zú-
častňuje súťaží, ale v nižších vekových ka-
tegóriách. Fialová Simona za podpory
svojho trénera Petra Máťu zabojovala a až vo
finále po ťažkom boji prehrala s majsterkou
Európy, po tesnej prehre a získala striebornú
medailu. Vzhľadom na veľmi silnú konku-
renciu v tejto kategórii, je preto nutné po-
znamenať, že tento úspech si všetci z karate
klubu maximálne vážia.

Úspechy Karate klubu
ABC car Komárno

Údajne žili honosnejšie ako
kráľovné. No len dotiaľ, kým
ich puritánska, prísna a zasle-
pená vrchnosť nezavolala na
zodpovednosť.

Vypovedajú staré 
listiny

Zo starých listín sa možno
dočítať, že 10. mája 1714 sta-
rosta Moče obvinil z boso-
ráctva 72-ročnú Alžbetu Soó-
sovú. Nielen sama sa oddá-
vala tomuto nekalému re-
meslu, ale zaúčala do
neho aj jedno mladé
dievča. Vraj dávala mu
aj takúto radu:

„Ak chceš, aby to
dievča, na ktoré sa
hneváš, sa nikdy nevy-
dalo, stačí keď ho tri-
krát obídeš, potom mu
odstrihni z vlasov a tie
hoď do niektorej rieky. Ak
ste sa už pomerili, a ty mu
dopraješ vydaj, poumývaj mu
hlavu odvarom zo slamy náj-
denej v bocianom hniezde.“

Nasledovalo podrobné
vyšetrovanie prípadu, pri kto-
rom Soósová „dobrovoľne a
bez násilia“ priznala svoju bo-
sorácku minulosť. Vraj sa bo-
sorky stretávali v jednej mo -
čian skej pivnici, kde jedli ka-
mene nakrájané drevenými
nožmi, potom pili víno a ob-
covali s diablami preoble-
čenými za mladých šuhajov.
Zo záznamov sa nepodarilo
zistiť ako sa proces skončil, no

Ženy v horiacej vatre
Vraj bosorkám  bolo sveta žiť. Tieto zázračné stvory vedeli
zaklínať aj odklínať, liečiť aj privolať chorobu na človeka, či
na zviera. Nechodievali po svojich, ale – ako sa o nich ho-
vorievalo – vyletúvali komínom, potom ich dopravným
prostriedkom bola metla, no občas aj kutáč, varecha, mačka
i koza. Pili silný bosorácky nápoj, jedli bez chleba a bez soli,
víno vyciedzali z kravského paznechta a keď sa dostali do
nálady, obcovali s diablami, pričom im vyhrávali muzikanti
na mačacích chvostoch.

je viac ako isté, že starú ženu
upálili na horiacej hranici.

Sťatie hlavy 
– z milosti

Nebol to však jediný prípad
bosoráctva so smutným kon-
com v našom regióne. Dňa 11.
apríla 1721 z bosoráctva obvi-
nili údajne až 115-ročnú

vdovu z Modrán. Tá istému
otcovi pohrozila, že jeho
dcéru bude metať zrádnik, čo
sa aj stalo. Po nejakom čase sa
však žena zľutovala nad diev-
čaťom zvíjajúcom sa v kŕči.
Vyviedla ho na dvor, hodila
sa na neho, čosi mu pošep-
kala a dievča bolo ihneď
zdravé. Keďže žena svoju 
„hrieš nu dušu“ nezaprela,
súdny tribunál ju odsúdil
„len“ na sťatie hlavy úderom

meča, čo bola síce tiež krutá
smrť, no aspoň neznamenala
dlhé utrpenie. 

Rovnako nešťastne pocho-
dila aj Judita Jászberényiová,
ktorá keď uvidela mučiace
nástroje, priznala sa aj k
tomu, čo nikdy nemohla uro-
biť. Vypovedala, že opustila
boha a na Gellértovom vrchu
nad Budínom, kam priletela
premenená na mačku, často a
rada obcovala s diablami.
Keďže tribunál vzal do úvahy
„poľahčujúce okolnosti“, ne-
upálili ju na hranici, iba jej
sťali hlavu. 

Takéto „šťastie“ však ne-
mala Zuzana Thassyová,
ktorú na upálenie na hranici
odsúdili 20. novembra 1693.

Na smrť v zapálenej
vatre odsúdili v na-

šom regióne aj pô-
rodnú babu

Annu Kunovú,
ktorú však
osvietený ka-
pitán komár-
ň a n s k é h o
hradu dal
presťahovať

do Bratislavy a
tým ju zachrá-

nil pred istou a
potupnou smrťou.

V dobe temna
Ženy-bosorky... Aké boli, čo

všetko dokázali vykonať? Je
zrejmé, že svojím spôsobom
boli zvláštne. Jedna sa bláz-
nila za mužmi a dala sa nimi
príliš často uspokojovať,
druhá nadmieru holdovala
vínu, tretia dokázala liečiť
bylinkami, štvrtej sa v hlave
pomiešali koliečka... Boli
zvláštne, no niet im čo závi-
dieť. Lebo v dobe temna na
toto vybočenie z radu kruto
doplatili. fb

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.

�
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„A temető csendje ad neked nyugalmat, 
A mi szívünk fájdalma amíg élünk, megmarad.“

Fájó szívvel emlékezünk január 8-án 

Dohorák Józsefre 
Szilason, 

halálának 15. évfordulója alkalmából.
Emlékét örökké őrző felesége 
és gyermekei családjukkal.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
2. évfordulóján

Harcsa Miklósra 
Perbetén.

Emlékét őrző családja.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

2011. január 18-án, halálának  
1. évfordulóján

Hornyák Máriára 
szül. Bakulár 

(Path).

Emlékét örökké őrző szerető családja.

Fájó szívvel emlékezünk január 17-én, 
halálának negyedik évfordulóján

Tornóczy Zoltánra 
Komáromban.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk
együtt.

A gyászoló család.

„Mikor csillagok fénye ragyog az égen,
Szemed csillogása ég szeretteid szívében.
Mert egy könnycsepp a szemünkben még érted ég.
Még fáj, s talán örökké így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.“

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk.“

Január 17-én lesz 1 éve, hogy örökre 
távozott szerettei köréből a drága 
édesanya, anyós és nagymama

Kosztolányi Erzsébet Bátorkeszin.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma pilla-
natot ezen a szomorú évfordulón emlékének.

A gyászoló család és az egész rokonság.

• 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.
• Garzon kiadó, 180 €. Tel.:
0908 784 067.
• Önálló lakrész emeletes
családi házban Virten kiadó.
Tel.: 0903 794 161.
• Garzon kiadó hosszútávra
a Komenský utcában. Tel.:
0907 299 292.
• Kupím 2-izbový, tehlový
byt v Komárne v pôvodnom
stave na prízemí – 1. po -
schodí, cca 60 m2, možnosť
vlastného kúrenia uvítam.
Tel.: 0917 257 375 po 17.00 hod
035/7741 622.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

• Kereskedelmi területen
működő vállalkozásra jó szer-
vezőképességű munkatársa-
kat keresek, uniós jövedelem.
Tel.: 0905 478 273.
• Predám RD v Komárne,
Priemyselná ulica 26. Cena
dohodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.
• 1+2 új drapp ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 035/7713 041.
• Hľadáme komunika-
tívnych ľudí so stredoš-
kolským vzdelaním na admi-
nistratívu prácu, ako hlavnú
aj vedľajšiu činnosť, popri
práci aj popri štúdiu. Tel.:
0948 052 025.
• Felújított 90 m2-es lakás
családi 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.
• Festő ügyes kezek, szép fa-
lak + panelba fúrás. Tel.: 0905
365 661.
• Fe-Mal Vykonávame
všetky druhy maliarskych, na-
tieračských prác a drobné mu-
rárske opravy. Tel.: 0905 333
559.

• Pénzhez szeretne jutni,
egyszerűen és gyorsan? Hite-
lek, kölcsönök. Tel.: 0910 328
502.
• A VII-es lakótelepen elve-
szett egy zsemlyeszínű coc-
kerspaniel, Muki névre hall-
gat. A megtaláló jutalomban
részesül. Családja hazavárja.
Tel.: 0907 291 213.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Kölcsönök, bármikor, bár-
kinek, nyugdíjasoknak is. KN.
Tel.: 0911 431 447.
• Kárpitosmunkát 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 499 465.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladók új könyvek: Nagy-
civilizációk 2,50 €-db. Tel.:
0903 574 191.
• Jövedelemre szeretne szert
tenni? Segítek! 0918 560 781.

• Eladó Audi 80 1.9 TDi STK-
EK, 2011, zöld metál, ár: 1450
€. Tel.: 0905 157 636.
• Eladó Gútán, nyugodt he-
lyen 3-szobás családi ház. Tel.:
0907 199 333.
• Pedikűr-manikűr, KN és
környéke, házhoz is megyek.
Tel.: 0915 470 806.
• Banki kölcsönök 20 ezer
euróig, kezes nélkül. Tel.: 0905
254 437.
• Sürgősen munkát keresek
napi 8 órában, Komárom. Tel.:
0902 258 511.
• Parkettázás 2 €/m2, szoba-
festés 20 €-tól/helyiség. Tel.:
,0903 574 191.
• Eladó alufelni gumival 215
x 45 x 17, 400 € Peugeot 406-
ra. Tel.: 0905 245 832.
• Eladó satupad, satuval 150
€, satu nélkül 60 €. Tel.: 0905
524 832.
• Eladók hízók, élve: 1,35
€/kg, hasítva 1,70 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó összkomfortos há-
zikó Gúta - Ifjúságfalván. Tel.:
0904 911 773.
• Eladó kerti hintapad. Tel.:
0908 186 048.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Kétszobás lakás eladó a
Kassai utcában. Tel.: 0907 373
586.
• Zselés műköröm, 10 €.
Tanfolyamot végeztem, Du-
namocs. Tel.: 0948 202 718.
• Eladó széna, szénahárító,
vetőmag, fogasok, kombiná-
tor, eke. Tel.: 0905 234 868.
• Eladó eredeti állapotban
garzon, 3-szobás téglalakás,
KN. Tel.: 0918 497 016.
• Magyart, németet tanítok
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 035/381 0674, KN este.

• Eladó 2-szobás összkom-
fortos téglalakás a Megyercsi
utcában. Tel.: 035/381 0674
este.
• Eladó borház Búcson, pin-
cével együtt. Tel.: 0908 381 330.
• Eladó előszobabútor 120 €.
Tel.: 0915 105 345.
• Predám byt na ul. Vodnej v
KN, 3 izby, 76 m2, cena doho-

dou. Tel.: 0904 664 246.
• Megnyerő munkaajánlat,
előleg 500 €, feltétel érettségi.
Tel.: 0907 472 095.
• Eladó Yorkshire terrier kan
kiskutya, 8 hetes. Tel.: 0908
421 487.
• Eladók 2-éves japán ka-
csák, 1 hím és 2 tojó, tovább-
tartásra. Tel.: 0908 547 153.

Gyorskölcsön ingatlan
fedezettel, kezes és fizetés
kimutatás nélkül. Egzekú-
ció, bankregiszter nem
akadály. Tel.: 0918 870
684.

Szlovák nyelvoktatás
gyerekeknek és felnőttek-
nek -   0908607653.

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



ÚJSZÜlÖttEK:
Kovács Viktória Lara (Bá-
torkeszi); Eperjesi Cyntia
(Marcelháza); Levčáková
Petra (Csallóközaranyos);
Czetmayer Dávid (Komá-
rom); Farkas Roland (Mar-
tos); Tücsök Bálint (Bátor-
keszi)

ElHUNYtAK:
Oláh Ferenc (75) Komá-
rom; Jobbágy Júlia (88)
Kava; Hajabács Terézia (84)
Bátorkeszi; Bekeová Julia
(89) Komárom; Kurčíková
Eva (47) Őrsújfalu-Szentpál;
RNDr. Štefan Bogdány (62)
Komárom; Csintalan
László (87) Hetény; Šte-
fanko Štefan (80) Marcel-
háza; Podleiszeková He-
lena (90) Komárom; Csi-
csóová Magdaléna (52) Ko-
márom; Dioši Mária (91)
Ekel; Forró Pavol (69) Ko-
márom
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Peg-Perégo, JANE, Casual Play, Babyactive, 
CHICCo, Baby design, dema, Cam, Concord,

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

Postielky, ohrádky, stoličky, 
prebalovacie pulty, autosedačky, 

jednorázové plienky.

Kojenecký tovar

Adresa: Ul. Biskupa Királya 10, Komárno, predajňa: 
tel.: 0�0� ��0 201, 0�0� ��0 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

NOVINKA
Zapožičiavanie detských 

elektronických baby 
monitorov a detských 

digitálných váh.

Všetko,čo vaše dieťa potrebuje!

NOVINKAAkcia!Akcia!

dovoz tovaru zdarma!

3 €

Jednorázové
plienky

detské
kočíky

Első fotóm

Tücsök Bálint 
Bátorkeszi 
(4000/52) 

Dunaradványon.
Szívből köszöntik őt férje, lányai, fia, menye, vejei és hat
unokája. A legkisebbek, Regina és Jázminka sokszor pu-
szilják a nagymamát.

Január 19-én ünnepli 
3. születésnapját

„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!“
Január 17-én ünnepli 70. születésnapját

17. januára oslavuje 70. narodeniny

Nagy Mária Okánikovón.

Mária Nagy z Okánikova.
Szívből köszöntik: férje, lányai, fiai, 
vejei, menyei, unokái és dédunokája.
Blahoželajú: manžel, dcéry, synovia,
zaťovia, nevesty, vnúčatá, pravnuk.

Január 21-én 6 éves 

Végh Ádám Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönt-
jük: anya, apa, testvérei Dominik és Dávid,
mama, keresztszülei Okánikovóból.

Január 15-én ünnepelte 
6. születésnapját

Baksics Ágnes 
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti őt az egész család.

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

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Bencsik Erzsébet Bencsik Erzsébet 
Január 20-án ünnepli 70. születésnapját

„Három éve már, hogy megszülettél nékünk,
Ha te nem volnál, nem lenne mért élnünk.
Köszöntünk hát Téged, Drága kicsi lányunk,
Isten soká éltessen, mert mi erre vágyunk.“

E szép ünnep 
alkalmából köszönti őt: 

anya, apa 
és az egész rokonság.

Csepregy Virág
Csallóközaranyoson.

Január 20-án ünnepli 
4. születésnapját

Fazekas Kristóf 
(Pat).

Sokszor csókolják őt:
anyuka, apa, papuska,

Mártus, nényüske, 
sógor bácsi, kis Anikó,

Markó, valamint 
az egész rokonság.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Január 17-én ünnepli 27. születésnapját

ŠŠtteeppnniikk  JJóózzsseeff..
Szívből gratulál: Mari és családja.

• Eladók törpe kakasok és 2
db 200 l-es naftás hordó csap-
pal. Tel.: 0908 547 153.
• 3-szobás lakás kiadó febru-
ártól Nemesócsán. Tel.: 0908
618 077.
• Bátorkeszin eladók tengeri
malacok, 1 db 1 €. Tel.:
035/7797 693.
• Eladók szürke és fehér ger-
licék. Tel.: 035/7797 693.
• Fiatal anyuka sürgősen 8-
órás munkát keres. KN. Tel.:
0902 258 511.
• Hľadám prácu vodiča VP-
B.C.E, živnosť a prax mám.
Tel.: 0905 581 880.
• Kiadó nagyméretű 1-szo-
bás lakás a Hviezdna utcában.
Tel.: 0918 267538.
• Tízéves sarok-ülőgarnitúra
asztallal eladó. Tel: 0903 278
297.

Január 11-én 8 éves 

Ledeczky Réka 
Csicsón.

Szívből köszönti: 
anyu, apu, 

Erzsi mama, Vili papa, 
köriék Megyerről.

„Születésnapodra nem kívánunk mást,
Életed minden percét fonja körbe boldogság.
Lépteidet kísérje szerencse és egészség,
Gyermekkorod kacagással s vidámsággal teljék!“

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Január 16-án ünnepli 
15. születésnapját

Január 18-án ünnepli 
6. születésnapját

Barbara.
Szívből köszönti őt és 

sok puszit küld: 
az egész család.

E szép ünnep alkalmából sok bol-
dogságot kívánnak: Pityesz papáék,
anyuék, Pityuék és Dédi.

Nehéz Orsika
Komáromban.

A Delta 51-52. számában
megjelent keresztrejtvény
nyertese Kanizsa Márta
Komáromból. Nyereménye
fél éves előfizetés.

Gratulálunk!



Mintegy százan foglaltak
helyet a sportterem nézőte-
rén, amely 30 ülő és körülbe-
lül 70-80 állóhellyel rendel-
kezik. Természetesen, több-
ségében a község lakosai, de
voltak vendégek is, köztük
Somogyi Szilárd parlamenti
képviselő (SaS), valamint
Varjú Éva Csallóközaranyos,
illetve Molnár Zoltán, Me-
gyercs községek polgármeste-
rei, és természetesen, ott vol-
tak a helyi önkormányzati
képviselők is.  Örömmel lát-
tuk a magyarországi Mocsa

testvértelepülés egykori pol-
gármesterét Ájj Józsefet is fe-
leségével. Ez is ékes bizonyí-
téka annak, hogy az egykor
megkötött testvér-települési
szerződések nem funkció-
központúak, hanem igazi,
őszinte barátságokra valla-
nak. 

A rövid, de nagyon szépen
megrendezett átadási ünnep-
ség az Ekel FC sportolóinak
bevonulásával kezdődött,
majd a Hetényi János MTNY
Alapiskola és Óvoda mazso-
rett-csoportjának tagjai szóra-

koztatták látványos műsoruk-
kal a közönséget. Fekete Iveta
polgármester ünnepi beszé-
dében üdvözölte a vendége-
ket, majd külön köszönetet
mondott a kivitelező vállala-
toknak a remekül elvégzett
munkáért. Az átalakítási ta-
lajmunkálatokat az érsekúj-
vári Ondrej Lehocký – Linos-
tick Kft., a villanyszerelést és a
tűzvédelmi jelzőberendezés
szerelését pedig az ugyancsak
érsekújvári Elektro-Demar
Plus Kft. munkatársai végez-
ték el a beruházó teljes meg-
elégedettségére. A belső víz-
hálózat szereléséért az ekeli
vállalkozónak, Péntek József-
nek mondott köszönetet a
polgármester. „A munkála-
tokban nagy részt vállalt a
száz százalékban községi tu-
lajdonban lévő Ekeltour Kft.,
amelynek munkatársait
ugyancsak köszönet illeti, hi-
szen a legtöbb munkát éppen
ők vállalták fel. És azt remekül
el is végezték” – mondta el
Fekete Iveta, majd így foly-
tatta: „Ezzel a létesítménnyel
újabb lehetőséget kívánunk
nyújtani sportolni vágyó fia-
taljainknak, hogy a téli hóna-
pokban is élvezhessék a sport
nyújtotta örömöket. Közsé-
günk ezzel ismét gazdagabb
lett, hiszen ez a sportterem a
miénk, a mi ifjúságunkat
fogja szolgálni” – fejezte be rö-
vid beszédét a polgármester. 

Ezután a Hetényi János
MTNY Alapiskola és Óvoda
igazgatója Kucsera Erazmus

kért szót, aki többek közt
megköszönte az önkormány-
zatnak a csarnokot, amelynek
előnyeit kétségkívül az iskola
fogja elsősorban élvezni, de
mondott egy nagyon érdekes
dolgot is, amely nagy tetszést
váltott ki résztvevők között.
„Az utóbbi évek történései
községünkben, a médiából
ekeli csodaként tükröződtek
vissza. Most, ez a csoda foly-
tatódik, és erre nagyon büsz-
kének kell lennie minden

ekeli polgárnak” – mondta el
többek közt az intézmény
igazgatója. A helyi sportklub
elnöke Csepi Nándor, nagyon
frappáns felszólalásában rövi-
den elmondta a terem kiala-
kításának folyamatát, majd
kifejezte abbéli reményét,
hogy az eddig is sikeres sport-
klub tagjai még jobb eredmé-

nyekre lesznek képesek,
amennyiben ki fogják hasz-
nálni a csarnok nyújtotta elő-
nyöket. 

Az ünnepi beszédek után
Fekete Iveta polgármester, a
kivitelező cégek tulajdonosai,
Csepi Nándor, az Ekeltour Kft.
ügyvezetője és a z Ekel FC el-
nöke, valamint Kucsera Eraz-
mus, a Hetényi János MTNY
Alapiskola és Óvoda igazga-
tója ünnepélyesen átvágták a
szalagot, és néhány másod-

perc múlva, már vidám gyer-
mekzsivajtól volt hangos a
csarnok. A diákok mérkőzé-
sének kezdőrúgását Fekete
Iveta polgármester végezte el,
és ezzel megkezdte igazi mű-
ködését az újabb „ekeli
csoda”. Valószínűleg, nem az
utolsó!

Fotók: -bör- 
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Újabb sportlétesítménnyel gazdagodott a csallóközi település

Minden résztvevő elégedetten távozott a naszvadiak tornájáról

Nagyszerű hangulatban zajlott le a Polgármesteri Kupa 2011 el-
nevezésű torna a Naszvadi Vlahy Jenő Sportközpontban. A tor-
nára három magyarországi csapatot – Kiskőrös, Nagyigmánd,
Felsőszentiván – hívtak meg a szervezők, amit ugyancsak há-
rom hazai csapattal toldottak meg. Hazai részről a Naszvadi
Öregfiúk, a Naszvadi Slavia, valamint a School Boys csapatai
szálltak versenybe a szép serlegért és díjakért.

Az így kialakult hatos mezőnyben mindenki mindenkivel meg-
mérkőzött, a végső elszámolásnál aztán a hazai Öregfiúk csapatá-
nak játékosai örülhettek a végső győzelemnek. De nemcsak ők
örültek, hiszen maga a torna baráti szelleme áthatotta az egész na-
pot, ami aztán az esti eredményhirdetésénél tovább fokozódott.
Igazi barátságok köttettek, ami tulajdonképpen a torna mottója is
volt. 

A serlegeket és egyéb díjakat Haris József, Naszvad Község pol-
gármestere adta át a csapatoknak.  

Fotó: Holop Ferenc

Múlt szombaton ünnepélyes keretek között adták át ren-
deltetésének a közel 90 ezer € beruházást igénylő sport-
csarnokot Ekelen. Az egykor csak kultúrházként funkcio-
náló épületben így a Coop Jednota bevásárlóközpont, bér-
lakások és a kultúrtermen kívül, most már egy többfunkciós
sportterem is a lakosság rendelkezésére áll. A kultúrház egy-
kori nagyterméből alakították ki, melynek egyrészt silány
volt a kihasználása, másrészt az ütött-kopott helyiség már
mindenképpen felújításra szorult. Egy nagyon korszerű,
30x16 méteres többfunkciós pályával lett gazdagabb a köz-
ség, amelyhez még párosul egy családias kis nézőtér, vala-
mint két felújított öltöző is, de nem hiányzik az elektronikus
eredményjelző sem.  

Az átadás legünnepélyesebb pillanatai

Nagy sikert arattak a mazsorett-csoport tagjai

„ekeli csoda” 

A győztes hazai öregfiúk, néhány Felsőszentiváni barátjukkal    

Oktattak a hazai öregfiúk 
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Kosárlabda

A listavezető nyitraiak kezd-
tek jobban, magabiztosabban,
és a harmadik percben már
2:8 világított az eredményjel-
zőn. Ettől legkevésbé a hazai
csapat játékosai ijedtek meg,
hiszen újabb két perc után,
már 9:8 volt az eredmény. In-
nen kezdve, óriási csata vette
kezdetét, ami tulajdonképpen
kitartott a találkozó végéig. A
csapatok fej-fej mellett halad-
tak, többségében azonban a
Montgomery és Erwin irányí-
totta vendégcsapat volt előny-
ben, ami biztos vendégsikert
eredményezett az első negyed
végére. Nem is csoda, hiszen
hazai részről egyre több volt a
pontatlan átadás, a kosár alatt
pedig mindent a kiváló nyit-
rai védelem irányított. A le-

Az utolsó negyedben a listavezető csak nézte, hogyan robog a komáromi expressz

Szenzációs komáromi győzelem
Múlt szombatig kellett várni a Komáromi Városi Sportcsar-
nok felújítás utáni igazi erőpróbájára. Ami ezen az estén nem
repedt, szakadt és törött, azt valószínűleg sokáig nem fogja
kikezdeni az idő foga sem. A nézőtérre ugyanis mintegy
1000 szurkoló zsúfolódott be, és az a hangorkán, amely a ha-
zai játékosokat fogadta, majd kísérte végig a játék folya-
mán, valószínűleg beíródik a komáromi kosárlabdázás tör-
ténelmébe. És akkor, jó negyed órával a mérkőzés kezdete
előtt a rendezők bezárták a pénztárt és a csarnok bejárati aj-
tóit, mivel az több néző fogadására alkalmatlan. Több tucat
szurkoló így nem tudta megnézni azt a kosárlabda-drámát,
amit a két kiváló csapat ezen az estén előadott. Pedig, ha a
csarnokot egyelőre csak csúfító mobilis nézőtér valamire
használható is lenne, talán... 

Burrows, a hazai közönség kedvence „zsákolás” közben

Klár (15) bátran felvette a harcot a vendégek védelmével. Balról
jobbra: Burrows, Jones, Žiak, Klár, Montgomery és Laco
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Ez a fantasztikus közönség is hozzájárult a győzelemhez.

kosok is, hiszen mérkőzés
után sokáig együtt ünnepel-
tek szurkolóikkal. 

MBK Rieker – Nitra 
85:73

(15:21, 27:19, 12:15, 31:18)
Pontszerzők: Burrows 22,

Berkis 16, Johnson 15, Jones
13, Klár 10, Laco 6,, Dubovský
3 – Montgomery 23, Erwin
14, Bosák 13.   

További eredmények: Svit –
B. Bystrica 85:95, Inter – Hand-
lová 74:83, Levice – Žilina
95:88. Sp. N. Ves és Prievidza –
szabadnaposak  voltak. 

A tabella állása:
1. Nitra 22 17 5 39
2. Sp. N. Ves 22 15 7 37
3. Komárom 23 13 10 36
4. Handlová 23 12 11 35
5. Levice 23 11 12 34
6. Žilina 23 11 12 34
7. Svit 22 10 12 32
8. Inter 22 8 14 30
9. B. Bystrica 21 7 14 28

10. Prievidza 21 7 14 28

E heti program: Az MBK
Rieker szerdán Zsolnára uta-
zik, majd szombaton, 18 órai
kezdettel Handlová csapatát
fogadja hazai pályán. 

Fotó: Gyuricsek Attila

pattanó labdákat rendre meg-
szerezték és villámgyorsan in-
dították támadóikat. Ugyanez
hazai részről eléggé körülmé-
nyesnek bizonyult, bár a csa-
pat küzdőszellemével ekkor
sem volt baj. Minden nehéz-
ség ellenére, három másod-
perccel a félidei szünet előtt
40:40 világított az eredmény-
jelzőn, a villámgyors Jones ló-
dult meg, és szinte egy idő-

még nagyobb hangorkán
vette kezdetét. Szóltak a do-
bok, zúgott a Komárno, Ko-
márom, lobogtak a városi, va-
lamint a piros-fehér zászlók.
Ez óriási erőt adott a komá-
romi játékosoknak. Elveszett-
nek látszó labdákat szereztek
meg, pontosak voltak az indí-
tások, Burrows egymás után
többször is „zsákolt, a csapat-
kapitány Berkis egyetlen hiba
nélkül szórta a büntetődobá-
sokat, Johnson is végre ma-
gára, de főleg a gyűrűbe ta-
lált, Klár minden egyes talá-
lata után még nagyobb buz-
dításra ösztökélte a
közönséget. Egyszóval, a lista-
vezető nyitraiak hirtelen azt
sem tudták, merre kapkodják
a fejüket. A találkozó utolsó
két percében a közönség már
felállva tombolt, hiszen a
nagy hazai parádé már az
eredményben is megmutat-
kozott. A vendégek egészpá-
lyás letámadással próbálkoz-
tak, de a hazai „gőzhengert”
már nem lehetett megállítani.
Amikor véget ért a mérkőzés,
a nyitrai játékosok is elisme-
rően ölelték meg a hazai csa-
pat játékosait. A csarnokból
kifelé menet, az egyik nyitrai
szurkoló értékelésére lettünk
figyelmesek. „Ilyen csapattól,
ilyen közönség előtt egyálta-
lán nem szégyen kikapni” –
volt a rövid vélemény. Nos, va-
lóban nem szégyen! 

Ami pedig az „ilyen közön-
séget” illeti, az valóban figye-
lemreméltó teljesítményt
nyújtott csakúgy, mint ked-
venc csapata. Sőt, egy kis túl-
zással talán azt is lehetne
mondani, hogy éppen ez a
csodálatos szurkolótábor ker-
gette bele a győzelembe csa-
patát. Ezt talán érezték a játé-

ben a második negyed végét
jelző dudával, a gyűrűbe he-
lyezte a labdát. A sportcsar-
nok falai ekkor újra megre-
megtek. Nem utoljára.   

A harmadik negyedben
folytatódott a kiegyenlített já-
ték, hol az egyik, hol a másik
csapat vezetett. Voltak olyan
fázisai ennek a játékrésznek,
amikor a hazai szurkolók már-
már elúszni látták az esetle-
ges győzelmet, hiszen míg a
vendégek szinte valamennyi
próbálkozása bejött, addig a
hazai játékosoknak semmi
nem jött össze, pedig küzdöt-
tek, harcoltak, mentek előre
becsülettel. Ennek ellenére, az
utolsó játékrész egypontos
vendég vezetéssel kezdődött,
és mivel ez az állapot szinte az

egész találkozóra jellemző
volt, nagyon úgy festett, hogy
már csak a csoda segíthet a
hazai legénységen. Csoda
ugyan nem történt, de a ha-
zaiak közösen szurkolóikkal
megismételték az egy héttel
korábbi, privigyeiek elleni
utolsó negyed forgatókönyvét.
Bár a közönség addig sem
nézte tétlenül a mérkőzést, az
utolsó negyedben ha lehet,



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

www.deltakn.sk


