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KomáromRészletek a 2. oldalon

Lenyomják a békát
a torkunkon

Ébresztő, Komárom!
Részletek a 4. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Könyvrehívás

Olvassa új
sportmellékletünket

minden héten!

4 oldalon.

Kiírták a közbeszerzést

Hetilapunk már több íz-
ben foglalkozott a ko-

máromi Munka Utcai Alap-
iskola felújításának kálvá-
riájával, most azonban úgy
tűnik, felcsillant a fény az
alagút végén, mivel a város
újra kiírta a közbeszerzést.

Részletek a 3. oldalon

Egy olvasói levél késztetett bennünket
arra, hogy közelebbről megvizsgál-

juk magát az esetet, amely egy szép, ad-
dig normális körülmények közt élő csa-
ládot sodort az elszegényedés határára.
A dunaradványi Ježo házaspár már meg-
járta a poklok poklát, de úgy néz ki, meg-
hurcoltatásuknak még messze nincs
vége. Utolsó mentsvárként a bíróságnál
keresik igazukat, de ma még nehéz lenne
megjósolni az ügy végső kimenetelét.

Folytatás a 3. oldalon

Szándékos
gyújtogatás

Múlt szerdán hajnali négy órakor is-
meretlen tettes valószínűleg egy

benzinnel teli flakont dobott a köz-
ségben levő Motorest vendéglő tető-
szerkezetére, amely ennek hatására
tüzet fogott.

Folytatás az 5. oldalon

Drágul a cigaretta
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Lenyomják a békát a torkunkon
Úgy tűnik, Komáromban nincs az a béka, amit ne lehetne le-

nyomni az emberek torkán. Sőt, még egy tátrai sas sem igazán
kottyan meg.

Ősz folyamán durrant a városházán az SNS közeli ügyvédi iroda
ügye. Mint kiderült, az SNS életében és kampányában is szerepet
vállaló Vladimír Čečot lányának ügyvédi irodáját találta meg vélet-
lenszerűen a város vezetése, elsősorban Anton Marek polgár-
mester. Persze a párt-közeliség még elfogadható lenne, de talán ki-
jelenthetjük, hogy aki egy kicsit is komolyan veszi a komáromi em-
berek érdekeit, az egy SNS-es politikussal nem áll szóba.

Az SNS közeliségen túl számtalan fura dolog akadt még az
ügyvédi iroda kapcsán. Nyilvános verseny nélküli kiválasztás, a
közbeszerzés elmulasztása, az irodával kötött szerződés nyilvá-
nosságra hozásának elmulasztása a városi honlapon. A szerződés
január közepén lett aláírva, de csak több hangos reklamálás után ok-
tóberben került fel a város honlapjára. Ezzel Anton Marek polgár-
mester elérte, hogy az egyik választási ígéretét a hivatalba lépése
után pár héttel szegte meg. A szerződés csak márciusban lépett ha-
tályba (ekkor jelent meg a kereskedelmi közlönyben a jogi iroda ké-
résére), ezért további kérdéseket vet fel az addig kiállított két számla
jogi háttere. Érdekes kérdés lehet, hogy miért pont egy 28 éves po-
zsonyi hölgyet választott ki a polgármester, és az is kérdéseket vet
fel, hogy ha korábban havi 500 euróért kapott jogi tanácsokat a vá-
ros, akkor a mostani gazdasági helyzetben hogyan lett ebből 2 000
plusz más költségek, azaz időnként közel 3 000 euró?

Szóval az SNS közeliség az csak a hab a tortán, az ügynek szá-
mos pikáns részlete is akad. Mikor erre a Delta hetilap felhívta a fi-
gyelmet és tételesen rámutatott a vitás dolgokra, akkor a városve-
zetés még perrel is fenyegetőzött, és elmondásuk szerint a jogász
hölgy is nagyon megbántódott, mert ugye ő nem tehet arról, hogy
az apukája SNS-es államtitkár volt, álláshalmozott abban az időben
és vagyona is alig akadt, nem úgy, mint a lányának. Aztán úgy tűnt,
a vezetés csak a régi reflexekre támaszkodva kezdett el fenyege-
tőzni, hátha ezzel elmaszatolja a meg nem válaszolt kérdéseket. A
mai napig nem történt semmilyen lépés, bár egyik felvetést sem cá-
folták a sajtótájékoztatón. Ami a legérdekesebb, a csoda három na-
pig tartott, és a városvezetés úgy folytatta a dolgát, mintha mi sem
történt volna.

Két érdekes aspektusra azonban mégis érdemes kitérni. Először
is említsük meg, hogy a városvezetésben és a testületben ülő
MKP-s képviselőknek a mai napig nem hallottuk a véleményét az
ügyről. Márpedig az SNS szerint a görbelábú magyaroknak csak a
fasiszta Esterházy jutott, ezért talán nem ártana véleményt mon-
dani. Sőt! Örömmel láttam az óriásplakátokon, hogy az MKP a meg-
oldást kínálja. És valóban nyitott a helyzet, mivel a testületben ülő
hat MKP-s képviselő (közülük egy alpolgármester) elég súlyt kép-
visel ahhoz, hogy Anton Marekot lépésre kényszerítse. Azaz való-
ban a megoldást képviselik, már csak azért is, mivel Novák Tamás,
a másik alpolgármester nyilvánosan vállalja az MKP támogatását,
hiszen az új MKP-s pártigazgatót egy közösségi portálon biztosította
a teljes támogatásáról. A szerződés bármikor felbontható, csak
lépniük kell. De ezidáig meg sem szólaltak, így azt feltételezhetjük,
hogy az ügy kapcsán nincs kifogásolni valójuk, de még véleményük
sem. De abban bízom, hogy csak fogalmazzák, és ez húzódik.

A másik tanulság számomra Anton Marek furcsa érvelését illeti.
Elmondása szerint azért lett pozsonyi ügyvédi iroda, mivel a járá-
sunkról kívülről keresett valakit, ezzel elkerülve az összefonódás
gyanúját. Nos, arra nem térnék ki, hogy ez mennyire gyenge érv, de
még a felvetés is aggaszt. Azért nem választunk ki komáromi vál-
lalkozásokat, legyen az akármilyen jellegű munka, hogy elkerüljük
a gyanút? Azért költjük el inkább más régióban a város pénzét, mert
nem tudunk tiszta és átlátható versenyt biztosítani? Jobb helyeken
a kisbetűs részekkel még a hazaiakat hozzák helyzetbe, ha az ár-
versenyben egyforma ajánlat születik, de mi még büszkén mond-
juk, hogy inkább egy távolabbival dolgoztatunk? Bastrnák Tibor ga-
lántai párttársával dolgoztatott csak havi 500 euróért, Anton Marek
viszont már több mint 30 ezer eurót költ el évente egy pozsonyi iro-
dában. Nem volna jobb elkölteni inkább Komáromban? Hiszen az
akár 2-3 munkahelyet is jelenthet. Nem hiszem, hogy ne volnának
talpraesett emberek nálunk, és azt sem, hogy nem lehet tiszta ver-
sennyel kiválasztani itt valakit.

Kérdések akadnak bőven, de én bízom a Megoldásban. És ez
egy jó alkalom, hogy láthassuk, a tettek és nem a nagy szavak szá-
mítanak. Keszegh Béla, városi képviselő

Kommentár

Szerkesztőségünkben beszélget-
tünk a rokonszenves, bár szemmel
láthatóan pszichikailag nagyon meg-
viselt házaspárral. Mivel történetét
részletesen leírta levelében, azt nem
kívánjuk tovább ragozni. Inkább
maga a család jelenlegi helyzete ér-
dekelt bennünket.

A családfő, aki huzamosabb ideig
Magyarországon dolgozott, éppen
akkor veszítette el munkáját, amikor
egészségügyi problémái elkezdőd-
tek. Ahogy azt leírta, nemcsak ő ma-
radt munka nélkül, de felesége is, aki
a sebészeti osztályon dolgozott
egészségügyi nővérként. Renáta asz-
szony több próbálkozás ellenére
azóta sem tud elhelyezkedni a Ko-
máromi régióban. Ez annál inkább is
érdekes, mert mint tudjuk, ebben a
szakmában állandó munkaerőhiány
mutatkozik. „Most alacsony fizetésért
ugyan, de egy rövid időre el tudtam
helyezkedni a cipőgyárban, mint var-
rónő. Én már bármilyen munkát el-
vállalok, csak sikerüljön valahogy
megmentenünk családi fészkünket.
Semmiképpen nem engedjük meg,
hogy két gyermekünk bármilyen for-
mában is hátrányos helyzetbe kerül-
jön csak azért, mert valakik felelőtle-
nül végezték a munkájukat. Mivel jó-
magam is a kórházban dolgoztam,
pontosan tudom, milyen körülmények

között kell sok orvosnak és egész-
ségügyi nővérnek dolgoznia. Termé-
szetesen egészségügyi nővérként
szeretnék dolgozni a jövőben is, hi-
szen az a hivatásom. Úgy látszik
azonban, valamilyen láthatatlan kéz
mindig leereszti előttem a sorompót.
Az a bűnöm, hogy nem hallgattam
akkor, amikor mások szerint hallgat-
nom kellett volna” – mondja lehan-
goltan a feleség.

A mindössze 39 éves, atlétater-
metű Tibor, szinte a könnyeivel küsz-
ködik, mielőtt megszólal. Mintha lelki-
ismeret-furdalást érezne, hogy
mindez a szerencsétlenséglavina
őmiatta indult volna el. „Nem hiszik el,
de kizárólag családomnak köszönhe-
tem, hogy még bírom idegekkel. Bor-

zalmas dolog az én koromban ülni, és
nézni, ahogy megy tönkre a csalá-
dom. Nagyon bízom benne, hogy a
bírósági pert meg fogom nyerni, de
addig is fennáll a veszélye annak,
hogy elárverezhetik a házunkat, hi-
szen megtakarított pénzünk elfogyott,
és már nem tudjuk fizetni számláin-
kat” – mondja tiszta őszinteséggel Ti-
bor.

Szerettük volna megtudni a komá-
romi kórház véleményét is ebben a
kényes ügyben, ezért elküldtük kér-
désünket az Agel Sk szóvivőjéhez,
Mgr. Marta Csergeovához. Szinte hi-
hetetlennek tűnhet, de a válasz négy
percen belül(!?) megérkezett. Tény,
hogy bírósági eljárás alatt nem szí-
vesen nyilatkoznak az alperesek,

ezért a már előkészített sajtóinformá-
ció szövege sem lepett meg bennün-
ket különösebben. Íme: „Intézménye-
inkben rendszeresen végezzük a hi-
giéniai és egyéb előírások betartását
dolgozóinknál. A Komáromi Regio-
nális Közegészségügyi Hivatal által
megismételt ellenőrzés sem állapított
meg vétséget dolgozóink részéről, a
panaszos által vázolt esetben”.

Az újságíró is ember, néha ő is el-
érzékenyülhet, amikor hasonló eset-
tel találkozik. Főleg akkor, amikor egy
hosszabb beszélgetés alatt, jobban
megismeri beszélgetőpartnereit, azok
őszinteségét, lelki tisztaságát. A sors
manapság egyre több családot hoz
olyan helyzetbe, hogy az nem találja
a bajból kivezető utat. Ilyenkor, talán
utolsó próbálkozásként, kénytelen
megszólítani embertársait, azok se-
gítségét kérve. Nem, ebben az eset-
ben messze nem könyöradományról
van szó, ami kocsmában vagy játék-
automatában végzi. Egy tisztessé-
ges, köztiszteletben álló család utolsó
próbálkozása ez, melynek számára
nincs fontosabb az összetartásnál, a
kölcsönös szeretetnél. Próbáljunk
meg, bizonyára nagyon jó érzés, még
ha csak kis mértékben is, segíteni
egy bajba került családon.

Böröczky József
A szerző felvétele

Keresik az igazságot. Megtalálják?
Folytatás az 1. oldalról

Vörös Péter parlamenti
képviselő és Fekete Zol-
tán, a Munka Utcai Alap-
iskola igazgatója január
13-án tájékoztatta a sajtó
képviselőit, hogy újabb le-
hetőség előtt áll az iskola,
hogy lehívják a pályázat
útján megnyert pénzt és
rekonstruálják az alapis-
kolát.

„Mivel a közbeszerzés
lebonyolításának határ-
ideje lejárt január 11-én,
ezért a városvezetés le-
vélben fordult az illetékes
minisztériumhoz az idő-
pont kitolása végett. A
Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium
pozitívan állt a kérvény-
hez és sikerült megkötni
az új szerződést, így a
munkák kivitelezésének
határidejét 2012. május
31-re módosították. A ha-
táridő kitolására csupán

májusig volt lehetőség,
mivel a szabályok szerint
a szerződés aláírásától
számított két éven belül le
kell zajlania a felújításnak,
s a szerződést az iskola
2010. május 10-én írta
alá.

„A fejlesztés megvaló-
sításának feltétele most
már a sikeres közbeszer-
zés. A városvezetés ed-
dig több mint 25 ezer eu-
rót költött közbeszerzések
előkészítésére, és ebből
közel 19 ezer euró siker-
telen eljárásokra ment el.
Remélhetőleg, ezt az
arányt sikerül javítani a
Munka Utcai Alapiskola
pályázatának előremozdí-
tásával. Az ügy tanulsága
az, hogy az együttműkö-
dés mindig előremuta-
tóbb, mint ha azon gon-
dolkodunk, mit hogyan
nem lehet megoldani. A
sikeres együttműködés-

hez pedig felelős ember-
ekre van szükség. Kell,
hogy legyenek ügyek,
amelyek mindenkit össze-
kötnek, hogy a régió és
annak központja, Komá-
rom fejlődhessen” – jelen-
tette ki Vörös Péter.

Tehát a közbeszerzés
kiírása megtörtént, a kivi-
telezők február 6-ig küld-
hetik el elektronikus úton
árajánlataikat. Majd még
ezen a napon a városi hi-
vatalban megtörténik az
ajánlatok kiértékelése is.
Ezután már nem marad
más hátra, mint egyeztetni
a kivitelezővel a munkák
lebonyolításának folyama-
táról. Az iskola igazgatója
arról is tájékoztatott, belső
szervezéssel szeretnék
megoldani, hogy a felújí-
tási munkálatok alatt a ta-
nulók zavartalanul végez-
hessék a dolgukat.

ssy

Kiírták a közbeszerzést
„Történetem 2010. szep-

tember 22-én kezdődött.
Ezen a napon kerültem a ko-
máromi kórház idegosztá-
lyára, mivel kiújult a porcko-
rongsérvem. Itt infúziókat
kaptam, de bárcsak ne kap-
tam volna. Ugyanis az infúzió
utáni elzáró kupak nem volt
steril, ezért megfertőződtem,
úgynevezett hepatitis „B” ví-
russal. A kórt a szomszéd
szobában nem elkülönített
fertőző betegtől szedtem ösz-
sze, a már említett kupak ál-
tal. Erről a fertőző betegről
tudni kell, hogy egyike a 2010
júliusában, az onkológiai osz-
tályon megfertőzött kb. 42 be-
tegnek. Igen, akkor több mint
negyven beteget fertőztek
meg a hepatitis „B” vírussal.
Többen közülük már nem él-
nek, beleértve az én szom-
szédomat is. Isten nyugosz-
talja őket!

„Vajon miért volt a fertőző
beteg összezárva velünk az
idegosztályon?“ – teszem fel
gyakran magamnak a kér-
dést. Nem mellesleg itt sze-
retném megjegyezni, hogy
szobatársam is részesült a
fertőző vér „gyönyöreiből”.
Mindez a 21. század hajnalán
történt (bízom a múlt idő he-
lyességében!), a szlovákiai
komáromi kórház berkein be-
lül!?

E kis kitérő után, visszaka-
nyarodnék saját történetem-

hez. Szeptember 27-én tér-
hettem haza családomhoz,
amit aztán egy hónapos re-
habilitáció követett. Október
végén, november elején, már
napról napra gyengültem, fá-
radékonyság és kimerültség
vett rajtam erőt. Májam erő-
sen tiltakozni kezdett a vér-
keringésemben csordogáló
fertőzött vér ellen. Ha én ezt
már akkor tudtam volna… Azt
gondoltam ugyanis, hogy inf-
luenza kerülget, de mivel lá-
zas nem voltam, nem is tulaj-
donítottam ennek különösebb
figyelmet. Karácsonyra már
nagyon aluszékony lettem, ét-
vágyam sem volt. Az új év
második napján már folyama-
tos hányingerrel küszködtem.
Igen ám, de ez volt az a nap,
amikor a már régebben ter-
vezett magas-tátrai kirándu-
lásunkat megkezdtük volna.
Látván gyermekeim csillogó
szemét és örömét, elutaz-
tunk. Ekkor 2011. január 2-a,
vasárnap volt. Kedden reggel
iszonyatosan rosszul éreztem
magamat, most már az egész
szervezetem tiltakozott a kór
ellen. Citromsárgára változott
a bőröm színe, a szemem fe-
hérje is besárgult. Nagyon
megijedtünk, és ott helyben
feleségemmel meglátogattuk
a körzeti orvost, aki azonnal
továbbküldött a sviti kór-
házba. Ott megállapították,
hogy a hepatitis kór valame-

lyik fajtájától szenvedek. Kap-
tam fájdalomcsillapítókat és
hányinger elleni injekciókat,
majd közölték velem, hogy
azonnal kórházba kell men-
nem. Ez másnap, január 5-
én, hazaérkezésünkkor meg
is történt, Komáromban.

Ha valaki azt hiszi, hogy ja-
nuár 5-én este, a komáromi
kórház várójában ülve már sí-
nen vagyok, az téved. Ha hi-
szik, ha nem, a komáromi kór-
ház belgyógyászati rendelő-
jéből, „nincs üres szoba” cím-
szó alatt haza akartak kül-
deni, mondván, másnap
utazzak el a nyitrai kórházba,
mert ők nem hajlandóak fel-
venni. Nos, ekkor „robbant ki”
feleségem, aki abban az idő-
ben a sebészeti osztályon
dolgozott egészségügyi nő-
vérként. Ezután nagy vita ke-
rekedett, végül aztán egy éj-
szakára felvettek az osztályra,
egy teljesen üres szobába

(nincs üres szoba?). Másnap
reggel, mentőautóval szállí-
tottak át a nyitrai kórházba,
ahol azonnal megállapították,
hogy hepatitis „B” vírussal va-
gyok fertőzött, amelynek lap-
pangási ideje 3 hónap, és
ahogy a nyitrai orvos mondta,
„csak vér által terjeszthető”!

Három hetet töltöttem el a
nyitrai kórházban, azóta itthon
gyógyulgatok, betegpénz nél-
kül, mivel az eset megtörtén-
tekor munkanélküli voltam. Az
eddig elszenvedett fájdalma-
kért, tönkretett egészsége-
mért és életemért és csalá-
domért úgy döntöttem, hogy
pert indítok a komáromi kór-
ház ellen. Amint erről értesült
a kórház vezetése, a felesé-
gemen állt bosszút. Mondva-
csinált indokokkal előbb el
akarták bocsátani, de mivel
közvetlen főnökei kiálltak mel-
lette négyéves panaszmen-
tes munkájáért, a „büntetést”

áthelyezésre mérsékelték.
Hogy melyik osztályra? Nos,
arra az idegosztályra, ahol a
kálváriám elkezdődött. Az át-
helyezés megindokolása sem
volt akármilyen. Az lett volna a
feladata, hogy figyelje az ott
dolgozókat, azok hibáit, hiá-
nyosságait, és ezeket jelentse
a kórház vezetőségének. Ma-
gyarul, besúgó munkakörbe
helyezték volna, amit nejem
kategorikusan visszautasított,
és inkább maga mondott fel.

Azóta havi 330 € munka-
nélküli segélyből élünk. Fele-
ségemet, mint egészségügyi
nővért sehova nem veszik fel
a komáromi járásban (vajon
miért?), én pedig itthon vívom
mindennapi harcomat a kór-
ral. Sajnos, ez idáig meg-
győző fölénnyel a betegsé-
gem áll nyerésre.

Ezúton kérek mindenkit, aki
elolvasta történetünket, hogy
amennyiben tud, próbáljon
segíteni rajtunk kisebb ösz-
szeggel, hogy tovább tudjuk
fizetni számláinkat, hogy fe-
dél maradjon családom feje
felett a per végéig, amelyet
csak győztesként fejezhetünk
be. Előre is köszönünk min-
dent, bízva az emberi jóindu-
lat végtelen határaiban.

Számlaszám:
2934881058/0200 (VÚB)

Tisztelettel,
Ježo Imre és Renáta,

Dunaradvány

Egészséges máj

Hepatitis-szel
fertőzött máj

ANemzeti Sportutánpótlási Alapít-
vány egy SPORT-FEJLESZTÉSI

KÖZPONT koncepciójának kimunká-
lása során komplex oktatási bázist,
sportfejlesztési központot és rehabi-
litációs központ létrehozását szorgal-
mazza. Ezt a célt szem előtt tartva dol-
gozták ki a „LIVING TISZA“ SPORT –
RELAX elnevezésű projektet.

Ahhoz, hogy a központ működéséhez
az alapító további projektekből anyagi tá-
mogatást szerezzen, szükséges, hogy
már most az indulásnál kinyilvánítsa,
hogy a létesítmény legkevesebb három
ország sportolói számára fog rendsze-
res szolgáltatásokat nyújtani. Szlovákiá-

ban Ógyalla városát szemelték ki a szer-
vezők. Így felszólították a városi szerve-
zeteket, hogy támogassák és vegyenek
részt ebben a projektben.

„Az ógyallai városi képviselő-testület
ilyen értelemben támogató nyilatkozatot
bocsátott ki, melyben leszögezte szán-
dékát együttműködni és támogatást nyúj-
tani a tervezett központ létrehozásában
és kihasználásában. A város költségve-
tését a projekt támogatása nem érinti”–
nyilatkozta Karol Lovász, a város alpol-
gármestere.

Amennyiben megvalósul a Living Ti-
sza, azaz Élő Tisza program, több új
munkahely is létesülne a városban.

Miriák Ferenc

Támogatják a sport-fejlesztési
központ létrehozását
Ógyalla
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ASzlovákiai Magyar Zenészek Egyesü-
lete (SZMAZE), a Szlovákiai Magyar

Zenebarátok Társasága, a Csemadok Mű-
velődési Intézete, a Csemadok naszvadi
alapszervezete Lábszky Olivér énekes-
dalszövegíróval együttműködve megala-
pítja a Harmónia – Szlovákiai Magyar Ze-
nei Díjat.

A Harmónia 2012 díjak ünnepélyes átadá-
sára a Komáromi Jókai Színházban kerül
sor 2012. február 25-én, szombaton. A Har-
mónia 2012 elnevezésű rendezvényen első
ízben kerülnek kiosztásra Szlovákiában
szakmai jellegű zenei díjak, kizárólag szlo-
vákiai magyarok számára.

A Harmónia 2012 díjait a szakmai kurató-
rium kifejezetten szakmai szempontok illetve
a (szlovákiai) magyar zenekultúra érdeké-
ben és ápolásában kifejtett tevékenység
alapján ítéli oda az arra érdemes személy-
nek, csoportnak, csapatnak, zenekarnak
vagy együttesnek zenei műfajoktól és stílu-
soktól fűggetlenül.

A Harmónia Kuratórium 2012 idén
hat kategóriában oszt ki díjakat:

• Harmónia életműdíj
• A legjobb fiatal muzsikus díja

(15-től 25 éves korig)
• A legjobb énekes vagy szólista díja

(15 éves kortól)
• A legjobb hangszeres muzsikus díja

(15 éves kortól)
• A legjobb zenekar díja

(együttes, csoport illetve csapat díja)
• Az év dala (2007 – 2011)

A Harmónia-díj alapítói várják a magán-
személyek, a szlovákiai magyar kulturális és
nonprofit szervezetek jelöléseit, melyek alap-
ján a szakmai kuratórium döntést hoz. Min-
den magánszemély és szervezet bármelyik
kategóriában több jelöltet is javasolhat, de
természetesen nem szükséges minden ka-
tegóriában jelöltet nevezni. A javaslatot tevő
köteles minimum 500 karakterben mellé-
kelni a jelölt életrajzát és szakmailag megin-
dokolni a felterjesztést (a legjobb zenekar
díjánál minimum 5 saját szerzeményt kell

mellékelnie a nevezőnek). A jelöléseket ki-
zárólag elektronikus úton a www.harmonia-
dij.sk oldalon megtalálható jelölési lap kitöl-
tésével fogadják el.

Énekesek, szólisták és muzsikusok ese-
tében a jelöltnek magyar nemzetiségűnek
és szlovák állampolgárnak kell lennie. Ze-
nekarok, együttesek, csoportok, csapatok
esetében a tagok döntő többségének ma-
gyar nemzetiségűnek és szlovák állampol-
gárnak, székhelyüknek pedig a Szlovák Köz-
társaság területén kell lennie.

Mivel a Harmónia-díjak idén kerülnek ki-
osztásra először, Az év dala kategóriában az
utóbbi 5 év felvételei nevezhetők, azaz bizo-
nyíthatóan a 2007. január 1-je és 2011. de-
cember 31-e között megjelent hanghordo-
zók felvételei.

A kategóriák jelöltjei közül az alapítók
szakmai konzultációt követően kiválasztják
az öt-öt díjra felterjesztendő jelöltet. A jelöl-
tek nevét az alapítók egy héttel az ünnepé-
lyes díjátadó előtt, 2012. február 15-én hiva-
talosan nyilvánosságra hozzák. A jelöltek
meghívást kapnak a díjátadó gálára, ahol a
kategóriák nyertesei átvehetik a Harmónia
2012 valamelyik díját, amely Reicher György
gútai díszműkovács iparművész munkája,
az alapítók és a szakmai kuratórium elnöké-
nek kézjegyével ellátott díszoklevelet és mel-
lette természetesen a pénzjutalmat.

A Harmónia-díj szervezőbizottsága to-
vábbá örömmel fogadja magánszemélyek,
cégek és szervezetek adományát, melyet
teljes mértékben a nemes célra fordítunk,
az adományozók névsorát és az adományo-
zott összeg nagyságát pedig honlapunkon
feltüntetjük.

Információ: info@harmoniadij.sk
(miriák)

Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj

FELHÍVÁS - 49. JÓKAI NAPOK
A Komáromi Jókai Napok Ala-

pítvány, Komárom Városa és a
Komáromi Városi Művelődési
Központ ezennel meghirdeti a 49.
Jókai Napokat, a szlovákiai ma-
gyar amatőr színjátszók, kisszín-
padok és diákszínpadok országos
fesztiválját. A fesztivál 2012. jú-
nius 11-17. között kerül megren-
dezésre Komáromban. Jelent-
kezni kizárólag írásban lehet –
postai úton vagy e-mailben –
2012. március 31-ig a következő
címen: Komáromi Városi Művelő-
dési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá: „Jókai Napok“),
e-mail: vmkmoni@stonline.sk; csengel.monika@gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés
tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az elő-
adás címét, szerzőjét és műfaját. További információk a 0905/892580, 035/ 7713 547,
7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címeken Csengel Mónikánál.

„Szerelmi bánat gyötör? Suliban, illetve munkában fel-
bosszantottak? Úgy érzed, senki sem ért meg? Hódítanál?
Vagy csak képzeletben barangolnál a világ csodaszép tá-
jain? Fedezz fel egy új világot, szerezz ismereteket magad-
nak! Vár a könyvek világa!” – olvasható az invitálás a szó-
rólapokon. „Akciónk célja elsősorban a figyelemfelkeltés,
arra szeretnénk ösztönözni a fiatalokat, hogy vegyenek ke-
zükbe egy jó könyvet, a betűvel ne csak elektronikus, hanem
nyomtatott formában is találkozzanak – mondja Forgács At-
tila, a Helló Gúta egyik alapítója.

A magyar és szlovák nyelvű könyvek között versesköte-
tektől kezdve útikalauzokon, ezoterikus irodalmon és lexiko-
nokon át a viccgyűjteményig széles a skála. „Néhány regény
is megtalálható ugyan a polcokon, de elsősorban olyan köny-
veket hoztunk, amelyekbe, ha csak 5–10 percünk van, akkor
is érdemes beleolvasni – magyarázta Kárpáty Ernő, a Helló
Gúta tagja. – Ha pedig valakinek megtetszik az adott kötet,
akkor a későbbiekben akár ki is kölcsönözheti a könyvtárból.”

Az akció január 5-től február 26-ig tart. A szervezők re-
ményei szerint a hideg, havas időben sokan beülnek egy-egy
csésze teára, amit a Billiard Club támogatásának köszön-
hetően ingyen kapnak az olvasók. vm

Könyvrehívás
Nem mindennapi kezdeményezéssel álltak elő a Helló

Gúta Polgári Társulás tagjai: Könyvrehívás elneve-
zéssel olvasást népszerűsítő akciót indítottak. Támo-
gatóként csatlakozott hozzájuk a Billiard Club és a he-
lyi könyvtár, amely a könyveket biztosította. Mintegy
kétszáz kötet várja a klubba betérő vendégeket, és in-
gyen teát kapnak azok, akik beleolvasnak ezekbe a
könyvekbe.

Gúta

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.

Egy páratlan összefogásnak le-
hetünk tanúi Komáromban.

Jótékonysági rendezvényt tarta-
nak, azzal a céllal, hogy segítse-
nek a komáromi kórháznak és
nem utolsósorban azért, hogy Ko-
márom városa végre felébredjen.
A szervezőket, Doktorík Andrást
és Kovács Gyurit szerkesztősé-
günkben kérdeztük a részletekről.

„Sajnos az utóbbi időben azt kell
tapasztalnunk, hogy Komárom bel-
városa egyre jobban kihalt. Ezért
gondoltunk egy merészet és kitalál-
tuk, hogy a városi sportcsarnokban
szervezünk egy hatalmas bulit, re-
mélve, hogy a komáromiak felébred-
nek. A party neve is erre utal Wake-
upKn – Ébredj, Komárom!. Ezen a
rendezvényen komáromi DJ-k fogják
szórakoztatni a vendégeket. Név-
szerint: Denetti, Spider, Sinkovicz,
Boogie, Kovács, Koniček, Benes és
T.B., az est műsorvezetője pedig Vik-
tor „Doody” Dudáš lesz. A fellépő
nyolc Dj mindegyike egy-egy órát fog
a keverőpult mögött állni” - mondta
Kovács Gyuri.

„Természetesen a lemezlovasok
mellett sokan mellénk álltak és közö-
sen szervezzük a rendezvényt a MB
Move, a CDT Light and Sound, a
Creative Spirit Media csapatával, va-

lamint mint médiatámogatók mellénk
állt a LOOK magazin és a DELTA he-
tilap. Ezen az estén, március 3-án a
városban működő klubok szolidari-
tásból is mellénk álltak, tehát nem
lesz nyitva a Jäger Pub, a Devil Club
és a West Social Club” - mondta
Doktorík András.

„A belépő elővételben 5 € - minden
elővételben megvásárolt jegy mellé
VIP belépőt ajándékozunk, amellyel
2012 márciusi hónapban ingyen láto-
gathatók a Devil Club illetve Jäger
Pub szórakozóhelyek. A belépője-
gyekből befolyt pénzösszeg nagy ré-
széből jótékonykodni szeretnénk. Így
szeretnénk megtámogatni a komá-
romi kórházat, és a gyermekparkban
is szeretnénk felépíteni egy új kör-
hintát vagy egy új csúszdát” - folytatta
Kovács Gyuri.

Bízunk a komáromi lakosokban,
hogy sikerül összehoznunk egy re-
mek estét és megtöltjük a sportcsar-
nokot, így Komárom végre felébred
Csipkerózsika-álmából.

Tehát mindenki írja be a naptá-
rába, hogy március 3-án este 21.00
órától egy fergeteges party kerül
megrendezésre, nyolc lemezlovas
közreműködésével, és a megvásá-
rolt jegyekkel minden vendég egy jó
ügy mellé áll.

szt

Ébresztő,
Komárom!

Akomáromi önkormányzat a
közelmúltban jóváhagyta

az új híd építési dokumentáci-
ójának átadását a szlovák út-
kezelőnek. Az új európai uniós
normák és előírások szlovákiai
bevezetésének következtében
azonban ezt a dokumentációt
aktualizálni kell.

Szlovákia és Magyarország az
Európai Uniónál kezdeményezte,
hogy a hidat a szlovák-magyar
határon átnyúló együttműködés
programjának (2007-2013) kere-
tében uniós alapokból lehessen
finanszírozni. A pontos költség-
vetési adatok a dokumentáció ak-
tualizálása után lesznek ismer-
tek. "Azon igyekszünk, hogy az
építkezést az európai uniós ala-
pokból finanszírozzuk" - hangsú-
lyozta Iveta Fedorová, a szlovák
útkezelő vállalat (SSC) képvise-
lője.

Az új Duna-híd a két várostól
nyugatra, mintegy 200 méterre a
mai vasúti hídtól épül majd fel. A
600 méter hosszú közúti hídon

külön sávok lesznek a gyalogo-
sok és a kerékpárosok számára.
Szlovák oldalon a feljárat mintegy
650 méternyi hosszú útból fog
állni.

"Egy híd ezen az útvonalon,
amely Komáromnál összeköti
Szlovákiát Magyarországgal ke-
vés. A műszaki dolgokban a két
ország már megállapodott, de az
építkezés megkezdésére még
így is két-három évet kell várni. A
projektet aktualizálni kell, de
máskülönben minden elő van ké-
szítve" - jelentette ki nemrégiben
Anton Marek, Komárom polgár-
mestere. Fedorová úgy pontosí-
tott, hogy a hídépítés elkezdésé-
nek legkorábbi tervezett idő-
pontja 2015.

Jelenleg Komáromot és Dél-Ko-
máromot a 110 éves Erzsébet-híd
köti csak össze, amely a város-
központokba vezeti a forgalmat, s
ez mindkét településen gondokat
okoz. Ugyanakkor a régi híd mű-
szaki paraméterei sem felelnek
meg a mai kor követelményeinek,
annak ellenére sem, hogy a hidat
2006-ban felújították.

A két város közti forgalom na-
gyon intenzív. Egy 2010-ben ké-
szített statisztika szerint Komá-
romba csak Pozsony felől egy
nap alatt mintegy 26 ezer gép-
jármű érkezett. Szakértők és a
két város vezetésének is meg-
győződése, hogy az új közúti
hídra a térségben nagy szükség
van. mti

Az új Duna-hidat legkorábban
2015-ben kezdik el építeni
Komárom

Folytatás az 1. oldaról
Megkerestük Bugár Imrét, a falu polgár-

mesterét, aki elmondta, hogy őt a hajnali órák-
ban riasztották telefonon, hogy ég a vendéglő
tetejének egy része. Azonnal a helyszínre si-
etett, és hívta a tűzoltókat, akik rövidesen meg
is érkeztek, és sikerült lokalizálniuk a tüzet. A
tűz eloltása után megtalálták az összeégett
flakont is. A polgármester továbbá elmondta,
hogy az egyik lakos állítása szerint egy szürke
színű autót látott a helyszín közelében. Felté-
telezhetően köze lehetett a tűzesethez.

A rendőrség rongálás alapos gyanúja miatt
indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyit-
rai kerületi rendőrség szóvivője, Renáta Ču-
háková lapunknak elmondta, hogy a tulajdo-
nosnak hozzávetőleg 2000 euró kára keletke-
zett. A rendőrség a tettest keresi. Az elkövető
a büntetőtörvénykönyv szerint egy évig ter-
jedő szabadságvesztést is kaphat.

-pint-

Szándékos
gyújtogatás
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Az IKEA arra kér minden vásárlót, aki #17389-es sorszámú, 0607-0911
(ÉÉHH) gyártási dátummal rendelkező Antilop etetőszéket vásárolt, hogy
haladéktalanul lépjen kapcsolatba az IKEA áruházak vevőszolgálatával, mi-
vel az etetőszék biztonsági öve használat közben kioldódhat, és akár a
gyermek kiesését is okozhatja. Bővebb információ a 02/48 226 111-es te-
lefonszámon. -ga-

Újabb veszélyes termék az IKeában

Drágul a cigaretta
Most már biztos, hogy drágul a cigaretta, a köztár-

sági elnök ugyanis aláírta a jövedéki adók mó-
dosításáról szóló jogszabályt.

Tehát februártól az 1 000 szál ciga-
rettára kivetett jövedéki adó 55,7 eu-
róra (ami egy csomagra levetítve kb.
20-40 centes emelkedést jelent átla-
gosan), 2013 januárjától pedig 58 eu-
róra emelkedik. Azért választották a
kétlépcsős megoldást, hogy megfé-
kezzék az illegális cigaretta-behoza-
talt. A drágulás által az üzleteseknek
arra is kell figyelni, hogy a „C” jelzésű
cigarettákat minél hamarabb adják el,
mivel ezeket csak február 29-ig érté-
kesíthetik. Márciustól már csak a nagy
„D” betűvel jelzett árut lehet árusítani.
Az új jogszabály kitér arra is, ha az üzletben még márci-
usban is találnak „C” jelzésű cigarettákat, akkor minimum
331,93 eurós bírságra lehet számítani.

Eredetileg emelték volna a bor és a sör jövedéki adóját
is, ám ettől eltekintettek, a fűtőolaj adóterhei viszont szin-
tén nőnek. ssy

Két útszakasz felújítása várható a Komá-
romi járásban. Az egyik a Marcelházát-

Šrobárovát-Madart, a másik pedig a Csicsót
és Komáromfüsst összekötő út. Ezen utak
összesen 16,34 kilométeren fognak meg-
újulni. A munkálatok a tervek szerint csaknem
3,3 millió euróba kerülnek majd, amelyeket
uniós alapból és a megye 5 százalékos öne-
rejéből építenének meg. -ga-

Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská 52, 946 03 Kolárovo, tel. 035/7775 080,

fax: 035/7775 082, e-mail: schola.privata@stonline.sk

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

2012. január 27-én (pénteken) 19.00 órától

szülői bált szervez Gútán
a skopp étteremben.

A jegy ára: 15,- euró (vacsora, üdítő, bor, zenekar).
Mindenkit szeretettel vár az iskola vezetősége.

Jelentkezni lehet Keszán Anikó tanárnőnél
a 0908 793 363-as telefonszámon.

szülői bált szervez Gútán
a skopp étteremben.

Egyelőre nem állt
meg a lakosság szá-

mának fogyatkozása
Nagymegyeren, ami
ilyen tekintetben meg-
határozó eleme volt a
csallóközi város min-
dennapjainak az utóbbi
két évtizedben.

Az előző évhez képest
talán nem is lett volna
rosszabb a statisztika, de
a tavalyi esztendő utolsó
hónapjában az addig
szinte kiegyenlített éves
mutató az elhalálozások
révén került mínuszba.
Decemberben ugyanis ki-
lenc emberrel több hunyt
el, mint amennyien szület-
tek, ami végül oda veze-
tett, hogy 2010 végéhez
viszonyítva tízzel csökkent
a nagymegyeriek száma.
Egyébként hosszabb tá-
von a lakosság számának
fogyatkozását a beköltö-
zöttek és elköltözöttek
aránya határozza meg,
mert általában az a jel-
lemző, hogy egy-egy év-
ben többen választanak
más települést állandó ott-
honuknak, mint ameny-
nyien Nagymegyerre jön-
nek lakni. A 2011-es mu-
tatók arról tanúskodnak,
hogy december 31-ig a
városban 76 gyerek szüle-
tett és 85 ember hunyt el,
s míg a beköltözők száma

100 volt, addig 101 nagy-
megyeri költözött el más-
hová. Ezért az előző esz-
tendőhöz képest tízzel
csökkent a lakosság
száma - míg 2010 végén
8805 személyt jegyeztek
a városban, addig egy év-
vel később már csak
8795-öt. A lakosság szá-
mának csökkenését elői-
déző okok között a mun-
kalehetőségek beszűkü-
lése, a fiatalok érvényesü-
lési lehetőségei, az ol-
csóbb lakhatás hiánya,
valamint részben a termé-
szetes fogyatkozás is ott
szerepel. Elég nagyok a
kilengések a születések
számában is, 2003-ban
csak 58 gyerek született,
de 2009-ben például 96.
Egy másik érdekes szám-
adat: míg a múlt század

kilencvenes éveinek ele-
jén az volt a jellemző,
hogy több gyerek szüle-
tett, mint amennyi lakos
meghalt, illetve többen
költöztek be, mint ameny-
nyien elköltöztek, addig
ezek a mutatók az elmúlt
tizenöt évben már teljesen
megfordultak. Hogy mikor
sikerül ezeket a csökkenő
mutatókat pozitív előjelű
tartományokba terelni az
egykoron majdnem kilenc
és félezer lakost is szám-
láló Nagymegyeren, az
még bizonytalan. A város-
nak talán az ad reményt,
hogy az utóbbi néhány
esztendőben már erősen
fékeződni látszik a lakos-
ság számának csökke-
nése.

Kovács Zoltán
(táblázat: Ko.)

Az országos kimutatáshoz hason-
lóan Nagymegyeren is a Sofia volt

a legnépszerűbb lánynév, amit a szü-
lők az elmúlt évben világra hozott gye-
rekeiknek adtak.

A fiúnevek közül a Zoltán volt a legfel-
kapottabb a Dunaszedahelyi járás har-
madik városában 2011-ben. Mindkét utó-
nevet három-három esetben választot-
ták az újszülöttek számára. A képzelet-
beli dobogó második fokára a következő
nevek kerültek: Csenge, Jázmin, Vivien,
Angelika, Melissa, Hanna, Lara és Fanni
a lányok esetében, valamint Tamás,
Bence, Dávid, Juraj, Ladislav és Tomáš a
fiúknál, mindegyik kétszer fordult elő a lis-
tán. Az elmúlt évi 76 nagymegyeri újszü-
löttnél azért a legtöbb esetben most is ér-
vényesült, ahány gyerek, szinte annyi
utónév. A lakossági nyilvántartásból az is
kiderül, hogy közülük most is akadt né-
hány ritkán használatos, mint a Fer-
nando, Filip Roberto, Darko Maikki vagy
a Keve. Általában egy utónévvel jegyez-
tették be a gyerekeket, csak kilenc eset-

ben kaptak két nevet is az utódok. A ko-
rábban hagyományosnak mondható ne-
vek az utóbbi években már szinte alig ta-
lálhatók meg a nyilvántartásban, ezért is
meglepő kissé, hogy a tavaly született fi-
úknál végül a Zoltán fordult elő a leg-
többször. Országos viszonylatban a leg-
népszerűbb fiúnév a Jakub volt (1188
esetben), majd Samuel és Tomáš követ-
kezett, míg a lányoknál a Sofia vitte a
prímet (1027-szer), ezt a lánynevet a Vik-
tória és Natália követte a sorrendben.

Kozo

Ha kisebb mértékben is, de
csökkent a lakosság száma

Tavaly a Sofia és a Zoltán volt
a legnépszerűbb utónév

Coffe UP Slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is
ezt fogyasztják

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük ki kor-
szerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét automatiku-
san darálják, adagolják és főzik. Csak egy gombnyomás: azonnal friss
krémkávét ihat és épp annyit, amennyit szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró
csoki is készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantar-
tással. Használja bátran az új lehetőséget! Egyszerűbb, korszerűbb, biztonságosabb
és persze sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Lépjen be a valódi kávék csodálatos világába
és fogyassza saját pörkölésű kávénkat!

Lappangó kor az alsó vég-
tagi verőérszűkület. Nem-

zetközi felmérések szerint az
50 év feletti lakosság mintegy
30%-a veszélyeztetett. Egy ma-
gyar férfi 17, egy magyar nő 14
évvel él kevesebbet, mint nyu-
gat-európai kortársa. A végta-
gok ereinek szűkülete vagy el-
záródása önmagában is súlyos
egészségügyi-szociális terhet
jelent az évente elvégzett kb.
7000 végtagamputáció követ-
keztében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a
szívinfarktus és szélütés
(stroke) kockázata is jelentő-
sen megnő, ezzel súlyos, élet-
veszélyes állapotot előidézve.

Sok vezető beosztású honfitár-
sunk nem is gondolja, mekkora
veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja kö-
vetkeztében, hiszen környezeté-
ben az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelme-
szesedés sokszor már 40 éves
korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van
jelen a szervezetben és csak
évek múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagok-
kal, szívtáji szorító fájdalmakkal.

Sajnos a cukorbetegség elkerül-
hetetlen szövődménye a hajszá-
lerek károsodása, amely sokszor
a nem gyógyuló sebek miatt a be-
teg végtagját, de életét is követel-
heti.

A végtagi érszűkületben szen-
vedők családja is gyakran meg-
sínyli e betegséget, a beteget lel-
kileg is megviseli a fájdalom. A
rokkanttá, vakká válók jelentős ré-
sze is ebből a betegségcsoport-
ból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétek-
től az érszűkületes betegeknek,
hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál
eredményes! A gyógymód klini-
kailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lé-
nyege: az artériákban kialakult ér-
szűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkron-
ban adagolt alacsony frekvenciájú
hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos gyógymód lehetővé teszi
mindazok állapotának javítását,
akik az eddigi kezelési módokkal
nem tudnak megfelelő javulást el-
érni, akiknél nem alkalmazhatóak
a sebészeti eljárások, vagy nem
vállalják azt. Az alsóvégtagi- és
nyaki érszűkületesek, a koszo-
rúér-betegek, a cukorbetegség ér-

szövődményesei, azaz bármilyen
érelmeszesedéses megbetege-
désben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességé-
ben. Ez az új eljárás kiegészít-
heti a többi gyógyítási módszert,
része lehet komplex rehabilitációs
eljárásnak, de önálló terápiaként
is eredményesen alkalmazható.
A test egészére fejti ki hatását,
nincs gyógyszer kölcsönhatás, al-
lergia, de túladagolás sem lehet-
séges. Már az első 20 kezelés
alatt megkezdődik az érezhető és
műszeresen is mérhető javulás.
Az egész testben tisztítja az ere-
ket, és olyan irigylésre méltóan
eredményes, hogy már hamisí-
tani is próbálják. A sonoterápia
más eljárással nem helyettesít-
hető.

A szükség esetén 60 kezelés-
ből álló kúra eredményeként a já-
rástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök
megszűnnek, a végtagok átme-
legszenek. A hajszálér keringése
javul, az addig nem gyógyuló se-
bek begyógyulnak. A szívbetegek
terhelhetősége megnő, anginás
panaszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek el-
ragadtatással szólnak az ered-
ményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fára-

dékonyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal
jobban érzem magam. Külön köszönet a
személyzet hozzáállásáért.˝

Balla Árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom is
nőtt. Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-
t is el tudok gyalogolni görcsök nélkül.”

Baranyai Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak tel-
jesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szé-
pen gyógyulnak. A kezelésekre örömmel já-
rok, csak ajánlani tudom!˝

Auxner Lajos (71) Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

Jelentkezzen
fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
dr. Schéder Ákos
- vezető főorvos
Bejelentkezés:
+36 30 638 24 88
Sonocentrum
- Komárom,
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

Csaknem 13 ezer új munkahelyet sze-
retne létrehozni a munkaügyi, szociá-

lis és családügyi minisztérium a foglal-
koztatási törvény módosításával. A tárca
projektjei elsősorban azokra a régiókra
koncentrálnak, melyekben a legmagasabb
a munkanélküliség.

A minisztérium tervei alapján négyezer ápo-
lói, ezer iskolai asszisztensi, valamint további
néhány ezer más jellegű munkahely jönne
létre több régióban – tájékoztatott Daniela
Šulcová, a tárca sajtóosztályának munka-
társa. Közlése szerint a kormány decemberi
ülésén a kabinet tagjai megegyeztek, hogy a
munkaügyi minisztérium minél hamarabb
megnyitja a foglalkoztatási törvényt, és a rend-
szer hatékonyabbá tételével pénzforrásokat
teremt elő nyolc foglalkoztatási projekt lebo-
nyolítására. A projektek még tavasszal segít-
hetnek az állástalanokon.

A támogatás elsősorban azon régiókba ér-
kezik majd, melyekben a legmagasabb a
munkanélküliség. A tervek szerint megmarad
a kisvállalkozók állami támogatása, ennek
megszerzése ráadásul sokkal könnyebb lesz,
mint ma. Ezen kívül munkahelyek jönnek létre
elsősorban a szociális szolgáltatások terüle-
tén, ahol jelenleg kevesen dolgoznak. A mi-
nisztérium egy olyan projektet is indít, mely-
nek keretein belül könnyebben igénybe lehet
venni az ápolói szolgáltatásokat utalványok
révén. Ilyen rendszer működik például Svéd-
országban is. (b)

13 ezer munkahely
a láthatáron

Útfelújítások
járásunkban
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Marcelháza

AKCIA PB 10 Kg 16,40 €

AMarcelházai Református Egyházközség ez elmúlt
év áprilisában vásárolt 18 ezer euró értékben egy

klasszikus orgonát. Az erdélyi orgonaépítők műhelyé-
ben készült hangszer kifizetését kölcsönből oldották
meg, de a gyülekezeti adakozásnak köszönhetően ebből
már sikerült tízezer eurót törleszteni. Ehhez járult hozzá
az advent negyedik vasárnapján szervezett jótékony-
sági koncert is, melyen 850 euró felajánlás történt.

Jótékonysági koncert

A Csíkszentsimonon Sándor Péter okleveles orgonaépítő
műhelyében Sándor Péter, Pap Levente, Bakos-Mihály Ká-
roly, Sándor Gábor segédletével készült orgonán Süll Kinga
egyházzenész és Rácz Abigél kántor adott koncertet Johann
Caspar Ferdinand Fischer, Johann Pachelbel, Franz Schu-
bert, Johann Sebastian Bach és César Franck műveiből.

(mir)
Képarchívum

Süll Kinga egyházzenész és Rácz Abigél kántor jótékonysági
koncertje

Ekecs

Aképviselő-testület ötödik ülésén
(2011. októberében) szerepelt a szo-

ciális bérlakások építéséről szóló terve-
zet, amelyet a falu polgármestere, Kósa
József terjesztett be. Ennek értelmében a
Kertek alja utcában lenne lehetőség egy
hatos, alacsonyabb minőségű bérlakás
megépítésére. Az ilyen építkezésre a Lak-
hatási Fejlesztési Program 75 %-os költ-
séget biztosít, 25 %-ot pedig az Állami La-
kásépítési Alap. A jelenlévő 8 képviselő
közül hatan megszavazták, egy volt el-
lene, egy pedig tartózkodott.

A testület hatodik ülésén (2011. december
13-án) ismét terítékre került a bérlakás épí-
tésének megtárgyalása. A polgármester ar-
ról tájékoztatta a képviselőket, hogy a lakos-
ság részéről nyugtalanságot, felháborodást
váltott ki az építkezésről szóló határozat el-
fogadása. Ezért javasolta, hogy a 2011. okt.
11-én megtartott ülés erre vonatkozó hatá-
rozatát töröljék el. Szavazásra bocsátotta, a
tizenegy képviselő közül 9 támogatta a ha-
tározat eltörlését, ketten tartózkodtak.

Ezt követően a jelen lévő három lakos szót
kért. Először Pinke Mária megköszönte a
testület döntését a bérlakásokról szóló hatá-
rozat eltörléséért. Mint mondta, mindannyian
aggódtak ezért, hogy ha felépülnek a bérla-
kások, milyen következményei lesznek a
községben. Feltette azt a kérdést, mikor
fogja tárgyalni a testület a szociális bérlaká-

sok építését. A polgármester válaszában el-
mondta, a Kertek alja utcában már nem ke-
rül sor szociális bérlakások megépítésére, de
van 13 érdeklődő az ilyen lakások iránt, ezért
meg kell találni a megfelelő területet, ahol
szociális bérlakások építhetők.

Kálazi Zsuzsanna azt kérdezte a testület
tagjaitól, hogy miért van szükség ilyen la-
kások megépítésére. „Kiknek segítenek ezek
a lakások, hiszen a községben van elegendő
üres ház megvásárlásra,illetve bérbea-
dásra...” Erre a polgármester elmondta, je-
lentkezzenek azon polgárok, akiknek a köz-
ségben van eladásra, bérbeadásra szánt in-
gatlanjuk, ezeket a hangszórón keresztül ki-
hirdetik, ugyanis a községi hivatalban nin-
csenek regisztrálva az üres családi házak,
ingatlanok.

Héger Mónika lakos felkérte a képviselő-
ket, indokolják meg azok, akik megszavazták
a tervezetet, hogy miért is lenne szüksége a
községnek ezekre a lakásokra.

Ádámka Zoltán képviselő válaszában el-
mondta, azért szavazta meg a bérlakások
építését, mert az állam kedvező feltételeket
ad az ilyen típusú házak megépítésére, a
kérvényezőknek pedig a valóságban nincs
hol lakniuk. Nincs semmi biztosíték arra,
hogy az új kormány továbbra is kedvező fel-
tételeket nyújt az ilyen típusú lakások építé-
séhez. Megtörténhet, hogy végképp nem
lesz anyagi forrás a megépítésükhöz.

Miriák Ferenc

A napokban meglátogattuk
őt, és érdeklődtünk, vajon mit
sikerült megvalósítani a ter-
vekből. „Mivel már régebben
részt vettem a falu működé-
sében, amikor az elődömtől
átvettem a polgármesteri szé-
ket, elsősorban a már meg-
kezdett építkezésekre fóku-
száltam. Ilyen volt a 14 bérla-
kás és a községi hivatal épü-
letének befejezése”.

„Tudjuk, milyen nehéz hely-
zetben vannak az önkor-
mányzatok, és ez alól Ke-
szegfalva sem kivétel, így na-
gyon meg kell gondolni, hogy
anyagi téren mire vállalko-
zunk. Több uniós pályázatot
is beadtunk, de jó néhány
nem került elbírálásra. Itt em-
líteném meg a játszótér át-
adását, amely szponzorok ál-
tali pénzből lett megvalósítva.
Még tavasszal rendbe hoz-
tuk az új temetőt és annak
környékét. Elindítottuk a köz-
ség weboldalát, ahol friss in-

formációkat szerezhetnek a
faluról, az itt történő esemé-
nyekről. Jó érzéssel tölt el,
hogy 20 helyi lakosnak tud-
tunk munkát biztosítani az ár-
vízvédelmi projekten keresz-
tül. De ne menjünk el szó nél-
kül a tájainkon oly népszerű
kakasfőző verseny sikeres
megrendezése mellett sem.
Talán tudtuk emelni ennek az
eseménynek a színvonalát,
melyet az idén még maga-
sabb szinten szeretnénk
megrendezni, esetleg más
országok csapatainak a be-
kapcsolásával is. A falunap
egy része a helyi labdarúgás
80. évfordulója megünneplé-
sével zajlott, és természete-
sen nem szeretném kihagyni
a TAT tehetségkutató verse-
nyen való szereplésünket,
mely nyugodtan állíthatom, jó
visszhangra talált a község-
ben.

Sajnos nem minden sike-
rült úgy, ahogy elterveztük.

Bár nagyon szerettük volna,
de a helyi kuglipálya és a
buszmegállók állapotán nem
sokat tudtunk javítani“.

Látogatásunk végeztével a
szokásos kérdést tettük fel:
Milyen tervekkel készülnek a
2012-es évre? „Azokat az
eseményeket, melyek közös-
ségformálók voltak, minden-
képpen szeretnénk megren-
dezni. Egy EKO-udvar létre-
hozását is tervezzük, persze
ennek létrejöttéhez nagyban
kell a pályázat sikeressége
is. Remélem, azoknak a ter-
veknek, melyeket az idei évre
irányoztunk elő, nagy része
sikeres lesz és ezáltal tovább
fejlődhet Keszegfalva“ –
fejezte be a tájékoztatást a
falu első embere.

Kép és szöveg: -pint-

Az esztergomi Vármegyeháza díszter-
mében tartotta soron következő ülé-

sét az Ister-Granum EGTC közgyűlése.
Nagy Péter személyében új igazgatót vá-
lasztottak a polgármesterek, aki novem-
ber elsejétől vette át a megbízatást Ocs-
kay Gyulától.

Az Ister-Granum EGTC két projektet nyújt
be a Magyarország–Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program pályázati fel-
hívására. A Limes: a kortalan desztináció
elnevezésű projekt keretében a közös ma-
gyar-szlovák Duna-szakaszt lefedő, három
EGTC (Ister-Granum, Pons Danubii, Arra-
bona) területét érintő turisztikai desztinációs
menedzsmentfejlesztés valósulhat meg. A
megcélzott ERDF-támogatás összege:
1 200 000 – 1 400 000 euró. A projekt kere-
tében a közös magyar-szlovák Duna-sza-
kaszt lefedő, három EGTC területét érintő
közös turisztikai desztinációs mened-

zsmentfejlesztés valósul meg. A cél egy
egységes, minőségi szempontból garantált
színvonalú szolgáltatási rendszer kiépítése
a Duna vonalában, a világörökségi előké-
szítés alatt álló, egykori római limes mentén.

A Kerékpáros paradicsom című pályázat
keretében megépítésre kerülne az EuroVelo
6. szlovákiai szakaszának Komáromot Kar-
vával összekötő szakasza. Az egész régiót
lefedő hobbi kerékpárút-hálózat kialakítása
is megkezdődik a meglévő utak felhaszná-
lásával, kitáblázásával, a térség szolgáltató-
inak bevonásával. Karvától Helembán
keresztül Szobig a még hiányzó szaka-
szokra is elkészülnének az építési tervek.

A projekt átfogó célja a kerékpáros és a
környezetbarát közlekedés népszerűsítése
és a nemzeti szinten szerveződő kerékpá-
ros hálózatok határon átnyúló integrációja,
ezáltal az adott térség turisztikai vonzerejé-
nek bővítése.

Miriák Ferenc

Járásunk legnagyobb lé-
lekszámú községe az

utóbbi harminc év alatt
gyökeres változáson ment
keresztül. Az 1980-ban át-
adott új községi hivatal és
a körülötte lévő főtér
méltó bizonyítéka az elfo-
gadott falufejlesztési terv
megvalósításának. A köz-
ség önkormányzata har-
minc év után úgy gon-
dolta, hogy ideje felújítani
a főteret.

Így az európai Regionális
Fejlesztési Alap által kiírt
„Beruházás a jövőbe“ című
pályázat sikerének köszön-
hetően az elmúlt év szep-
temberében megkezdődött a
község főterének felújítása.
A projekt összértéke 989
145,05 euró, ebből 939
687,80 eurós valós kiadást
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap (ERDF) biztosít
az 5 százalékos önrész (9
457,25 euró) mellett. A pro-
jekt megvalósítása során fel-
újításra kerül a járda, a zöld-
terület és a közvilágítás is.
A munkálatokat 2012 au-
gusztusára tervezik befe-
jezni.

Egy másik sikeres pályá-
zatnak köszönhetően nem-
rég adták át a felújított alap-

iskolát. Közbeszerzést írtak
ki a környezetvédelmi udvar
és komposztáló megépíté-
sére. A projekt értéke 245
287,54 euró. A környezetvé-
delmi udvar a válogatott ház-
tartási hulladék gyűjtését és
tárolását fogja szolgálni, míg
a komposztálóban egy 20

köbméter nagyságú tároló
segítségével fogják a ház-
tartásokban keletkező szer-
ves hulladékot tárolni. A pro-
jekt kivitelezési munkálatai a
szerződés aláírása után 12
hónapot vesznek igénybe.

(miriák)
Holop Ferenc felvételei

egy éve a polgármesteri székben

Mégsem épülnek bérlakások
Perbete

Keszegfalva

Keszegfalva a régió nyugati részének harmadik leg-
nagyobb faluja. Tavaly új polgármester került a köz-

ség élére Lehocký Milan személyében. Ő Toma Tibort
váltotta, aki 20 évig irányította a település mindennapi
életét. A most ténykedő polgármester már jópár éve
részt vett a képviselő-testület munkájában, úgyhogy
nem nem újdonság számára a falu dolgaival való fogla-
latoskodás.

Még szebb lesz a község főtere

Felújítják a község harmincéves főterét

Naszvad

Régió

Bátorkeszi

Értesítés

Az Ister-Granum eGTC újabb két projektje

A cukorbetegek komáromi alapszervezete, a DiaKom Komárno értesíti az alap-
szervezet tagjait, hogy 2012. január 19-én, 13.00 órai kezdettel évzáró taggyűlést
tart a Kossuth téri Nyugdíjasok Klubja termében, melyre szeretettel meghívja az
alapszervezet tagjait és minden cukorbeteget.

A szilasi, a lakszakállasi és a gelléri gyerekek már alig vár-
ják az összecsapásokat. A hat versenyzőből és egy vezető-
ből álló csapatok tagjai többek között sílécfutásban, labda-
vezetésben, hernyómászásban, bowlingban, békatalp fu-
tásban, valamint palacsintaevésben mérhetik össze ügyes-
ségüket, gyorsaságukat és tudásukat. Ezúttal a tavalyiaktól
eltérően egy speciális versenygyakorlat is nehezíti majd az
idei Kihívás Napját, melyről a résztvevők a helyszínen kap-
tak bővebb tájékoztatást. A jól felkészített csapatok már he-
tek óta készülnek a megmérettetésre, ezért fordulatos, lát-
ványos és nem utolsósorban szórakoztató rendezvény elébe
nézhetnek azok, akik e hét szombatján kilátogatnak majd az
ekecsi alapiskola tornatermébe. -pint-

Hétvégén Kihívás Napja

Szombat délelőtt 9 órakor Ekecsen rajtol a Kihívás
Napja játékos vetélkedősorozat. A helyi Arany János

Alapiskola tornatermében sorra kerülő eseményre, a
tájainkon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ren-
dezvénysorozatra a hazaiakon kívül még 3 csapat ne-
vezett be.

A tavalyi Kihívás Napja győztese: Ekecs csapata

Notus 101+ AQ 2560

KANON UNI
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ Zimná AKCIA

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ Zimná AKCIA

=

Az utóbbi években egyre többen próbálkoznak a cit-
romfa házi kinevelésével. A Bátorkeszin élő Rusz-

nyák Júlia nyolc éve ápol egy citromfát. Az idei termé-
sét már sokan megcsodálták - nem véletlenül, hiszen a
fa 34 db 80-90 dkg-os citromot termett. A citromok még
egy hónapig érnek, utána a család a teát ízesíti vele.

„Langyos esővízzel öntözöm, havonta egyszer adok neki
tápsót, bármilyen növénysegítőt, de nem sokat. Szerintem a
legnagyobb titka az, hogy óvom, védem, simogatom, szere-
tem” – mondta Rusznyák Józsefné. A növény ezt úgy hálálta
meg, hogy eggyel több gyümölcsöt termett, mint tavaly.

Otthon is könnyen szaporíthatjuk a citromfát. A magvakat
egy-két napi langyos vízben áztatás után vetjük kis csere-
pekbe, homokos lombföldbe. A meleg helyen és nyirkosan
tartott magvak egyenlőtlenül csíráznak. A kikelt növénykéket
egyesével ültetjük kis cserepekbe, most már nehezebb
földbe. Lehetőleg mély, ún. pálmacserepeket használjunk az
ültetésnél, hogy hosszú karógyökereinek elegendő helye le-
gyen. Miriák Ferenc

Óriási méretű citrom
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOMplEx MEgOldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

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

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KOMplETNÁ REKONšTRUKcIA BYTOv A dOMOv
lAKÁSOK éS hÁzAK TEljES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
Murárske práce / Kőműves munkák

Obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később január 26-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA
előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

- Mit írt a vendég a panaszkönyvbe? 
- kérdezi a főnök a pincért.

(A választ lásd a rejtvényben!)

Amerikai
színész

(Richard)

Muzsika
Angol 
város 
lakója

Tech-
nécium

Gurtni
Tó, 

angolul

Becézett
férfinév

Ritka 
férfinév
Páros 

család!

Kőbe vés Tonna
Szicíliai 

város lakója
Téli 

sporteszköz

A 
Bajazzók 
szerzője

Suli
Ibolyáskék

ásvány,
ékkő

Ebbe az
irányba

A szamurá-
jok ősi 

botvívása
Irodai 

eszköz

Liter

Kettős
betű

Stroncium
Kerület,
röviden

Tekerni
kezd!

A hét egyik
napja

Piros húsú
hal

Tép
A stressz-

elmélet atyja 
(János)

Elektron
Ilonka
Sémi

nyelvű nép

Jég, 
németül
Becézett 
Orsolya

Dél-szlová-
kiai város

Vminél 
lejjebbről

Tantál
Erdélyi főúr,
író (Péter)

Az orrához

Középen
bead!
Linzer-
darab!

Előkelős-
ködő

Erre a
helyre

Páncél-
szekrény
Megaláz-

kodik

Ókori isztriai
nép

Csont, 
latinul

Középen
kiad!

Kicsinyítő
képző

Kelvin

Trícium

1

2

ForgáCS 
PÉtEr

rEjtVÉnYE

Aközel 80 fős közgyű-
lést Simonics Tibor

nyitotta meg. Üdvözölte
Petheő Attilát, a Csema-
dok Komáromi Területi Vá-
lasztmányának elnökét,
Haris József polgármes-
tert és természetesen a je-
lenlévő Csemadok tago-
kat és vendégeket. 

Ezt követően a szervezet
elnöke, Dobosi Róbert meg-
tartotta beszámolóját az el-
múlt évről.

A 2011-es évet már ha-
gyományosan a Vince-bállal
indították. Köszöntötték 85.

születésnapja alkalmából a
Búzavirág éneklőcsoport
egykori vezetőjét, Gerhát
Vilmost, majd a Kárpát Me-
ditop Kupa napján a sport-
csarnokban felléptek a szer-
vezet énekesei, citerásai.
Megünnepelték a farsang
végét és Nagyigmándon vet-
tek részt a Mátyás napi Ta-
vaszváró Fesztiválon. Feb-
ruár végén megrendezték az
I. Ifjúsági Csemadok bált.
Március 12-én megemlékez-
tek az 1848-49-es szabad-
ságharcról. Április 2-án Bu-
dapesten vettek részt a 30.
Országos Tánctalálkozón.

Még ebben a hónapban a
Tánc Világnapjának tiszte-
legtek és részt vettek Szőny-
ben a Zene-Barátság Nép-
zenei Gálán. Énekeseik,
mesemondójukkal együtt
részt vettek a Bíborpiros
Szép Rózsa és az Ipolyi Ar-
nold Magyar Mesemondó
Versenyen. Június elején
már harmadik alkalommal
tartották meg a Tűzvirág -
Művészetek Hete rendez-
vényt. A nyári hónapok alatt
sem pihentek, a citerások és
a  vegyes csoport több meg-
hívásnak tett eleget nem-
csak idehaza, de külföldön
is. Augusztus 8-12 között a
Pettyem táncosok Nagyig-
mándon, a Határtalan nép-
tánc táborban vettek részt.

Szeptember végén részt
vettek a Búcson megtartott
Nyitott pincenapokon, majd
október elején érdekes elő-
adást szerveztek a pálinká-
ról. A citerások és a népdal-
kör eredményesen szerepelt
az országos versenyen. No-
vember 12-én pedig a Da-
lolj, táncolj velünk népdales-
tet szervezték meg.

Ez elmúlt évben alakult
meg a Sústya citerazenekar,
bővült a táncosok, a népdal-
csoport és a Viza citeraze-
nekar viselete. Az említett
tevékenységek mellett befe-
jeződött a klub felújítása, bő-
vítése. 

Ezek után a szervezet el-
nöke ismertette a 2012-es
tervet, amely lényegében

ugyanaz, mint az elmúlt évi,
annyi kiegészítéssel, hogy
szeptember 9-én részt vesz-
nek a Magyar Dal Napja ün-
nepségen.

A tervek ismertetése után
Simonics Tibor felszólította
Malomsokiné Varga Nórát,
Malomsoki Istvánt, a Pety-
tyem tánccsoportunk veze-
tőit, Haris Ákost, aki egye-
temi tanulmányai miatt egy
időre lemondott vezetőségi
tagságáról, hogy megkö-
szönje az egész éves mun-
kájukat, majd a jubilánsokat:
Blaho Zsuzsannát (60),
Hulkó Katalint (60), Bencsik
Vilmost (70), Rajkó Ilonát
(70) és Németh Ernőt (80)
köszöntötték. (miriák)

Képarchívum

A naszvadi Csemadok eredményes évet zárt

A kitüntetettek

A művészet világa: kerek, egész világ.
Az ember színre lépésével együtt

született meg az igény a táncra, a zenére,
a festészetre és a varázsmondókákra.
Nemcsak gazdagabbá teszi az életünket:
épp olyan szükséglete szellemünknek,
mint a testnek a kenyér. Véghelyi Balázs
fiatal költő gondolatai és értékrendje
megegyezik azzal az értékrenddel, amit
képviselni szerettek volna azok, akik meg-
álmodták és útjára indították a Katona Mi-
hály Galéria működését.

A búcsi Katona Mihály Alapiskolában azon
fáradoznak, hogy olyan környezetet teremt-
senek diákjaiknak, amelyben olyan hatás éri
őket, amelytől lélekben gazdagabbak és bol-
dogabbak lehetnek. Hogyan is jött létre a
galéria, és egyáltalán, mit keres egy galéria
az iskolában? - kérdezik sokan.

„Varga Lajos igazgató áldozatkész mun-
kájának köszönhetően 1999-től máig csak-
nem 40 kiállítást rendeztünk iskolánkban.
Az elsők: Bödők Zsigmond, Görföl Jenő és
Varga Róbert fotókiállításai még a tornate-
remben valamint az étteremben valósultak
meg. Nagy János szobrait és fafaragásait a
készülő új épületrészünk egyik osztályter-
mében állítottuk ki. Kiss Éva grafikái voltak
az elsők, amik ennek az épületnek a folyo-
sójára, a mostani galéria falára kerültek. Ez-

után jött az ötlet, hogy méltó helyen és szak-
szerűen rendezhessünk kiállítást. Nyitott
szemmel járunk, felfigyelünk az értékes kiál-
lításokra, és igyekszünk ezeket eljuttatni ga-
lériánkba. Így jutottak el már hozzánk (a tel-
jesség igénye nélkül) Kopócs Tibor, Somogyi
Győző, Gyulai Líviusz, Szentessy László,
Szabó Ottó grafikái, Smíd Klára illusztrációi,
Szkukálek Lajos és Kocsis Ernő festményei,
Ölveczky Gábor Szépírásgyakorlatai, Jurás
Éva tűzzománcai, de helyet kaptak nálunk a
Szőgyéni Nemzetközi Művészeti Tábor al-
kotásai, az Első Magyarországi Szamártár, a
Felvidéki Népviseleti Babák, japán gyerek-
rajzok, Tóth Lehel fotói és a „Magyar és eu-
rópai Liszt Ferenc“ c. kiállítás a XII. Katona
Mihály Napok keretében.

Meg kell még említeni Retkes Géza helyi
műgyűjtő nevét, aki egy elfeledett szlovákiai
magyar festő, Dlugolinszky Tibor munkáit
hozza el rendszeresen a galériába, valamint
jóvoltából egy térképkiállítás is megvalósul-
hatott a X. Katona Mihály Napok keretében”
- fejezte be nyilatkozatát az igazgatónő,
Győző Andrea.

A galéria mára egyfajta kulturális köz-
ponttá nőtte ki magát, a kiállításokon kívül
több ízben adnak helyet különféle előadá-
soknak, szakmai találkozóknak és kézműves
foglalkozásoknak is. Miriák Ferenc

A szerző felvétel

A szép iránti fogékonyságra
nevelik tanulóikat
Búcs

Perbete

Atűzoltók védőszentjének,
Szent Flóriánnak képi vagy

szoborként való ábrázolása a
zászló szinte elmaradhatatlan
kelléke. A szervezett tűzoltósá-
gok kialakulása előtt a települé-
sek címerei voltak az egész la-
kóközösség összetartozásának
a jelképei, kifejezve azt az esz-
meiséget is, amelyet később a
tűzoltók saját zászlaikkal jelení-
tenek meg.

A zászló a tűzoltóegylet 
nélkülözhetetlen kelléke

Ez – a más motívummal is színesített esz-
meiség – jelenik meg a perbetei Önkéntes
Tűzoltó Testületnek ajándékozott zászlón.

A tűzoltózászló a tűzoltóság intézményét is
jelképezi. Hazánkban a XIX. század második
felében tömegesen alakultak önkéntes tűz-
oltó egyletek, egyesületek, szervezetek. Több-
ségük elmaradhatatlan kelléknek tekinti a
zászlót. 

A perbetei Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai
1936 óta őrzik azt a zászlót, amit az ógyallai
66-os számú Járási Tűzoltószakosztály ván-
dorzászlóként adott akkor a perbeteieknek.

Ebben az évben a fennállásának 110. év-
fordulóját ünneplő tűzoltóegylet tagjai büszkék
arra, hogy 76 éven át megőrizték a csapat-
zászlót, ami növeli a testület tekintélyét.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei
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Első fotóm

mezei Eugen
Komárom
(2650/46)

goda marco
Ekel

(3950/51)
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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

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, szomszédoknak, a
volt kollégáknak, a jó barátoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak, akik január 5-én
elkísérték utolsó útjára a szeretett gyer-
meket, édesapát, testvért és apóst 

Ollé Józsefet, 
aki 58. évében távozott szerettei köréből.

Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család  

ÚJSZÜLÖTTEK:
Lakatos Veronika (Ógyalla); Takács Emese (Gúta);

Szelid Dániel (Csallóközaranyos); Goda Marco (Ekel);
Mezei Eugen (Komárom); Lakatosová Renáta (Naszvad) 

Elhunytak:
Janetková Katarína (67) Pat; Gurányi Károly (77) Kava;

Jancsó Erzsébet (97) Komárom; Vargová Helena (59)
Marcelháza; Madarász Ondrej (59) Bátorkeszi; Mikolaiová
Ida (81) Komárom; Koczkás Alexander Csallóközaranyos;
Mátyás Ladislav (72) Megyercs; Hausleitner Anna (91)
Komárom; Ráczová Katarína (59) Komárom; Czucor Jo-
zef (59) Marcelháza; Bozsóky Mária (69) Komárom; Mel -
tsók Ilona (80) Komárom; Csáki Pál (74) Bátorkeszi; Za-
kál Pál (71) Nagylél; Jakabová Edita (57) Csallóközara-
nyos; Csicsó Mária (81) Komárom; Balogh Eszter (88) Ko-
márom; Radosiczká Anna (76) Komárom; Varga Juraj
(Čuli) (83) Hetény; Iván Dániel (79) Komárom; Gajdoš Jo-
zef (83) Komárom

„Ezen a napon minden más, 
Újra mélyen érint meg a gyász,
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, 
Fülünkben újra felcsendülnek a hangok,
Nincs már velünk együtt, kit olyan nagyon szerettünk, 
De lélekben ma újra vele lehetünk.”

Fájó szívvel emlékezünk január 17-én,
halálának ötödik évfordulóján 

Tornóczi Zoltánra 
(Komárno),

akinek emléke örökké megmarad. A gyászoló család.

A kenéstechnikával
foglalkozó Metagold
s.r.o. munkahely mellett
végezhető, másodállási
lehetőséget kínál a mun-
kavégzéstől függő, folya-
matosan 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

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.

�

Január 17-én ünnepli 4. születésnapját

Boros Tomika Őrsújfalun. 
Szívből gratulál és minden jót kíván:

anya, apa, testvére Gábor, nagyszülei,
keresztszülei, dédpapa 
és az egész rokonság.

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

Január 18-án ünnepli 4. születésnapját 
Gőgh Erika Cserháton.

Köszöntik őt: 
anyu, apu és az egész rokonság.

Keszi Pálnak 
Naszvadra 

75. születésnapja alkalmából 
sok erőt, egészséget 

és boldog életet kíván: 
sógora Péter és Gizike.

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

Január 11-én ünnepelte 9. születésnapját 

Ledeczky Réka (Csicsó). 
Szívből gratulál és min-
den jót kíván: anyu, apu,
Erzsi mama és Vili papa 
Csicsóról, Roli köriék és
unokatestvére Vanessa

Nagymegyerről.

Január 17-én ünnepli 
4. születésnapját 

Vörös Olivér 
Nagymegyeren.

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik őt: ke-
resztszülei, papa, mama,
anya, a dédmamák és a
Csontos család.

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

Fájó szívvel emlékezünk január 17-én, 
halálának 10. évfordulóján

Szenczi Évára szül. Vajkay 
(Komárom).

A gyászoló család

A dohányzó vendégeinknek
sem kell otthon maradniuk! 
Dohányzási lehetőség a bás-
tya csárda újonnan nyílt he-
lyiségében! Vi. bástya
www.csarda.eu, Vásároljon
szeretteinek ajándékutal-
ványt. információ az étte-
remben vagy a 035/77104
59-es telefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari ne-
musia zostať doma! mož-
nosť zafajčiť si v novootvo-
renej miestnosti čárdy bás-
tya! Vi. bašta www.csarda.eu.
Kúpte svojim milým darče-
kovú poukážku. informácie
v reštaurácii alebo  na tele-
fónnom čísle 035/7710 459.

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

Január 17.-én ünnepli 
70. születésnapját 

özv. Hencz Rozália 
Hetényen. 

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál lánya 

Claudia családjával.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt szerették.“

Fájó szívvel melékezünk halálának 
1. évfordulóján január 18-án

Gőgh Jánosra
Komáromban

Emlékét megőrzi felesége, fia, menye, lánya, 
veje és az unokák.

Január 17-én ünnepli 
60. születésnapját 

Bohos József - Öcsi bácsi
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti őt felesége, 

gyermekei, unokája Szilárd,
és az egész rokonság.

Minden kedves régi és
új vendégemet szeretettel
várok  megújult fodrász-
tomban. Kutruc Szép Il-
dikó. M.R. Štefánika 3/10
(a volt Prior és az Európa
hotel között). Tel.: 0905
192 380

• 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.
• Szeretne ingatlant, termő-
földet eladni ill. venni? Min-
den egy helyen jó áron! Tel.:
0907 045 996, 0905 594
162.
• Krém zenekar - Face-
book! Tel.: 0907 272 399.
• Kiadó garázs a II. lakóte-
lepen, 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.

• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Komárom, Župná 14,
az Allianz épületében. Tel.:
0907 452 538.
• Kétszobás olcsó albér-
letet keresek. Tel.: 0907
627 015.
• Gyorskölcsön diszkréten,
személyre szabva. Hívjon bi-
zalommal, mindent elinté-
zek. Tel.: 0905 655 829.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Lacno prenajmem 3-iz-
bový byt. Tel.: 0908 722 617.
• Eladó 2-hónapos üsző-
borjú vagy elcserélem kis-
malacokra. 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.
• www.ktomiurobi.sk.
• Hitelek gyorsan, rugalma-
san, diszkréten. Megoldjuk a
megoldhatatlant is! Tel.:
0907 045 996, 0905 594
162.
• Lyoness nemzetközi
pénzgyűjtő kártya ingyen.
Tel.: 0940 866 138.
• Óvónő gyermekfelügyele-
tet vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Prijmeme predavačku do
chovateľských potrieb,
vek od 25-40, slovenský-
maďarský jazyk perfektne,
len milovníčku zvierat.
Tel.: 0915 671 712.
• Felveszünk eladónőt ál-
latkereskedésbe 25-40
éves korig, tökéletes szlo-
vák és magyar nyelvtudás-
sal, csak állatbarátot. Tel.:
0915 671 712.
• Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt na ul. Gen. Klapku,
cena dohodou. Tel.: 0905
977127.
• Kiadó 1-szobás lakás a
Klapka Gy. utcában, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
977 127.
• Predám 1-izbový byt na ul.
Gen. Klapku, cena dohodou.
Tel.: 0905 977127.

• Eladó 1-szobás lakás a
Klapka Gy. utcában, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
977 127.
• Tökmag eladó szárítva, 2
€/l, sülve 3,30 €/l, nagy
mennyiség. Tel.: 0918 076
441.
• Nemzetközi cég üzletkö-
tőket keres. Tel.: 0907 311
124.

• Mérlegképes  könyvelőt
keresünk. berdoerik@
gmail.com.
• Ultrazvuková lipolýza,
lymfatická masáž, chudnutie
100%. Tel.: 0905 269 736.
• Výmena a nastavenie
trysiek, opravy vystrekova-
cích čerpadiel naft. motorov.
Tel.: 0908 228 012.
• Predám zateplený, obno-
vený rod. dom, 3-izbový Ko-
lárovo-DM. Tel.: 0904 911
773.
• Ház eladó Marcelházán,
ár: 18.500 €, érdeklődni le-
het: 0915 758 674.
• Munkát keresek sürgősen,
C-kategóriás jogosítvány.
Tel.: 0908 328 621.
• Kiadó lakás Gútán. Tel.:
0905 918 388.
• Káposzta eladó kis és
nagy tételben 0,10 €/kg. Tel.:
0907 636 133.
• Vennék villanytűzhelyet és
Škoda Favorit gépkocsit.
Tel.: 0908 710 411.
• Eladó 5-éves zsemlye-
színű labrador-szuka, na-
gyon szép, 50 €. Tel.: 0905
535 507.
• Jó munkalehetőség. Se-
gítség egzekúcióra + dedra
katalóg. Tel.: 0907 056 575.
• Eladó Babetta kettő darab,
150 € össz. Ár. Tel.: 0907
426 854.
• Angol tanárt keresek fel-
nőttnek. Tel.: 005 444 938,
Komárom.
• Eladó családi ház a Bené-
ben, garázzsal, 9á telekkel.
Tel.: 0903 489 006.
• Eladó 150 cm3-es robogó,
sztepper. Alkalmi frizurák ol-
csón. Tel.: 0911 707 474.
• Képzett ápolónő ápolást
vállal KN-ban. Eladó 6 db
kisbútor. Tel.: 0905 213 127.
• Eladó új mágneses rezo-
nanciával gyógyító párna
700 € (+ ajándék edény-
készlet). Tel.: 0908 504 674.
• Eladók új kerti padok, fél-
áron: 2 pad+asztal – most
csak 210 €. Tel.: 0915 270
685.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó családi ház Ke-
szegfalván, melléképületek-
kel. Tel.: 0907 561 774.

• Eladó színes Sony TV, fe-
hér szekrény, szék, össze-
csukható gyermek-sportko-
csi. Tel.: 0948 006 071.
• Vennék KN-ban garázst a
VII-es lakótelepen. Tel.:
0908 419 539.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség, mindenben segítek.
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó Audi 80, diesel,
gy.év: 93, téli-nyári gumival,
ár: 1200 €. Tel.: 0905 245
832.
• Eladó emeletes családi
ház Komáromban, ár:
66.000 €. Tel.: 0905 230
373.
• Eladó átépített 3-szobás
lakás, ára: 28.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó vagy bérbe adó 13
á kert KN-Nová Stráž. Tel.:
0915 132 947.
• 2-szobás átépített lakás

eladó KN-ban, tulajdonlap-
pal. Tel.: 0918 352 708.
• Eladók házinyulak, hús-
nak vagy továbbtartásra KN-
járás. Tel.: 0908 421 487.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Nő keres részmunkaidő-
ben munkát. Tel.: 0908 762
650.
• Segítségre szoruló idős
embereknél vállalok munkát.
Tel.: 0908 762 650.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó Citroen Xantia com bi
diesel (1996). Elektromos ab-
lakemelő, klíma, központi zár.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 151 314.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, ismerősnek és mindazoknak, akik január
9-én elkísérték utolsó útjára a komáromi római ka-
tolikus temetőbe 

Hausleitner Annát,
aki életének 91. évében távozott szerettei köré-

ből. Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánítá-
sokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdal-
munkat. A gyászoló család.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

350
eur

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Dopravné nehody
Dňa 7. januára 2012  v čase okolo 23.40 hod. na ceste smerom od obce Dvory nad  Žita-
vou na Hurbanovo, došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidlom zn. Fiat,
ktoré viedol doposiaľ nezistený vodič. K dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že
doposiaľ nezistený vodič viedol uvedené vozidlo,  pričom ako prechádzal tiahlou  pravo-
točivou zákrutou, neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam  vozidla
a iným okolnostiam, narazil do priekopy a vozidlo sa tri až štyrikrát prevrátilo. Pri doprav-
nej nehode k zraneniu osôb nedošlo. Po dopravnej nehode bol spolujazdec podrobený vy-
šetreniu  na  zistenie  alkoholu s hodnotou 0,83 mg/l alkoholu v dychu. Na motorovom vo-
zidle zn. Fiat vznikla materiálna škoda vo výške cca 2.000,-eur.

Ostatné udalosti
Martin B. dňa 24. decembra 2011 okolo 23.50 hod. v obci Dulovce neoprávnene vnikol do
rodinného domu takým spôsobom, že preskočil oplotenie, vošiel do domu cez neuzam -
knuté dvere, odkiaľ odcudzil rastlinný olej, domácu  klobásu a mobilný telefón, pričom bol
prichytený majiteľkou domu a  po vzájomnej hádke z miesta utiekol. Za uvedené konanie
mu bolo dňa 3. januára 2012 vznesené obvinenie pre prečin krádeže a zločin porušova-
nia domovej  slobody.

Dňa 3. januára 2012 o 15.00 hod. v obci Marcelová, časť Krátke Kesy, bola nájdená po-
vojnová munícia. Na miesto nálezu sa dostavil pyrotechnik, ktorý uviedol, že ide o delo-
streleckú mínu o dĺžke cca 40 cm a priemere  82 mm, pravdepodobne nemeckej výroby,
v skorodovanom stave, z obdobia 2. svetovej vojny.

V pondelok 16. 1. predpo-
kladám v našom regióne pri-
merane zimné počasie, polo-
oblačno, k večeru pribúdanie ob-
lačnosti a na noc sneženie. Množstvo
snehu do 2 cm. Nočná teplota od 
- 6 do - 4  °� C, denná teplota od 
- 1 do + 1 °� C. Slabý, neskôr až
mierny SZ vietor do 4 - 6 m/s.    

V utorok 17. 1. predpokladám v
našom regióne pravé zimné počasie,
zrána zamračené so snežením, neskôr ubú-
danie oblačnosti a snehové prehánky. Množ-
stvo snehu do 5 cm. Nočná teplota od - 6 do
- 4  �°C, denná teplota od  - 2 do  0 °� C. Čer-
stvý  SZ vietor do 10 – 14 m/s.

V stredu 18. 1. predpokladám v našom re-
gióne chladnejšie ako doteraz, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 9 do - 7  °� C,
cez deň od - 4 do - 2  �°C. Čerstvý SZ vietor do
10 - 12 m/s.  

Vo štvrtok 19. 1. predpokladám v našom re-
gióne dosť chladno, polojasno, k večeru pri-
búdanie oblačnosti a na noc občasné sneže-
nie. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota
od - 7 do - 5  �°C, cez deň od - 2 do  0  �°C.
Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.

V piatok 20. 1.  predpokladám
v našom regióne veľmi

vlhko, veľkú oblačnosť až za-
mračené s občasným sneže-

ním, možnosť aj zmiešaných zrážok.
Množstvo snehu do 5 cm. Nočná tep-
lota od - 3 do - 1  �°C, denná  teplota
od + 1 do + 3  �°C. Mierny Z vietor do
4 - 8 m/s. 

V sobotu 21. 1. predpokladám v
našom regióne zmenu v prúdení

vzduchu, veľkú oblačnosť až zamračené a in-
tenzívne sneženie, možnosť zmiešaných zrá-
žok. Množstvo snehu do 10 cm. Nočná 
teplota od - 2  do  0  �°C, denná teplota od  0
do + 2  �°C. Mierny SZ vietor do 4 - 6 m/s.  

V nedeľu 22. 1. predpokladám v našom re-
gióne chladno, v noci ešte sneženie, cez deň
polojasno a bez zrážok. Množstvo snehu do 3
cm. Nočná teplota od - 5 do - 3  °� C, cez deň
od - 2 do  0  °� C. Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.  

V nasledujúcom týždni očakávam vcelku
zimné počasie a sneženie + výstraha v mož-
nosti veľkého množstva snehu.

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

Z policajných hlásení

Pozvánka

Predpoveď počasia 16. 01 - 22. 01

Výstavba nového Dunajského mosta v
Komárne sa začne najskôr v roku

2015. Pre agentúru SITA to povedala Iveta
Fedorová zo Slovenskej správy ciest. 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne ne-
dávno schválilo odovzdanie dokumentácie
na stavebné povolenie Slovenskej správe
ciest. Z dôvodu zavedenia eurokódov na Slo-
vensku a zmenách v technických predpisoch
totiž treba dokumentáciu aktualizovať. O fi-
nancie na investičnú akciu požiadalo Slo-
vensko spoločne s maďarskou stranou Eu-
rópsku úniu v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika a Slovenská
republika 2007 - 2013. Presné náklady budú
známe až z aktualizovanej projektovej doku-
mentácie. „Je snaha, aby výstavba bola hra-
dená z eurofondov,“ podčiarkla Fedorová.

Nový Dunajský most bude podľa jej slov si-
tuovaný v západnej časti mesta Komárno,
približne 200 metrov od železničného mosta.
Most bude dlhý 600 metrov a budú na ňom
vyhradené aj pruhy pre chodcov a cyklistov.
Príjazdová komunikácia bude mať 650 met -

rov. „Jeden most je nedostatočný na tejto
trase, čo spája obidve krajiny cez Dunaj pri
Komárne. Technické veci sa už dohodli, ale
aj tak to ešte potrvá dva-tri roky, lebo projekty
sa musia obnoviť, inak je všetko pripravené,“
povedal primátor Komárna Anton Marek. Fe-
dorová konkretizovala, že najskorší predpo-
kladaný termín začatia výstavby je rok 2015.

V súčasnosti je jediným dopravným spo-
jením medzi mestami Komárno a Komárom
110 rokov slúžiaci Alžbetin most, ktorý spája
centrálne mestské časti oboch miest. Neu -
stálym zhusťovaním dopravnej premávky sa
stáva zaťaženie pre obe mestá neúnosné.
Starý most navyše nevyhovuje dnešným po-
žiadavkám z hľadiska šírkového usporiada-
nia ani zaťažiteľnosti aj napriek rekonštruk-
cii v roku 2006, píše sa na internetovej
stránke mesta Komárno. Intenzita dopravy je
v rámci Nitrianskeho kraja po meste Nitra
najvyššia práve v Komárne. Pri sčítaní do-
pravy v roku 2010 napočítali za 24 hodín pri
vstupe do Komárna v smere od Bratislavy
26 000 vozidiel.

Zdroj:sme.sk

Európske zoskupenie
územnej spolupráce

Post Danubii, s. r. o., so
sídlom v Komárne, ktoré
vzniklo koncom roka 2010,
pripravilo vlani v rámci
maďarsko-slovenskej cez-
hraničnej spolupráce, v
záujme posilnenia a napo-
máhania hospodárskej a
sociálnej súdržnosti celý
rad európskych projektov,
v celkovej sume 11,5 mi-
lióna eur. 

„V prvom kole vo februári
naše zoskupenie pripravilo
tri projekty. V rámci spolu-
práce regionálnych a miest-
nych televízií za spoluúčasti
deviatich miest, zo Slo-

venska Komárno, Hurba-
novo, Kolárovo, Nové Zámky
a Svodín a z maďarskej
strany Komárom, Tata, Kis-
bér a Oroszlány, došlo k vý-
mene televíznych progra-
mov, ako aj k príprave spo-
ločnej regionálnej webovej
stránky. Tento projekt bol vo
svojej kategórii vyhlásený v
rámci Európskej únie (EÚ)
za víťazný," konštatoval Zol-
tán Bara s tým, že imple-
mentácia projektu sa začne
vo februári.

Ako uviedol, z ostatných
predsavzatí, ktoré pripravili
v širokom spektre, treba spo-
menúť projekt na podporu
cestovného ruchu a turizmu,
ako aj plány v oblasti zdra-

votníctva, kultúrnej spolu-
práce a výstavby cyklotrás.
„V prípade cyklotrás sme
nadviazali už na existujúcu
spoluprácu a komunikáciu
medzi mestami Komárno a
Komárom," zdôraznil.

„V rámci cezhraničnej
spolupráce v oblasti kultúry
a športu pripravujeme tiež
ďalšie projekty. V roku 2012
realizujeme cezhraničný,
územný rozvojový plán, čo
považujeme za novú me-
tódu v EÚ," podčiarkol a pri-
pomenul, že v roku 2013 sa
skončí sedemročná fi-
nančná perspektíva EÚ a od
roku 2014 sa budú podporo-
vať integrované projekty, na
ktoré sa už teraz pripravujú. 

Nový Dunajský most začnú
stavať najskôr v roku 2015

Pripravili slovensko-maďarské
projekty za 11,5 milióna eur

Srdečne pozývame členov ZDS ZO DiaKom Komárno,
ako aj nečlenov diabetikov dňa 19. januára 2012 na
výročnú členskú schôdzu.
Miesto: Klub dôchodcov – nám. Kossutha Komárno.
Začiatok schôdze: o 13.00 hod.
Srdečne očakávame účasť každého člena ZO DiaKom
Komárno.

Mesto  Hurbanovo
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Hurbanove č. 159/2011-MZ

zo dňa 24.11.2011

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Hurbanovo vedenej
na LV č. 907 v k. ú. Bohatá

parcely reg. „C“ :

-  pozemok s parc. č. 218/1 – druh pozemku: záhrada,
o výmere 845 m2

za účelom  individuálnej bytovej výstavby

s vyvolávacou cenou 9,- €/m2 na základe platnej cenovej
mapy mesta, ktorá je zároveň najnižším podaním. Účasť
na verejnej súťaži je podmienená   zložením zábezpeky
vo výške 10% z vyvolávacej ceny na účet Mesta Hurba-
novo, alebo v pokladni MsÚ najneskôr v deň konania sú-
ťaže.

Miesto OVS: Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-
Thege Hurbanovo na adrese: Nám. Dr. M. Thege 

Konkolyho č. 1,  947 01 Hurbanovo
Termín OVS: 16. 02. 2012 (vo štvrtok) o 14,00 hod.

O výsledkoch OVS rozhodne Mestské zastupiteľstvo
v Hurbanove na najbližšom zasadnutí.

Dojednať  termín prehliadky a získať ďalšie informácie o
uvedenej nehnuteľnosti je možné na MsÚ Hurbanovo v
kanc. č. 4 na prízemí alebo na telefónnom čísle: 035/760
02, 03. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na od-
mietnutie všetkých predložených návrhov, na zmenu
podmienok alebo zrušenie OVS.
Podrobné podmienky účasti na OVS budú uvedené na
úradnej tabuli Mesta Hurbanovo a na webovej stránke
www.hurbanovo.sk v termíne od 01. 02. 2012. 

K O N K U R Z

DRAMAŤÁK a produkčná spoločnosť Collavino production, vyhlasujú konkurz
do pripravovaného divadelného projektu.

Záujemcovia o obsadenie úloh hlavných postáv, vedľajších postáv, tanečníkov, tanečníc
a komparzu, prihlášky zasielajte najneskôr do:

12. 02. 2012, do 17:05 najlepšie ale ihneď
potrebujeme najmä chlapcov, ale aj dievčatá majú šancu

na email: cernek@energy.sk.

Podmienky: vek od 15 - 100 rokov, ochota venovať dielku svoj čas, pocit talentu, spev
alebo ovládanie hudobného nástroja vítaný, nie je však podmienkou.

Do prihlášky uveďte svoje meno, vek, kontakt: email a mobil, aktuálnu fotografiu a
krátky životopis  (nemusí byt štruktúrovaný… proste napíšte niečo o sebe, ak máte skú-
senosti s niečím podobným, popíšte to…). 

Odpovieme každému.
Vhodných kandidátov pozveme na konkurz už v druhej polovici februára.
Ak Ťa vyberieme, čaká Ťa drina a drina, ale výsledok môže stáť za to: 
www.skrotenie.sk.

Garant projektu a réžia: Jozef Černek
Informácie: 0905 229 213

Budú rekonštruovať cesty 
Nitriansky samosprávny kraj bude v tomto roku re-

konštruovať cesty len z eurofondov, finančná spo-
luúčasť kraja predstavuje päť percent. V okrese Ko-
márno opraví kraj cesty Marcelová - Šrobarová - Mod-
rany a Čičov - Trávnik s celkovou dĺžkou 16,34 kilo-
metra. Projektované náklady sú 3 236 783 eur. 

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.
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5.55 Ma reggel 9.20 Afrika gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00
Olimpiai magazin 11.30 Agrárpercek 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 Bib-
lia vetélkedő 15.20 Az öreg Hautot és a fia 15.55 Angyali érintés 16.45
MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Magyarország–Oroszország kézilabda 21.55 Ma-
gyarország–Olaszország vízilabda Eb 2012

9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben a tárgyakkal
10.05 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Járóföld 13.25 A tajvani hegyek legendái 13.55 Főtér
15.20 Hogy volt?...  17.20 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali
érintés 19.00 Esti mese 19.25 Maupassant történeteiből 20.00 Hír-
adó 20.30 McLeod lányai 21.15 Maradj talpon! 22.05 Stingers 22.50
Bűvölet 23.45 On The Spot

7.35 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Sólyom és galamb 10.00
Család-barát 10.50 1 könyv 11.00 Isten kezében 11.30 Hazajáró 12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hírmondó 14.45 Csellengők 15.15
Klubszoba 16.10 Korea, Kína és Japán kult. története 17.00 Kisencik-
lopédia 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 A férfi a legjobb orvosság 21.15
Híradó 21.30 Fekete bárány 23.05 Sport

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
11.20 Buli az élet Am. vígjáték 13.10 Eva Luna, 84. 14.10 EZO.TV 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola, 32. 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna
18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban Magy. sor., 1718.
21.05 NCIS  22.05 NCIS: Los Angeles 13. 23.05 Aktív

7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 89. 10.20
Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 A szív útjai 14.20 Sohaország
16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva, 99. 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 15.10 A szerelem
nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Poirot novellák 18.30 McLeod
lányai 19.30 Büszkeség és balítélet 20.30 Murdoch nyomozó rejtélyei
21.35 Sherlock Holmes 22.40 Katonafeleségek 23.45 Kémvadászok

13.00 Tűzszekerek 15.20 Osztályalsó 17.05 Egy gyilkosság forgató-
könyve 19.05 Fehér sárkány, vörös tigris 21.00 Különösen veszélyes
22.50 Száguldó csapda.

VIASAT
10.15 Képtelen képrablás 11.55 Amerikai mesterszakács 12.50 Monk
14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 120. 16.25 Miami
Vice 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg
egy kicsi 21.10 Játsz/ma. Am. thriller 

8.10 Családi vetélkedő 9.00 A világ képekben 9.35 Maigret felügyelő
11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatit-
kaim 14.25 Vad angyal. 15.10 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 75. 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 19.45 Sporthírek 20.05 Idegent szeretek 21.35
Riporterek 22.05 Hírek 22.30 Kétségbeesett romantikusok. 

9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben 10.50 Fókusz  11.30 Régmúlt idők
nyomában 12.00 Élő körkép 12.30 Kult. körkép 12.40 Folklór13.20 Tichý potok
13.45 Zöld vonal 14.00 Mozdulj! 14.25 Autószalon 15.00 Lefújva 15.25 Jég-
korong NHL 15.55 Nemzetiségi dokumentum 16.30 Fókusz 17.00 Tud. és
tech. 17.30 Híradók 17.55 A természet 18.30 Mese 18.40 Régi idők tanúi 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.50 Sportvisszhang 21.30
Kommentár 21.55 Tesztmagazin 22.05 Pa-ra-da. román film

MARKÍZA
10.20 A pénz teszi az embert 12.20 Nyomtalanul 13.15 Döglött akták
14.05 Monk 14.55 Hírek 15.00 Míg a halál el nem választ 15.25 Szom-
szédok 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 19.50 Sport-
hírek 20.00 Kiscsávó 21.55 Beugró 22.35 Hírek

JOJ
7.50 Krimihíradó 8.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.25
Az új házunk 11.15 Családi panzió 2.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra
13.30 Miami helyszínelők 14.25 Gyilkos elmék 15.15 New York-i hely-
színelők  16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.25 Család panzió 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek 21.15 A farmer feleséget keres 22.00 A Geissen család 

5.55 Ma reggel 9.15 Afrika gyöngyszeme 10.05 Mindenből egy van
11.00 Európa egészsége 12.01 Híradó12.25 Kárpát Expressz 12.55
Srpski ekran 13.25 Unser Bildschrim 13.55 KorTárs 14.25 Egy front-
kóros naplója 15.20 Angyali érintés 16.10 MM 17.10 Család csak egy
van 17.55 Maradj talpon! 18.55 Magyarország-Hollandia férfi vízilabda
Eb 20.15 Híradó 21.00 Jack és Jill. 22.30 Az Este 23.00 Tudorok

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás a Pusztaszeri Országos Természet-
film-fesztivál filmjeiből 9.25 Álmok mai álmodói 9.50 Jelfák 10.00 Tu-
dosakadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Járóföld 13.25 Szép magyar tánc 13.30 Főtér 14.55 Hogy
volt!?... 16.25 Delta 16.55 English 4-U 17.20 Família Kft. 17.45 Angyali
érintés 18.30 Esti mese 18.55 Maupassant történetei 19.55 McLeod
lányai  20.45 Híradó 21.20 Maradj talpon! 22.15 Stingers

7.35 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép  9.05 A férfi a legjobb or-
vosság 10.00 Család-barát 11.00 Roma magazin 11.30 Domovina
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Napok, évek... 14.45 Határ-
talanul magyar 15.15 Sportaréna 16.10 Korea, Kina és Japán kult. tör-
ténete 17.00 Kisenciklopédia 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Mad Men 21.15 Hír-
adó 21.30 A tábornok  22.55 Dunasport

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20
Mike kapitány hadjárata.  13.10 Eva Luna 14.10 EZO TV 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Té-
nyek  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Collateral

8.25 A szerelem rabjai. 9.20 Második esély 10.20 Top Shop 12.15
Asztro-show 13.15 A szív útjai, 113. 14.25 Ara para. Am. film 16.15
Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.10 Házon kívül 22.45 XXI. század
23.20 Reflektor

STORY TV
13.10 A végzet hatalma,9. 14.10 A szerelem tengere 15.10 A szerelem
nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Poirot novellák 18.30 McLeod lá-
nyai 19.30 Büszkeség és balítélet, 6. 20.30 Poirot novellák 21.35 Dzsun-
geldokik 22.40 A cukorbáró. 23.45 Kémvadászok 

12.25 Lassú méreg. Am. film 14.10 Műgyűjtők és gyilkosok.  15.55 Ka-
binnyomás. Am. katasztrófafilm 17.40 Napkitörés. Am. akciófilm
19.20 Hóvihar 21.00 Végítélet. sci-fi 

VIASAT
10.05 Extralarge 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 helyszí-
nelők 

7.40 Vetélkedő 8.10 Családi vetélkedő 8.55 Építs házat, ültess fát 9.30
Maigret 1.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Együtt
jártunk 14.30 Vad angyal, 87. 15.10 Anna két arca 16.00 Hírek 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetél.
19.00 Híradó 19.45 Sporthírek 20.05 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől
szemben  21.50 Doktor House 22.35 Hírek 23.00 Maigret felügyelő

8.35 Óvodások műsora 8.55 Nők klubja 10.15 Hírek magyar nyelven 10.25
Nemzetiségi dokumentum 10.50 Fókusz 11.30 A természet közelről
12.00 Élő körkép 12.35 Kult. körkép 12.40 Folklórműsor 13.40 Sport-
visszhang 14.20 Egy kispolgár halála. Tévéjáték 15.55 Ukrán magazin
16.30 Fókusz 17.05 Szlovákia–Lengyelország kézilabda 18.50 Esti mese
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Chevolution Mex.
dok.film 21.30 Kommentár 21.55 Rendőrségi mag. 22.05 Az est témája

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.30 Cobra 11 11.10 Gázt bele, kislány!
12.45 Nyomtalanul 13.35 Döglött akták  14.25 Monk  15.15 Míg a halál
el nem választ 15.40 Mike és Molly 16.00 Hírek 16.05 NCIS II. 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 A hazugság ára 

JOJ
7.35 Krimihíradó 8.05 Híradó 8.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek 10.25 Az új házunk  11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55
Lakáskultúra 13.30 Gyilkos elmék 15.15 New York-i helyszínelők 16.00
Hivatásosok 17.00 Híradó 17.25 Családi panzió 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történetek 21.15 Dr.
Csont V., 5. 22.15 Ártatlanok, 17.

5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszeme 10.00 Magyarország, sze-
retlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25
Kárpát Expressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55
Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés  16.10 Ve-
szélyes szerelem. 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.05 Magyarország-Spanyolország férfi kézi-
labda Eb 2012 22.05 Az Este 22.40 KorTárs

5.55 Ma reggel 9.00 Pann-unikum 9.25 Tudástár 2011 9.50 Nekem
ne lenne hazám? 10.05 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott
12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Fazonok
14.10 Egymillió fontos hangjegy 14.30 Valaki 15.00 Barangolások öt
kontinensen 15.25 Múlt-kor 15.50 Szellem a palackból... 16.20 Min-
dentudás Egyeteme 2.0 17.10 English 4U 17.35 Família Kft. 18.00
Angyali érintés 18.45 Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Hír-
adó 20.30 McLeod lányai  21.15 Maradj talpon!

9.00 Mad Men – Reklámőrültek 10.00 Család-barát 11.00 Unser
Bildschirm 11.30 Srpski Ekran 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Munka-Társ 14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.10 Önök kérték
16.10 Ablak a természetre 16.15 Bábel tornya. 2. 17.15 Kisváros. Té-
vésor. 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver
20.30 Emma. 2. 21.20 Híradó 21.30 A csendes amerikai. Am.-auszt-
rál-ném. film

9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55 Komputerkémek Am. akció-
film 13.10 Eva Luna, 86. ism. 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20
La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna, 87. 18.30 Tények  19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 1720. 21.05 Houdini, a halál mágusa.
Ang.-ausztrál filmdráma 22.55 Doktor House 106.

8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 91. 10.20 Top Shop 12.15
Asztro-show 13.15 A szív útjai, 114. 14.20 Hölgyem, Isten áldja! Am.
vígjáték 16.15 Az éden titkai, 33. 17.20 Sarokba szorítva 101. 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt21.00 ValóVilág  22.30 Gyil-
kos elmék IV., 7.

STORY TV
13.10 A végzet hatalma, 10. 14.10 A szerelem tengere 15.10 A sze-
relem nevében.16.10 Szelek szárnyán, 46. 17.15 Poirot novellák 18.30
McLeod lányai19.30 Frank Riva.. 20.30 Két férfi egy eset, 8. 21.35 A
Vatikán ügynöke. Ném. krimi 22.40 Border – A határság 23.45 Kém-
vadászok 

12.25 Az ausztrál könnyűlovasság. Ausztrál háborús film 14.35 Egy
gyilkosság forgatókönyve. Am. akcióthriller 16.35 Tiszta ügy. Am.
krimi 18.45 Az ördög jobb és bal keze. Ol. akcióvígjáték 21.00 Tűz a
víz alá. Am. vígjáték 22.45 Buliszerviz. Am. vígjáték

VIASAT
9.30 Állítsátok meg Terézanyut!  11.55 Amerikai mesterszakács
12.50 Monk  14.40 CSI: Miami helyszínelők  15.35 Nyomtalanul  122.
16.25 Miami Vice  18.25 Gordon Ramsay  19.20 Jóbarátok  20.15 Két
pasi – meg egy kicsi  21.10 Véres játék. Am. akciófilm 22.55 CSI:
Miami helyszínelők 23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

9.35 Maigret felügyelő Fr. krimi. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.35 Szemtől szemben  14.25 Vad angyal 15.10
Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakács-
párbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Sporthírek 19.55 Időjárás 20.05 Farkangyal Am. vígjáték
21.50 Doktor House 22.30 Éjszakai hírek

8.35 Fidlibum 9.00 Nők klubja 10.25 Hírek magyar nyelven 10.30
Ukrán magazin 11.00 Fókusz – egészség 11.35 Fúvószene 12.15 Élő
körkép 12.50 Kulturális körkép 13.00 Hallássérültek tévéklubja 13.30
Família 14.00 Az est témája 15.40 Energetika 15.55 Magyar maga-
zin 16.30 Fókusz – pénz 17.00 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 Az elvesztett otthon 2. 18.30 Esti mese 18.40
Középpontban az ember 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
19.55 Štefan Nosáľ koreográfus portréja 21.00 Ügyintézés a hiva-
talokban 21.30 Kommentár 22.10 Földi nyugtalanság. Tévéfilm
23.20 Művészet 2011

MARKÍZA
9.25 Cobra 11 11.05 Nullpont.  katasztrófafilm 12.40 Nyomtalanul
13.30 Döglött akták  14.25 Monk – Flúgos nyomozó  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 kcsi
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.00 A szultán 21.10 Kettőt találhatsz.
vígjáték 23.20 Éjszakai híradó 23.45 Feleségcsere 

JOJ
8.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.25 Az új házunk
11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra 13.30 C.S.I.: New
York-i helyszínelők 14.25 Gyilkos elmék  15.15 CSI: New York-i helyszí-
nelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió, 8. 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi
történetek 11. 21.15 Dr. Csont 22.15 Dr. Csont 23.15 Hawai Five-0., 19.

HÉTFŐ, január 16 Kedd, január 1� Szerda, január 1�

tvműsortvműsor január 16 - január 22 

Ha üzleti tárgyalá-
sod adódik, akkor ne tegyél
olyan engedményeket, ame-
lyeket később megbánsz.
Gondold végig, hogy mit
ígérsz másoknak! Nehogy
elveszítsd a hitelességedet! 

Vágysz rá, hogy el-
vonulj a világtól, most saját
magaddal szeretnél törődni.
Akár a szellemi elmélyülésre
is nagyobb igényed lehet.

Jobban vágysz arra
is, hogy kényeztethesd ma-
gad, és ebben akár egy aro-
materápiás fürdő is segíthet,
ami kellemesen ellazít egy
feszült nap után.

A szerelmi életed-
ben kaphatsz egy vonzó al-
kalmat, hogy titkos és izgal-
mas kalandba bonyolódj,
ami akár még gazdagíthatja
is az életedet.

A kedvesed nem
úgy látja a mindennapi ügye-
ket, ahogyan Te. Akarod,
hogy hozzád idomuljon, ez
azonban nem minden eset-
ben jön össze.

Magánéletedben
szembekerülhetsz a család-
tagjaiddal. Lehet, hogy meg-
próbálsz viccesen közeledni
hozzájuk, de sajnos egy ideig
nem fog javulni a helyzet.

Ha elfogadod a bará-
taid meghívását és kimoz-
dulsz otthonról esténként, ta-
lálkozhatsz valakivel, aki mel-
lett nagyon dinamikusnak,
elevennek érezheted magad.

Erőfeszítéseidet ér-
tékelni fogják a munkahelye-
den, és az előző évhez ha-
sonlóan, most is képes le-
szel egyedi ötleteket és ter-
veket kreálni. A pénzügyek-
ben légy óvatos.

Nem kizárt, hogy a
héten némiképp csalódsz az
ismerősödben, aki hajlamos
arra, hogy kikotyogja a rábí-
zott titkokat.

A héten különös fi-
gyelmet követel tőled a pár-
kapcsolatod, ne hanyagold
el szíved választottját, mert
egy könnyen megoldható
konfliktus nagyra nőhet.

Lehetőséged van
arra, hogy levegőt vegyél,
bármit is jelentsen ez szá-
modra: egy kis időt a párod-
tól külön, több figyelmet ma-
gadra, felszabadulást az ér-
zelmi stressz alól.

Vár rád egy kis ro-
mantika, bár gyanakvással te-
kintesz a szövődő szálakra,
mégis érdemes egy esélyt
adnod a titokzatos idegennek.
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Programajánló
Január 19-én, 18.00 órakor  Csáky Pál „Hullámvasút“ című
könyvének bemutatója a Nagymegyeri VMK kistermében.
Január 19-én, 16.30 órai kezdettel A Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület Elnöksége évzáró közgyűlést tart.
Január 20., 17.00 órakor a Csemadok komáromi székházában 10.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA KOMÁROMBAN a Himnusz befe-
jezésének 189. évfordulója tiszteletére: Herédi Dóra és Madaras
Zsolt „Indulj el egy úton…” című zenés irodalmi előadóestje.
Január 20-án, 17.30 órakor Karlson - Cirkuszi varieté a Nagy-
megyeri Városi Művelődési Központ színháztermében.
Január 22., 15.00 KULTÚRA NAPJA SZÉP SZERELMEM,
MAGYARORSZÁG: NEMCSÁK KÁROLY és TOLCSVAY BÉLA
kamaraestje. Dél-Komárom, Jókai Mozi, Táncsics M. u. 13.
Január 25-én, 15.00 órakor Az Év Olvasója - 2011.
A Városi Könyvtár 2011-es év gyermek- és felnőtt olvasója ki-
értékelése a Nagymegyeri Városi Könyvtárban.
Január 26-án, 11.00 órakor KÖZTÁRSASÁGUNK SZüLE-
TÉSNAPJA. Ünnepélyes kultúrműsor a Szlovák Köztársaság
megalakulásának  19. évfordulója alkalmából a Nagymegyeri
VMK színháztermében.
Január 27., 20.00 OPERETT GÁLA - Észak-Komárom, Vá-
rosi Művelődési Központ, Vár u. 1. Fellépnek: 
Farkas Mónika – Érsekújvár
Bozsó József – Teremi Trixi – Interoperett, Budapest
Vadász Zsolt – Budapesti Operettszínház
Szeredy Krisztina – Interoperett, Budapest
Nagy Andrea – Zeneművészeti Egyetem, Graz
Belépő: 13,- euró.
Január 28., 10.00-18.00 ESKüVŐ KIÁLLÍTÁS A WF PARK
ÉTTERMÉBEN. Belépés ingyenes!
Január 27-ig A BUDAPESTI „HUBA“ KÉPZŐMŰVÉSZETI
CSOPORT KIÁLLÍTÁSA. Észak-Komárom,  a múzeum és
könyvtár épülete, Nádor u. 8.
A KOMÁROMI MŰVÉSZETI ALAPISKOLA VOLT NÖVEN-
DÉKEINEK KIÁLLÍTÁSA Észak-Komárom, a múzeum és
könyvtár épülete, Nádor u. 8. Az iskola alapításának 150. év-
fordulója alkalmából.
Január 28-ig SZKUKÁLEK LAJOS – FESTMÉNYEK
Észak-Komárom, Zichy Palota, Klapka tér 9.
Január 31-ig ÚJJÁSZüLETETT MŰEMLÉKEK C. KIÁLLÍ-
TÁS. Észak-Komárom, Limes Galéria, Ferencesek utcája 31.
Január végéig Szolcsan Joy József „Megint itt vagyok“ című
karikatúrakiállítása a Csemadok Galériában.
Február 3 – Március 2. K.ART.E, Észak-Komárom, a mú-
zeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8., A Komáromi Alkotó-
művészek Egyesületének tagsági kiállítása.

Kos

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Humor

Az érettségi banketten sok minden ki-
derül négy év együttlét után, a buli
felszínre hoz jó és rossz emlékeket
egyaránt. Életre szóló buli, ahol reg-
gelre minden egy kicsit más lesz.

Buli az élet • TV 2 • 11.20

Jack, a harmincas reklámszak-
ember kerüli az izgalmat. Egyik
este találkozik a szenvedélyes,
független és imádnivaló Jill-lel,
aki hurrikánként kavarja fel életét.

Jack és Jill • M1 • 21.00

Rajtol a komáromi TAT csoport
Most szombaton este 5 órakor bemutatkoznak a komáromi régió TAT csoportjai is.

Az első forduló helyszíne a lakszakállasi kultúrház lesz. A hazaiakon kívül még Csicsó,
Szentpéter és Perbete  kapcsolódik be a bemondók és énekesek versenyébe. Az első
fordulóban a bemutatkozáson kívül a család témájával is meg kell küzdeniük. Domon-
kos Zsuzsától, a lakszakállasi rendezvény főszervezőjétől megtudtuk, hogy a község
nagyon készül a tehetségkutató verseny fordulójára. Rendezés szempontjából csakúgy
mint versenyzésileg emlékezeteset szeretnének nyújtani, és ahogy ismerjük a laksza-
kállasi „akciókat”, nem is kételkedünk az elvárásaikban. Több sikeres rendezvény után
a hazai közönség is láthatja majd a TAT fiatal tehetségeit. Ne feledjék, a belépőjegyekkel
(2 euró) szavazhatnak, így Önök is részesei lehetnek a TAT egy hónapig tartó ver-
senysorozatának. -nt-

Idén is folytatódik a Monostori erőd és Ko-
márom szovjet-megszállás korszakának
feltárása. Az erőd ez évben egy, a meg-

szállás időszakát feldolgozó kiállítást kíván
létrehozni.  Az erőd várja mindazok jelent-
kezését, akik tárgyakkal, írásos emlékekkel,
dokumentumokkal, vagy bármi egyéb mó-
don segíteni tudják a kutatómunkát és a ki-
állítás létrejöttét. A tárgyakat nemcsak fel-
ajánlani, hanem kölcsön adni is lehet, erről
az erőd és az adományozó külön megálla-
podást köt. Az adományozók neve felkerül a kiállítás köszönőfalára. A kort legjobban tük-
röző, legkülönlegesebb tárgy felajánlója elnyeri az Adományozók Arany Oklevelét, ami
10.000 Ft pénzjutalommal jár. A tárgyakat és a leírt történeteket 2012. január végéig várja
a Monostori erőd. További információ: Tóth-Lencse Andrea,  0036/20-380-9558 len-
cse.andrea@fort-monostor.hu

Kiállítás a megszállás éveiről

Nyertesünk
A december 19-i keresztrejtvényünk szerencsés 

nyertese: Mišák Viola (Lipové). Nyereménye 
fél éves DELTA előfizetés. Gratulálunk!

A szerkesztőség

Két ivócimbora összefut:
- Haver, mész ma este valahová?
- Á, dehogy! Ki se mozdulok a kocs-

mából!
☺ ☺ ☺

Két szőke nő együtt autókázik. Az
egyik megszólal:

- Vigyázz, mert ez egy nagyon éles
kanyar!

- Én vigyázzak? Hát nem te vezetsz?
☺ ☺ ☺

A fényképészetbe betér egy szőke nő:
- Szeretnék erről a filmről képeket csi-

náltatni.
- 9×13?
- 117. Miért?

Horoszkóp



5.25 Kárpát Expressz 5.55 Ma reggel 9.15 Afrika gyöngyszemei
10.05 Banán, pumpa, kurbli 11.00 Európa egészsége 12.01 Híradó
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Alpok–Duna–
Adria 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem. 16.55 MM. 17.40 Család csak egy van
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sport 20.15 Elcserélt
lányok 21.00 DTK. 21.55 Az Este 22.30 Piás polák bérgyilkos. 

5.25 Kárpát Expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afrika gyöngyszeme 10.00
DTK. D. Tóth Krisztashow 10.55 Maupassant történeteiből 12.01 Híradó
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Pamende 13.25 Esély 13.55 Valóságos kin-
csesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes
szerelem 16.45 MM.  17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.05 Magyarország-Franciaország kézilabda 22.05 Az Este 22.40
Négy szellem 

5.25 Kárpát Expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló
9.50 Nyitott stúdió 10.00 Válaszd a tudást! 11.05 Magyar bulizene 12.01
Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Fazonok 13.50 Ar-
borétumok 14.05 Vigyázz, kész, dzsessz! 14.40 A tánc legendája 15.35
Sírjaik hol domborulnak… 16.00 Mindentudás Egyeteme 16.50 English
4U 17.15 Família Kft. 17.40 Angyali érintés 18.25 Esti mese 18.55 Ma-
gyarország-Hollandia női vízilabda Eb 20.08 Híradó 20.35 Veszélyes sze-
relem  21.20 Maradj talpon! 22.10 Stingers 22.55 Bűvölet

5.30 Gazdakör 5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd 6.35 Kisváros 7.15 Kis -
enciklopédia 7.30 Híradó 7.40 MacGyver. 8.35 Térkép 9.05 Ázsia sze-
relmese 10.00 Család-barát 11.00 Slovenski utrinki 11.30 Alpok-
Duna-Adria 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Lyukasóra 14.40
Pannonia 3 keréken 15.10 Hogy volt?! 16.05 Ízőrzők 16.40 Magyar-
ország kincsei 16.45 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténeté-
ből 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.30 Közbeszéd 19.00
Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Sólyom és galamb 21.20 Híradó 21.30
Az országúti járőr

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.05
Azélet iskolája 13.10 Eva Luna 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20
La Pola. 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Aeon Flux 22.50 Aktív

7.35 Reflektor reggel 7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Má-
sodik esély. 10.20 Top Shop 12.15 Asztro-show 13.15 A szív útjai.
14.20 Séta a múltba Am. film 16.15 Az éden titkai, 35. 17.20 Sarokba
szorítva 18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való-
Világ 22.10 CSI: Miami helyszínelők  23.15 Ments meg!

STORY TV
12.10 Ramona, 12. 13.10 A végzet hatalma 12. 14.10 A szerelem ten-
gere, 37. 15.10 A szerelem nevében  16.10 Szelek szárnyán, 48. 17.15
Poirot novellák 18.30 McLeod lányai  19.30 Frank Riva. 20.30 Szüle-
tett feleségek 22.35 Doktor Addison 23.45 Kémvadászok 5.

13.45 Juno. 15.30 A három testőr visszatér. 17.15 Édes kis malackám.
19.15 Kapd el a kölyköt! 21.00 Túl mindenen. 23.05 War. 

VIASAT
9.35 Nyomtalanul 10.25 Rémület minden szinten. 12.00 Gordon Ram-
say  12.50 Monk 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul
124. 16.25 Miami Vice  18.25 Gordon Ramsay 19.20 Két pasi – meg
egy kicsi 19.50 Vérmes négyes  20.45 Mike és Molly 21. 21.10 Alpha
Dog 23.20 CSI: Miami helyszínelők 

6.50 Híradó 7.30 Vetélkedő 8.05 Családi vetélkedő 8.50 Stíusmagazin
9.25 Maigret felügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.35 Együtt jártunk  14.25 Vad angyal 15.10 Anna két arca
16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Fenomén 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Sport 20.05
Poplegendák Vašo Petejdl 22.05 Éjszakai hírek 22.30 Gideon kardja.

7.30 Kommentár 8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők
klubja 10.20 Hírek magyar nyelven 10.30 Romamagazin 10.55 Fókusz
– jog 11.35 Japán 12.05 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Bra-
nislav Hronec pódiuma 13.25 Idősebbek klubja 13.55 Kvartett 14.25
Jas is Jazz 15.00 Gyógyászat. 15.55 Szemtől szemben Magyar nyelvű
vita 16.30 Fókusz – család 17.00 Svidník 17.30 Híradók 18.00 Hét-
vége 18.30 Mese  19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55
Természetfilm 20.55 Família. 21.30 Kommentár 22.00 Szerelem cseh
módra 22.25 Malcolm X. Am. életrajzi film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.25 Cobra 11  11.05 Lázadó múlt 12.40
Nyomtalanul 13.25 Hírek 13.30 NCIS  14.20 Monk 15.10 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 19.50 Sporthírek 20.00 A szultán 21.20 Halálos fegy-
ver 2.  23.35 A diplomata. Ang.-ausztrál thriller

JOJ
8.00 Híradó 8.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 12. 10.20
Az új házunk 11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra
13.30 Dr. Csont 14.25 Gyilkos gondolatok  15.15 C.S.I.: New York-i hely-
színelők 16.00 Hivatásosok   17.00 Híradó 17.25 Családi panzió 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Jackie Chan: Új
csapás. Am. film 22.35 A mag. Am. akciófilm 23.10 Dunasport

6:55 Ma Reggel 9:00 Delta 9:30 Mozdulj! 10:00 Aranymetszés 10:55
Angi jelenti 11:30 Most a Buday! 12:05 Hangverseny egy japán kon-
certteremért 12:35 Zöld Tea 13:05 Útravaló 13:20 Családom és
egyéb emberfajták 13:40 Melissa és Joey 14:05 A fagy birodalma
15:00 A csodaszer 16:40 A Szövetség 17:35 Gasztroangyal 18:30 Sze-
rencseSzombat 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15
Vicky Cristina Barcelona 21:50 Határtalan zene 

6:55 Ma Reggel 8:59 A Biblia gyermekeknek 9:25 Geronimo Stilton 
9:50 Sam, a tűzoltó 10:00 Sandokan 10:20 Enid Blyton 10:50 Amika
11:00 Az utolsó mohikán 11:25 Sarah Jane kalandjai 11:50  Hagyo-
mányok őrzői 12:02 Vitéz László 12:25 Kántor 13:15 Elrejtett tájak
13:25 A nap, mikor a terror lesújtott Norvégiára 14:15 Tizenkét
hónap az erdőn 14:40 Kormorán 15:10 Magyarország története
15:35 Emberek Koncert 16:25  Európa pályaudvarai 16:55 Mi micsoda
17:20 Mese 18:10 Szerelmem, Afrika 18:55 Vízilabda Magyarország-
Görögország 20:15 Híradó este 20:50 A calabriai fiú 22:35 Gasztro-
angyal 23:30 Montalbano felügyelő 

8:05 Zorro 8:35 Daktari 9:25 Őszi harangok 10:45 A hűség - Advent
11:40Duna anzix 12:02 Híradó 12:15 Határtalanul magyar 12:45 Van-
nak vidékek 13:15 Felfedező úton a Robinson család 14:15 Munka-
Társ 14:45 Talpalatnyi zöld 15:15 Törzsasztal 16:10 Férfivadászat
17:40 Neumann János 18:00 Híradó 18:30 Pannonia 3 keréken 19:00 
Szigligeti Ede: Liliomfi színházi felv., 1974 21:00 A tánckar 23:00

Sport 23:15 Parfüm: Egy gyilkos története 

6:00 Látlelet a Földről 6:25 Tv2 matiné10:30 Babavilág 11:30 Egy tini
naplója 12:30 Gyilkos számok 13:30 TopSpeed 14:00 Autóguru 14:30
Xena 15:30 Bűbájos boszorkák 16:30 13-as raktár 17:30 Hawaii Five-
0 18:30 Tények 19:00 Aktív Extra 19:35 Nanny McPhee 21:30 Atom-
támadás 23:20 Nem vénnek való vidék am. thriller

7:00 Kölyökklub 10:05 Boci és Pipi 10:30 Asztro Show 11:30 Házon
kívül 12:00 Autómánia 12:40 FTC-Érd női kézilabda-mérkőzés 14:20
A-Ha 14:25  Eltűntnek nyilvánítva 15:25 Őslények kalandorai 16:25
Szitakötő (am.-német thriller 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Tarzan
21:15 ValóVilág 22:20 Kísérleti gyilkosság

STORY TV
12:00 McLeod lányai 15:00 Szelek szárnyán 17:00 Folytassa, Jack
18:30 Marakodók francia vígj. 20:30 A bálnák titka  1. 22:30 Miért nő-
sültem meg? 

10:10 A három testőr visszatér1. rész 12:00 A három testőr vissza-
tér 13:45 Zűrös majom am.-japán családi vígj. 15:30 Kapd el a kölyköt!
17:10 Táncoló talpak 19:05 Pokolba a szerelemmel 21:00 Bridget
Jones naplója 22:50 Farkangyal am. vígj.

VIASAT
9:15 Zsírégetők 10:05 Halottnak a csók 10:55 Dawson és a haverok
12:35 Szívek szállodája 13:25 Egy kapcsolat szabályai 39. rész 13:50
Vérmes négyes 14:15 Vérmes négyes 14:40 Mike és Molly 15:05 Mer-
lin am.-angol kalandf 16:50 Jöttem, láttam, beköltöztem 18:45 Ha
eljön Joe Black am. rom. dráma 

7.20 Rajzfilmsorozatok 8.15 Fidlibum meséi 8.40 Sportvetélkedő  9.05
Találd ki, ki hívott meg? 9.40 Junior Vetélkedő 10.15 Vašo Patejdl )
12.15 Autószalon 13.10 Adam Šangala  3/2. 14.10 Büszkeség és bal-
ítélet. 3–4. 16.05 A remény ösvénye western 17.30 Építs házat, ültess
fát! 18.00 Taxi 18.30 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó  19.55
Időjárás 20.05 Postaláda.  21.05 Holdfényöböl  22.30 Sporthírek
22.45 A nőilélek fájdalmai. 

8.35 Hírek magyar nyelven 8.40 Hétvége  9.10 Extr@francais 9.35 Ener-
getika  9.40 Természetfilm 10.40 Utak 11.10 Ügyintézés a hivatalokban
11.35 Trezor 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.00 Két független kö-
telezettségek nélkül 14.00 Az én küldetésem 14.40 Nyugdíjasok klubja
15.05 Kapura 15.50 Farmergazdaságok 16.05 Tesztmagazin 16.15 Es-
küvő menyasszony nélkül 17.35 Mozdulj!  18.00 Úton 18.30 Esti mese
18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája  19.00 Híradó, sporthírek 19.40
Nemzetiségi hírek 19.55 Megaépületek  20.50 Őrangyalok  21.35 Kalkutta
Francia dok.film 23.10 ČT-híradó 23.40 Hírek

MARKÍZA
6.45 Az Óriáshegység fejedelme és a sítalpak 8.00 Bűbájos boszorkák
8.50 Ne szólj szánk. Am. vígjáték 10.25 Jóbarátok 11.15 Don Quijote
szamarancsa 12.45 Csapás a múltból 14.35 A Beverly Hills-i zsaru 3.
16.25 Híradó 16.30 D-War: Sárkányháború.  18.10 Hírek 18.15 Beugró
19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.00 Tánc-
film 21.40 Világok harca  23.55 Férfi as játékok 

JOJ
8.10 A Geissen család I. Valóságshow, 2. 9.00 Vinny az 1ügyű Am. víg-
játék 11.15 Újra a pályán Am. vígjáték 13.00 Örökkön-örökké Am. víg-
játék 15.20 Amerika csillagai – válogató 16.15 A mag. Am. akciófilm
(ism.) 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59 Időjárá
20.15 Én, a robot 22.40 A vadon foglyai Am. akcióthriller
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9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 A fa
ajándéka 10.30 A Biblia a magyar képzőművészetben 10.40 Reformá-
tus magazin 11.10 Evangélikus ifjúsági műsor 11.15 Balatonfelvidéki re-
formátus templomok 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Hírek 12.05
Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Halál sekély vízben 14.50 Euro
2012. Labdarúgó Eb-magazin 15.20 Út Londonba… 15.50 Telesport
16.25 Beethoven nagy áttörése 18.05 Rex Rómában  18.55 A Lényeg.
19.30 Hírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Az a szép fényes nap.
23.25 Magyar Teátrum Díj 2011 23.55 Tranzit büfé Iráni film

6.55 Ma reggel 8.59 Gyerekeknek 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus
krónika 12.40 Útmutató 13.05 A fa ajándéka 13.30 A biblia a magyar
képzőművészetben 13.45 Református magazin 14.10 Evangélikus
műsor 14.30 Az utódok reménysége 15.00 12 hónap az erdőn. 15.25
Útinapló a Kis-Szunda szigetekről 16.00 Magyarország története 16.25
Európa pályaudvarai 16.55 Mi micsoda 17.25 Magyarország– Oroszor-
szág női vízilabda Eb 18.35 Esti mese 19.05 Szerelmem Afrika 20.00
Híradó 20.35 A Lényeg 21.05 Kormorán 23.05 A tett helyszíne

6.45 Az Ótestamentum 7.10 Szimba, az oroszlánkirály 7.40 Zorro 8.05
Daktari 9.00 Isten kezében 9.30 Élő egyház 10.00 Világ-Nézet 11.00
Szentmise Árpádházi Szent Margit emlékére 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.15 Élő népzene 12.45 Nyelvőrző 13.20 Rosszcsont kalandjai14.15
Csellengők 14.45 Szerelmes földrajz 15.15 Hazajáró 15.45 Múltidéző
16.20 Felfelé a lejtőn Magy. film 17.40  Mátyás király 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.05 Esz-
ter hagyatéka  21.35 Klubszoba 22.30 Dunasport 22.45 Porrá leszünk 

6.45 TV2-matiné 9.45 Ability – a képességek próbája 10.15 Nagy Vagy!
11.10 Stahl konyhája 11.40 Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Több
mint TestŐr 13.10 Simlis Jack, a karibi szuperkém, 18. 13.40 A kivá-
lasztott – Az amerikailátnok, 3. 14.40 Monk 15.40 Bűbájos boszorkák
16.40 Nanny McPhee 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Én, a kém. Am.
akcióvígjáték 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Célkeresztben II. 21.
23.55 A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső. Ang. akcióvígjáték

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
11.55 Havazin 12.25 Jéglovagok I., 12. 13.25 Mélytengeri élővilág. Am.–
kanad. dok.film 14.10 A-HA. Magy. anim. sor., 6. 14.20 Eltűntnek nyil-
vánítva III., 2. 15.15 Döglött akták III., Am. sorozat, 18. 16.20 Az oroszlán
Fr. kalandfilm 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11. XIV. Ném. sor., 9. 20.00 Va-
lóvilág – Arána – Kiválasztás 22.25 A nagy mentőakció. Am. háborús
kalandfilm

STORY TV
7.20 A Föld legnagyobb hősei, 3. 8.20 Dallas, 73– 75. 12.00 McLeod lá-
nyai I., 4–5. 14.00 Szelek szárnyán. Kanad. sor., 46–48. 17.00 Folytassa,
Kleo! Ang. vígjáték 18.30 Jákob rabbi kalandjai. Fr.–ol. vígjáték. Fsz.:
Louis De Funes, Claude Giraud, Henri Guybet 20.30 A bálnák titka 2.
Ném. kalandfilm 22.30 Becsületes tolvajok. Am. akciófilm

13.55 Lassie. Ang.-am. kalandfi lm 15.40 Bagolyvédők. Am. vígjáték
17.25 Álnokok és elnökök. Am. vígjáték 19.20 Anthony Zimmer. Fr. thril-
ler 21.00 Terminator 3. – A gépek lázadása. Am. akciófilm 23.00
Alvás!ZAVAR. Am.-fr. thriller

VIASAT
8.15 A szépség és a szörny I. 22. 9.10 Topmodell leszek! XII., 5. 10.00
Smallville IX., 3. 10.50 EgészségŐr, 12. 11.15 Szex és New York light VI.,
81-82. 12.20 A nagy házalakítás II., 48-49. 14.00 Extralarge: Ágyúgo-
lyó. Ném.-ol. akciófilm 15.50 Ámbár tanár úr Magy. vígjáték 17.25 Alex
és Emma – Regény az életünk Am. vígjáték 19.10 Harmadik műszak I.
Am. sor., 17. 20.05 CSI: A helyszínelők VIII., 176. 20.55 Nikita I. Am. sor.,
5. 21.45 Tekerd vissza, haver! Am. vígjáték 23.45 A rejtélyek háza Am.
thriller

6.55 Rajzfilmsorozsatok  8.15 Góóól.  8.45 Fajankók. Tévéfilm 10.00
Földünk varázslatos helyei 10.55 Szlovákia képekben 11.25 A világ ké-
pekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő  13.05 Poirot történetei 15.40
Filmmúzeum: A pénztárnál állt Cseh filmvígjáték 16.35 Postaláda17.45
Stílusmagazin 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.45 Sport 20.05
Tolvaj és bajnok 23.20 Sport 23.35 Lefújva. a hétvége mérkőzései

8.35 Kapura9.15 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin  9.45 Szlovákiai
falvak enciklopédiája  10.00 Ökumenikus istentisztelet Tőketerebesről
11.40 KE 2013 11.50 Megaépületek 12.45 Világszépe Mesejáték 14.10
Tájékozódás Egyházi magazin 14.40 Az én történetem Náci fia vagyok
15.05 46. Detva Folklórvesztivál 16.00 Família. 16.30 Őrangyalok17.00
A Szlovák Televízió 55 éve 18.00 Régmúlt idők nyomában 18.30 Esti
mese 18.40 A szlovákiai elit galériája.  19.00 Híradó 19.50 Invenciók
19.55 Nagyanyó Csehszlov. film 21.30 Művészet 2011 22.00 Színházi
meghívó Szentivánéji álom

MARKÍZA
7.40 Bűbájos boszorkák 8.30 Ketten a slamasztikában  10.05 Jóbará-
tok 11.00 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre
szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi ügyek 14.00 Mr. Bean
14.25 Winnetou I.  16.15 Hírek 16.20 1200 fok – A halál alagútja. Ném.
katasztrófafilm 18.15 Hírek 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sport 20.00 Egy éjszaka a királlyal 22.35 A másik én.

JOJ
6.30 Örökkön-örökké Am. film 8.35 Glee II. 18. 9.40 A Simpson család
XVII., 2. 11.00 Szellemekkel suttogó  12.50 A vadon foglyai  15.00 Én,
a robot.  17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30
Híradó, sport 20.15 Mennyei királyság Am. film, 2/1–2.
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Rúzsa Magdinak karácsony előtt jelent meg Magdaléna Rúzsa
címmel a színházi estjét feldolgozó lemeze, de nem akarja

cserben hagyni a rockrajongóit sem. Az énekesnő áprilisra új le-
mezt szeretne megjelentetni. „Nem volt kérdés, hogy három év
után készül újra egy ilyen album. A munkálatok már lázasan foly-
nak, szeretném ha áprilisban a polcokon lenne" - mondta az éne-
kesnő. A lemezen egy olyan szám lesz, amit ő írt, a többit má-
sok írták neki, mert nem akar abba a hibába esni, hogy csak a
sajátját fogadja el jónak. Azt mondja, sokan írnak nála jobban, és
örül neki, ha előadhatja ezeket a dalokat.

Új szórakoztató műsorral, igazi „one man show”-val tér vissza
a köztévé képernyőjére Fábry Sándor. A népszerű humo-

rista műsora első alkalommal február 2-án, csütörtökön lát-
ható az m1-en. A 70 perces műsor több Fábryt és kevesebb
showdert ígér. A korábbi beszélgetős műsorhoz képest sokkal
inkább Fábry Sándor sajátos stand up comedy stílusára épül
majd a FÁBRY című új szórakoztató műsor.

ADTK Show műsorvezetője nem volt kíméletes a Gringo
Sztár frontemberével, pályafutásának néhány, ma már

cikinek ható mondatával is szembesítette Gesztit, aki
ugyan belátja, hogy megosztó személyiségnek számít, de
ezt csöppet sem bánja. A zenész ugyanakkor elismerte,
hogy érdekli az emberek véleménye. „Elolvasom az inter-
netes kommenteket is. Sokat lehet belőlük tanulni, de pró-
bálom kettéválasztani, hogy mi szól a személyemnek, és
mi az éppen aktuális szerepnek, amit a tévében látnak az
emberek.” Geszti Péter saját bevallása szerint más ember
lett, amióta megnősült, és megszülettek a lányai. „A fele-

ségem hihetetlen mennyiségű terhet vesz magára, a legtöbb férfi soha nem tudná végigcsinálni azt,
amire egy anya képes. Összeabroncsozza azt, ami különben szétesne”. Hogy mi ennek a harmo-
nikus kapcsolatnak a titka, és ki viseli a Geszti családban a nadrágot, a DTK Show csütörtök esti
adásából derül ki. 

Olvasást népszerűsítő műsort
indított a Duna TV
Szinte példa nélküli, hogy könyvekkel és irodalommal foglal-

kozó, naponta jelentkező műsor kapott helyet a Duna TV ké-
pernyőjén. Az 1 Könyv című műsor naponta négy percben be-
mutat egy könyvet és alkotóit, így próbál kedvet csinálni az olva-
sáshoz. Az első visszajelzések azt tanúsítják, hogy rettentően
örülnek a nézők, olvasók, pedagógusok, könyvtárosok és könyv-
közeli emberek. A műsor házigazdája, Lackfi János író, költő
szerint öröm, hogy a Duna TV fontosnak tartotta a műsort, és
megtisztelőnek érzi, hogy szerepet kapott benne. Abban bízik, a
könyvismertetőkből hosszú időn keresztül - a tervek szerint leg-
alább egy éven át - csemegézhetnek az érdeklődők! Az 1 Könyv
délelőttönként 10.50-től látható a Duna Televízió műsorában.

Frank, az alkoholista bérgyilkos
elalszik munka közben, az áldo-
zata lelép. Főnöke ezért elküldi az
anonim alkoholistákhoz. A férfi
végre elindul a javulás útján, ám
újabb megbízást kap.

Piás Polák bérgyilkos • M1 • 22.30
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Geszti Péter őszinte vallomása: „Más ember lettem“

Februárban indul Fábry új műsora az m1-en

Ahírek szerint Gáspár Laciéknál is gondok vannak, az asszony
ugyanis fogta magát, összecsomagolt és elköltözött - vitte ma-

gával a gyereket is. Laci többször panaszkodott a barátainak Reniről.
Nehezményezte, hogy a felesége a náluk szokásossal ellentétben
egyáltalán nem tiszteli. Üzleti tárgyalások során hangosan közbeszól,
lehülyézi, lenézően nyilatkozik róla idegenek előtt. Laci ezt borzasz-
tóan nehezen viselte. A megasztáros és asszonya kapcsolata négy
éve tart, Gáspárnak már korábban is volt egy elromlott házassága.

5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát Expressz 5.55 Ma reggel 9.00
Természetfilmesek és egyéb állatfajtál 9.25 TED-sorozat 9.50 Vi-
lágvédett lehetne 10.00 Tudásakadémia – Junior 11.00 Magyar
retro 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Fa-
zonok 14.15 Retrock 14.35 Esély 15.00 Kortárs 15.30 Aranymet-
szés 16.20 Mindentudás Egyeteme 17.10 English 4U 17.40 Família
Kft. 18.00 Angyali érintés 18.50 Esti mese 19.15 Veszélyes szere-
lem 20.08 Híradó 20.35 McLeod lányai 21.20 Maradj talpon! 22.10
Stingers 22.55 Bűvölet  23.50 Az Este

6.35 Kisváros 7.40 MacGyver. 8.35 Térkép 9.05 Emma 2. 10.00 Család-
barát 11.00 Horvát krónika 11.30 Ecranul Nostru 12.00 Híradó 12.20
Kívánságkosár 14.15 Élő népzene 14.45 Arcélek  15.15 Veszélyben
15.40 Közlekedés biztonságban 16.10 Valóságos kincsesbánya 16.40
Az állatok világa 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Nyolc évszak 21.30 Hír-
adó 21.30 Az emigráns 23.30 Sport 23.35 Koncertek az A38 Hajón.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop
11.20 Mondj igent! 13.10 Eva Luna, 14.10 EZO TV 15.20 Rex fel-
ügyelő. 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-
rosszban 21.05 Tök alsó 2. 22.40 Aktív 

8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top Shop 12.15
Asztro-show 13.15 A szív útjai. 14.25 Házról házra  16.15 Az éden
titkai. 17.20 Sarokba szorítva 102. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.10 Dr. Csont.

STORY TV
12.10 Ramona, 11. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Poirot
novellák 18.30 McLeod lányai 19.30 Frank Riva. 20.30 A másik Bo-
leyn lány. 22.40 Az első bevetés. 23.45 Kémvadászok.

13.35 Az ördög jobb és bal keze. 15.45 A három testőr visszatér 17.40 Tűz
a víz alá. 19.25 Transmorphers 21.00 Mátrix: Forradalmak. 23.20 Nitro.

VIASAT
9.50 Két öszvért Sarah nővérnek 11.55 Gordon Ramsay 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 CSI: New York-i helyszínelők 22.05 Esküdt ellenségek
22.55 CSI: Miami helyszínelők 23.45 Esküdt ellenségek 

7.00 Híradó 7.40 Vetélkedő 8.15 Családi vetélkedő 9.00 Riporterek 9.35
Maigret felügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Ki mond igazat? 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 19.55 Időjárás 20.05 Vér és rózsa. 21.40 Dok-
tor House 22.25 Hírek, sport 22.45 Büntető zászlóalj.

8.35 Óvodások műsora 8.55 Nők klubja 10.15 Hírek magyar nyelven
10.20 Magyar magazin 10.50 Fókusz – pénz 11.20 Tempó 11.40 Az
elvesztett otthon 12.05 Élő körkép 12.30 Kulturális körkép 12.35
Folklórműsor 13.20 A körmöcbányai pénzverde 13.55 Ügyintézés
a hivatalokban 14.25 Rendőrségi magazin 14.50 Tájékozódás 15.15
Az én történetem Nő vagyok 15.40 Vadászmagazin 15.55 Ro-
mamagazin 16.30 Fókusz – jog 17.00 Kvartett 17.30 Körzeti hír-
adók 18.00 Japán. 18.30 Esti mese 18.45 Energetika 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 20.05 Szlovákia–Szerbia férfi kézilabda
Ebmérkőzés 21.50 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.25 Cobra 11 11.05 A bosszúálló 12.40
Nyomtalanul 13.25 Hírek 13.30 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 19.50 Sport 20.00 A szultán, 23. 21.05 A medve
karmaiban 22.50 Éjszakai híradó 23.15 NCIS

JOJ
7.30 Krimihíradó 8.00 Híradó 8.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi törté-
netek10.25 Az új házunk 11.15 Családi panzió12.00 Híradó 12.55 Lakás-
kultúra 13.30 Dr. Csont 14.25 Gyilkos elmék 15.15 C.S.I.: New York-i
helyszínelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.25 Családi panzió 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi tör-
ténetek 21.15 Dr. Csont 22.15 Ártatlanok. 23.15 A börtön királyai

Aeon Flux • TV2 •  21.05
A jövőben járunk, az emberiség
egy fallal körülvett városállamban
él. Aeon Flux  azt a feladatot kapja,
hogy a készülő forradalom miatt öl-
jön meg egy kormányzati vezetőt.

Erikék szomszédjába egy AIDS-beteg
kisfiú, Dexter költözik. A fiúk hamar
összebarátkoznak és amikor egy nap
azt olvassák, egy orvos megtalálta az
ellenszert, útnak indulnak...

A csodaszer • M1 • 15.00 

Rúzsa Magdinak áprilisban 
ismét új lemeze jön

Gáspár Lacit elhagyta felesége



Chevrolet Cruze – kom
binált üzem

anyag fogyasztás 5,5-7,8 l/100 km
,  CO2 kibocsátás 145-184 g/km

.

HOFFER
, s.r.o., 

Bratislavská 1798, 945 01 Kom
árno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@
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Az alapfelszereltségben: 6 légzsák, ISOFIX, ABS, TCS, ESC , EBD,
rádió CD és M
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Az 5-ajtós Cruze m
ár 10 950 €-tól

M
ert az élet tele van lehetőségekkel

Bem
utatjuk az új Cruze Hatchback-et
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A112. életévéhez közeledő Komáromi Foot-
ball Club felnőtt csapata megtartotta első

idei edzését, amivel megkezdte a téli alapo-
zást. Az edzést már az újonnan szerződtetett
mester, Radványi Miklós vezette. Az edzésen
22 játékos jelent meg, de csak 19-en láttak ér-
demi munkához, mivel Szórád Csaba egész-
ségügyi problémákra panaszkodott, Mlynár
Gábor bejelentette a klubvezetésnek, hogy
Nagysurányban szeretné folytatni pályafutá-
sát, Lérant Péterrel pedig a klubvezetés kö-
zölte, hogy a továbbiakban nem számít szol-
gálataira. 

Edzés előtt hosszasan elbeszélgettünk a ro-
konszenves edzővel, aki készségesen válaszolt
kérdéseinkre. 

• Eddig csak magasabb osztályokban dol-
goztál edzőként, nehéz az átállás?

- Nem is mondanám, bár a precízen kidolgozott
edzőtervet át kellett dolgoznom, hiszen mégis-
csak amatőr csapatról van szó, ahol egészen más
intenzitású edzéseket kell tartani. Azt viszont már
korábban kitapasztaltam, hogy a KFC kiválóan
képzett, technikás játékosokkal rendelkezik. Akár-
honnan nézem, minden edzőnek kitüntetés egy
ilyen patinás klubnál dolgozni, mint a komáromi.   

• Az őszi idényben láttál néhány mérkőzést
Komáromban, milyen érzésekkel vetted át a
csapat irányítását?

- Igen, két mérkőzést láttam, a vágbeszterceiek

és a lévaiak ellen. Több dolog is kellemesen meg-
lepett ezeken a mérkőzéseken. Mint már mond-
tam, egy technikailag képzett csapatot, és szép
számú lelkes közönséget láttam. Legutóbb Szen-
cen dolgoztam, ahol remek „atléták” képezték
ugyan a csapatot, de technikailag nem érték el a
komáromi játékosok többségének a színvonalát, s
nézőszám kérdésében is Komáromé az elsőség.
Még több mint fél óra van az edzés kezdetéig, de
a szurkolók már gyülekeznek a stadion előtt, ami
magáért beszél. Amit még nem lehet nem észre-
venni, hogy Komárom egy nagyon toleráns város,
ez érződik az öltözőben, a lelátón, a városban
mindenütt.  

• Gondolom, nem „csak” a harmadik helyért
kívánsz majd megküzdeni a csapattal. 

- Minden edzőnek legnagyobb vágya, hogy csa-
patával a legjobb eredményeket érje el, termé-
szetszerűen nekem is. Az már végleg eldőlt, hogy
ennek az idénynek a végén nem lesz átszervezés,
tehát csak a bajnok jut fel a harmadik vonalba. Le-
hetnek ugyan visszalépések a bajnokságból, mint
ahogy szinte minden évben, de erre ne támasz-
kodjunk. Az elvárások a csapattal szemben és
velem szemben is nagyok, ami természetes je-
lenség a fociban. Mi most nekilátunk a kemény
munkának, a téli alapozás alatt hét mérkőzést ját-
szunk olyan csapatokkal, amelyek képesek pró-
bára tenni tudásunkat, felkészültségünket. Annyit
megígérhetek, hogy a rendelkezésre álló legerő-
sebb csapattal vágunk neki a tavaszi idénynek, s
természetesen megpróbálkozunk a bajnoki cím
megszerzésével. Ehhez azonban nagyon jól kell
működnie annak a bizonyos foci-háromszögnek,
de aki bajnok akar lenni, annak egy kis sportsze-
rencsére is szüksége lesz. 

• Új arcokat is látnak majd a szurkolók a
KFC csapatában?

- Erről még korai beszélni, január végéig ez a
kérdés is megoldódik. A klubvezetés gondolkodik
két-három erősítésen, de nevekről addig ne be-
széljünk, amíg ezek a kérdések nincsenek végleg
lezárva. Mint mondtam, a csapat jó képességű já-
tékosokkal rendelkezik, inkább az egészséges
konkurenciát kell növelni.

Az edzés alatt
Mlynár Gábort kér-
deztük, milyen okok
váltották ki távozását
a csapattól? „Eddigi
pályafutásom alatt
még sehol nem talál-
koztam ilyen jó kollek-
tívával és hangulattal,
mint a KFC öltözőjé-
ben. Az élet azonban
gyakran hozza olyan
helyzetbe az embert,
hogy bár fájó szívvel, de másként kell döntenie,
mint ahogy azt valójában szeretné. Én már huza-
mosabb ideje Nagysurányban dolgozom, és
Naszvadon lakom. Munkám során sokat utazom,
így a komáromi edzések látogatása egyre fárasz-
tóbb számomra, ezért döntöttem úgy, hogy elfo-
gadom a nagysurányiak ajánlatát. Arról azonban
mindenkit biztosítok, hogy a lila-fehér klub to-
vábbra is a szívem csücske marad, és gyakori
vendég leszek a csapat mérkőzésein, mi több, na-
gyon fogok szurkolni egykori játékostársaimnak” –
mondta el lapunknak Mlynár Gábor. 

Nos, úgy gondoljuk, a komáromi klubvezetés és
szurkolók nevében is megköszönhetjük ennek a
rokonszenves játékosnak komáromi szereplését,
és természetesen mindig szívesen látott vendég
lesz a KFC-ben! 

A felkészülési mérkőzések menetrendje:

2012. január 28. (szombat) KFC – Udvard (Győrben)
2012. február 4. (szombat) Topoľčany – KFC
2012. február 11. (szombat) Sereď – KFC
2012. február 18. (szombat) Győri ETO juniorok – KFC
2012. február 22. (szerda) Nagymegyer – KFC
2012. február 25. (szombat) Érsekújvár – KFC
2012. március 3. (szombat) Gúta – KFC

A mérkőzések időpontjai, illetve helyszínei az
időjárástól függően változhatnak, ezért a szurko-
lók a KFC székházában kérhetnek tájékoztatást
az esetleges változásokról.    

Radványi megtartotta első edzését

Az ünnepélyes megnyitón
Szász Veronika, az Édes
Gergely Alapiskola igazga-
tója, többek közt  elmondta:
”Sok gyermeknél tapasztal-
juk, hogy az iskolai előmene-
tel során nem tudnak sikerél-
ményekhez jutni, tanulási ne-
hézségek, koncentrációhiány
vagy alulmotiváltság miatt. A
sport eszközével kitörési pon-

tot, sőt, akár kiemelkedési le-
hetőséget nyújthatunk szá-
mukra. Nem elhanyagolható
az sem, hogy egy-egy tehet-
séges sportoló által elért
eredménymotiváló lehet, és
példaképként jelenhet meg a
gyermek számára”.

A verseny játékvezetője
Kovács László edző volt, se-
gítői Kúr Károly, a Komáromi

Spartacus Birkózó Klub
elnöke, Kohút Milán
és Bósza István, a
Madari Birkózó
Klub elnöke és ve-
zetőségi tagja. Is-
merkedjünk meg
az egyes kategó-
riák győzteseivel:
31 kg kategória, lá-
nyok: 1. Csicsó Viktó-
ria (Madar), 65 kg kate-
gória, lányok: Selmeci
Klára (Madar). Fiúk 31
kg: Kajtár Sándor (Ma-
dar), 33 kg: Csicsó Ke-
vin (Madar), 36 kg: Sánta
Ákos (Búcs), 38 kg: Hatyina
Olivér (Búcs), 40 kg: Beke

Máté (Madar), 45
kg: Szabó Al-

bert (Madar),
48 kg: Őszi
Kevin (Bá-
torkeszi), 50
kg:  Czibor
Viktor (Ma-
dar). A csa-

patversenyt a
madari csapat

nyerte, meg-
előzve Búcsot
és Bátorkeszit.

Az ünnepé-
lyes eredmény-

hirdetésen Kohút Milán, a Ma-
dari Birkózó Klub elnöke
hangsúlyozta, a birkózósport

AMadari Édes Gergely Alapiskola a Madari Birkózó
Klubbal közösen tehetségkutató birkózóversenyt

rendezett a helyi sportcsarnokban. A sportág népsze-
rűsítése és új tehetségek felkutatása céljából megren-
dezett versenyre a szomszédos községekből, Búcsról,
Bátorkesziről is érkeztek tanulók, összesen harminc -
hárman. A mérlegelést követően került sor a versenyzők
besorolására. 

Czibor Viktor 
az 50 kg-os súly-
csoport győztese

nem felesleges időtöltés, ha-
nem olyan elfoglaltság, mely a
nemes szórakozás mellett ép-
pen önmagunk és jövőbeni
egészséges életmódunk, kap-
csolataink érdekében segít a
káros szokások, a káros szen-
vedélyek leküzdésében. Ez
nemcsak külsőleg teszi esz-
tétikussá, erőt sugárzóvá a
gyermekeket, hanem lelkileg
is megerősíti őket. „Bízom ab-
ban, hogy a verseny után
akad egypár gyerek, aki be-
kopogtat szakosztályunk ajta-
ján a jövőben. Nem célunk,
hogy a gyermekekből élspor-
tolókat gyártsunk, de a lehe-
tőség és kedv kibontakozási
lehetőségét hosszú évekre
kívánjuk biztosítani” – mondta
a birkózósport élő legendája.

(miriák)

Tehetségkutatás Madaron



SSPPOORRTT  SSPPOORRTT  

Jókai László klubelnökkel,
és Banai Tóth István edzővel
csevegtünk egy kellemes
órát szerkesztőségünkben.
Kellemeset, mert velük fociról
beszélgetni igazi élmény. El-
készített kérdéseinket is csak
adagolva tudtuk feltenni, in-
kább figyelmesen hallgattuk
a klubvezetők lelkes beszá-
molóját. „A tavalyi téli felké-
szülés alatt vettük át a klub
vezetését, amikor a csapat-
nak mindössze öt pontja volt.
Néhányan, akiknek szív-
ügyünk a dunamocsi labda-
rúgás, megvitattuk lehetősé-
geinket, és arra a döntésre
jutottunk, hogy a legnagyobb
komolysággal nekivágunk a
munkának. Egyrészt a pálya
és öltöző körül kellett megol-
danunk több problémát, de
értelemszerűen, a csapatot
is fel kellett építenünk. A ta-
vaszi idényt tudatosan a csa-
patépítésnek szántuk, nem
gondolkodtunk merészebb
dolgokban. A községben
mindenki érezte, hogy új ösz-
szefogás vette kezdetét a foci
vonalán, ami mindig befolyá-
solja az összefogást más te-

rületeken is. Az egykor rossz
körülményekre hivatkozó,
csapatot elhagyó játékosok is
kezdtek visszatérni, ami lé-
nyegesen meghatározta mai
eredményeinket. Lajos Ta-
más és Bábi Tibor visszajöt-
tek Szőgyénből, és mivel
egyetlen kapusunk sérült volt,
sikerült megnyernünk Ber-
náth Pétert Búcsról, aki a mai
napig nagyszerű szolgálatot
tesz klubunknak. Ugyanez el-

mondható a zsitvatői szár-
mazású, pati Andruškó Pé-
terről is, akit remek focistá-
nak tartunk” – mondta el a
klubelnök.

Banai Tóth István játékos-
edző, aki egykor a sikert si-
kerre halmozó II. ligás KFC
ificsapatában játszott, elége-
dett csapata teljesítményével.
„Sokat dolgozunk, mert ered-
ményeket csak így lehet el-
érni. Semmi panaszom nem
lehet a fiúk hozzáállására,
amit csinálnak, azt szívvel-
lélekkel teszik. Mindenki érzi,
hogy jók a feltételeink, de ami
ettől is fontosabb, imádják a
focit. Hallani sem akartak téli
pihenőről, így az ünnepek
alatt is edzettünk. Gondolom,
ez magáért beszél. A csapat
átlagos életkora 26,5 év, ami
egyfajta érettségre vall, ezt
az átlagot én rontom kissé,
de talán még beférek a csa-
patba” – mondja nevetve Ba-
nai Tóth István. Ennek kap-
csán jegyezzük meg egyik
hölgy olvasónk kérését, aki a
csapat lelkes szurkolója: „Ké-
rem, a szurkolók nevében ír-
ják meg, hogy szinte minden
mérkőzésen István a csapat
motorja. Tudom, ő ennek
nem nagyon fog örülni, mert
szerénysége ezt nem engedi,
de kérem, akkor is írják meg.”
Nagyon szívesen! 

A csapatnak, mint legtöbb
helyen, a helyi önkormányzat
a fő támogatója.  „Azon kívül
vannak egyéb támogatóink
is, van aki hálókat vesz, van
aki műtrágyát ad a pályánkra,
egyszóval többen is vannak,
jogi és fizikai személyek
egyaránt. Ezúton is megkö-
szönöm segítségüket. A klub-
vezetés is, amelynek minden
tagja becsületesen végzi a
dolgát, kiveszi részét a mun-
kából. Javítjuk a lelátó ve-
szélyes elemeit, de kutat is

fúrtunk, így magunk öntöz-
zük a pályánkat, s a pálya
környékének kialakításán is
dolgozunk. Egy év után el-
mondhatom, hogy már nem a
dunamocsi pálya a legrosz-
szabb a régióban” – mondja
el a klubelnök, majd így foly-
tatja: „Az utánpótlás nevelé-
sének ügyében is érezni el-
mozdulást. Vasas Péter ve-
zetőségi tagunk karolta fel az
iskolás srácokat. Az iskola
mellett egy kispályát építet-
tünk, amelyet már ebben az
évben birtokba vehetnek a
srácok, és nemsokára már mi
is tudunk eredményeket fel-
mutatni ezen a téren”.

Már csak egy kérdésünk
van: Mit várnak a tavaszi
idénytől? Az elnök és edző
véleménye szinte teljes egé-
szében megegyezik. „Első-
sorban jó, közönségcsalo-
gató játékot. A középpályán
kellene még erősítenünk, de
ez több dolog függvénye,
majd meglátjuk. Abban azon-
ban mindenki biztos lehet,
hogy nem fogjuk ölbe tett
kézzel figyelni a listavezető
tanyi barátaink vitézkedését.
Mérkőzésről mérkőzésre
meg fogunk küzdeni a győ-
zelemért, mert ez a csapat
győzelmekre van ítélve. Szur-
kolóink is egyre többen visz-
szatérnek, nekik nem okoz-
hatunk csalódást. Ősztől min-
denképpen szeretnék maga-
sabb osztályban játszani, de
ha ez mégsem sikerülne,
nem esünk kétségbe, dolgo-
zunk tovább” – zárja mon-
dandóját nagy becsvággyal
Jókai László. 

Böröczky József
A szerző felvételei 

„Búzavirágok a futballpályán”, avagy Dunamocson kék-fehér a nyerő 
Dunamocsi Football Club
Az egyik legnagyobb focimúlttal rendelkező klub régiónkban

a dunamocsi. Az első írásos feljegyzés 1924-ben tesz emlí-
tést a Duna menti település labdarúgásáról. A Dunamocsi
Sport Club akkor 37 tagot számlált, az elnöki teendőket ifj. La-
jos András látta el.  Később, 1927-ben egyesületté duzzadt
D.S.E. néven, majd nem sokkal később felvette a Dunamocsi
Football Club megnevezést. Háború után a Društevník „tu-
catnevet” erőltették a klubra, de rendszerváltás után nem
sokkal, a lelkes dunamocsiak visszatértek a D.F.C. megne-
vezéshez. 

Először 1951-ben neveztek be a bajnokságba, addig csak
barátságos mérkőzéseket játszottak a környező falvak csa-
pataival. A 30-as években a klubnak saját zenekara és szín-
társulata is volt, amelynek a község írója, Nehéz Ferenc is
oszlopos tagja volt. Mi több, néhány kedves színdarabbal is
meglepte a község lakosságát. Egyik novellája, a „Búzavirá-
gok a futballpályán”, amely az Érsekújvár és vidéke című he-
tilapban is megjelent, a dunamocsi labdarúgás akkori min-
dennapos helyzetét taglalja. Éppen a már említett búzavirág
adta az ihletet a klubszínek megválasztására. A D.F.C. a mai
napig hűségesen kitart a kék-fehér klubszínek mellett. 

1951-ben a Párkányi járás bajnokságába sorolták be a
csapatot, annak is utolsó csoportjába. Egy évvel később
azonban már egy osztállyal feljebb játszottak a dunamocsiak.
1968-ban lényegesen megerősödött a csapat, mivel Szenczi
Zoltán és Lajos Ede, a KFC kiválóságai visszatértek meg-
erősíteni szülőfalujuk csapatát. Nem csoda, hogy egy újabb
idény után már a II. osztályban találták magukat. Mai pályá-
jukon az 1969/1970-es idényben mutatkoztak be a kék-fehé-
rek, azóta itt folynak a mérkőzések. 1974-ben, amikor a csupa
szív kapus Mogyorósi Kálmán lett a klub titkára, megmozdult
az utánpótlás nevelése is, így 1980-ig diák és ifjúsági csapata
is volt a községnek. Ma is tisztelet övezi a csallóközaranyosi
Horváth Tibor nevét, aki az 1982/83-as idényben vette át a
csapat irányítását játékos-edzőként. Évről évre kúsztak feljebb
a tabellán, míg 1985-ben a második helyen végeztek. Nem ke-
vesebb tisztelettel említik Hornyák Zoltán nevét is, akinek du-
namocsi szereplése alatt a csapat állandósította helyét a ré-
gió legjobbjai között. A harmadik évezredbe lépve, több edző
is kicserélődött, akik közül különösen a marcelházi Kosztolá-
nyi Gábor alkotott maradandót. 

Jelenleg a területi bajnokság II. osztályában szerepel a
csapat, és minden jel arra mutat, hogy nagy erőbedobással
készül visszaszerezni méltó helyét a régió labdarúgásának
ranglétráján. 

Minden jel arra vall, hogy – ki tudja hányadszor – is-
mét felmenő ágon van régiónk egyik patinás csa-

pata, a Dunamocsi Football Club. A gazdag múlttal ren-
delkező, és bizonyára ugyanolyan jövőben bízó klub új
vezetése ezért nagyon sokat dolgozik, és munkájuk
gyümölcse rohamosan közeledik a beérés felé. Egy-
szer s mindenkorra vége azoknak az időknek, amikor az
ellenfelek félve utaztak a Duna menti községbe, mert bi-
zony nem mindig volt barátságos a fogadtatásuk. Ma
olyan szervezett és sportszerűség mentén haladó klub-
ról tudunk beszámolni, amely tevékenységével sok eset-
ben lényegesen nagyobb klubokat is megszégyenít. A
recept nagyon egyszerű.  A „hal, és annak feje” elmé-
letet követve kell nekilátni a dolgokhoz, és az eredmény
gyorsan megmutatkozik.

Jókai László klubelnök

Banai Tóth István edző

KLUBVEZETÉS
Elnök: Jókai László
Alelnök: Nagy Sándor
Pénztárnok: Tücsök Alfréd
Vezetőségi tagok: Mikes László, Banai Tóth István, Banai Tóth Pál, Lajos Gábor,

Vasas Csaba, Lajos Sándor, Farkas Csaba, Vasas Péter.
Jegyszedők: Hollósy Rebeka és Farkas Emese

JÁTÉKOS-KERET
Bernáth Péter, Tóth László, Virág Adrián, Mázsár Ottó, Vörös Patrik, Marikovec

László, Gula Dávid, Lajos Tamás, Lajos Attila, Asbóth Attila, Bábi Tibor, Banai Tóth Ist-
ván, Pálik Mihály, Tóth Péter, Bertók Zsolt, Lajos Erik, Takács Gábor, Nagy Sándor,
Püsky János, Andruškó Péter.

Edző: Banai Tóth István
Csapatvezető: Mikes László 
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Akarácsonyi szünet nem minden diák számára zajlott a pi-
henés jegyében. Édes Zsófia, a Komáromi Sakk Club já-

tékosa, a Selye János Gimnázium diákja, december 26-tól ja-
nuár 3-ig nyolc mérkőzést vívott a junior lányok országos
sakkbajnokságán, amelyet idén Senicán rendeztek meg.
Magabiztos játékkal szerezte meg zsinórban harmadszor a
junior országos bajnoki címet, megelőzve a lévai Monika
Švaralovát és a štefanovi Ľubica Čelustkovát. Ezzel a győ-
zelemmel Zsófi már kilencedik alkalommal szerezte meg az
egyéni országos bajnoki címet. A fiúk versenyét a micha-
lovcei Štefan Mazúr nyerte, aki Zsófival együtt képviseli
Szlovákiát az augusztus 1-16. között Athénban megrende-
zésre kerülő junior világbajnokságon.

A tavalyi indiai világbajnokságra való kiutazását Komárom
város és Varga Zoltán mérnök úr támogatta. Reméljük idén
sem lesz anyagi akadálya a világbajnokságon való részvé-
telének.

Édes Zsófia ismét országos bajnok!
Az 1978/79-es idényben az ógyallai ifiben ját-

szott, amikor 17 éves korában a csallóközaranyo-
siak mai edzője, egykori kiváló játékosa, Horváth Ti-
bor meghívta a felnőtt csapatba. A katonai szolgá-
lat teljesítése után még két idényt játszott az ara-
nyosi csapatban, de ezután munkahelyi kötelezett-
ségei miatt kénytelen volt feladni aktív pályafutását.
És, hogy az a bizonyos alma most sem esett mesz-
sze a fájától, annak legékesebb bizonyítéka, hogy
két lánya is a sportban lelte meg igazi örömét.
Evelyn ma is a csallóközaranyosi kézilabda csapat
oszlopos tagja, Ramóna, aki Olaszországban él,
már nem ér rá kedvenc sportjának hódolni. Mind-
ketten az ifjúsági válogatottban játszottak, amire
szüleik a mai napig jogosan büszkék.

György immár 11 éve áll a Csallóközaranyosi FK
élén, és barátainak segítségével, szépen halad

előre a kék-fehér egyesület. Amire ma is a leg-
büszkébb, az a diákcsapat III. ligás szereplése volt,
Boros László edző vezetése alatt. Egyébként is az
utánpótlás nevelésének a megszállottja, hiszen
nemcsak edzőként dolgozik, de a srácokért szinte
mindenre képes. Igaz, most a felnőttekre is jobban
figyel, mert ahogy ő mondja, az ifjúsági sikerek
után eljött az ideje egy felnőtt bajnoki címnek is.
Nem kétséges, szebb szülinapi ajándékot még
megálmodni sem lehetne ennek a barátságos,
többnyire mosolygós sportvezetőnek. 

De amíg az megtörténik, addig is sok örömöt,
boldogságot, családi békét és egészséget kívánnak
a klubvezetők, játékosok és szurkolók, és régiónk
valamennyi sportbarátja egyaránt.

Isten éltessen Gyurka, Gyuri bá!

Pažúr György 50 éves
ACsallóközaranyosi FK elnöke, a lelkes

focirajongó, a sport iránti alázat pél-
daképe, Pažúr György, január 17-én ün-
nepli 50. születésnapját. Ilyenkor a család-
tagok mellett a barátok, de legfőképpen a
labdarúgás szerelmesei is felsorakoznak,
hogy kezet szorítsanak, és legőszintébb
jókívánságaikat fejezzék ki a jubilánsnak.
Az ünnepelt is egy kissé visszafog a nagy
rohanásból, és értékeli életének eddigi sza-
kaszát. Pažúr Györgynek is van bőven mit
értékelnie, hiszen a sport vonalán, szinte
soha nem volt számára megállás. Őt azon-
ban ez soha nem zavarta, hiszen önként,
szeretetből vállalta fel azt, amit felvállalt.



SSPPOORRTT  
Ökölvívás Kosárlabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József
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Újabb nagy veszteség érte a komáromi „lila-fehér
családot”. Életének 80-ik évében, 2011. december
29-én elhunyt Ivan Jaborník, a KFC egykori kiváló
játékosa. Az 50-es évek komáromi „Aranycsapatá-
nak” volt a tagja. Az egykori játékostársak és szur-
kolók, mindig a legnagyobb tisztelettel említik a ne-
vét. A 2006-os öregfiú-találkozón még megjelent, de
az októberi találkozóra, betegségére hivatkozva már
nem tudott eljönni. A 70-es évektől Pozsonyban élt,
ott helyezték örök nyugalomba. 

Nyugodjon békében!

Mérkőzés előtt, a felvezető kultúr-
műsor részeként, a komáromi klubve-
zetés Emlékplakettel jutalmazta meg
támogatóit, akik nagy részt vállaltak a
város klubjának ilyen sikeres szereplé-
sében. Lapunk főszerkesztője, Szé-
nássy Tímea is átvehetett egy ilyen Em-
lékplakettet, amellyel lapunknak, mint a
rendezvény fő médiatámogatójának fe-
jezte ki elismerését a klubvezetés. 

Mint ismeretes, a csoportmérkőzé-
sek során több magyar válogatott ök-
löző is szerepelt komáromi színekben.
Viszont, az elődöntőben már nem tud-
tak szorítóba lépni, mivel a mérkőzés
időpontjában edzőtáborozáson vettek
részt Észak-Afrikában. Így, a klubveze-
tés négy litván bunyóst szerződtetett
erre a találkozóra, és amint az később
bebizonyosodott, nagyon jó döntés volt.
A négy litván közül hárman győztesként
hagyták el a szorítót, de a többi talál-
kozó is magas színvonalat képviselt. 

Az 56 kilogrammos súlycsoportban,
a debreceni Kalucza Norbert ugyan
végig jobbnak látszott Lakatos Kriszti-
ánnál, de nem kis meglepetésre, a
mérkőzés bírái döntetlenre hozták a
találkozót. A többi összecsapás tulaj-
donképpen a papírformának megfele-
lően végződött, a 64 kilogrammos
súlycsoportban, a litván Petrauskas
Evaldas nagyon gyorsan padlóra
küldte Herczeg Józsefet, és még mi-
előtt „nagyobb baj” történhetett volna,
a debreceni fiú edzője bedobta a tö-
rülközőt. Tekintettel a mérkőzés állá-
sára, a szakvezetők megegyeztek a
69 kilogrammos súlycsoport mérkő-

zésének áthelyezésére, amelyet utol-
sónak bonyolítottak le. Klasz Ár-

pád, a hazai edző által megje-
lölt „joker”, nagyon magas

színvonalú mérkőzést ví-
vott Görbics Gáborral. A
hazaiak ekkor már biz-
tos döntősök voltak, így
egyes szakvezetőkben
az a kétely is felmerült,
hogy a két kiválóan kép-

zett bunyós, „taktikai
tánccal” fogja letudni a ren-

delkezésükre álló kilenc per-
cet. Nos, nagyon kellemes

meglepetésként hatott, hogy egy
igazi ökölvívó csemegét láthattunk,

amelyben talán az ökölvívás vala-
mennyi szépsége benne volt. A kö-
zönség, ezt kellő megelégedettséggel
vette tudomásul, és hosszan tartó
tapssal jutalmazta. 

A bajnokság döntőjét január 27-én
bonyolítják le, annak helyszínéről a kö-
zeli napokban döntenek a szervezők.
A komáromiak ellenfele a Győr – Te-
mesvár mérkőzés győztese lesz, ezt a
mérkőzés ezen a hétvégén bonyolítják
le. Temesvár és Komárom között fog
eldőlni a döntő helyszíne, amiből
egyértelműen az tűnik ki, hogy a szer-
vezők Temesvárt is a döntőbe várják.
Komárom mellett szól a szombati mér-
kőzés is, mivel a Digi Sport TV stábja
kiváló körülményekről, zsúfolásig meg-
telt nézőtérről és kiváló ökölvívó han-
gulatról szerezhetett tanúbizonyságot.
Ezt, a közvetítés producere lapunknak
is megerősítette.

Elhunyt Ivan Jaborník

Döntőben a komáromi Cápák
Nagy várakozás előzte meg a múlt pénteki, komáromi elődöntőt a

BoxingOne Championship 2011-ben. Már egy órával a találkozó
előtt kezdett benépesedni a Komáromi Városi Sportcsarnok nézőtere,
és amire elkezdődött a várva-várt találkozó, már a pótszékek is gaz-
dára találtak. Mintegy 1100 néző várta izgatottan az ŠKB Spartak
„Sharks” - Debreceni „Thunders” összecsapást. Pontosan 20 órakor,
a mérkőzés műsorvezetője bejelentette, hogy a Digi Sport TV meg-
kezdte élő adását a komáromi csarnokból.

ŠKB Spartak „Sharks” - Thunders Debrecen 12:3
56 kg: Lakatos Krisztián – Kalucza Norbert 1:1
60 kg: Patrik Veľký – Török János 2:0
64 kg: Petrauskas Evaldas – Herczeg József 2:0 (TKO)
69 kg: Klasz Árpád – Görbics Gábor 3:0 (Joker)
75 kg: Kavaliauskas Egidijus – Kontra Csaba 2:0
81 kg: Semiotas Daugirdas – Nagy Péter 0:2
91 kg: Subacius Vitalius – Deél Szabolcs 2:0 

SZERDÁN
Handlová – MBK Rieker 97:86

(29:13, 22:19, 22:25, 24:29)
Pontszerzők: A.A. Jones 27, Hamp-

ton 24 – J. Jones 24, Johnson és Bilič
18-18, Kratochvíl 14, Klár és Szabó 6-
6.

Nagyon jó lendületet vettek a hazaiak
az első félidőben, amikor is egyértel-
műen ők voltak a jobb csapat. Percről-
percre növelték előnyüket, a harmadik
negyed elején már 62:36 arányban ve-
zettek. Ekkor kissé alábbhagyott a len-
dületük, és a komáromiak ezt kihasz-
nálva, lassan kezdték ledolgozni hátrá-
nyukat. Három perccel a találkozó vége
előtt, már 80:75 világított az eredmény-
jelzőn, de az utolsó percek adok-kapok
játékában mégis sikerült a hazaiaknak
kicsikarniuk a végső győzelmet. A talál-
kozó egyébként nem volt magas szín-
vonalú, inkább a sok szabálytalanság
volt a jellemzője. 

További eredmények: Prievidza –
B. Bystrica 102:93, Levice – Sp. N. Ves
97:80, Žilina – Svit 92:97. Nitra - sza-
badnapos volt.  

SZOMBATON
MBK Rieker – Léva 95:67 (20:17,

31:19, 18:15, 26:16)
Pontszerzők: Bilič 23, Jones 20,

Johnson 19, Bilík 13, Szabó 11, Kra-
tochvíl 5, Klár és Keller 2-2 – Grant 28 

A találkozó elején, még a lévaiak ve-
zettek 7:4 arányban, de innen kezdve a
hazaiak vették át az irányítást, és a kö-
zönség óriási buzdítása mellett, egyre
csak növelték előnyüket. A legerősebb
felállításban érkező lévaiak csak néz-
ték, amint a hazai csapat erőlködés nél-
kül, könnyedén, ám nagyon felelősség-
teljes játékot nyújtva, halad a győzelem
felé. Sőt, a bajnokra nézve, magabiztos,
elsöprő győzelem felé. A mérkőzés, ta-
lán egyetlen szépséghibája, hogy a ha-
zaiaknak minden igyekeztük ellenére,
nem sikerült elérniük a 100 pontot. Szur-

kolóikat azonban ez nem különösebben
zavarta az ünneplésben, sőt, még a ta-
lálkozó után is percekig a helyükön ma-
radtak, és élvezték a csodálatos győ-
zelmi mámort. A játékosok és a klubve-
zetés ezúton is köszönik szurkolóiknak
a támogatást, amellyel nagyban hozzá-
járultak a szép győzelemhez. 

További eredmények: Sp. N. Ves –
Žilina 96:89, B. Bystrica – Nitra 75:98,
Svit – Prievidza 63:76. Handlová – sza-
badnapos volt. 

E heti program: Szerdán az iglói
csarnokban lépnek pályára a piros-fe-
hérek, majd szombaton, hazai csar-
nokban fogadják Zsolna csapatát. 

A tabella állása:
1. Nitra 21 16 5 37
2. Prievidza 22 15 7 37
3. MBK Rieker 22 13 9 35
4. Handlová 22 12 10 34
5. Sp.N. Ves 23 11 12 33
6. Levice 23 10 13 33
7. Svit 21 10 11 31
8. B. Bystrica 22 7 15 29
9. Žilina 22 5 17 27
Sp. N. Ves csapatától 1 pont levonva.

Míg Nyitrabányán rossz kezdet után kapaszkodniuk kellett a komá-
romiaknak, hogy elkerüljenek egy súlyosabb vereséget, addig a

szombati találkozón már semmit nem bíztak a véletlenre. Mindössze né-
hány percig hagyták csak „virgonckodni” a bajnokcsapatot, aztán olyan
orkánt zúdítottak a nyakukba, amely szinte felemelte a közönséget szé-
keiből. Apropó, közönség! Talán még soha azelőtt nem voltak Komá-
romban annyian kosárlabdán, mint ezen a találkozón. A lévaiakat is el-
kísérték vagy százan, így közel 1100 néző figyelhette a komáromiak pa-
rádés játékát, és a bajnok megaláztatását. 

Újabb bajnokverés Komáromban

Jones (fehérben) nemcsak 20 pontot
szerzett a lévaiak ellen, de remekül is
védekezett 

Ímely Károly, immár 35 éve látja el
ökölvívó mérkőzéseken a műsorköz-
lői feladatokat
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