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Részletek a 2. oldalon

Kik hiányoztak a legtöbbet
a komáromi önkormányzat
üléseiről?
Egy év telt el azóta, hogy a helyhatósági

választások után megalakult az új ön-
kormányzat Komáromban. Összesítettük, a
képviselők közül kik jártak legbecsülete-
sebben a testületi ülésekre, s kik voltak
azok, akik a legtöbbet hiányoztak.

Folytatás a 3. oldalon

Elektronikusan lehet
pályázni kulturális
támogatásra

Változások
az adóhivatalnál

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Naszvad polgármestere
állami kitüntetést kapott

Bátran
anyanyelvünkön is
Immár 13. éve van érvényben az a törvényrendelet (184/1999 Z.z.), amely biztosítja a ki-
sebbségek nyelvhasználati jogát a közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásban.
Ez a törvény azokra a településekre vonatkozik, amelyekben a nemzeti kisebbségek
aránya eléri a 20 százalékot, tehát régiónk legtöbb települését közvetlenül érinti. 2011.
december 19-én a Szlovák Köztársaság kormánya rendeletben pontosította a törvény
egyes cikkelyeinek végrehajtási módjait.

Részletek a 2-3. oldalon

A 2012-es esztendő első újszülöttje a ko-
máromi kórház szülészeti osztályán egy
karvai kislány lett, aki a Volaříková Matilda
Lili nevet kapta szüleitől. Mindig öröm a
gyermekáldás, de ebben az esetben külö-
nösképpen. Matilda Lili ugyanis az első
kislány a családban, három fiútestvére már
minden bizonnyal izgatottan várja haza a
kis hugicát. A kis jövevénynek és szüleinek,
Miriamnak és Jiřínek, jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk az elkövetkező évek-
ben. -bör-

A szerző felvétele

Isten hozott, Matilda Lili!

Adél-komáromi ipari parkban elektroni-
kai alkatrészeket gyártó ZA-CO Kft.

március elején megszünteti 282 dolgozó-
jának munkaviszonyát. A vállalat a cso-
portos létszámleépítést bejelentette és ar-
ról is tájékoztatott, hogy jelenleg a mun-
kások 75 százaléka szlovák állampolgár.

A ZA-CO Kft. a gyártás mellett munkaerő
kölcsönzéssel is foglalkozik, a kölcsönzött
munkaerő számában bekövetkező változáso-
kat azonban a cégek nem kötelesek bejelen-
teni a munkaügyi központnak.

Az észak-komáromi régióban kedvezőtle-
nek a foglalkoztatottsági adatok, a legfrissebb
adatok szerint 17 százalékos a munkanélküli-
ség. A mostani bejelentés alapján legalább
210 fő az elbocsátott szlovákiaiak száma, akik-
nek jelentős része minden bizonnyal a mun-
kanélküliek táborát gyarapítja majd. A komá-
romi Járási Munka-, Szociális és Családügyi
Hivatal adatai szerint a nyilvántartott munka-
nélküliek közel fele már egy éve nem talál
munkát. (sz)

Tömeges
elbocsátás

Olvassa új
sportmellékletünket

minden héten!

4 oldalon.
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Kik hiányoztak a legtöbbet
a komáromi önkormányzat üléseiről?

Folytatás az 1. oldalról
Egy városi képviselő mun-

kája természetesen nem
csak a testületi ülésen való
részvételből áll, azonban
mindenképp jelzésértékű,
hogy egy városatya meny-
nyire kapcsolódik be a testü-
let munkájába. Három év
múlva akár ezt is figyelembe
vehetik a komáromi válasz-
tók, amikor az urnákhoz já-
rulnak.

A városi hivatal kéré-
sünkre rendelkezésre bo-

csátotta a jelenléti ívek alap-
ján összeállított statisztikát.
Ebből kiderül, hogy a leg-
többször Juraj Bača (függet-
len) képviselő hiányzott, az
idei 16 ülés felét elmulasz-
totta. Sebő Zsolt (Híd) is vi-
szonylag sokat maradt távol,
6 ülésen nem volt jelen, míg
Jágerská Erzsébet (Híd) 4
ülést hagyott ki. A többiek
ennél kevesebbszer hiá-
nyoztak.

Összességében azért el-
mondható, hogy a komáromi

városatyák jó arányban vet-
tek részt az üléseken, a po-
zsonyi parlamentben ennél
sokkal rosszabb a helyzet. A
képviselők több mint fele
minden idei ülésen jelen volt.
(Előfordulhat, hogy a statisz-
tika nem teljesen pontos, s a
jelenléti ívet egy-egy későn
érkező képviselő elfelejtette
aláírni, ám a hivatal munka-
társa alapvetően fel szokta
hívni erre a városatyák fi-
gyelmét. - A szerk. megjegy-
zése.) (b)

Komárom város költségvetése az idei
évben több területen lefaragásokkal

számol, azonban a sport- és a kulturális
támogatások emelkednek, és ami újdon-
ságnak számít egy fesztivál-fond elneve-
zésű alapból támogatják a belvárosi ren-
dezvényeket. Január végéig lehet pá-
lyázni.

A sporttámogatások a korábbi év összege,
azaz 240 ezer euró helyett 250 ezer euróra
emelkednek. Ennek az összegnek a 90 szá-
zalékát a kérvények alapján, a bizottsági
ajánlásokkal a testület hagyja jóvá. Tíz szá-
zalékáról, azaz 25 ezer euróról pedig a pol-
gármester dönt.

A kulturális támogatások összege (34 ezer
euró, amiből ugyancsak tíz százalékot a pol-
gármester oszt szét) nem változott, azonban
képviselői javaslatra kialakításra került egy
úgynevezett fesztivál-alap 15 ezer eurós ösz-
szeggel. Ennek célja a legalább három napos
rendezvényeket, elsősorban a belváros életét
felpezsdítését segítő programokat támogatni.

A sporttámogatások kérvényezése már
december 15-én lezárult, a kulturális kérvé-
nyeket viszont még január végéig várjuk -
mondta el Weszelovszky Gábor, az Oktatási
és Kulturális Főosztály vezetője. Hozzá-
tette, újdonságnak számít az, hogy a kultu-
rális támogatások esetén idén először már
elektronikusan kötelező benyújtani a kér-
vényt. A sportkérvények beadása most még
hagyományos úton zajlott, azonban egy
képviselői határozat alapján jövőre már a
sportklubok is kötelezően elektronikus úton
pályázhatnak majd. Az elektronikus kérvé-
nyezési rendszertől a hivatal az átláthatóbb
pénzelosztási folyamatot és a határidők be-
tartását reméli, ami több esetben eddig gon-
dot jelentett.

A kulturális támogatásokhoz szükséges
űrlap már megtalálható Komárom város
honlapján (www.komarno.sk) Használja ki
az elektronikus ügyintézés lehetőségét – e-
government felületre kattintva, majd a 2012-
es formanyomtatványok címszó alatt.

b

Elektronikusan lehet pályázni
kulturális támogatásra

Folytatás az 1. oldalról
A rendelet két cikkely ki-

vételével ez év január 1-jével
lépett hatályba. A kétnyelvű
születési, házassági és el-
halálozási okmányok kiadá-
sát, illetve a kétnyelvű for-
manyomtatványok használa-
tát ez év július 1-től rendeli el
a kormány, viszont a többi,
hatályba lépett rendelkezé-
seknek már ez év első nap-
jától működniük kellene. A
kormányrendelet első cikke-
lye elrendeli a lakosság tájé-
koztatását erről a lehetőség-
ről, mégpedig valamennyi,
rendelkezésére álló informá-
ciós csatornán keresztül, te-
hát itt elsősorban a hivatalok
hirdetőtábláiról van szó. A
tájékoztatóban pontosan le
vannak fektetve a kisebb-
séghez tartozó polgárok jo-
gai, valamint a hivatal köte-
lességei is egyaránt. Ez év

elejétől valamennyi enge-
délyt, igazolást és szakvéle-
ményt magyar nyelven is kö-
teles kiadni a hivatal, ameny-
nyiben ezt a kisebbséghez
tartozó polgár kéri.

Mivel a törvény nem válto-
zott, csak egyes részeinek
végrehajtási módját rendelte
el a kormány, tettünk egy
körutat régiónkban, amely-
nek során arról szerettünk
volna meggyőződni, meny-
nyire tartják be az egyes hi-
vatalok a törvényeket és kor-
mányrendeleteket a kisebb-
ségi nyelvhasználat terén.

A közigazgatási hivatalok
közül a Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatalban a tá-
jékoztató főtábla kétnyelvű,
így az ügyfelek könnyen tá-
jékozódhatnak az egyes
osztályok között. A hivatal
igazgatónője, Mgr. Nagy
Gabriella lapunknak el-

mondta, hogy számára ed-
dig is természetes volt a két-
nyelvű feliratok kihelyezése.
Jelenleg azon alkalmazottak
névsorát készítik kifüggesz-
teni osztályok szerint, akikkel
az ügyfél anyanyelvén is in-
tézheti hivatali ügyeit. „Ezzel
nálunk nem lesz probléma,
hiszen munkatársaimnak
legalább 80 százaléka be-
széli a magyar nyelvet is” –
mondta el az igazgatónő.

A legkellemesebb megle-
petés a Szociális Biztosító-
ban ért bennünket, ahol
szinte minden felirat két-
nyelvű. Az intézmény teljes
szerkezeti felépítése, a szlo-
vák nyelvű tájékoztató mel-
lett megtalálható magyarul is,
de az egyes ügyfélfogadási
ablakok is kétnyelvűen van-
nak megjelölve. Valamennyi
ablaknál használható a ma-
gyar nyelv, így senki nem

érezheti magát hátrányos
helyzetben. Mgr. Silvia Szo-
míková, az intézmény igaz-
gatónője lapunknak el-
mondta, hogy neki, sem
munkatársainak nincs szük-
ségük külső impulzusra ah-
hoz, hogy kétnyelvűen tájé-
koztassák ügyfeleiket, szá-
mukra ez természetes. „El-
sődleges feladatunk úgy szót
érteni az ügyfelekkel, hogy
azok minden esetben elége-
detten távozhassanak hiva-
talunkból” – mondta el la-
punknak az igazgatónő.

Az adóhivatalban kizáró-
lag szlovák nyelvű feliratokat
találtunk. Ezen már csak
azért sem vagyunk megle-
pődve, mivel a törvény kap-
csán találtunk egy jogma-
gyarázatot, mely szerint
„…az adóhivatal és a rend-
őrség számára nem kötelező
magyarul is feltüntetni a kü-

lönböző feliratokat, szövege-
ket, eligazításokat. Ezek ma-
gyar nyelvű megjelenítése
minden esetben az adott
adóhivatal vagy rendőrség
vezetőségének a magyar
anyanyelvű állampolgárok
iránti tiszteletére van bízva”.

Ami a városi és községi hi-
vatalokat illeti, az általunk
meglátogatott hivatalok kö-
zül egyedül a Komáromi Vá-
rosi Hivatal hirdetőtábláján
találtuk meg a törvényben
előírt tájékoztatást a már
említett kormányrendelet ha-
tályba lépéséről. Több köz-
ségi hivatalban arról tájékoz-
tattak bennünket, hogy a
még tartó szabadságolások
okán nem került sor a tájé-
koztató kifüggesztésére.

A helyzet tehát semmikép-
pen nem mondható rózsás-
nak ebben a kérdésben
(sem). Jó lenne megfogal-

maznunk, tulajdonképpen
mit is akarunk, mi, kisebb-
ségi sorban élő magyarok.
Amíg nem születik meg egy
bennünket pozitívan érintő
törvény, addig különböző
összeesküvés-elméleteket
gyártunk, sőt gyakran szitko-
zódunk is, de amikor a „ne-
héz szülés” árán napvilágot
lát, nem élünk a lehetőség-
gel. A dolognak azonban
van egy másik vetülete is,
ami talán még szomorúbb a
fent említett, mondjuk ki - kö-

zömbösségünknél. Nagyon
sokan nem ismerjük annyira
anyanyelvünket, hogy bátran
meg merjünk fogalmazni,
akár egy egyszerű kérvényt
is. Az egyik, 97 százalékban
magyarok lakta település
polgármesterétől hallottuk,
hogy a törvény hatályba lé-
pése óta (1999), egyetlen
magyarul írt kérvény nem ér-
kezett a polgármesteri hiva-
talba(!?). Igen, lassan, de
biztosan asszimilálódunk, a
munkaruházatot már csak

„montérki” , a melegítőt
„tyepláki” néven vagyunk
hajlandóak felismerni. Mi te-
hát a biztosítéka annak,
hogy egy esetlegesen ma-
gyar nyelven kikért és meg-
kapott értesítést meg is fo-
gunk érteni? Semmi! Csak
egy megoldás mutatkozik a
kérdés orvoslására. Kezd-
jünk el újra tanulni anyanyel-
vünkön. Most itt a lehetőség,
hogy éljünk a törvény által is
biztosított jogainkkal.

Böröczky József

Bátran anyanyelvünkön is

Egy komáromi tanártól
is elveszik szlovák
állampolgárságát

Naszvad polgármestere
állami kitüntetést kapott
Ivan Gašparovič köz-

társasági elnök január
3-án állami kitüntetése-
ket adott át 14 közéleti
személyiségnek a tudo-
mány, kultúra és a
sport területén elvég-
zett kiemelkedő mun-
kájukért.

"Minden ország sze-
rencséje, ha megbízhat
olyan aktív emberek-
ben, akik az erkölcsi
értékeket előtérbe he-
lyezik a saját érdeke-
ikkel szemben. Szlo-
vákiának szüksége
van ma ilyen szemé-
lyekre”- mondta a köz-
társasági elnök.

A Ľudovít Štúr-ér-
demrend III. fokozatával díjazták a naszvadi polgármestert,
Haris Józsefet aki nagyban hozzájárult az önkormányzati
munka fejlesztéséhez. Haris József 1944. augusztus 28-án
született Érsekújvárban. Egyetemi tanulmányait a Prágai
Károly Egyetem jogi karán végezte el. 1976 óta a közigaz-
gatás különböző területein tevékenykedik. Alapító és aktív
tagja a ZMOS Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének.
Részt vett a helyi önkormányzatok alapításában, valamint
ezek reformálásában és korszerűsítésében. 1990 óta Nasz-
vad polgármesetere. -ga-

foto: sita

Újabb szlovákiai magyar közölte, hogy a magyar ál-
lampolgárság felvétele miatt a hivatalok személyi

iratai leadására szólították fel.

Fehér István, a komáromi Selye János Gimnázium tanára
október végén Nyitrán jelentette be, hogy felvette a magyar
állampolgárságot. Később a hivatal levélben közölte vele,
hogy elveszíti szlovák állampolgárságát. A hivatal egyúttal
arra kérte Fehér Istvánt, töltse ki a mellékelt nyomtatványt,
melyben lemond szlovák állampolgárságáról.

"Én azt átolvastam és a kérdésekből egyértelműen meg-
állapítottam, ha kitöltöm, eleget teszek az alkotmányban
foglaltaknak, vagyis önként lemondok szlovák állampolgár-
ságomról. Ezért én ezt az űrlapot nem töltöttem ki. Én nem
vagyok hajlandó lemondani a szlovák állampolgárságomról"
- mondta a komáromi tanár.

A körzeti hivatal ezután már nem kereste Fehért, de a ko-
máromi városi hivatal lakosság-nyilvántartó osztálya telefo-
non közölte vele: a nyitrai körzeti hivataltól értesítést kaptak,
töröljék a lakossági nyilvántartásból, mert elvesztette a szlo-
vák állampolgárságát. Fehér István eddig ilyen értesítést
nem kapott a hivataltól. (mt)

Illusztrációs felvétel

Programajánló

Január 12., 17.00 EMLÉKEZÉS A DONI KATASZTRÓFA
69. ÉVFORDULÓJÁRA, valamint a 2. magyar hadsereg kö-
telékében harcoló 6. komáromi könnyűhadosztályra, a 22.
és 52. komáromi gyalogezredre. Dél-Komárom, Monostori
Erőd, Duna-part 1.

Ekelen már hétfőn kint lesz a nyelvhasználati törvényre vonat-
kozó tájékoztatás

Örömmel láttuk, hogy a Szociális Biztosító nem várt a rende-
let hatályba lépésére

Keszegfalván még a hirdetőtábla sem méltó a magyar megne-
vezésre?

Egyedül Komáromban füg-
gesztették ki a tájékoztatót
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Hosszú küzdelem után beérni látszik a Meredek Klub
munkája. Január közepén átadják a röplabdacsar-

nokban felépített mászófalat, amivel egy új sportág gya-
korlására nyílik lehetőség.

Még 2010-ben hagyta jóvá a komáromi képviselő-testület
a Meredek Klub kérvényét, amely alapján közös finanszíro-
zással mászófal épülne a röplabdacsarnok épületében. Ak-
kor még 80 m2-es mászófelületet terveztek, de az azóta zajló
gyűjtéseknek és a támogatóknak köszönhetően ez mos-
tanra közel 150 m2 mászófelületre bővült. A költségekhez a
klub 3 ezer eurónyi összeget gyűjtött össze, és Nyitra me-
gyétől is sikerült szerezniük 600 eurónyi támogatást, ame-
lyekből a mászófelszerelés költségeit fedezik.

A munkálatok megkezdődtek, a mászófalak építésére sza-
kosodott zsolnai cég végezte a munkákat. Miután elkészült
a fal, akkor a klub tagjai léptek akcióba, és közel 600 fogást
szerelnek fel a falra. Négy sávban 8 vonalon lehet majd
mászni, és további két lehetőséget kínál a fal oldala. Az
egyes sávokban különböző nehézségi fokozatokkal birkóz-
hatnak majd meg a mászni vágyók - fejtette ki a klub veze-
tője, Malinák Zsolt.

Az átadást a klub január 15-re tervezi, amikor Erős Zsolt
hegymászó érdekes előadása mellett a fal kipróbálására is
lehetőség nyílik. Az átadást követően az elképzelések sze-
rint heti három alkalommal várják majd az érdeklődőket.

(b)

Elkészült a mászófal
Komárom

Januártól egy új hivatal, a Pénzügyi
Felügyelet hatáskörébe kerülnek az

adóügyek. Ügyfélpultokat alakítanak ki
az adófizetőknek, így mindent egy he-
lyen lehet majd intézni. Néhány helyen
csak pár fős személyzet marad.

Az adóhatóság átszervezésével január el-
sejétől létrejött a Szlovák Köztársaság Pénz-
ügyi Felügyelete (Finančná správa SR). Az új
rendszerben csökken az adóhivatalok
száma, azonban továbbra is 102 helyen lehet
majd az adóügyeket rendezni. 9 adóhivatal
marad, amelyből 8 a megyeszékhelyeken
működik, egy pedig a kiemelt jogi személyek
adóügyeit kezeli. A többi helyszínen, ahol
eddig adóhivatalok működtek, továbbra is ki-
rendeltségek vagy ügyfelek számára kiala-
kított ügyintéző pultok működnek.

Az újítások között szerepel, hogy minden
helyszínen ügyfélpult várja majd az ügyeiket
intéző klienseket. "Úgy fog ez működni,
ahogy ezt már az emberek a bankokban
megszokták, nem kell majd járni az irodákat,
hanem egy helyen mindent elintéznek" - tá-
jékoztatott Ivan Mikloš pénzügyminiszter.

Az adóhivatalba látogatók nem sok válto-
zást észlelhetnek egyelőre, mivel az átszer-
vezés inkább adminisztratív jellegű - mondta
el Papp Tibor, a komáromi kirendeltség igaz-
gatója. A komáromi fiók ugyanúgy működik,
mint eddig, sőt a Gútán és Ógyallán leépülő
ellenőrző és végrehajtó részlegből 16 alkal-
mazott jön át Komáromba. A két komáromi
járásbeli városban ügyfélpultok maradnak
csupán, néhány fős személyzettel.

Komáromban az ügyfélpult egyelőre nem
került kialakításra. "Az egy helyen való ügy-
intézés körülményeinek kialakítása elsősor-
ban pénzkérdés, amint a költségvetés en-
gedi, megvalósítjuk" - tette hozzá Papp Tibor.
Előreláthatólag márciusig Komáromban is
létrejönnek ezek az ügyintéző pultok, és így
egy helyen intézhető majd minden.

A változások közt szerepel az is, hogy az
önkormányzatok a jövőben a megyei hiva-
talhoz tartoznak majd, így az önkormányzati
ügyeket az adott megyei hivatalban kell majd
intézni - magyarázta Papp Tibor. Az általá-
nos cél ez esetben is az, hogy minél több te-
endőt elektronikusan valósítsanak meg, s a
későbbiekben ez lehetőséget adhat a költ-
ségek további csökkentésére.

(bm)

Változások az adóhivatalnál

Egyre nehezebben képes fizetni adós-
ságait a lakosság. 2011 végén na-

ponta 10 lakást árvereztek el a fizetés-
képtelenség és az adósságok miatt. Já-
rásunkban így egyre több család veszti el
házát, lakását.

A Közjegyzői Kamara adatai szerint tavaly
decemberben az elárverezett ingatlanok
száma 321 volt – ez a legmagasabb szám a
statisztikák vezetésének kezdete óta. „Az
egész a válságnak, és az ennek következté-
ben fellépő fizetésképtelenségnek köszön-
hető, a háztartások nem tudják fizetni banki
hiteleiket” – magyarázta Kamil Kubovič, a
Fizetni Érdemes (Platiť sa oplatí) vállalat ön-

kéntes árverési osztályának vezetője.
„A legtöbb ingatlant Dél-Szlovákiában, el-

sősorban Komárom, Érsekújvár és Duna-
szerdahely környékén árverezik el” – mondta
Lucia Vallová, a Dražobná spoločnosť auk-
ciós társaság munkatársa.

2003-ban egész évben összesen 217 la-
kást árvereztek el, a tavalyi évben azonban
már egy hónap alatt is több ingatlan került
kalapács alá. 2009 óta folyamatosan növek-
szik az árverések száma. A Közjegyzői Ka-
mara adatai szerint 2011-ben az elárverezett
ingatlanok száma 3270 volt.

A helyzet a jövő évben sem lesz jobb, hi-
szen a válság átláthatatlanná teszi a hely-
zetet az euróövezetben. (hn)

Régiónkban árverezték el
a legtöbb ingatlant

APons Danubii EGTC a Komáromi régió városait
fogja össze, elsősorban uniós pályázatok megva-

lósítására. Az egy éve alakult csoportosulás eddig
több pályázatot dolgozott ki, összesen 11,5 millió eurós
támogatási összegre.

A Pons Danubii Európai Te-
rületi Együttműködési Csopor-
tosulás (EGTC) hivatalos be-
jegyzésére 2010. december 15-
én került sor. Alapító tagjai ma-
gyarországi és szlovákiai váro-
sok: Észak- és Dél-Komárom,
Tata, Kisbér, Gúta és Ógyalla.
Hetedik tagként csatlakozott a
2011. október 12-i közgyűlésen
Oroszlány városa is. A Pons
Danubii EGTC a 15. hivatalo-
san bejegyzett együttműködési
csoportosulás az Európai Uni-

óban. Célja, hogy a komáromi térség önkormányzatait ösz-
szefogva pályázatokat készítsen különböző szakterülete-
ken.

A csoportosulás az elmúlt egy évben nagy lendülettel lá-
tott neki a pályázatok készítésének – mondta el Bara Zol-
tán igazgató. Az első körben három pályázat készült víz-
gazdálkodási, üzleti együttműködési és információáram-
lást támogató témakörökben, amelyek közül az utolsó, az
'Információval a határon át a Pons Danubii térségben' el-
nevezésű volt sikeres. Ennek keretén belül 2012 februárjá-
tól egy mediális projekt valósul meg, ahol az önkormányzati
városi tévéken és saját gyártású anyagokon keresztül pró-
bálják az információáramlást segíteni, akár a régió lakóinak,
akár szélesebb közegben. A projekt célja az idegenfor-
galmi lehetőségek segítése, továbbá a kulturális értékek
népszerűsítése. A pályázat kétéves együttműködésről szól,
és egy webtévé formájában működik majd a ponsdanubii.eu
oldal részeként.

Az első évben a második pályázati kör kiírásaira hét pá-
lyázatot készített az iroda. 50 milliós keretre lehetett pá-
lyázni, és a hét benyújtott pályázat valószínűleg a legna-
gyobb számú próbálkozás – fejtette ki Bara Zoltán. Ezek-
nek a pályázatoknak az elbírálása 2012 tavaszán várható.
A hét pályázat tartalmaz turisztikai, egészségügyi, munka-
erőpiaci, kulturális, vízgazdálkodási, megújuló energával és
bicikliúttal kapcsolatos kezdeményezéseket is. Vannak
olyan pályázatok, amelyet a Pons Danubii más EGTC-kel
közösen nyújtott be. Ilyen a három régiót összefogó turisz-
tikai projekt, ahol a Csallóközt és Győr környékét magába
foglaló Arrabona EGTC, továbbá Párkány és Esztergom
környékét összefogó Ister-Granum EGTC társaságában a
Pons Danubii közös pályázatot készített.

Bara Zoltán igazgató külön kiemelte a kerékpárutak bő-
vítését célzó pályázatot, ami keretén belül Komáromban to-
vább bővülhetne a bicikliutak hossza. A tervek szerint a már
megépült Vág-parti szakasz egész Gútáig bővülne, közel
18 kilométeren, továbbá Dél-Komáromban a Monostori
Erőd körül épülnének meg új bringás útszakaszok. Ezek az
utak csatlakoznának a nemzetközi Eurovelo 6-os útvonalra,
ami egész Európán keresztül vonul. A magyar kormány no-
vemberben emelte kiemelt kezdeményezés szintjére a bi-
cikliutak építését, aminek köszönhetően valószínűleg Raj-
kától Budapestig kiépülhetnének a hiányzó szakaszok. A
Pons Danubii tervei szerint ehhez csatlakozna a Komáromi
régió pályázatában felvázolt szakasz.

Bara Zoltán hangsúlyozta, hogy most szükséges teljes
erőbedobással pályázatokat készíteni, mivel lassan véget
ér a mostani EU-s pályázati időszak, és 2014-től a szabá-
lyok és a támogatási körök is változhatnak. Ebben az évben
a Pons Danubii elkészíti a fejlesztési tervét, és több újabb
pályázat elkészítése is a tervek közt szerepel – mondta el
az igazgató.

(b)

Sikeres uniós
pályázatok

Képünkün látható ez a már “ismerős” fehér törpe dísznyúl,
amelyet már bemutattunk a DELTÁban is. Szeretnénk le-
szögezni, hogy igenis van gazdája, aki őt a családi ház ud-
varában szabadon tartotta. Azért múlt időben, mert amikor
az udvar újabb lakóval bővült egy németjuhász kutyakölyök
személyében, akkor ment „világgá” a nyuszi, mert nem dí-
jazta a kutyus fogócskázó szándékát.

Bármilyen hihetetlen, úgy megtetszett neki az udvaron kí-
vüli világ, hogy gazdája még a legfinomabb falatokkal sem
tudja hazacsalogatni. Persze a nyuszi köszöni az eddigi
gondoskodást! H. H.

A lakótelep nyuszijának
története folytatódik

Nem csökken a munkanélküliség

Az egész évet tekintve 2011-ben nem
emelkedett jelentősen a munkanél-

küliségi ráta a Komáromi járásban. A
munkaügyi hivatal év végi adatai sze-
rint 17,29 százalék volt az állástalanok
aránya.

2011-ben nem volt jelentős mozgás a re-
gisztrált munkanélküliek számában. Az év
elején 16,83 százalékos volt a munkanél-
küliségi mutató, ami az év végére, némi in-
gadozással 17,29 százalékra változott. Ab-
szolút számban ez annyit jelent, hogy közel
9 és fél ezer munkanélkülit tart nyilván a já-
rási munkaügyi hivatal.

Az állástalanok közel fele tartósan, azaz
több mint 12 hónapja nem talál munkát, de
jelentős az 50 év felettiek aránya is, számuk
meghaladja a 2500-at.

A Komáromi járáson belül a legrosszabb
a helyzet Bajcson, Újgyallán, Marcelházán,
Paton és Szentpéteren.

A régió gazdaságának a mostoha éve a
2009-es év volt, amikor egy éven belül a
munkanélküliségi mutató 8 és fél százalék-
ról 16 százalékra kúszott fel. Ezt követően a
regisztráltak rapid növekedése megállt, s
csak kis mértékben emelkedett. A legjobb
időszak 2008 nyara volt, amikor 7 százalék
alá került a nyilvántartott állástalanok

aránya, miközben 2002 elején már majd-
nem elérte a 28 százalékot az arány.

Jelentősen befolyásolják a Komáromi ré-
gió munkaügyi helyzetét a Dél-Komárom-
ban található ipari parkban történt változá-
sok is, hiszen számos észak-komáromi in-
gázó talált itt munkát. Az egyik mobiltelefo-
nokat gyártó nagyvállalat még ősszel kö-
zölte, hogy 2012-től felülvizsgálják
komáromi részlegük helyzetét. Jelenleg ott
tartanak, hogy bejelentették: januártól há-
rom műszakra vonják össze az eddigi négy
műszakos munkarendet.

Nagy Gabriella, a Komáromi Járási
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal ve-
zetője arra hívta fel a figyelmet, érdemes
megfigyelni, hogy a munkanélküliek 68 szá-
zalékának vagy alapfokú, vagy érettségi
nélküli középfokú végzettsége van. A felső-
fokú végzettséggel rendelkezők közt keve-
sebb mint 5 százalék a regisztrált állástala-
nok aránya. Ezek a számok azt mutatják,
hogy érdemes a képzésre odafigyelni, le-
gyen szó fiatalok esetében hagyományos
tanulásról, de idősebbek esetében tovább-,
vagy átképzésről - mondta el a hivatal igaz-
gatónője. A képzettség nem teljes garancia,
de jóval nagyobb esélyeket kínál az elhe-
lyezkedésre.

(bk)
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Polgármester nélkül zajlott
a plénum Nagymegyeren
NAGYMEGYER – A

képviselő-testület
idei utolsó tanácskozá-
sát Lapos Ildikó (füg-
getlen) alpolgármester
vezette, mivel Néveri
Sándor (MKP) polgár-
mester szabadságát töl-
tötte, s ezért helyettesét
bízta meg a plénum ve-
zetésével.

A gyűlés legfontosabb
napirendi pontja a 2011-es
költségvetés utólagos mó-
dosításáról történő szava-
zás volt. A pénzügyi szak-
osztály vezetője, Dúžik
Zsuzsanna beszámolója
szerint több mint 55 ezer
euró nem jóváhagyott mó-
dosítás merült fel az év fo-
lyamán. „A bizonytalanság
végigkísérte az egész
éves gazdálkodásunkat,
spórolni kellett minden te-
rületen. A költségvetés
egyes tételei folyamatosan
nem voltak teljesítve” –
jegyezte meg a pénzügyi
szakosztály vezetője, aki
még hozzátette, az érin-
tett változtatásokat bele-
foglalták a módosítá-

sokba. Néhány képviselő
éppen azt kifogásolta,
hogy a polgármester több
esetben is olyan kiadási
tételekkel terhelte a város
költségvetését, melyekhez
kellett volna a testület jó-
váhagyása, ugyanis ezek
az összegek nem voltak
benne az áprilisban elfo-
gadott büdzsében. Görföl
Vilmos független képvi-
selő több ilyen tételt is fel-

sorolt, majd a költségve-
téssel kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy a bevételi
és kiadási rész sincs be-
tartva, ezért nem tudja tá-
mogatni a költségvetési
módosításokat. Egy má-
sik városatya, Dobis

László meg egyenesen
törvénybe ütközőnek tar-
totta, hogy a polgármes-
ter egy olyan épület felújí-
tására rendelt meg projek-
tet, mely épület még nincs
is az önkormányzat tulaj-
donában: „Még projektet
sem szabad készíttetni
idegen vagyonra” – je-
gyezte meg a független
képviselő. A 2011-es mó-
dosított költségvetést vé-
gül nem fogadta el a tes-
tület, öten mellette, öten
pedig ellene voksoltak, így
nem ment át a határozati
javaslat. Ezután a módo-
sított büdzsével kapcsola-
tos további konkrét lé-
pések már nem hangzot-
tak el a gyűlésen. A plé-
num viszont elfogadta a
művelődési otthon jövő évi
költségvetését, mely ha-
sonló az előző évihez, va-
gyis valamivel több mint
200 ezer euró. Továbbá
meghatározták a nemrég
megalakult városi Műszaki
Szolgáltató Kft. kezelé-
sébe kerülő tevékenységi
területeket is.

KoZo

Hazai pályáról lévén
szó, a Toyota alapo-

san kitett magáért a de-
cemberi Tokiói Autósza-
lonon. Összesen 5 új-
donságot mutatott be,
ezek közül kettőt széria-
készen, hármat pedig ta-
nulmányként.

AVolkswagennél nyilván rájöttek, hogy kö-
zépméretű, össsz kerékhajtású, enyhén

terepesített kombi tulajdonképpen alig sza-
ladgál a világban. És mivel ezen kevesek kö-
zül kettő – a Škoda Octavia Scout és az Audi
A4 allroad – történetesen éppen az ő nagy-
családjukhoz tartozik, gondolták, megajándé-
kozzák őket még egy testvérkével.

Új hibrid és elektromos
Toyoták

Jön az össz kerekes Passat!

Így látott napvilágot a VW Passat Alltrack,
amely – az Octavia Scouthoz hasonlóan – ki-
zárólag kombi kivitelben lesz kapható. A
márkán belül a Tiguan alá pozicionálják.

A VW Alltrack összkerékhajtása az Audik
által is használt 4MOTION rendszerű lesz,
de alapkivitelben csak fronthajtással kerül for-
galomba az autó. Kívülről a megemelt ka-
rosszéria, a masszív lökhárítók és az oldalsó
műanyag védőelemek különböztetik meg a
szabvány Passattól, és a konszern jól ismert,

turbófeltöltős benzin-, illetve dízelmotorjaival
(TSI, TDI) kerül forgalomba. Ezek közül az
alapnak számító 160 lóerős 1.8 TSI-hez csak
fronthajtást adnak, a kétliteres TDI 140 lóerős
változatához opcióként jár a 4x4-es technika,
a két legerősebb motorhoz – 2.0 TDI/170 LE,
2.0 TSI/210 LE – pedig alapáras lesz az össz-
kerékhajtás és a kétkuplungos, DSG auto-
mata váltó is. A kocsi 2012 májusában jelenik
meg a hazai piacon. Vas Gyula

Fotó: Volkswagen

Címünk: Komárom, Duna rakpart 4726, Central Office irodaház, 3. emelet
Felelős értékesítési vezető: németh tímea
tel: 0905 911 047
email: info@speedfitnesskn.sk
www.speedfitnesskn.sk

nnyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
Hétfő-Péntek: 7:00 - 21:00szombat 8:00 - 12:00

ssPPeeeeDDFFiittnneessss  kkOOmmáárrnnOO

Váltsd valóra nálunk az újévi fogadalmadat!
Hozd magad top formába 
a DOrmiO sPeeDFitness stÚDióban!!!

amennyiben januárban hozol
magaddal egy új vendéget, a te
edzésed ingyenes!!! Hajrá, ajánld
ismerőseidnek speedfitness ed-
zéseinket, hogy együtt érjétek
el a top formátokat! Az előbbiek egyike az AQUA nevű

ötszemélyes kisautó, amely hibrid
meghajtásának köszönhetően mind-
össze 2,89 litert fogyaszt 100 kilo-
méterenként. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy az 1,5 literes, 74 lóerős
benzinmotor és a 61 lóerős villany-
motor itt használt kombinációja je-
lenleg a világ legtakarékosabb hibrid
rendszere. Japánban már decem-
ber végétől kapható, a világ más ré-
szein később Prius C néven kerül
forgalomba. Európában nem fogják
árusítani, ami azonban nem jelenti
azt, hogy
nélkü-

löznünk kell majd egy igen hasonló
kis Toyotát – éppen csak Yaris HSD-
nek fogják hívni...  

A négyszemélyes FT-EV III (Fu-
ture Toyota Electric Vehicle III) vi-
szont tisztán elektromos meghajtású
autó, és gyakorlatilag a már hosz-
szabb ideje forgalomban levő Toyota
iQ „villamosított” változatának te-
kinthető. Kis súlyának és nagy ka-
pacitású akkumulátorainak köszön-
hetően egy feltöltéssel akár 105 ki-
lométert is megtehet, ami egynapos
városi használatra vagy egy rövi-

debb kiruccanásra tökéle-
tesen elég. A mindössze
3,1 méter hosszú, köny-
nyen manőverezhető
jármű 2012-ben jele-
nik meg a piacokon,
ezúttal az európai-
akat is beleértve.

(vgy), 
Fotó: Toyota   

januári akció!

Renáta 6 hét alatt 
9 kg-ot és 8 cm-t fogyott
AZ EMS TRÉNING 
SEGÍTSÉGÉVEL! 

5+1
alkalmas 

bérlet

100 €

Például, hogy aki 18 évnél
fiatalabb sofőr kísérőjeként
nem tudja felmutatni a gép-
járművezetői engedélyét, 30
euróra büntetik. Ezzel együtt
az autósokat nyilvánvalóan
most is a gyorshajtás tarifái
érdeklik a legjobban, ezért
ezeket teljes terjedelmükben
közöljük.

Lakott településen belül: 
6–9 km/óra: 10 € 

10–14 km/óra: 30 € 
15–19 km/óra: 60 € 
20–24 km/óra: 100 € 
25–29 km/óra: 130 € 
30–34 km/óra: 150 € 
35–39 km/óra: 200 € 
40–44 km/óra: eljárás indul 

45–49 km/óra: eljárás indul 
50–54 km/óra: eljárás indul 
55–59 km/óra: eljárás indul 
60–64 km/óra: eljárás indul 
65–69 km/óra: eljárás indul 
70 km/óra felett: eljárás indul

Lakott településen kívül: 
10–14 km/óra: 20 € 
15–19 km/óra: 30 € 
20–24 km/óra: 40 € 
21–29 km/óra: 60 € 
30–34 km/óra: 100 € 
35–39 km/óra: 150 € 
40–44 km/óra: 200 € 
45–49 km/óra: 280 € 
50–54 km/óra: eljárás indul 
55–59 km/óra: eljárás indul 
60–64 km/óra: eljárás indul 
64–69 km/óra: eljárás indul 
70 km/óra felett: eljárás indul 

És végül, de nem utolsó-
sorban: a közlekedési táblá-
val balesetveszélyesnek je-
lölt útszakaszokon elkövetett
kihágásokért 20 százalékos
„felárat” számláz a rendőr-
ség.

V. Gy. 

Szigorúbb büntetések! 
Bár a közlekedési törvényt még tavaly novemberben

módosították, a büntetések új díjszabásait csak köz-
vetlenül az év vége előtt tette közzé a belügyminiszté-
rium. A tételek között több újdonság is van. 

km/h

Az 1981 januárjában megalakult nagymegyeri társulat léte-
zése alatt először fordult elő, hogy egy kalendáriumi évben

három darabbal is fellépett (Portugál, Au revoir, Furcsa pár).

A Csigáknak sikerült ba-
ráti kapcsolatot kialakíta-
niuk a Balaton melletti Gye-
nesdiás természetjáróival
is, így már idén májusban
várják őket egy ottani kö-
zös túrázásra – hangzott el
ez is a nagymegyeriek de -
cember 10-én megtartott
évértékelő gyűlésén. Ollé
Sándor klubelnök el-
mondta, egy alkalommal
még Ausztriában is gyalog-
túráztak, de a tervezett ak-
cióik nagy része Szlovákiá-
ban valósult meg. Jártak az
Alacsony- és Magas-Fátrá-
ban, Martinban résztvevői
voltak az országos turista-
találkozónak, ahol a legné-
pesebb küldöttség éppen
az övék volt. A Kovácspa-
tak melletti dombok ösvé-
nyeit is bejárták. A nagy-
megyeriek a közelebbi ré-
gió hagyományos túráiról
sem hiányoztak, a Duna-
szerdahelyi járás termé-
szetjáró klubjainak sze-

zonnyitó akcióját az utóbbi
években már rendszeresen
a Csigák szervezik márci-
usban, legutóbb a Komá-
romi járásbeli Gellérből in-
dultak el az ottani kanális-
partok mentén Nagyme-
gyerre. 

A mintegy száz tagot
számláló egyesület a ba-
rangolásokon kívül kerék-
pártúrákat is szervez, ami-
ből az előző esztendőkhöz
képest kevesebb valósult
meg az elmúlt évben. Ezen

már idén szeretnének javí-
tani. Kezdeményezésükre,
és az országos szervezet
anyagi támogatásával, de-
cemberben elkezdték
Nagymegyer környékén az
első hivatalos turistaútjel-
zéseket is kirakni – három
szakaszt látnak el táblák-
kal, egy a város körül, a
másik kettő pedig a Csicsó
közelében lévő Duna hol-
tágáig, helyi nevén a lioni-
tóig, illetve Bősig lesz kije-
lölve. Idén már harmincöt
akcióval számol a klub,
melynek elnöke a járási
szervezet elnöki posztját is
betölti, sőt mi több, tagja az
országos szövetség veze-
tésének is.

Kép és szöveg: 
Kovács Zoltán

A legek éve volt 
a Poloska Színház életében

A Poloska Színház az idei eszten-
dőben tartotta a legtöbb előadást is
egy kalendáriumi év alatt, számszerint
huszonegyet, ezeket összesen 2350
néző tekintette meg (átlagosan 112
néző). Idén először szerepelt két or-
szágos fesztiválon is a társulat (Ko-
márom - versenyprogramban, Szepsi
- vendégelőadás). Először fordult elő,
hogy Szlovákián kívül két másik or-
szágban is fellépett a Poloska (Cseh-
ország, Magyarország). Az eddig leg-
többet játszott darab, Egressy Zoltán:
Portugál című tragikomédiája már 27
előadást ért meg (2009-ben 16, 2010-
ben 7 és 2011-ben 4 alkalommal lát-
hatta a közönség), ezt a darabot 2011-ben szerette volna még há-
romszor eljátszani a műkedvelőkből álló csoport, hogy a harminc elő-
adás szimbolizálja a Poloska Színház 30 évét. Sajnos, egészségügyi
okok miatt ez ősszel nem sikerülhetett, de az elmaradt három fellé-
pést 2012-ben igyekszik a színház megvalósítani.  Egy kalendáriumi
évben 16 előadást élt meg (2011-ben) a Furcsa pár, ugyanannyit,
mint az eddigi csúcstartó Portugál (2009-ben). Az idei volt az az esz-
tendő, amikor négy egymást követő évben is sikerült új darabot be-
mutatni (2008 - Au revoir, 2009 - Portugál, 2010 - A pincér, 2011 - Fur-
csa pár). Előtte ez csak három egymást követő évben sikerült (1985
- 1986 - 1987 és 1989 - 1990 - 1991). Kovács Zoltán 

Hegyeken-völgyeken át barangoltak
Az elmúlt esztendőben sem tétlenkedtek a Nagy-

megyeri Csigák Turistaklub tagjai. A 2011-es évre
betervezett akcióik közül a legtöbb Szlovákiában va-
lósult meg, de néhány alkalommal Magyarországra is
átrándultak. Gyalogtúráik során jártak a Győrhöz kö-
zeli Sokorói-dombságon vagy éppenséggel a Sopron
környéki hegyekben. 

Dúžik Zsuzsanna: „A bizonyta-
lanság végigkísérte  az egész
éves gazdálkodásunkat”
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Aképviselő-testület novemberi ülésén
foglalkoztak a többfunkciós ház meg-

építésének tervezetével. A képviselők
azonban úgy döntöttek, hogy nem adják
el a többfunkciós ház és az autóbusz vá-
rótermének megépítésére szolgáló föld-
területet.

„Az év folyamán a városhoz több kérvény
érkezett a földterület megvásárlásának szán-
dékáról. A problémát a pénzügyi és a vállal-
kozói bizottság is megtárgyalta és úgy hatá-
roztak, hogy a területet a város területrende-
zési terveiben kidolgozott célra lehet felhasz-
nálni, ezért javasolták a közbeszerzés kiírását
a földterület eladására. Feltételként azt is jó-
váhagyták, hogy a többfunkciós házban le-
gyen váróterem, szociális helyiségek és az
épület környékén zöld terület. A képviselő-tes-
tület egy szakmai bizottságot nevez ki a beér-
kezett kérvények, tervezetek megítélésére” –
nyilatkozta Zemko Margit polgármester. 

A témában a képviselők véleménye is
megosztott volt, mivel a jelenlévők közül hár-
man szavaztak mellette, hárman ellene és
hárman tartózkodtak. A határozat végül is
nem került elfogadásra.

A képviselők elfogadták a Városi Sportklub
kérvényének meghosszabbítását a várostól
kapott kölcsön visszafizetésére, amivel a
Szlovák Gázműveknek tartoztak. 

Még a júniusi ülésen hoztak határozatot,
hogy a sportklub az év végéig fizesse visz-
sza a 8 547 eurós kölcsönt a városnak.
Felszólították a sportklub vezetőit, hogy
írásban ismertessék az említett időszakra
szóló gazdasági jelentésüket. A város al-
polgármestere és a pénzügyi bizottság el-
nöke, Karol Lovász tájékoztatta a képvise-
lőket a sportklubban lefolytatott könyvelési
ellenőrzésről. Ennek alapján a jelenlegi ve-
zetés a klub gazdálkodásához felelősség-
teljesen áll hozzá, minden kiadásuk köny-
velési számlákkal van alátámasztva, így
minden feltétel adott arra, hogy vissza tud-
ják fizetni a kölcsönt a következő év folya-
mán.

A képviselő-testület végül úgy határozott,
hogy a kölcsön visszafizetésére haladékot
kap a sportklub. Az új időpont 2012. dec-
ember 31.

A képviselők lehetővé tették a város új fő-
ellenőrének, Koloman Csergének, hogy
folytathatja a vállalkozói tevékenységét. A
képviselők beleegyezésére azért volt szük-
ség, mivel a törvény értelmében az ötven
százalékos munkaidő betöltése mellett,
szükség van a képviselők jóváhagyására.

A képviselők határozata értelmében a ki-
selejtezett városi vagyont börze formájá-
ban szeretnék értékesíteni. 

(miriák)

A sportklub haladékot kapott

ARákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programja
keretében 2011 szeptembere és decembere között

3284 szlovákiai magyar iskolakezdőnek adták át 91
helyszínen, a magyar civilek és önkormányzatok ösz-
szefogását és szolidaritását kifejező beiratkozási ösz-
töndíjat. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja
2004 óta zajlik azzal a céllal, hogy minél több felvidéki
magyarul beszélő gyermeket írassanak szülei magyar
tannyelvű iskolába.

Már egy éve Tóth Péter személyében
új polgármester tevékenykedik Szi-

lason. Vajlik Gyula, az előző polgármes-
ter, aki a 2010-es választások után nyug-
díjba vonult, 34 évig volt a falu első em-
bere. Ilyen hosszú ideig kevesen szor-
goskodtak régiónkban ebben a tisztség-
ben. Ez alatt az idő alatt Vajlik Gyula sok
mindent tett a falu érdekében. 

Egy évvel ezelőtt azonban egy fiatal, agi-
lis polgármester került a székbe, aki nagy ter-
vekkel, és tettekkel indult neki az önkor-
mányzati munkának, de néhány hónap el-
teltével rá kellett döbbenie, egészen más kí-
vülről szemlélni az eseményeket, és más a
polgármesteri székből, főleg egy ilyen kis-
községben, mint amilyen Szilas. 

A napokban meglátogattuk Tóth Pétert,
Szilas polgármesterét, és kértük, foglalja
össze az egy év történéseit. „Úgy gondo-
lom, a nehéz gazdasági helyzet ellenére, si-
keres évet tudhatunk magunk mögött. Már-
cius hónaptól bekapcsolódtunk a Munka
Szociális és Családügyi Hivatal által meg-
hirdetett programba, így sikerült 14 ember-
nek munkát biztosítanunk a falu területén. A
munkájuknak is köszönhetően folyamatosan
megújultak a falu zöld területei, és újból
használható állapotba került a futballpálya. A
komposztáló mögötti kiserdőt is sikerült kita-
karítani, amit legnagyobb örömömre a falu fi-
ataljai rögtön fel is fedeztek maguknak. Si-
került továbbá kijavítani a Temető-sori vízel-
vezető árkot, körbeárkolni a komposztáló te-
rületét, ezzel is enyhítve az esetleges bel-
vízzel kapcsolatos gondokat. A régi,
használaton kívüli játszótér felújításával és

áthelyezésével sikerült a fiatalabb korosz-
tály számára is tennünk valamit. A szökőkút
környékét is megpróbáltuk rendbe rakni, új
smaragd tujákat ültettünk, de azokat sajnos,
a későbbiek folyamán ellopták. Február vé-
gén megalakult a SZISZETA, amely már fo-
galom a környék nyugdíjasai közt. A klub
tagjai azóta is kiveszik részüket minden he-
lyi rendezvényből. Márciusban a „Kihívás
napja“ alkalmából a fiatalokat is sikerült meg-
mozgatnunk egy kicsit. Április végén 60 em-
ber kapcsolódott be a „Tiszta falu, tiszta
porta“ elnevezésü faluszépítési akcióba. Jú-
niusban sikerült egy nagyon családias han-
gulatban zajló gyermeknappal egybekötött
falunapot megrendeznünk a helyi önkéntes
tűzoltószervezet és a SZISZETA segítségé-
vel. Júliustól szeptemberig megvalósítottuk a
kastélykert (itt kapott helyet az újszülöttek
rózsakertje) és a tölgyfa körüli terület parko-
sítását, amelyre Nyitra megye „Leader“ prog-
ramjából sikerült pénzt biztosítanunk. Au-
gusztus végén horgász- és halászléfőző ver-
senyt tartottunk a tó partján, ahol megjelent
a falu apraja-nagyja. Sikerült megnyitnunk az
egész napos óvodát is 17 gyermekes lét-
számmal. Szeptemberben, amikor eljött a
kerti hulladék felhasználásának szezonja,
örömömre szolgált, hogy az emberek éltek a
komposztáló kínálta lehetőségekkel. Sajnos
az örömbe üröm is vegyült, amikor rájöttünk,
hogy egyes emberek összekeverték a kom-
posztálót a szemétteleppel. Legnagyobb
meglepetésünkre a sok zöld hulladék alatt
betondarabok és különböző építési hulladé-
kok jelentek meg. Sajnos, néhány ember
hozzáállása megkeseríti mások munkáját.
Ennek „köszönhetően“ a darálón 800 € ér-
tékű kár keletkezett.

Az év végén kaptuk a jó hírt, a „Nadácia
SPP“ alapból sikeresen pályáztunk a kis
néptáncosaink részére, 1100 euró értékben. 

A 2012-es év sem mutatkozik könnyűnek.
Pályázatot nyújtottunk be a kultúrház és a
községi hivatal felújítására, ezenkívül kisebb
pályázatokon indultunk a falu fejlesztésével
kapcsolatosan, amelyek remélem sikeresek
lesznek. Amit fontosnak tartok megemlíteni,
2012-ben nem emelkednek a helyi adók és il-
letékek.“

Arra a kérdésre, mit vár az új esztendőtől,
Tóth Péter polgármester a következőket
mondta: „Mindenképpen szeretnénk a tava-
lyi sikeres rendezvényeinket idén is megtar-
tani. Főleg azokat, melyek közösségformá-
lóknak bizonyultak. Persze ennek megren-
dezésében nagy szerepet játszik a pénz,
amiből manapság egyre nagyobb hiány van”
– fejezte be mondanivalóját Szilas polgár-
mestere.

Kép és szöveg: -pint-

Sikeres beiratkozási
ösztöndíj program
Marcelháza - Ógyalla

Szilas

A beiratkozási program minden év decemberében kezdő-
dik, amikor is valamennyi óvodába járó magyar gyermeket
igyekeznek megajándékozni, szüleikhez pedig egy levelet
juttatnak el, a magyar iskolaválasztás mellett szóló érvekkel
együtt. (2011 decemberében ez az ajándék és levél 12 775
óvodás gyermekhez jutott el). Marcelházán és Ógyallán zá-
rult a szeptember elején Kassán kezdődött ösztöndíjátadás.

Marcelházán Duka Róbert igazgató köszöntötte a vendé-
geket: Halzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét, Hortai
Évát, a Komárom és Vidéke Célalap elnökét és Csáky Cson-
gort, a Rákóczi Szövetség főtitkárát. Az iskola tanulóinak rö-
vid kultúrműsora után Halzl József 17 marcelházi családnak
kiosztotta az ösztöndíjat. 

„Azt hiszem, nem fognak csalódni ebben az iskolában, és
abban sem, hogy magyar iskolába íratták gyermeküket.
Olyan többlettudás birtokába jutnak gyermekeik, amit más
helyen nem kapnának meg” - mondta Halzl József.

A 2011/2012-es tanévre szóló beiratkozási ösztöndíj át-
adásának utolsó állomása Ógyalla volt. Az eseményre a
Feszty Árpád Alapiskola emlékszobájában került sor. A ven-
dégeket és a megjelenteket Dibusz János igazgató köszön-
tötte, majd az iskola és óvoda tanulói rövid kultúrműsorral kö-
szöntötték a vendégeket. Az ösztöndíjakat itt is személyesen
Halzl József elnök adta át a megjelent tizenkét ógyallai, hét
szentpéteri és négy martosi családnak. A szerény, meghitt
ünnepség után a jelenlevők megtekinthették Nagy Vitéz Já-
nos fafaragó művész tárlatát és a Feszty rajzpályázat díj-
nyertes alkotásait. (miriák)

A szerző felvétele

Szilason mindig történik valami

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA
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Aszlovák parlament
döntése értelmében

2009. január 1-jétől az au-
tópályákon, a gyorsfor-
galmi utakon és az első
osztályú közutakon beve-
zették az elektronikus út-
díjrendszert a 3,5 tonna
feletti járművekre. Az
elektronikus útdíjrend-
szer összesen 2400 kilo-
méter autópályára, gyors-
forgalmi útra és más, jel-
zett útra terjed ki. Ebből
az első osztályú utak 1461
kilométert tesznek ki.

Az ennél kisebb tömegű
gépkocsik esetében a mat-
ricás megoldás maradt ér-
vényben. Az útdíj fizetése
alól mentesülnek a bel-
ügyminisztérium, a honvé-
delmi minisztérium, az út-
karbantartó vállalat, az or-
szágos mentőszolgálat, va-
lamint a NATO járművei. 

Nyitra megye regionális
útkezelőségei összesen
2541 kilométernyi első, má-
sod- és harmadosztályú út
karbantartását végzik, eb-
ből 2041 kilométer megyei
út része, a fennmaradó
részt pedig az állami útke-
zelőséggel kötött szerződés
alapján tartják rendben.

A megnövekedett kamion-
forgalom komoly fejtörést
okozott több régióban. Ezért
a Nemzeti Autópálya-társa-
ság és a Fuvarozók Társu-
lása (Cesmad) újabb közle-
kedési táblákat fognak kihe-
lyezni a II.és III. osztályú
utakra, a tranzit-kamion
közlekedésre. Az illetékes
hatóság felmérést végzett a
problémás kereszteződé-
sekben. Elsősorban azokra
gondoltak, ahol a II.és III.
osztályú utak rákötődnek a
gyorsforgalmi útra. Ezek
esetében a súlykorlátozás
(12 tonna) tábla azt jelzi
majd, hogy az úton a táblán

megjelöltnél nagyobb össz-
tömegű járművel (járműsze-
relvénnyel) közlekedni tilos.
Járásunkban ez Gúta,
Naszvad, Ímely, Perbete és
Szentpéter településeket
érinti.

A Nyitrai kerületben 31
kereszteződésben lesznek
kihelyezve a súlykorlátozási
táblák, amelytől a miniszté-
rium azt várja, hogy a te-
herforgalom ismét a fizetős
autópályákra és a gyorsfor-
galmi utakra terelődik, s ez-
zel  mentesítve lesznek a
másod-, harmadosztályú és
helyi közutak. 

Miriák Ferenc

Járásunk öt településén lesznek 
kihelyezve új súlykorlátozási táblák

Január 6-án a már hagyományos évadnyitóra került
sor az M-klub Rodeó Ranchon, Briežkyn. Erre az al-

kalomra meghívták a bérlőket és azokat, akik rendsze-
resen járnak lovagolni. Az esemény egy háziversennyel
lett megkoronázva, melyben 15-en vettek részt.

Évadnyitó 
a Rodeó Ranchon

Majer Sándor főlovásztól, a western lovaglás  kilencszeres
szlovákiai bajnokától kértünk tájékoztatást az aktuális ese-
ményről, és az idei tervekről. A főlovász elmondta, hogy már
hat éve működik a farm, ahol különböző szolgáltatásokat vé-
geznek. Többek között megemlítette a lótenyésztést, az év-
közi western-versenyeket és a hobbiturizmust, amely az
utóbbi időkben egyre jobban feltörőben van. Az idei évben fő-
leg a hobbi lovasokat szeretnék kiszolgálni, azokat, akik sze-
retnék elsajátítani a lovaglás művészetét. Elsősorban a gye-
rekek jelentkezését várják, de a 40-50 év körüli érdeklődőket
is, hisz az utóbbi időben egyre többen jelentkeznek ebből a
korosztályból. Gondolnak a járásbeli iskolákra is, akik egy
egész napos program keretén belül ismerkedhetnek meg a lo-
vakkal, magával a lovaglással és nem utolsósorban a ter-
mészettel. A Rodeó Ranch lehetőséget kínál a kikapcsoló-
dásra, a hétköznapi stressz levezetésére.

A szórakozás mellett a ranchon bér tartással és ló betö-
réssel is foglalkoznak. Majer Sándor személyében igazi sut-
togóval állnak szemben a betörésre váró lovak. Ezzel kap-
csolatban megemlítette, hogy minden lótartó kérését figye-
lembe veszik, akik ezen a helyen szeretnék „megszelídíteni”
lovaikat. 

Azok, akik kedvet kaptak egy kis lovaglásra, vagy tanulásra
azok jelentkezhetnek Majer Sándornál a 0903 720 767-es
mobilszámon. Kép és szöveg: -pint-
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Komárom, béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 0��/��20 920, 090� �1� ��1, 090� �0� �2�

betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

ADuna-parti községben immár tizenhetedik alkalom-
mal rendeztek nemzetközi sakkversenyt lábatlani,

tokodi, muzslai és helyi amatőr sakkozók részvételével.
A tizenhat résztvevőt és kísérőiket a község polgár-
mestere, Duka Gábor köszöntötte, majd a verseny főbí-
rója Szomjú Péter ismertette a verseny lebonyolítási
rendjét.

Van az évben egy nap, amikor a bo-
rokra áldás hull az égből. Persze nem

elég, ha csak kitöltjük a poharunkba, arra
kérni is kell az áldást. Sőt! Ezen a napon
a szőlősgazdák borukkal egészen a
templomi oltárig mennek. A papi szer-
tartás elvégzése után a frissen megál-
dott borokból tulajdonosaik minden hor-
dójukba csepegtetnek, hogy a benne
lévő nedű ne romoljon meg.

A Szent János-napi boráldás eredetéről
annyit tudunk, hogy a középkori legenda
szerint Aristodemus pogány főpap azt
mondta Szent Jánosnak, hogy akkor haj-
landó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mér-
gezett borral teli kelyhet és az nem árt neki.
A mérget először két gonosztevővel meg-
itatták, akik azonnal meghaltak. Szent János
imádkozott, megáldotta a mérgezett boros
kelyhet, kiitta és semmi baja nem lett, köpe-
nyét a gonosztevőkre terítette, akik feltá-
madtak. A pogányok a főpapjukkal együtt a
látottak alapján megkeresztelkedtek. János
napja tehát a borászok egyik legfontosabb
egyházi ünnepe. A régiónkban már hagyo-
mánnyá vált a Szent János-napi boráldás,
amelyre ezúttal Muzslán, a katolikus temp-
lomban került sor.

A boráldás szertartását Mons. Magyar Ká-
roly párkányi esperes végezte, amelyre az
egyházi méltóságok, borosgazdák mellett

felsorakozott a Vinum Ister-Granum Regionis
Borlovagrend is.

Miután az esperes-plébános megáldotta a
bort, nagy reménysége lehet a gazdáknak a
következő évi jó termésre. A megáldott bo-
rokat a termelők a szentmise végén maguk-
hoz vették, majd otthon ezt a megszentelt
bort hozzátöltögették az új terméshez, meg-
védve, megszentelve azokat is az áldott bor-
ral.

A borászok nagy eseményként várják a
jövő új borainak hosszútávú megtisztulását,
és Szent János szeretetének áldásos érvé-
nyesülését  a Felvidéken. (miriák)

A szerző felvétele

ASzent Orbán Borosgaz-
dák Társulása megalaku-

lása óta több figyelemreméltó
eseményt szervezett a szőlős-
gazdák, borászok, valamint a
nagyközönség részére is.

Az elmúlt évben első alkalom-
mal szervezték meg az Olasz-
rizling Fesztivált, amivel Szent-
péter történelmet írt. Ezt a talál-
kozót a jövőben már nemzetközi
résztvevőkkel kívánják megren-
dezni. Sikeresek az Orbán-napi
„Nyitott Pince Napok” is. A
csőszhegyen és az Új szőlőben
ezen a napon megélénkül az
élet. A finomnál finomabb éte-
lek ínycsiklandozó illata, a jó-
kedv, a vidám hangulat, a bor
kóstolása sok-sok látogatót vonz
ilyenkor erre a környékre.

A decemberben megtartott
közgyűlésen a társulás tagjainak
átadták a tagságot igazoló ok-
mányt, mely díszoklevél kivite-
lezése kapcsán unikumnak szá-
mít.

Ezen a közgyűlésen az új bo-
rok kóstolására is sor került. A
borosgazdák 2011-es évjáratú
boraikat vitték el a kóstolásra (32
bormintát).

(miriák)
Terézia Horváthová felvételei

Szent János-napi boráldás

Nemzetközi sakktorna
Karva

Szentpéter

Karva

A szervezők a „svájci versenymódot“ alkalmazták, ami
azt jelenti, hogy a versenyzőket négy csoportba osztották,
ahol mindeneki játszott mindenkivel. Az egyes játszmák 15
percig tartottak. A csoportok első három helyezettjeit ismét
két csoportba osztották, s a csoportgyőztesek játszottak az
első helyért, ezek után alakult ki a végeredmény: az idei
győztes a tokodaltárói sakkör vezetője, Szomjú Péter lett, a
második helyen Hrabos Gábor, a karvai sakkör vezetője
végzett, míg a harmadik helyet lábatlani versenyző, Nagy
Gábor szerezte meg.

A sakktorna legfiatalabb versenyzője a muzslai Szalai Zol-
tán volt, míg a legidősebb a karvai Michal Kováč.

(miriák), a szerző felvétele

A dobogósok: balról Nagy Gábor, Szomjú Péter, Hrabos Gábor

AKomárom híres
mesterségeit be-

mutató kiállítás-so-
rozat legújabb állo-
másaként a szeke-
res gazdák életét be-
mutató tárlat nyílt a
dél-komáromi Klap-
ka György Múzeum-
ban. 

A szekeres gazdák
egészen a második vi-
lágháborúig végeztek
fuvarozást. Az 1920-
as években Komárom-
ban 112 szekeres
gazda család lakott,
így ma mindkét Komá-
romban élnek szeke-
res gazda-szárma-
zású családok, akik
emléktárgyaikat átad-
ták a kiállításhoz -
mondta el Számadó
Emese, a múzeum
igazgatója.

A kiállítás február
29-ig tekinthető meg.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Kiállítás a komáromi 
szekeres gazdákrólRégió

Sikeres évet zártak

A Szent Orbán Borosgazdák Társulásának vezetősége több
figyelemreméltó eseményt szervezett a szőlősgazdák, borá-
szok, valamint a nagyközönség részére 

A közgyűlésen az új borok kóstolására is sor került

AHatártalanul! program keretében a
soproni Lippai János Kertészeti

Szakképző Iskola 20 fős csoportja négy
napos kirándulást szervezett Szlováki-
ába, ezen belül egy napot töltöttek Kar-
ván, ahol az iskola és a község bemuta-
tására került sor.

Bruckerné Páll Szilvia szakmai igazgató-
helyettes mutatta be a magyarországi iskolát.
Majd kifejtette: „A szakmai kirándulásra azért
volt szükség, mert kevés a magyar-magyar
intézményközi kapcsolat a határ két olda-
lán, mivel a vezetők nem ismerik személye-

sen egymást, soha nem látogattak el például
egy iskolába a határ túlsó oldalán.”

Varga Péter, a Karvai Szakközépiskola
igazgatója elmondta, öröm volt számukra,
hogy a soproni iskola vezetése éppen őket
választotta. A magyarországi vendégek át-
tekintést kaptak az iskolában folyó elméleti
és gyakorlati oktatásról. 

A Kertészet – Határtalanul! projekt jövőre
is folytatódik, amikor a karvai tanulók töltenek
négy napot a Hűség városában és környé-
kén.

(miriák)
A szerző felvétele

Kertészet – Határtalanul!

Szilveszter fogalma szo-
rosan összefügg a vidám,
zajos és főleg bőséges la-
komával, étellel és sok itallal
megtartott mulatozással. A
fiatalok által rendezett házi-
bulik mellett egyre inkább
előtérbe kerülnek a faluhelyen megtartott
szilveszteri bálok, újévi mulatságok. Régi-
ónkban az év végén több helyen is szer-
veztek ilyen jellegű rendezvényeket.

A szilasi önkormányzat nagysikerű szil-
veszteri bált rendezett. Több mint 150 ven-
dég szórakozott közösen. A jó hangulatról
a Domino zenekar gondoskodott, akik reg-
gel 6 óráig húzták a talpalávalót. A rengeteg
tombola közt gazdára talált a meglepetés-
díj is, egy négynapos wellness Hajdúszo-
boszlón két személy részére. Természetesen
a díjak közül nem hiányzott a szilveszteri
szerencsemalac sem.

Lakszakállason szintén tartottak óévbú-
csúztatót. Itt a helyi nyugdíjasklub szervezte

az évvégi kikapcso-
lódást. Telt ház, ki-
váló hangulat,
számtalan díj jelle-
mezte a laki mulat-
ságot, melyen részt

vettek a nagyme-
gyeri illetve a komá-

romfüssi nyugdíjasok
is. Persze ezenkívül na-

gyon sok fiatal is itt búcsúztatta
az óévet. A zenei hangulatról a keszegfalvai
Gold zenekar gondoskodott.

-pint-
Kép: Szukola István

Legtöbben talán a tévé
előtt, kényelmesen, ott-

hon várták az új évet,
azonban voltak szép
számmal olyanok is, akik
vendéglőkben vagy kul-
túrházakban, lakomával
egybekötött mulatással
vagy éppen a szabadban
szervezett tűzijátékkal
köszöntötték a szebbnek,
a boldogabbnak kívánt új
esztendőt. 

Óévbúcsúztató körkép

Mint ahogy arról már beszámoltunk, január 21-én in-
dul a „Kihívás Napja“ ügyességi játékokon alapuló

versenysorozat. Nos, ennek kapcsán január elején vá-
logatóra került sor a szilasi kultúrházban.

A délelőtt megtartott eseményre 12-en jöttek el. Mint ahogy
Bergendi Raffai Zitától, a szilasi csapat vezetőjétől megtud-
tuk, a válogató célja az volt, hogy egy ütőképes csapatot ál-
lítsanak össze, amely jól szerepel majd az egy hónapig tartó
viadalon. A csapatvezető többek között elmondta, hogy a je-
lentkezőket főleg gyorsaságból, kitartásból, labdavezetésből
és koncentrációs képesség szempontjából tesztelték. Egy-
órás válogatás után kiderült, kik azok, akik képviselik Szilas
községet a Kihívás Napján. Ezek a személyek már a jövő hét
folyamán elkezdik a rendszeres felkészülést heti egy illetve
két alkalommal, hogy a január 21-i első fordulóban jó for-
mában legyenek, és méltóképpen szerepeljenek a megmé-
rettetésen – mondta Bergendi Raffai Zita, a szilasi csapat ko-
ordinátora. A versenyekről, azok kimeneteléről a DELTA he-
tilap hetente tájékoztatja majd az olvasókat.

Kép és szöveg: -pint-

Kihívás Napja válogató

Szilas
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Első fotóm

gádor roman
Csallóközaranyos

(3200/50)

Volaříková matilda lili
Karva

(2850/47)

Szabó Dávid
Gúta

(3750/51)
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FOrDÍtás 120 nYelVre
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

„Egy könnycsepp a szemünkben még éred él,
Egy gyertya az asztalon még érted ég.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Mi soha nem feledünk el Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Stefankó Istvánra Marcelházán,

akinek szerető szíve január 12-én örökre megszűnt do-
bogni. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot ezen a szomorú 1. évfordulón.

Felesége és gyermekei családjaikkal.
Az vigasztal csupán, ahol most vagy, ott már semmi se fáj.

• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• „Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai
kitüntetéseket, porceláno-
kat, ezüst érmeket, kris-
tályt, papír- és érme-pén-
zeket, képeslapokat, régi-
ségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Krém zenekar - Face-
book! Tel.: 0907 272 399.
• Kiadó garázs a II. Lakó-
telepen, 50 €/hó. Tel.: 0918
498 050.
• Eladom vagy elcseré-
lem részben felújított
Klapka lakótelepi 3-szobás
lakásomat, 2-szobásra az
I. és II. lakótelepen, Tel.:
0902 896 079.
• Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.:
0907 492 539.
• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Komárom, Župná 14,
az Allianz épületében. Tel.:
0907 452 538. ás 
• Kétszobás olcsó albérle-
tet keresek. Tel.: 0907 627
015.
• Virten családi ház emele-
tén lakás kiadó. Tel.: 0903
794 161.
• Gútán – Csergőn eladó 4-
áras telek, 3.000 €. Tel.:
0944 210 660.
• Eladó 4-éves csikó, papí-
rokkal. Tel.: 0915 771 107.
• Vállalkozásunkhoz szor-
galmas, céltudatos partnere-
ket keresünk. Tel.: 0905 478
273.
• Výrub stromov aj v sťa-
žených podmienkach. Faki-
vágás nehezen megközelít-
hető helyeken is. Tel.: 0903
455 997.
• Eladó Zetor 5341, gy.év:
2000, nagyon jó állapotban,
ár: 14.300 €. Tel.: 0903 455
997.
• Gyorskölcsön diszkréten,
személyre szabva. Hívjon bi-
zalommal, mindent elinté-
zek. Tel.: 0905 655 829.
• Predám sudové víno z
vlastnej pivnice. Rizling
vlašský, Irsai Olivér, Fran-
kovka. 1 liter/1 €- najmenší
odber 5 l. Kontakt: 0907 740
618.
• Predám zateplený, obno-
vený, dvojizbový byt na Sta-
ničnej ulici. Cena dohodou.
Tel.: 0903 232 955.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.

Újszülöttek:
Socha Károly Mátyás (Komárom); Botoš Matúš (Ógyalla –
Nová Trstená); Varga Lili (Komárom); Harangozó Cynthia
(Keszegfalva); Asztalos Teo (Ímely); Molnár Máté (Neme-
sócsa); Leszkóová Jenifer (Szentpéter); Szabó Dávid
(Gúta); Csinger Oliver (Ekel); Szabóová Elissa (Ógyalla);
Szenczi Dávid (Komárom); Stojková Sabrina (Bajcs); Gódor
Roman (Csallóközaranyos); Volaříková Matilda Lili (Karva);
Kacz Kristóf (Csallóközaranyos); Csicsó Brendon (Lándor);
Bereczk Gábor és Bereczk Gergő (Csallóközaranyos); Ma-
rosi Alexa (Gúta); Gaál Dominik (Komárom); Takács Adam
(Komárom)Szabóová Elissa

Ógyalla
(3850/51)

Január 15-én ünnepelte 
55. születésnapját 

Viderman János 
Marcelházán.

Ez alkalomból kívánunk neki hosszú bol-
dog életet, sok jó egészséget, családi

békességet és szeretetet: szerető felesége, fia Valér, me-
nye Évike, lányai Kitti barátjával Maťoval, Zita és Zsu-
zsika. Mindenki nevében sok puszit küld a kis Nina.

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

Veszprémi Rebeka

Január 9-én ünnepli 
7. születésnapját 

Veszprémi Rebeka 
Csallóközaranyoson.

Köszönti őt: anya, Józsi, 
testvérei Kristóf és Karmen,
mama, dédi papa és 
Szabolcs Erikával.

www.massagestudio.sk

Komáromban 
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Pihenje ki 
fáradalmait

masszázzsal!
Fájó szívvel emlékezünk január 14-én, 

halálának harmadik évfordulóján 

Csontos Józsefre 
(Hetény).

A gyászoló család.

Január 12-én ünnepli
hetedik születésnapját 
Csontos Lacika 

Hetényen.
E szép ünnep alkalmá-

ból szívből 
köszöntik őt: Joli mama,

Gizi dédi, Laci bátya,
Kristóf, Panni néni és 
családja, Bözsike és

Ede bá.

„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
1-éves lettél, édes pici lányunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!“

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“

Január 5-én ünnepelte 
15. születésnapját

Csepi Anikó 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulál: 

anya és az egész család.

„Öt éve már, hogy először sírtál,
Öt szál gyertya ég a szülinapi tortán.
Köszöntünk Téged, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Az életben szerencse kísérjen.“
Január 10-én ünnepli 5. születésnapját 

Motajcsek Flóra 
Ekelen.

Boldog szülinapot kíván Neked: anya, apa, kis-
hugod Fanni, a nagyszülők, a keresztszülők, a dé-
did, nagybátyád és mindenki, aki szeret Téged.

Megemlékezés

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“

Fájó szívvel emlékezünk december 23-án, 
halálának 3. évfordulóján

Varga Terézre szül. Mészáros 
Őrsújfalun.

Emlékét örökké őrzik: férje, gyermekei és unokái.

Nagy Patrícia (Pozsonyeperjes)
január 9-én 7 éves,

Boldoghy László (Komárom)
január 2-án 56 éves,

Márk (Hidaskürt) január 6-án 
fél éves.

Szívből köszöntjük őket, jó egészséget,
sok boldogságot kívánunk: Boldoghy,
Nagy és a Cződör család, valamint La-
cika Írországból.

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökké véget ért.“

„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat.
Bennünk él az arcod, meleg tekinteted,
Simogató, dolgos kezed.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet.“

Fájó szívvel emlékezünk január 13-án, halálának 

4. évfordulóján Šulák Máriára Madaron.
Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük. 

Férje, fiai, menyei, unokái, unokamenye, 
a kis dédunoka és az egész rokonság.

Január 3-án ünnepelte
1-éves születésnapját drága 

kicsi lányunk Hanka Csallóközaranyoson.

E szép ünnep
alkalmából szívből

köszöntjük őt: 
anya, apa és az
egész család.

Dám do prenájmu pre-
dajný priestor č. 55 na
prízemí budovy Nákup-
ného centra Komárno,
nám. Kossutha od
1.2.2012. Kontakt na tel.
čísle: 0948 205 107.

A kenéstechnikával
foglalkozó Metagold
s.r.o. munkahely mellett
végezhető, másodállási
lehetőséget kínál a mun-
kavégzéstől függően, fo-
lyamatosan növekvő
havi jövedelemmel. Info:
0948 221 339, 035/777
8763.

Az ünnepek kiürítették a
pénztárcáját? 

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Német-
országban, Ausztriában
dolgozók (agentúra is),
nyugdíjasok, vállalkozók
részére is.

ElEKtro tV SZErViZ
lAmi gábor 
(bátorkeszi)

tel.: 0905/ 239 403
tV, lCD, PlAZmA 

KÉSZÜlÉKEK
gYorS, mEgbÍZHAtÓ 
jAVÍtáSát VállAlom

• Lacno prenajmem 3-iz-
bový byt. Tel.: 0908 722 617.
• Eladó 2-hónapos üsző-
borjú vagy elcserélem kis-
malacra. Tel.: 0908 567 830.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838.
• Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.: 0905 666
838.
• Predám starší RD v Mar-
celovej, 16.000 €. Tel.: 0911
204 962.

• Vennék saját fűtésű lakást
Komáromban, vagy családi
házat, minimum 8 ár tekek-
kel. Tel.: 0905 512 441.
• Kiadó 3-szobás lakás Ko-
máromban. Tel.: 0915 220
568.
• Predám: Opel Vectra 1.6
B, 16 V, r.v.: 97-Caravan,
1.800 €. Tel.: 035/7740122.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Szobafestés, mázolás,
parkettázás, minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség, mindenben segítek.
Tel.: 0903 783 477.
• Fakivágást, tűzifa össze-

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

Elérhetőségeink:   
Tel/fax: 035 77 01 152
Mobil: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk
www.diderot.sk

5eurós vásárlási
utalvány

�

Az utalvány január végéig váltható be.

Ha Ön megvásárolja A Komárom, A
DunA gibrAltárjA című képes al-
bumot a                     könyvesboltban,
ezen utalvány felmutatásával 5 eu-
rós árkedvezményben részesül.

Az album révkomárom kétezer
esztendős történéseit mutatja be ké-
pek és dokumentumok tükrében. A
könyv magyar és szlovák nyelven is
megvásárolható.

vágását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Karbantartás, javítás, sze-
relés, hibaelhárítás háztar-
tásban. Tel.: 0902 841 761.
• Eladók féláron kerti padok,
2 pad + asztal 8 személyes
most 210 €. Tel.: 0915 270
685.
• Eladó kandallóba való be-
gyújtós keményfa, egy köteg
0,50 €. Tel.: 0915 270 685.
• Predám s LV 2-izbový byt
v KN, prerobený blízko Is-
tera. Tel.: 0918 352 708.
• Predám plyšovú gaučovú
súpravu zlatožltej farby. Tel.:
0918 352 708.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Emeletes családi ház ked-
vezményes áron, Keszegfal-
ván eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Kiskerekű utánfutó eladó,
papírok nélkül. Tel.:
035/7776 506.
• Zásobovanie a rozvoz to-
varu do 1,5 t. Tel.: 0908 585
387.
• Predaj a oprava bicyklov,
eladás – javítás.  Župná 8.

• Műanyag ablakok és biz-
tonsági ajtók szerelése. Tel.:
0908 585 387.
• Autopožičovňa – autóköl-
csönző. Tel.: 0907 568 786.
• Eladó Audi 80, diesel,
gy.év: 93, téli-nyári gumival,

ár: 1200 €. Tel.: 0905 245
832.
• Eladó Citroen Xantia com bi
diesel (1996). Elektromos ab-
lakemelő, klíma, központi zár.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 151 314.
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Dopravné nehody
Dňa 31. decembra 2011 v čase okolo 23.58 hod. Štefan

L. v obci Brestovec smerom od mesta Veľký Meder do
centra obce Brestovec viedol osobné motorové vozidlo zn.
Škoda Felícia, pričom sa nevenoval vedeniu vozidla a s vo-
zidlom zišiel mimo cestu, kde narazil do stromu a po náraze
ostal mimo vozovky. Vodič bol následne podrobený dycho-
vej skúške s výsledkom 0,56 mg/l alkoholu v dychu, čím
vykonával v stave vylučujúcom  spôsobilosť, ktorý si privo-
dil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo činnosť, pri
ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo
spôsobiť značnú škodu na majetku. Pri dopravnej nehode
došlo k materiálnej škode na osobnom motorovom vozidle
zn. Škoda Felícia vo výške cca 600 eur. Pri dopravnej ne-
hode vodič utrpel zranenia s predpokladanou dobou lieče-
nia cca 5 dní. Štefanovi L. bolo vznesené obvinenie pre pre-
čin „Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“.

Ostatné udalosti
Ladislav L. dňa 20. novembra 2011 v čase okolo 02.05

hod. v obci Kližská Nemá viedol osobné motorové vozidlo
zn. Ford, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou Po-
lície. Počas kontroly bola vykonaná  dychová skúška  na
zistenie množstva alkoholu v dychu s výsledkom 0,86 mg/l
alkoholu v dychu. Za uvedené konanie mu bolo dňa 25. de-
cembra 2011 vznesené obvinenie pre prečin „Ohrozenie
pod vplyvom návykovej látky".

•  •  •
V dobe od 28. novembra 2011 do dňa 26. decembra

2011 v obci Svätý Peter Kristián Č.  neoprávnene vnikol do
dvora rodinného domu preskočením betónového oplotenia,
po čom vyliezol na garáž a cez okno vnikol do garáže, z
ktorej odcudzil rôzne nástroje a pracovné stroje ku škode
poškodeného vo výške cca 867 eur. Za uvedené konanie
mu bolo vznesené obvinenie za prečin krádeže a prečin
porušovanie domovej slobody.

•  •  •
V presne nezistenom čase od 01. mája 2010 do 21. de-

cembra 2011 v  obci Nesvady sa uskutočnil neoprávnený
zásah do technického vybavenia telekomunikačného za-
riadenia zapojením dvoch drôtikov do účastníckeho roz-
vodu verejného telefónneho automatu, inštalovaného v
prízemnej časti budovy Slovenskej pošty a ktoré boli za-
vedené do bytu  nachádzajúcom sa v uvedenej budove,
kde boli napojené na koncové zariadenie a z ktorého bez
úhrady boli uskutočnené odchádzajúce volania na ťarchu
účastníckeho čísla. Pre poškodenú spoločnosť bola spô-
sobená škoda vo výške cca 1.079 eur. Dňa 28. decembra
2011 bolo za vyyššie uvedený skutok vznesené obvinenie
Antonovi S. za prečin neoprávneného obohatenia.

V pondelok 9. 1. predpokladám v na-
šom regióne skoro zimné počasie, poloob-
lačno, neskôr pribúdanie veľkej oblačnosti
až zamračené a snehové prehánky, ve-
terno. Množstvo snehu do 1 cm. Nočná
teplota od - 2 do  0  ̊C, denná teplota od 
+ 2 do + 4  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 10 - 14
m/s.   

V utorok 10. 1. predpokladám v našom
regióne podobne ako v pondelok, oblačno
a miestami snehové prehánky, veterno.
Množstvo snehu do 1 cm. Nočná teplota od
¬- 3 do - 1  ̊C, denná teplota od  + 2 do + 4
̊C. Čerstvý  SZ vietor do 10 – 14 m/s. 

V stredu 11. 1. predpokladám v našom
regióne teplejšie ako doteraz, oblačno, ale
bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C,
cez deň od + 3 do + 5  ̊C. Mierny SZ vietor
do 4 - 6 m/s.  

Vo štvrtok 12. 1. predpokladám v na-
šom regióne podobne ako v stredu, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 2 do
0  ̊C, cez deň od + 3 do + 5  ̊C. Slabý SZ 
vietor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 13. 1.  predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, vcelku ob-
lačno a miestami dažďové prehánky.
Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od
- 1 do + 1  ̊C, denná  teplota od + 4 do + 6
̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14
km/h.)  

V sobotu 14. 1 predpokladám v našom
regióne o niečo chladnejšie, oblačno a len
miestami slabé dažďové prehánky.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
- 1  do + 1  ̊C, denná teplota od + 3  do + 5
̊C. Slabý Z, SZ vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 -
14 km/h.)  

V nedeľu 15. 1. predpokladám v našom
regióne všetko, len nie zimné počasie. Ob-
lačno, časom až zamračené a možnosť daž-
ďových prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, cez deň od
+ 3 do + 5  ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.  

V nasledujúcom týždni  očakávam teplé a
daždivé, nie zimné počasie.

S pozdravom „ Bude ešte aj krajšie počasie.” 
Dr. Meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 9. 01 - 15. 01

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"b" kategóriás képzések és továbbképzések 

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

Na sklonku minulého roka si Hurba-
novčania pripomenuli dve okrúhle ju-

bileá – 140. výročie založenia tamojšej
hvezdárne a 170. výročie narodenia jej
zakladateľa Mikuláša Konkolyho-Thege.

Na malej slávnosti po úvodných slovách
generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej
hvezdárne Teodora Pintéra túto najstaršiu a
najznámejšiu inštitúciu svojho druhu u nás
pozdravili viacerí hostia, medzi nimi primá-
torka Hurbanova Margita Zemková. 

Všetci vysoko ocenili dielo vedca európ-
skeho mena Konkolyho-Thege, ktorý pred
140 rokmi rozbehol astronomické i meteoro-
logické aktivity a od roku 1893 aj geomag-
netické pozorovania. Rozvoju vedy obetoval
všetok svoj čas i majetok, napokon dobre
vybavené observatóriá venoval štátu. Bol
všestranne erudovaným človekom, napríklad
komponoval hudobné skladby, maľoval ob-
razy, ba vyznal sa aj v cudzokrajných drevi-
nách, veď nebolo jedinej zahraničnej cesty,
z ktorej by do parku hvezdárne nedoniesol
zopár u nás neznámych stromov, či kríkov.

Žiaľ, aj takého vzácneho človeka stretávajú
nešťastia – Konkoly mal dvoch potomkov,
ktorí však zomreli v útlom veku. Konkoly-
Thege sa narodil 20. januára 1842, zomrel
17. februára 1916, je pochovaný v Hurba-
nove.

Ako vo svojom prejave zvýraznil pracovník
hvezdárne Ladislav Druga, táto ustanovizeň
bola s výnimkou rokov 1938 až 1961 nepre-
tržite činná a dosiahla viaceré úspechy. Dá
sa napríklad predpokladať, že za jej múrmi
sa zrodila náuka o kvantovej teórii (mimori-
adne významný fyzikálny objav), a to naj-
menej o desať rokov skôr, ako bola inými
vedcami vyhlásená. 

Hvezdáreň zorganizovala trinásť expedícií
za úplným zatmením Slnka, z toho prvú ešte
roku 1936 do Ruska. V jej priestoroch boli
nainštalované azda prvé astronomické šachy
na svete. Tu sa vyrábajú aj malé ďalekohľady
pre astronomické krúžky.  Jej pracovníci po-
mohli rozvinúť Štefánikov astronomický od-
kaz vo viacerých štátoch sveta.

Úlohy tohto pracoviska do budúcnosti
možno stručne zhrnúť takto: Bádať medzi
hviezdami, súčasne aspoň trocha priblížiť
vesmír ľuďom lačným po nových poznat-
koch. fb

Dom Matice slovenskej
v Komárne každú je-

seň organizuje súťaž detí
v prednese slovenských
ľudových piesní. Je pote-
šiteľné, že sa do nej za-
pájajú nielen žiaci zo slo-
venských, ale aj z niekto-
rých maďarských zák-
ladných škôl.

V 22. ročníku tejto súťaže
uspeli títo mladí adepti
spevu: V kategórii ročníkov
1 a 2: 1. miesto Erika Ger-
gelyiová, 2. Lea Dolinská
(obe ZŠ na Komenského
ulici Komárno), 3. Jázmin
Kristián (ZŠ Pohraničná
ulica Komárno). V kategórii
ročníkov 3 a 4: 1. Alexandra
Riszdorferová (ZŠ Rozma-

rínová Komárno), 2. Ákos
Csaba Krajcár (ZŠ Marce-
lová), 3. Erika Sviteková
(ZŠ M. Korvina s vyučova-
cím jazykom maďarským
Kolárovo). V kategórii roč-
níkov 5 a 6: 1. Vanesa Ko-
ciská (ZŠ Komenského Ko-
lárovo), 2. Rebeka Uhrinová
(ZŠ Komenského Ko-
márno), 3. Ladislav Angyal
– Kora Fabuľová (ZŠ Pri-
beta). V kategórii ročníkov 7
až 9: 1. Kornélia Fülöpová
(ZŠ Pribeta), 2. Petra Jako-
vičová (ZŠ Marcelová), 3.
Kristína Szabóová (ZŠ Pri-
beta).

Žiaľ, záujem detí o ľudové
piesne a o folklór všeo-
becne v ostatnom čase
klesá a tento negatívny

vývoj sa zrejme nedá zasta-
viť. Dlhoročná hudobná pe-
dagogička Eva Kerepecká,
ktorá v Komárne vedie štyri
detské spevácke zbory, si-
tuáciu vidí takto: „Kedysi
deti plakali, keď sme ich
nevyslali na súťaž, dnes pre
zmenu plačú, keď ich pre-
sviedčame, aby sa do zápo-
lenia zapojili. Je preto na-
mieste, aby sme podporo-
vali rozvoj každého mla-
dého talentu ochotného a
schopného udržiavať pri ži-
vote duchovné klenoty zde-
dené od predchádzajúcich
generácií. To platí pre rodi-
čov i pedagógov, no rov-
nako pre každého, kto môže
čímsi prispieť k užitočnej
veci.“ fb

„Keď tadiaľto kedysi premávali vlaky,
dopravná značka STOP bola uži-

točná aj potrebná. No jednoducho nedo-
kážem pochopiť, načo je tu teraz, keď už
žiaden vláčik nechodí. Denne po tejto
ceste prejdem niekoľkokrát a keďže mám
vo zvyku rešpektovať dopravné značky,
zakaždým pred stopkou zastavím, hoci
viem, že je to zbytočné. Nechcite počuť,
aké slová pritom utrúsim...“ – takto sa
nám vyznal istý vodič nákladného auta
na severozápadnom okraji Kameničnej.

Železničnú trať Komárno – Kolárovo uviedli
do činnosti 9. novembra 1914. O čosi neskôr
vybudovali cestu Kameničná–Čalovec, ktorá
túto trať križuje. A pretože železničné prie-
cestie bolo nechránené, kvôli bezpečnosti
ľudí na ceste i vo vlaku pred koľajnicami aj za
nimi namontovali zďaleka viditeľnú červeno-
bielu dopravnú značku STOP. Vodiči teda
museli pred ňou zastaviť a mohli sa pohnúť
len vtedy, keď žiaden vlak nevideli. Bolo to
múdre, prezieravé rozhodnutie...

Lenže časy sa zmenili a po našej dolno-
vážskej vicinálke posledný osobný motoráčik
prešiel 2. februára 2003, teda takmer pred
deviatimi rokmi. Po tomto dni ešte po nej
prefrčalo zopár kratučkých nákladných súp-
rav, no potom trať celkom osirela. Napokon
22. decembra 2006 lokálku celkom uzavreli
a tým ju vlastne vyradili z dopravnej siete.

Koľajnice zarástli vysokou burinou, sta-
ničky ohlodáva zub času. Vlaky, pravdaže,
nechodia, napokon technicky by to už ani ne-
bolo možné. Cestujúci rýchlo presedlali na
rýchlejšie aj pohodlnejšie autobusy a na vlá-
čik, ktorý kedysi robil ľuďom z nášho regiónu
dobré služby, pomaly zabúdajú. 

Na zlaté časy lokálky upozorňuje iba do-
pravná značka STOP umiestnená na oboch

stranách trate na ceste medzi Kameničnou a
Čalovcom. Hoci nevystríha pred žiadnym
vlakom, vytrvalo a neúnavne si plní svoje
dávno určené poslanie. Menej disciplinovaní
vodiči ju ignorujú, tí poriadnejší pred ňou za-
každým zastavia. Nadarmo sa však pozerajú
doprava i doľava, po vlaku niet ani stopy. A
oprávnene sa pýtajú, kto v tomto prípade
zaspal. Boli to cestári, či železničiari? Alebo
jedni aj druhí? Naisto by bolo vhodné, keby
dali DELTE primeranú odpoveď. A najmä
odstránili dopravnú značku, ktorá je zbytočná
i zmätočná a len zdržiava premávku.

fb
Foto: autor

Záujem detí o ľudovky klesá

Spievajmiže, spievaj...
Okrúhle výročie hvezdárne aj zakladateľa

Trocha priblížiť vesmír

Je to nelogické, ale zatiaľ platí:

Vodiči stop, hoci vlak nepôjde!

Dievča z dediny neďaleko Komárna je v štvrtom me-
siaci tehotenstva! Tvrdí, že ju sexuálne zneužil ne-

známy muž. Prípadom sa zaoberá polícia.
"Počas dlhoročnej praxe som sa stretol s menej ako s pi-

atimi prípadmi zneužitej školáčky, ktorá by bola tehotná," po-
vedal pre Čas.sk komárňanský gynekológ.

Školáčka tvrdí, že v septembri minulého roku ju ako 14-
ročnú sexuálne zneužil neznámy muž. Jej matka tuší kto
môže byť otcom. "Veď som jedného chlapa od dcéry odo-
hnala, aj som ho vyfackala...," prezradila budúca babka. 

Matka tehotnej školáčky je rozvedená a má ešte dvoch
synov. Všetky tri deti jej po rozvode súd zveril do starostli-
vosti. Trvalé bydlisko má síce v dedine neďaleko Komárna,
ale so svojimi deťmi býva v prenajatom byte v okresnom
sídle. Poberá dávku v hmotnej núdzi.

O tehotenstve školáčky, ktorej totožnosť nezverejňujeme,
sa už šušká medzi jej príbuznými. "Väčšina z nás sa zhoduje
v tom, že nechce prezradiť otca svojho budúceho dieťaťa a
preto hovorí o neznámom," povedala pre Čas.sk príbuzná te-
hotného dievčaťa. Podozrením zo sexuálneho zneužitia 14-
ročnej školáčky sa zaoberá komárňanská polícia, ktorá však
o prípade informácie neposkytuje.

Zdroj: novy čas.sk

Rozruch v Komárne: Sexuálne
zneužitá školáčka je tehotná!
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10.10 Rex Rómában 2. 11.00 Út Londonba… 11.30 Agrárpercek
5. 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Roma magazin
13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A Szövetség - Fenyőtánc
15.20 Angyai érintés1. 16.10 Különleges mentőalakulat 44. 16.25
Mi, ha nem magyar? 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 116.
18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó 20.00 Sport, Időjárás 20.15
FIFA Gála 21.10 Hacktion, 13. 22.35 Átok 13.

10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Magy. néptáncok 13.05 Főtér 14.30 Petőfi  5. 15.30
Hogy volt? 17.05 English 4-U 17.30 Família Kft. 18.00 Angyali érintés
18.45 Esti mese 19.10 Különleges mentőalakulat 44. 20.00 Híradó
20.35 McLeod lányai 14. 21.20 Maradj talpon! 22.15 Stingers. 4.

10.00 Család-barát 10.50 1 könyv 11.00 Élő egyház 11.30 Haza-
járó 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Heti Hírmondó 14.45
Csellengők 15.15 Klubszoba  16.10 Megvalósuló álmok 3. 16.45 A
szén 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbe-
széd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 A férfi a legjobb or-
vosság 13. 21.20 Hírek 21.30 Amy. Ausztrál film 23.10 Dunasport

9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 11.10 Mi-
csoda házasság. Am. film 13.10 Eva Luna, 79. 14.10 EZO.TV 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola.  27. 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna, 80. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.05
NCIS VI., 133. 22.05 NCIS: Los Angeles 12.

7.50 Reggeli 8.30 A szerelem rabjai 9.30 Második esély, 84. 10.20
Jópofa kofa 7. 10.45 Top Shop 12.40 Asztro-show 13.40 A szív
útjai, 107. 14.30 Vidám temetés Am. vígjáték 16.15 Az éden tit-
kai., 26. 17.20 Sarokba szorítva, 94. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.20 Barátok közt 21.00 ValóVilág  22.10 Nagyágyúk. 

STORY TV
13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem tengere, 28. 15.10 A
szerelem nevében. 69. 16.20 Pusztaház örökösei. 5. 17.25 Sze-
lek szárnyán, 39. 18.25 Ed. 21. 19.30 A hiúság vására, 6/6. 20.30
Murdoch nyomozó rejtélyei. 21.35 Sherlock Holmes, 35. 22.35
Katonafeleségek, 50. 23.40 Cheers, 26

6.13.45 Mentősök. Am. vígjáték 15.30 Ördögi út a boldogság-
hoz. Am. vígjáték 17.25 A betolakodó. Ang.–kanad. akciófilm
19.10 Az Overlord hadművelet. Am. háborús film 21.00 A harc
mestere. Am.-kanad. akcióthriller 23.15 Tube – Alagút a halálba. 

VIASAT
12.50 Monk 50-51. 14.40 CSI: Miami helyszínelők  15. 15.35
Nyomtalanul 115. 16.25 Miami Vice 18.25 Gordon Ramsay 6.
19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi  21.10 A tehet-
séges Mr. Ripley.  23.40 CSI: Miami helyszínelők 15.

12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal. 81. 15.10
Anna két arca  60/1. 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
70. 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.05  A szerelem napja Ném.
film 21.35 Riporterek 22.05 Éjszakai hírek 22.30 Kétségbeesett
romantikusok 1. 23.25 A profik 13.

MARKÍZA
13.05 Döglött akták 16. 13.55 Monk 16/10. 14.40 Hírek 14.45
Míg a halál el nem választ 1. 15.15 Szomszédok 16.00 Hírek 16.05
NCIS 16. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi
meg egy kicsi 19.00 Híradó, sporthírek 20.00 Ufók a padláson
21.45 A mentalista  22.35 Éjszakai hírek 22.55 Amerikai nindzsa

JOJ
12.00 Híradó 13.00 Lakáskultúra 13.35 C.S.I: Miami helyszínelők
1. 14.25 Gyilkos elmék 1. 15.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők 1.
16.05 Hivatásosok 13. 17.00 Híradó 17.25 Családi panzió, 1. 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Pa-
nelházi történetek 5. 21.15 A farmer feleséget keres 22.00 A
Geissen család 23.00 Kaliforgia 12/5. 23.30 A kaptár. 

10.05 Mindenből egy van 11.00 Vivát Bacchus! 12.01 Híradó,
sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Srpski ekran 13.25 Unser
Bildschrim 13.55 KorTárs 14.25 Hacktion15.15 Angyali érintés
16.05 Különleges mentőalakulat, 16.55 MM 17.45 Család csak
egy van II., 22/17. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.15 Nászút Vegasba Am. film 21.50 Az Este 22.25
Tudorok 10/4. 23.20 Rejtélyes XX. század

9.25 Álmok mai álmodói 10.00 Tudósakadémia 11.00 Magyar pop
12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Főtér 14.20 Petőfi .
Magy. sor., 6. 15.30 Hogy volt!?... 17.05 English 4-U 17.30 Família
Kft. 17.55 Angyali érintés 18.45 Esti mese 19.10 Különleges men-
tőalakulat 20.00 Híradó, sport 20.35 McLeod lányai  21.20 Ma-
radj talpon! 22.15 Stingers 23.00 Bűvölet 23.50 Az Este

11.00 Roma magazin 11.30 Domovina 12.00 Híradó 12.20 Kíván-
ságkosár 14.15 Napok, évek, századok 14.45 Határtalanul magyar
15.15 Sportaréna 16.10 Megvalósuló álmok 16.40 Ablak a termé-
szetre 16.50 Zebra 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver, 20.30 Mad Men
21.15 Hírek 21.30 Magánélet Fr.-ol. film 23.00 Dunasport

7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.05 Babapercek 9.10 Teleshop
10.40 Airport kalandfilm 13.10 Eva Luna14.10 EZO TV 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola, 28. 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna,
81. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Vadá-
szat a Vörös Októberre. Am. akciófilm 

9.30 Második esély, 85. 10.20 Jópofa kofa  10.45 Top Shop 12.40
Asztro-show 13.40 A szív útjai. 108. 14.40 Fejcserés támadás
Am. akcióvígjáték 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva,
95. 18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt  21.00 Való-
Világ 22.10 Házon kívül 22.40 XXI. század 

STORY TV
13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem tengere 29. 15.10 A sze-
relem nevében. 70. 16.20 Pusztaház örökösei. 6. 17.25 Szelek szár-
nyán, 40. 18.25 Ed. 19.30 Büszkeség és balítélet 20.30 Poirot novellák
21.40 Dzsungeldokik, 3. 22.40 A cukorbáró  23.40 Cheers, 267.

13.35 Az Overlord hadművelet. Am. háborús film 15.25 Arma-
geddon 3.  Am. akciófilm 17.05 Vakrepülés. Am.-ném. vígjáték
19.20 Bosszúállók. Am. kalandfilm 21.00 D-Tox. Am.–ném. akci-
óthriller 22.45 Birodalom. Am. krimi

VIASAT
10.05 Apám beájulna 11.55 Amerikai mesterszakács 12.50 Monk
14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.25 Miami Vice
18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy
kicsi   21.10 Doktor House 22.05 Született detektívek 22.55 CSI:
Miami helyszínelők 23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Együtt jártunk 14.25 Vad an-
gyal 82. 15.10 Anna két arca 60/2. 16.00 Hírek, sporthírek 16.25
Viharos szerelem 71. 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Vetélkedő 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.05 Ki mond igazat?
20.55 Doktor House 22.25 Hírek, sport 22.45 A profik 2–3.

MARKÍZA
12.40 Nyomtalanul 17. 13.30 Döglött akták  14. 14.20 Monk  16/11.
15.15 Míg a halál el nem választ 22/2. 15.40 Mike és Molly I., 17.
16.05 NCIS 17. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.05 Két pasi meg egy
kcsi 11–12. 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.00 A
szultán, 17. 21.25 Éjszakai járat Am. thriller 23.05 Híradó

JOJ
10.25 Az új házunk 13. 11.15 Családi panzió, 16/1.  12.00 Híradó
13.00 Lakáskultúra 13.30 Gyilkos elmék  15.15 CSI.: New York-i
helyszínelők 16.05 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59
Időjárás 20.15 Panelházi történetek 6. 21.15 Dr. Csont 2. 22.05
Ártatlanok, 15. 23.10 C.S.I.: New York-i helyszínelők  16

9.05 Afrika gyöngyszeme 33. 10.00 Magyarország, szeretlek!
11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kár-
pát Expressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55
Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20  3. 16.10 Különleges
mentőalakulat, 48/46. 16.25 Mi, ha nem magyar? 16.55 MM
17.45 Család csak egy van 18. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó este 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők 62/14.
21.05 On The Spot 22.00 Az Este 22.35 KorTárs 23.05 Viszlát,
elvtársak!, 6/4.

9.25 Tudástár 2011 9.50 Arborérumok... 10.00 Válaszd a tudás!
11.00 Magyar válogatott 12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Járóföld 13.25 Fazonok 14.15 Nekem ne lenne
hazám? 14.30 Valaki 14.55 Rejtélyes XX. század 15.25 Múlt-kor
15.50 Zegzugos történetek 16.15 Mindentudás Egyeteme 2.0
17.05 English 4U 17.35 Família Kft. 18.00 Angyali érintés 18.45
Esti mese 19.10 Különleges mentőalakulat, 48/46. 20.00 Híradó
20.35 McLeod lányai 21.20 Maradj talpon! 22.15 Stingers 6.

8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Mad Men 15. 10.00 Család-barát
10.50 1 könyv 11.00 Unser Bildschirm 11.30 Srpski Ekran 12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ 14.45 Önök kérték
15.45 Ízőrzők 16.15 Bábel tornya. 6/1. 17.15 Kisváros. 18.00 Hír-
adó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
MacGyver, 139/86. 20.30 Emma 4/1. 21.20 Hírek 21.30 A balga
dáma Sp. film 23.05 Dunasport

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
11.25 Így lesz tökéletes egy pasi. Am. vígjáték 13.10 Eva Luna,
81. ism. 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola, 29.
17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna, 82. 18.30 Tények  19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Apollo 13. Am. filmdráma
23.35 Doktor House 105.

9.30 Második esély, 86. 10.20 Míg a halál el nem választ III., 1.
10.45 Top Shop 12.40 Asztro-show 13.40 A szív útjai, 109. 14.40
Baywatch – Hawaii esküvő. Am. akció- film 16.15 Az éden titkai,
28. 17.20 Sarokba szorítva, 96. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 5919–5920. 21.00 ValóVilág 22.10 ValóVilág 23.05
Gyilkos elmék

STORY TV
6.12.10 Ramona, 3. 13.10 A végzet hatalma.  3. 14.10 A szerelem
tengere, 30. 15.10 A szerelem nevében. 71. 16.20 Pusztaház
örökösei.  8/7. 17.25 Szelek szárnyán, 41. 18.25 Ed. Am. sor., 23.
19.30 Büszkeség és balítélet 2. 20.30 Két férfi egy eset, 7. 21.40
A Vatikán ügynöke. 6. 22.40 Border  4. 23.40 Cheers, 26

8.14.05 Világok harca – A második hullám. Am. sci-fi 15.40 Gyil-
kos cápa vs. óriáspolip. Am. akciófilm 17.20 Boszszúállók. Am. ka-
landfilm 19.00 Arn, a templomos lovag. Ang.–svéd film 21.00
Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő. Am. film

VIASAT
9.20 Nyomtalanul  10.10 Tulipános Fanfan 11.55 Amerikai mes-
terszakács  12.50 Monk 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35
Nyomtalanul 16.25 Miami Vice 18.25 Gordon Ramsay  8. 19.20
Jóbarátok IV., 94–95. 20.15 Két pasi – meg egy kicsi IV., 103–
104. 21.10 Tökéletes célpont Am. akciófilm 

12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Együtt jártunk 14.30 Vad a
83. 15.15 Anna két arca 3. 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos
szerelem  72. 17.15 Szakácspárbaj 17.45 Vetélkedő 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Sporthírek 19.55
Időjárás-jelentés 20.05 A nő kétszer. Am.-ang. vígjáték

MARKÍZA
9.35 Cobra 11 11.15 Szerelem az átjáróban. Cseh film 12.40
Nyomtalanul V., 18. 13.25 Hírek 13.30 Döglött akták 14.20 Monk
16/12. 15.15 Míg a halál el nem választ 3. 15.40 Mike és Molly
16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Refl ex 18.00 Híradó
18.05 Két pasi meg egy kcsi 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 A szultán, 18. 21.20 A bestia. Cseh film 23.35 Híradó

JOJ
10.20 Az új házunk 19. 11.15 Családi panzió, 2. 12.00 Híradó 13.00
Lakáskultúra 13.35 C.S.I.: New York-i helyszínelők 16. 14.20 Gyilkos
elmék  3. 15.15 CSI: New York-i helyszínelők  10. 16.05 Hivatáso-
sok 15. 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió, 3. 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradóm 20.15 Panelházi történetek  7.
21.15 Dr. Csont  20. 22.10 Dr. Csont 3. 23.05 Hawai Five-0 18.

HÉTFŐ, január 9 Kedd, január 10 Szerda, január 11

tvműsortvműsor január 9 - január 15 

Ha az elmúlt idő-
szakban nézeteltéréseid vol-
tak a kedveseddel vagy a
szeretteiddel, akkor ezen a
héten könnyebben megtalál-
hatod velük a közös neve-
zőt.

A rosszindulatú em-
bereket most nem tudod ki-
zárni az életedből, és ez sok
bosszúságot okozhat, első-
sorban a munkahelyeden.

Úgy tűnik, Fortuna a
kegyeibe fogadott, mert az
életed minden területén sze-
rencsésen indul a 2012-es
év. 

Segítőkészséged
nemcsak a magánéletben,
hanem a munkában is meg-
nyilvánul, ám vigyázz, mert
jóhiszeműséged könnyen ki-
használhatja valaki.

Bármennyire is a jó
szándék vezérel, időnként
nagyon bántó tudsz lenni,
méghozzá akaratodon kívül.
Az új évhez új reményeket
fűzöl természetedet illetően.

A nagy szád folyton
bajba sodor, de szerencsére
amilyen gyorsan “kicsúsznak”
a meggondolatlan megjegy-
zések, olyan gyorsan siet
mindig valaki a segítségedre.

Ezen a héten felkelti
az érdeklődésedet egy sze-
líd, kedves személy, s te, az
ügybuzgó azonnal készte-
tést érzel, hogy törődj vele
és elkényeztesd.

Érdemes kiszélesí-
tened a látókörödet, és pél-
dául megragadhatsz olyan
lehetőségeket is, amelyek
nem igazán illenek bele ed-
digi tevékenységeid körébe.

Ezen a héten a
pénzügyek kötik le a figyel-
medet. Új utak nyílnak meg
előtted, melyek nagyobb be-
vételekhez vezetnek.

Ha megértést és
vonzalmat keresel, azt való-
színűleg megtalálod ezen a
héten. A környezetedben
lévő emberek barátságosak
és segítőkészek.

Jobban jársz, ha
megpróbálsz együttmű-
ködni, és hajlasz a kompro-
misszumokra. A türelmed és
az elkötelezett munkád ha-
marosan meghozza a várt
eredményeket.

Egy régi ismerős
bukkan fel a színen, akit már
ezer éve nem láttál, de nem
is hiányzott. Viszont most
valami újat látsz meg benne.
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Programajánló

Dél-Komárom
Január 14., 19.00 FÁBRY SÁNDOR ÖNÁLLÓ HU-

MORESTJE. Komárom, Teremgokart pálya, Puskapo-
rosi út 10.

Belépő: 4500,- Ft. A jegyek már megrendelhetők a
+36/ 30/ 989-0067 telefonszámon.

Január 22. MŰVÉSZ EGYÉNISÉGEK A SZÍNPADON
(MAGYAR KULTÚRA NAPJA): NEMCSÁK KÁROLY

Komárom, Jókai Mozi, Táncsics M. u. 13. Különböző
művész egyéniségek bemutatkozása a városlakók ré-
szére: a Sport és Szabadidő Kiemelt Közhasznú Non-
profit Kft. szervezésében. Résztvevők: Magyarock Dal-
színház Színházi Egyesület, Délibáb Színház, Mingyá
Zenekar ifjú tehetségeinek, valamint más civil szerve-
zetek különleges egyéniségeinek a bemutatkozása. 

Kiállítások
2012. márc. 31-ig KOMÁROMI MESTERSÉGEK IV:

SZEKERES GAZDÁK. Komárom, Klapka György Mú-
zeum, Kelemen L. u. 22.

Kos

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Horoszkóp

Humor

A nyolcéves Amy rocksztár
édesapjának tragikus és hirte-
len halála miatt megsüketül és
megnémul. A gyámhatóság zak-
latásai elől a fiatal édesanya, Ta-
nya elmenekül a családi farmról.

Amy  • 21.30 • Duna Tv

Szarka és Barbi, a két 17 éves
lány izgalomra és szerelemre
vágyva nekivág Európának, ab-
ban a reményben, hogy ezen a
nyáron végre meglelik boldog-
ságukat.

Apám beájulna • 10.05 • Viasat3

Hosszú tá-
vollét után visz-

szatérnek a film-
vászonra a Mup-

pet Show híres sze-
replői.

Február közepén érkezik a magyar mo-
zikba George Clooney új filmje, az Utódok
című tragikomédia. Clooney új oldaláról mu-
tatkozik be a Hawaii-szigeteken játszódó al-
kotásban: túlhajszolt apát alakít, akinek fe-
lesége balesete után gondoskodnia kell két
lányáról.

Az Utódok előtt bemutatkozik Magyaror-
szágon a Meryl Streep főszereplésével ké-
szült Vaslady, Margaret Thatcher portréja

Phyllida Lloyd rendezésében. 2012-ben
egyesítik erejüket a Marvel szuperhősei: a
veszély akkora lesz, hogy nem lesz elég egy
hős, majdnem mindre szükség lesz. A Bosz-
szúállók sorába áll Hulk, a Vasember, Thor,
Amerika kapitány, de a Fekete özvegy is.
Robert Downey Jr. mellett Scarlett Johans-
son, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, Je-
remy Renner és Chris Evans is látható lesz
az "all-star válogatottban". Nem múlhat el a
2012-es év újabb folytatások nélkül: érkezik
a Men In Black harmadik része, a Pókember
és a Jégkorszak rajongói pedig már a ne-
gyedik részre számíthatnak. Huszonharma-
dik bevetésére indul James Bond, véget ér
viszont az Alkonyat vámpírszéria.

IX. Karvai rockfest
A Karvai Have-Rock Club polgári társulás ismételten koncertet szervez, immá-

ron 9. alkalommal, 2012. január 28-án. Az elmúlt évekhez hasonlóan 5 zenekart lát-
hat  a közönség a karvai kultúrházban. Az eseményen 3 felvidéki és 2 magyaror-
szági zenekar lép fel. A budapesti Zorall mellett fellép a Historica,  Ayers Rock, Col-
relosa, Expired Passport. Mindezt 7 euró ellenében lehet megtekinteni. Az ese-
mény 18 órától másnap hajnalig tart majd. Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

Évekig a Harry Potter-filmek jelentették a biztos kassza-
sikert, a varázslótanonc kalandjait feldolgozó széria

azonban véget ért, Potter helyét pedig átveszik a hobbitok
és a szuperhősök.2012 

filmjei

Madarat lehet velem fogatni

Sebész az idős bácsihoz a
kórházban:

- Józsi bácsi, babonás
maga?

- Én nem, fiam.
- Az jó, mert holnaptól

csak bal lábbal kelhet fel.
☺ ☺ ☺

- Hogy pihen a redőnyös?
- Reluxál.

☺ ☺ ☺

- Apu, kipróbáltam az új
motorodat...

- Na, és?
- Elmeséljem, vagy elolva-

sod a holnapi újságban? 
☺ ☺ ☺

Két barátnő beszélget:
- Nézd a kisbabámat, látod

hogy hasonlít rám!?
- Nem baj, csak egészsé-

ges legyen. 

Válaszolj helyesen az alábbi kérdésre és nyerj páros belépőt.
HáNY ZENEKAR LÉP FEL A IX. KARVAI ROCKFESTEN?

Válaszaikat szerkesztőségünk címére 
(DELTA, Františkánov 22, 94501 Komárno) vagy e-mail 

címünkre deltakn@gmail.com várjuk január 19-ig.



5.55 Ma reggel 9.20 Afrika gyöngyszemei, 52/34. 10.10 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakadt a torkán 11.05 Párizsi helyszíne-
lők.  12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Rondó 13.25
Kvartett 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali
érintés  16.10 Különleges mentőalakulat 16.55 MM.  17.45 Csa-
lád csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 DTK. D. Tóth Kriszta show

9.00 Természetfilmesek... 9.25 TED-sorozat 9.50 Világvédett le-
hetne 10.00 Tudásakadémia  11.00 Magyar retro 12.01 Híradó
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Fazonok 14.15 Ma-
gyar elsők 14.30 Esély 14.55 Kortárs 15.25 Aranymetszés 16.15
Mindentudás Egyeteme 2.0 17.10 English 4U 17.35 Família Kft.
18.00 Angyali érintés 18.45 Esti mese 19.10 Különleges mentő-
alakulat 20.00 Híradó 20.35 McLeod lányai  21.20 Maradj talpon!
22.15 Stingers.  

10.00 Család-barát 10.50 1 könyv 11.00 Horvát krónika 11.30
Ecranul Nostru 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Élő nép-
zene  14.40 Szerelmes földrajz  15.10 Törzsasztal16.10 Közleke-
dés biztonságban 16.40 Valóságos kincsesbánya  17.15 Kisvárosn
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép
19.30 MacGyver 20.30 Nyolc évszak2. 21.35 Hírek 21.40 Előre!
Magy. film 23.10 Dunasport 23.15 Tengerszem Magyar dok.film

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop
11.00 Mondvacsinált hős  13.10 Eva Luna, 82. 14.10 EZO TV 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola, 30. 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna, 83. 18.30 Tények – hírműsor 19.30 Aktív 20.30 Jóban-
rosszban Tévésor., 1716. 21.05 Vámpír Brooklynban. Am. hor-
rorvígjáték 23.05 Aktív extra (ism.)

7.50 Reggeli 8.30 A szerelem rabjai  9.30 Második esély, 87. 10.20
Míg a halál el nem választ III., 2. 10.45 Top Shop 12.40 Asztro-
show 13.40 A szív útjai, 110. 14.45 Drágám, a kölyök marha nagy
lett!  16.15 Az éden titkai, 29. 17.20 Sarokba szorítva, 97. 18.30
Híradó  19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 5921–5922. 21.00 Va-
lóVilág  22.10 Dr. Csont 11.12.10 Ramona, 4. 

STORY TV
13.10 A végzet hatalma. Mex. sor., 4. 14.10 A szerelem tengere,
31. 15.10 A szerelem nevében.  72. 16.20 Pusztaház örökösei.
Am.-ang. sor., 8/8. 17.25 Szelek szárnyán, 42. 18.25 Ed. Am. sor.,
24. 19.30 Büszkeség és balítélet, 3. 20.30 Félénk vagyok, de hó-
dítani akarok. 22.10 Az első bevetés. 23.15 Chers

5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszeme 10.00 DTK. D. Tóth
Krisztashow 10.55 Maupassant történeteiből 12.01 Híradó,
sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 P'amende 13.25 Esély
13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok, 5. 15.10
Angyali érintés 16.00 Különleges mentőalakulat 16.45 MM. 17.45
Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15
Banán, pumpa, kurbli  21.10 Mindenből egy van 22.05 Az Este
22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb emberfajták. 

9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Nyitott stúdió 10.00 Válaszd
a tudást! 11.05 Magyar bulizene 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Já-
róföld 13.30 Fazonok 14.20 Vigyázz, kész, dzsessz! 14.55 A tánc
legendája, 2. 13.45 Nekem ne lenne hazám? 15.25 Innováció az
emberért 15.50 Sírjaik hol domborulnak… 16.15 Mindentudás
Egyeteme 17.05 English 4U 17.30 Família Kft. 18.00 Angyali érin-
tés18.45 Esti mese 19.10 Különleges mentőalakulat 20.00 Hír-
adó 20.35 McLeod lányai 21.20 Maradj talpon! 22.10 Stingers 

9.05 A világ felfedezése. Menorca 10.00 Család-barát 11.00
Rondo 11.30 Kvartett 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Nyelvőrző 14.40 Pannonia 3 keréken 15.10 Közlekedés bizton-
ságban, 6/4. 15.40 Ízőrzők. Milota 16.10 Az eltűnt fáraó nyo-
mában 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Sólyom és ga-
lamb 21.20 Hírek 21.30 Vágyra vágyók  23.05 Dunasport

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 Az alkusz nem alkuszik. Am. vígjáték 13.10 Eva Luna, 83.
(ism.) 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola, 31. 17.20
Update konyha 17.25 Eva Luna, 84. 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.30 Jóban-rosszban 21.05 Forrest Gump Am. film 

9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55 Angi jelenti
11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea
13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Útinapló a Kis-
Szunda szigetekről  14.10 A fagy birodalma  16.35 A Szövetség
17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Dan és a szere-
lem Am. filmvígjáték 21.50 Intim fejlövés Magy. film

Csütörtök, január 12 Péntek, január 1� Szombat, január 1�

9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05
Semmi szenvedés 10.15 A soksíznű vallás 10.30 Evangélikus ma-
gazin 11.05 Csodát termő hit 11.30 Erdélyi templomok 12.01
Hírek 12.05 Szellem a palackból… 12.35 Anno. 13.05 Pecatúra
13.35 Barangolás Bajorországban 14.10 Az alvilág profeszszora.
15.30 Út Londonba… 16.00 Telesport 16.30 Beethoven 4.18.05
Rex Rómában. 18.55 A Lényeg 19.30 Hírek 20.15 Magyarország,
szeretlek! 21.30 Jesse James meggyilkolása...  

11.50 Hagyományok őrzői 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus
krónika 12.40 Útmutató 13.05 Semmi szenvedés 13.20 A sok-
színű vallás 13.30 Evangélikus magazin 14.05 Csodát teremtő
hit 14.30 Erdélyi templomok 15.00 Néprajzi értékeink 15.05 Pa-
lacsintás király 15.50 12 hónap az erdőn  16.15 Magyarország
története 16.40 Esély a lángok között 17.30 Európa pályaudva-
rai. 18.00 Mi micsoda. 18.25 Süsü, a sárkány 19.15 Szerelmem
Afrika 20.00 Híradó, sport 20.35 A Lényeg 21.00 Átok. 21.30 Az
alvilág profeszszora. 22.50 A tett helyszíne.  

7.10 Szimba, az oroszlánkirály. 7.35 Zorro. 8.05 Daktari. 9.00 Isten
kezében Magyar egyházak 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében
10.30 Új nemzedék 11.00 Világ-Nézet 12.00 Híradó 12.15 Élő nép-
zene 12.45 Lyukasóra 13.15 Rosszcsont kalandjai. 14.15 Csellengők
14.45 Arcélek. 15.15 Hazajáró 15.45 Múltidéző 16.20 Két lány az
uccán 17.35 Magyar történelmi arcképcsarnok 18.00 Híradó 18.25
Sport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.05 A provence-
i fűszeres. 21.45 Klubszoba 22.40 Sport 22.55 Porrá leszünk

6.15 Egzotikus Ázsia. 6.45 TV2-matiné. 9.50 Ability 10.20 Nagy
Vagy! 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat 12.15 Borkultusz
12.45 Több mint TestŐr 13.15 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
13.45 A kiválasztott 14.45 Monk  15.45 Bűbájos boszorkák.
16.45 A stepfordi feleség 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Kapj
el, ha tudsz! 22.40 Kockázati tényező 0.35 Dakar-rali 

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub. 10.00 Trendmánia 10.35 Teles-
hop 11.30 Törzsutas 12.00 Havazin 12.30 Robin Hood 13.25 A-
HA. 13.35 Robin Hood. 14.35 Eltűntnek nyilvánítva  16.35
Csupasz pisztoly a (z)űrben. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. 20.00
Valóvilág 22.50 Az eltűntek  

STORY TV
12.10 Ramona. 13.10 A végzet hatalma. 14.10 Váratlan utazás.
16.20 Álomhajó. 18.15 Folytassa, Kleo! 20.10 Marakodók. 21.40
Törvényes gazemberek. 23.45 A magányos zsaru.  

13.30 Élet, vagy valami hasonló. 15.30 Átkozott boszorkák.
17.30 Osztályalsó.  19.15 Az elnök zsoldosa. 21.00 Nico.22.55
Blackjack. 

VIASAT
7.25 A szépség és a szörny 8.20 Topmodell leszek! 9.10 Smallville
10.00 EgészségŐr 10.30 Szex és New York light 11.40 A nagy
házalakítás 13.25 Extralarge: Fekete és fehér. 15.15 Nyakiglove.
16.50 Állítsátok meg Terézanyut! 19.10 Harmadik műszak 20.05
CSI: A helyszínelők 21.00 Nikita I. 21.50 Micsoda srác ez a lány!
23.45 Alkalom szüli a szexet. 

Vasárnap, január 1�

A 18 éves Anna Morgan
élete fájdalmas fordulatot
vesz, amikor egy sportbal-
eset következtében toló-
székbe kényszerül.

Tizenkét év után, január 31-
én szabadul a Viszkis, ez alka-
lomból pedig Csala Zsuzsa egy
tányér levessel várja - írta a
Blikk. "Emlékszem, egy rend-
őrkabaréban játszottam, mielőtt
elkapták" - mesélte Csala a lap-
nak. "Állítólag többször is eljött
a színházba, hogy megnézze a
darabban szereplő kutyámat.
Pedig akkor még szökésben
volt, s a kivetítőn mutatták a ké-
pét, hogy keresik. Amikor letar-
tóztatták, üzentem neki, hogy

ne aggódjon a kutyája miatt,
mert szívesen örökbe fogadom.
Azt mondta, a jó szívem miatt
bekopogtat majd egy tányér le-
vesért, amikor kiszabadul. Ha
megkeres, akkor természete-
sen megkapja a levesét, ha ki-
jön. De ez lehet, hogy inkább
büntetés lenne neki, mint öröm"
- magyarázta a színésznő arra
utalva, hogy nem valami jól főz.
Az asszony hozzátette, az
Ambrus Attila féléket nem tartja
rettegett bűnözőnek, szerinte a

Viszkis egy szerencsétlen, ma-
gára hagyott gyerek volt, aki
belesodródott dolgokba. Amb-
rus Attila 30 bankrablásért ka-
pott 17 évet, de jó magaviselet-
tel idén szabadul.

Csala Zsuzsa egy tányér levessel
várja a Viszkist

Berki Krisztán gyengéje a nők, és mintha csak
gyűjtené a híres szépségeket. A Jóban Rossz-
ban szőke színésznőjével pár hete alkotnak egy
párt, amit először hevesen tagadtak. A sorozat -
sztár barátai azonban féltik a fiatal Szabó-lányt az
éjszaka császáraként is emlegetett nőfaló play-
boytól - sportos testalkat, jól szituált nőtlen állapot,
nem csoda, ha egymás után hódítja meg az or-
szág top nőit. Az előkelő éttermek, VIP-partik, well-
nesshétvégék és luxuskocsikázások világa min-
den kiszemeltjét rabul ejtette eddig - ám utóbb
mindegyik dekoratív celeb barátnőjének csalódnia
kellett. Ezért féltik többen a színésznőt is, aki az in-
ternet tanúsága szerint az utóbbi időben igen sok
időt tölt a volt Fradi-vezér otthonában. Berki és
Szabó Zsófi karácsony előtt vállalták fel kapcso-

latukat a legnagyobb közösségi oldalon, ami azóta
valóságos szerelmi portállá változott. A sztárpár
naponta többször biztosítja egymást (és ismerő-
seiket) a neten érzéseik komolyságáról, legtöbb-
ször szerelmes dalok és idézetek szövegeivel,
amiket gyakran fotókkal támasztanak alá.

Rudolf Péter pénzügyeit kiteregették
Egy blogger - adatlapja sze-

rint egy 28 éves nő - barátja
viccelődését hozta nyilvános-
ságra, mondván: párja az egyik
hazai nagy banknál dolgozik,
és ő kezeli Rudolf Péter szín-
művész végtörlesztését is.
"Képzeld, a színész RP végtör-
lesztése problémás, és hozzám
került. Most bosszút állok a Be-
ugróért!" - tette mindenki által
elérhetővé barátja mondatát a
bloggerlány, majd rögtön kom-
mentálta is azt: "Így mennek a
dolgok, ha az ember fiúja egy

hazai nagy banknál vezető jog-
tanácsos." Bár a poszt alig né-
hány óráig volt fent - mert amint
a Bors nyomozni kezdett, viha-

ros gyorsasággal törölték -, a
fiatal nő kiírását egyik blogger-
társa átvette, így végül az egy
teljes napon át látható volt az
interneten. Rudolf Péter nem
kívánt nyilatkozni a bulvárlap
megkeresésére, de állítólag ki-
verte nála a biztosítékot az ügy.
Ez érthető, hiszen egy pénzin-
tézet esetében már az is botrá-
nyos, hogy ügyfelük kiléte nyil-
vánosságra kerül, hát még az,
ha munkatársuk viccelődését a
barátnője közzéteszi a világhá-
lón.

Justin Timberlake-re vágyik Elton John
Az excentrikus popsztár-

nak mindig minden óhaja tel-
jesül, így bizonyára Justin
Timberlake-et is megszerzi
magának. Elton azt akarja,
hogy kollégája játssza őt a
róla készülő filmben."Őt aka-
rom, és kész - jelentette ki a
64 éves sztár. - Játszott már
engem a Rocket Manhez ké-
szült videóban, és csodás
volt benne. Azt akarom, hogy
egy ilyen jóképű és tehetsé-
ges srác testesítsen meg. A
filmnek a producere is én le-
szek, és szerintem remekül
tudnánk együtt dolgozni.

“Timberlake aligha mond ne-
met a felkérésre, hiszen már
jó ideje színészként is karri-
ert szeretne építeni, és a leg-
jobb úton halad afelé, hogy
első osztályú sztárnak szá-
mítson Hollywoodban. Bár a
rossznyelvek szerint a dolog
balul is elsülhet, ugyanis azt
suttogják, hogy a homosze-
xualitását nyíltan vállaló El-
ton nem pusztán munkakap-
csolatra vágyik a fiatal éne-
kessel. A szoknyavadász
Timberlake azonban egy
ilyesfajta vonzalomból aligha
kér.

Jerry és Rachel két idegen,
akiket összehoz egy rejté-
lyes telefonhívás. A hívó fél
egy nő, akit egyikük sem is-
mer, és aki az életüket és a
családjukat fenyegeti...

A harmincas évei elején járó
Antoine  apja betegségének hí-
rére tér vissza Provence-i szü-
lőfalujába, ahol kénytelen-kel-
letlen átveszi az öreg üzletét...

Zoli  és Miki igazi barátok, egy
padban ülnek az általános is-
kolában, és együtt lógnak az
iskola után. Zoli apja a kevés
ellenzéki egyike, Miki apja a
kerületi párttitkár. 

Előre! •  21.40 • Duna Tv

13.30 Mr. Elszánt, a balfék.  15.20 Arn, a templomos lovag.  1.
17.20 Pusztító tornádó. Am.–kanad. thriller 19.00 Arn, a temp-
lomos lovag 2. 21.00 A fegyver neve: Halál. Kanad. sci fi akciófilm

VIASAT
9.25 Nyomtalanul 10.15 Ahol számít a barátság. Ném. film 11.55
Amerikai mesterszakács I., 9. 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami hely-
színelők 15.35 Nyomtalanul  16.25 Miami Vice  18.25 Gordon
Ramsay19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi  21.10
CSI: New York-i helyszínelők  159. 22.05 Esküdt ellenségek: Los
Angeles I., 2. 22.55 CSI: Miami helyszínelők 

10.10 Hivatásosok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Ki mond igazat? 14.25 Vad angyal 15.10 Anna két
arca 60/4. 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakács-
párbaj 17.45 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.45 Sporthírek 20.05 Vér és rózsa  4/1. 21.45 Doktor House
22/4. 22.30 Hírek 22.55 Büntető zászlóalj 11/1.

MARKÍZA
9.30 Cobra 11 11.10 Rideg valóság Am. kalandfilm 12.40 Nyomta-
lanul 13.30 Hírek 13.35 Döglött akták 16. 14.25 Monk 13. 15.15 Míg
a halál el nem választ 15.40 Mike és Molly  16.05 NCIS19. 17.00 Hír-
adó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kcsi  19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.00 A szultán 21.05
Mobil. Am.-ném. thriller 22.45 Éjszakai híradó 23.10 NCIS 21.

JOJ
9.30 Panelházi történetek 10.20 Az új házunk 11.15 Családi pan-
zió 12.00 Híradó 13.00 Lakáskultúra 13.35 Dr. Csont  14.25 Gyil-
kos elmék 15.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők 16.05 Hivatásosok
1. 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió, 4. 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi történetek 21.15
Dr. Csont  22.05 Ártatlanok, 16. 23.00 A börtön királyai 1.

Anna álma • 10.20 • Viasat3

7.50 Reggeli 8.30 A szerelem rabjai 9.30 Második esély 10.20 Míg
a halál el nem választ 10.45 Top Shop 12.40 Asztro-show 13.40
A szív útjai 14.35 Kő egy csapat Am. vígjáték 16.15 Az éden tit-
kai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Ba-
rátok közt 21.00 ValóVilág  22.10 CSI: Miami helyszínelők 

STORY TV
12.10 Ramona, 5. 13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem ten-
gere, 32. 15.10 A szerelem nevében 16.20 Hozomány-vadászok.
17.25 Szelek szárnyán, 43. 18.25 Ed. 19.30 Büszkeség és balítélet,
4. 20.30 Született feleségek  22.35 Doktor Addison 23.40 Cheers. 

13.30 Pusztító tornádó. Am.– kanad. thriller 15.10 Arn, a templo-
mos lovag. Ang.- svéd kalandfilm, 2. 17.10 Smokey és a Bandita.
Am. akcióvígjáték 19.05 Nagy zűr kis Kínában. Am. akcióvígjáték
21.00 Golyózápor. Am. akciófilm 22.35 Szigorúan bizalmas. 

VIASAT
7.45 Vészhelyzet  8.35 Gyilkos sorok 9.30 Nyomtalanul 10.20
Anna álma 11.55 Amerikai mesterszakács 12.50 Monk  14.40 CSI:
Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.25 Miami Vice 18.25
Gordon Ramsay 19.20 Két pasi – meg egy kicsi  19.50 Vérmes
négyes 20.45 Mike és Molly. 20. 21.10 Tortúra. Am. thriller 23.10
CSI: Miami helyszínelők 

9.30 Maigret felügyelő11.05 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Szilveszteri Családi vetélkedő 14.30 Vad an-
gyal, 85. 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.25 Viharos szere-
lem17.15 Fenomén Vetélkedő 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Sporthírek  20.05 Poplegendák
Marika Gombitová 22.05 Éjszakai  22.25 Gideon kardja

MARKÍZA
9.25 Cobra 11 11.05 Mobil. Am.-ném. thriller 12.40 Nyomtalanul
13.30 Hírek 13.35 Döglött akták  14.20 Monk 15.15 Míg a halál el
nem választ 15.40 Mike és Molly 16.00 Hírek 16.05 NCIS 17.00
Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.00 A szultán 21.10 Halálos fegy-
ver Am. akciófilm 23.10 Ámokfutam Am. krimi

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.20 Az új há-
zunk 11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 13.00 Lakáskultúra
13.35 Dr. Csont 14.25 Gyilkos gondolatok 15.15 C.S.I.: New York-
i helyszínelők 16.05 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.25 Családi
panzió18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
20.15 Fantasztikus négyes 22.15 Drágán add az életed. Am. ak-
ciófilm

Sasszem • 21.20 • Tv2

11.55 Hagyományok őrzői 12.00 Vitéz László és a többiek 12.30
Palacsintás király Zenés mesejáték, 1. 13.30 Indul a bakterház
14.35 Kántor 15.35 12 hónap az erdőn 16.05 Édes sósvíz!  16.10
Magyarország története 16.40 Neoton Unplugged 17.30 Eu-
rópa pályaudvarai 17.55 Mi micsoda 18.20 Süsü, a sárkány 18.55
Esti mese 19.10 Szerelmem Afrika  20.00 Híradó 20.35 A nagy
bajnok  22.10 Gasztroangyal 23.00 Lépteid nyomában Ol. film

10.45 Univerzum 11.40 Duna anzix, 60/2. 12.00 Híradó 12.15
Határtalanul magyar 12.45 Vannak vidékek  13.15 Felfedező
úton a Robinson család  14.15 Munka-Társ 14.45 Heuréka! Meg-
találtam! 15.15 Hogy volt?! 16.10 Erőszakos cselekmény.  17.35
Bartók Béla 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Meteo 18.30
Pannonia 3 keréken 19.00 Színházi közvetítés. Gyurkovics Tibor:
Fekvőtámasz 21.05 Az utolsó légió Am.-ang.-fr.-ol. film

6.25 TV2-matiné 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Egy tini
naplója 13.00 Gyilkos számok 103. 14.00 AutóGuru 14.30 Xena
97. 15.30 Bűbájos boszorkák 16.30 13-as raktár 17.30 Hawaii
Five-0  8. 18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 A stepfordi
feleségek. Am. vígjáték 21.20 Sasszem. Am.-ném. akcióthriller
23.30 Dakar-rali 2012

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 2. 10.25 Asztro-show 11.20
Házon kívül 11.50 Autómánia 12.20 Jéglovagok 10-11. 14.05 A-
HA 14.15 Robin Hood  15.05 Őslények kalandorai 16.05 Felhők
közül a nap. Am.-ang. kalandfilm 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Armageddon Am. akciófilm

STORY TV
8.20 Dallas 12.10 Ramona.  13.10 A végzet hatalma, 6. 14.10 Vá-
ratlan utazás 16.20 Álomhotel – Seychelleszigetek. Ném. ka-
landfilm 18.15 Folytassa, Jack!  20.10 Poirot 21.30 Montreali
bankrablás. 23.30 Sokkos kezelés. Francia film

13.25 Smokey és a Bandita. Am. akcióvígjáték 15.20 Nagy zűr
kis Kínában. Am. film 17.15 Magas barna férfi , felemás cipőben.
Am. vígjáték 19.00 Élet, vagy valami hasonló. Am. film 21.00
Átkozott boszorkák. Am. vígjáték 23.00 Halálnak halála. Ang.-fr.
horror

VIASAT
19. 9.30 Por-irtók, 10. 10.00 Zsírégetők VIII., 13. 10.50 Halottnak
a csók  11.30 Dawson és a haverok 13.20 Szívek szállodája 14.15
Egy kapcsolat szabályai  14.40 Vérmes négyes 15.30 Mike és
Molly  20. 15.55 Merlin Am.-ang. kalandfilm 17.40 Képtelen kép-
rablás Am. akcióvígjáték 19.25 Nyakiglove Am. vígjáték 21.00
Ezt jól kifőztük! 22.40 A megmentő 

8.55 Találd ki, ki hívott meg? 9.25 Fenomén Junior 9.55 Hiszek
az Európai Unióban. Groteszk 10.30 Poplegendák Marika Gom-
bitová  12.30 Autószalon 13.25 Adam Šangala Tévéfilm, 3/1.
14.30 Büszkeség és balítélet Ang. sor., 6/1–2. 16.25 A fekete
farkasok üvöltése. Ném. kalandfilm 17.55 Építs házat, ültess fát!
18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Sporthírek
19.55 Időjárás 20.05 Postaláda. 21.10 Szárnyaim Bolg.–ol. film

MARKÍZA
10.15 Jóbarátok I. Am. sor., 24/13–14. 11.10 Gyagyás nyomo-
zás. Am. vígjáték 12.50 Kung Fu Dunk. Kínai-hongk. akcióvígjá-
ték 14.45 A Beverly Hills-i zsaru 2. Am. akciófilm 16.35 Híradó
16.40 Lelkes testcsere  18.20 Hírek 18.25 Összeállítás a 12. Ope-
rabálról 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.00 Le-
genda vagyok Am. thriller 21.55 A tűzben edzett férfi 

JOJ
9.25 A Geissen család  10.15 Arctic Blast  Am.-kanad. kataszt-
rófafilm  12.00 Gyilkos a házban Kanad. thriller 13.40 Drágán
add az életed. Am. akciófilm 16.10 Amerika csillagai 17.00 Fan-
tasztikus négyes 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 19.59 Időjárás 20.15 Több a sokknál 22.20 Tolvajtempó

A Provence-i fűszeres • 20.05 • Duna Tv

8.20 Góóól. 8.50 Golyócskák 10.05 Földünk varázslatos helyei.
11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő 13.20 Poirot története: A harmadik lány 15.05
Filmmúzeum: Ducháček majd elintézi. 16.40 Postaláda 17.45 Stí-
lusmagazin 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.45 Sport
20.05 Kristályszárny 2011. Ünnepi gála 21.40 Miguel és William
23.20 Sport 23.30 Lefújva. a hétvége mérkőzései 

MARKÍZA
7.50 Bűbájos boszorkák  8.40 Csapatcsere. 10.05 Jóbarátok
11.00 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre
szabva 13.25 Sóhivatal 14.10 Az Ezüst-tó kincse 16.10 Hírek
16.15 Halál a mélyből  18.10 Hírek 18.15 Szomszédok 19.00 Hír-
adó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.00 Meteor. 23.40 Halálos
fegyver 

JOJ
8.10 A Simpson család 9.30 Glee II. – Sztárok leszünk. 10.20

Szellemekkel suttogó 13.10 Börtönpalota 15.05 Sólyomasszony
17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Hír-
adó, sport 20.15 Neveletlen hercegnő.  22.35 C.S.I.: Miami hely-
színelők 23.30 A Harper-sziget
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Harmadik alkalommal rendezte meg a város
önkormányzata az Óévbúcsúztató Futás el-
nevezésű sporteseményt. Idén már nemzet-
közivé vált ez az utcai futóverseny, mert a
szomszédos Magyarországról is érkeztek ne-
vezések. A hagyományosan december 30-án
zajló rendezvényt több korcsoport számára
írták ki. Tizenkét éves korig 900 métert, a 13
és 15 éves korosztálynak 1800 métert, a 16-18
éveseknek 2700 métert, míg a többieknek
4500 métert kellett teljesíteni a városköz-
pontban kijelölt pályán. A mostani kiírásban
volt a legtöbb induló, összesen negyven, s ez
is előrelépés, hiszen 2010-ben 33, illetve
2009-ben 19 futó állt rajthoz. A szervezők re-
mélik, hogy az elkövetkező években egyre

többen jönnek majd el erre a futást népsze-
rűsítő versenyre, találkozóra. A futóverseny
dobogósainak Lapos Ildikó, Nagymegyer al-
polgármestere adta át a kupákat és érmeket.

A dobogósok névsora - lányok 12 éves ko-
rig (táv: 900 m): 1. Molnár Zsuzsanna (Nagy-
megyer), 2. Hegedűs Réka (Győrzámoly), 3.
Hegedűs Flóra Katalin (Győrzámoly); fiúk 12
éves korig (900 m): 1. Mátis Rudolf (Medve),
2. Szabó Márk (Nagymegyer), 3. Balaskó Pat-
rik (Nagymegyer); 13-15 éves fiúk (1800 m): 1.
Tóth Máté (Szilas), 2. Szabó Zsolt (Nagyme-
gyer); 16-18 éves lányok (2700 m): 1. Soós
Mónika (Nagymegyer); 16-18 éves fiúk (2700
m): 1. Ancsin Marek (Szentpéter), 2. Ka-
nyicska Máté (Szímő); 19-35 éves nők (4500
m): 1. Ravasz Eszter (Bogya); 36-49 éves nők
(4500 m): 1. Morvai Katalin (Szímő), 2. Soós

Mónika (Nagymegyer), 3. Hegedűsné Soós
Éva (Győrzámoly); 50 év feletti nők (4500 m):
1. Horváth Etelka (Dunaszerdahely), 2. Csóka
Vilma (Lakszakállas); 19-29 éves férfiak (4500
m): 1. Vörös Gábor (Padány), 2. Szabó Gábor
(Nagymegyer); 30-39 éves férfiak (4500 m): 1.
Vajas Roland (Dunaszerdahely), 2. Horváth
Csaba (Dunaszerdahely), 3. Soóky Gergely
(Nagymegyer); 40-49 éves férfiak (4500 m): 1.
Ritter Lajos (Dunaszerdahely), 2. Zsélyi Zol-
tán (Gúta), 3. Kele Géza (Dunamocs); 50-59
éves férfiak (4500 m): 1. Molnár László (Nagy-
megyer), 2. Bögi Sándor (Vásárút), 3. Szabó
Vendel (Nagymegyer); 60 év feletti férfiak
(4500 m): 1. Alasztics Gyula (Győr), 2. Józsa
Gyula (Nagymegyer), 3. László Árpád (Alis-
tál). 

Kép és szöveg: Kovács Zoltán 

Futással búcsúztatták az évet

Két kihagyott év után újra
megrendezték Dunaszer-
dahelyen a Szilveszteri Fu-
tóversenyt, amelyen a 140
futó között ott találhattuk ré-
giónk futóit is. A legkiseb-
beknek 200 méteres távon,
míg kezdőknek 1 és 3 kilo-
méteres távokon rendeztek
versenyt. A legnagyobb ter-
helést bíró felnőttek az 5 ki-
lométeres távon mérhették
össze erejüket. Maguk a
versenyek egy 500 méteres
körpályán zajlottak, így a
szép számú közönség
„testközelből” bíztathatta a
távval, de a magukkal is
küzdő versenyzőket. Ami
sok versenyző becsületére
válik, hogy többen részt vet-

tek az előző napi nagyme-
gyeri versenyen is, majd
Dunaszerdahelyen bizonyí-
tották a sportág iránti sze-
retetüket.

Régiónk versenyzőinek
eredményei:

20 év feletti nők: 

2. Ravasz Eszter (Bogya)

45 év feletti férfiak:

1. Zsélyi Zoltán (Gúta)
2. Kele Géza 

(Dunamocs)

(bj)

Nagymegyer

Dunaszerdahely

Balra Kele Géza, mellette a dunaszerdahelyi verseny győztese, Zsélyi Zoltán

Negyven futó vágott neki a nagymegyeri  óévbúcsúztató versenynek
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Mindettől függetlenül, a
Csallóközaranyosi FK a ta-
vaszi nyitány előtt a Területi
Bajnokság második helyéről
várja a folytatást. A tabellán
éppen a már említett Ke-
szegfalva előzi meg őket egy
ponttal, a dobogó harmadik
helyén pedig a Csallóköz-
aranyoson is győzni tudó szi-
losiak telelnek, két ponttal le-
maradva az aranyosiak mö-
gött. Hogy óriási csata vár-
ható tehát a járás bajnoka
címért, nem kétséges. Az
sem, hogy a több mint ki-
lencven éves múltra vissza-
tekintő, alapítását tekintve
Kóczán Mór nevével fémjel-
zett csallóközaranyosi klub
is ott lesz a bajnoki cím leg -
esélyesebb várományosai
között. Legalábbis ez derült
ki abból a baráti beszélge-
tésből, amelyet múlt szerdán
folytattunk a klub néhány ve-
zetőjével, vezetőedzőjével
és elnökével. 

„Ifjúsági és diákcsapataink
sikerei után úgy gondoljuk,
eljött az ideje a felnőttek si-
kerének is. Ebben az idény-
ben olyan csapattal rendel-
kezünk, amely képes meg-
küzdeni a bajnoki címért.
Voltak ugyan apró kilengé-
seink az őszi idény folya-
mán, de ettől függetlenül ál-
lítom, hogy jelenleg a leg-

jobb csapattal rendelkezünk
a Területi Bajnokságban. Mi-
vel ellenfeleinket mindig tisz-
teltük és a jövőben is tisz-
telni fogjuk, nagyon szeret-
ném, ha ez az állításom nem
hangzana nagyképűen. Je-
len állásnál gondolom, ellen-
feleink is elismerik csapa-
tunk kvalitásait” – mondja
bevezetőként Pažúr György
klubelnök. Már-már feltesz-
szük az elkerülhetetlen kér-
dést, vajon ki meri-e mon-
dani a klubelnök az egyetlen
kitűzött célt a csapat végső
helyezését illetően, amikor
id. Jakab Géza vezetőségi
tag és támogató ragadja

meg a szót. „Ne cifrázzuk
szólamokkal, én kimondom
azt, ami az egyetlen célunk.
Igen, számunkra ebben az
idényben csak a bajnoki cím

megszerzése lehet az elfo-
gadható célkitűzés.  Sőt, jó-
magam meg is vagyok győ-
ződve arról, hogy júniusban
mi érünk be elsőként a
célba” – mondja határozott,
vitát nem tűrő hangon a
sportvezető.

Horváth Tibor, az ara-
nyosi labdarúgásnak egykor
játékosként nagy szolgálatot
tevő és sikereket elérő veze-
tőedzője is bekapcsolódik
beszélgetésünkbe. „Én úgy
gondolom, hogy az a néhány
őszi fricska, amelyeket Ke-
szegfalván, és főleg hazai
pályán Szilostól kaptunk, ta-
lán még jól is jöhet a tavaszi
idény előtt. Bár nem örülök
nekik, mégis azt gondolom,
hogy ezek még nagyobb
erőbedobásra és odafigye-
lésre serkentik a klubveze-
tést, edzőket és játékosokat.
Jómagam is azon a vélemé-
nyen vagyok, hogy ezzel a
játékos-kerettel bűn lenne
nem elsőként célba érni, bár
nekem, mint vezetőedzőnek
„kincstári kötelességem”
óvatosságra inteni játékoso-
kat és szurkolókat egyaránt”
– mondja titokzatos moso-
lyával kísérve az ismert lab-
darúgó szakember. 

Nagyon érdekes, hogy
amikor régiónkban szinte
valamennyi klub pénztelen-
ségre panaszkodik, Csalló-
közaranyoson még csak
nem is említik a „föníciaiak
találmányát”.  Gondoltuk, a
nagy lelkesedés közepette
feledkeztek meg erről a min-
dent eldöntő kérdésről, ezért
rákérdeztünk. Nagyon kelle-
mes érzés volt hallgatni a
klubvezetők idevonatkozó,

szinte egyhangú válaszát,
amelyet a klubelnök foglalt
össze. „Természetesen, mi
sem dúskálunk a javakban,
de nem is panaszkodunk.
Fő támogatónk a községi hi-
vatal, és meg kell mondjam,
az önkormányzat minden
nehézség ellenére, nagyon
komolyan veszi a sportot
községünkben. Még azt is
megkockáztatom, hogy ta-
lán a régióban is a legna-
gyobb támogatottságot él-
vezzük. Több helyi magán-
vállalkozó is huzamosabb
ideje támogatja klubunkat,
remélem, ezt a támogatást a
jövőben is megkapjuk. Min-
dent összevetve, amennyi-
ben megnyernénk a bajnok-
ságot, úgy nem látjuk aka-
dályát az V. ligában való
szereplésnek” – mondja el
Pažúr György, amit Horváth
Tibor vezetőedző még meg-
told egy észrevétellel: „Na-
gyon sok évet lefociztam
Csallóközaranyoson, de
ilyen támogatást a község
részéről soha azelőtt nem
kaptunk. Ezért is kell bizo-
nyítanunk, hogy a sportra
szánt pénzösszeg a legjobb
befektetés községünkben”.

Ha a csallóközaranyosi
labdarúgásról – és egyálta-
lán labdarúgásról – beszé-
lünk, elkerülhetetlen az után-
pótlás nevelésének kérdése.
Nos, az aranyosi klubveze-
tőknek itt is van némi okuk a
büszkeségre. „Ificsapatunk
újoncként „virgonckodik” az
V. ligában, hiszen a negye-
dik helyről várja a tavaszi
folytatást. Diákcsapatunk ve-
zeti a Területi Bajnokságot,
de ezek mind csak rész-

eredmények, amelyeket sze-
retnénk továbbfejleszteni.
Hosszú távon kívánjuk meg-
oldani az aranyosi labdarú-
gást, és ez kellő koncepció
nélkül nem megoldható. Ha
megnézzük felnőtt csapa-
tunk keretét, abból egyértel-
műen kitűnik, hogy elsősor-
ban saját nevelésű játéko-
sokra támaszkodunk, nem
célunk egy „proficsapat” fel-
építése, mert azzal elveszí-
tenénk községünk labdarú-
gásának igazi jellegét, ami
éppen a község fiatalságá-
nak sport iránti szeretetét hi-
vatott fejleszteni. És hogy
mennyire szeretik a mi srá-
caink a focit, arra talán leg-
jobb példa, hogy az enyhe

télnek is köszönhetően, az
ünnepek alatt is szinte reg-
geltől estig rúgták a labdát
sporttelepünkön. Az edzése-
ket és magát a játékot nem
veszik valami kényszerű
rossznak, mindig örömmel
jönnek, és örömmel teszik
azt, amit a jó eredményekért
tenni kell. Nagyon büszkék
vagyunk ezekre a fiúkra, ők
a biztosítéka annak, hogy
Csallóközaranyoson hosz-

szabb időre biztosítva van a
jó labdarúgás” – mondja el
zárszóként a klubelnök. 

Hát, igen! Ahol ekkora
súlyt fektetnek a község fia-
talsága sport iránti szerete-
tének kifejlesztésére, ahol
ilyen lelkes vezetők hoznak
nem kis áldozatokat a siker
érdekében, ahol ilyen hűsé-
ges támogatók sorakoznak
fel egy nemes ügy mögé, ott
egyáltalán nem tűnik lehe-
tetlennek az, amit a Csalló-
közaranyosi FK vezetői fel-
vázoltak. A bajnoki címig,
természetesen, még 15 ta-
vaszi, nagyon nehéz mérkő-
zést kell megvívniuk a csa-
patoknak. Az is biztos, hogy
az ellenfelek sem fogják ölbe
tett kézzel figyelni az ara-
nyosi menetelést. Sőt, talán
még nagyobb erővel feszül-
nek neki, mint az egyik esé-
lyesnek. Tény azonban,
hogy egy kemény téli alapo-
zás – amely január 29-én 10
órakor veszi kezdetét – meg-
hozhatja a várt eredményt.
Miért is ne? Húzzatok bele,
csallóközaranyosiak! 

Csallóközaranyos a bajnoki címre tör 
Csallóközaranyosi FK

A klub alakulási évét illetően még folynak ugyan
kutatások, de mindenképpen bizonyítva van, hogy
1921-ben már Aranyosi Torna Egylet néven (ATE)
szerepelt a régió labdarúgásának vérkeringésében.
Egyes helyi állítások szerint, a klub már 1919-ben
megalakult, de nagy valószínűséggel a Kóczán Mór,
református lelkész, olimpikon által megalapított egye-
sület kezdetben csak atlétikával foglalkozott. Az
1921-es események is alátámasztják ezt az állítást, hi-
szen egy-egy Kóczán Mór által megszervezett barát-
ságos labdarúgó mérkőzésnek ebben az évben szer-
ves része volt egy atlétikai verseny is. Így vagy úgy,
mindenképpen leszögezhető, hogy egyrészt a KFC
után az ATE a legöregebb fociklub régiónkban, más-
részt, hogy Kóczán Mór a klub egyik megalapítójának
tekinthető. A közismert sportoló azokban az években
négy egyesületnek – Komáromi Football Clubnak,
Ferencvárosnak, Pozsonyi Torna Egyletnek (PTE) és
az Aranyosi Torna Egyletnek – is tagja volt, tehát
egyértelműnek tűnik, hogy sok köze lehetett szeretett
faluja sportéletének megszervezéséhez. 

Később a Družstevník, majd a Lodiar Sportegye-
sület egyik szakosztályaként működött. Legnagyobb
sikerét 1969-ben érte el, amikor elnyerte a Szlovák
Nemzeti Felkelés Kupát. A komáromi stadionban,
mintegy 1000 néző előtt, a mai vezetőedző, Horváth
Tibor emelhette elsőként feje fölé a nagy csaták árán
megszerzett kupát, amely ma is a klubház egyik ékes-
sége. 

2001-ben a labdarúgó szakosztály kilépett a Dunaj
Sportegyesületből, és Csallóközaranyosi FK néven
önállósította magát. A három klubalapító Pažúr
György, Kovács Barnabás és id. Jakab Géza voltak.
Döntésük helyességét a mai eredmények is bizo-
nyítják. Mérkőzéseiket egyre többen látogatják, de
lelkes szurkolóik idegenbe is egyre nagyobb szám-
ban kísérik el kedvenceiket. Nem vitás, egy új fociláz
vette kezdetét a csallóközi községben. A kiváló kézi-
labdás lányok mellett, most már fociban is jegyzik
Csallóközaranyos sportját.  

Nem igazán kezdődött jól ez az idény az aranyosiak
számára. Bár győzelmet arattak a nagy rivális Ke-

szegfalva pályáján, mégis lógó orral kellett elhagyniuk
a pályát. Egy fociban nem ritka műhiba következtében,
a bajnokságot irányító szövetség megfosztotta őket a
három bajnoki ponttól, amit a csallóköziek kénytelenek
voltak sportszerűen tudomásul venni. Aztán beindult
ugyan a szekerük, de mindig, amikor nagyobb előnyre
tehettek volna szert, bekerült az a bizonyos homokszem
a fogaskerékbe.  

Pažúr György klubelnök

Remek színvonala volt a hölgyek versenyének

Horváth Tibor vezetőedző

A csallóközaranyosiak (kékben) gyakran késztetik hasonló parádéra az ellenfél kapusát

KLuBVEZETÉS
Elnök: Pažúr György
Vezetőségi tagok: Kovács Barnabás, id, Jakab Géza,

Csóka Sándor, Tóth Zoltán, id. Lelkes Béla, Horváth Ist-
ván, id. Susík János. 

JáTÉKOS-KERET:
Győri Jenő, Jakab Zsolt, Bohos Péter, Kurcsík János, ifj.

Jakab Géza, Gál Tamás, Fekete Tamás, id. Horváth Lajos,
Szoboszlai Árpád, ifj. Lelkes Béla, Álló Péter, Szabó Attila,
Berecz Gergő, Csonka Nikolas, Meleg Imre, Jandás Imre,
Susík Tamás, ifj. Horváth Lajos. Az ifjúsági csapatból ifj.
Susík János és Olajos Sándor szerepelnek még a csa-
patban. 

Vezetőedző: Horváth Tibor
Pályaedző: Simonek István
Gyúró és egészségügyi felelős: id. Susík János
Pénztárnok: id. Jakab Géza 
(A szerk. megjegyzése: Berecz Gergőnek, Csonka Ni-

kolasnak, Meleg Imrének és Susík Tamásnak lejárt a ven-
dégszereplése, így vélhetően csallóközaranyosi anyae-
gyesületüknél folytatják a tavaszi idényben. Jandás Imre
(DAC) és ifj. Horváth Lajos (KFC) ügyében folynak a tár-
gyalások anyaegyesületeikkel, a vendégszereplés meg-
hosszabbításáról).   

Ifjúságiak (V. liga)
Edző: Pažúr György
Segédedző: id. Lelkes Béla 
Diákok (Területi Bajnokság)
Edző: Susík János
Segédedző: Gál Lajos

A tornára adva volt a felkészülés
lehetősége, hiszen a helyi kultúr-
házban az egész év folyamán ren-
delkezésre állnak az asztalok, így
senki nem mondhatja, hogy kizáró-

lag egynapos rendezvényről van
csupán szó szilveszter előestjén. A
benevezett versenyzőket négy kate-
góriába osztották be a szervezők. A
nők, ifjúságiak és felnőttek mellett,

ismét voltak jelentkezők a szenior
kategóriába. A hölgyek versenyében
nagyon érdekes, sőt izgalmas talál-
kozókat vívtak, a verseny végén új
győztest koronázhattak, Balogh
Enikő személyében. Örvendetes hír,
hogy a mai rohanó világunkban, is-
mét megtalálták a sportoláshoz ve-
zető  utat a fiatalok, akiknek talán a
legnagyobb szükségük van a moz-
gásra, sportolásra. Ennek köszön-
hetően, az ifjúsági kategóriában
enyhe emelkedést könyvelhettek el a
verseny rendezői. Ami a szeniorok
versenyét illeti, nos, egyértelműen
kijelenthető, hogy jó példával jártak

elöl, hiszen nagyszerű mérkőzéseket
vívtak, mintegy megfeledkezve kor-
ról, ilyen-olyan kisebb betegségekről.
Jó lenne, ha ez a lelkesedés a fiata-
lokban is felébresztené a sport iránti
vágyat és tiszteletet, a testmozgás
fontosságának érzését.

Amint az általában lenni szokott, a
legnagyobb csatákat a felnőtt férfiak
vívták. Olyan sportolók is benevez-
tek, akik az előző években nem iga-
zán találták meg az utat a sportolás
felé, és lám, egy ilyen új játékos vitte
el a „győzelmi pálmát”. 

A verseny befejeztével Ľubomír
Púchovský polgármester és Fodor

Asztalitenisz

Szilveszteri torna immár hatodszor 
Hagyományosan, szilveszter elő-napján rendezték meg Dunarad-

ványon azt az asztalitenisz tornát, amelyre hatodik alkalommal ke-
rült sor az óév búcsúztatása előtt. Örvendetes hír, hogy évről évre töb-
ben vesznek részt a tornán, amelynek nincsenek vesztesei, csak győz-
tesei vannak.  Így volt ez most is, hiszen a szép számban benevezett
versenyzők függetlenül a végső eredményektől, kiválóan érezték ma-
gukat a nap folyamán, de ami a legfontosabb, tettek egy nagy lépést
egészségük megvédése felé.  Mi több, jó példával jártak elöl azok
előtt, akik még nem igazán jöttek rá, hogy a mozgás erősíti a testet és
lelket. 

Attila, a sportbizottság elnöke adták át a megérde-
melt díjakat a győzteseknek. A versennyel azonban
messze nem fejeződött be az asztaliteniszezés Du-
naradványon, hiszen a sportág fejlődésére továbbra
is adva vannak a lehetőségek úgy a kultúrházban,
mint az ifjúsági klubban.  Lehet tehát készülni a torna
hetedik évfolyamára. 

EREDMÉNYEK:
Nők
1.  Balogh Enikő 2. Sárai Diana 3. Janík Klaudia

Ifjúságiak 
1. Balogh Sándor 2. Szabó Gábor 3. Kosdi Dániel

Szeniorok
1. Kajtár Károly 2. Komlósi László 3. Blanár Ferenc

Felnőtt férfiak
1. Trenka László 2. Vojáček Andrej 
3. Hornyák László   

Kép és szöveg: Hornyák László

2012. január 9.



A mérkőzésre ellátogatók
most a szokásostól több ka-
merát is fognak látni a csar-
nokban, hiszen a nagy ér-
deklődésre való tekintettel, a
Digi Sport csatorna egyenes
adásban közvetíti a találko-
zót.  Mint tudjuk, az előző
mérkőzéseken több magyar
válogatott ökölvívó is a komá-
romi Cápák csapatát erősí-
tette, akik viszont ezen a mér-
kőzésen nem lesznek jelen,
mivel a válogatott januárban
edzőtáborozáson vesz részt
Észak-Afrikában. Győrfi Ro-
deriknál, az ŠKB Spartak el-
nökénél afelől érdeklődtünk,
milyen kihatással lesz ez a
tény a komáromi csapat sze-
replésére éppen akkor, ami-
kor az egy lépésre van a baj-
nokság döntőjétől? „Szeret-
nék mindenkit megnyugtatni,
hogy semmivel nem leszünk
gyengébbek, mint a csoport-
mérkőzések során. Sőt, azt
gondolom, hogy ilyen erős fel-
állásban még nem léptünk
szorítóba a bajnokság folya-
mán, mint éppen ezen a szá-
munkra oly fontos találkozón.

A hiányzó magyar ökölvívók
helyett néhány nagyon jó hírű
litván bunyóst szerződtettünk,
de tartogatunk néhány meg-
lepetést is a szurkolók szá-
mára. Ma még korai lenne
ezekről beszélni, aki viszont
eljön, annak megígérhetem,
hogy nagy élményben lesz
része. Mi sem természete-
sebb, szeretnénk ezt a sike-
res idényt a legjobb ered-
ménnyel zárni, tehát a baj-
nokság döntőjébe várom csa-
patunkat, amelynek helyszí-
nét eddig nem jelölte ki a
bajnokság szervezője” –
mondta el lapunknak a klub-
elnök.

A döntő másik résztvevő-
jére január 20-ig kell majd
várni, az „A” csoport második
helyezettje, a Győri Gladiátor
ugyanis ezen a napon fogadja
a Temesvári Lions csapatát, a
„B” csoport győztesét.  A ko-
máromi Cápák vereség nél-
kül szerezték meg a csoport-
győzelmet, hiszen a hat mér-
kőzésből ötöt megnyertek,
egy esetben pedig döntetlenre
hozták a találkozót. 

SSPPOORRTT  
Ökölvívás

Nagy meccs várható 
a negyeddöntőben 
Ezen a pénteken bizonyára zsúfolásig megtelik a Ko-

máromi Városi Sportcsarnok. Az ŠKB Spartak Ko-
márom ökölvívói, akik a Sharks „művésznevet” viselik
a BoxingOne Championship 2011 Euroligában, az elő-
döntőig meneteltek, ahol a Thunders Debrecen csapa-
tát fogadják. A tét természetszerűen a döntőbe jutás,
amelyet a komáromi bunyósok mindenképpen szeret-
nének hazai környezetben kiharcolni. 

Kosárlabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

2012. január 9.

Nagyon érdekesen alakult
a 2012-es év első bajnokija
Komáromban. A listavezető
nyitraiak kezdtek jobban, és
nagyon sok hazai hiba után,
félelmetesen kezdett nőni az
előnyük. A hetedik perc vé-
gén, már 8:22 világított az
eredményjelzőn, ami semmi
jóval nem kecsegtette a lel-
kes hazai szurkolókat. Az
első negyed végére, azért
mégiscsak sikerült a piros-
fehéreknek kilenc pontra le-
dolgozniuk a hátrányt. És ez
az állapot, szinte a mérkő-
zés végéig kitartott, hiszen
az egyébként nagyon jól ját-
szó vendégek a mérkőzés
nagyobb részében tartották
8-10 pontos előnyüket. Igaz,
a hazai csapat később né-
mileg kiegyenlítette a játékot,
de a biztos kezű nyitrai játé-
kosok rendre szórták a ko-
sarakat, amit sajnos, a ha-
zaiakról elmondani nem le-
het. Kosár alatt eléggé elbi-
zonytalanodtak, egyedül Jo-
nes próbálkozott
áttörésekkel, de a vendégek
védelme nem ismert komp-
romisszumokat. Sőt, helyen-
ként szabályokat sem. Meg-
tehette, mert a játékvezetők
nem mindig álltak a helyzet
magaslatán, bár azt sem le-
het mondani, hogy ők vezet-
ték volna győzelemre a nyit-
raiakat. Még akkor sem, ha
az utolsó másodpercekben
akár más döntést is hozhat-
tak volna.

Történt ugyanis, hogy 50
másodperccel a találkozó
vége előtt, amikor a vendé-
gek ötpontos előnyt élvez-
tek, a hazaiak mestere,
František Rón időt kért. Nem
tudni milyen varázsszavakat
mondott védenceinek, de ez-
után óriási nyomás neheze-
dett a vendégekre, akik fog-
gal-körömmel védekeztek.
Már tíz másodperc sem volt
hátra a találkozóból, amikor
Kratochvíl távoli dobása
„csont nélkül” ment át a ko-
sáron, és a komáromi csar-
nokban kitört az örömmá-

mor. 86:86 világított a táb-
lán, és szinte mindenki biz-
tos volt a hosszabbításban.
A vendégek azonban még
megpróbálkoztak egy ellen-
támadással, és nekik lett iga-
zuk. Clemente dobása
ugyan kipattant a gyűrűről,
viszont a mérkőzés leg-
jobbja Tomek, azt valahogy
„átpasszírozta” a gyűrűn. Ek-
kor azonban már szólt a
mérkőzés végét jelző duda,

és ez képezte később egy
heves vita tárgyát. Idő előtt
vagy után? Nos, nagyon ne-
héz megmondani, a végső
döntést természetesen, a
bíráknak kellett meghozniuk,
és ők úgy döntöttek, hogy
Tomek igyekezete két pon-
tot ér. 

Bármennyire is fájt Komá-
romban ez a döntés, azt

mindenképpen el kell is-
merni, hogy a mérkőzés na-
gyobb részében a vendégek
játszottak jobban, és csak az
ő hibájuk, hogy nem tudták
megőrizni szinte a már ál-
landósuló 10 pontos előnyü-
ket, vagy legalább abból va-
lamit. Egy szó mint száz,
győzelmük, még ilyen körül-
mények között is megérde-
melt. 

MBK Rieker – Nitra 86:88
(15:24, 25:21, 20:26, 26:17)  

Pontszerzők: Bilič 22, Jo-
nes 18, Bílik 17, Kratochvíl
15, Johnson 6, Klár 5, Szabó
3 -  Tomek 23, Nuber 14.

További eredmények: B.
Bystrica – Svit 105:98, Le-
vice – Žilina 71:66, Sp. N.
Ves – Handlová 81:82. Prie -
vidza – szabadnapos volt. 

E heti program: Szerdán,
január 11-én, az MBK Rie-
ker harmadik helyét igen-
csak veszélyeztető Handlová
csarnokában lépnek pályára
a komáromiak, majd szom-
baton, január 14-én, a leg-
nagyobb riválist, Léva csa-
patát fogadják hazai csar-
nokban. 

Fotó: Molnár Mónika 

Igazi dráma a végére, de...

Klár (fehérben) öt pontot szerzett, de neki sem volt könnyű
dolga a vendég védelemmel

Izgalmakkal teli nap állt a komáromi klubvezetés előtt
múlt szombaton. A listavezetőt várta bajnoki mérkő-

zésre, de a csapat körül, még nem volt minden a he lyére
billenve, hiszen Dubovský továbbra is Privigyén szerzett
sérüléseivel bajlódik, Mathis, pedig nem tért vissza
Amerikából, az útlevele körül akadtak valamilyen gon-
dok. Ez semmiképpen nem volt jó hatással a csapat
hangulatára, bár az elszántság nem hiányzott a fiúkból.
Aztán mégis, ezek az események rányomták bélyegüket
a találkozóra. 


