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0,50 €

Bátorkeszi

AKomáromi Lapokat és a KomáromiTelevíziót üzemeltető
Com-médiA Kft. körüli huzavonát talán minden túlzás nélkül

nevezhetjük a 2011-es év egyik meghatározó konfliktusának. Rá-
adásul nem csak egy bumerángként visszatérő témáról van szó,
mivel a történetnek még koránt sincs vége. A 2012-es év első tes-
tületi ülésén újra a tervezett témák közt szerepel a városi média.

Folytatás a 2-3. oldalon

Sipos József már nem polgármester

Álrendőr
garázdálkodik
járásunkban

Az elmúlt héten több alkalommal is idős
embereket károsított meg egy csaló járá-
sunkban. Magát rendőrnek kiadva bejutott
a Gúta melletti Nagyszigeten élő idős asz-
szony házába, majd megkérte őt, hogy a
házban lévő összes bankjegyet mutassa
meg neki, hogy ellenőrizhesse azok való-
diságát. Ezután az álrendőr közölte, hogy
a pénz hamis és szakértői felülvizsgálatra
kell küldenie, majd távozott az átadott
3500 €-val. Feltehetően ugyanez a férfi
járt Vágfarkasdon is, ahol 9.500 €-t zsák-
mányolt, szintén ilyen módszerrel.

A komáromi rendőrség felhívja az idős
emberek figyelmét, hogy lakásukba ne
engedjenek be ismeretlen személyeket,
győződjenek meg arról, hogy akit been-
gednek, az hivatalos ügyben jött, kérjék
fel, hogy igazolja magát, esetleg hívják a
158-at, ahol információt kérhetnek arról,
hogy folyik-e hasonló intézkedés. Az is-
meretlenek előtt ne vegyék elő megtaka-
rított pénzüket, ne fedjék fel, hogy a la-
kásban hol őrzik értékeiket! -ga-

VViiggyyáázzaatt!!

Már a népszavazást megelőző napokban,
nem éppen demokratikus módszereket alkal-
mazva lendült ellentámadásba a volt polgár-
mester. A helyi szövetkezet dolgozóit arról
biztosította levelében, hogy az „ő érdekeiket
szem előtt tartva”, továbbra sem fogja siettetni
az adók törlesztését a szövetkezet részé-
ről(!?) Egy másik, polgárokhoz írt levelében
azt bizonygatta, hogy a képviselő-testület tag-
jai azok, akiket a polgároknak le kellene vál-
taniuk, mivel a személye ellene felhozott vá-
dak alaptalanok, és csak a testület tagjai fe-
lelősek a község fejlődésének hátráltatásáért.

A népszavazás napján is a polgárok meg-
félemlítésében látta a tisztségben maradás
megoldását. Reggeltől, a szavazóhelyiség
közelében tartózkodott, és verbálisan zak-
latta a szavazásra igyekvő polgárokat. Min-
den, aztán egy autóbalesetnek látszó ese-
ménnyel csúcsosodott ki. Véletlen – nem vé-
letlen? A parkolóból elindulva gépkocsijával,
állítólag elütötte egykori vetélytársát a pol-
gármesteri székért vívott küzdelemben, Nagy
Beátát. A hölgyet kórházba szállították, aki fej-
fájásra és látási zavarokra panaszkodott. 

Folytatás a 3. oldalon

Amúlt szombatra kiírt népszavazáson Bátorkeszi
polgárai felemelték fejüket, nem ijedtek meg a

még hivatalban lévő polgármester igencsak fura ellen-
kampányától, és bátran az urnákhoz járultak. A rész-
vételi arány elérte, sőt meghaladta a törvényben elő-
írt minimumot, pontosabban, a választásra jogosultak
51,20 százaléka jelent meg, ami számszerűen 1446 vá-
lasztópolgár részvételét jelentette. A népszavazáson
megjelentek 97,12 százaléka „megállj!-t” parancsolt
az általa önkényuralomnak vélt helyzetnek, és me-
nesztette tisztségéből Sipos József polgármestert.

Kevesebb pénz, 
több kiadás
Kevesebb pénz, 
több kiadás
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Folytatás az 1. oldalról
Foglaljuk össze, hogy az utóbbi egy

évben mi is történt a CoM-MÉDIA
háza tája körül. A város vezetésének
cseréjét követően, az új képviselő-tes-
tület megalakulása után a CoM-MÉ-
DIA   rögtön az első témaként vihart ka-
vart. 2011 februárjában Anton Marek
polgármester váratlanul beterjesztette a
cég vezetőjének, Pék Zoltánnak a le-
váltását. Helyére Stubendek Lászlót,
az MKP helyi elnökét javasolta. A Híd
frakció tagjai és néhány független kép-
viselő végül egy sajátos módon akadá-
lyozták meg Stubendek László kineve-
zését, obstrukciót alkalmaztak, kihúzták
szavazókártyájukat, így a testület nem
volt határozatképes. Majd ezután Anton
Marek visszalépett Stubendek László
jelölésétől, és a pályáztatás előkészü-
letei elindultak. Az eset az egész vá-
rosban vitát váltott ki, és megkezdődött
a mostanra hétköznapivá vált üzenge-
tés az újságokon keresztül.

A testület elfogadta az új pályázat
meghirdetéséről szóló szándékot, és
az új igazgató megválasztásáig Pék
Zoltánt jelölte meg a feladatok elvég-
zésére. A felügyelő tanács új tagjai is
megválasztásra kerültek. Az új felosz-
tásban a két politikai frakció és a füg-
getlenek is jelöltek egy tagot a ta-
nácsba, így lett MUDr. Benyó Zoltán
(független), Cúth Csaba (Híd) és Szabó
Béla (MKP) az új tanács tagja.

Az új igazgató személyéről pályáz-
tatással szerettek volna dönteni, azon-
ban már a pályázati kiírás körül is bo-
nyodalmak alakultak ki, a polgármes-
ter még vétójogával is élt, és az első
elfogadott határozatot a konkrét pá-
lyázati feltételekkel megszüntette.
Majd a hivatal új javaslattal állt elő, és
kiírták a pályázatot. Végül szeptem-
ber elején kerültek a pályázók meg-
hallgatásra a képviselő-testületen. Ket-
ten a hatból már az elején kiestek, mi-
vel nem teljesítették a feltételeket. Né-

hány képviselő aggályát fejezte ki ami-
att, hogy minden pályázat valami hiá-
nyosságot tartalmazott. Az egyik pá-
lyázó ezt ki is kérte magának - Králik
Róbert -, aki amiatt adott le hiányos
pályázatot, mivel a hivatal pontatlan
magyar pályázati kiírást jelentetett
meg. Az ügy pikantériája, hogy a ki-
írást Králik apósa, Novák Tamás al-
polgármester készítette elő.

A jelöltek meghallgatásán túl a sza-
vazás módja körül is vita alakult ki. Vé-
gül a testület szavazott, Králik Róbert
10 szavazatot kapott, Ľubica Balková
és Vörös Attila 2-2-t, Nagy Tivadar pe-
dig egyet. 8 képviselő üres szavazóla-
pot dobott be. Így a szeptemberi ülésen
nem választott új igazgatót a testület.
Ezek után érdemi dolgok nem történtek
a Com-média háza táján, mivel a hiva-
tal nem foglalkozik az újabb pályázat
meghirdetésével. 

A városi televíziót és a Komáromi La-
pokat működtető vállalat neve már csak
a 2012-es költségvetés elfogadásánál
merült fel újból. Ugyanis a 2012-es költ-
ségvetés a CoM-MÉDIA    dotációjá-
nak csökkentéseivel számol. A tavalyi
170 ezer eurós tétel után idén 120 ezer
euró érkezik majd a várostól a céghez.
Mindamellett a CoM-MÉDIA   meg-
kapta az engedélyt a digitális műsor-
szórásra, de ennek technikai feltételei-
hez további 30-40 ezer euróra lesz
szüksége, így a képviselőknek minden
bizonnyal ezzel a kérvénnyel is foglal-
kozniuk kell majd a jövőben.

Hetilapunk ezek után megkereste a
polgármestert, Anton Marekot, továbbá
a felügyelő tanács tagjait: Benyó Zol-
tánt és Cúth Csabát, valamint Stuben-
dek Lászlót, hogy véleményezzék a ki-
alakult helyzetet. A következő kérdést
tettük fel az érintetteknek: Ön szerint
milyen következményekkel fog járni a
támogatáscsökkentés? (elbocsátások,
esetleges problémák a digitális átál-
lásnál).

Íme a polgármester, vagyis szóvivőjének válasza:
„A Com-média cég gazdálkodása, beleértve a di-
gitális adásra való átállás műszaki megvalósítását
a következő képviselő-testületi ülés egyik témája
lesz, ezért a kérdés testületi vitája előtt a polgár-
mester úr nem kíván a témában nyilatkozni.” 

Králik Róbert

Továbbá teljes terjedelemben közöljük Benyó
Zoltán, Cúth Csaba és Stubendek László válaszát:

„A Com-mÉDIA körüli helyzet kétségtelenül bo-
nyolult már több mint egy éve, a magam részéről
eddig is támogattam a mielőbbi megoldását. A tá-
mogatások csökkentése nem csak a Com-mÉ-
DIÁT érinti, hanem például a városi hivatalt is, ami-
nek a működése legalább olyan fontos. A csök-
kentett támogatások sajnálatos elemei annak az el-
kerülhetetlen takarékosságnak amit a jelenlegi gaz-
dasági helyzet diktál. A további eladósodás útja
kockázatos, a kinnlévőségek hatékonyabb behaj-
tásáért ugyan mindent meg kell majd tenni, de még
így is bizonytalan ennek az eredménye, a bevételi
oldal pedig zsugorodik. A fenti tények miatt az el-
fogadott költségvetés támogatóinak, köztük nekem
is, fel kellett vállalniuk a népszerűtlen megszorítást.
A rossz megoldások közül kellett keresni a legke-
vésbé rosszakat. Az elkövetkező évben (években)
ott kell a  város pénzével spórolni, ahol csak lehet,
viszont biztosítani kell a város életének zavarmen-
tes működését, az itt élők biztonságát és a jövőben
megtérülő beruházásokat is. 

mivel a kft. esetében  jelentős csökkenésről van
szó, ezért az ehhez való alkalmazkodás sem lesz
egyszerű. A megoldás keresése, beleértve a sze-
mélyi kérdéseket is a mindenkori ügyvezető fel-
adata, ennek lényegét pedig abban látom, hogy a
rendelkezésre álló pénzt hatékonyan felhasználva,
akár az eddiginél szerényebb módon és formában,
a leghasznosabb és a legérdekesebb írott és su-
gárzott információk legyenek eljuttatva a város la-
kosaihoz. A digitális sugárzásra való átállás prob-
lémája szakmai kérdés, nem kevés pénzbe kerül,
ezért csakis pontos elemzések kidolgozása után le-
het majd megkeresni a város számára legjobb és
leggazdaságosabb megoldást. A lakóknak ugyanis
nem a városi tévé műsorsugárzásának a műszaki
megoldása a fontos, hanem az, hogy a műsor mi-
nél több háztartásba eljusson. Jelenleg a gomba-

módra szaporodó szolgáltatók egymással verse-
nyeznek a lakók kegyeiért, szerintem mindegyi-
küknek érdeke lenne a komáromi tv műsorának a
terjesztése is. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a
saját adó üzemeltetése, akkor a digitális átállás
költségeinek forrását meg kell keresni és be kell
építeni a költségvetésbe.” Benyó Zoltán

„A Com-mÉDIA Kft. költségvetésének csökken-
tése rendkívül érzékenyen érinti a városi televíziót
működtető, és a Komáromi Lapokat kiadó céget,
sőt, talán nem túlzás azt mondani, hogy ezzel a
megszűnés veszélye fenyegeti a vállalatot. Ezt, a
felügyelőtanács tagjaként és komáromi lakosként
nagyon sajnálnám, hiszen a 15 éve sugárzó városi
televíziót országos viszonylatban is a legjobb, leg-
jelentősebb helyi tévék között tartják számon, az ott
dolgozók jó szakemberek, hivatásuk ez a pálya. A
Komáromi Lapok pedig a felvidék egyik legrégebbi
újságja, az 1848/49-es években alapították, és a
történelem viharaiban, kisebb-nagyobb szünetekkel
ugyan, de a mai napig fennmaradt. Azért mon-
dom, hogy a megszűnés veszélye fenyegeti a cé-
get, mert éppen olyan összeget vettek el tőlük,
hogy a maradék nem elegendő a fennmaradáshoz.
Vélhetően 4-5 munkatársat (újságírókat, riportere-
ket, műszaki szakembereket) el kell bocsátaniuk, az
újság pedig – a januári hónapot leszámítva – ebben
az évben már nem fog megjelenni. Tájékoztatásuk
szerint nincs pénz a nyomdaköltségekre, a köz-
üzemi számlák kifizetésére. Ha pedig elbocsátá-
sokra kényszerülnek, akkor nehéz lesz a televízió
működtetése, pedig – a sors csúnya fintora, hogy –
éppen tavaly decemberben siker koronázta mun-
kájukat, megszerezték a digitális sugárzást lehe-
tővé tévő engedélyt. Egy uniós jogszabály szerint
ugyanis valamennyi televíziós műhelynek legké-
sőbb idén december végétől digitálisan kell sugá-

Vörös Péter:
ideje lerombolni a tévhiteket!
Avagy, hová járjon a gyerek, ha magyar?

Az iskolai beíratások idejének bekö-
szöntével megszaporodtak a kampá-
nyok, a vészharangot kongató írások,
de a reménykedésre okot adó szám-
adatok is. Ahogy ezt megtudhattuk,
2005 után nőtt a születések száma,
ami a most iskolába kerülő generáción
már érződhet. Persze nagy kérdés,
hogy ez tényleg segít-e a magyar isko-
lákon. Pék László, a Pedagógusszö-
vetség elnöke szerint ugyanis hogy
mennyi gyerek kerül magyar iskolába,
„sok mindentől függ”. Én határozottan
úgy gondolom, hogy ez csak egy do-

logtól függ: a szülő döntésétől. Még a szülőt is csak nagyon kevés (és
tegyük hozzá, gyenge lábakon álló) érv befolyásolja ebben a dönté-
sében. A legtöbbet ismételgetett indok bizony nem az iskola minő-
sége – ahogy erre Pék László utal nyilatkozata további részében – ha-
nem az, hogy „a gyerek tanuljon meg szlovákul, mert úgy jobban fog
érvényesülni”. Ezt már több mint 40 éve hallgatjuk. Régen ismert,
hogy a jobb érvényesüléshez nem kell szlovák iskolába járni. De va-
jon tényleg tudják ezt azok a szülők is, akik a szlovák iskola mellett
döntenek?  Ha már ilyen örömre okot adó módon megerősödött a
szlovákiai magyar civil szféra, végezzenek el egy összehasonlító
vizsgálatot a magyar iskolába járó gyerekek és a szlovák iskolát lá-
togató magyar gyerekek bevonásával. Ilyen vizsgálatra került sor a mi-
nap a Vajdaságban, aminek köszönhetően fehéren-feketén kiderült,
bizony az anyanyelvén tanuló gyerek jobban teljesít, kiegyensúlyo-
zottabb, magabiztosabb idegen nyelven tanuló társainál. A szlovák is-
kolába íratás a 70-es évek elejétől vált „divattá” a szlovákiai magyar
szülők körében. Azóta generációk nőttek fel, akikből – magyar isko-
lából indulva – számos neves tanár, színész, közgazdász, vállal-
kozó, orvos, mérnök, az élet különböző területein sikeres ember ke-
rült ki, aki szlovák közegben is gond nélkül megállta a helyét. Sze-
rencsére a hazai sajtóorgánumok a beíratások idején gyakran szó-
laltatják meg őket, hogy nagyobb publicitást adjanak a ténynek: a ma-
gyar iskola sikeres és szakmailag elismert embereket nevel.  A fent
említett álindok azonban makacsul tartja magát a közvéleményben.
Jó lenne végre egyszer s mindenkorra lerombolni ezt a tévhitet.
Meggyőződésem, hogy meg kell tanulni szlovákul, de nem kell túl-
misztifikálni ezt a kérdést. Kétségtelen, hogy a magyar iskolákban
zajló szlovák nyelvoktatásnak vannak hiányosságai, amin változtatni
kell. De naivitás lenne azt gondolni, hogy akármilyen kiváló nyelvok-
tatás mellett is az alap- vagy középiskolából kikerülő gyerekek štúri
szóvirágokban fognak szlovákul beszélni. Ha azt akarjuk, hogy gyer-
mekünk jól tudjon angolul, Angliába küldjük nyári munkára, mert két
hónap alatt gond nélkül gyakorlatot szerez a nyelvhasználatban.
Nincs ez másként a szlovák nyelv esetében sem. Aki az iskolában jó
alapokat szerzett – ami természetesen elengedhetetlen –, ahogy
szlovák nyelvi közegbe kerül, pár hónapon belül folyékonyan fogja be-
szélni a nyelvet, ha akarja, ha nem.  

A szlovák és magyar iskola közt vacilláló szülőknek inkább azon
lenne érdemes elgondolkodniuk, mitől fosztják meg gyermeküket, ha
nem a magyar oktatási intézményt választják. Megfosztják őket az
anyanyelvüktől, amelyet már soha nem fognak a valódi képessége-
ikhez méltó színvonalon beszélni és mélységekben gondolkodni, de
feltehetőleg a szlovákot sem, hiszen az első négy év nyelvi élményei
meghatározók. Megfosztják őket a közösséghez tartozás élményétől,
mert soha többé nem fogják magukat otthon érezni sem a magyar,
sem a szlovák közegben. Megfosztják őket a világ megismerésének
élményétől, ami csak anyanyelven lehetséges. Megfosztják őket a
múltjuktól, az őseiktől, a folytonosságtól – merthogy a jövőnk a múl-
tunkból épül fel. Megfosztják őket a tudattól, hogy nem egyedül van-
nak a világban, hanem egy nemzethez tartoznak, annak minden att-
ribútumával együtt. A szülők végül önmagukat is megfosztják attól,
hogy idős korukban az unokáikkal magyarul oszthassák meg örö-
müket, bánatukat és élettapasztalataikat, mert kevés kivételtől elte-
kintve gyermekeik számára már az sem lesz fontos, hogy a saját gye-
rekeiket egyáltalán megtanítsák magyarul. Hiszem és tudom, az em-
ber nem véletlenül születik magyarnak. Mindenki küldetéssel szüle-
tik a világra, és a nemzetünk, nyelvünk, őseink megtagadásával a kül-
detésünket sem tudjuk teljesíteni. Ezt az óriási felelősséget
tudatosítsa minden szülő, amikor gyermeke jövőjéről dönt.
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Začiatok
kurzu:

23. 1. 2012

Vám ponúka:
Kurz opatrovania 

Kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľov
(orig. osvedčenie v troch jazykoch)
(možnosť sprostredkovania práce do zahraničia)
V Komárne, DD-Špitálska 16

Kontakt: 0944 036 754

roznia műsorait. Szóval megszerezték az enge-
délyt, de félő, hogy a televízió mégis „elcsendese-
dik“, és Komáromnak nem lesz városi tévéje.

Szerintem nem ellehetetleníteni, hanem éppen
fordítva, fejleszteni kellene a városi tévét, hiszen
műszaki felszereltsége – a kamerák, vágógépek –
kiöregedtek. Lehet szeretni, nem szeretni, bírálni
vagy éppen dicsérni a városi televíziót, de ne fe-
ledjük: erényei és hibái mellett mégiscsak a komá-
romiaké. A gyakran unalmasnak tűnő várospolitika
mellett rendszeresen helyet kapnak benne gyer-
mekeink, iskoláink, a kulturális és egyéb rendez-
vények, szó szerint magunkat látjuk vissza benne.
Én úgy érzem, hogy sajnos nem szakmai, hanem
politikai döntést hozott a képviselő-testület, illetve a
városvezetés. De ezt érdemlik a komáromi em-
berek?” Cúth Csaba

Összefüggéseiben kell látni a dolgokat, igy a
Com-mÉDIA Kft. körül kialakult, kialakitott egyre
bonyolódó helyzetet. A Com-mÉDIA Kft. éveken
át a 2012-es évre is megszavazott 120 ezer eurós
városi közpénz támogatásból gazdálkodott. Újsá-
got adott ki, tv műsort sugárzott, kulturális ren-
dezvényeket támogatott, sőt a digitális közvetí-
tésre való átállásra készült. Tavaly, elsősorban a
most-Híd párti képviselői támogatásra 50 ezer
euróval (cca 1,5 millió koronával!),170 ezer euróra
(5,1 millió koronára!) emelték a kft. költségtámo-
gatását. A furcsa csak az, hogy ezt a tavalyi költ-
ségemelést nem lehetett észrevenni sem az új-
ság, sem a tv műsorának színvonalán, miközben
az ügyvezető lemondott fizetéséről, söt többször
a funkciójáról is. Ráadásul a digitális sugárzásra
való átállás sem történt meg. 

Ha megnézzük a környékbeli városok hasonló
szolgáltatásainak-vállalkozásainak költségvetését,
rögtön szembeötlik, hogy másutt jóval kevesebb
pénzből gazdálkodnak, pedig pl. Gútán 3 nappal
a testületi ülés után már annak szerkesztett vál-
tozatát is leközvetítik. A tisztánlátáshoz az is hoz-
zátartozik, hogy a Com-mÉDIA Kft. működési
alapszabálya, alapdokumentuma értelmében a
költségvetése nagyobbik hányadát saját vállalko-
zásából kell előteremtenie, a város csak támo-
gatja működésében a kft.-t. 

mennyi tehát a Com-mÉDIA Kft. igazi évi költ-
ségvetése? Válságos időket élünk. Kevés a mun-
kalehetőség, egyre több a szociálisan hátrányo-
sabb helyzetű polgártársunk. Az élet minden te-
rületén takarékosságra van szükség, még a Com-
mÉDIA Kft. háza táján is.   Stubendek László

Kevesebb pénz, több kiadás

múlt heti lapszámunkban beszá-
moltunk az új komáromi duna-

híd megépítésének időpontjáról,
ahol is az útkezelő vállalat képvi-
selője arról tájékoztatott, hogy majd
csak 2015–ben kezdődik meg az
építkezés.

Bastrnák Tibor meghívására azon-
ban Komáromba érkezett Érsek Árpád
közlekedési államtitkár és sajtótájé-
koztató keretén belül tájékoztatta a va-
lós időpontról a sajtó képviselőit, vala-
mint dokumentumokkal is alátámasz-
totta, hogy a híd építése 2014 márciu-
sában kezdődik majd. A közútkezelő
vállalat által kiadott tervezetben pon-
tosan szétírták a munkafolyamatokat,
amelyeket még el kell végezni ahhoz,
hogy megépülhessen az új híd. 

Továbbá azt is megtudtuk a sajtótá-
jékoztatón, hogy az új komáromi hidat
előbb-utóbb rá kell kötni a tervezett, a
Csallóközön keresztül vezető R7-es
gyorsforgalmi útra, melynek nyomvo-

nala egyelőre nem végleges. Az új híd,
s a gyorsforgalmi út kialakítása nagy-
ban hozzájárulnának ahhoz, hogy a
komáromi térség befektetőket vonz-
zon, s új munkahelyek létesüljenek a
régióban - jelentették ki a sajtótájé-
koztatón.

Komárommal kapcsolatban elhang-
zott az is, hogy hamarosan megkez-
dődik a Rákóczi és a Kertész utca
egyes szakaszainak felújítása.

ssy

Hamarabb kezdik az építkezést
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Komáromban, de további öt helyszínen is tilta-
kozott a Jobbik és a Kárpát Haza Őrei mozga-
lom, a kettős állampolgárság ellentörvénye, és
a Beneš dekrétumok érvényessége ellen.

Fotó: ganzer 

Folytatás az 1. oldalról
A rendőrség szabálysértésként ke-

zeli az ügyet, mivel sem személyi sé-
rülés, sem anyagi kár nem keletke-
zett. Persze, már maga, a sértett kór-
házba szállításának ténye ezt kissé
cáfolja, de a továbbiakat bízzuk az
arra hivatott szervekre. 

A bátorkesziek tehát éltek alkotmá-
nyos jogukkal, és véget vetettek egy
hosszan tartó, már-már elviselhetet-
len helyzetnek. Nemesócsa után, le-
gyen ez is jó példája annak, hogy a
polgárok türelme is véges akkor, ami-
kor az általuk megválasztott egyének
elveszítik józan ítélőképességüket, és
cselekedeteikkel saját polgáraik ellen
fordulnak.

-böröczky-

Sipos József
már nem 
polgármester



Egy asztal és sok ceruza
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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!

Botik Linda, a Komáromi Jókai Színház szervezési osztá -
lyá nak szervező titkára:

„A mindennapi életről szóló karikatúrákat kedvelem. Amik a
politkusokról szólnak, igazságként fogom fel, nem karikatúra-
ként. Szerencsére, rólam még nem készült ilyen kép. Egyszer
majdnem beadtam a derekam, de a rajzoló asztala előtt túl
hosszú volt a sor.“

Virágh mária, a Selye János Egyetem Hallgatói Karrier-, 
Szolgáltató- és Pályázatíró Központjának munkatársa, fotós

„A karikatúrák hasznosak is lehetnek, attól függ viccesek,
vagy gúnyolódók. A viccesek segíthetik az önismeret fejlesz-
tését. Egyszer készítettem egy fotókarikatúrát. Egy sovány és
egy kövér ember árnyékait fotóztam meg. Nagyon tetszett a ba-
rátaimnak.“

2012. január 1-től a magánvállalkozók kötele-
sek megváltoztatni az egészségügyi járulé-
kuk elvezetésének nagyságát, ugyanis az
egészségügyi alapba a 2010-es évi elszámo-
lásuk alapján kötelesek fizetni. Ez az az éves
elszámolás, amelyet   előző év március végéig
voltak kötelesek leadni az egészségügyi biz-
tosítójukba és tartalmazta a 2012-es évre ér-
vényes járulék-előlegek nagyságát is.

Január elsejétől változott a minimális és maxi-
mális járulék nagysága is. Idén szintén azonos mi-
nimális ill. maximális összeget kötelesek egész-
ségügyi járulékként fizetni az önfoglalkoztatók
(egyszemélyes vállalkozók) és az önkéntes mun-
kanélküliek.

A minimális egészségbiztosítási járulék nagy-
sága 47,58 euró (amely a 339,89 eurós kivetési
alap 14%-a), míg a maximális egészségbiztosítási
járulék nagysága 322,98 euró, amely a 2307 eu-
rós maximális kivetési alap 14%-a.

Február 28-ig a munkáltatók kötelesek minden
alkalmazottjuk után kimutatást küldeni az egész-
ségügyi biztosítókba, amely tartalmazza az ösz-
szes szükséges adatot az éves elszámolás elké-

szítéséhez, amely ebben az évben már az egész-
ségügyi biztosítók feladata lesz.

Szeretném még megjegyezni, hogy aki egész-
ségügyi biztosítót változtatott, január 8-ig köteles
volt visszajuttatni a már nem érvényes egészség-
ügyi igazolványát a régi biztosítójába. Ha ezt vé-
letlenül elmulasztotta, tegye meg minél hama-
rabb.

A szociális biztosítás  terén szintén változás
történt a minimális és maximális járulék nagyságát
illetően.

Januártól a minimális kivetési alap nagysága
339,89 euróra emelkedett, míg a maximális kive-
tési alap nagysága a betegbiztosítási alapba
1153,50 euró lett, a nyugdíj- és munkanélküli
alapba, valamint  a szolidaritási tartalékalapba
pedig  3076 euróra emelkedett.

Ez annyit jelent hogy a minimális elvezetés
nagysága a nyugdíjalapba  97,71 euró, a beteg-
biztosítási alapba pedig 14,95 euró, ami összesen
112,66 euró.

A maximális járulék nagysága a nyugdíjalapba
884,35 euró, a betegbiztosítási alapba pedig
50,75 euró.

A balesetbiztosítás terén nem történt változás,
az ezentúl is  a munkáltató kivetési alapjának 8 %-
át képezi a maximális határ megkötése nélkül.

Február 1-től várhatók változások az önkéntes
biztosítás terén.

Három lehetőség közül lehet majd válasz-
tani:

1. Az első önkéntes betegbiztosítás, nyug-
díjbiztosítás és munkanélküli-biztosítás kom-
binációja, vagyis egyszerre mind a 3 alapba.

Élhet vele bárki, aki:
- betöltötte 16. életévét,
- Szlovákia területén rendelkezik állandó vagy

átmeneti lakhellyel, ill. Ideiglenes vagy ál-
landó tartózkodási engedéllyel

- Még nincs megítélt korkedvezményes nyug-
díja.

A járulékfizetés nagyságát saját maga állapít-
hatja meg, természetesen a minimális és maxi-
mális kivetési alapok keretein belül.

2. A második lehetőség az önkéntes nyug-
díjbiztosítás fizetése.

Kihasználhatja bárki, az első önkéntes biztosí-
tásnál említett feltételek mellett.

A járulék összegét itt is saját maga határozza
meg  természetesen a minimális és  maximális
biztosítási összeg között.

3. A harmadik alternatíva az önkéntes mun-
kanélküli biztosítás. Ezt a biztosítási csomagot
a magán vállalkozók  használhatják ki.

Az önkéntes biztosítás a benyújtás napjától ér-
vényes, vagyis leghamarabb a bejelentés leadá-
sától és a kijelentkezés dátumával szűnik meg. Mi-
vel ez önkéntes biztosítás, megszűnhet azzal a
nappal is, amint megszűnnek az önkéntes bizto-
sítás feltételei.

A január végéig érvényes ún. „régi“ önkéntes
biztosítás a törvényből kifolyólag automatikusan
megszűnik, vagyis kijelentkezési kötelezettség
nélkül.

Aki élni kíván az új önkéntes biztosítás bárme-
lyik formájával, a bejelentkezésre a törvény hagy
1 hónapos határidőt, vagyis 2012. február 29-ig.

ing. Jágerský Erzsébet
tanácsadó

Változások az egészségügyi és szociális biztosításban 2012-ben

Tavaly novemberben
14. alkalommal ren-

dezte meg a Nevessünk
a világra! című orszá-
gos kariktúra versenyt
és kiállítást érsekújvá-
rott a Graphic-dodo
képzőművészeti közös-
ség. Elnökük, Szolcsan
Joy József grafikusmű-
vész és karikaturista, ja-
nuár végéig a Csema-
dok Galériában nevettet
bennünket humoros
műveivel.

Kocsis Ernő festőmű-
vész, maga is karikaturista,
az elsimerés hangján szólt
az Európát megjárt alkotó-
ról a megnyitón. Habodász
István az alkalomhoz illően
– merthogy Pótszilveszter-
ként hirdetik a kiállítást –
Molière egyik vidám írását
választotta.

„A karikatúra csak úgy
jött, hirtelen nem is tudom

mikor” – mondta a képző-
művész, amikor a meg-
nyitó után faggatni kezd-
tem. „Elég hozzá egy asz-
tal és nagyon sok ceruza”
– tette hozzá. Több szatiri-
kus hetilapnak dolgozik, vi-
lágversenyekre küldi mun-
káit, és éppen tíz éve,
hogy gyermekeket tanít
rajzra otthon, Érsekújvár-
ban – tudtam meg, és azt
is, hogy mostanában egy
karikatúráért 1 euró 50

centet fizet az újság. „Va-
lami mindig humoros. Akár
ön is, ahogy itt ül, és gon-
dolkodik ” – jegyezte meg,
amikor a témaválasztásról
faggattam. „Nem minden
vicchez sikerül rajzot ké-
szíteni” – árulta el végül
Szolcsan Joy József. me-
gint itt vagyok című tárla-
tán árad a jókedv. Meg-
érintenek a karikatúrái.

Bárány János
Fotó: a szerző

Szolcsan Joy József karikatúrái
Komáromban

Kocsis Ernő, Szolcsan Joy József, Habodász István és Stubendek László a kiállítás
megnyitóján Fotó: Prezmeczky Péter

Alternatív fitness

Bölcskei dénes, a Diderot könyvesbolt tulajdonosa:
„Két karikatúrákkal foglalkozó könyv is található könyves-

boltunkban. Az egyik Dušan Blažek albuma szlovák politiku-
sokról, a másik pedig Szabó Attila Henrik: Öreg néne Győzi-
kéje című tavaly ősszel megjelent kötete, Vass Mónika nevet-
tető rajzaival a magyar celebekről.“

Január 15-én megkezdődtek az iskolai beiratkozások, amelyek
során több szervezet is a magyar nyelvű oktatás fontos-

sága mellett kampányol. A beiratkozások február 15-ig tartanak,
minden alapiskola maga határozza meg a pontos időpontot.

A felvidéki gyerekek magyar is-
kolákba történő beíratása mellett a
szülők körében több szervezet is
kampányol, többek közt a Via
Nova - Ifjúsági csoport, a Rákóczi
Szövetség, a Pro Civis Polgári Tár-
sulás és az Anyanyelvünkért Pol-
gári Társulás. 

A Via Nova - ICS idén is megszervezi a Beiratkozási Körutat,
amelyhez segédanyagként kis füzetet adott ki. A Rákóczi Szövetség
karácsonyi csomagjával ajándékozta meg a felvidéki utolsóéves
magyar óvodásokat és szüleiket. A Pro Civis Polgári Társulás is arra
biztatja a szülőket, hogy gyermeküknek anyanyelven érdemes meg-
szerezni az alapvető tudást. A társulás ehhez segítségül elkészítette
az iskolai és a napközis beiratkozásokhoz szükséges összes okirat
kétnyelvű változatát. Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás egy mul-
timédiás projekttel szólítja meg a szülőket. Az anyanyelvi oktatás
népszerűsítésére egy négy nyelven (magyar, szlovák, ruszin, roma)
íródott kiadványt készítettek, valamint USB-kulcson is eljuttatják az
információkat a szülőkhöz. Ezen felül az USB-kulcson a gyermekek
játékokon keresztül ismerkedhetnek meg a Szlovákiában élő nem-
zetiségekkel és tudhatnak meg érdekességeket róluk. Cúth Csaba
továbbá elmondta: Azért tartottuk fontosnak, hogy szlovák nyelven
is megjelenjenek az anyanyelvi oktatás fontosságáról szóló infor-
mációk, hogy a többségi szlovákság is megértse ezen kérdés fon-
tosságát. (sz,b)

Elindult az iskolai beiratkozás
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Nagymegyer

Komárom

Ajánljuk mindazoknak, akik a borral akár kedvtelésből, akár szakmai elhivatott-
ságból akarnak megismerkedni. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű, ahol a hall-
gatók megismerhetik Szlovákia, magyarország és a világ borait. A tanfolyam ér-
demjeggyel ellátott oklevelet ad.

oktatóink garantálják a magas szintű tudás elsajátítását.

Az előadások helyszíne: Palík Pincészet, Nagypeszek 
(Veľký Pesek, Szlovákia, Esztergomtól 35 km)

A képzés kezdete: 2012. 02. 06.  Az előadások időpontja: hétfői napokon 17.00-21.00
A képzés részvételi díja: 350 euró

érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: 
+421 (0)905 609 563, +421 (0) 905 387 232, bioprodukt@naex.sk

BOLYGÓ HOLLANDI BORISMERETI KÉPZÉS 
A BIOCENTRUM s.r.o. és a EXEREM Kft. 

szervezésében

ma már a fogyasztók
egyre jobban igénylik

az egészséges élelmisze-
reket, amelyeket termelő-
jük a környezet lehető leg-
jobb védelme mellett ter-
mel meg. A biotermesztés
a tömegtermelés ellené-
ben a kertészet sikerága-
zata lehet.

Az ökológiai szemléletű
gazdálkodás nem csupán
egy speciális termesztés-
technológia, hanem – aho-
gyan azt a neve is kifejezi –
szemlélet, amely művelőjétől
átfogó, környezetorientált
gondolkodást kíván. olyan
gazdálkodási mód, amely a
természet megóvását he-
lyezi a középpontba. Nem
használ olyan anyagokat,
amelyek azt károsítják, rom-
bolják. 

Öko- vagy bioterméknek
az ellenőrzött ökológiai gaz-
dálkodásból származó növé-
nyi vagy állati eredetű élel-
miszert tekintjük. A megne-

vezésből is látszik, hogy a
termelést ellenőrző szerve-
zet (Szlovákiában az ÚK-
SUP) nem magát a termé-
ket, hanem a termelés folya-
matát figyeli.

Az elmúlt napokban a Lé-
vai járásbeli Tergenyén mu-
tatkozott be az ökogazdálko-
dás ellenőrzésére szolgáló
új szervezet, a Biokont CZ.
s.r.o., amely a Naturalis.sk
Sk-02 Bio szervezet mellett
ellenőrzi a környezetkímélő
termesztési eljárás művelőit.
A kultúrház nagytermében
Palík László, a zselízi Bio-
centrum ügyvezetője kö-
szöntötte a megjelenteket,
majd Roman Rozsypal, a
brünni székhelyű Biokont
igazgatója mutatta be az új
szervezetet.

Az SK-BIo-003 elnevezé-
sűszervezet a következő te-
rületeken végez ellenőrzé-
seket: növénytermesztés, ál-
lattenyésztés, méhészet, a
szabadon gyűjtött növé-
nyeknél, az ökogazdálkodás

által előállított termékeknél,
a takarmányok és vetőma-
gok előállításánál, a bioter-
mékek raktározásánál és a
behozott biotermékek ellen-
őrzésénél.

A szervezet irodája Terge-
nye-Nagypeszekben talál-
ható, szlovákiai képviselője
Ján Kútnik.

Hazánkban több mint 182
ezer hektár termőterületen
csaknem ötszázan folytattak
hivatalosan is jegyzett bio-
termelést. Az egészsége-
sebb élet környezet és táp-
lálkozás híveinek igényeit ki-
elégíteni hivatott termelési
eljárások művelőinek ke-
mény szabályokkal, ponto-
san és részletesen megha-
tározott termesztéstechnoló-
giai követelmények betartá-
sával kell megfelelniük a mi-
nősítés követelményeinek,
amelyeket az ellenőrző szer-
vezet képviselői ellenőriz-
nek.

miriák ferenc
A szerző felvétele

Új ellenőrző szervezet

Palík László, a zselízi Biocentrum vezetője nyitotta meg a találkozót

mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

oZNÁmENiE
o zámere prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve

mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže

Uznesením mestského zastupiteľstva v Komárne
č. 488/2011 zo dňa 15. decembra 2011 bol schválený
zámer mesta Komárno na prenájom nehnuteľností
vo vlastníctve mesta Komárno formou obchodnej
verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 9 zákona NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, a § 281 a nasl. obchodného zákonníka. 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno :

- prenájom nebytových priestorov s podlahovou plo-
chou 140 m2 v dome Zichyho paláca so súp.č. 1044 na
p.č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, na
dobu určitú 10 rokov s vyvolávacou cenou nájomného vo
výške 50,- eur/m2/rok, celkom 7 000,- eur/rok, ktorá je
zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
vrátane lehoty na predkladanie návrhov, budú zverej-
nené:

• na úradných tabuliach mesta, 
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp.
elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne,
oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno,
Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C,  tel. č.
035/2851 319, 035/2851 379. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku
majetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej sú-
ťaže, je možné dohodnúť na oddelení správy majetku
Mestského úradu v Komárne na tel. čísle  035/2851
319, 035/2851 379.

mUdr. Anton  marek
primátor mesta

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

A CooP Jednota Komárno, fSZ 2011. december 9-én a karácsonyi vásár keretében
új szupermarketet nyitott Csicsó községben. A volt bevásárlóközpont átépítésével egy
modern és a mai kor igényeinek megfelelő 300 m2 eladótérrel rendelkező üzletegység
nyílt meg, melyben széles választékban található élelmiszer és drogériai cikkek. 

A iX. KARVAi RoCKfESTRE páros belépőjegyet 
nyertek: Csütörtöki Anita és Czibor Csaba.

Nyereményeiket a fesztivál helyszínén a 
kultúrházban vehetik át. 

Kezdés:  január 28-án, 18 órakor. Gratulálunk!

Daniel Lipšic vágta át a szalagot
Pénteken, január tizen-

harmadikán fejező-
dött be a nagymegyeri
tűzoltó- és műszaki men-
tőállomás 2010. június 1-
jén elkezdődött rekonst-
rukciója, ugyanis ezen a
napon adták át hivatalo-
san a felújított épületet.
Az ünnepségen részt vett
daniel Lipšic belügymi-
niszter is, aki Pavol mi-
kulášek országos tűzol-
tóparancsnokkal és Né-
veri Sándor polgármes-
terrel közösen vágta át az
ünnepi ceremónia sza-
lagját.

A rekonstrukció költségeinek 85 százalékát az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap biztosította, míg a fennmaradó részt az ál-
lami költségvetésből fedték ki – erről tanúskodik az épület falán
elhelyezett emléktábla is, amit a belügyi tárca vezetője leplezett
le a jelenlévő vendégek, környékbeli polgármesterek, valamint a
járási, kerületi és országos tűzoltó-igazgatóság munkatársai előtt.
„A 250 ezer eurós beruházás során felújították az épület tetőze-
tét, kicserélték a nyílászárókat, külső hőszigetelést kapott a tűz-
oltóállomás, megújult a villanyhálózat, a fűtésrendszer, a ga-
rázskapuk. A belső munkálatoknak köszönhetően pedig komfor-
tosabbá váltak a helyiségek a szolgálatot teljesítők számára. A jö-
vőben már csak a garázsok belsejét kell felújítanunk” – számolt
be lapunknak az elvégzett munkálatokról Magyarics János, a tűz-
oltóállomás parancsnoka. A rekonstrukció költségeihez az ön-
kormányzat és magánvállalkozások is hozzájárultak. Az átadási
ünnepség állófogadással zárult, amelyen Nagy Béla, a járási
tűzoltóság igazgatója is elégedettségét fejezte ki a rekonstrukci-
óval kapcsolatban. Kovács Zoltán

A közösségnek otthont adó napköziben, ahol napi foglal-
kozásokon vehetnek részt, megjelent a CooP komáromi
igazgatója, Zoltán Skuliba is, aki egy szimbolikus csekk for-
májában közel 2800 euró értékű ajándékot adott át. A nap-
közi lakói ennek köszönhetően tornázáshoz szükséges esz-
közöket tudtak vásárolni.

A rendezvény fénypontja az a videóklip volt, amely egy kö-
zel egy éves közös munka eredménye. Kiss Réka televíziós
szerkesztő, kollégájával Pézman Zoltán operatőrrel egy olyan
kezdeményezést indítottak, amelynek célja felhívni a figyel-
met a fogyatékkal élőkre. A több hónapon keresztül tartó
munka eredményeként született meg az a zenés kisfilm,
amelyben a napközi lakói szerepelnek. A klip elkészítésében
segített még Karkó Henrietta zenei rendező, továbbá Öl-
veczky András és Somogyi Márta a hangjával gazdagította
a produkciót.

A dal, melynek szövegét Kiss Réka szerezte, a fogyaték-
kal élők érzéseire és mindennapjaira szeretné felhívni a fi-
gyelmet. A hivatalos bemutatót követően a napközi lakói
nagy tapssal és ölelésekkel fogadták a videót, majd pezs-
gővel szentelték fel az első CD-re rögzített példányt. b 

„Szeretek én is”

múlt csütörtökön Komáromban került sor arra a ren-
dezvényre, amelyen az értelmi fogyatékkal élőkre

szerették volna felhívni a figyelmet.
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Predaj PB fliaš

Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Hetény

Megyercs

AKCiA  PB  10 Kg 16,40 €
Komárom

Aközségben mindig is szerették a lab-
darúgást, ezért is vették nagy öröm-

mel a hírt, hogy újra feléledt a helyi foci.
A 90%-ban hazai állományú csapat a
másodosztályban rúgja a bőrt.

A benevezés után minden adott volt a
megyercsi futballistáknak. Volt pálya, klub-
helyiség és öltözők, melyek azért hagytak
némi kívánnivalót maguk után, így már épp
ideje volt a felújításnak, illetve az átalakí-
tásnak. Részben már a tavalyi évben el-
kezdődtek a kisebb munkálatok az öltözők
környékén. 

molnár Zoltán polgármestertől megtud-
tuk, hogy az öltözőként szolgáló helyiséget
átalakítják a focisták részére. Valójában egy
nagy helyiséget osztanak fel két részre, ahol
a hazai és a vendégcsapat készülhet fel a
mérkőzésre. A munkálatok célegyenesben
vannak, melynek nagy részét Zuber miklós
munkabrigádja végzi. A munkálatok a helyi
önkormányzat hozzájárulásával készülnek.
Tavaly már a szociális helyiségeket is sike-
rült felújítaniuk, így méltó környezetben fo-
gadhatják a vendégcsapatokat. 

Kép és szöveg: -pint-

Felújítják az öltözőket

Kültérre telepített biztonságtechnikai kamera – avagy
közismert nevén térfigyelő kamera – alatt jellem-

zően a városi térfigyelő rendszer részeként telepített
kamerákat értjük. A kamerarendszert csak a rendőrség
vagy az önkormányzati közterület-felügyelet üzemeltet-
heti. Ez biztosítja azt, hogy a felvételek ne kerülhesse-
nek illetéktelen kezekbe, illetve hogy a rendszer a ren-
deltetésének megfelelő célokra kerüljön felhasználásra.

A kormány által támogatott
„Bűnmegelőzési projektet” a
képviselő-testület 14. ülésén
Ján Hulko, a város regionális
fejlesztési hivatalának veze-
tője ismertette a jelenlévőkkel:
„Tudni kell, hogy ez a legbizto-
sabb, legolcsóbb és legkölt-
séghatékonyabb módszere a
közbiztonság biztosításának.
Fontosnak tartjuk, hogy
Ógyalla ne a bűnözőké, ha-
nem a lakóké legyen. A kame-
rarendszer kiemelt jelentőség-

gel bír abban a tekintetben is, hogy az állampolgárok nem
idegenkednek a megfigyelőeszközök jelenlététől, nő a biz-
tonságérzetük és „élhetőbbnek” tartják ezáltal a várost.“

A projekt értelmében a városban 5 központi és 8 forgó ka-
merát fognak felszerelni. Egy forgó kamera lesz a labdarúgó
pálya bejáratánál, amely a lelátót és a bárt fogja pásztázni.
Kamerák lesznek elhelyezve a Feszty Árpád Alapiskolánál és
Óvodánál, a posta, a bank, a templom és az egészségügyi
központ környékén, az adóhivatal és a csillagvizsgáló kör-
nyékén, a Lidl áruháznál, a vasútállomásnál. Továbbá több
forgó kamerával fogják figyelni a szőlőtelepi lakóközpontot.

A térfigyelő kamerák kiépítésének összköltsége 79 122
euró, ebből 63 297,60 euró az állami költségvetésből lesz,
míg a városnak 15 824,40 eurót kell biztosítania.

A 14. ülésen megjelent 11 képviselő egyhangúlag meg-
szavazta a térfigyelő kamerák kiépítését tartalmazó projek-
tet. (miriák)

Valamennyi környékbeli iskola megkapta
az elutasító választ, már csak a hetényiek
vártak az értesítésre. Majd kiderült, hogy az
iskola egyedüliként a régióban megkapja a
támogatást. 

„mit is jelent ez számukra?“ – kérdeztem
Czibor Angelika igazgatónőt. „Egyrészt
nagy az örömünk, hiszen 30 000 € értékben

modern felszereléseket vásárolhatunk és bő-
víthetjük segédeszköz-készletünket. Ilyen
mértékű fejlesztésre a pályázat sikere nélkül
sohasem lett volna lehetőségünk. Másrészt
szorongva tekintünk az elkövetkező 3 év
elébe, hiszen a pályázat rengeteg felelős-
ségvállalással és többletmunkával jár a be-
kapcsolódó 9 pedagógus számára. Az első
évben 2-3 hosszútávú képzés keretében bő-
vítjük majd szakmai tudásunkat, főleg az in-
teraktív tábla használata és interaktív prog-
ramok készítése terén. A második év az el-
sajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásával
telik majd. Pedagógusaink új módszerekkel
készülnek a tanítási óráikra, a gyermekek
modernebb tanórákon vehetnek részt. Az
órákra való felkészülés szintén sok munkával
jár, de a pályázat lehetőséget ad a pedagó-
gusok többletmunkájának megtérítésére is.
A harmadik év az ellenőrzés szakasza, ekkor
kerül sor az új módszerek eredményessé-
gének tesztelésére, elemzésére. Az EU nem
adja könnyen a támogatást: pontos beszá-
molókat, kimutatásokat, elszámolásokat és
feldolgozott anyagokat kell készítenünk.

A pályázat teljes összege: 121 565  € - eb-
ből EU-forrás: 103 330 €, állami támogatás:
12 156 €.  Ebből 5% az iskola önrésze: 6 100
€ - melyet sajnos az iskola egy összegben
nem tud felmutatni a költségvetéséből, ezért
a község kölcsön adja, és remélik, hogy a jö-
vőben fokozatosan vissza tudják téríteni.

(miriák)

Térfigyelő 
kamerák Ógyallán

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 03�/��20 920, 090� 31� ��1, 090� �08 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett 30 kg/� €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

EU-s pályázatot nyert az iskola
Szlovákiában a 2011-es évben harmadszor, immár utoljára írták ki az iskolák szá-

mára a nagyszabású „ Hagyományos iskola átalakítása modernné“ című EU-s pá-
lyázatot. mivel ez volt az utolsó lehetőség az iskolák előtt, hogy segédeszköz fej-
lesztésre nagyobb pénzösszeget nyerjenek, így rengeteg intézmény beadta pályáza-
tát, köztük a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola is. A pályázatuk címe: „Korszerűen a ré-
gióért“.

fölényes győzelmet ara-
tott a 2010-es önkor-

mányzati választásokon
Banai Tóth Pál közgaz-
dász-mérnök. A rekord
részvétel a választásokon
(82%) is jelezte, hogy a la-
kosok már nagyon várták
a változást. felkészülten,
jól szervezett csapattal
kampányoltak, sikerült
széleskörű összefogást
kialakítaniuk, és ami a leg-
fontosabb, pozitív kam-
pányt folytattak, nem tá-
madtak, hanem célokat fo-
galmaztak meg.

- Ezekből a célokból egy
év alatt mit sikerült meg-
valósítani?

- Sajnos a hivatal átvétele
után derült ki, hogy a leg-
fontosabb cél a község
pénzügyi helyzetének ren-
dezése lesz. A teljes adós-
ság elérte a falu működé-
sére fordított éves összeg
csaknem felét (kb. 70 ezer
eurót), amit egy év alatt le-
hetetlen kigazdálkodni. El-
sősorban a bérekből tud-
tunk lefaragni, de ez sajnos
fájdalmas döntésekkel járt
együtt. Legelső lépésként a

képviselő-testület az én ja-
vaslatomra a polgármesteri
fizetést havi 500 euróval
csökkentette. Ezután még öt
alkalmazottól váltunk meg,
és két alkalmazott munkai-
dejét 8 óráról 4 órára csök-
kentettük. Amíg a 2010-es
évben az önkormányzat
béralapja 81 ezer euró volt,
ezt 2011-ben 62 ezer euróra
csökkentettük, és ugyan-
ennyit hagytunk jóvá az idei
költségvetésben is. 

Annak ellenére, hogy ne-
héz helyzetben vagyunk, él-
tünk a munkaügyi hivatal ál-
tal kínált lehetőséggel, és az
árvíz- és belvízvédelmi
programban mintegy 30 em-
bernek adtunk munkát - hat
hónapra 8 órás munkaidő-
vel.

- Sokáig húzódott, de az
elmúlt év tavaszán sikerült
átadni a bérlakásokat.

- Az építkezésre elnyert tá-
mogatás nem tartalmazta az
ún. külső infrastruktúra épí-
tését, ebből következett,
hogy az emésztőgödör,
járda, szeméttároló, víz- vil-
lany- és gázvezeték kiépíté-
sét saját forrásból kellett
állni, ami 18 ezer euró volt.
Ezt egy áthidaló és beruhá-
zási hitellel tudtuk biztosí-
tani, amit folyamatosan tör-
lesztünk. Egyelőre nem ter-
vezzük újabb bérlakások
építését, mivel nincs is rá
igény és sok családi ház el-
adó, ez pedig gyakorlatilag
konkurrencia a bérlakásokra. 

- mi a helyzet a komo-
lyabb beruházásokkal?

- Nagyon fontosnak tartom
a lehetséges fejlesztési for-
rások kiaknázását. Több pá-
lyázatba is belevágtunk és
azokat részesítjük előnyben,
amelyek hosszútávon stabi-
lizálják az önkormányzat
anyagi helyzetét. Az iskolára
már nyertünk egy pályáza-
tot, aminek keretében új, mo-
dern gázkazánokat kaptunk,
valamint lecseréltük a fűtő-
testeket. Ezzel akár 30 szá-
zalékos energia-megtakarí-
tást is elérhetünk. Pályáz-
tunk még az óvoda és az ön-
kormányzat épületének szi-
getelésére és a nyílászárók
cseréjére, amivel szintén je-
lentős működési költséget
spórolhatunk meg. Fontos

lenne a szelektív hulladék-
udvar kialakítása, a régi sze-
méttelep rekultivációja is.
Szintén a költségcsökken-
tést szolgálná a közvilágítás
felújítása, az önkormányzat
épületeinek tetejére pedig
napelemet szeretnénk tele-
píteni.

Mivel a községen keresz-
tül vezet a Komárom–Pár-
kány főút, az átmenő forgal-
mat szeretnénk kihasználni
úgy, hogy a főút mentén ki-
alakítanánk egy kisebb piac-
teret, ahol a dunamocsi zöld-
ségtermesztők, borászok,
kézművesek árulhatnák sa-
ját termékeiket. Nagy hang-
súlyt fektetünk még  a  Ko-
márom–Karva kerékpárút ki-
építésére, ami kitörési pont
lehet  a falu életében. 

- A nehéz anyagi helyzet
és megszorítások ellenére
látszik az összefogás a fa-
luban.

- Igen, ennek örülök. A ta-
valyi rendezvények is azt bi-
zonyítják, hogy van akarat
az emberekben. Itt szeret-
ném megemlíteni a tavaszi
szemétgyűjtést a faluban,
amelybe 320 önkéntes kap-
csolódott be. De nem hagy-
hatom ki másik nagy ren-
dezvényünket, a Szent Ist-
ván-napi falunapot sem,
amelynek szervezését az
egyes falubeli társadalmi
szervezetek kapták meg. 

- mivel lenne elégedett a
választási időszak felénél?

- Bár javíthatatlan opti-
mista vagyok, de az idei év
biztosan nem lesz könnyű.
A gazdasági válság vége
még nem látszik, annak is
örülnék, ha nem romlana to-
vább a helyzet. Mindent
megteszek annak érdeké-
ben, hogy a választási prog-
ramomban szereplő pontok
ne csak jelszavak maradja-
nak, hanem egy összetartó
falu, és egy jól működő kö-
zösség legyünk. Ha nem tar-
tunk össze, annak mi látjuk a
kárát! miriák ferenc

A szerző felvételei

Sikeresen pályáznak
Dunamocs

Mindent a sikeres
nyelvvizsgáért

„Nem titok: tényleg mindent megteszünk azért, hogy a
nálunk vizsgázók minél felkészültebben és magabiztosan bir-
kózzanak meg a vizsgahelyzettel. Legtöbbjüknek már az is
sokat számít, hogy nem egy kimerítő utazást követően, egy
ismeretlen nagyvárosban, a vizsgahelyszín felkutatása után
kell helytállniuk, hanem megszokott környezetben, itt Ko-
máromban, ismerőseikkel, barátaikkal vizsgáznak együtt.
Ezen felül valóban széleskörű és alapos tanácsadás, sze-
mélyre szabott felkészítés, vizsgatréning segíti a hozzánk je-
lentkezőket a sikeres nyelvvizsgához. Szakembereink, a
vizsgarendszerek akkreditált vizsgáztató tanárai, segítenek
a megfelelő vizsgaszint vagy vizsgatípus kiválasztásában, és
a nyelvvizsgákat felügyelő országos intézményekkel együtt-
működve az esetlegesen szükséges elismertetési eljárást is
lebonyolítják. Így vizsgázóinknak tényleg nincs más dolguk,
mint a nyelvvizsgára készülni.”

Fabó mária elmondta azt is, hogy mindezen felül még egy
nem mindennapos lehetőséget is kínálnak a német nyelvet
tanulók számára: az idén immár negyedik alkalommal gyűjt-
het tapasztalatot és „életszagú” tudást egy szerencsés di-
ákjuk. Ugyanis minden évben kisorsolnak egy nyelvtanulót,
aki a Goethe Intézet ösztöndíjának köszönhetően 4 hetet egy
általa kiválasztott német város Goethe Intézetében tölthet. 

A vizsgaközpontban szlovák, angol, német és magyar
nyelvből szerezhető nemzetközileg – így Magyarországon és
Szlovákiában is - elismert nyelvvizsga. A 2012-es év vizs-
gaidőpontjai megtalálhatóak az intézmény honlapján és Fa-
cebook-oldalán is. A vizsgákkal kapcsolatos ingyenes tájé-
koztató előadásra február 16-án várják az érdeklődőket, dél-
után 17.30-kor a Pedagógusok Házába (Kúpeľná 6). ga

ASzakképző és felnőttképzési intézetben működő
két akkreditált vizsgaközpontban ismét számos je-

lentkező tett sikeres nyelvvizsgát. Fabó Máriát, az in-
tézmény vezetőjét kérdeztük, mi a vizsgázók sikerének
a titka.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Január 26-án ünnepli 5. születésnapját 

ivančik Regina 
(Marcelháza). 

Szívből gratulál és minden jót
kíván: anya, apa, 

testvéred Niko, Ica mama és
Gyuszi papa marcelházáról.



Tavaly, az I. Magyar Bálon
ez a kitüntetés Poló János-
nak, az Európa-szerte ismert
erőembernek jutott, aki a
2010-es évben (is) egészen
kimagasló eredményeket ért
el sportágában. A mérce te-
hát magasra volt téve, de mi-
vel a település több, arra ér-
demes fiatal tehetséggel ren-
delkezik, a szervezőknek kü-
lönösen nehéz dolguk volt a
választásnál. Nos, az idei vá-
lasztásuk a vártnál nagyobb
sikert aratott. Vegyük azon-
ban sorjában a bál esemé-
nyeit, hiszen azon voltak
olyan megható pillanatok,
melyek során több résztvevő
is a könnyeivel küszködött, és
két-három esetben hosszú
percekig szólt a vastaps. 

Nagy Gábor, a község is-
mert versmondója, a tőle el-
várt magas színvonalon adta
elő, egyfajta megnyitóként
Weöres Sándor Fű, Fa, Füst
című versét. Itt már „izzani
kezdett a levegő”, és amikor a
martosi Hagyományőrző
Csoport, Kovácsné Keszegh
mária vezetésével a táncpar-

kettre lépett, hogy nyitótánc-
ként bemutassa a régi idők
magyar táncait és a marto-
siak utánozhatatlan népvise-
letét, a közönség már tombo-
lásba ment át. Felemelő ér-
zés volt látni, amint a martosi
fiatalok egy csoportja ilyen át-
érzéssel őrzi a település ősi
hagyományait. 

Az igazi nagy ováció azon-
ban akkor tört ki, amikor Tö-
rök Anikó mérnök, az MKP
helyi szervezetének elnöke

és a bál műsorvezetője kihir-
dette a II. Magyar Bál díja-
zottjának nevét. Amikor el-
hangzott Nagy Gábor neve,
tevékenységének méltatása,
a közönség hosszú percekig
felállva tapsolt, a kitüntetett
pedig meghatódva fogadta is-
merőseinek, barátainak ilyen
magas fokú elismerését. Újra
bebizonyosodott, hogy az élet
a legjobb rendező, mert ami
még ezután történt, ember
megrendezni jobban, szinte
nem tudná. 

Az éjféli tombolahúzás volt
az, amikor másodszor is ki-
robbant az örömmámor. A ta-
valyi fődíj nyertese, Horváth
László nyerte a második díjat,
és ahogy a tombolahúzás
íratlan szabályai azt meg-
szabják, ő húzta ki a fődíj idei
nyertesének szelvényét. A díj
nem volt akármilyen, hiszen a
nyertes egy kétszemélyes,

igencsak gazdag hétvégét
tölthet el a harkányi fürdőben,
mindezt a Pepita Tours Uta-
zási Irodának, és néhány he-
lyi vállalkozónak köszönhe-
tően. Amikor bejelentették a
győztes szelvény számát, a
díjazott, Nagy Gábor megle-
pődve látta, hogy a győztes
szelvény az ő asztalán fek-
szik…

Másodszor tört ki az öröm-
mámor a bálteremben, az

emberek örömükben tombol-
tak, és szinte véget nem érő
taps kísérte a fődíj átadását.
Nem volt ember, aki szívből
ne örült volna a sors ilyen ke-
gyességének. 

Nos, ilyen hangulatban telt
el a II. Magyar Bál Ekelen,
amely színvonalában messze
túllépte a község határait.
Akik ott voltak, már a harma-
dikról kezdtek beszélni…

Böröczky József 
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Könyvbemutató

... 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 eladójánálEgy kicsit más címmel
már második alkalommal

rendezték meg Lakszakálla-
son az egészségnapot. A he-
lyi kultúrházban sorra kerülő
eseményen előadások és
egészséges ételek és italok
várták a nagyközönséget.

A nap elején Domonkos
Zsuzsa és Bartal András pol-
gármester bevezető szavai
után a résztvevők bemutatása
következett, majd a nézők fo-
lyamatosan hallgathatták meg
a különböző, az egészséges
életmóddal, táplálkozással
kapcsolatos előadásokat. Töb-
bek között figyelemreméltó volt
Ing. Nagy Éva élelmiszerve-
gyész, diabetikus előadása
„Mit együnk, hogy jól
(l)együnk” címmel. Őt követte
Bc. Bese Tamás fizioterape-
uta, gyógymasszőr „Mire jó a
masszás“ című előadása,

Szabó Éva pedig az étrend-
változásokról beszélt, melyek
szinte csodákra képesek. A
programok közti szünetben
Nagy István szakács főztjeit
kóstolhatta meg az egészség-
nap közönsége. 

Az egésznapos műsor egyik
„élvezeti“ pontja volt az olyan
ételek kóstolója, melyek kizá-
rólag egészséges alapanya-
gokból, zöldségekből készültek,
mint pl. paradicsomos-tofus
zöldség ragu, karobos köles
puding, édes kuszkusz, hajd-
inás kolbászkrém, köleskörö-

zött, vagy éppen lencsesaláta.
A nagyközönség bőven kana-
lazta a finomságokat a szakács
nagy örömére. Ami finom, az
finom – mondták elismerően
nyilatkozva az étkekről. 

Más szolgáltatások is mű-
ködtek az egészségnapon,
mint pl. ingyenes vérnyomás-,
cukorszint-, koleszterin- és ál-
lapotfelmérés, ingyenes csont-
kovácsolás, valamint gyógy-
masszások. Az egészségnap
végén értékes tomboladíjakat
sorsoltak ki.

Kép és szöveg: -pint-

a megszokottól eltérő egészségnap
Lakszakállas

Dunamocs

Aművészeti Alapiskola
koncerttermében ke-

rült sor Réckyné Bögi Ad-
rianna Ógyalla története
az őskortól napjainkig c.
könyve második, bővített
kiadásának ünnepélyes
bemutatására. A könyvet
az ARTCENTRUm Polgári
Társulás adta ki, anyagi-
lag Ógyalla Város és a
Nyitrai Közösségi Alapít-
vány támogatta 3000 eu-
róval, az „itt otthon va-
gyunk” projekt keretében. 

A könyvbemutató előtt ke-
rült sor az „Ógyalla a lakos-
ság szemével” c. fotóverseny
kiértékelésére, amit a Művé-
szeti Alapiskola a könyv kia-
dása tiszteletére hirdetett
meg. 

A könyv szerzője, a Nyit-
rai Konstantin Filozófus
Egyetem docense beveze-
tőjében többek között leírja:
a város területéről származó
régészeti és kultúrtörténeti
emlékek, valamint a terüle-
tén található építészeti és
művészeti emlékek, kifeje-
zői az itt élő nép, nemzet és
etnikai csoportok alkotó, te-
remtő erejének, törekvései-
nek.

Akultúrház mellett felállított sátorban újabb ünnepre,
a farsangra hívják fel a falu lakosságának és a köz-

ségen átutazóknak a figyelmét. Szeginé Sánta Ilona
nyugdíjas „kultúrmindenes” elmondása alapján far-
sangkor búcsúztatjuk a telet, majd a nagyböjti idő-
szakban készülünk elő a tavaszra – a természet és a
magunk megújhodására. A farsangot követő nagyböjt
szolgál a lelki és testi megtisztulásra, a téli álomból való
ébredésre, hogy tavasszal új, termékeny élet kezdőd-
hessen. (miriák), A szerző felvétele

Ógyalla története az őskortól napjainkig

E könyv azzal a szándék-
kal íródott, hogy feltérké-
pezze a mai Ógyalla értékes
építészeti és képzőművé-
szeti emlékeit, hogy azoknak
monográfiát szentelve ki-

töltse azt a hézagot, ami a
várossal kapcsolatos hely-
történeti irodalom terén ezi-
dáig csak növekedett.

(miriák)
Képarchívum

Ahelyi Postagalamb
Egyesület első alka-

lommal rendezte meg a
postagalamb-bemutató ki-
állítását a kultúrház nagy-
termében. A helyi galam-
bászok mellett a gútai, ko-
máromi, megyercsi és
ógyallai tenyésztők is
képviseltették magukat,
mint egy 54 postagalamb-
bal.

Az ünnepélyes megnyitón
az egyesület elnöke, Szegi
András köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Banai
Tóth Pál polgármestert és
orosz Jenő alpolgármestert.
A postagalamb-tenyészet tit-
kairól már ifj. Boros Zoltán
adott tájékoztatást, aki a  né-
hai Boros Zoltán fia, aki
1967-ben alapító elnöke volt
a helyi galambász egyesü-
letnek. Boros Zoltán az el-
múlt évi teljesítménye alap-
ján a szlovák válogatott
tagja lett és részt vehetett  a
lengyelországi Poznanban
megrendezett  olimpián,
ahol a 26. helyet szerezte
meg. 

Meg kell itt említenünk a
többi dunamocsi galambász
nevét is, akik öregbítik a köz-
ség hírnevét: Csontos Já-
nos, Fülöp Zoltán, Lajos Gá-
bor, Lajos Ferenc, Skuliba
József, Szegi András, Ba-
logh Sándor, mitas Péter,
Schulcze Róbert.

Az első alkalommal meg-
rendezett postagalamb-be-
mutató szakmai beszélge-
téssel, új barátságok kiala-
kulásával ért véget.

miriák ferenc
A szerző felvételei

„Itt a farsang, áll a bál...”
Dunamocs

Postagalamb–bemutató

Az utánpótlás – a 9 éves 
Lajos Botond 

A község polgármestere is
megcsodálta a szebbnél szebb
galambokat

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

NNaaggyy  ggÁÁbboorr
1986. március 6-án született, az általános iskolát a budapesti Mozgássérültek Pető

András Nevelőképző és Nevelőintézetben végezte el. Ezután az ugyancsak budapesti
Addetur Alapítványi Szak- és Középiskolába felvételizett, ahol 2008-ban sikeresen le-
érettségizett. Jelenleg a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának har-
madéves hallgatója, a 2010/2011-es iskolaévben az év diákjának választották. 2004-
től rendszeres résztvevője a szavalóversenyeknek. A rimaszombati Tompa Mihály Sza-
valóverseny győztese, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának kitüntetettje.
Háromszor jelölték Radnóti-díjra, 2008-ban és 2010-ben különdíjjal jutalmazták. Ed-
dig, mint egyetlen felvidéki szavaló, 2009-ben elnyerte a Latinovits Zoltán díjat, ame-
lyet csak színészek és előadóművészek kapnak. Gyakori vendége a Pátria rádió „A
költészet pillanatai” című műsorának. A nagyon sok díj mellett a legfrissebbet 2011-ben
kapta, amikor is Egerben az Első Kálnoki László Egyetemi Versmondó Versenyen, a
Selye János Egyetemet képviselve első helyezést ért el.

A tanuláson és versmondáson kívül szívesen horgászik, kerékpározik, úszik és
kajakozik. Csodálatraméltó fiatalember, így a II. Magyar Bál Díja a legjobb kezekbe
került. 

Meghatóan szép II. Magyar Bál 
Csodálatos hangulatban zajlott le a ii. magyar Bál

Ekelen. A helyi mKP, a Csemadok és a Via Nova iCS
szervezeteinek köszönhetően, új hagyomány vette kez-
detét a csallóközi községben. minden egy precízen ki-
dolgozott forgatókönyv szerint zajlott, és a kitűnő han-
gulat mellett, amelyről az ógyallai Trend zenekar gon-
doskodott, voltak igencsak felemelő, sőt megható pil-
lanatok is. A bálozás mellett ugyanis a szervezők egy
másik hagyományt is útjára indítottak a tavalyi magyar
Bálon. minden évben díjaznak egy fiatal tehetséget, aki
tevékenységével öregbíti a község jó hírnevét. 

Ekel
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A martosi hagyományőrzők adták meg a bál alaphangját
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Első fotóm

Klányi Vivien
Komárom
(2900/50)

Takács Márk
Komárom 
(2600/48)

Kocsis Dominik
Naszvad

(3800/50)
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„A fájdalom marad, bár múlnak az évek, 
Mi örökké szeretünk és soha nem felejtünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Lakos Tiborra 
(Nemesócsa), 

halálának 20. évfordulóján.

Szerető édesanyád, fiad Tibor, 
húgod mónika a családjával.

Újszülöttek:
Kocsis Dominik (Gúta); Pintér Štefan (Nemesócsa); Sim-
sik Vivien (Bátorkeszi); Takács Márk (Komárom); Klányi Vi-
vien (Komárom); Sziová Sofia (Komárom); Nagyová Na-
tália (Komárom); Nyul Anna (Szentpéter); Csermáková
Sofia (Komárom); Cseresna Patrik (Komárom);  Gerej-
chanová Zaidat (Udvard); Macák Michal (Érsekújvár); Kürti
Marcel (Ógyalla); Bartalos Viktor (Gúta) 

Elhunytak:
Jovan Mišič (62) Komárom; id. Györödi Ferenc (66) Gúta;
Füssiová Helena (79) Keszegfalva; Sárköziová Ružena
(63) Lakszakállas; Neviďanski Béla (67) Csallóközara-
nyos; Mažár Imrich (68) Komárom; Tóth Ján (64) Marcel-
háza; Hegedűs Zsolt (44) Csallóközaranyos; Sárközi La-
jos (72) Szentpéter; Fazika Peter (66) Komárom; Szabó
Miklós (76) Komárom

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

A dohányzó vendégeink-
nek sem kell otthon ma-
radniuk! 
dohányzási lehetőség a
Bástya csárda újonnan
nyílt helyiségében! Vi.
Bástya  www.csarda.eu,
Vásároljon szeretteinek
ajándékutalványt. infor-
máció az étteremben
vagy a 035/77104 59-es
telefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari
nemusia zostať doma!
možnosť zafajčiť si v no-
vootvorenej miestnosti
čárdy Bástya! Vi. Bašta
www.csarda.eu. Kúpte
svojim milým darčekovú
poukážku. informácie v
reštaurácii alebo  na tele-
fónnom čísle 035/7710
459.

Minden kedves régi és új
vendégemet szeretettel vá-
rok  megújult fodrásztom-
ban. Kutruc Szép ildikó.
M.R. Štefánika 3/10 (a volt
Prior és az Európa hotel kö-
zött). Tel.: 0905 192 380

• 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.
• Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka
lakótelepi 3-szobás lakás-
omat, 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. ás 
• Gyorskölcsön diszkréten,
személyre szabva. Hívjon bi-
zalommal, mindent elinté-
zek. Tel.: 0905 655 829.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838.
• oprava chladničiek a mraz-
ničiek. 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.
• Lyoness nemzetközi
pénzgyűjtő kártya ingyen.
Tel.: 0940 866 138.
• Óvónő gyermekfelügyele-
tet vállal. Tel.: 0907 487 695.
• 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-

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.

Január 21-én ünnepelte 
18. születésnapját 
Pupák melinda

Agyagoson. 
E szép ünnep alkalmából kö-
szönti őt: apa, anya, öccse Gábor, 
keresztszülei és nagyszülei. 

„Olyan legyen életed,mint friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd,mi mindíg fogunk szeretni!“

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

Január 25-én ünnepli 
70. születésnapját 

Virág istván 
Naszvadon.

Szívből gratulálnak: feleséged, 
gyerekeid, menyed és unokáid. 

Január 25-én ünnepli hatodik születésnapját 
Sebastian Achiles faragó 

Komáromban.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget és
sok boldogságot kíván szerető édesapja,
marianka és mama.

Amzler fanni Lili 
január 16-án ünnepelte 

3. születésnapját.
Boldog születésnapot kíván: 
anya, apa, nővéreid: Vivien,

Veronika és nagyszüleid.

„Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Január 26-án ünnepli 18. születésnapját 

Koncz Zsuzsanna 
Komáromban.

Szívből gratulálunk és minden jót 
kívánunk Neked: 

barátnőid Bea és Karolin.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”

Január 16-án ünnepelte 
16. születésnapját 

Nehéz orsika 
Komáromban.

Ezúton is kívánunk neki boldog szüle-
tésnapot: Pitesz papa, mama, anyuék,
dédi, Pityu, márti és Fannika. 

megemlékezés
„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret.
Aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos volt neked,
Csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk január 26-án, 

halálának 2. évfordulóján 
id. Szolik Józsefre 

(Keszegfalva). 
Emlékét és szeretetét örökké őrző családja.

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

Fájó szívvel emlékeztünk január 21-én,
halálának 20. évfordulóján 

Tóth Laurára szül. Balogh 
Ekelen. 

Emlékét őrizzük: 
férje, fia, leánya családjával és az egész rokonság.

„Bár az idő múltával minden tovaszáll,
Néhány emlék szívünkben mégis helyet talál.”

Január 23-án emlékezünk

ondrusek Béláné szül. Varga ilonára 
halálának 10. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének 
velünk együtt egy meggyújtott gyertyát vagy egy néma
pillanatot.

Emlékét őrző családja.

„Most felnézek és kinyitom az eget még egy percre,
Hogy elmondjam neked, hogy megnyugtassalak,
Nem vagyok árva, mert itt vagy velem,
A lelkembe zárva, s most én őrizlek, védelek.
Míg felettem is elszállnak a hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég, még két szót felkiáltanék,
Mit ritkán mondtam, azután elengedlek:
APU, SZERETLEK.“
Szomorú szívvel emlékezünk január 26-án, halálának

10. évfordulóján 
Senkár Ernőre (Marcelháza). 

Emlékét őrzi szerető fia Zsolti és családja.
„Öröm és boldogság legyen mindig veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

E szép ünnep alkalmából köszöntik
őt: anya, apa, mama, köriék és csa-
ládja, Babka, Palóc Juli, Gézi,
Csilla, Vivi, Bozsó papa, Juli néni.

Január 21-én ünnepelte 
5. születésnapját 

Bucsányi dianka. 

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 meny-
nyiség. Tel.: 0918 076 441.

• Nemzetközi cég munka-
társakat, üzletkötőket keres.
Tel.: 0907 311 124.
• mérlegképes - könyvelőt
keresünk. berdoerik@
gmail.com.
• Eladók Yorkshire terrier
kiskutyák. Tel.: 0915 415 879.
• Hľadáme opatrovateľku na
3-týždňové striedanie k 72
ročnej pani, ktorá je po po-
rážke. Vyžadujeme dobré
znalosti nemčiny a vodičský
preukaz skupiny „B”. Hlásiť sa
môžete na tel: 035/7782 202.
• Lakás-átalakítást, kőmű-
vesmunkát, csempézést,
gipszkartonozást vállalunk.
Tel.: 0944 367 318.
• Ápolónőket keresünk
Ausztriába munkaszerző-
désre, német nyelvtudás és
jogosítvány szükséges. Tel.:
0907 622 788.
• Gyorskölcsön, hívjon bi-
zalommal, egzekúció ne le-
gyen. Tel.: 0905 655 829.
• Vezmem do prenájmu mi-
estnosť (priestor) 20-30 m2

na 7. sídlisku. Tel.: 0908
607 653.

• Kulturált környezetbe
(Night Clubba) táncolni tudó
attraktív fiatal, ápolt hölgye-
ket keresünk. Korrekt felté-
telek és diszkréció, közvet-
len lányok jelentkezését vár-
juk. Tel.: 0915 756 594.
• Do kultúrneho prostredia
(Night Club) hľadáme mladé,
atraktívne tanečnice. Ko r -
ektné podmienky a diskré-
cia. Čakáme komunikatívne,
priame dievčatá. Tel.: 0915
756 594.
• Eladó 130-as körbálás
szalma, 150-es körbálás bor-
sószár, fedett helyen tárolt.
Érdeklődni a 0918 479 431-
es  telefonszámon.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és házi állatok ré-
szére. Csicsó. Tel.: 0907 490
224.
• Éjjeliőrt felveszünk –
nyugdíjast. Tel.: 0918 755
933.
• Jó munkalehetőség. Segít-
ség egzekúcióra + dedra ka-
talógus. Tel.: 0907 056 575.
• Szobafestés, mázolás,
parkettázás, minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Nagy bélyeggyűjtemény
eladó, mindenféle témában.
Tel.: 0915 714 290.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, most értékes aján-
dék. Tel.: 0908 835 914.
• Eladó Audi 80, diesel,
gy.év: 93, téli-nyári gumival,
ár: 1200 €. Tel.: 0905 245
832.
• Csúcsminőségi termék,
népi áron. Forgalmazókat
keresünk: moncsi137 @
gmail.com.
• Banki hitelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Eladó 7 t pótkocsi, iratok-
kal, 700 €-ig. tel.: 0905 875
008.
• Eladó 2 db 9x20-as külső
gumi. Tel.: 0905 875 008.

• Pedikűrt-manikűrt, gél lak-
kozást vállalok otthonában.
Tel.: 0905 351 087.
• Eladó Syko motoros sisak,
alig használt, M-es méret.
Tel.: 0907 501 664.
• Takarítást, vasalást válla-
lok. Tel.: 0908 715 800.
• Kőművesmunkák, falazás,
vakolás. Harmincéves ta-
pasztalat. Tel.: 0907 119 773.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség bárkinek, segítek benne!
Tel.: 0903 783 477.
• Vennék KN-ban garázst a
VII-es lakótelepen. Tel.:
0908 419 539.
• Eladó plüss aranysárga
rekamié és 2 db fotel. Tel.:
0907 373 611, 130 €.
• Idős emberek gondozását
vállalom + takarítást – 46
éves vagyok. Tel.: 0907 203
410.
• Eladó ház Marcelházán,
ár: 18.500 €. Tel.: 0915 758
674.
• otthonról irányítható 2.
bevételi lehetőség, rizikó nél-
kül. Tel.: 0915 887 466.
• Autopožičovňa – autóköl-
csönző. Biztonságos felsze-
reltség. Tel.: +421 907 568
786.
• Kerékpár bő választékban,
teljeskörű javítás – Župná 8.
• Adminisztratív munkát ke-
resek angol nyelvtudással.
Tel.: 0908 762 650.
• Nő keres részmunkaidő-
ben munkát. Tel.: 0908 762
650.

• Eladó családi ház mellék-
épülettel Keszegfalván. Tel.:
0907 561 774.
• Eladó csak lejátszásra TV
készülék, videókazettákra.
Tel.: 035/7703 343 – este.
• Eladó új dormeo matrac,
mérete 200 x 90 x 20 cm,
féláron. Tel.: 035/7703 343.
• Albérlet Búcs, cím Csere-
pes Béla, hsz. 230, utca Ši-
kándria okr. Komárno.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793 176.
• Gyógyuljon Reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Eladók nőstény puliköly-
kök. Tel.: 0915 076 474.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó háromszobás átépí-
tett lakás, ára: 28.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó átépített szoba-
konyhás lakás a VII-es lakó-
telepen. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó családi ház Őrsúj-
falun, 32 áras telken, ár

megegyezés szerint. Tel.:
0907 231 121.
• Ímelyen eladó családi ház
32 áras telken. Tel.: 0915
284 130.
• Eladók házinyulak, hús-
nak vagy továbbtartásra, KN
járás. Tel.: 0908 421 487.
• Gyümölcsfák és szőlő pro-
fesszionális metszését vál-
lalom. Tel.: 0902 841 761.
• Vennék 30 literes tölgyfa
boroshordót, fehér borra.
Tel.: 035/7710 750.
• Munkát keresek KN-ban
végzettségem asztalos +
érettségi, jogsi B. Tel.: 0949
604 654.
• Zásobovanie a rozvoz to-
varu do 1,5 T. Tel.: 0908 585
387.
• Predám 2-izbový prero-
bený byt s LV v Komárne.
Tel.: 0918 352 708.
• Predám RD v Iži, novos-
tavba, eko. Cena: 53.000 €.
Tel.: 0905 532 679.
• Predám presklené dvere
90/60,  obe pravé 8 €/ks.
Tel.: 0904 577 836.

Eladó családi ház Ga-
dócon, 9-éves lakható te-
rület 380 m2, telek: 2650
m2, igényesnek, csendes
környezetben, ár megte-
kintéskor. Tel.: 0905 605
709

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813.
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dopravné nehody
Dňa 13. januára 2012 okolo 06.50 hod. v Komárne v kri-
žovatke ul. E. B. Lukáča a Budovateľská, došlo k doprav-
nej nehode medzi nákladným motorovým vozidlom zn.
Škoda, ktoré viedol vodič Andrej D. a osobným motorovým
vozidlom zn. Subaru, ktoré viedol vodič Juraj L. K doprav-
nej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič pri tom ako
nákladným motorovým vozidlom z ul. Budovateľskej vy-
chádzal od pravého okraja vozovky vošiel do jazdnej dráhy
motorového vozidla zn. Subaru, ktoré po ul. Budovateľskej
smerom od ul. Hviezdoslavovej k ul. Slobody viedol vodič
Juraj L., následkom čoho došlo ku zrážke.  Pri nehode do-
šlo k zraneniu vodiča Andreja D., ktorý utrpel zranenia
ktoré si vyžiadajú dobu liečenia v trvaní 4 až 6 týždňov. Al-
kohol zistený nebol, vznikla materiálna škoda vo výške
16.000 €.

ostatné udalosti
Doposiaľ nestotožnený páchateľ vystupujúci ako príslušník
Policajného zboru dňa 09. januára 2012  pred rodinným do-
mom vo Veľkom ostrove, vylákal  od poškodeného fi-
nančnú hotovosť a to tým, že pod zámienkou kontroly fa-
lošných bankoviek u starých ľudí prišiel skontrolovať jeho
bankovky. Poškodený ho dobrovoľne vzal do priestorov
svojho rodinného domu, kde mu v kuchyni dobrovoľne dal
k nahliadnutiu 20 ks bankoviek nominálnej hodnoty 100 €
a 3 ks bankoviek nominálnej hodnoty 500 €. Po ich skon-
trolovaní falošný policajt uviedol, že predmetné bankovky
sú falošné a budú zaslané na expertízne skúmanie, ná-
sledne budú po skúmaní vrátené poškodenému. Falošný
policajt banovky následne vzal a odišiel, pričom v skutoč-
nosti sa žiadne podobné šetrenia ohľadom kontroly faloš-
ných bankoviek nevykonávajú, čím vznikla škoda  poško-
denému vo výške 3.500 €. oR PZ v Komárne upozorňuje
občanov, aby do svojich obydlí nevpúštali cudzích ľudí,
ktorí pod rôznymi zámienkami sa od nich pokúšajú vylákať
finačnú hotovosť.

• • •
oskár K. dňa 09. januára 2012 v čase o 13.40 hod. v obci
Marcelová viedol osobné motorové vozidlo zn. Peugeot,
pričom bol riadne zastavený a kontrolovaný hliadkou polí-
cie. Počas kontroly bol podrobený vyšetreniu na zistenie al-
koholu dychovou skúškou s výsledkom 1,32 mg/l alkoholu
v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvine-
nie za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

V pondelok 23. 1. predpo-
kladám v našom regióne
znovu teplejšie počasie, ob-
lačno a možnosť  slabého občas-
ného dažďa, príp. aj dážď so sne-
hom. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od  0 do + 2 �°C,
denná teplota od + 4 do + 6 �°C.
Mierny  Z vietor do 4 - 6 m/s.   

V utorok 24. 1. predpokladám v
našom regióne premenlivo a stále teplo.
Veľká oblačnosť až zamračené so slabým
dažďom. Množstvo vlahy  do 2 mm. Nočná
teplota od + 1 do + 3 °C, denná teplota od
+ 2 do + 4  �C. Mierny SZ vietor do 4 – 6 m/s.

V stredu 25. 1. predpokladám v našom
regióne už o niečo chladnejšie, väčšinou
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
- 3 do - 1 �°C, cez deň od  0 do + 2 °C.
Mierny SZ vietor do 4 - 6 m/s.   

Vo štvrtok 26. 1. predpokladám v našom
regióne polojasno a skoro primerane
chladno, bez zrážok. Nočná teplota od - 6
do - 4 �°C, cez deň od - 1 do + 1 �°C. Mierny
SZ vietor do 4 - 6 m/s. 

V piatok 27. 1.  predpokladám v našom
regióne zmena v cirkulácii vzduchu, vcelku

chladno, polojasno a bez zrážok,
zrána miestami hmlisto.

Nočná teplota od - 8 do - 6  �C,
denná  teplota od - 4 do - 2 �°C.

Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.  
V sobotu 28. 1 predpokladám v

našom regióne chladné zimné poča-
sie, polojasno, k večeru a na noc
pribúdanie oblačnosti a slabé ob-
časné sneženie. Množstvo snehu

do 1 cm. Nočná teplota od - 9  do - 7 �°C,
denná teplota od - 6  do - 4 �°C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.   

V nedeľu 29. 1. predpokladám v našom
regióne primerane chladno, oblačno a ob-
časnými snehovými prehánkami, možnosť
aj trvalejšieho sneženia. Množstvo snehu do
2 cm. Nočná teplota od - 8 do - 6 �°C, cez
deň od - 5 do - 3 �°C. Slabý SV vietor do 2 -
4 m/s.  

V dňoch 27. - 29. 1. možnosť zmeny na te-
plejšie počasie, nejednotnosť poveternost-
ných modelov. V budúcom týždni aj naďalej
prílev arktického vzduchu zo SV.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
dr. meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 23. 01 - 29. 01

okresné  riaditeľstvo Policajného zboru
v Komárne oznamuje občanom, že dňom
01. februára 2012  dôjde k rozšíreniu strán-
kových hodín na oddelení evidencií vozidiel
okresného dopravného v Komárne a to na-
sledovne :

- Pondelok: 07.30 hod. - 15.00 hod,
- Utorok: 07.30 hod. - 15.00 hod,
- Streda: 07.30 hod. - 17.30 hod,
- Štvrtok: 07.30 hod. - 15.00 hod,
- Piatok: 07.30 hod. - 12.00 hod.

ohliadky motorových vozidiel za účelom
kontroly VIN čísla budú  vykonávané na par-
kovisku obchodného domu na ul. Záhrad-
níckej v nasledovné dni a hodiny :

- Pondelok: 07.30 hod, 10.00 hod, 13.00 hod,
- Utorok: 07.30 hod, 10.00 hod, 13.00 hod, 
- Streda: 07.30 hod, 10.00 hod, 13.00 hod,

16.00 hod,  
- Štvrtok: 07.30 hod, 10.00 hod, 13.00 hod,
- Piatok: 07.30 hod,  10.00 hod.

oozznnaamm  ookkrreessnnééhhoo  rriiaaddiitteeľľssttvvaa  PPoolliiccaajjnnééhhoo  zzbboorruu

Už len zo starých listín sa
dozvedáme, že Váh bol  v
minulosti čulou dopravnou
tepnou. V zožltnutých kni-
hách sa napríklad píše, že
Kolárovčania  ho využívali
na prepravu jednoduchých
lodí plne naložených se-
nom, ktorého sa v chotári
tejto usadlosti urodilo omno -
ho viac, ako sa stihlo spo-
trebovať. „Senné plavidlá“
sa spúšťali po prúde Váhu a
Dunaja až do Budapešti.
Začiatkom minulého storo-
čia sa vraj takto ročne pre-
pravilo okolo 60-tisíc met -
rických centov sena. Mohla
to byť poriadna zásielka,
veď starí gazdovia tvrdia,
že na jeden voz-rebriniak
sa pomestilo len okolo de-
sať metrických centov tohto
krmiva.

Z Liptova až k nám

Plných osem storočí patril
Váh pltiam a pltníkom.
Týmto spôsobom sa po
vode do Komárna, no nie-
kedy aj ďalej po Dunaji, do-
stávalo akostné drevo z Lip-
tovskej, oravskej a Tren-
čianskej župy. Na pltiach sa
prevážali aj ďalšie komodity,

najmä soľ, syry, výrobky ľu-
dových remeselníkov, no ob-
čas na nich cestovali aj ľu-
dia.

V našom meste, zhruba
medzi dnešným železnič-
ným a cestným mostom na
Nové Zámky, sa drevo trie-
dilo, spracúvalo a predávalo.
Vraj niektoré kusy potom pu-
tovali až do Srbska, Bul-
harska a Turecka. 

Že vonkoncom nešlo o
zanedbateľný obchod do-
svedčuje toto číslo: roku
1890 doplávalo do Komárna
okolo dvadsaťtisíc pltí. Po-
tom však klinec do rakvy
pltníctva vrazila rýchlejšia a
bezpečnejšia železnica,
takže roku 1905 v našom
meste pristálo iba necelých
jedenásťtisíc pltí. Transfer
po vode rýchlo upadal – po-
slednú plť videli v Komárne
okolo roku 1930.

Vlčianska na pamiatku
Váh bol aj domovom po-

četných kompových prievo-
zov, ktorými sa ľudia, povozy
i zvieratá dostávali z jed-
ného brehu rieky na druhý.
Pamätníci spomínajú, že na-
príklad pri Kameničnej boli
ešte aj po druhej svetovej
vojne dve kompy – dolná a
horná. Náležite sa aj využí-
vali, lebo táto obec sa v po-
dobe samôt rozkladala aj na
ľavom brehu Váhu. okolo
roku 1970 sa však tieto časti
osamostatnili, a tento rok sa
stal aj posledným v histórii
prievozov. Na pamiatku zos-
tal aspoň jeden pri Vlča-
noch.

Dnes Váh slúži výlučne na
športovú a rekreačnú
plavbu, no je to len chabý
zlomok z toho čo tu bývalo. 

fb
Foto: autor

dopravný potenciál
Váhu využívame v sú-

časnosti nepomerne me-
nej ako kedysi. Pesimisti
idú ešte ďalej a tvrdia, že
ho nevyužívame vôbec.

Keď bol Váh živou dopravnou tepnou 

Plte a kompy pohltil čas

Terajšia podoba Váhu pri Komárne

Súčasne informujeme občanov, že kontrolu VIN čísla nie je potrebné  vykonať na vozidlách,
ktoré doposiaľ neboli evidované. 
okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Komárne verí, že každodenným poskytovaním slu-
žieb na úseku evidencie vozidiel sa zvýši spokojnosť občanov s poskytovanými službami. 

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 �3�

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC 3 mm �,�3 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm 3,93 €/209 Sk/m2

odborná verejnosť si v týchto dňoch
pripomína okrúhle jubileá dvoch 

čes kých astronómov, ktorí sa svojho
času významne zaslúžili o rozvoj hvez-
dárne v Hurbanove.

Prvým bol Bohumil Šternberk, ktorý sa v
meste Chrudim narodil 21. januára 1897, teda
pred 115 rokmi. Po vysokoškolských štúdiách
v Prahe dva roky pôsobil v Berlíne, kde vy-
dal svoju prvú odbornú publikáciu. V hurba-
novskej hvezdárni (vtedy sa mestečko volalo
Stará Ďala) pracoval od roku 1928, v rokoch
1936 až 1938 bol jej riaditeľom.

okrem iných aktivít uviedol do činnosti
600-milimetrový zrkadlový ďalekohľad, ktorý
bol štyridsať rokov najväčším a najdôležitej-
ším prístrojom československej astronómie.
Šternberk súčasne pracoval na zavedení fo-
tobuniek do fotometrie. V Hurbanove ako
prvý na svete uskutočnil pokus s rozlože-
ním intenzity svetla v hlave kométy. Po roku
1938 sa vrátil do Prahy, kde zastával vysoké
akademické funkcie. Zomrel 24. marca 1983.

Po roku 1919 na čele hurbanovskej hvez-

dárne stál vý-
znamný český as-
tronóm Jiří Kaván,
ktorý sa narodil pred
135 rokmi – 3. feb -
ruára 1877 v Prahe.
Počas deväťroč-
ného pôsobenia v
Hurbanove okrem
vedeckej činnosti sa
intenzívne venoval
získavaniu nových
prístrojov observató-
ria. Po roku 1928 sa vrátil do Prahy, kde zo-
mrel 30. marca 1933.

Ako pre DELTU zvýraznil Ladislav Druga,
pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne
v Hurbanove, autor monografie Dejiny as-
tronómie a Slovensko, túto hvezdáreň a ďal-
šie pracoviská postupne budovali odborníci
maďarskej, českej a slovenskej národnosti,
čo rukolapne potvrdzuje užitočnosť etnickej
spolupráce na vedeckom i popularizačnom
poli.

fb

Hvezdáreň budovali aj ľudia spoza moravy

Podmienky: vek od 15 - 100 rokov, ochota veno-
vať dielku svoj čas, pocit talentu, spev alebo ovláda-
nie hudobného nástroja vítaný, nie je však pod-
mienkou.

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 skúsenosti s niečím podobným, po-
píšte to…). 

odpovieme každému.
Vhodných kandidátov pozveme na konkurz už v

druhej polovici februára.
Ak Ťa vyberieme, čaká Ťa drina a drina, ale vý-

sledok môže stáť za to: 
www.skrotenie.sk.
Garant projektu a réžia: Jozef Černek
Informácie: 0905 229 213

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.

Českí astronómovia v Hurbanove

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 albu-
mot a                     könyvesboltban, ezen
utalvány felmutatásával 5 eurós árked-
vezményben részesül.

Az album Révkomárom kétezer esz-
tendős történéseit mutatja be képek és
dokumentumok tükrében. A könyv ma-
gyar és szlovák nyelven is megvásárol-
ható.
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5.55 Ma reggel 9.15 Afrika gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00 Út
Londonba… 11.30 Agrárpercek12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 Magyar-
ország-Törökország vízilabda 15.50 Veszélyes szerelem. 16.35 MM
17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó 20.00
Sport 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Az Este 22.35 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben
a tárgyakkal 9.50 Nemzeti értékeink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Ma-
gyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld. Királyi va-
daskertek 13.30 Hans Hollein 14.15 Beethoven nagy áttörése 15.50
Főtér 17.20 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Az Éden feltámadása
18.50 Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem  20.00 Híradó 20.35 Rocca
parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr 

6.40 Kisváros 7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.35 Térkép 9.05 Sólyom és
galamb 10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Élő egyház 11.30 Ha-
zajáró 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Heti Hírmondó 14.45
Csellengők 15.15 Klubszoba 16.10 Közelebb Kínához 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 21.20 Hírek 21.30 Szka-
fander és pillangó 23.20 Sport

7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55
Kísértés két szólamban. Am. film 13.10 Eva Luna, 89. 14.10 EZO.TV
15.20 Rex felügyelő. 6.20 La Pola, 37. 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna, 90. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 NCIS
22.05 NCIS: Los Angeles 23.05 Aktív 

7.35 Reflektor 7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély
10.20 Top Shop 12.10 Asztro-show 13.15 A szív útjai, 117. 14.15 Trük-
kös halál 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai,  17.20 Sarokba
szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 ValóVi-
lág a 22.10 Nagyágyúk 23.15 Reflektor 23.35 Kőkemény Minnesota

STORY TV
3.10 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 Frank Riva 20.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.35
Sherlock Holmes 22.40 Katonafeleségek 23.45 Kémvadászok

13.40 Nagytalp 15.20 Álnokok és elnökök.  17.15 A vörös báró 19.15 Kick-
box terminátor. 21.00 Hirtelen halál. Am. akciófilm 23.05 Piszkos zsaruk

VIASAT
7.30 Vészhelyzet 281. 8.20 Gyilkos sorok 9.15 Miami Vice 10.15 Alex
és Emma  12.00 Gordon Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami hely-
színelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 125. 17.25 Miami Vice
18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg egy
kicsi 21.10 Jégtörők. Am. vígjáték 23.30 CSI: Miami helyszínelők

9.25 Maigret 11.10 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatit-
kaim 14.20 Vad angyal 15.10 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, időjárás 20.05  Visszatérés a boldogsághoz 21.35 Ripor-
terek 22.05 Hírek 22.30 Kétségbeesett romantikusok. 23.20 Maigret

10.30 Szemtől szemben 10.55 Fókusz 11.35 Régmúlt idők nyomában
12.00 Élő körk. 12.40 Folklór 13.25 Tempó 13.35 Mozdulj! 14.05 Autó-
szalon 14.35 Lefújva 15.35 Jégkorong NHLmagazin 15.55 Nemzetiségi
dokumentum 16.30 Fókusz 17.00 Tudomány... 17.30 Körzeti hír. 17.55 A
természet közelről 18.30 Mese 18.40 Pavel Malovič 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.50 Sportvisszhang 21.30 Kom-
mentár 21.55 Tesztmagazin 22.05  Az osztály

MARKÍZA
8.30 Monk 9.15 Cobra 11 10.50 Különleges küldemény 12.30 Nyom-
talanul 13.20 Döglött akták 14.10 Monk 14.55 Hírek 15.00 Míg a halál
el nem választ 15.25 Szomszédok 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi 19.00
Híradó 19.50 Sporthírek 20.15 Ki a faszagyerek? 21.50 Beugró 22.30
Éjszakai hírek 22.55 Amerikai nindzsa 3

JOJ
7.05 Krimihír. 7.35 Bírósági akták 9.20 Panelházi tör. 10.20 Az új házunk
11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra 13.30 C.S.I: Miami
helyszínelők 14.20 Gyilkos elmék 15.15 C.S.I.: New York-i helyszín. 16.10
Hivatásosok 17.00 Híradó 17.25 Család panzió 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi tört. 21.15 Hawaii Five
22.20 A Geissen család 23.20 Kaliforgia  23.55 Vámpír Brooklynból

5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszeme 10.05 Biblia vetélkedő 11.00
Kékfény 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Srpski ekran 13.25
Unser Bildschrim 13.55 KorTárs 14.25 Hacktion 15.20 Angyali érintés
16.05 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó sporthírek 20.15 Maxwell. filmdráma
21.45 Az Este 22.20 Tudorok 23.15 Rejtélyes XX. század 23.45 Esély

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás a Pusztaszeri Országos Természet-
film-fesztivál filmjeiből 9.25 Álmok mai álmodói  9.50 Jelfák 10.00
Tudosakadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Járóföld 13.25 Zobor-vidéki lakodalom 13.55 Főtér 15.25 Hogy
volt!?... A Família Kft-sztori 16.45 Delta 17.10 English 4-U 17.40 Famí-
lia Kft. 18.05 Angyali érintés 18.50 Esti mese 19.15 Veszélyes szere-
lem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20
Stingers 23.05 Drága doktor úr

6.40 Kisváros 7.35 MacGyver 8.35 Térkép  9.05 A férfi a legjobb or-
vosság 10.00 Család-barát 11.00 Roma magazin 11.30 Domovina 12.20
Kívánságkosár 14.15 Napok, évek... 14.45 Határtalanul... 15.15 Sport-
aréna 16.10 Az autózás legendái 16.40 Magyarország közlekedéstör-
ténete 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.30
Bonneville 23.00 Sport 23.05 A Danubia Szimfonikus Zenekar

7.00 Mokka 9.55 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.50
Nyúl Testvér kalandjai 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 Deep Impact.  23.20 Propaganda

7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.10 Asztro-show 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál 15.15
Sue Thomas – FBI  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 22.40 XXI. század 23.20 Reflektor 23.35 A Grace Klinika

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 Frank Riva 20.30 Poirot novellák 21.35 Dzsungeldokik
22.40 A cukorbáró 23.45 Kémvadászok

13.35 Fehér sárkány, vörös tigris. Hongkongi akciófilm 15.30 Hípe-
rion – Az égiháború. Akciófilm 17.10 Könyörtelen hajsza. Am. akció-
film 18.45 X-akták: A film 21.00 Invázió 22.50 Jet Li – Félelem nélkül. 

VIASAT
7.35 Vészhelyzet 282. 8.25 Gyilkos sorok 9.20 Miami Vice 10.15 Ext-
ralarge: Ágyúgolyó  11.55 Gordon Ramsay  12.50 Monk 14.40 CSI:
Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Miami Vice  18.25 Gordon
Ramsay  19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Dok-
tor House 22.05 Született detektívek 22.55 CSI: Miami helyszínelők
23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

7.45 Vetélkedő 8.20 Családi vetélkedő 9.05 Építs házat... 9.40 Maig-
ret felügyelő Fr. krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.35 Együtt jártunk 14.25 Vad angyal, 92. 15.10 Anna két arca
Orosz filmsor., 12. 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 81. 17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.55 Időjárás 20.05 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben 21.45
Doktor House  8. 22.30 Hírek 22.55 Maigret felügyelő 

8.30 Óvodások műsora 8.55 Nők klubja 10.15 Hírek magyar nyelven
10.50 Fókusz  11.30 A természet közelről12.00 Élő körkép 12.20 Folk-
lórműsor 13.00 Sportvisszhang 13.35 A szlovák televízió Dok.sor.,
9/1. 14.40 Ámok. Tévéjáték 15.55 Ruszin nemzetiségi magazin 16.30
Fókusz – egészség 17.00 Az én misszióm 17.30 Körzeti híradók 18.00
Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Esti mese 18.35 Közép-
pontban az ember 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50
Fabiani kontra Plečnik Dok.film 20.35 Modern építészet Szlovákiában
21.30 Kommentár 21.55 Rendőrségi magazin 22.05 Az est témája
23.40 Tudomány és technika

MARKÍZA
8.40 Monk  9.25 Cobra 11 11.05 Padlógáz 13.25 Hírek 13.30 Döglött
akták 14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek 16.00
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 Sporthírek 20.15 Árnyak vá-
rosa 2. 21.25 A lányom nem gyilkos. Am. thriller 23.15 Éjszakai híradó
23.40 Utazás a föld mélyére. Am. katasztrófafilm

JOJ
7.15 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.25
Az új házunk 11.15 Családi panzió  12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra
13.30 Gyilkos elmék 15.15 CSI.: New York-i helyszínelők 16.10 Hivatá-
sosok17.00 Híradó 17.25 Családi panzió  18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.15 Panelházi tör-
ténetek14. 21.15 Dr. Csont  22.15 Ártatlanok 23.15 C.S.I.: New York-i
helyszínelők 

5.55 Ma reggel 9.05 Afrika gyöngyszeme 10.00 Magyarország, szeret-
lek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 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 Veszélyes szerelem 16.55 MM
17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők 21.00 On The Spot 21.55 Az Este
22.30 KorTárs 23.00 Viszlát, elvtársak! 23.55 Zegzugos történetek

5.55 Ma reggel 9.00 Pann-unikum 9.25 Tudástár 2011 9.50 Ho-
mokzene mesék 10.00 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott
12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Háttér-
tudomány 13.50 Magyar évszázadok 14.05 Mesélő cégtáblák 14.35
Valaki 15.00 Rejtélyes XX. század 15.25 Múlt-kor 15.55 Zegzugos
történetek 16.20 Mindentudás Egyeteme 2.0 17.10 English 4U 17.40
Família Kft. 18.05 Angyali érintés 18.50 Esti mese 19.15 Veszélyes
szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok21.25 Maradj talpon!
22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr 

7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Mad Men
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Unser Bildschirm 11.30
Srpski Ekran 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ
14.45 Önök kérték  15.40 Bábel tornya  16.35 Ízőrzők 17.15 Kisváros.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
MacGyver 20.30 Emma 21.20 Hírek 21.30 Hello Goodbye  23.05 Du-
nasport 23.10 Az idő fényképe

7.00 Mokka 9.15 Stahl konyhája 9.25 Teleshop 11.00 Régi cimborák
2. Am. kalandfilm 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 Ki nevel a végén? Am. víg-
játék 22.55 Doktor House 

7.35 Reflektor reggel 7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Má-
sodik esély 10.20 Top Shop 12.10 Asztro-show 13.15 A szív útjai,
119. 14.15 Trükkös halál 15.15 Sue Thomas 16.15 Az éden titkai, 38.
17.20 Sarokba szorítva, 106. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Bará-
tok közt 21.00 ValóVilág  22.10 ValóVilág 23.05 Gyilkos elmék

STORY TV
13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem tengere, 40. 15.10 A sze-
relem nevében 81. 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Poirot novellák 18.30
McLeod lányai I., 8. 19.30 Frank Riva 20.30 Két férfi egy eset 21.35
A Vatikán ügynöke  22.40 Border 23.45 Kémvadászok, 8.

13.35 Könyörtelen hajsza 15.10 Hold. sci–fi filmdráma 16.55 Invá-
zió 18.45 Az ördög jobb és bal keze 2.  21.00 Szörfös nindzsák.
22.40 Buliszerviz 2.: Taj előmenetele. Am. vígjáték

VIASAT
7.40 Vészhelyzet 8.30 Gyilkos sorok 9.25 Miami Vice 10.20 Ámbár
tanár úr  11.55 Gordon Ramsaí  12.50 Monk 14.40 CSI: Miami hely-
színelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Miami Vice 18.25 Gordon Ramsay
19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Mindhalálig.
Am. akciófilm 23.00 CSI: Miami helyszínelők 23.55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék

8.05 Családi vetélkedő 8.55 Gasztronómiai kalauz 9.30 Maigret fel-
ügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Szemtől szemben 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek,
sporthírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Szakácspárbaj 17.50 Ve-
télkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.05 Családi ügy krimi
21.55 Doktor House  22.40 Hírek 23.05 Maigret felügyelő

8.35 Fidlibum mesei 9.05 Nők klubja 10.25 Hírek magyar nyelven
10.30 Ruszin magazin 11.00 Fókusz 11.40 Nemzetközi terrorizmus
1945 után 12.05 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.30 Utak 14.00 Az
est témája 15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 17.00
Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 Az elvesztett otthon
8.30 Mese 18.45 Hírek magyarul 18.55 Good Angels Košice–Mont-
pellier Euroliga kosárlabda-mérkőzés 21.00 Ügyintézés a hivatalok-
ban 21.30 Kommentár 22.10 Hideg éghajlat

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.25 Cobra 11 11.05 Utazás a föld mé-
lyére 12.40 Nyomtalanul 13.25 Hírek 13.30 Las Vegas: Kaszinó 14.20
Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A tökéletes pasi  22.15
Feleségcsere 23.30 Éjszakai híradó 23.50 A lányom nem gyilkos

JOJ
6.50 Híradó 7.15 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek 10.25 Az új házunk 11.15 Családi panzió12.00 Híradó 12.55
Lakáskultúra 13.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők 14.20 Gyilkos elmék
15.15 CSI: New York-i helyszínelők16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó
17.25 Családi panzió18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 20.15 Panelházi történetek 15. 21.15 Dr. Csont 22.10 C.S.I.:
Miami helyszínelők 23.15 Hawai Five-0, 2.

HÉTFŐ, január 23 Kedd, január 24 Szerda, január 2�

tvműsortvműsor január 23 - január 29 

olyan dolgokról ál-
modozol, amik teljesíthetők,
csak tenni kell érte, egy kis
erőfeszítésbe kerül.

Ha még az idei év-
ben nem fogadtad meg,
hogy többet teszel az egész-
ségedért, most kitűnő a hét
arra, hogy elkezdj egy álta-
lad kiválasztott diétát.

Anyagi ügyekben
légy óvatosabb, le-

gyen tartalékod, mert köny-
nyen bajba kerülhetsz.

Ne vállald túl ma-
gad, nem vetne jó fényt rád,
ha valakinek megigérsz va-
lamit, és azt nem teljesíted.

A pénzügyeid terén
többnyire rendben

lesz minden. Ha mégis meg-
szorulnál, úgy számíthatsz
barátaid támogatására és
önzetlen segítségére.

Nem érdemes a régi
dolgokat felbolygatni, legyél
kicsit türelemmel és meglá-
tod, váratlanul érkezik el az
új korszak az életedbe. 

Kapcsolatodban fe-
szültség, féltékenység vár-
ható, mert nem bízol a part-
nered őszinte szándékában.

Érdemes lenne
megfigyelned, hogy

éjszaka milyen álmaid van-
nak, és vajon mit üzen tudat -
alattid.

Bár vannak akik
irigylik a sikereidet, most ne
foglalkozz ezzel, inkább éld
ki valódi kreativitásod, és
hasznosítsd kiváló ötletei-
det.

A munkahelyi válto-
zások előnytelenül érinthet-
nek, szembesülhetsz azzal
a helyzettel, hogy mindenki
pótolható.

Egykori kedvesed
újra fel akarja veled elevení-
teni a kapcsolatot, de erre
aligha kerülhet sor, mert té-
ged sosem érdekelt a múlt.

Úgy érzed, van va-
laki, akivel láthatatlan szálak
kötnek össze, és érzéseid
kezdenek egyre jobban el-
mélyülni. 
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Programajánló

Január 26., 11.00  Köztársaságunk születésnapja. Ünnepé-
lyes kultúrműsor a Szlovák Köztársaság megalakulásának
19. évfordulója alkalmából a Nagymegyeri VMK színházter-
mében.
Január 27., 20.00 oPERETT GÁLA. Észak- Komárom, Vá-
rosi Művelődési Központ, Vár u. 1. Belépő: 13 €.
Január 28., 10.00-18.00 Esküvő kiállítás a WF Park étter-
mében. Belépés ingyenes!
Január 28., 19.00 a komáromi Mocca Café and Barban
Benkő Géza előadása, belépődíj 3 €.
február 3., 19.00 a komáromi Mocca Café and Barban
Zsapka Attila koncertje, belépődíj 3 €.
február 1-2, 10.00 Szegény Dzsoni és Árnika - Jókai Színház.
február 3., 19.00 Sári bíró - Jókai Színház.
február 3. KÁRPÁTIA KoNCERT, 
Észak-Komárom, Sport u. 1.
Kapunyitás: 19.00. Vendégzenekar: 
Cool Head Klan, 20.00 Kárpátia, 21.00.
február 11., RÉV – Magyar Kultúra Háza. MARLEY 67, 
Ladánybene 27 dupla koncert. Kezdés: 21.00. 

KiÁLLíTÁSoK
Január 28-án Komáromi Szabadidőközpont, Rozmaring u.
2 - PATCHWoRK kiállítás.
Január 27-ig A budapesti „HUBA“ képzőművészeti 

csoport kiállítása. Észak-Komárom, a mú-
zeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8.

Január 27-ig A Komáromi Művészeti Alapiskola volt növen-
dékeinek kiállítása 
Észak-Komárom, a múzeum és könyvtár épülete, 
Nádor u. 8. Az iskola alapításának 150. évfordulója alkal-
mából.
Január 28-ig Szkukálek Lajos – festmények, Észak-Komá-
rom, Zichy Palota, Klapka tér 9.
Január 31-ig Újjászületett műemlékek c. kiállítás, 
Észak-Komárom, Limes Galéria, Ferencesek utcája 31.
Január végéig Szolcsan Joy József 
„Megint itt vagyok“ című karikatúra- kiállítása a Csemadok
Galériában.
február 3 – március 2. 
K.ART.E  - Észak-Komárom, a múzeum 
és könyvtár épülete, Nádor u. 8.
A Komáromi Alkotóművészek Egyesületének 
tagsági kiállítása.

Az egyházak ökumenikus imatalálkozói keretében ve-
tített  -  képes előadásra kerül sor, melynek során Komá-
rom katolikus, evangélikus és református templomait mu-
tatjuk be. Az előadás 2012. január 25-én, szerdán 18 óra-
kor kezdődik a Nádor utcai katolikus plébánián. Közre-
működik a Dél-komáromi Evangélikus Egyház énekkara.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kos

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Humor

Utazás

Jean-Dominique Bauby az Elle France
főszerkesztője volt. Negyvenhárom
éves korában súlyos szélütés követ-
keztében kómába esett. Húsz nap
múlva tért magához, lebénulva.

Szkafander és pillangó • 21.30 • Duna 

Tokaj a világ legjobbjai között
A világ 10 legjobb borturisztikai desztinációja közé vá-

lasztotta az amerikai Wine Enthusiast Magazin Tokajt. A
szaklap szerint azonban nemcsak a borok, de a gasztronó-
mia és a számos programlehetőség miatt is érdemes felke-
resni a térséget. A térség számára ez az elismerés az elkö-
vetkezendő években számos, a kontinensre érkező tenge-
rentúli turistát jelenthet. A tervek szerint a 2012. január 1-jén
hatályba lépett Világörökségi Törvény megfelelő keretet te-
remt majd a meglévő értékek védelmének és a további fej-
lesztéseknek.

Omlásveszély fenyegeti Pompejit
Az ókori Pompeji fennmaradt építményeinek csaknem het-

ven százalékát fenyegeti omlásveszély. Utoljára 2011. de-
cember 22-én Loreius Tiburtinus házának oszlopa dőlt le. A
csaknem 66 hektáros ásatási terület turisták által látogatott
részén a sürgős helyreállításokra idén 1,2 millió eurót szán-
nak. A műemlék megőrzésében segít az évente eladott 2,3
millió belépőjegy is.

A falusi orvos iszonyatos
sebességgel száguld végig
a falu főutcáján.

- Vigyázz – figyelmezteti a
felesége -, mert megállít a
rendőr!

- Nem hiszem. Azt mond-
tam neki, hogy egész nap
maradjon ágyban.

☺ ☺ ☺
Az indián család ül a tűz

körül. A kicsi egyszer csak
piszkálni kezdi a tüzet. Rá-
szól az apa:

- Kisfiam! Ne bántsd a te-
lefont!

☺ ☺ ☺
- Képzeld, a falióránk lee-

sett a falról! Ha egy másod-
perccel hamarabb történik,
pont az anyám fejére zuhan!

- Ez a rohadt óra mindig is
késett…

Horoszkóp



5.55 Ma reggel 9.05 Afrika gyöngyszemei 9.55 Vilmos herceg és Cat-
herine 11.10 Párizsi helyszínelők 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Rondó 13.50 Angi jelenti 14.20 Négy szellem 15.20 Angyali
érintés 16.05 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy
van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sport  20.15 Elcserélt lá-
nyok 21.00 DTK 21.55 Az Este 22.30 Az elszánt diplomata

5.55 Ma reggel 9.00 Természetfilmesek és egyéb állatfajtál 9.25
TED-sorozat 9.50 Kodály Zoltán 10.00 Tudásakadémia 11.00 Magyar
retro 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 A lisz-
szaboni villamos 14.00 Magyarország 2000 14.30 Esély 15.00 Kor-
társ 15.25 Aranymetszés 16.20 Mindentudás Egyeteme 17.10 English
4U 17.35 Família Kft. 18.00 Angyali érintés 18.50 Esti mese 19.15 Ve-
szélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Műkorcsolya és jégtánc Eb.
22.10 Maradj talpon! 23.05 Stingers 23.55 Drága doktor úr

6.40 Kisváros 7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép
9.05 Emma 10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.00 Horvát krónika
11.30 Ecranul Nostru 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Élő
népzene 14.40 Szerelmes földrajz 15.15 Törzsasztal 16.10 Veszély-
ben 16.40 Az autózás legendái. Karl Kling 17.15 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver,
20.30 Nyolc évszak 21.30 Hírek 21.40 Te rongyos élet 23.30 Sport
23.35 Koncertek az A38 hajón.

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek
9.40 Teleshop 11.15 Titkok szigete. Dánsvéd- ném. film 13.10 Eva Luna
14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola, 40. 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna, 93. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-
rosszban 21.05 Bumeráng Am. vígjáték 23.20 Aktív 

7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.10 Asztro-show 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál 15.15
Sue Thomas – FBI  16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva Am.
sor., 107. 18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt  21.00 Való-
Világ  22.10 Dr. Csont  23.15 Tudorok 

STORY TV
12.10 Ramona, 16. 13.10 A végzet hatalma. 14.10 A szerelem tengere,
41. 15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán, 52. 18.30
McLeod lányai I., 9. 19.30 Frank Riva. 20.30 Miss Marple 22.40 Az első
bevetés, 19. 23.45 Kémvadászok

13.25 Az ördög jobb és bal keze 2. Ol. akcióvígjáték 15.40 Tinisztár a
pácban. Am. vígjáték 17.20 Szörfös nindzsák. Am. akcióvígjáték 18.55
Nyomul a banda. Am. vígjáték 21.00 Férfi becsület. Am. film 23.25
Hideg fejjel. Ang. thriller

VIASAT
7.30 Vészhelyzet  8.20 Gyilkos srok 9.15 Miami Vice 10.10 Harlequin:
Áruló szépség 11.55 Gordon Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami hely-
színelők 15.35 Nyomtalanul  16.30 Nyomtalanul 17.25 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: Los Angeles 22.55
CSI: Miami helyszínelők 23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

7.45 Vetélkedő 8.15 Családi vetélkedő 9.05 Riporterek 9.35 Maigret
felügyelő 11.10 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,
sport 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Sporthírek 19.55 Időjá-
rás-jelentés 20.05 Vér és rózsa Ol. sor., 4/3. 21.35 Doktor House
22.20 Hírek, sport 22.45 Büntető zászlóalj Orosz háborús sor.

8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja 10.20 Hírek magyar nyelven
10.25 Magyar magazin 10.55 Fókusz 11.35 Az elvesztett otthon  12.00
Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Folklórműsor 13.40 Ügyintézés
a hivatalokban 14.05 Rendőrségi magazin 14.35 Tájékozódás 15.05 Az én
történetem 15.30 Horgászma. 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00
Integrálj! 17.30 Körzeti híradók 17.55 Japán  18.30 Esti mese 18.35 Hana
Meličková 18.45 Vadászma. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A
Vigadó ünnepélyes megnyitója 21.30 Kommentár 21.55 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.25 Cobra 11 11.05 Walker, a texasi kopó
12.40 Nyomtalanul 13.25 Hírek 13.30 Las Vegas: Kaszino 14.20 Monk
15.10 Míg a halál el nem választ 16.00 NCIS III 17.00 Híradó 17.30 Ref-
lex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kcsi 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Árnyak városa 2. 21.30 Világvége 23.15 Éjszakai hír-
adó 23.40 NCIS 

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.20 Panelházi tör-
ténetek 10.20 Az új házunk 11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55
Lakáskultúra 13.30 Dr. Csont 14.20 Gyilkos elmék 15.15 C.S.I.: New York-
i helyszínelők 16.10 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.25 Családi panzió, 14.
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek 21.15 Dr. Csont  22.15 Ártatlanok  23.15 A börtön királyai

9.05 Afrika gyöngyszeme 10.00 DTK. D. Tóth Krisztashow 10.55 Ba-
buka és a purgálás. Fr. tévéfilm 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kár-
pát Expressz 12.55 Pamende 13.25 Esély 13.55 Valóságos
kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00 Ve-
szélyes szerelem 16.40 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megfa-
kad a torkán 21.10 Mindenből egy van 22.05 Az Este 22.40 Négy szel-
lem 23.35 Családom és egyéb emberfajták

9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Retrock. Generál 10.00 Válaszd
a tudást! 11.00 Magyar bulizene 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Járóföld 13.25 Pódium 14.10 Szép otthonok, remek házak
14.35 Vigyázz, kész, dzsessz! 15.10 A tánc legendája, 4. 15.35 Inno-
váció az emberért 16.00 Sírjaik hol domborulnak… 16.25 Mindentu-
dás Egyeteme 2.0 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali
érintés 18.55 Esti mese 19.20 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35
Műkorcsolya és jégtánc Eb 22.30 Maradj talpon! 23.20 Stingers

6.40 Kisváros  7.40 MacGyver 8.35 Térkép  9.00 A világ felfedezése
10.00 Család-barát 11.00 Rondo 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Nyelvőrző 14.45 Pannonia 3 keréken 15.10 A nagy tevefutta-
tás 16.05 Auguste Renoir 16.10 Izőrzők 16.40 Emlékezzünk – Cor-
vus-Kora Róbert: Holokauszt című képe Magy. dok.film 17.15 Kisváros.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
MacGyver 20.30 Sólyom és galamb  21.30 Nicky családja Cseh-szlov.
dok.film 23.05 Dunasport 23.10 A félelmen túl 

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek
9.45 Teleshop 11.20 Szavak és érzések Am. vígjáték 13.10 Eva Luna,
14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola. 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna, 94. 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.05 Kémjátszma Am. thriller 23.15 Aktív 

7.35 Reflektor reggel 7.45 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Má-
sodik esély 10.20 Top Shop 12.10 Asztro-show 13.15 A szív útjai, 121.
14.15 Trükkös halál, 5. 15.15 Sue Thomas – FBI II. 16.15 Az éden titkai
17.20 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt
21.00 ValóVilág  22.10 CSI: Miami helyszínelők  23.15 Ments meg! 

STORY TV
12.10 Ramona, 17. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Poirot novel-
lák 18.30 McLeod lányai 19.30 Frank Riva 20.30 Született feleségek
22.35 Doktor Addison 23.45 Kémvadászok

13.40 Tinisztár a pácban. Am. vígjáték 15.20 Tűzpróba. Kanad. akci-
ófilm 17.05 Légörvény 4.18.45 Az ügyfél. Am. thriller 21.00 Végképp
eltörölni. Am. akciófilm 23.10 Terror a tenger alatt. 

VIASAT
7.35 Vészhelyzet  8.25 Gyilkos sorok  9.20 Miami Vice 10.15 Columbo:
Gyilkosság, füst és árnyék  12.00 Gordon Ramsay 12.50 Monk – Flú-
gos nyomozó 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25
Miami Vice  18.25 Gordon Ramsay 100. 19.20 Két pasi – meg egy
kicsi 115. 19.50 Vérmes négyes 20.45 Mike és Molly 21.10 Törjön ki a
frász! 23.10 CSI: Miami helyszínelők 

7.55 Vetélkedő 8.20 Családi vetélkedő 9.10 Sítlusmagazin 9.40 Maig-
ret felügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Együtt jártunk 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca Orosz
filmsor., 15. 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Fenomén  17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, Sporthírek 19.55 Idő-
járás-jelentés 20.05 Poplegendák Olympic 22.05 Éjszakai hírek, sport
22.30 A Ted Bundy-sztori Am. krimithriller 23.55 Maigret felügyelő

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja  10.25 Hírek magyar nyelven
10.35 Romamagazin 11.00 Fókusz  11.40 Japán 12.10 Élő körkép
12.45 Az Elán együttes 13.15 A zsidó kultúra nyomában 13.50 Idő-
sebbek klubja  14.20 Integrálj! 14.50 Gyógyászat 15.55 Magyar nyelvű
vitaműsor 16.30 Fókusz 17.00 Pöstyén 17.30 Körzeti híradók 18.00
Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 Középpontban az ember 19.00 Hír-
adó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Természetfilm 20.55 Família
21.30 Kommentár 22.00 Szerelem cseh módra 22.25 Ragtime

MARKÍZA
9.25 Cobra 11  11.05 Hagyj élni!  thriller 12.40 Nyomtalanul 13.25
Hírek 13.30 NCIS 14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ  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 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15
Volt egyszer egy igazság. Am. film 22.00 Halálos fegyver 3.

JOJ
7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek10.20 Az
új házunk 11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra 13.30
Dr. Csont 14.20 Gyilkos gondolatok  15.15 C.S.I.: New York-i helyszí-
nelők 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.25 Családi panzió 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Jackie Chan:
Londoni csapás Am. film 22.40 Végítélet. Am. akciófilm

6.25 Anno 6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymet-
szés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-
kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30
Melissa és Joey 13.55 A fagy birodalma 14.45 Corrina, Corrina Am.
film 16.40 A Szövetség. Biblia vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjá-
rás-jelentés 20.15 A DAL – Eurovízió 2012 – hazai elődöntő 22.00
Fehér tenyér Magy. film 23.45 Ketten. Polyák Lilla és homonnay Zsolt
lemezbemutató koncertje

6.55 Ma reggel 8.59 Gyerekeknek 11.55 Hagyományok őrzői 12.00
Hogy volt!?  13.00 Elrejtett tájak 13.30 12 hónap az erdőn. Júliu 13.55
Kántor. 15.00 Műkorcsolya és jégtánc Eb. Férfi ak 17.00 Magyarország
története 17.25 Európa pályaudvarai 17.55 Mi micsoda 18.25 Süsü, a
sárkány 18.55 Esti mese 19.10 Szerelmem Afrika 24/7. 20.00 Híradó
20.35 Műkorcsolya és jégtánc Eb. Nők 22.30 Corrina, Corrina Am. film

6.00 Gyerekeknek 7.40 Zorro, 52/7. 8.05 Daktari, 89/31. 9.00 A sze-
leniták titka, avagy utazás a Holdra. Fr. mese 10.15 Egészség + 10.45
A hűség – Advent Andrásfalvy Bertalannál, 2/2. 11.40 Duna anzix,
60/4. 12.00 Híradó 12.15 Határtalanul magyar 12.45 Vannak vidékek
13.15 Vissza Sherwoodba. Ang.–kanad. sor., 13/1–2. 14.10 Munka-Társ
14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.10 Hogy volt?! Ki Mit Tud… 16.15 A
pármai kolostor Fr. film, 2/1. (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Pannonia 3 keréken 19.00 Duna színház A tökfilkó. Tévéjáték
20.40 Szarka Tamás: Két dal – Tánc a hóban, Daráló 21.05 Váltság
Nobel-díj Am. film 22.55 Dunasport 23.10 Liftmesék Ausztrál film

6.25 TV2-matiné 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap 11.30 Egy tini nap-
lója 12.30 Gyilkos számok  13.30 TopSpeed 14.00 AutóGuru 14.30
Xena 15.30 Bűbájos boszorkák IV., 81. 16.30 13-as raktár  17.30 Hawaii
Five-0 Am. krimisor., 10. 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 A mag.
22.05 D-Tox. 

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30 Asztro-show 11.25 Házon
kívül (ism.) 12.00 Autómánia 12.40 Vác–FTC női kézilabda- mérkőzés.
Élő 14.20 A-HA 14.25 Eltűntnek nyilvánítva 15.25 Őslények kalando-
rai 16.25 Michael. Am. film 18.30 Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30
Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 21.20 ValóVilág  22.30 Végzetes kitérő 

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 9. 8.20 Dallas 12.10 McLeod lányai  15.00
Váratlan utazás 17.00 Folytassa, főnővér!  18.30 Kalózok kincse. Am.
kalandfilm 20.30 A vadló. Kanad. film 22.30 David Copperfield. 

13.25 Csonthülye.  15.20 Tűzoltó kutya. Am. akcióvígjáték 17.20 Ve-
gyünk új mamit! Am. vígjáték 18.55 Benjamin közlegény. 21.00 A sze-
relem hálójában.  23.15 Véres vakáció. 

VIASAT
7.35 A szépség és a szörny  8.30 Por-irtók 8.55 Zsírégetők 9.45 Ha-
lottnak a csók 10.35 Dawson és a haverok  12.15 Szívek szállodája
13.05 Egy kapcsolat szabályai  13.30 Vérmes négyes 14.20 Mike és
Molly  14.45 Tíz elveszett év 16.45 Van, aki forrón szereti.  19.00 Re-
neszánsz szerelem.21.00 Könnyed erkölcsök. Ang. vígjáték 22.50 Hol-
tak hajnala 

7.00 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum meséi 8.25 Sportvetélkedő gyere-
keknek 9.00 Találd ki, ki hívott meg? 9.25 Fenomén Junior 10.00 Pople-
gendák Olympic 12.00 Autószalon 12.55 Adam Šangala 14.05 Büszkeség
és balítélet 16.00 Hondo Am. western 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00
Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.05 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 A pilóta  Ol.
filmdráma 23.05 Sporthírek 23.15 Egy különös éjszaka. Am. film

8.20 Hétvége8.45 Extr@francais, 13/3. 9.10 Hallássérültek tévéklubja
9.40 Biatlon Eb. Élő közvetítés 11.25 Tempó. Közlekedési magazin 11.40
Természetfilm 12.40 Biatlon Eb 14.35 Nyugdíjasok klubja 15.00 Ügyin-
tézés a hivatalokban 15.30 Kapura 16.15 Farmergazdaságok 16.30
Tesztmagazin 16.40 Esküvő menyasszony nélkül 17.35 Mozdulj! 18.05
Úton 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája. Betlér 19.00
Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 Megaépületek 20.55 Őrangyalok.
21.20 Csehszlovák filmhét 21.35  Lacombe Lucien. Fr.–ném. film 

MARKÍZA
8.10 Bűbájos boszorkák 9.00 Karibi vakáció Am. vígjáték 10.30 Jóba-
rátok11.15 Drakula halott és élvezi. 12.55 Bumeráng 15.05 Harry Pot-
ter és Bölcsek köve  17.45 Hírek 17.50 Beugró 19.00 Híradó 19.50
Időjárás-jelentés 20.00 Sporthírek 20.15 Hajsza a föld alatt  22.15 Az
idegen Kand. akcióthriller

JOJ
8.20 Hivatásosok 12. 9.15 Szabadnapos baba. Am. vígjáték 11.10 Rock-
suli. 13.10 Jackie Chan: Londoni csapás. Am. film 15.30 Mr. Doubtfire
18.00 A Geissen család 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 19.59 Időjárás-jelentés 20.15 Mennyei királyság Am. film 0.10 A
barbár – legenda a szellemharcosról Am.–kanad. akciófilm
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6.55 Ma reggel 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Ka-
tolikus krónika 9.45A hajnal hírnökei 10.10 A sokszínű vallás 10.25 Evan-
gélikus ifjúsági műsor 10.30 Baptista magazin 11.00 Baptista
istentisztelet 12.01 Hírek 12.05 Szellem a palackból... 12.35 Anno.
13.05 Időkerék: Binche városa. Fr. dok.film 13.25 Út Londonba… 13.55
Telesport 14.30 Műkorcsolya és jégtánc Eb. Gála 17.10 Róza néni elin-
tézi Tévéjáték 18.05 Rex Rómában 18.55 A Lényeg. 19.30 Hírek, időjá-
rás 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 88 perc. 23.20 Szibériai
borbély 1–2.

5.29 Főtér 6.55 Ma reggel 8.55 Gyerekeknek 11.50 Hagyományok őrzői
12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 A hajnal hírnöke
13.05 A sokszínű vallás 13.20 Evangélikus ifjúsági műsor 13.25 Bap-
tista magazin 13.50 Baptista istentisztelet 14.55 Az Árpád-kor temp-
lomai 15.05 12 hónap az erdőn. Augusztus 15.30 Magyarország
története 15.55 A DAL – Eurovízió 2012 – hazai elődöntő, 1. 17.25 Eu-
rópa pályaudvarai, 9/7. 17.55 Mi micsoda 18.25 Süsü a sárkány, 8. 19.00
Esti mese 19.15 Szerelmem Afrika 20.00 Híradó 20.35 A Lényeg 21.05
Színésznők bálja Fr. film 22.50 Műkorcsolya és jégtánc Eb. Gála

6.30 Gyerekeknek 7.10 Szimba, az oroszlánkirály, 52/33. 7.35 Zorro,
52/8. 8.05 Daktari, 89/32. 9.00 Isten kezében 9.25 Élő egyház 9.55
Isten kezében 10.30 Beavatás 11.00 Világ-Nézet 12.00 Híradó 12.10
Vers 12.15 Élő népzene 12.45 Lyukasóra 13.15 Rosszcsont kalandjai,
50/33–34. 14.15 Csellengők 14.45 Arcélek 15.15 Hazajáró 15.45 Múl-
tidéző 16.20 Gyalog a mennyországba. Magy: film (ff .) Fsz.: Latinovits
Zoltán, Törőcsik Mari, Krencsey Marianne, Bástilajos, Avar István 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.05
Amerikai éjszaka Fr.–ol. film 22.00 Klubszoba 22.55 Dunasport 23.10
Porrá leszünk 

6.45 TV2-matiné 9.10 Ability  9.40 Nagy Vagy! 10.35 Stahl konyhája
11.05 Kalandjárat  11.35 Borkultusz 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Sim-
lis Jack, a karibi szuperkém, 19. 13.05 A kiválasztott – Az amerikailát-
nok, 4. 14.05 Monk  15.05 Bűbájos boszorkák 16.05 A mag. Am.-ang.
akció sci-fi (ism.) 18.30 Tények  19.00 Napló 20.05 Álmomban már látt-
alak. Am. film 22.00 Frizbi 23.00 Célkeresztben 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop 11.25 Törzsutas
11.50 Havazin 12.20 Jéglovagok  14.25 Eltűntnek nyilvánítva 15.25
Döglött akták 16.25 Csonthülye. 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11.  10.
20.00 Valóvilág 22.50 Tigris brigád Fr. akciófilm

STORY TV
8.00 Dallas, 79–81. 12.00 McLeod lányai I., 9–10. 14.00 Értelem és ér-
zelem, 1–2–3. 17.00 Folytassa, forradalmár! Am. –kanad. vígjáték
18.30 Mokaszin. Ausztrál vígjáték. Wallace elismert szakember, akinek
a termelékenységi hatásfok növelése a specialitása. 20.30 A Lámpás
domb. Kanad. film 22.30 David Copperfi eld. Ang.- am. filmdráma

13.20 Anthony Zimmer. Fr. thriller 14.55 A szerelem hálójában. Am.
vígjáték 17.10 Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se! Am. vígjá-
ték 19.10 Mindent bele, fi úk! Ol. akcióvígjáték 21.00 Kémek a Sasfé-
szekben. Ang.–am. háborús film 0.00 Atomcsapda. Am. akciófilm

VIASAT
6.20 Egy kórház magánélete 7.15 A szépség és a szörny  8.10 Topmodell
leszek! 9.00 Smallville 9.50 Szívek szállodája 10.40 Szex és New York light
11.45 A nagy házalakítás 13.30 Extralarge: Jo-Jo. 15.15 Reneszánsz sze-
relem.  17.15 Álom.net. 19.10 Harmadik műszak  20.05 CSI: A helyszíne-
lők 21.00 Nikita  21.50 Egy szőkénél jobb a kettő 23.40 Mi a franc van?

6.55 Rajzfilmsorozsatok 8.20 Góóól. Sportvetélkedő 8.50 A kis csóna-
kos lámpása. Tévéfilm 10.05 Földünk varázslatos helyei. Fr. sor., 10/3.:
Mikronézia 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.05 Poirot története: Macska a galambok kö-
zött. Ang. krimi 15.45  Az állomásfőnök. Cseh filmvígjáték 16.45 Pos-
taláda  17.45 Stílusmagazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.45
Sporthírek 20.00 Időjárás 20.05 Landolás. 1–2. 22.50 Sporthírek 23.00
Lefújva. A hétvége mérkőzései 23.30 Poirot történetei 

8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.10 Farmergazdaságok 9.30 Tesztm-
agazin 9.40 Biatlon Eb. Élő közvetítés 10.55 Gyerek–szülő viszony a
pubertás korban. Dok.film 11.10 Nagyszakállú Mesejáték 12.40 Biatlon
Eb. Élő közvetítés 14.10 Tájékozódás Egyházi magazin 14.40 Az én tör-
ténetem A megbocsátás 14.50 Megahidak 15.55 Família.  16.25 Őran-
gyalok 17.00 A Szlovák Televízió 55 éve, 9/2. 18.00 Régmúlt idők
nyomában 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai elit galériája. Milan Pro-
fant 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.50 Időjárás 20.00 A tát-
rai csúcsok története 20.30 Túléltem a halálomat. Csehszlov.
filmdráma 22.05 Művészet 2011 22.35 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
6.15 Wallace és Gromit Az elvetemült veteménylény 7.30 Harry Potter
és Bölcsek köve.  10.05 Jóbarátok  11.00 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza
kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal Polgárjogi ügyek
14.00 Mr. Bean 14.25 Winnetou 16.10 Hírek 16.15 Rettegés a fedélze-
ten.  18.10 Hírek 18.15 Szomszédok 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00
Sporthírek 20.15 Constantine – A démonvadász 

JOJ
6.25 Krimihíradó 6.55 Hannah Montana: A film. 8.45 Glee II. – Sztárok
leszünk.  19. 9.40 A Simpson család 11.00 Szellemekkel suttogó 11.55
Szellemekkel suttogó  12.50 Mr. Doubtfire – Apa csak egy van. Am.
vígjáték 15.20 Beverly Hill-dili Am. vígjáték 17.15 Topsztár 18.20 La-
káskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó 20.15 Némo nyomában
22.20 C.S.I.: Miami helyszínelők 23.20 Beverly Hill-dili Am. vígjáték
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michelle Williams kiborult, amikor megtudta, filmet akarnak
készíteni volt kedvese, Heath Ledger tragédiájáról. A szí-

nésznő, akinek egy kislánya is született Ledgertől, állítólag azt
fájlalja, hogy a 2008 januárjában elhunyt Heath Ausztráliában
élő családja csak pénzt akar szerezni a filmből. „michelle
eleve utálja, ha feltépik a régi sebeket, attól pedig végképp un-
dorodik, hogy Heath családja pénzt akar csinálni az emléké-
ből“ – mondta a színésznő egyik barátja a National Enqui-
rernek.

Az életrajzi mozi állítólag Heath korai gyermekéveitől, egé-
szen addig a tragikus éjszakáig mutatja be Ledgert, amikor
gyógyszertúladagolásban meghalt.

február 10-től újra képernyőn a magyar popkultú-
rát sok éve meghatározó tehetségkutató, a Meg-

asztár! A TV2 zenés show-műsora már a hatodik
szériával jelentkezik, melynek műsorvezetői a csa-
tornához visszatérő Liptai Claudia és Tilla lesznek.

Senki nem lepődött meg azon, hogy Martin Scorsese
nyerte idén a legjobb rendezőnek járó Arany Gló-

buszt, hiszen A leleményes Hugo remekmű a javából.
Annál szokatlanabb viszont, hogy legújabb munkája
családi film, amelyben a mester azon kívül, hogy szó-
rakoztat, a mozi varázsa előtt is tiszteleg. „Az a helyzet,
hogy végre szerettem volna egy olyan filmet csinálni,
amit a 12 éves kislányom, Francesca is megnézhet“ –
mondja Martin Scorsese. „A legtöbb munkámat ugyanis
még nem láthatta, annyira kegyetlenek: folyik a vér és
mindenki csúnyán beszél. Francescával jó barátok va-
gyunk, rengeteg időt töltünk együtt, ezért munka köz-
ben egy kicsit az ő szemével is láthatom a világot."

Humorista lesz az énekesből
Gyurcsik Tibor, az X-Faktor énekese hamarosan a Duma-

színházba lép fel egy Michael Buble esttel, és mellette egy
kis stand up comedy  is kerül az előadásba. Malek Miklós volt
mentoráltjától nem áll messze a humor, már az X-Faktor alatt is
rendszeresen szórakoztatta társait.  Nem kell a szomszédba
mennie egy kis hülyeségért - ahogy mondta, családi, baráti kör-
ben mindig ő a nagy nevettető. Tibor éppen ezért örült annyira
a felkérésnek, boldog, hogy az éneklés mellett belekóstolhat a
stand up comedy világába is. Előre szólt, hogy készüljenek X-
Faktoros társai, mert egy kis pikáns humorral fűszerezve lerántja
róluk a leplet.
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Scorsese kislányának rendezett mozit

Február 10-én indul a
Megasztár 6. szériája

Az eljegyzésre karácsonykor került sor. Az énekesnő úgy fo-
galmazott, hogy még az esküvő előtt szeretne kijutni az Euro-

víziós Dalfesztiválra, ahová testvéreivel közösen jelentkezett, és a
magyar válogatón bejutott a legjobb húsz közé. „Az kicsit megne-
hezíti a helyzetet, hogy Ben Amszterdamban él, és sokszor az in-
terneten próbálunk hármasban, de hamarosan hazautazik, és élő-
ben is gyakorolhatunk. De Zsombor is bekapcsolódik a munkála-
tokba” – árulta el Linda, aki párjával már megegyezett abban,
hogy Magyarországon tartják az esküvőt. „Nem óriás esküvőt sze-
retnék, de mindenképpen úgy akarjuk, hogy ott legyenek azok, aki-
ket szeretünk” – mondta a boldog énekesnő.

Szavak és érzések • 11.20 • Tv2
A tizenegy éves Eliza szülei (Richard
Gere és Juliette Binoche) csak a saját
gondjaikkal vannak elfoglalva. Amikor a
kislányról kiderül, hogy remek érzéke van
a helyesíráshoz, a családi rend felborul.

Miklós nagyreményű, de egy sérü-
lés miatt félbeszakadt tornászkarri-
erjét követően edzőként érkezik Ka-
nadába. Magával hozott stílusa mi-
att nehezen tud beilleszkedni új he-
lyén.

Fehér tenyér • 22.00 • M1

Film készül a tragikus sorsú színészről

Jön az év magyar celebesküvője

Justin Quayle (Ralph Fiennes), a
Kenyában dolgozó brit diplomata
feleségét holtan találják. A férfi el-
határozza, hogy kideríti, mi történt
szerelmével. A szálak egy gyógy-
szervállalathoz vezetnek.

Az elszánt diplomata • 22.30 • M1
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Röplabda

Továbbra is vezetnek a Bauringosok
Három fordulóval a bajnokság

vége előtt tartja előnyét a Bauring
City, és amennyiben a hátralévő
mérkőzéseken sem botlik meg,
úgy természetszerűen… Persze,
még minden megtörténhet, hi-
szen a 10. fordulóban a még szin-
tén veretlen Anaplast Team lesz
az ellenfél, és ezen a mérkőzésen
minden lehetséges. Az ellenfél
gólzsákja, Lucza nagyon belelen-
dült, hiszen az utóbbi két mérkő-
zésen 14 alkalommal zörgette
meg a hálót.

A 7. forduló eredményei:

Barracuda – Slovakent 9:3 (3:0),
Soldan 3, Janík, Králik és Tóth 2-2 –
Nagy Jenő 2, Rigó

oxigén – Shiva 8:3 (3:2), Konc 3,
Lérant és Tárnok 2-2, Nagy József –
Cséplő 2, Koštialik 

Cars Team – Anaplast Team 0:19

(0:9), Lucza 10, Mátyus 4, Šátek 2,
Bucsi, Kovács, Maríkovec G.

ŠKP – Young Boys 5:3 (2:2), Be-
lenčík 2, Podlucký, Kmeť, Lipták –
Cong, Mihálik, Tokár 

Selye University – Králik TV 8:2
(5:0), Kunyík 3, Boros és Ravasz 2-
2, Vankó Cs. – Greschner, Riszdor-
fer P.

Bauring City – Nova Roll 5:3
(3:1), Sýkora 2, Gere, Méhes, Szó-
rád Cs. – Mészáros, Eugen W.
Speck, oršolík

A 8. forduló eredményei: 
Slovakent – Shiva 6:10 (2:4),

Nagy Jenő 3, bazinský 2, Hluško –
Koštialik 5, Kocsis 3, Cséplő, oláh 

Anaplast Team – Králik TV 8:1
(5:0), Lucza 4, Mátyus 3, Agg – Fá-
bik A.

Cars Team – Young Boys 1:6
(0:2), Apagyi – Mészáros 2, Bakos,
Cong, Dékány, Mihálik 

Barracuda – Nova Roll 3:5 (2:2),
Hronec, Králik, Tóth – Pásztor F. 3,
Kürthy, Hübsch 

Selye University – Bauring City
4:9 (2:3), Sárai 4 – Martonoši Št. 3,
Gere és Sýkora 2-2, Zilizi, Méhes 

oxigén – ŠKP 11:4 (7:3), Czanik 4,
Konc és Mlynár 2-2, Tárnok, Vígh, Zsi-
dek – Pásztor A. 2, Blaškovič, Kmeť

A tabella állása

1. Bauring City 8 8 0 0 66:21 24
2. Nova Roll 8 7 0 1 69:20 21
3. oxigén 8 6 1 1 57:25 19
4. Anaplast Team 8 5 3 0 59:24 18
5. Barracuda 8 5 0 3 67:33 15
6. Shiva 8 4 0 4 43:38 12
7. Young Boys 8 3 1 4 32:37 10
8. Selye University 8 3 0 5 45:38 9
9. ŠKP 8 2 2 4 36:49 8

10. Slovakent 8 1 1 6 33:53 4
11. Králik TV 8 0 0 8 16:70 0  
12. Cars Team 8 0 0 8 10:125 0

A góllövő lista élvonala: 21 –
Lucza (Anaplast Team) 20 – Mészá-
ros (Nova Roll) 16 – Soldan (Barra-
cuda), Konc (oxigén) 13 – Gonzáles
(Bauring City), Ravasz (Barracuda)
12 – Králik (Barracuda)11 – Gere és
Méhes (Bauring City, Pásztor A.
(ŠKP) 10 – Mátyus (Anaplast Team)
Martonoši Št. (Bauring City) Pásztor
F. (Nova Roll), Koštialik (Shiva),
Nagy Jenő (Slovakent)

A 10. forduló párosítása
(2011. január 29. – vasárnap)

13 órakor: Cars Team – 
Slovakent

14 órakor: Anaplast Team – 
Bauring City 

15 órakor: Young Boys – 
Selye University 

16 órakor: Nova Roll – ŠKP 
17 órakor: Shiva – Barracuda 
18 órakor: Králik TV – oxigén   

Az egyre jobban fáradó, és álmossággal küzdő
gimisek reggel nyolc óráig küzdöttek nemcsak
egymás ellen, de energiatartalékaikkal is. Ekkor
kezdődött ugyanis a komáromi magyar alapisko-
lák tornája, amelyet végül a Munka Utcai Alapis-
kola diákjai nyertek meg, az Eötvös Utcai, illetve
a Jókai Mór Alapiskola előtt. 

Nem kétséges, ez a sikerélmény arra ösztökéli
majd a gimiseket, hogy jövő év elején újra meg-
rendezzék hagyományos rendezvényüket, és
még több diáktársukat csalják az iskola tornater-
mébe. 

Habán máté
Fotó: H.M.     

Huszonnégy órán át röpiztek 
Harmadik alkalommal rendezték meg a

Selye János Gimnázium felújított tor-
natermében a huszonnégy órás röplabda
találkozót. A déli 12 órakor kezdődő so-
rozat a gimi diákjainak mérkőzéseivel
kezdődött, majd később bekapcsolódtak
az iskola öregdiákjai és a komáromi fel-
nőtt férfi röplabdázók is. A gimnázium
tanárai is megvívtak egy csatát, ellenfe-
lük az ipari öregdiákjai voltak. Ezek vol-
tak az úgynevezett különmérkőzések,
amelyek alatt a „huszonnégy-órázó diá-
kok” pihenhettek.

Az ŠKP Komárom 

A Cars Team
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vartalan működését a baj-
noki idényben? – faggatjuk a
klubelnököt.  „Igen, össze le-
het. Elsősorban a nevezési
díjra, utaztatásra és a játék-
vezetői díjakra kell elkülöní-
teni a szükséges pénzösz-
szeget. meg vagyok győ-
ződve, hogy valamennyi klub
ezt az összeget megkapja
az adott település önkor-
mányzatától. Tudatosítani
kell, hogy ebben a bajnok-
ságban „kiemelt játékosokat”
fizetni, több mint luxus. meg-

győződésem az is, hogy
ahol 5 ezer eurót ad tevé-
kenységre az önkormányzat,
ott nagyobb gondok nélkül,
két ifjúsági csapattal együtt,
végig lehet játszani a baj-
nokságot. Sajnos azonban,
sok helyen néhány játékos
és az edző kimerítik a költ-
ségvetés nagyobb részét, a
klubok pedig pénzhiányról
kezdenek beszélni. A mi
esetünkben a városi önkor-
mányzat 35 százalékban fe-
dezi valós költségeinket, de

eddig így is meg tudtuk ol-
dani problémáinkat, és hálá-
sak vagyunk ezért a kicsiért
is. Persze, a mi helyzetünk
kissé specifikus, hiszen Ko-
máromban sok nagy egye-
sület működik, mi valahogy
kiszorultunk az érdeklődés
perifériájára. Ennek ellenére
keményen dolgozunk, és be
akarjuk bizonyítani a város-
vezetésnek életrevalóságun-
kat, hiszen így vagy úgy,
mindenképpen a várost kép-
viseljük” – mondja el a klub-
elnök. 

Komáromot képviselik,
mégsem Komáromban 
játsszák mérkőzéseiket. Mi
ennek az oka? – kérdezzük
az elnököt. „Tudjuk, hogy ez
így nem jó, sőt, talán ez is fé-
kezi klubunk fejlődését. A
2010-es idényben kezdődtek
a problémák, amikor még a
Komáromi Városi Stadion-
ban játszottuk mérkőzésein-
ket. Egyik esős vasárnapon,
a KFC egyik vezetője meg-
tiltotta, hogy lejátsszuk baj-
noki mérkőzésünket, a pálya
minőségének megőrzésére
hivatkozva. A meccset el kel-
lett halasztanunk, majd ké-
sőbb ez a helyzet megis-
métlődött. Akkor úgy döntöt-
tünk, hogy háttérbe húzó-
dunk, és keresni kezdtük a
megoldást. A keszegfalviak
„könyörültek meg rajtunk”,
ahol már második éve élvez-
hetjük a hazai pálya előnyét.
Végtelenül hálásak vagyunk
ezért a gesztusért. miután

feljutottunk a  Területi Baj-
nokságba, a kérdés újra na-
pirendre került, hiszen csak-
úgy, mint mindenütt, mi is a
saját szurkolóinkat szeret-
nénk kiszolgálni. Bár ismét
hallottunk, hogy  „maradja-
nak ott ahol vannak”, ennek
ellenére, az új együttműkö-
dés mégis kezd körvonala-
zódni. A KFC ugyanis belee-
gyezett, hogy téli alapozá-
sunkat az edzőpályán vé-
gezhessük el. Bízom benne,
hogy a 2012/2013-as idény-
től fel tudjuk teljesen újítani
együttműködésünket a KFC-
vel, és bajnoki mérkőzése-
inket újra a komáromi stadi-
onban tudjuk lebonyolítani.
Igaz, ezt még több tárgyalás
fogja megelőzni, de hiszem,
hogy Komáromban mindenki
tudatosítja, hogy mi is ko-
máromi klub vagyunk, ezt a
várost képviseljük, itt aka-
runk örömöt szerezni a szur-
kolóknak” – reménykedik
Róbert Mihalička. 

Milyen változások várha-
tóak a játékoskeretben? –
kérdezzük befejezésül az el-
nöktől. „mint a legtöbb he-
lyen, nálunk is várhatóak vál-
tozások. minden poszton
erősíteni szeretnénk, így
négy játékossal folynak a tár-
gyalások. Neveket mondani
még korai lenne, de talán
meglepetéssel is szolgálunk
majd. Távozási szándékát
eddig senki nem jelezte, re-
mélem, nem is fogja. Egyik
prioritásunk ugyanis az,

Hosszú távon merészebb terveket is szövögetnek 
fK Activ Komárom
Jelenleg régiónk egyik legfiatalabb klubja, a nagyszige-

tiek társaságában.  Igaz, a közvélemény nagy része a „leg-
fiatalabb” jelzőt Ifjúságfalvának tulajdonítja, de tudni kell,
hogy Ifjúságfalván nem most alakult, csak felújította tevé-
kenységét egy régebben sikeres klub.  A kezdetek 2004-
hez köthetőek, amikor Róbert mihalička és Slavomír Ďurčo
megalapították az FK Premium nevet viselő klubot. A
2007/2008-as idény felénél, egy „palotaforradalom” kö-
vetkeztében megszűnt ugyan létezni, de annak alapjain,
Róbert Mihalička, Ujvári László és Töltési Róbert egy új
klubot kezdett építeni. Ezzel a névvel tehát 2008 óta mű-
ködik a klub. Új játékosok érkeztek, de sokan azok közül
is visszatértek, akik már játszottak a Premium csapatában.
A csapat szerény körülmények között ugyan, de egyre
jobb eredményeket ért el a területi második osztályban,
mígnem a tavalyi idényben feljutott a járási elitcsoportba.
Újoncként a 12. helyről várja a tavaszi folytatást, de a
klubvezetés és szurkolóik szinte biztosra veszik, hogy a kö-
vetkező idényben is itt folytathatják szereplésüket. Sőt, ha
minden terveik szerint alakul, akkor már az „elit“ között is
a legelőkelőbb helyeket szeretnék megpályázni.     

A komáromi kék-sárgák egyik alapítójával, jelenlegi el-
nökével, Róbert mihaličkával beszélgettünk múltról, je-
lenről, jövőről. A mindig higgadt sportember, aki a lab-
darúgás mellett, a komáromi kosarasok között is nagy
népszerűségnek örvend, szinte elképzelni nem tudja
életét a sport szervezése nélkül. Beszélgetésünk közben
gyorsan kiderül, hogy az elnöknek kiforrott véleménye
van nemcsak saját klubjának tevékenységéről, de régi-
ónk labdarúgásának buktatóiról is.  

KLUBVEZETéS
Elnök: Róbert Mihalička
Klubtitkár: Töltési Róbert
metodikus: Vladimír Macek
Koordinátor: Kamocsai Tamás 

JÁTéKoS-KERET
Nagy Zsolt, Jozef Dorčiak, Angyal Imre, Csicsó Sándor,

Andrej Majerčík, Baráth Zoltán, Bese Sándor, Kocszkás Fe-
renc, Roman Belenčík, Martin Krakovský, Martin Kapus-
ňák, Peter Lipták, Filip Belej, František Kučera, Benkóczky
Péter, Töltési Róbert, Peter Fazekaš, Janík Gábor, Imrich An-
nuš, Edison de Jesús Escobar Valencia, Kovács Tamás, Ko-
vács Csaba, Csonka Nikolas, Vendégh László, Vankó Imre.

Edző: Ujvári László

Kézilabda
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Ünnepi, értékelő közgyűléssel nyitották
meg a 2012-es évet a Csallóközaranyosi

Kézilabda Klub tagjai. A közgyűlésen ott
voltak a csapatok játékosai, edzői, a klub tá-
mogatói – akik szerencsére egyre többen
vannak –, valamint több meghívott vendég
is. 

Megnyitó beszédet Varjú Éva, Csallóközara-
nyos polgármestere mondott. Röviden össze-
foglalta a kézilabda klub jelenlegi állapotát, de
visszatért a változások előtti időszakra is, mint -
egy összehasonlításként a mai állapotokkal.
Magát az értékelést Pint János, a klub új el-
nöke hajtotta végre, aki a több évtizeden át el-
nöklő Hegedűs Sándortól vette át a stafétabo-
tot. Az elnök elismerően szólt a helyi önkor-
mányzattal való együttműködésről, ami az
előző években nem volt problémamentes. A
problémákat azonban közös erővel elhárították,
így a klub főtámogatója továbbra is az önkor-

mányzat marad. A támogatás mértékéről azon
oknál fogva sem beszéltek, mivel a község költ-
ségvetését csak februárban fogadja el az ön-
kormányzat. Lényegesen változik a Kóczán
Mór Sportközpont arculata is, a község tovább
kívánja folytatni annak felújítását. Az elkövet-
kező három évben 407 ezer eurós beruházást
kívánnak végrehajtani a központon. A tető meg-
javítása, az épület hőszigetelése, a játéktér fel-
újítása és a szállodai rész szobáinak felújítása
szerepel a tervekben. A klubvezetés reklámfe-
lületek eladásával is megpróbál javítani anyagi
helyzetén.

Hosszú évek után ismét nagyszabású tornát
rendeznek február 4-én, a Kóczán Mór Sport-
központban. A torna egyben felkészülés is lesz
a tavaszi idényre, amelyre Peter Talár edző lá-
nyai a legnagyobb felelősségtudattal készül-
nek. A tornára  Győr, Dorog és Lég jelezte rész-
vételét. 

-dm-  

Értékeltek az aranyosiak APepita Tours Utazási iroda idén is meg-
szervezte hagyományos tornáját, bár az

egykor év végi tornaként megszokott baráti
összejövetel most újévi tornává alakult át, amit
a résztvevők örömmel nyugtáztak. A Hollóházi
Vándorserlegért ebben az évben négy csapat
küzdött meg, és ami már szintén hagyomány,
ismét nagyszerű mérkőzéseket látott a közön-
ség.  

A címvédő Kocsi Öregfiúk technikás csapata mel-
lett itt volt a Mosonmagyaróvári Volán, valamint az
Egyházkarcsai Ajax csapata is, a létszámot termé-
szetesen a Pepita Tours töltötte fel négyre. Min-
denki mindenkivel megmérkőzött, miközben a cím-
védő kocsiakat és a kétszeres győztes „Pepitákat”
a szervezők kiemelték, ami azt jelentette, hogy ők
nem játszottak két mérkőzést egymás után, és a
torna utolsó felvonásában is, egyfajta döntőként
csaphattak össze. A mosoniak kishíján rácáfoltak a
szervezőkre, hiszen azok remek játékkal legyőzték
a címvédő kocsiakat, ami azonnal más helyzetet te-
remtett a végső elszámolásnál. Persze, a döntőnek
beharangozott mérkőzés így is fontos volt, hiszen

„Ami az FK Activ jelenlegi
állapotát illeti, nos meg kell
mondjam, elégedett vagyok.
Az ősz folyamán meggyő-
ződhettünk a Területi Baj-
nokságban uralkodó erővi-
szonyokról, pontosan tudjuk,
mire vagyunk képesek eb-
ben a bajnokságban. Termé-
szetesen mint újoncnak, el-
sőszámú célunk a bennma-
radás, de gondolom, ezzel
különösebb problémáink
nem lesznek. Sőt, ha a tava-
szi idénynek is hasonló lel-
kesedéssel vágnak neki já-
tékosaink, akár a mezőny
közepén is végezhetünk.
Ami hosszú távú terveinket
illeti, én személy szerint ma-

ximalista vagyok. Bár sze-
rény körülmények között dol-
gozunk, játékosainknak
olyan feltételeket igyekszünk
teremteni, hogy valameny-
nyien elégedettek legyenek.
Amikor majd annak eljön az
ideje, szeretnénk feljutni az
V. ligába. Tudom, hogy a klu-
bok ma anyagi problémák-
kal küzdenek, viszont min-
den sportolónak elsődleges
célja kellene hogy legyen -
legjobbnak lenni” – mondja
el Róbert Mihalička. 

A pénz nagy úr, ezt érzé-
kelik régiónk klubjai is. Ön
szerint tehát össze lehet ma
hozni olyan költségvetést,
amely biztosítja a klub za-

hogy ezt a remek gárdát
együtt tudjuk tartani” – fejezi
be mondandóját a klubelnök.

Ahogy a beszélgetésből
kiéreztük, a klub legnagyobb
problémája a bajnoki mérkő-
zések helyszínének biztosí-
tása. Való igaz, hogy a két
klubnak szót kellene értenie,
hiszen mindketten a komá-
romi szurkolóért vannak. A
komáromi labdarúgás eddigi
történelméből kiderül, hogy
azokban az években, amikor
a városban több mint tíz lab-

darúgó klub működött, négy
pályán meg tudták oldani a
csapatok működését. A
kettő, talán most is megold-
ható lesz. Pályák ugyan
most is vannak, csak éppen
elhanyagolt állapotban. Az
Erzsébet-szigeti és gadóci
pályák felújítása sokat len-
díthetne a komáromi labda-
rúgáson, de ez jelen állás-
nál, talán csak utópia. Vagy
mégsem?

Böröczky József
Az FK Activ felvételei 

Pepita győzelem a hagyományos tornán
a Pepita csapatának csak a győzelem jelenthetett torna-
győzelmet. Ezt egy egészen magas színvonalú mérkőzésen
sikerült kiharcolnia, és a csapat kapitánya magasba emel-
hette a Hollóházi Vándorserleget, amelyet öt évvel ezelőtt, a
Hollóházi Porcelán szlovákiai képviselője, Sörös Zsolt aján-
lott fel. A serleget a SITNo bútorüzletben tekinthetik meg az
érdeklődők.

A torna eredményei:
Pepita Tours – Mosoni Volán 6:3 (2:2)
Egyházkarcsai Ajax – Kocsi Öregfiúk 2:5 (1:2)
Pepita Tours – Egyházkarcsai Ajax 7:1 (3:1)
Mosoni Volán – Kocsi Öregfiúk 7:4 (1:3)
Mosoni Volán – Egyházkarcsai Ajax 5:2 (1:1)
Pepita Tours – Kocsi Öregfiúk 5:4 (3:2)
A torna végeredménye:
1. Pepita Tours 9
2. Kosoni Volán 6
3. Kocsi Öregfiúk 3
4. Egyházkarcsai Ajax 0
A torna gólkirálya Lucza Zoltán (Pepita) lett 8 góllal, legjobb

játékosnak a mosoni Zadrovecz Attilát, míg a legjobb ka-
pusnak a szintén hazai Kosztolányi Gábort hirdették ki a
szervezők.

Fotó: Pepita Tours
A győztes Pepita Tours csapata



Ökölvívás

Labdarúgás

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József
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minden eldőlt, a Boxingone Championship
2011 évi bajnokát Komáromban fogják

megkoronázni. Ehhez azonban az is kellett,
hogy a rokonszenves Győri Gladiátorok hazai
csarnokban legyőzzék a Temesvári oroszlá-
nokat. A Komáromi Cápák már ugyan több mint
egy hete ott voltak a döntőben, csak az nem
volt biztos, ki lesz az ellenfél, és hol bonyolítják
le a döntő mérkőzést. Nos, minden a komáro-
miak szájíze szerint alakult, hiszen amennyiben
a temesváriak jutottak volna a döntőbe, úgy
nagy valószínűséggel, a komáromiaknak kellett
volna Temesvárra utazniuk. Ezért is volt olyan
nagy a „titoktartás”, a döntő helyszínét ille-
tően. Pénteken, január 27-én, tehát remélhető-
leg ismét zsúfolásig megtelik a Városi Sport-
csarnok, hiszen történelmi eseménynek lesz-
nek részesei azok, akik eljönnek. és ismerve a
komáromiak ökölvívás iránti szeretetét...

Nagyon érdekesen alakult az egyébként remek
hangulatú elődöntő Győrben. Az egyik moldáviai
vendégjátékos szó szerint cserben hagyta a te-
mesváriakat, így a hazaiak, már a találkozó meg-
kezdése előtt 2:0 arányban vezettek. A győriek 8:2
állásig „nyeregben” érezhették magukat, de a talál-
kozó itt kezdett fordulatot venni. A szervezők
ugyanis megállapodtak abban, hogy a „hárompon-
tos” (joker) találkozókat a mérkőzés végére hagyják,
tehát elméletileg a temesváriak akár egyenlíthettek
is volna, ami őket juttatta volna a bajnokság döntő-
jébe. Flavius Biea, a 69 kilogrammos súlycsoport-
ban, egy egészen kiváló mérkőzésen aratott meg-
érdemelt győzelmet a hazai Zámbó Dániel fölött, és

8:5-re alakította mérkőzés állását. Minden maradt
tehát a végére, a Nyéki – Badulescu mérkőzés volt
hivatott eldönteni a döntőbejutás sorsát. A szimpa-
tikus romániai magyar fiú, a Győrben igencsak nép-
szerű Nyéki „Dzsordzsi”, szerencséjére, az első két
menetben elegendő előnyre tett szert, mert bizony
az utolsó felvonásban nagyon feljött Badulescu, és
a közönség izgatottan várta, a ringbíró melyik spor-
tolónak a kezét emeli a magasba. Nyéki volt a
nyerő, így a győriek 11:5 arányban győztek.

A pénteki döntő kapcsán Győrfi Roderik, az ŠKB
Spartak Komárom klubelnöke a következőket
mondta el lapunknak: „Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, de az egész régió számára egyaránt, hogy
mi rendezhetjük meg a bajnokság döntőjét. Klu-
bunk fennállása óta, ilyen európai szintű esemény
amatőr ökölvívásban, városunkban még nem volt.
Bízom benne, hogy ismét megtelik a Komáromi
Városi Sportcsarnok, hiszen ez a mérkőzés is el-
sősorban arra hivatott, hogy az ökölvívás szerel-
mesei kiélvezhessék a sportág valamennyi szép-
ségét. Ami csapatunkat illeti, a legerősebb felál-
lásban kívánjuk felvenni a versenyt győri sportba-
rátainkkal. A magyar válogatott hazaérkezett Észak-
Afrikai edzőtáborozásáról, így Klasz Árpád mellett,
Harcsa, Káté, Nagy és Darmos is szorítóba lép
komáromi színekben. Nagy valószínűséggel, a
döntőben a komáromi Nagy márió is lehetőséget
kap, ami még nagyobb örömöt okozhat a szurko-
lóknak. Nem lennék jó elnöke a klubnak, ha nem
lennék meggyőződve csapatom győzelméről, tehát
a bajnoki cím elnyeréséről” - mondta el a klubelnök. 

A mérkőzés 19 órakor veszi kezdetét, 20 órá-
tól pedig a digiSport csatorna szlovák és ma-

gyar adója egyaránt, egyenes adásban közvetíti
az Európa szerte nagy érdeklődéssel várt talál-
kozót. 

A belépőjegyek elővételben is megvásárol-
hatók a sportcsarnokban lévő Relax Presszó-
ban, naponta 14 és 22 óra között, ahol a szur-
kolók finom kávé vagy sör mellett, elbeszélget-
hetnek a komáromi ökölvívásról, erről-arról. 

A szervezők kérik a szurkolókat, hogy legké-
sőbb 19 óráig – a felvezető műsorok kezdetéig
– foglalják el helyüket a nézőtéren. Úgyszintén
kéretik a rendezők utasításainak betartása, te-
kintettel a várhatóan nagyobb számú közön-
ség jelenlétére. Győrből, mintegy 300 szurkolót
várnak, fogadjuk őket legjobb barátként úgy,
ahogy azt a két város több mint százéves sport-
hagyománya megköveteli.

Priskin Tamás, a
KFC neveltje el-
hagyja a ködös Albi-
ont. Az orosz Baj-
nokság második vo-
nalában szereplő
Alania Vladikavkaz
csapatával írt alá há-
rom és fél éves szer-
ződést a 38-szoros
magyar válogatott. 

Az Észak-oszétiai
klub a 2010/2011-es
idényben második
lett az orosz Kupá-
ban, annak döntőjé-

ben 2:1 arányú vereséget szenvedett a
moszkvai CSKA csapatától, így jogot nyert
az Európa Ligában való szereplésre. ott, a
rájátszásban fogyott el az ereje, és a török
Besiktas ütötte el a továbbjutástól. Jelenleg
a másodosztályban szerepel, ahol egyér-
telmű célja visszafoglalni méltó helyét az
orosz élvonalban. Soraiban több külföldi já-
tékos is szerepel, mint például az elefánt-
csontparti Akés Da Costa Goore, a brazil
Danilo Neco, a salvadori Rodolfo Zelaya,
vagy a moldáv válogatott Sergei Dadu. 

A Komáromi Football Club népes csa-
ládja, további szép sikereket kíván Tamás-
nak!

SZERdÁN

Sp. N. Ves – mBK Rieker
85:75 (23:21, 13:19, 24:21, 25:14) 

Pontszerzők: Jefferson 18, Lo-
šonský 17 – Jones 20, Keller 17,
Bilič 11, Szabó 9, Klár 8, Johnson
6, Bílik és Kratochvíl 2-2.

Kiváló meccset vívtak a komá-
romiak, és szinte végig az ő ke-
zükben volt a mérkőzés aduja. Az
első félidő lefújása előtt egy perc-
cel, még 40:29 arányban vezet-
tek, de az az egy perc elég volt a
hazaiaknak a látványos szépí-
tésre. A félidőben 36:40 világított
az eredményjelzőn, és ez nem
tölthette el túlzott optimizmussal a
piros-fehéreket. A második félidő
elején a hazaiak ledolgozták hát-
rányukat, és minden kezdődhetett

elölről. Mindezek ellenére, az
utolsó negyed elején, még a ven-
dégek vezettek 63:60 arányban,
de aztán kidomborodott a haza-
iak nagyobb becsvágya, amit vé-
gül siker koronázott.

További eredmények: Žilina –
Prievidza 67:74, Handlová – B.
Bystrica 101:74, Nitra – Svit 75:60.
Levice – szabadnapos volt.  

SZomBAToN

mBK Rieker – Žilina 80:69
(20:16, 23:21, 19:12, 18:20) 

Pontszerzők: Szabó 17, Bilič és
Jones 14-14, Keller 12, Klár és
Johnson 8-8, Bilík 5, Kratochvíl 2.

További eredmények: Svit –
Handlová 84:79, Prievidza – Nitra
84:77, B. Bystrica – Levice 78:97.

Sp. N. Ves – szabadnapos volt. 
Egy pillanatig nem volt kétsé-

ges a találkozó végső kimenetele,
még ha a vendégek is kezdtek
jobban, és 4:0 arányban vezettek
a találkozó elején. Csak rövid idő
kérdése volt, hogy a hazaiak hely-
rebillentsék a papírformát, ami a
későbbiek folyamán, több esetben
is 17 pontos előnyt jelentett. Külö-
nösen Szabó volt elemében, aki
hét próbálkozásából, ötször is há-
rom pontot szerzett. Nem „kispá-
lyás” teljesítmény, az már biztos.
Az utóbbi két mérkőzésen, lehe-
tőséget kapott a hazai nevelésű
Petrovský is, aki ugyan még nem
iratkozott fel a pontszerzők listá-
jára, de játékával nem kis örömöt
szerzett a komáromi szurkolók-
nak. Így, ő is részese volt a már
hagyományos „komáromi ünnep-
ségeknek”, amelyet lelkes szurko-
lóik rendeznek, egy-egy találkozó
után. Most sem volt ez másképp,
hiszen kedvenceik hozták a tőlük
joggal elvárható eredményt.

E heti program:  Szerdán, a
sorsolás értelmében szabadna-
pos lesz a komáromi csapat,
majd szombaton Besztercebá-
nyát fogadja a Komáromi Városi
Sportcsarnokban. 

Komáromban avatnak bajnokot 

Reméljük, ismét a komáromiak lesznek ilyen fölény-
ben Fotó: Drozd milán 

Priskin klubot
váltott 

Priskin Tamás, még az
Ipswich Town mezé-
ben 

Kosárlabda

Tartja harmadik helyét az MBK Rieker
múlt szerdai, iglói vereségük ellenére is tartják dobogós he-

lyüket a komáromi piros-fehérek. Bár ott is, szinte végig több
mint egyenrangú ellenfelek voltak, a hazaiaknak jobban kijött a
végjáték, és bár nem érdemtelen, de mégis csak szerencsésnek
mondható győzelmet arattak. Szombaton, merőben más volt a
helyzet, hiszen a sereghajtót fogadták a komáromi csarnokban.
igaz, ebben a kiegyensúlyozott bajnokságban soha nem lehet biz-
tosra menni, sőt, senkinek a győzelme vagy veresége nem hat
meglepetés erejével. Erre talán jó példa az is, hogy a nem éppen
látványos rajtot vevő privigyeiek legyőzték a szuverénnek látszó
nyitraiakat, és ezzel a tabella első helyére ugrottak.   


