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Komárom

Bátorkeszi

Kampány már mobilon is

Megjelent a KFC 111

Részletek az 5. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Gyűjtés egy
komáromi beteg kisfiú
gyógyulásáért

Folytatás a 2-3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

Választási csalás gyanúja miatt fel-
jelentést tett Sipos József bátorke-

szi expolgármester, akit népszavazás-
sal menesztettek tisztségéből. Szerinte
manipulálták a referendumot.

Mint arról már
beszámoltunk, Bá-
torkeszin a lakosok
51,20 százaléka,
azaz több mint
1400-an vettek
részt a referendu-
mon, s elsöprő
többségük, 97 szá-
zalékuk a polgár-
mester leváltására
szavazott.

A volt polgármester Sipos József azon-
ban azt gyanítja, a népszavazást mani-
pulálták. Azt állítja, hogy 450 választó
mozgóurna segítségével voksolt, ami sze-
rinte nincs rendben. „Mozgóurnát bete-
gek vagy mozgássérültek kérhetnek, és
ezt előre be kell jelenteniük. Ebben az
esetben nem volt betartva minden elő-
írás” – jelentette ki Sipos.

A helyi választási bizottság vezetője,
Labancz Roland ellenben úgy vélte, sem-
milyen hiányosság nem volt tapasztalható
a népszavazással kapcsolatban. b

Akomáromi kórházban több éves huza-
vona után felújították a sebészeti osztály

műtőit. A fél éves felújítási munkálatokat 452
ezer eurós beruházással a Nyitra Megyei Ön-
kormányzat finanszírozta, a műszaki beren-
dezéseket mintegy 200 ezer euró értékben, a
kórházat működtető Forlife n.sz. vásárolta
meg. Ezzel az utóbbi húsz év legnagyobb be-
ruházását hajtották végre a komáromi kór-
házban.

Folytatás a 2. oldalon

Felújították
a műtőket

Feljelentést
tett

Kiraboltak egy magyarországi ille-
tőségű férfit múlt csütörtökön fé-

nyes nappal a komáromi Komenský
utcán – közölte Renáta Čuháková, a
Nyitra megyei rendőr-főkapitányság
szóvivője.

Folytatás a 3. oldalon

Nagyot zsákmányolt

Komáromban mégis
lesz digitális adás

Január 26-án megtartották idei első testületi ülésüket a komáromi városatyák. Múlt heti lap-
számunkban már beszámoltunk arról, hogy a COM-MÉDIA esete újból napirendi ponton lesz,
és nem is történt ez másképp. A heves vitáktól és személyeskedésektől sem mentes ülé-
sen azonban végre sikerült egy kis előrelépést tenni a városi tévé ügyével kapcsolatosan.
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bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban

Külföldi állásajánlatok – EURES

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Asszisztens, SR
VILLATESTA s.r.o. Komárno 1

0905623771
Életrajz az attila.faze-
kas@villatesta.sk -re

Pincér/nő, SR, PHOENIX DONAU s.r.o. Moča,
Csak min. 3 hónapos nyilvántartott álláskereső! 1 0917 425 635

Pincér/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz
az asistent@wellnesspatince.sk

Minőségellenőr, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 Életrajz és kérvény a

bajiova@femad.sk

Szakács/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz az
asistent@wellnesspatince.sk

Szakács/nő, SR, BASTION V s.r.o. Komárno 1 035/77 10 004

Marketing- és projektmenedzser, SR,
DETI A ŠKOLA n.o. KN 3 0915 178 936 Életrajz a sek-

ret12@ gmail.com címre

Masszőr, SR
ZARIADENIE PRE SENIOROV, Komárno 1 035/7731743

256-os mellék

Hentes, SR
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort Komárno 4 0905 399 478

Üzleti képviselő – telemarketing, SR
COMPUTE SLOVENSKO s.r.o. Komárno 2 0948 200 684

Üzleti képviselő, SR
C.E.G. INVEST s.r.o. Hurbanovo
Csak min.3 hónapos nyilvántartott álláskereső!

1
Telefonszámmal ellátott

életrajz a
ceginvest@gmail.com

e-mail címre

Üzleti képviselő, SR
STÄUBLI SYSTEMS s.r.o. Komárno 1

Életrajz a p.pospisil@
staubli.com
e-mail címre

Betegápoló/gondozó, SR
DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1 035/777 9134

Mezőgazdaságigép-javító, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905 203

0907 729 842

Utazási irodai referens, SR
C.E.G. INVEST s.r.o. Hurbanovo
Csak min. 3 hónapos nyilvántartott
álláskereső!

1
Telefonszámmal ellátott

életrajz a
szolgaykatalin@gmail.com

e-mail címre

Varrónő (nem kitanult is – betanítási lehetőség),
SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno-Nová Stráž 20 035/7852 043

Technikus (gépjárműeredetiség-vizsgálat), SR
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905 615 476,
Munkanapokon 13,00 és

19,00 óra között

Technikus (STK), SR,
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905 615 476, Jelentkezni
lehet munkanapokon

13,00 és 19,00 óra között

Traktorista, SR, VITA-ZEL COMPANY s.r.o.
Marcelová 1 035/7905203,

0907 729 842

Traktorista - mezőgazdaságigép-javító, SR
AGROVAT PS s.r.o. Nesvady 2 0917 522 129

Tehergépjármű-vezető, SR
DIKA TRANS s.r.o Kolárovo 1 035/ 77 74 056

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905 457 501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Jozef Máriási-MAJO TRANS, KN-Nová Stráž 2 0905 908 954

035/7782381
Tehergépjármű-vezető, SR
DOMINIUM spol, s.r.o Komárno 1 035/ 77 10 512

Tehergépjármű-vezető, SR T-TRANS,
Takács Ladislav s.r.o. Bátorove Kosihy 2 0908 152278

Egészségügyi nővér, SR,
FORLIFE n.o. Komárno 2 Kérvény és életrajz postán:

Komárno, Mederčská 39 címre

Egészségügyi nővér, SR
DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1

035/77 79 134, életrajz az
ekonomdml@mail.t-com.sk

e-mail címre.

Egészségügyi nővér, SR
ZARIADENIE PRE SENIOROV, KN

1 035/7731 743
256-os mellék

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Háztartási kisegítő munkaerő, szállodai
és éttermi alkalmazott, mezőgazdasági
idénymunkás, műszaki mérnök, műsze-
rész, fémipari munkás gyakorlattal,
egészségügyi szakmunkaerő,
kamionsofőr, logisztikai segéd-munkaerő
Németország (Német nyelv ismerete feltétel!)

Nincs
meg-
adva

Bővebb információ a
035/2444304-es

telefonszámon vagy az
ida.janikova@upsvar.sk

e-mail címen

Idénymunkás (eper- és borsószedés)
Dánia
Angol nyelv ismerete feltétel!

150
On-line regisztráció a

www.seasonalwork.dk
web oldalon

Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, Komárno, Megye utca 15,
/209-es iroda – EURES - www.eures.sk, tel. 035/2444304

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

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

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Folytatás az 1. oldalról
A múlt heti ünnepélyes át-

adáson többek közt megje-
lent Milan Belica, a megyei
önkormányzat elnöke, Anton
Marek polgármester, Milan
Leckéši, az Agel SK Rt. igaz-
gatótanácsának elnöke, va-
lamint több meghívott ven-
dég. Milan Belica rövid be-
szédében örömét fejezte ki,
hogy az előző évekhez ké-
pest, nagy lépést tett előre a
komáromi kórház, a műtők
felújításával egy nagy hiá-
nyosság lett a múlté. Abban
valamennyi érintett és fel-
szólaló egyetértett, hogy az
építkezési munkálatok zök-
kenőmentesen zajlottak le
úgy, hogy közben a betegel-
látás is zavartalanul műkö-
dött. A munkálatokat a ko-
máromi Darton vállalat vé-
gezte el, az érintettek el-
mondása szerint, a legma-
gasabb minőségben. A
műtőkkel együtt, korszerűsí-
tették a sebészeti osztály
egész pavilonját, aminek kö-

szönhetően az osztály sze-
mélyzete méltó körülmények
között végezheti felelősség-
teljes munkáját.

MUDr. Gustáv Škodáček,
a sebészeti osztály főorvosa
volt az, aki talán a legna-
gyobb örömmel fogadta a
felújítást. „A műtők műszaki

felszereltsége megfelel a
legszigorúbb követelmé-
nyeknek, így évente mintegy
2500 beavatkozást tudunk
elvégezni méltó körülmények
között” – mondta el a főor-
vos.

-böröczky-
A szerző felvétele

Felújították a műtőket

Balról jobbra Mgr. Viktor Dudáš, a komáromi kórház igazga-
tója, MUDr. Ľubomír Ševčík megyei főorvos és Šimon Péter
mérnök, a kivitelező Darton Kft. igazgatója

Immár mobiltelefo-
non is nyomon kö-

vethetők a Magyar
Koalíció Pártjával
(MKP) kapcsolatos in-
formációk.

„Az úgynevezett
okostelefonokra készült
mobilapplikáció célja,
hogy megkönnyítse a
kapcsolattartást a vá-
lasztópolgárokkal és
modern formában nyújt-
son tájékoztatást a párt-
tal kapcsolatos történé-
sekről" - tájékoztatott az
MKP sajtóosztálya.

A közlemény szerint
az MKP nevet viselő in-
gyenes applikáció az
Android Marketen keresztül már letölthető, és hamarosan az
Apple Store áruházban is megjelenik öt menüponttal (kép-
viselőjelöltek, térkép, események, választási program és vi-
deó). Ezek a jelöltekkel, rendezvényekkel, választási prog-
rammal kapcsolatos lényeges információkat tartalmazzák.

„Az MKP nyitott a választópolgárok felé és halad a korral.
A mobiltelefonok és az internet egyre nagyobb szerepet ját-
szik életünkben. Meggyőződésünk, hogy applikációnkkal
egy újabb választói réteghez tudunk eljutni" - jelentette ki Őry
Péter, az MKP kampányfőnöke.

(b)

Kampány már
mobilon is

Folytatás az 1. oldalról
Az ismeretlen tettes 14 órakor támadta meg

a férfit a nyílt utcán, ahol az áldozat szemébe
ismeretlen anyagot spriccelt és kitépte kezé-
ből a kézi számítógép táskáját. Mint kiderült a
táskában a számítógép mellett 57 ezer euró
is volt.

A támadás után a férfi elmenekült. Az el-
követő sötét kabátot viselt, arcát napszem-
üveggel fedte el és fején fekete baseball sap-
kát viselt – közölte a szóvivő.

A vizsgálótiszt rablás bűntettének gyanúja
miatt indított az ügyben nyomozást, az elkö-
vetőt 7-12 év börtönre ítélhetik. ssy

Nagyot zsákmányolttűzesetek
járásunkban 2011-ben
Atavalyi évben a komáromi tűzoltókat

197 alkalommal riasztották, a kelet-
kezett kár összege 259.750 euró, a tava-
lyi statisztikához képest ez 194.800 eu-
róval kevesebb.

A leggyakoribb ok a figyelmetlenség, a
műszaki berendezések meghibásodása és
szándékos gyújtogatás, 83 alkalommal pe-
dig az avar és a száraz fű égetése.

Járásunkban a legnagyobb kár Ekelen
történt, ahol egy mezőgazdasági gép tarto-
zékaival együtt szándékos gyújtogatás miatt
gyulladt ki, a keletkezett kár 70 500 euró
volt. Ismeretlen tettesek 11 alkalommal gyúj-
togattak és ezzel összesen 14 000 euró kárt
okoztak. A tűzesetek következtében sze-
mélyi sérülés és haláleset idén sem történt.

Járási Tűzoltóparancsnokság, Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Pék Zoltán ügyvezető

igazgató terjesztette be ha-
tározatát, melyben konsta-
tálta, hogy a COM-MÉDIA
vállalata megkapta a licen-
cet, mellyel átállhatnak a di-
gitális sugárzásra. Arról is tá-
jékoztatta a testület tagjait,
hogy a digitális átállásra az
engedélyeztetést még tavaly
nyáron kérvényezték. A re-
transzmissziós tanács azon-
ban csak december 8-án
adta meg az engedélyt a vál-
lalatnak. A megszerzett en-
gedély viszont csak akkor
lép hatályba, ha a vállalat az
alapítólevelében és a cég-
bejegyzésben is módosítja a
vállalat tevékenységi körét.
Ezeket a módosításokat feb-
ruár 6-ig kell elvégezni, kü-
lönben a TV elveszti az en-
gedélyt.

A beterjesztés után sorra
jelentkeztek a felszólalni kí-
vánó képviselők. Többségük
nem az aktuális problemati-
kával foglalkozott, hanem az
átállás anyagi vonzatával,
azonban ez majd egy követ-
kező ülés témája lesz.

Végül is a COM-MÉDIA
vállalattal kapcsolatosan há-
rom határozat született. El-
fogadták Keszegh Béla ja-
vaslatát 16 (igen) – 0 (nem)-

5 (tartózkodott), melyben ar-
ról döntöttek, hogy a vállalat
ügyvezetőjének egy olyan
tervet kell kidolgoznia, mely-
ben alternatívákat vázol fel
a költségek csökkentésére.
Továbbá elfogadták Novák
Tamás alpolgármester ja-
vaslatát is, melyben arra kö-

telezik a főellenőrt, hogy
vizsgálja felül az alapítóleve-
leket, mivel a képviselők közt
két különböző alapító levél
is körözött. Harmadjára 20 –
0 - 2 arányban elfogadták
Pék Zoltán eredeti határoza-
tát is.

ssy

Komáromban mégis
lesz digitális adás

ANAlóg, DIgItálIS? MI A KülÖNbSÉg?
A legfontosabb eltérés a két megoldás között, hogy az

analóg műsorszórásnál egy adott frekvencián egyetlen
csatorna műsorát lehet továbbítani. A digitális eljárás ese-
tén a tartalmakat tömörítik és kis adatcsomagokra bont-
ják fel, így egyetlen frekvencián nem csupán egy, hanem
akár több csatorna műsora is sugározható egyszerre.
Míg az analóg megoldásnál csak egy vevőegységre van
szükség - ez lehet tévé vagy rádió -, a digitális platform-
nál a tömörített adatcsomagokat kibontó dekóder is nél-
külözhetetlen - ez azonban csak az új tévékben található
meg alapból, a régebbi modellekhez külső egységként le-
het csatlakoztatni ilyet.

Egy tavaly elfogadott határozat értelmé-
ben már a testületnek is tárgyalnia kell a

kiírandó jelentősebb közbeszerzésekről, s a
testület feltételeket szabhat, melyek beke-
rülnek a kiírásba. A város hamarosan az
alábbi munkák elvégzésére ír majd ki köz-
beszerzést: szemételhordás, közterületek
tisztítása, téli karbantartás, közvilágítás, vá-
rosi közutak karbantartása, valamint zöld te-
rületek gondozása. A képviselők a kiírás fel-
tételeiről vitáztak, főként arról, mennyire szi-
gorú feltételeket kell szabni a pályázók szá-
mára ahhoz, hogy csak megbízható cégek

jelentkezhessenek, viszont ne szabjanak túl
szigorú, speciális feltételeket se, s a verseny
kellőképpen nyílt is maradjon.

Andruskó Imre (Híd) javaslatára elfogad-
ták, hogy csak az adott területen már leg-
alább 3 éves gyakorlattal rendelkező cégek
indulhatnak, melyeknek éves forgalma az
adott területen eléri az elvégzendő munka ér-
tékének 30 százalékát. Egyebek mellett fel-
tételül szabták azt is, hogy a pályázó válla-
latnak igazolnia kell, hogy a munkához szük-
séges műszaki felszerelést biztosítani tudja.

csa

Hat közbeszerzés feltételeit szabta
meg a komáromi önkormányzat

Egy 41 éves férfit támadott meg Madaron egy
21 éves bátorkeszi, és egy vele egyidős ma-

dari fiatalember múlt hét csütörtök este. Egy
mobiltelefont és egy doboz cigarettát zsákmá-
nyoltak.

A férfit a fiatalok a járdára lökték és összerug-
dosták. Az áldozat összegömbölyödött, és kezével
védte a fejét. A két elkövetőnek szerény zsák-
mánnyal kellett beérnie, csupán egy mobiltelefont
és egy doboz cigarettát találtak a sértettnél.

Az áldozat csak kisebb sérüléseket szenvedett.
Az elkövetőket hamar elfogták. A bátorkeszi fiatal-
ember nem ismeretlen a rendőrség előtt, már több
erőszakos bűncselekményt is elkövetett. A férfit egy
büntetés-végrehajtási intézménybe szállították. A
rablótámadásért háromtól nyolc évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntethetők az elkövetők. R

Összerugdostak és
kiraboltak egy madari férfit
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Dél-Komárom
Igaz, még csak az év ele-

jén járunk, de a Cool
Club-nál nincs téli pihenő.
Január 21-én kezdetét
vette a Komáromi régió
Tehetség a tét rendez-
vénysorozata. Ennek a
négy fordulóból álló cso-
portnak első állomása
lakszakállas volt.

Már jóval a programok
megkezdése előtt ki lehetett
volna tenni a „megtelt“ táblát,
ugyanis a lelkes közönség
megtöltötte a kultúrház nagy-
termét. És elindult a sorozat
első megmérettetése. Elő-
ször Bartal András polgár-
mester és Domonkos Zsu-
zsa főszervező méltatta a
TAT jelentőségét, és örömü-
ket fejezték ki, hogy Laksza-
kállas is részese lehet a
programsorozatnak. Rajtuk
kívül még Csicsó, Perbete és
Szentpéter is rajthoz állt az
egy hónapig tartó tehetség-
kutató versenyen. A bemon-
dók „párbajában” hárman,
míg az énekesek kategóriá-
jában hatan vettek részt.

Az „Állj ki és mondd”
stand-up kategóriában a csa-
lád volt a fő téma. Érdekes
hangvételű előadásmódot
láthatott a publikum a szent-
péteri Bukovszky Gergelytől,
aki magabiztosan, humoro-
san, élénk gesztusokkal adta
elő produkcióját. A perbetei
Nagy Krisztina bájos, meg-
fontolt bemondásai derűt vál-
tottak ki a közönség sorai-
ban. A csicsóiak kedvence,
Földes Tímea családi beszá-
molója vicces, tanulságos és
elgondolkodtató volt. Az éne-
kesek csoportjában a haza-
iak közül három versenyző is
szerepelt, mivel ők nem indí-
tottak bemondót. Fekete Szil-
via kezdte a sort, nem akár-
milyen szurkolói támogatást
élvezve. Barthalos Andrea fi-
atal kora ellenére megmu-
tatta, milyen átérzéssel pro-
dukálja az énekelt számokat.
Krnčan Milan, a harmadik
lakszakállasi versenyző
egyéniségéhez méltó szám-
mal rukkolt elő. Az, hogy te-
hetségekben nem lesz hiány
a 2012-es komáromi TAT vi-
adalon, arról a csicsói Fábik
Flóra tett bizonyságot. A per-
betei Kiss Simona mindkét
számában érezhető volt,
hogy kiterjedt hanganyaggal
rendelkezik. Moravcsik Vero-
nika Szentpéterről beéne-
kelte a színpadot. A megle-
petés vendégek produkciója
is élményszámba ment:
Fišer Ádám lezserül, olyan

igazi „stand-uposan” szóra-
koztatta a nagyérdeműt, Mé-
száros Tamás, a 2011-es
TAT győztese pedig forró per-
ceket okozott a helyi kultúr-
házban.

Lezajlott az első forduló.
Egyet mindenképpen észre-
vehettünk, mégpedig azt,
hogy ismét felbukkantak te-
hetségek, és hogy nagyon
erősre sikeredett a komá-

romi csoport. Bár még csak
az elején járunk, egyet le-
szögezhetünk. A TAT-jelen-
ség tovább „fertőz”, most
Lakszakállas volt az „áldo-
zat”. Január 28-án Csicsón
vert tábort a TAT tehetség-
kutató verseny, hasonló őrü-
lettel. Erről az eseményről a
február 6-i számunkban köz-
lünk majd tájékoztatást.

Kép és szöveg: -pint-

Móricz Zsigmond első
színdarabját, a Sári

bírót játssza a Komáromi
Jókai Színház. A három
felvonásos vígjátékot gö-
rög lászló m.v. rendezte.
A Delta néhány főszerep-
lőt faggatott.

Dráfi Mátyás Jászai Mari-
díjas Érdemes Művész, Sári
bíró: – Móricz Zsiga bátyánk
olyan nagyszerűen írta meg
ezt az úgynevezett népszín-
művet, hogy olyan társa-
dalmi problémákat feszeget
benne, melyekben ma is ma-
gára és a környezetére is-
merhet a közönség. Nagy
boldogság számomra, hogy
a színház nyugdíjasként fel-
kért erre a szerepre. Öröm-
mel jöttem, úgy érzem, ez a
színház mégiscsak az ottho-
nom. Ha hosszabb ideig
nem vagyok a Jókai Színház
színpadán, akkor bizony hi-
ányzik is.

Varsányi Mari, Bíróné: –
Kardos menyecske a bíróné
mondanám, de már öreg-
asszony. Jól megírt a szerep
is, a darab is: Móricz remek
szerző. Két hosszabb jele-
neten kívül végig színen va-
gyok. Olyan szempontból is
igényes a szerep, hogy ren-
geteg kellékkel dolgozom,
sőt igazi tésztát gyúrok, ál-
landóan teszek-veszek.
Ezek a cselekvések életsza-
gúbbá teszik a figurát.

Szabó Viktor egyetemi
hallgató, Jóska: – A bíróék
fiát játszom. A hősszerel-
mest, aki éppen a konkurens
család lányába, Lizi kisasz-
szonyba szerelmes. Mi ket-
ten azután kitaláljuk, hogyan
lehetünk együtt, igyekszünk
elsimítani a két család kö-
zötti viszálykodást. Színpadi
partneremet, Bárdos Juditot
még a színművészeti egye-
temről ismerem. Jóban vol-
tunk, és Komáromban is
nagyszerűen érezzük ma-
gunkat.

Bárdos Judit egyetemi
hallgató, Lizi: – Az előadás-
ban Pengő kovács lánya va-
gyok, aki nagyon szereti Jós-
kát. Az apja megmondja
neki, ha nem ő lesz a bíró,
Jóskáról is lemondhat. És a
lány rábeszéli az egész falut,
hogy Pengő kovácsra sza-
vazzon. A saját boldogsága
érdekében cselekszik.

A főszereplők minden kor-
osztálynak ajánlják a pro-
dukciót. Állítják: lesz, akit a
nyelvezete, mást a története
kerít majd hatalmába, és bíz-
nak benne, mindenki észre-
veszi, mennyire aktuális a té-
mája. Amennyiben sikerült
felkelteni érdeklődésüket a
Sári bíró iránt, e héten pén-
teken, február 3-án 19 órakor
megtekinthetik. Az előadásra
a Madách bérlet érvényes.

bárány János
Fotó: Dömötör Ede

Forró hangulat a lakszakállasi tAt-on
Újabb tehetségek a láthatáron

barthalos Andrea - énekes
16 éves. A losonci Pedagó-

giai és Szociális Akadémia 2.
osztályos tanulója. Érettségi
után pszichológiát szeretne
tanulni. Nagyon szeret éne-
kelni, táncolni és színész-
kedni. Néhány éve aktívan
részt vesz a falu kulturális
életében. Emellett a Nagy
László vezette színjátszó cso-
portnak is tagja. Továbbá
együtt énekel az ALBAT-
ROSS nevű rockzenekarral. Alapvetően vidám termé-
szetű, pozitív gondolkodású lány.

Fekete Szilvia - énekes
26 éves. Mindig arról álmo-

dott, hogy énekesnő legyen,
csak valahogy ez eddig nem
sikerült, de a TAT nagy lehe-
tőséget kinál számára. Ezért
is nevezett be a versenybe. A
lehetőséget maximálisan sze-
retné kihasználni. Szabadide-
jében több sportnak is hódol.
Többek között a kézilabdá-
nak, melyet versenyszerűen
is űzött.

Krnčan Milan - énekes
19 éves. Kiskora óta vonzó-

dik a zenéhez. Nagymegyerre
járt zeneiskolába gitár és ének
szakra, de ezekből csak az
ének maradt meg hosszabb
távon. Több mint 2 éve a ba-
rátaival megalakította az
ALBATROSS rockzenekart.
Régi rockslágereket és saját
számokat játszanak. Az ének-
lés számára az az elfoglalt-
ság, amivel hosszabb távon
szeretne foglalkozni.

A lakszakállasi forduló hazai versenyzői

Négyen a Sári bíró című vígjátékból

Bíróválasztás három
felvonásban

„Van egy anyuka Dél-Komáromban, aki-
nek óvodás kisfia tavaly augusztus óta
nagyon beteg. Azóta egy budapesti kór-
házban "élnek", valamilyen csodában re-
ménykedve. Anyuka azóta nem dolgozik,
hiszen kisfiát ápolja, őrzi 24 órában.”

A Kistáltos Óvoda és Horváth Krisztina, a
Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő
Kft. kulturális szervezője kezdeményezé-
sére, valamint a komáromi civilek összefo-
gásával február 12-én 16.00 órai kezdettel jó-
tékonysági műsort szerveznek az Arany 17
Rendezvényközpontban.

A rendezvényen fellép Buvár Lívia, az Ál-
lami Operaház magánénekese, Gyökér Gab-
riella zongoraművész, az Ister Egyesület,
Kósa Nelli, a Délibáb Színház, a Mingyá Ze-
nekar, a Magyarock Dalszínház, a Zsebsün
Együttes, a László testvérek és még sokan
mások.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Molnár Attila,
Komárom város polgármestere

A következő bankszámlaszámra utalhatják
adományaikat azok a segíteni szándékozók,
akik személyesen nem tudnak részt venni a
jótékonysági műsoron:

A KT Könyv- és Lapki-
adó Kft. gondozásában
megjelent a Komáromi Fo-
otball Club 111 évét össze-
foglaló könyv, Böröczky Jó-
zsef tollából. Ez a publiká-
ció már évek óta váratott
magára, hiszen a nagy
múltú klub gazdag történel-
méből csupán foszlányok
jelentek meg, sok találgatás
és latolgatás közepette.
Legtöbb esetben az egyes
klubok megalakulásának
időpontját és körülményeit
fedi homály, így érthető,
hogy a szerző erre fóku-
szált elsősorban. A meg-
alakulást követő tíz év
(1900-1910) történéseit
szinte mérkőzésről mérkőzésre feltárja, majd
nagyobb léptekkel haladva ugyan, kitér a klub
legfontosabb állomásaira, annak 111 éves tör-
ténelme folyamán.

A könyv elsősorban a KFC történelmét tag-
lalja, de valójában a komáromi labdarúgás
minden fontosabb mozzanatát megörökíti,
köztük a 60-as évek II. ligás katonacsapatát,
az akkor igencsak nagy népszerűségnek ör-
vendő Duklát. Sikerek és kudarcok, felemel-

kedések és zuhanások.
Ezt mind figyelemmel kí-
sérheti az olvasó, az
egyébként olvasmányosan
összeállított publikációban.
A gazdag fotóalbummal el-
látott könyv ma is sokan
magukra ismernek azok
közül is, akik már évtize-
dekkel ezelőtt szegre
akasztották csukáikat. A
sok információ között bi-
zonyára olyanokkal is ta-
lálkozik az olvasó, ame-
lyek a meglepetés erejével
hatnak majd.

Egy újabb fehér folt tűnt
el tehát a felvidéki labda-
rúgás térképéről. Az or-
szág kétségkívül egyik

legpatinásabb klubja is végre bemutatkozott,
és elfoglalta helyét a képzeletbeli országos
dobogó egyik legmagasabb fokán. Van mire
büszkének lenniük a komáromi szurkolóknak!

A könyv megvásárolható a Diderot
Könyvesboltban, a Kt Könyv- és lapki-
adó Kft. irodájában (Delta szerkesztő-
sége), és a KFC klubházában. ára: 16
euró.

www. HORMI .sk

Predaj PB fliaš

Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

kontakt: 0905 327 273

AKCIA Pb 10 Kg 16,40 €

KompleTNá ReKoNšTRUKciA BYTov A domov
lAKásoK és házAK Teljes áTépíTése

maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

maliar-natierač/ Festő és mázoló
mmááTTYYUUss  RRÓÓBBeeRRTT

maliar-natierač/ Festő és mázoló

gyűjtés egy komáromi beteg
kisfiú gyógyulásáért

Megjelent a KFC 111

63200030 – 15090904
Havasi Andrea 
(Pannon takarék, Magyarország)
A szervezők várnak mindenkit, akik jó

szívvel adakoznának a bajbajutott család
megsegítésére.

Könyvajánló

NyERtESüNK!
Keresztrejtvényünk szerencsés nyertese Zahorecová Zuzana Ógyalláról. 

Nyereménye fél éves DELTA előfizetés! Gratulálunk.
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Az internet, az elekt-
ronikus kommuniká-

ció világában egyre ke-
vesebb azok száma, akik
napi, esetleg heti rend-
szerességgel olvasnak
könyveket. Akadnak
azért kivételek is fel-
gyorsult ritmusú életté-
rünkben.

„Rengeteg olvasónk
van, akik évek óta hűsé-
ges látogatóink, ezért úgy
gondoltuk, kiemelt figyel-
met érdemelnek azzal,
hogy rendszeresen járnak
könyvtárba, olvasnak
könyvet. Így jött az ötlet,
jutalmazzuk meg minden
évben azon olvasóinkat,
akik az adott esztendőben
a legtöbb könyvet köl-
csönzik ki tőlünk“ –
mondta Mikolai Mónika, a
Nagymegyeri Városi
Könyvtár munkatársa
azon az összejövetelen,
melyen a kulturális intéz-
mény az Év Olvasója 2011
elnevezésű kiértékelését
tartotta. Egyébként a kez-
deményezést 2009-ben

indították útjára. A tavalyi
esztendő alapján a nagy-
megyeri könyvtár egy-egy
felnőtt és gyermekolvasó-
ját, illetve izsapi fiók-
könyvtárának két felnőtt és
egy gyermekolvasóját ju-
talmazta. A díj odaítélésé-
nek feltételei között szere-
pelt, hogy a jelölt beirat-
kozott olvasója legyen a
könyvtárnak, rendszere-
sen kölcsönözzön könyve-
ket, részvevője legyen a
könyvtár programjainak,
pályázatainak és verse-
nyeinek. 2011-ben Halgas
Ildikó szinte naponta meg-
fordult a könyvtárban,
ahonnan 186 darab köny-
vet kölcsönzött ki, így a
felnőttek között ő lett az
Év Olvasója Nagymegye-

ren. A gyerekeknél Molnár
Alexandra vitte el a pálmát
58 könyvvel. Az izsapi fi-
ókkönyvtár Év Olvasója cí-
mét a felnőtteknél Takács
Géza érdemelte ki 80
könyvvel, valamint Pónya
Éva, aki az Izsapon kiköl-
csönzött 70 könyve mel-
lett még 102 könyvet a
nagymegyeri könyvtárból
is kikölcsönzött. Az izsapi
gyerekolvasók közül Ábra-
hám Ágnes volt a legaktí-
vabb 31 darab könyvvel. A
díjazottaknak a könyvtár-
ban megtartott január 25-
i kiértékelésen Gútay
László, a művelődési ott-
hon igazgatója adta át az
emléklapokat és könyvju-
talmakat.

Kép és szöveg: -kz-

Kozmetikus tanulóinak szervezett műköröm -
építő tanfolyamot a Nagymegyeri Ma-

gán-szakközépiskola, lehetőséget adva,
hogy egy másik szakmát is elsajátíthas-
sanak a diákok.

Az öthetes tanfolyam szombatonként
zajlik egészen február közepéig, ekkor
vizsgával zárul a képzés, a sikeres tanu-
lók oklevelet kapnak. Egy-egy foglalkozás
öt óra tartamban valósul meg, ezek alatt
megtanulják a zselés és porcelán köröm-
építés, a lakkozás alapjait. A tanfolyamot
egy győri szakember, Vörös Judit vezeti, aki
elmondta: „Egyébként a gyerekek fantáziájára
van bízva, hogyan díszítik a körmöket, a lehetősé-
gek nagyon tágak, mint például a matricás, csillámporos, strassz-
köves vagy az akrill díszítés. Hogy csak a legdivatosabbakat említ-
sem”. Az iskola  már második alkalommal kínál ilyen lehetőséget ta-
nulóinak, a jövőben pedig kétévente szeretne hasonló tanfolyamo-
kat megvalósítani. „Tizenkilenc kozmetikus diákunk közül most he-
ten mutattak érdeklődést a képzés iránt. Győrben vannak olyan
szakemberek, akik magas színvonalon űzik a műkörömépítést, ezért
is esett a választásunk Vörös Juditra”- tette hozzá Berényi Renáta
iskolaigazgató. Aki azt is elújságolta, hogy a tanfolyam végét záró
vizsgák nemcsak gyakorlati, de elméleti részt is tartalmaznak a ma-
nikűrről, a higiéniáról, a segédeszközök fertőtlenítéséről. A gyakor-
lati képzésre a modelleket a résztvevők maguk hozzák. A tanfolyam
legfontosabb célja, hogy a kozmetikus diákok egy másik szakmát is
kapjanak a kezükbe, ami növeli elhelyezkedési esélyeiket a mun-
kaerőpiacon. Kovács Zoltán 

ANagymegyeri Nyugdíjasklub kez-
deményezése pozitív visszhangra

talált az intézmény tagjai között, az
idősebb korosztályhoz tartozó nők és
férfiak egészségi és fizikai állapotát
igyekeznek különböző tornagyakorla-
tokkal javítani és kondícióban tartani. 

A klubházban már rendszeresen foy-
tattak ilyen tevékenységet, de legújabban
vízitornával bővítették a kínálatot a klub-
tagok számára. Ez utóbbi gyakorlatokat,
testedzést jelenleg a nagymegyeri ter-
málfürdő egyik fedett medencéjében vég-
zik heti rendszerességgel. „Egészségügyi
tornának is nevezhetném ezeket a gya-
korlatainkat, amelyek minden emberi
szervezetre  jó hatással vannak. Nyugdí-
jasklubunk tagjai nagy lelkesedéssel fo-
gadták ezt a lehetőséget. Mozgásgya-
korlatainkkal a csontritkulás megfékezé-
sére, lassítására összpontosítunk. Az
oszteoporózist csendes gyilkosnak is
mondhatjuk, mert a csontozatból úgy-
mond „ellopja“ a kalciumot, ennek meg-
kadályozásához szükséges a mozgás, a
torna. Ezek a mozgásgyakorlatok segíte-
nek a cukorbetegségben, ízületi gondok-

kal küszködőnek is. De a csípő- és térd-
műtéten átesett emberek fizikai állapotán
is sokat javít“ – mondta a nyugdíjas éveit
töltő Božena Nagyová szakképzett tor-
náztató, aki egyben a nyugdíjasklub aktív
tagja is. A vízitornán csak a klub tagjai ve-
hetnek részt, mely iránt nagy az érdeklő-
dés, általában 30-40 közötti a részvevők
száma, viszont volt már olyan is, hogy
egyszerre több mint ötvenen végezték a
gyakorlatokat. A legidősebb közülük a 85
éves Viliam Šnirc, aki rendszeres látoga-
tója a heti két alkalommal zajló vízitorná-
nak. „Szerettük volna színesebbé tenni
nyugdíjasaink klubtevékenységét, ezért
is jött ez az ötlet, hogy próbáljunk meg kö-
zösen, csoportosan kijönni a termálfür-
dőbe, és ilyen gyógytorna formájában
megmozgatni az érdeklődőket. Torna már
évek óta zajlik a nyugdíjasklubban, de ez
egy másfajta dolog, melynek örömmel
vágtunk neki“ – újságolta el Kovács Kata-
lin, a nyugdíjaslub vezetője. Aki azt is el-
mondta, hogy a fürdő vezetése nagyon
pozitívan állt a kezdeményezésükhöz, így
minden hétfőn és pénteken a nyitás előtti
reggeli órákban tornázhatnak.

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Vízitornával az egészségükért

Az Év Olvasója Nagymegyeren Elhelyezkedési esélyeiket
szeretnék javítani

lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év

feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 vég-
tagamputáció következtében. Az érszűkület-
ben szenvedő betegek számára a szívinfarktus
és szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja következtében, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak

évek  múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, amely sokszor a
nem gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti. 

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók
jelentős része is ebből a betegségcsoportból kerül
ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és  mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése
a szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos  gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás
kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az

érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az
egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető. 

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

A lábaimat olyannak érzem, mintha mindig
hideg vízben álltam volna. A 10. kezelés után
kezdtem érezni annak jó hatását. A kezelés
befejeztével panaszaim megszűntek. 

Kinczer István (Path)

Én a férjemmel egyidőben kezdtem meg a
kezeléseket. Az én lábaim is nagyon fáztak
térdtől lefelé. Már az első kettő után éreztem
a javulást. A kezelések  befejeztével nagyon
jó érzéssel távoztam.

Kinczer Magdolna (Path)

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!

Fontos! Az érszűkület időben történő felismeré-
sével és kezelésével az életkilátások jelentősen ja-
víthatók!

tanárképző Kar:
Február 8-án a komáromi egyetemi tanul-

mányok iránt érdeklődőknek a Dékáni Hivatal
és a Tanulmányi Osztály  munkatársai, illetve
az egyes tanszékek vezetői, oktatói mutatják be
a kar működését és oktatási kínálatát. A láto-
gatók a bejáratnál felállított információs pultnál,
valamint az egyes tanszékek bemutatkozó
óráin érdeklődhetnek a karon induló szakokról. 

Református teológiai Kar:
Február 16-án, 8.00 órától a Református Te-

ológiai Kar dékánja, PhDr. Molnár János várja
az érdeklődőket, ahol tájékoztatást kaphatnak
a képzés feltételeiről és lehetőségeiről. A nap
folyamán nyitott órákon vehetnek részt (héber
nyelv, görög nyelv, vallástörténet).

gazdaságtudományi Kar:
Február 28-án várják azokat, akik a Gazda-

ságtudományi Kar iránt érdeklődnek. A prog-
ram 10.00 órától veszi kezdetét, ahol informá-
ciókat kaphatnak a lehetséges tanulmányi
programokról, a felvételi követelményekről és a
hallgatói aktivitásról egyaránt. -ga-

Nyitott napok 
a Selye János 
Egyetemen

A pályázat egyik fő célja, hogy
az általuk szervezett folyamatos
továbbképzésekhez a legmoder-
nebb számítástechnikai és tan-
segédeszközökkel felszerelt tan-
termeket biztosítsa. A jövőben
ezekben a számítástechnikai
eszközökkel gazdagon felszerelt
tantermekben zajlik majd a pe-
dagógusok, oktatási szakembe-
rek szakmai továbbképzése elő-
adások, ill. szakmai fórumok for-
májában, de a pedagógusok ok-

tató-nevelői munkára való felké-
szülését, ill. az ismeretek meg-
szilárdítását is szolgálja. 

Minden kontinuális szaktante-
rembe 1 vetítőt, 1 wifi routert és
21 laptopot szereltek be. A lapto-
pokra telepített legújabb felhasz-
nálói szoftverek is segítik majd
az oktatást.

A pályázatnak köszönhetően
Szlovákiában 234 folyamatos
képzésre alkalmas tantermet ren-
deztek be, melyek összesen 

4 914 notebookkal vannak felsze-
relve. Örvendetes, hogy a Komá-
romi járásban 12 ilyen tanterem
található többek közt a gútai Kor-
vin Mátyás Alapiskolában, Nagy-
boldogasszony Magyar Tan-
nyelvű 8-éves Egyházi Gimnázi-
umban, a hetényi Tarczy Lajos
Alapiskolában, a bátorkeszi Ko-
váts József Alapiskolában, a
szentpéteri Kossányi József Alap-
iskolában, az ógyallai Szakkö-
zépiskolában és az Építőipari
Szakközépiskolában, valamint
Komáromban 5 iskolában (Ko-
menský Utcai Alapiskola, Eötvös
Utcai Alapiskola, Ipari Szakkö-
zépiskola, Selye János Gimná-
zium, Mariánum Magyar Tany-
nyelvű Egyházi Iskolaközpont) áll
majd a pedagógusok rendelke-
zésére.

Ezekben az osztálytermekben
tehát a jövőben a legmodernebb
eszközök is rendelkezésre áll-
nak, csupán élni kell a lehető-
séggel. 

A Pedagógiai Módszertani
Központ által biztosított ingyenes
továbbképzések listája, ill. az el-
érhetőségük megtalálható az in-
tézmény honlapján: www.mpc-
edu.sk. Mindenkinek készsége-
sen állnak rendelkezésére.

pr

„Apedagógusok szakmai érvényesülésének növelése”
megnevezésű nemzeti pályázat keretében a Pedagógiai

Módszertani Központ 12 050 új notebookot és az ehhez tartozó
számítástechnikai eszközöket biztosítja 7 608 695 euró érték-
ben, melyek tansegédeszközként szolgálnak majd a pedagó-
gusok és a szakemberek továbbképzései alkalmával. 

A magyar iskolák sikeresen pályáztak
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MegyercsMadar

A képviselő-testület megint
megváltoztatta a költségvetést

Mai felgyorsult világunkban kifejezetten
fontos, hogy a bűnmegelőzésnek kiemelt

figyelmet szenteljünk. A fő célközönség pedig
a gyermekek, hiszen ők azok, akik hatással le-
hetnek a jövőre.

A Konkoly-Thege téri Alapiskola mellett mű-
ködő Szülői Munkaközösség, Karol Lovász elnök
vezetésével egy 5500 eurós pályázat - „Ne légy
más, gyere közénk, szórakozz velünk!” - sikeré-
nek köszönhetően átadták azt a projektet, ami le-
hetőséget biztosít a bűnmegelőzési programok
igénybevételére. 

Az ünnepélyes átadáson megjelent Mária Je-
seničová, az Érsekújvári Városi Hivatal elöljá-
rója, a rendőrség képviselői, a képviselő-testület
és a Szülői Munkaközösség tagjai.

A Szülői Munkaközösség elnöke a projekttel
kapcsolatban elmondta: „A projekt a baleset- és
a bűnmegelőzésről szól, s leginkább az iskola 
tan órán kívüli szabadidős programjára építke-
zik. A tudatos magatartás kialakításának és az
erre való nevelésnek éppen ezért nemcsak a 
tanórákon, hanem azokon kívül is meghatározó
szerepet kell kapnia. Fontosnak tartják a program
során, a tanulók számára a sajátos helyzetükből
adódóan a többoldalú szemléltetést, a vizuális él-

ményt, amely leginkább szolgálja a figyelemfel-
keltést, a gondolkodásba való beépülést, a
játszva tanulást. Ezeken a programokon a tanu-
lók választ kapnak az őket érdeklő kérdésekre,
esetleg arra, hogyan viselkedjenek gyanús ide-
genek jelenlétében, vagy éppen hogyan segít-
senek egymásnak baj esetén. Azt remélik, hogy
ezzel a programmal megelőzhetők a gyermek-
eket ért bűncselekmények. A cél továbbá az,
hogy megtanulják, az ember soha nem eléged-
het meg annyival, hogy tudja, mi jó, s mi rossz.
Törekednie kell arra is, hogy aszerint cseleked-

jék. Minden szerencsétlenség, minden probléma
magában rejti egy legalább olyan nagy, vagy
még nagyobb szerencse magját. Ezeket a ma-
gokat szeretnék a program során elültetni, és
remélik, hogy ami kinő belőle, az oktatási intéz-
mény tanulóinak hasznára válik a későbbiek so-
rán.”

A szalag ünnepélyes átvágását követően az is-
kola tanulói orosz, német és angol nyelvű isme-
retterjesztő programot mutattak be a jelenlévők-
nek. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

„Ne légy más, gyere közénk,szórakozz velünk!”

Aközel 1400 lakosú köz-
ségben a 2010. novem-

ber 27-én megtartott önkor-
mányzati választásokon a
lakosság nagy része bizal-
mat szavazott Édes István-
nak. Nagyban kicserélődött
a képviselő-testület is, hi-
szen a két MKP-s mellett hét
független képviselő alkotja
azt a csapatot, melynek tag-
jai közös erővel dolgoznak a
község felvirágoztatásáért.

- Egy évvel a a polgár-
mesteri szék elfoglalását
követően, hogyan értékeli
ezt az időszakot?

„A képviselő-testülettel kö-
zösen az a feladatunk, hogy új
lendülettel, közös erővel pró-
báljuk elérni, hogy minden pol-
gár úgy érezze, öröm  Mada-
ron lakni. Amit beterveztünk
az elmúlt évben, azt sikerült
elvégezni. Befejeztük az alap-
iskola tetőszerkezetének fel-
újítását, és sikeresen befejez-
tük a kultúrház teljes átalakí-
tását. A lakosságot központi
ivóvízzel ellátó „vízházat” fel
kellett újítanunk, mivel az épü-
let már nem felelt meg az
egészségügyi előírásoknak.
Problémát okozott a községen
keresztül folyó „Madari kaná-
lis”, ami ugyan nincs a község
tulajdonában, viszont évtize-
dek óta nem volt tisztítva, így a
lerakódás miatt nem tudja kel-
lőképpen levezetni a vizet. Ezt
is sikerült megoldanunk.
Ugyanez vonatkozik arra a
négy utcára is, amelyekben el-
végeztük a kátyúzást. 

Ami az idei terveket illeti, a

környezetvédelmi alapból
idén pályázat útján 230 ezer
eurót szertnénk nyerni az
óvoda és a községi hivatal
külső hőszigetelésére és a
nyílászárók cseréjére. A ha-
lottasház felújítása folyamat-
ban van, jó lenne az épület
elé tetőszerkezetet építeni.
Mivel a temető lassan „bete-
lik”, új területet szeretnénk vá-
sárolni. Ehhez viszont az
szükséges, hogy a területe-
ket a földtulajdonosok jutá-
nyos áron eladják a község-
nek. Mivel az idő sürget, fo-
lyamatban van a tulajdono-
sokkal való egyeztetés. Ter-
veink közt szerepel a
sportpályán lévő  épület tete-
jére egy új épületrészt ráépí-
teni, amivel biztosítani tud-
nánk a vendégek elszálláso-
lását. A hulladékgazdálkodás
színvonalának emelése cél-
jából pályázatot nyújtottunk
be a gyűjtőudvar gépparkjá-
nak kibővítésére“.

A polgármester még el-
mondta azt is, hogy a Sutyú-
völgyi Borosgazdák Társasá-
gával együtt szeretnének lé-

péseket tenni a falusi turiz-
mus fellendítéséért, mivel a
természeti adottságok lehe-
tővé tennék, hogy turistákat
is fogadhatnának a szőlőhe-
gyen, ahol kiváló minőségű
borokat lehet kóstolni. Ennek
megvalósításáért szeretné-
nek megrendezni egy Bor-,
vagy Murci-fesztivált.

Sajnos, a mai nehéz gaz-
dasági helyzetben nem köny-
nyű feladat a terveket meg-
valósítani, de a község pol-
gármestere szerint mindent
megtesznek, hogy a község
lakosai számára biztosítsák a
fejlődéshez szükséges meg-
felelő feltételeket. Ahol a pol-
gármester és a képviselő-tes-
tület  együtt tud működni, ott a
fejlődés lehetőségei is meg-
vannak, de ez még távolról
sem elég a sikerhez. Mada-
ron a polgármester nem ígért
lehetetlent és jól vezette köz-
ségét, a fejlődés irányainak
jelei már láthatóak – mégpe-
dig az, hogy merre kellene fej-
lődnie a településnek, mit kel-
lene elérni a választási idő-
szak végére. Miriák Ferenc

Molnár Zoltán, a falu polgármestere lapunknak elmondta,
hogy hosszútávon kifizetődő a falunak ez a létesítmény. Az
emberek hozzászoktak ahhoz, hogy a tavaszi illetve az őszi
időszakban ide, a komposztáló környékére hordják a kerti
hulladékokat, faágakat és egyéb olyan szerves anyagokat,
melyek az itteni gépek segítségével feldolgozásra kerülnek.
Ottjártunkkor is két hosszú fóliával letakart anyag várakozott
a „bevetésre”. Az itt „előállított” hulladékanyagot földdel ele-
gyítve sok helyütt felhasználják. A kerti hulladékok gyűjtése
ma már Megyercsen sem probléma, mint ahogyan a sze-
lektív hulladékgyűjtéssel sincs gond. A lakosok rádöbbentek
arra: fontos, hogy így tegyenek, hisz ezáltal saját falujukat te-
szik környezetbaráttá. Kép és szöveg: -pint-

A fejlődés már látható

Közel két és fél kilométeres szakaszon kitisztították a községen
átfolyó kanálist

Termel a komposztáló

Már több éve működik Megyercsen a 180 ezer euró-
ból létrehozott komposztáló, amely a sportpálya

tőszomszédságában üzemel. 

A vastag hóréteg alatt lelte
halálát Daniel Korec testneve-
lőtanár és fia Milan valamint
Dušan Szabó, Jozef Balačin,
Pavol Jorík, Tibor Magyarics,
František Varga, Ladislav 
Bauer, Jozef Solár, Július
Štumpf, Juraj Turi-Nagy és Ti-
bor Kočí. Emléküket örök me-
mentóként őrzi a Magas-Tátra
jelképes temetőjében és az is-
kola előcsarnokában, valamint
a kollégium előtt a márvány
emléktábla. A búcsú az isko-
latársaktól nagyon nehéz volt,
de a szomorúság felett győ-
zött a fiatalos munkakedv és
az iskola élete újból a régi ke-
rékvágásba lendült. A komá-
romi tragédia volt Szlovákia
harmadik legnagyobb lavina-
balesete. 

Január 20-án az iskola elő-
csarnokában emlékeztek az
áldozatokra. A volt osztálytársaik évente tisztelegnek emlékük előtt. Idén
is eljöttek erre a szomorú évfordulóra. 1974-ben az iskola igazgatósága
úgy döntött, hogy 12 nyárfát ültetnek az Ipari Szakközépiskola kollégiuma
elé, hogy ezáltal is emlékezzenek erre a tragédiára. A tizenkét fa ma is
ott található az épület előtt.

Kép és szöveg: -pint-

A lavina áldozataira
emlékeztek

1974. január 20-a az Ipari Középiskola fennállásának legszomo-
rúbb napja volt. Harmincnyolc esztendővel ezelőtt ugyanis a

Poprádi-tóhoz közeli Menguszfalvi-völgyben az iskola tíz diákját,
egy tanárát és annak 13 éves fiát lavina temette maga alá. Ezen a
napon délelőtt 10:40-kor a Magas-tátra Menguszfalvi-völgyében a
hirtelen lezúduló hólavina, a természet ereje kegyetlen volt. A tra-
gédia, amelyért senkit sem lehetett felelősségre vonni, ártatlan ál-
dozatokat követelt. 

Aképviselő-testület 14. ülésén jó-
váhagyták a másodszor meg-

változtatott költségvetést a 2011-es
évre. A költségvetés újabb válto-
zata tartalmazza a kiadási és bevé-
teli részt, valamint további pénz-
ügyi változásokat az egyes projek-
tek megvalósítása céljából. A meg-
változtatott költségvetésbe bedol-
gozták az állami támogatást és a
szociálisan hátrányos helyzetű
gyerekek étkeztetésének finanszí-
rozását. Minden bedolgozott válto-
zás után az elmúlt évi költségvetés
összege 10 306 807 euró. 

Gogola Edit, a pénzügyi osztály ve-
zetője az ülésen hangsúlyozta: a ré-
szesedési adókból nem lehet majd a
jóváhagyott költségvetést betölteni tel-
jes mértékben, mivel a pénzügymi-
nisztérium által meghatározott adókból
befolyt összeget Ógyalla sem kapta
meg. 70 130 euróval kaptak keveseb-
bet, ezért nem tudják biztosítani az
egyes iskolai intézmények teljes pénz-
ügyi támogatását. Eredetileg 1 789
932 eurót kellett volna kapniuk, a va-
lóságban 1 719 802 eurót kaptak.

Karol Lovász alpolgármester a költ-
ségvetéssel kapcsolatban elmondta:
az új törvény értelmében 2013-tól
emelkedik az ingatlanadók összege,
ezért a hivatal nem ajánlja az adók
emelését a 2012-es évre. Az árveré-
sekkel kapcsolatban rámutatott, hogy
a gazdasági nehézségek miatt kicsi
az érdeklődés az ingatlanok iránt.

Több képvi-
selő hiányolta,
hogy a költség-
vetés  nem szá-
molt a sportklu-
bok, egyházi,
valamint kultu-
rális és társa-
dalmi szerveze-
tek által megpá-
lyázható támo-

gatási tétellel, ami korábban megszo-
kott volt. 

Karol Lovász a pénzügyi bizottság
javaslatát tolmácsolva azt indítvá-
nyozta, hogy 23 080 euróval emeljék
meg a részesedési adókból származó
bevételt és azt osszák szét az említett
szervezetek között. Javaslata be is ke-
rült az elfogadott költségvetésbe.

Az MKP frakciója nem tartja reális-
nak, hogy a részesedési adókból ol-
dották meg ezt a problémát. Az elmúlt
évben 15 ezer eurót fordíthattak vá-
rosfejlesztésre, most erre a célra nincs
előirányzott összeg a költségvetésben.
Úgy érzik, a hivatal nem tesz meg
mindent a bevételek növelése és a ki-
adások lefaragása érdekében.

További napirendi pontként a jelen
lévő 11 képviselő közül 10 megsza-
vazta (1 tartózkodott) a Szlovák Hor-
gász Szövetség ógyallai szervezeté-
nek kérelmét:  1 euróért évente bérbe
veszik a Bagota városrészben lévő
„Bágeros” 20 229 és 61 532 négyzet-
méteres területét, halászati céllal.

(miriák)

Aleader-programon keresztül még ta-
valyelőtt új padokat sikerült kihe-

lyezni a község különböző részeire. 32
ülőalkalmatosságon a napokban kar-
bantartást végeztek. Az összes pad fa
részét lecsiszolták, majd újrafestették.
Ezeket a felújításokat a helyi közmunká-
sok segítségével végeztette el az önkor-
mányzat.

November elején új temetőkerítést is kapott
a település. A 160 méteres kerítés EU-pane-
lokból készült. A közeljövőben a kerítés egyik
részénél egy nagyobb, kb. 40 autó elhelyezé-
sére szolgáló parkolót szeretnének még kié-
píteni. Rácz László, a falu polgármestere örö-
mét fejezte ki, hogy a tavalyi év végén végre
sikerült a vízhálózat bővítése is, ami annyit je-
lent, hogy a község utolsó utcájában, a Piri ut-
cában is bevezették az ivóvizet, így ezzel a
falu egész területét sikerült ivóvízzel ellátni.
Úgy a temetőkerítést, mint a vízhálózat ezen
részét is önkormányzati forrásból sikerült rea-
lizálni. Rácz László szólt az idei tervekről is,
bár azt hozzátette: ez sok mindentől függ. El-
sődleges cél a közvilágítás megoldása a köz-

ség területén, valamint a helyi óvoda hőszi-
getelése. Ez magában foglalja majd az abla-
kok, az ajtók, valamint a tetőszerkezet hőszi-
getelését is. A közvilágításon kívül ezeket pá-
lyázati elbírálás útján valósíthatják meg. A pol-
gármester kitért a község egyes akcióira, me-
lyek közül kiemelte a márciusi amatőr
borversenyt, a gelléri borkóstolót, a helyi falu-
napot és a hagyományos augusztus végi ha-
lászversenyt. Kép és szöveg: -pint-

Gellér tevékeny falu

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

Február 1-jén ünnepli születésnapját 

Szabóné Marikovecz Ilonka 
Marcelházán.

E szép jubileum alkalmából szívből gratulálnak és 
minden jót kívánnak: Mária és Márta családjukkal.

„Elmúltak az évek, nyolcvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Január 27-én ünnepelte 80. születésnapját 

Szépe Ilona
Ekelen.

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

75. születésnapját ünnepelte drága 
dédnagymamám

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó
egészséget és hosszú, boldog életet 
kíván: lánya Ili, veje Imi, unokái: Tamás, Me-
linda és az egész rokonság.

Ezúton is kívánok neki boldog
születésnapot, és jó egészsé-
get: dédunokád Flóra.

Sárik Ilonka 
Nagykeszin.

Ógyalla
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Karva

Csallóközaranyos

Notus 101+  AQ 2560 

KANoN UNi 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ Zimná AKCIA

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ Zimná AKCIA

=

A megjelentek elsőként a Faluház emeleti helyiségében
baba- és kézimunkakiállítást tekinthettek meg, majd az ün-
nepség a színházteremben folytatódott. A község alpolgár-
mestere, Puskás Szilveszter megköszönte a Karátsony Imre
Kamarakórus tagjainak és vezetőjének – Radvanszky Valé-
riának – a lenyűgöző zenei élményt. 

Ezen a napon jó volt bátorkeszinek, felvidéki magyarnak,
a kultúra nemes ápolójának lenni. A Himnusz eléneklése
után pedig minden jelenlévő őriz magában egy darabot, egy
sort, egy töredéket, egy dallamot, vagy egyetlen szót.

(miriák)
A szerző felvétele

A2002. augusztusában
megrendezett I. Kéz-

műves és Képzőművészeti
Alkotótábor sikerén felbuz-
dulva alapították meg 2002
októberében a Korava
Duna menti Vidékfejlesz-
tési és Kulturális társulást
azzal a céllal, hogy bizto-
sítsák a fiatalok hasznos
időtöltését, és fellendítsék
a falu kulturális életét.

2003-ban már második al-
kalommal rendezték meg a
Kézműves és Képzőművé-
szeti Alkotótábort, a nagy ér-
deklődés miatt két tábort kel-
lett szervezniük. Bővítették
a kézműves foglalkozások
palettáját, így az agyagozás,
a virágkötészet, a gyertyaké-
szítés, a drótozás, a batiko-
lás, a festés és a makramé-
zás mellett a gyerekek meg-
ismerkedhettek többek kö-
zött a kosárfonás, a gyöngy-
fűzés, a csuhézás, a
nemezelés és a szalmázás
szépségeivel is.

A karvai Korava társulás a
hagyományőrzés mellett fon-
tosnak tartja a régiófejlesz-
tést is. „A program célja,
hogy a résztvevők minél töb-
bet megtudjanak a régió jel-
lemzőiről és érdekességei-

ről, hogy megtanulják a kéz-
műves mesterségek apró tit-
kait, melyeket a mindennapi
életben, szabadidejükben
vagy munkájuk során is fel-
használhatnak, alkalmazhat-
nak. Fontosnak tartottuk,
hogy megismerjék a régió
ételeit és a lassan feledésbe
merülő hagyományos pa-
raszti konyha ételeit is” – nyi-
latkozott Tóth Tibor.

„Ami a Korava idei tervét il-
leti, márciusban ismét Kar-
vára érkezik a Nemzetközi
Brit Iskola 25 tanulója, akik a
környékbeliekkel együtt 3
óra angol nyelvű foglalkozá-
son vehetnek részt. Április-
ban elsőként a húsvétváróra

kerül sor, majd jönnek a po-
zsonyi brit iskola tanulói, de
lesz szappanfőzés, szövés-
bemutató, valamint gyertya-
készítés is. Májusban szal-
makötés, drótozás, gyöngy-
készítés. Júniusban zene-
fesztivál, fafaragás, agyag-
edények, kosarak készítése,
júliusban nyári táborok és
jobb agyféltekés rajztábor,
augusztusban kézműves- és
festőtábor, kenyér- és lán-
gossütési bemutató. Októ-
berben és novemberben is-
mét Karvára jönnek a po-
zsonyi tanulók, december-
ben pedig karácsonyváróval
készülünk“.

Miriák Ferenc

Minden év januárjában az ökumenikus hét keretében, istentiszteleten vesznek részt
a hívek a testvérközösségekben. Idén január 22-én a katolikus templom várta a re-

formátus híveket. A szentmise kezdetén Mgr. Elek László esperes szeretettel köszöntötte
a szép számban összegyűlt híveket, kiemelve a református közösség híveit, élükön ref.
lelkészükkel, Tanító Péterrel, akivel közös szentmisét mutatott be. Beszédének fő mon-
danivalója arra irányult, hogy a két felekezet testvéri viszonyának erősítését szolgálja. A
szentmise végén Elek László esperes megköszönte a református, valamint a katolikus
hívek részvételét,Tanító Péter pedig áldását adta az egybegyűlt hívekre.

győri Ľudmila

Avadászatról, a helyi
vadászegyesületről,

tagjainak egész évi tevé-
kenységéről kérdeztük
Duka Ferencet, a karvai
Dunaj Vadászegyesület
gazdasági vezetőjét.

„A múlt század 60-as éve-
itől működő vadászegyesület
2000-ben alakult újjá, ma 10
tagot számlál. Az őszi-téli fő
vadászszezonban, amely ja-
nuárig tart, apróvadra vadá-
szunk: nyúlra, fácánra és
őzre, nyáron pedig fürjezni
szoktunk.

A vadászat sajátságos
életvitel, mert bármivel is
foglalkozik hétköznapjaiban
az ember, igazi vadász csak
akkor lehet, ha szívvel-lélek-
kel a vadászatnak él, s ami
természetesen nem csak a
tapsifülesek kilövéséről szól,
hiszen a vadászok nagy
hangsúlyt fektetnek a kör-

nyezetvédelemre is, a ter-
mészet egyensúlyának fenn-
tartása tevékenységük kö-
rébe tartozik – a facsemeték
ültetésétől a vadonban kiké-
szített etetők téli időszakban
történő feltöltéséig. A vadá-
szat során fontos a fegyel-
mezettség, sok gyaloglással,
türelemmel jár, miközben
mindvégig csendben kell
lenni.“

Ez év január 14-én a kar-
vai vadászok megkérdez-
ték, volna-e kedvem velük
fácánra vadászni. Termé-
szetesen igennel válaszol-
tam, hisz mindig kíváncsi
voltam, milyen lehet egy
igazi vadászat. Mindenki ka-
lapemeléssel és kézfogás-
sal köszöntötte a másikat.
Feliratkoztak a vadászok,
hajtók szép sorban. Elindult
a karaván,  megérkeztünk
egy tisztásra, ahol volt egy
eligazítás és megbeszélés.

Ekkor vadászkürt adta meg
a vadászat kezdetét. A va-
dászok egy része felállt szé-
pen, sorban, egymástól úgy
10 métere - ők a leállók -, a
többiek a hajtókkal, többek
közt velem vártak és amikor

megadták a jelet, szépen
lassan elindultunk. Jó kis
séta volt a januári hidegben.
Dörögtek a puskák és hul-
lottak a fácánok. A kutyák a
legjobb tudásuk szerint haj-
tották fel a madarat. Ezen a

napon hét fácánkakast és
egy „róka komát“ sikerült
elejteni. A vadászatot a va-
dászkürt játéka zárta le. 

Miriák Ferenc
Huszár János felvétele

bátorkesziek a 
Magyar Kultúra Napján

Holop Boriska átadta Sződ polgármesterének, Hertel László-
nak a község horgolt címerét

APest megyei Sződ község meghívására a bátorkeszi
Karátsony Imre Kamarakórus és Holop boriska ké-

zimunkázó is részt vettek a Magyar Kultúra Napján.

Tízéves a Korava Duna menti 
Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás

Ökumenikus istentisztelet

Karva

Egyre több sportolni vágyó fiatal „ve-
temedik” a hobbikerékpározásra. tá-

jainkon jónéhány biciklis rója a kilomé-
tereket, adózva szenvedélyének. Az ala-
pítótagok a túrakerékpározás nagy sze-
relmesei, mivel egyre többen tekernek a
hétvégeken saját szórakozásból, ezért
felvetődött az ötlet, hogy klubot kéne ala-
kítani.

Az egész tavaly nyáron kezdődött, amikor
is az ekecs-apácaszakállasi Inczédi Gábor
és a nagymegyeri Magyarics Norbert meg-
alapította a nagymegyeri Tekergők  Kerék-
párklubot. A klub alakulása mindenképpen
történelmi dolog, ugyanis eddig egységében
hasonló formájú szervezet nem létezett
Nagymegyeren. Civil kezdeményezésként
39 taggal a múlt héten volt a csapat alakuló
gyűlése. A klub vezetője Mgr. Varga Albin
lett. Valójában túrakerékpáros egyesületről
van szó. Itt a cél a megtett kilométerek, jó tár-
saságban, mosolygósan. Természetesen
szeretnék, ha a tagjaik esetleges itthoni vagy
külföldi versenyeken, teljesítménytúrákon is

részt vennének, természetesen az egyesület
színeiben. A nagymegyeri Tekergőknek már
vannak baráti kapcsolataik is. Elsősorban
az alistáli biciklisekkel, de szeretnének más
egyesületekkel is hasonló kapcsolatot kiépí-
teni, illetve közös „tekerések“ is szóba jöhet-
nek. A klub tagjainak nagy része nagyme-
gyeri, ám vannak, akik a környékbeli falvak-
ból jöttek a társasághoz. Nem zárkóznak el
újabb tagok felvételétől sem, ezért várják
azoknak a jelentkezését, akiknek szándé-
kuk erősíteni a nagymegyeri Tekergők csa-
patát.

A 2012-es évben nagyon sok túrát szeret-
nének lebonyolitani. Többek között a „Sanyi
bácsi“ emléktúrát, a Föld Napja iskolaakciót,
a Húsvéti kerékpártúrát Nagymegyer kör-
nyékén, a Csárdatúrát Komáromban, és egy
balatoni túrára is beneveztek, valamint a
Szent István-napi kerékpártúrára. Ezenkívül
vasárnaponként rendszeres szabad bicikli-
zés van a klubtagokkal. Komoly tervek, me-
lyeket mindenképpen teljesíteni szeretnének
a Tekergők csapattagjai. Nem kizárt, hogy
egyre többet fogunk hallani róluk. pint

Ahol a vadászat zsákmány nélkül 
elképzelhetetlen

A nagymegyeri Tekergők
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Obec  Marcelová
Námestie  slobody  1199,  946 32  Marcelová 

vyhlasuje 

na základe    uznesenia  Obecného zastupiteľstva  v Marcelovej č. 120/2011
zo  dňa  12.12.2011  v súlade s § 9a  ods. 1. písm. a) zákona  č.  138/1990 Zb.
o majetku  obcí a v súlade so  zákonom  č. 513/1991 Zb. Obchodným zákon-
níkom  v znení  neskorších  zmien  a predpisov  (Oddiel 3,  Obchodná  verejná
súťaž  § 281 až 288 )  obchodnú  verejnú  súťaž  na   odpredaj  nehnuteľ-
ností vo  vlastníctve  Obce  Marcelová    vedených   na  LV  č. 2044, parcela
registra „C“ č. 4/5  vo  výmere  67 m2, druh pozemku  záhrada a parc. č.  4/6
vo  výmere  24 m2, druh pozemku záhrada  v celosti  za  vyvolávaciu  cenu
355,00 €.  

Podrobné podmienky  obchodnej  súťaže  so zverejnené  na  úradnej  tabuli
obce Marcelová   a na  webovej  stránke  www.marcelova.sk. 

Ervin  Varga - starosta obce
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Első fotóm

Csicsó Mária Terézia
Marcelháza
(3150/48)

Kiss Emma
Komárom
(3100/48)

Filip Belej
Bratislava
(2500/46)
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Újszülöttek:
Kovácsová Vanessa (Gúta); Lakatosová Melinda Ser-

hio (Naszvad); Vassiová Zsófia (Nagykeszi); Ferencziová
Chiara (Komárom); Velsitz Liza Miranda (Komárom); Slá-
viková Viktória (Ógyalla); Csicsó Mária Terézia (Marcel-
háza); Zsemle Hanna (Dunaradvány); Hamran Lukáš
(Dulovce); Trenčík Gábor (Marcelháza); Kiss Emma (Ko-
márom); Filip Belej (Komárom); Szórád Szophia (Ógyalla)

Elhunytak:
Molnár Rácz Emília (55) Vágfüzes; Szenczi András

(74) Bátorkeszi; Hegedűs László (83) Kava; Farkas Michal
(76) Komárom; Luhanová Ema (92) Komárom; Fehér
Emese (42) Őrsújfalu; Kürtiová Margita (62) Őrsújfalu;
Mária Laurincová (59) Komárom; Sebőová Angelika (18)
Komárom; Tomová Juliana (76) Komárom; Nagy Sándor
(75) 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-
rom megújult fodrászatom-
ban. Kutruc Szép Ildikó.
M.R. Štefánika 3/10 (a volt
Prior és az Európa hotel kö-
zött). Tel.: 0905 192 380.

Február 3-án ünnepli 
84. születésnapját 

Horián lajos 
Őrsújfalun.

Szívből gratulál és további jó
egészséget kíván: lánya, veje,
fia, unokái, dédunokái és az

egész rokonság.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló 

szeretettel emlékezünk február 4-én,
halálának 16. évfordulóján 

Horián Erzsébetre
szül. Sándor 

Őrsújfalun.
Emlékét örökké őrző: 

férje, lánya, veje, fia, unokái és dédunokái.

„Én már alszom lombos fák alatt,
Kérlek, ne zavard meg álmomat.
Hajolj a síromra csendesen,
Nekem már nem fáj semmi sem.”

Fájó szívvel emlékezünk január 30-án,
halálának második évfordulóján 

id. Simon lászlóra
Ekelen.

Emlékét örökké őrző felesége és családja.
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.

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

Február 3-án ünnepli 
2. születésnapját drága kisfiunk

Pinke árpád Péter Komáromban.
Szívből köszönt Téged e szép ünnep 
alkalmából: édesanyád, édesapád, 
Perbetéről nagymamád, 
keresztszüleid és unokatestvéreid. 

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“
Január 31-én ünnepli 4. születésnapját 

Cseh Veronika 
Nemesócsán.

Február 1-jén ünnepli 70. születésnapját 
és február 16-án névnapját 

özv. Répás Júlia szül. Keszegh 
Szentpéteren.

„Csillag volt, mert úgy szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
február 3-án, halálának 3. évfordulóján 

tornóczi Eugenre 
(Ďulov Dvor). 

A gyászoló család.

„Napsugár és csillagok világa,
Jó szívednek örök álmát őrzik,
Tiszta lelked fönt a magas égben,
A síron túl is felettünk őrködik.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk január 20-án,

halálának 3. évfordulóján 
Németh Katalinra szül. Jankovics 

Komáromban.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma pil-
lanatot emlékének. Szerető családja.

Megemlékezés
„Hiányod elviselni nagyon nehéz,
De napjainkat széppé teszi az emlékezés,
Olyan távol vagy tőlünk és mégis közel.
A lelkünkben tovább élsz, mi nem feledünk el.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk január 29-én, 

halálának 3. évfordulóján 

tóth Angélára Komáromban.
Emlékét örökké őrzi: vőlegénye Zsolti és családja.

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

Sok erőt, egészséget kíván:
fiad Zoli, lányaid Piroska 
és Jucika családjukkal.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak: szü-

leid, testvéreid Patrik, 
Patrícia és mindenki,

aki szeret Téged.

Amatőr/profi modelleket
keresünk mellékállás-
ban (6 hónap - 50 év kö-
zött) magazinfotózá-
sokra, reklámfilmekbe,
szépségversenyekre,
stb! Duci hölgyek jelent-
kezését is várjuk! Je-
lentkezés: www.monde-
caste.hu weboldalon.

Január 25-én ünnepelte 
90. születésnapját 

Farkas györgy.
E szép ünnep alkalmából 

szívből gratulálnak:
lányaid, vejeid, unokáid 
párjaikkal, dédunokáid 

valamint 
nászasszonyod 

Magdolna.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. 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. 
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838. •
Oprava chladničiek a mraz-
ničiek. Tel.: 0905 666 838. •
Predám starší RD v Marce-
lovej, 16.000 €. Tel.: 0911
204 962.
• Vennék saját fűtésű lakást
Komáromban, vagy családi
házat, minimum 8 ár telek-
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-izbový
byt na ul. Gen. Klapku, cena
dohodou. Tel.: 0905 977127.
• Kiadó 1-szobás lakás a
Klapka Gy. utcában, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
977 127.
• Predám 1-izbový byt na ul.
Gen. Klapku, cena dohodou.
Tel.: 0905 977127.
• Eladó 1-szobás lakás a
Klapka Gy. utcában, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905
977 127.

• Tökmag eladó szárítva, 2
€/l, sülve 3,30 €/l, nagy
mennyiség. Tel.: 0918 076
441.
• Mérlegképes  könyvelőt
keresünk. berdoerik@
gmail.com.
• Eladók yorkshire terrier
kiskutyák. tel.: 0915 715
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 biza-
lommal, 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 attrak-
tív fiatal, ápolt hölgyeket ke-
resünk. Korrekt feltételek és
diszkréció, közvetlen lányok
jelentkezését várjuk. Tel.:
0915 756 594.
• Do kultúrneho prostredia
(Night Club) hľadáme mladé,

atraktívne tanečnice. Ko-
rektné podmienky a diskré-
cia. Čakáme komunikatívne,
priame dievčatá. Tel.: 0915
756 594. • Eladó 130-as kör-
bálás szalma, 150-es körbá-
lás borsószár, fedett helyen
tárolt. Érdeklődni a 0918 479
431-es  telefonszámon.
• Eladó használaton kívüli
kert, ár: 4.000 € (olcsó ga-
rázst beszámítok). Tel.: 0918
576 430.
• Festő, ügyes kezek, szép
falak +mindenféle átalakítá-
sok a lakásokban, házak-
ban. Tel.: 0905 365 661.
• Árpa eladó. Tel.: 0908 036
933.
• Garzon kiadó Komárom-
ban, a Komenský utcában,
100 € + rezsi. Tel.: 0907 299
292.
• Nyugdíjasok figyelem! Min-
denféle hibák javítása lakás-
okban, házakban. Tel.: 0905
365 661.
• Üzlethelyiségemet elcseré-
lem személyautóra (10.000
€). Tel.: 0905 562 711.
• Eladó szoba-konyhás lakás
a belvárosban, 36 m2, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0915 122 728.

•  2011-es folyóbor kapható
a Hilltop neszmélyi borá-
szatában hétköznap 8-15
óra között. Fehér, rosé 400
Ft/l, vörös 450 Ft/l. tel.:
0036 34/550-45.
• Predáme sudové víno,
rok 2011, od Hilltop Vi-
nárstvo z Neszmélyu, v
pracovných dňoch 8-15
hod. biele, rosé 400 Ft/l,
červené 450 Ft/l. tel.:
0036/34 550 45.
• Eladó Komárom belvárosá-
ban, fürdőhöz közel, kétge-
nerációs családi ház 1065
m2 telken, üzleti vagy vállal-
kozási tevékenységre is al-
kalmas. Irányár: 25 millió Ft.
Tel.: 003620 221 3265.
• Ambiciózus diákot keresek
(18 év felett) angol kommu-
nikáció oktatásra (alapok)
gyermekeim részére. Kon-
takt: office@vezgroup.sk,
0915 726 333.
• Csontkovács – chiroprak-
tik. Tel.: 035/7732 330, 0907
628 055.
Vállalkozásomhoz szorgal-
mas, céltudatos társakat ke-
resek, házastársak előny-
ben. Tel.: 0905 478 273.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.

Eladó több mint 400 db örö-
kíró gyűjteményem, KN. Tel.:
0915 714 290.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó 50 l-es mélyhűtő -
predám 50 l mrazničku. Tel.:
0915 620 492.
• Vízvezeték- és fűtésszere-
lés és javítás, átalakítás.
Tel.: 0949 167 191.
Keszegfalván emeletes csa-
ládi ház, kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Gyógyuljon Reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Poskladám Vám puzzle,
len preto, že ma to baví. Tel.:
0907 753 447.
• Eladó 5 db nőstény puli.
Tel.: 0915 062 266 – KN.
• Eladók ČSR I, II. bélyegek,
használtan és tisztán. Tel.:
0915 714 290.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonnáig, kül-
földre is. Tel.: 0915 664 048.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség, mindenben segítek.
Tel.: 0903 783 477.
• Banki hitelek és lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• Keverék kutyusok aján-
dékba (2-hónapos, féléves).
Tel.: 0915 719 093.
• Gyógyító masszázs min-
denkinek Ekelen. Tel.: 0907
778 001.

• Vennék KN-ban garázst a
VI.-os VII.-es lakótelepen.
Tel.: 0908 419 539.
• V Novej Stráži predám tro-
jizbový dom. Tel.: 0907 561
090.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség határok nélkül! Tel.:
0903 783 477.
• Házimunkát, gondozást
vállalok Naszvadon és kör-
nyékén. Tel.: 0907 575 211.
• Káposzta eladó kis és nagy
mennyiségben, 0,10 €/kg.
Tel.: 0907 636 133.
• Eladó 80 l-es gázbojler, 80-
as jobbos tömör ajtólap Eke-
len. Tel.: 0903 169 293.

• Műanyag ablakok és biz-
tonsági ajtók szerelése. Tel.:
0908 585 387.
• Eladó Cam sportbabakocsi
35 €. Tel.: 0907 603 724.
• Szlovák nyelvtanárt kere-
sek felnőttnek! Tel.: 0917 529
183.
• Eladó családi ház Heté-
nyen. Tel.: 0907 545 654.
• Kiadó 3-szobás 2-balkonos

lakás a központhoz közel.
Tel.: 0949 442 528.
• Lakás kiadó Gútán. Tel.:
0905 918 388.
• Gyermekgondozást válla-
lok, nagy tapasztalattal. Tel.:
0905 284 617.
• Gyümölcsfák és szőlő pro-
fesszionális metszését vál-
lalom. Tel.: 0902 841 761.
• Vennék 3-szobás lakást
vagy családi házat Nemesó-
csán. Tel.: 0915 149 847.
• Predám 2-izbový prero-
bený byt s LV v Komárne.
Tel.: 0918 352 708.
• Predám lacno pekný
plyšový gauč s dvoma fotel-
kami, zlatožlté. Tel.: 0918
352 708.
• Takarítást és egyéb munkát
vállalok, részmunkaidőben.
Tel.: 0908 762 650.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Angol oktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 494
642.
• Bérbe vennék kertet Ko-
máromban vagy Komárom
közelében. Tel.: 0905 329
871.
• 45%-os rokkantnyugdíjas
nő munkát keres. Tel.: 0917
816 674.
• Rozpredám časopisy nad
18 rokov, i viazané ročníky.
Tel.: 0904 577 836.
• Predám dvojrýchlostnú za-
chovalú Babetu s prilbou.
Tel.: 0904 577 836.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
Január 27-én ünnepelte 80. születésnapját
Esztergályos Mária Nagykeszin.
Ehhez a szép évfordulóhoz sok-sok szeretet-
tel gratulál és kívánja, hogy az elkövetkező
éveket nagy szeretetben töltse el családja kö-
rében: lánya, veje, fia, menye, unokái: Andrea,
Mártika, Igi családjukkal, a dédunokák: Csabi,
Istike, Laura és Emese sok puszit küldenek.
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Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059
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Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Po nehode zomrela Angelika
Dve vážne dopravné nehody sa stali minulý víkend. 
V nedeľu ráno približne o 4:30 hod. pri Zlatnej na Os-

trove vodič Audi A8 Zsolt (32) z Pribety nezvládol riadenie,
prešiel do protismeru a s autom narazil do stromu. Spolu-
jazdkyňa Angelika (18) z Komárna po prevoze do nemoc-
nice zomrela. Pri ďalšej nehode "úradoval" aj alkohol. Vo-
dičovi Gergelyovi (24) z Chotína, ktorý v sobotu o 4-tej ho-
dine ráno dostal v ľavotočivej zákrute šmyk a vyletel s au-
tom do poľa, namerali v dychu 0,53 mg/l alkoholu, čo je 1,1
promile alkoholu. Po nehode šoféra a spolujazdca Gábora
(22) previezli so zraneniami do komárňanskej nemocnice.
Spolujazdkyňa Sintia (18) bojuje o život v novozámockej
nemocnici.

Viacerí vodiči akoby boli nepoučiteľní a jazdia pod vply-
vom alkoholu! Policajti Nitrianskeho kraja počas víkendu
namerali vodičovi z Komárna v dychu 0,79 mg/l alkoholu,
čo je viac ako 1,6 promile. V druhom prípade sa vodič od-
mietol podrobiť dychovej skúške aj odberu krvi na zistenie
alkoholu. „Obidvaja boli obvinení z ohrozovania pod vply-
vom návykovej látky," povedala krajská policajná hovor-
kyňa Božena Bruchterová. Zdroj: cas.sk

lúpež v Modranoch
V piatok 20. 1. 2012 obvinila komárňanská vyšetrova-

teľka zo zločinu lúpeže 21 ročného Gabriela z Bátorových
Kosíh a jeho rovesníka Dávida z Modrian. Vo štvrtok večer
obaja napadli v Modranoch 41 ročného muža. Sotili ho na
chodník a kopali po celom tele. Muž sa schúlil do klbka a
rukami si chránil hlavu. Násilníci mu vybrali z vrecka mo-
bil a krabičku cigariet.

Poškodený utrpel našťastie len drobné poranenia. Za-
krátko po čine už stáli pred vyšetrovateľkou obaja pácha-
telia. Gabriel je komárňanským policajtom dobre známy,
viackrát sa totiž dopustil rôznej násilnej trestnej činnosti. Aj
preto vyšetrovateľka dala podnet na návrh na väzobného
stíhania obvineného, ktorý komárňanský súd akceptoval a
mladík bol eskortovaný do ústavu na výkon väzby. 

Za lúpež hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na
tri až osem rokov.

V pondelok 30.1. predpokla-
dám v našom regióne jemne
zimné počasie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 6 do - 4  ̊C,
denná teplota od - 1 do + 1  ̊C. Slabý
V vietor do 2 - 4 m/s.   

V utorok 31. 1. predpokladám v
našom regióne konečne pravú zimu,
chladno, jasno až polojasno a bez zrážok,
zrána miestami hmlisto. Nočná teplota od - 7 do - 5  ̊C,
denná teplota od  - 3 do - 1  ̊C. Slabý V vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 1. 2. predpokladám v našom regióne pokračo-
vanie zimy, jasno až  polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 8 do - 6  ̊C, cez deň od - 4 do - 2  ̊C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s.  

Vo štvrtok 2. 2. predpokladám v našom regióne veľmi
chladno, polojasno, zrána hmlisto a bez zrážok. Nočná tep -
lota od - 10 do - 8  C̊, cez deň od - 4 do - 2  C̊. Slabý V vie-
tor do 2 - 4 m/s. 

V piatok 3. 2.  predpokladám v našom regióne ešte
chladnejšie! Polojasno  a bez zrážok, zrána hmlisto. Nočná
teplota od - 12 do - 10  ̊C, denná  teplota od - 6 do - 4  ̊C.
Slabý, časom mierny  V vietor do 4 - 6 m/s. 

V sobotu 4. 2. predpokladám v našom regióne veľmi
chladné zimné počasie, polojasno, zrána hmlisto a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 11  do - 9  ̊C, denná teplota 
od - 7  do - 5  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s.   

V nedeľu 5. 2. predpokladám v našom regióne veľmi
chladno, polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od - 12 do
- 10  ̊C, cez deň od - 7 do - 5  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam chladné zimné počasie 
so snehom.

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

Z policajných hlásení

Víno KomárnoVíno Komárno

0905 959 5560905 959 556

Objednajte si 
valentínsku fľašu 

s vlastným želaním!
Adresa:

Mestská tržnica prízemie
č. 48. Komárno

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

Problematika znižovania počtu postelí
v nemocniciach na Slovensku síce v

predvolebnom období trocha ustúpila z
politickej scény, no celkom sa z nej ne-
stratila.

Táto otázka vyvoláva oprávnené obavy
pacientov. Jedni sa strachujú, že nebudú
hospitalizovaní vôbec, iným budú robiť ťaž-
kosti cestovania na dlhé vzdialenosti. Aká je
v tomto smere situácia v komárňanskej ne-
mocnici FORLIFE? – opýtala sa DELTA jej
riaditeľa Viktora Dudáša.

„Za uplynulé tri roky sme vykonali kom-
plexnú reštrukturalizáciu lôžkového fondu
nášho zariadenia. Na základe toho môžem
vyhlásiť, že v tomto čase nejaví sa potreba
ďalšieho zníženia počtu postelí. Súčasný
stav 393 lôžok plne postačuje pre naše spá-
dové územie, do ktorého patrí celý Komár-
ňanský okres a niektoré okrajové usadlosti
susedných okresov, teda spolu 110-tisíc oby-
vateľov.“

Ako vyplynulo zo slov riaditeľa, momen-
tálne sa prioritne zaoberajú komplexnou re-
konštrukciou a modernizáciou chirurgického
oddelenia nemocnice, ktoré doposiaľ ďaleko
zaostávalo za požiadavkami súčasnej doby.

V priebehu februára bude komplexne oži-
vený operačný trakt, kde boli vytvorené opti-
málne podmienky pre pacientov i personál.
Pracovníci komárňanskej stavebnej spoloč-

nosti DARTON tu vynovili všetko - od strechy
po podlahu. Stavebné  práce vo výške 430-
tisíc eur financoval Nitriansky samosprávny
kraj, nákup zariadenia a techniky zhruba za
dvestotisíc eur bol realizovaný z prostriedkov
nemocnice.

Vo februári bude dokončená aj prestavba
a modernizácia areálu chirurgického odde-
lenia, na ktoré nemocnica vyčlenila z vlast-
ných zdrojov štyridsaťpäťtisíc eur. K novin-
kám patrí oddelený vstup zvlášť pre pacien-
tov dovezených sanitkami a zvlášť pre ostat-
ných pacientov. To zrejme ocenia ľudia, u
ktorých pohľad na zakrvaveného či zmrza-
čeného človeka vyvoláva nevôľu a stres.

fb

Modernizačné úsilie v komárňanskej nemocnici

Počet postelí neklesne
Od začiatku roka  si

všetky samostatne zá-
robkovo činné osoby
(SZČO) musia zmeniť
svoje platby poistného na
zdravotné poistenie. Od 1.
januára do 31. decembra
2012 sú totiž povinné platiť
preddavky na zdravotné
poistenie v takej výške, v
akej si ich vypočítali v roč-
nom zúčtovaní zdravot-
ného poistenia za rok
2010. Ročné zúčtovanie
SZČO podávali do zdra-
votnej poisťovne do konca
marca tohto roka. Jeho
súčasťou bol aj výpočet
preddavkov na zdravotné
poistenie za rok 2012.

Od 1. januára sa zmenil aj
minimálny a maximálny vy-
meriavací základ na zdra-
votné poistenie, ktorý bude
totožný pre samostatne zá-
robkovo činné osoby
(SZČO) ako aj pre dobro-
voľne poistených.

Výška minimálneho pred-
davku poistného je 47,58
EUR (vypočítaný z minimál-
neho vymeriavacieho zá-
kladu 339,89 EUR) a výška
maximálneho preddavku je
322,98 EUR (vypočítaný z
maximálneho vymeriava-
cieho základu 2 307,- EUR).

Zákonná povinnosť vyko-
nania ročného zúčtovania
preddavkov poistného na
zdravotné poistenie (RZZP)
prechádza od zamestnáva-
teľa na príslušné zdravotné
poisťovne.

Nový „Výkaz o preddav-
koch poistného na zdra-
votné poistenie pre ročné
zúčtovanie zdravotného po-
istenia“ slúži ako podklad na
účely vykonania RZZP v
zdravotnej poisťovni – za-
mestnávatelia ich majú odo-
vzdať zdravotným poisťov-
niam v termíne do 28. feb-
ruára 2012.

Od 1. januára 2012 sa pre
SZČO zvyšuje minimálny,
ako aj maximálny vymeria-
vací základ pre platenie po-
istného na sociálne poiste-
nie. Súčasne tak vzrastie mi-
nimálna aj maximálna suma
poistného, ktoré sú SZČO
povinné platiť. 

Minimálne odvody na dô-
chodkové a nemocenské po-
istenie sa zvýšia na 112,66
EUR (dôchodkové poistenie
97,71 EUR, nemocenské po-
istenie 14,95 EUR).

Maximálne poistné na dô-
chodkové poistenie bude
884,35 EUR a na nemo-
censké poistenie 50,75
EUR, teda spolu 1 153,50
EUR.

Sadzba poistného na úra-
zové poistenie zostáva na-
ďalej aj za obdobie od 1. ja-
nuára 2012 do 31. decembra
2012 nezmenená vo výške
0,8 % z vymeriavacieho zá-
kladu zamestnávateľa, ne-
obmedzeného maximálnym
vymeriavacím základom.

Od 1. februára 2012 sa
SZČO bude môcť naďalej
samostatne dobrovoľne po-
istiť v nezamestnanosti a sa-
mostatne dobrovoľne poistiť
dôchodkovo. Ak sa SZČO
bude chcieť dobrovoľne po-
istiť nemocensky, musí sa
poistiť aj dobrovoľne v neza-
mestnanosti a dobrovoľne
dôchodkovo, teda budú tri al-
ternatívy dobrovoľného so-
ciálneho poistenia:

1. dobrovoľné nemo-
censké poistenie, dôchod-
kové poistenie a poistenie v
nezamestnanosti – fyzické
osoby budú mať možnosť vy-
užiť komplexné sociálne po-
istenie do 3 fondov naraz,
ak:

- dovŕšia 16 rokov veku,
- majú na území Sloven-

skej republiky trvalý pobyt,
povolenie na prechodný po-
byt alebo povolenie na trvalý
pobyt,

- nemajú priznaný sta-
robný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok alebo in-
validný dôchodok z dôvodu
poklesu schopnosti vykoná-
vať zárobkovú činnosť o viac
ako 70 % alebo invalidný dô-
chodok po dovŕšení dôchod-
kového veku.

Fyzická osoba si určuje
vymeriavací základ na pla-
tenie poistného sama v roz-
pätí od minimálneho vyme-

riavacieho základu do maxi-
málneho vymeriavacieho zá-
kladu (vymeriavacím zákla-
dom je ňou určená suma)

2. dobrovoľné dôchodkové
poistenie – toto poistenie sa
zachováva podľa súčasnej
právnej úpravy, t.j. od 1. feb-
ruára 2012 je rovnaké ako
bolo do 31. januára 2012 (sa-
mozrejme v rozpätí od no-
vého minimálneho vymeria-
vacieho základu do nového
maximálneho vymeriava-
cieho základu)

3. dobrovoľné poistenie v
nezamestnanosti – môže vy-
užiť SZČO, ktorá

- má na území SR trvalý
pobyt, povolenie na pre-
chodný pobyt alebo povole-
nie na trvalý  pobyt a

- je povinne nemocensky
poistená a povinne dôchod-
kovo poistená alebo má pre-
rušené povinné nemocenské
poistenie SZČO

- nemá priznaný starobný
dôchodok, predčasný sta-
robný dôchodok alebo inva-
lidný dôchodok z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako
70 % alebo invalidný dôcho-
dok po dovŕšení dôchodko-
vého veku.

Dobrovoľné poistenie
vzniká odo dňa prihlásenia
sa na dobrovoľné poistenie,
najskôr odo dňa podania pri-
hlášky, a zaniká dňom od-
hlásenia sa z dobrovoľného
poistenia, najskôr odo dňa
podania odhlášky. Dobro-
voľné poistenie zaniká aj odo
dňa, v ktorom nie sú splnené
podmienky pre dobrovoľné
poistenie.

Pre prihlásenie sa na nie-
ktoré z vyššie uvedených
dobrovoľných poistení od 1.
februára 2012 bude jedno-
mesačná lehota (je to mož-
nosť, nie povinnosť).

Zmeny v zdravotnom a 
sociálnom poistení od 1. 1. 2012

Predpoveď počasia 30. 01 - 5. 02

Požiarovosť v okrese Komárno za rok 2011
Na území okresu Komárno v roku 2011 vzniklo 197 požiarov. Týmito požiarmi vznikli pria-

me škody vo výške 259.750,- eur, zásahom hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru Komárno boli uchránené hodnoty vo výške 1.710.220,- eur. V po-
rovnaní s rokom 2010 bolo o 59 požiarov viac, avšak priama škoda bola o 194.800,- eur 
nižšia. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2011 bola nedbanlivosť a neopatrnosť
dospelých, technické poruchy, úmyselné konanie osoby. Najväčší počet, až 83 požiarov
vzniklo vypaľovaním suchých porastov a trávy. K najvyššej škode došlo v obci Okoličná na Os-
trove, kde vplyvom úmyselného požiaru zhorel traktor s drtičkou drevného odpadu s pria mou
výškou škody 70.500,- eur.  V roku 2011 vzniklo úmyselným zapálením neznámou osobou
ďalších 11 požiarov, spôsobená škoda týmito požiarmi bola 14.000 eur. V tomto období pri
požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby . 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Komárne
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5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00
Agrárpercek 12.01 Híradó  12.25 Kárpát Expressz 12.55 Roma ma-
gazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség. Biblia ve-
télkedő 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem. 6.50 MM
17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Az Este 22.35 Arany-
metszés 23.35 Múlt-kor

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben
a tárgyakkal 9.50 Nemzeti értékeink 10.00 Válaszd a tudást! 11.05
Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25
Magyarországi néptáncok 13.35 Főtér 15.05 Hogy volt!?... 17.20 Eng-
lish 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.20
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Ma-
radj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr 23.55 Az Este

7.30 Híradó 7.35 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Sólyom és
galamb 10.00 Család-barát 10.50 1 könyv 11.00 Isten kezében  11.30
Hazajáró 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Heti Hírmondó
14.40 Csellengők 15.10 Klubszoba  16.10 A mindenséggel mérd
magad Árammérés 16.20 Élet a viharos 50 fok alatt film 17.20 Kis-
város. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Tér-
kép 19.30 MacGyver 20.30 A férfi a legjobb orvosság 21.15 Hírek
21.30 Paloma. Algír-fr. film 23.40 Dunasport 23.50 Sportaréna

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 Jégtörők 3.  vígjáték 13.10 Marina, 10. 14.10 EZO.TV 15.20 Rex
felügyelő16.20 La Pola, 42. 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna
18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 NCIS VI. 22.05
NCIS: Los Angeles 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Második esély 10.15 Top Shop
12.10 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál  15.10 Sue Tho-
mas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva Am. sor., 109.
18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.10
Nagyágyúk 23.15 Reflektor 23.35 Halálos látomások. Kanad. thriller

STORY TV
12.10 Ramona, 18. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai I19.30 Frank Riva 20.30 Murdoch nyomozó rejté-
lyei 21.35 Sherlock Holmes 22.40 Katonafeleségek 23.45 Kémvadászok

13.30 80 nap alatt a Föld körül. Kalandfilm 15.20 Kipurcant a bébi-
csősz, anyának egy szót se! Am. vígjáték 17.20 Mindent bele, fiúk! Ol.
akcióvígjáték 19.10 Az ördög tengelye. 21.00 Háborgó mélység. 

VIASAT
8.10 Gyilkos sorok 109. 9.05 Miami Vice 10.00 Tíz elveszett év  12.00
Gordon Ramsay 12.50 Monk – Flúgos nyomozó 14.40 CSI: Miami
helyszínelők15.35 Nyomtalanul 17.25 Miami Vice  18.25 Gordon Ram-
say 19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Hannibal
ébredése. 23.20 CSI: Miami helyszínelők

7.55 Vetélkedő 8.20 Családi vetélkedő 9.10 Taxi.  9.40 Maigret fel-
ügyelő Fr. krimi 11.10 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal, 96. 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 19.45 Sporthírek 19.55 Időjá-
rás-jelentés 20.05 Paula álma 21.35 Riporterek 22.05 Hírek 22.25
Kétségbeesett romantikusok 23.20 Maigret felügyelő

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.10 Nők klubja 10.30 Szemtől szemben
10.55 Fókusz 11.35 Régmúlt idők nyomában 12.05 Élő körkép 12.40
Kulturális körkép 12.55 Folklórműsor 13.35 Kerékpáron a Himalája
lábához 14.00 Mozdulj! 14.25 Autószalon 15.00 Lefújva 15.25 Jég-
korong NHLmagazin 15.55 Lengyel nemzetiségi magazin 16.30 Fó-
kusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradók 18.00 A
természet közelről 18.30 Esti mese 18.40 Miroslav Galanda idegse-
bész portréja 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Gyó-
gyászat 20.50 Sportvisszhang 21.30 Kommentár 22.00
Tesztmagazin 22.10 Szocializmus. Fr.-svájci film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Monk 9.15 Mr. Bean 9.40 Cobra 1110.35 Bolon-
dok aranya 12.30 Nyomtalanul 13.20 Las Vegas: Kaszinó 14.05 Monk
14.55 Hírek 15.00 Míg a halál el nem választ 15.25 Szomszédok. Sor.
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 Johnny English  21.55 Beugró 22.35 Hírek 23.00 Blackjack

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 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 elmék15.15 C.S.I.: New York-i hely-
színelők 16.10 Hivatásosok  17.00 Híradó 17.20 Család panzió 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi tör-
ténetek21.15 Hawaii Five 0 22.15 A Geissen család 23.20 Kaliforgia

5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszeme 10.05 Mindenből egy van
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 20.15 Veszélyes vizeken Am. film
22.05 Az Este 22.40 Tudorok 23.40 Barangolások öt kontinensen

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás a Pusztaszeri Országos Természet-
film-fesztivál filmjeiből 9.25 Álmok mai álmodói  9.50 Világvédett le-
hetne 10.00 Tudosakadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25
Kárpát Expressz 12.55 Járóföld. A Körös körül 2. 13.25 Egymillió fon-
tos hangjegy 13.40 Főtér 15.15 Hogy volt!?...  16.50 Delta 17.15 Eng-
lish 4-U 17.40 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.15
Veszélyes szerelem.20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Ma-
radj talpon! 22.15 Stingers 23.05 Drága doktor úr 23.55 Az Este

5.30 Gazdakör 5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd 6.35 Kisváros  7.35
MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép  9.05 A férfi a legjobb orvosság,
14/16, 10.00 Család-barát 11.00 Roma magazin 11.30 Domovina
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Ruszinok 14.40 Határtalanul
magyar  15.15 Sportaréna 16.10  Orvoslás és mérés 16.20 Rotary Iro-
dalmi Díj 2011 17.20 Kisváros.18.00 H íradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Mad Men 21.15 Hírek
21.30 A rajzoló szerződése. 23.15 Dunasport 23.20 Kaushiki koncert

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 10.15
Teleshop 11.05 A csendestárs Am. filmvígjáték 13.10 Marina, 11. 14.10
EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola, 43. 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna, 96. 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.05 Hulk. Am. sci-fi 23.40 Propaganda

6.40 Fókusz reggel 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rab-
jai 9.20 Második esély 10.15 Top Shop 12.10 Asztro-show 13.10 A szív
útjai, 123. 14.10 Trükkös halál  15.10 Sue Thomas 16.15 Az éden tit-
kai  17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok
közt 21.00 ValóVilág  22.15 Házon kívül 22.45 XXI. század 23.20 Ref-
lektor 23.35 A Grace Klinika 

STORY TV
12.10 Ramona, 19. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai  19.30 Frank Riva 20.30 Poirot novellák 21.35
Dzsungeldokik 22.40 A cukorbáró 23.45 Kémvadászok

14.00 Légörvény 4. 15.40 Rajzás 2.  17.20 A tűz hegye. Am. kataszt-
rófafilm 19.15 Kaméleon – A renegát. Am. akciófilm 21.00 Ragadozó.
Am. sci-film

VIASAT
6.40 A kifutó 7.30 Vészhelyzet 8.20 Gyilkos sorok 9.15 Miami
Vice10.10 Extralarge: Jo-Jo Am.-ném.-ol. akcióvígjáték 11.55 Gordon
Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyomtala-
nul 17.25 Miami Vice 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15
Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Doktor Haus 22.55 CSI: Miami helyszí-
nelők 23.45 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 

7.55 Vetélkedő 8.20 Családi vetélkedő 9.05 Építs házat, ültess fát
9.35 Maigret felügyelő. Fr. krimi 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Együtt jártunk 14.30 Vad angyal 15.15 Anna
két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj
17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Sporthí-
rek 20.05 Ki mond igazat? 20.55 Szemtől szemben 21.45 Doktor
House 22.30 Hírek, sport 22.55 Maigret felügyelő 

9.05 Nők klubja 10.25 Hírek magyar nyelven 10.35 Lengyel nemzeti-
ségi magazin 11.00 Fókusz 11.40 A természet közelről, 10. 12.00 Élő
körkép 12.30 Folklórműsor 13.15 Sportvisszhang13.55 A szlovák tele-
vízió 15.10 Kísérteties lakbér 15.55 Ukrán nem. mag. 16.30 Fókusz
17.30 Körzeti híradók 18.00 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30
Mese 18.40 Szlovákia kincsei 2003 18.50 Ondrej Nepela 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 19.55 Utolsó diktatúrák Európában  21.30
Kommentár 22.00 Rendőrségi magazin 22.10 Az est témája 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk  9.25 Cobra 11 10.20 Rex felügyelő11.55
Johnny English. 13.25 Hírek 13.30 Las Vegas. Kaszino14.20 Monk 15.10
Míg a halál el nem választ 16.00 Hírek 16.05 NCIS  17.00 Híradó 17.30
Refl ex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó 19.50
Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Árnyak városa 21.30 A tökéletes tanár
Kanad. thriller 23.15 Éjszakai híradó 23.40 Az elrabolt lány Am. thriller

JOJ
7.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek10.20
Az új házunk 11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra
13.30 Gyilkos elmék 15.15 CSI.: New York-i helysz. 16.10 Hivatáso-
sok17.00 Híradó 17.20 Családi panzió 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történetek 21.15 Dr. Csont
22.15 Ártatlano 23.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.05 Afrika gyöngyszeme 10.00 Magyarország, sze-
retlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a
Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes sze-
relem. 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó  20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 On The Spot
22.00 Az Este 22.35 KorTárs 23.05 Életem a Manchester United

5.55 Ma reggel 9.00 Pann-unikum 9.50 Bali, az istenek szigete 10.00
Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott 12.01 Híradó, sporthírek
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Nekem ne lenne
hazám? 13.40 Mérföldkövek a magyar technika történetében 14.10
Kamaszkorunk legszebb nyara  14.40 Valaki 15.35 Múlt-kor 16.00
Szellem a palackból... 16.25 Mindentudás Egyeteme 2.0 17.20 Eng-
lish 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.15
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.20 Ma-
radj talpon! 22.15 Stingers 23.00 Drága doktor úr 23.55 Az Este

6.00 Közbeszéd 6.30 Híradó 6.35 Kisváros 7.30 Híradó 7.40 MacGy-
ver 8.35 Térkép9.05 Mad Men  10.00 Család-barát 11.00 Unser Bilds-
chirm 11.30 Srpski Ekran 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Munka-Társ  14.45 Heuréka! Megtaláltam! 15.15 Önök kérték16.10
Kémiai mérések 16.25 Bábel tornya 17.20 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver
20.30 Emma.  21.20 Hírek 21.30 Don Juan, vagy: Don Juan, ha nő
lett volna...  23.05 Dunasport 23.10 Chaplin szereti a zenét

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop
11.20 Meteor 13.10 Marina 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20
La Pola17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna, 97. 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Árnyék nélkül 2. Am. akcióthriller
22.55 Doktor House  23.55 Aktív 

6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli 8.25 A sze-
relem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top Shop 12.10 Asztro-show
13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál 15.10 Sue Thomas – FBI  16.15 Az
éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20
Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.25 Gyilkos elmék 23.30 Reflektor

STORY TV
12.10 Ramona 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.10
A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos sorok 18.30
McLeod lányai 19.30 Frank Riva 20.30 Két férfi egy eset. 21.35 A Va-
tikán ügynöke 22.40 Border – A határsáv 23.45 Kémvadászok

13.35 Kaméleon – A renegát.  15.20 A mintaférj. 17.05 Elsőszülött.
Am. thriller 19.00 Maffiózó vagyok, drágám 21.00 Gagyi mami. Am.-
ném. akcióvígjáték 22.50 A hetedik mennyország. 

VIASAT
7.00 Vészhelyzet  8.00 Gyilkos sorok  8.55 Miami Vice 9.55 Álom.net.
Magy. vígjáték 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 Jen-
nifer  23.30 CSI: Miami helyszínelők 

7.45 Vetélkedő 8.10 Családi vetélkedő 8.55 Gasztronómiai kalauz
9.35 Maigret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.35 Szemtől szemben 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két
arca, 18. 16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradós,
port 19.55 Időjárás 20.05 Agatha Christie: Randevú a halállal Ang.
krimi 21.45 Doktor House 22.25 Hírek 22.50 Maigret felügyelő 

9.10 Nők klubja 10.30 Hírek magyar nyelven 10.40 Ukrán magazin 11.05
Fókusz 11.45 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 12.10 Élő körkép 13.00
Folklórműsor 13.45 Az est témája 15.30 Família 15.55 Magyar maga-
zin 16.30 Fókusz – pénz 16.55 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradók
18.00 A világ utcái  18.30 Esti mese 18.35 A szlovák nyelv kulisszatitkai
18.50 KE 2013 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 és én,
Katarína Kolníková  21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kommentár
22.15 Elbeszélés az idegen emberről  23.35 Művészet 2011

MARKÍZA
8.40 Monk 9.30 Mr. Bean 9.55 Rex felügyelő 10.50 Dupla váltságdíj
Ném. thriller 12.35 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Ka-
szinó 14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek 16.00
NCIS17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy
kicsi  19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.15 Egy éjszaka a királlyal 22.45
Éjszakai híradó 23.10 Feleségcsere

JOJ
7.20 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 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 CSI: New York-i helyszíne-
lők 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek 21.15 Dr. Csont 22.15 C.S.I.: Miami helyszínelők 

HÉTFŐ, január 30 Kedd, január 31 Szerda, február 1

TVműsorTVműsor január 23 - január 29 

Ötletesen oldod meg
a munkahelyi felada-

taidat, és szükséged is lesz a
találékonyságodra. Be kell
osztanod az idődet, és az
energiáddal is takarékoskod-
nod kell.

Nem rejted véka alá
a véleményedet a

munkahelyeden - szóki-
mondó hangulatban vagy, és
talán meggondolatlanul te-
szel kijelentéseket.

Ha túl sokat mo-
rogsz a munkahe-

lyeden, akkor tönkremehet-
nek a kapcsolataid. Az ilyen
károkat pedig nehéz helyre-
hozni!

Tisztában vagy felet-
teseid elvárásaival,

nem esik nehezedre, hogy
maradéktalanul teljesítsd a
követelményeket. Számíts
arra, hogy terheket is meg-
próbálnak a nyakadba varrni.

Ideje már tisztázni az
ellentéteket, de pró-

báld meg jó hangulatban
megbeszélni kedveseddel,
ami a szívedet nyomja.

Több konfliktusra
számíthatsz, mint általában,
és ez annak is köszönhető,
hogy őszinte hangulatban
vagy és bátran elmondod vé-
leményedet.

Kerüld a vitákat, ösz-
szezördüléseket! Ha böki a
csőrödet valami, inkább ma
ne hangoztasd! Jobb a bé-
kesség! A társasági életnek
kedvez a nap, csak ne köte-
kedj senkivel!

Kiemelkedő napok
következnek a sze-

relem terén, így ekkor érde-
mes minél több időt kedve-
seddel vagy kiszemelteddel
töltened.

Ez a hét kedvez a
partnerkapcsolatok-

nak, a rövidebb utazásoknak
és a családi ügyeknek, ami
egy ünnepi eseménnyel is
összekapcsolódhat.

Nagyon intuitív vagy,
s mindig kitalálod,

hogy mi az, amire a szerve-
zetednek szüksége van. Ez a
képességed most még erő-
sebb, s előnyösen aknázha-
tod ki.

Extravagáns oldalad
kap a héten teret.

Ebből kifolyólag sokat és
meggondolatlanul költekez-
hetsz.

A héten idegesnek
éreznéd magadat, olykor
nem tudsz pihenni, vagy ál-
matlansággal küszködsz. Ha
valóban így lenne, keresd
meg a valódi okokat.
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Vízöntő

Halak
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Utazás

Palotaőrök 
a Sándor-palotánál

2012. január 7-től a Honvéd Palotaőrség
katonái vették át a Köztársasági Elnöki Hi-
vatal protokolláris őrzését, azaz a buda-
pesti Sándor-palotát. Az MH Támogató
Dandár 32. Honvéd Díszegységének köte-
lékébe tartozó Honvéd Palotaőrség katonái
ezentúl nap mint nap a Szent György téren
felállítják a díszőröket, tizenkét órakor fegy-
veres alaki bemutatót tartanak, és órán-
kénti látványos őrségváltást mutatnak be.

Élményvonat 
a miskolci Kocsonyafesztiválra

2012. február 25-én a miskolci Kocsonyafesztiválra
szervez kirándulást a MÁV Nosztalgia Kft. Az élményvo-
nat valamennyi utasa a Kocsonyafesztivál szervezőinek
jóvoltából ajándékba kap egy „Békatallért”, melyet a fesz-
tivál helyszínén válthat be kürtőskalácsra vagy kocso-
nyára. Részletek: www.mavnosztalgia.hu.

Horoszkóp

Február 1-jén, 18.00 Dr. Varga Tibor jogtör-
ténész előadása: A farsang misztériuma.
Február 2-án, 17.00 Bevezetés az etikoterá-
piába: “Hogyan éljünk boldog életet?“ 19.00
Workshop az adott témában – szlovák nyel-
ven.Városi Művelődési Központ. Belépődíj  –
előadás: 3 €, workshop: 5 €.
Február 1-2, 10.00 Szegény Dzsoni és Ár-
nika – Jókai Színház.
Február 3., 19.00 a komáromi Mocca Café
and Bar-ban Zsapka Attila koncertje. Belé-
pődíj 3 €.
Február 3., 19.00 Sári bíró - Jókai Színház.
Február 3. KÁRPÁTIA KONCERT, Észak-Ko-
márom, Sport u. 1. Kapunyitás: 19.00. Ven-
dégzenekar: Cool Head Klan, 20.00 Kárpátia,
21.00.
Február 11., RÉV – Magyar Kultúra Háza.
Marley 67. Ladánybene 27 dupla koncert.
Kezdés: 21.00. 
Február 11., 18.00 10 éves a Magyarock Dal-
színház – Születésnapi gálaműsor. Dél-Ko-
márom, Városi Sportcsarnok, Czuczor G. u.
62. Belépő: 2 000,- Ft.
Február 18-án 19.00 órakor a virti óvodában
Farsangi batyus bál. A zenéről Dj. Sici és Dj.
Ityu P. gondoskodik. Belépő 4 €.

Kiállítások
Január 31-ig Újjászületett műemlékek c. ki-
állítás.  Észak-Komárom, Limes Galéria, Fe-
rencesek utcája 31.
Január végéig Szolcsan Joy József „Megint
itt vagyok“ című karikatúrakiállítása a Cse-
madok Galériában.
Február 3 – március 2. K.ART.E. Észak-Ko-
márom, A múzeum és könyvtár épülete, Ná-
dor u. 8. A Komáromi Alkotóművészek Egye-
sületének 8.tagsági kiállítása.
Február 10 - április 13 Rozsnyói céhek.
Észak-Komárom, Zichy palota, Klapka tér 9.
Február 14 - március 1. Szülőföld c. kiállítás,
Dél-Komárom, Monostori Erőd Nonprofit Kft.,
Duna-part 1. – Tanácsterem. Ócsvár Rezső
(1877-1968) és Vízy László festményei - a
Rotary Budapest Duna Klub rendezésében.

Fizetősek lesznek 
a Dolomitok hágói

A környezetszennyezés korlátozására belépődíj bevezeté-
sét tervezi a Dolomitok hágóira az olaszországi Bolzano. Az
ötletet a Milánóban elindított szmogellenes forgalomkorláto-
zás adta. Az észak-olasz nagyváros központjába behajtó jár-
műveknek január 16-tól öt eurós díjat kell fizetni. Ugyan-
ennyit akar kérni tavasztól Bolzano is a 2758 méter magas
Stelvio hegycsúcsára igyekvő autósoktól. A lakókocsik 12,50
eurót, az autóbuszok 25 eurót fizetnének. Sőt Florian Muss-
ner megyei tanácsos egyenesen azt javasolja, hogy később
a Dolomitok egészére vezessenek be belépési díjat.

- Te, az én kutyám szerin-
tem nagyon jó rendőrkutya
lenne!
- Miért? Jó a szimata és fe-
gyelmezett?
- Nem! Szereti a fánkot, és
tökhülye.

☺ ☺ ☺
- Mit mond a kéményseprő
a tükör előtt?
- ???
- A koromhoz képest jól né-
zek ki.

☺ ☺ ☺
- Mi lesz, ha a szőke nők

megöregszenek?
- ???
- Jobbnál jobb anyósviccek.

☺ ☺ ☺
- Ki az abszolút hülye?
- ???
- Aki bemegy egy régiség-
kereskedésbe, és megkér-
dezi, hogy van-e valami
újdonság.

☺ ☺ ☺

- Hogy hívják a lengyel
kocsmárost?
- ???
- Mikornyiccki.

☺ ☺ ☺
- Apu! Azt mondják az isko-
lában, hogy mi maffiózó
család vagyunk.
- Na majd bemegyek, és el-
intézem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld,
hogy balesetnek tűnjön!

☺ ☺ ☺
Anasztázia grófnő a für-
dőszobában tartózkodik,

amikor belép az inas.
- Na, de Jean - mondja a
grófnő -, miért nem kopog,
mielőtt bejön? Mi van, ha
éppen nem vagyok felöl-
tözve...
- Az ki van zárva, méltósá-
gos asszony, mielőtt én be-
lépek, előbb mindig belesek
a kulcslyukon.

Párizs, 1910-et
írunk. Pánik uralko-
dik mindenütt, hi-
szen egyre na-
gyobb az árvíz és
ráadásul egy ször-
nyeteg ólálkodik a
város falai közt. A
rendíthetetlen May-
nott rendőrparancs-
nok és emberei éjt nappallá téve a szörnyre
vadásznak, eddig sikertelenül. Úgy tűnik,
hogy a Montmartre-i kabaré, a The Rare Bird
reflektorfénye nem is lehet olyan rossz hely a
rejtőzködésre, ahol egyébként a talpraesett
énekesnő, Lucille a sztárattrakció. A nagy
kalandba akaratlanul belekeveredik a félénk
Casanova, Emile, és Raoul, a simamodorú
kifutófiú. Összefogva a melegszívű kaba-
résztárral, Lucille-lel, és egy különc tudóssal
és annak csupaész majmával, közösen pró-
bálják megmenteni a nem is olyan félelmetes
szörnyet, Frank Urat a város kegyetlen rend-
őrparancsnokától.

A párizsi mumus

Rák

Filmajánló



5.55 Ma reggel 9.10 Afrika gyöngyszemei 10.05 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megadkad a torkán 11.00 Párizsi helyszínelők 12.01 Híradó
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Kvartett 13.55
Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszé-
lyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00
FÁBRY 22.20 Az Este 22.55 Shrink – Dilidoki kiütve. Am. filmdráma 

5.55 Ma reggel 9.00 Természetfilmesek és egyéb állatfajtál 9.25
TED-sorozat 9.55 Napló 10.00 Tudásakadémia 11.00 Magyar retro
12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Retrock.
Demjén Ferenc 13.40 Mérföldkövek a magyar technika történeté-
ben 14.15 Kamaszkorunk legszebb nyara 14.40 Esély 15.05 Kortárs
15.35 Aranymetszés 16.25 Mindentudás Egyeteme 2.0 17.20 English
4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Mese 19.15 Veszé-
lyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.20 Maradj
talpon! 22.15 Stinger 23.00 A szövetség 23.50 Az Este

6.30 Híradó 6.35 Kisváros  7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.30 Híradó
8.35 Térkép 9.05 Emma 10.00 Család-barát 10.50 1 könyv 11.00 Hor-
vát krónika 11.30 Ecranul Nostru 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Kí-
vánságkosár 14.10 Élő népzene 14.40 Arcélek 15.10 TÉRkép ráadás
15.40 Az állatok nyelve 16.10 Ízőrzők 16.40 Valóságos kincsesbánya
17.20 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 A belg-
rádi Fantom. 23.00 Dunasport 23.05 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20
Meteor 13.10 Marina, 13. 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő  16.20 La
Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna, 98. 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Drakula halott és élvezi  22.50
Aktív 23.50 Tények 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top
Shop 12.10 Asztro-show 13.10 A szív útjai, 125. 14.10 Trükkös halál,
15.10 Sue Thomas – FBI  16.15 Az éden titkai  17.25 Sarokba szorítva
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 ValóVilág 

STORY TV
12.10 Ramona, 21. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai 19.30 Frank Riva. 20.30 Miss Marple – Királyok
és kalandorok 22.40 Az első bevetés 23.45 Kémvadászok

13.45 Elsőszülött. Am. thriller 15.40 Ennivaló csaj 17.25 Gagyi mami.
Am.–ném. akcióvígjáték 19.15 Logan bosszúja.  21.00 Ballista – Rob-
banásig eltöltve. 22.35 Az ügynökség 22.10 Dr. Csont

VIASAT
8.10 Gyilkos sorok 9.10 Miami Vice 10.10 Fertőzésveszély Am. thriller
11.55 Gordon Ramsay 12.50 Monk14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35
Nyomtalanul  17.25 Miami Vice18.25 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 23.00 CSI: Miami helyszínelők 

6.55 Híradó 7.50 Vetélkedő 8.20 Családi vetélkedő 9.05 Riporterek
9.40 Maigret felügyelő11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.35 Ki mond igazat? 14.30 Vad angyal 15.10 Anna két arca
19. 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Ve-
télkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.05 Vér és rózsa  21.45 Doktor House 22.25 Éjszakai
hírek 22.50 Büntető zászlóalj. 23.35 Maigret felügyelő 

8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja10.20 Hírek magyarul 10.30 Ma-
gyar magazin 10.55 Fókusz 11.35 A világ utcái 12.00 Élő körkép12.35
Folklórműsor 13.20 Hallássérültek tévéklubja 13.50 Ügyintézés a hiva-
talokban 14.20 Rendőrségi magazin 14.45 Tájékozódás 15.15 Az én
történetem 15.40 Vadászmagazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz
17.00 Az én küldetésem 17.30 Körzeti híradók 18.00 Japán. Dok.film, 2.
18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Híres amerikai
vállalkozók 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommentár 22.00
Lámpa alatt. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk  9.30 Mr. Bean 9.55 Rex felügyelő 10.50 Uta-
zás a Föld középpontja felé 12.30 Nyomtalanul  13.15 Hírek 13.20 Las
Vegas: Kaszino14.15 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ15.55 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 Árnyak vá-
rosa 21.30 A testőr. Am. akcióthriller 23.40 Híradó

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.20 Az új há-
zunk11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra 13.30 Dr.
Csont 14.20 C.S.I.: Miami helyszínelők15.05 C.S.I.: New York-i helyszí-
nelők 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek  21.15 Dr. Csont  22.15 Ártatlanok  23.15 A börtön királyai

5.55 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme 9.55 FÁBRY 11.10 Zegzugos
történetek 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Roma kultúra 13.25 Esély 13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 El-
cserélt lányok 15.15 Angyali érintés  16.00 Veszélyes szerelem 16.45
MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este
20.15 Banán, pimpa, kurbli 21.10 Mindenből egy van 22.05 Az Este
22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb emberfajták

5.55 Ma reggel 9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Jelfák 10.00 Vá-
laszd a tudást! 11.00 Magyar bulizene 12.01 Híradó délben 12.25 Kár-
pát Expressz 12.55 Járóföld 13.30 Mérföldkövek a magyar technika
történetében 14.05 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika 14.30
Vigyázz, kész, dzsessz! 15.05 A tánc legendája, 5. 15.35 Pecatúra
16.00 Sírjaik hol domborulnak… 16.25 Mindentudás Egyeteme 2.0
17.15 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Mese
19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok  21.25
Maradj talpon! 22.15 Stingers 23.05 Drága doktor úr 23.55 Az Este

6.35 Kisváros 7.40 MacGyver 8.35 Térkép 9.00 A világ felfedezése.
Isztambul 10.00 Család-barát 11.00 Slovenski utrinki 11.30 Kvartett
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Lyukasóra  14.40 Pannonia 3
keréken  15.10 Hogy volt?! 16.15 Virág virágossága 16.40 Ízőrzők.
Révfülöp 17.20 Kisváros. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Sólyom és galamb 21.20
Hírek 21.30 Szövetség az ördöggel. 23.20 Dunasport 23.25 Koncer-
tek az A38 Hajón. De Phazz

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20
A pacák  13.10 Marina, 14. 14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő. 16.20
La Pola. 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.05 Sodró lendület 2. 22.55 Aktív )

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Második esély 10.15 Top
Shop 12.10 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál, 10.
15.10 Sue Thomas – FBI II. 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szo-
rítva, 113. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való-
Világ  22.10 CSI: Miami helyszínelők 23.20 Ments meg! 

STORY TV
12.10 Ramona 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
15.10 A szerelem nevében. 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos sorok
18.30 McLeod lányai 19.30 Két férfi egy eset. 20.30 Született fele-
ségek 22.35 Doktor Addison 23.45 Kémvadászok

13.35 Ennivaló csaj. Am. vígjáték 15.20 A mágus. Am.–cseh filmdráma
17.25 Anthony Zimmer. Fr. thriller 19.00 Fegyenc. Am. akcióthriller
21.00 300. Am. akciófilm 23.10 Messze fuss, soká maradj! Fr. thriller

VIASAT
5.55 A kifutó  6.45 Vészhelyzet 7.40 Gyilkos sorok 8.35 Miami Vice
9.40 Hotel Ruanda  11.55 Gordon Ramsay  12.50 Monk 14.40 CSI:
Miami helyszínelők15.35 Nyomtalanul 17.25 Miami Vice 18.25 Gordon
Ramsay 19.20 Két pasi – meg egy kicsi  19.50 Vérmes négyes 20.45
Mike és Molly 21.10 Shop-stop  22.55 CSI: Miami helyszínelők

6.00 ČT-híradó 6.40 Híradó 7.35 Vetélkedő 8.05 Családi vetélkedő
8.50 Sítlusmagazin 9.20 Maigret felügyelő  11.10 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Együtt jártunk  14.25 Vad angyal,
100. 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Fe-
nomén Vetélkedő 17.50 Vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.05 Poplegendák Karel Gott 22.05 Éjszakai hírek 22.25
Nora Roberts: Északi fény. Am. krimi

9.00 Nők klubja  10.25 Hírek magyar nyelven 10.30 Romamagazin
11.00 Fókusz 11.35 Japán, 3/3.  12.05 Élő körkép 12.45 Kedvelt me-
lódiák 13.20 Idősebbek klubja 13.50 Köztünk élnek 14.25 Gyógyászat.
Vita 15.55 Szemtől szemben Magyar nyelvű vitaműsor 16.30 Fókusz
17.00 Városról városra.  17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30
Esti mese 18.35 Szlovákiai falvak enciklopédiája 18.50 Híres emberek
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Kijotó: egy régi kert
története Jap. dok.film 21.00 Família 21.30 Kommentár 21.55 Sze-
relem cseh módra 22.25 A régi Oklahomában. Am. western

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Monk 9.30 Mr. Bean 9.55 Rex felügyelő10.50
Kétszemélyes lakosztály. 12.35 Nyomtalanu l13.25 Hírek 13.30 NCIS
14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Két pasi meg egy kcsi
19.00 Híradó  20.15 Tűz a mélyben 22.15 Halálos fegyver 4. 

JOJ
7.15 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek IX., 20. 10.20
Az új házunk11.15 Családi panzió 12.00 Híradó 12.45 Lakáskultúra 13.25
Dr. Csont 14.10 Gyilkos elmék19. 15.10 C.S.I.: New York-i helyszínelők
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.20 Családi panzió 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 A Fantasztikus Négyes és
az Ezüst Utazó.  22.15 Kutyám, Jerry Lee Am. akcióvígjáték

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55
Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35
Zöld Tea 13.05 Táplálkozási piramis 13.20 Családom és egyéb em-
berfajták13.45 Melissa és Joey 14.10 A vadonmentő akció. Termé-
szetfilm 15.05 A legjobb korban. Ném. film 16.40 A Szövetség. Biblia
vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Hír-
adó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 A DAL – Eurovízió
2012 – hazai elődöntő, 2. 22.00 Székely János: Caligula helytartója. A
kecskeméti Katona József Színház és a Thália Színház közös előadása,
felv. 23.45 Magyar rádió Szimfonik Live. Magy. koncertfilm

6.55 Ma reggel 8.59 Gyerekeknek 11.05 Az utolsó mohikán 11.30
Sarah Jane klandjai  12.00 Madárerdő 12.50 A fantasztikus nagynéni,
14.30 Kántor. 15.15 12 hónap az erdőn 15.45 Magyarország törté-
nete 16.10 Balázs Fecó 17.25 Európa pályaudvarai 17.55 Mi micsoda
18.20 Süsü, a sárkány 18.55 Esti mese 19.15 Szerelmem Afrika 20.00
Híradó 20.35 Fejes Endre: Mocorgó Magyar film 21.55 Záróra 22.50
A legjobb korban Ném. film

6.25 Gyerekeknek 8.05 Daktari 9.00 Mesék a folyópartról 10.20 A
Káli-medence kincsei 11.05 Magyarország 2000 11.40 Duna anzix
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Határtalanul magyar 12.45 Vannak vi-
dékek 13.15 Vissza Sherwoodba 14.05 Munka-Társ 14.35 Talpalatnyi
zöld 15.10 Törzsasztal 16.10 A pármai kolostor  17.25Kovács Kati 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Pannonia 3 keréken 19.00 Duna Szín-
ház. G.B.Shaw: Pygmalion. Tévéjáték (1982) 21.00 Szeretni jobb Am.
film 22.20 Dunasport 22.40 Kiáltás és kiáltás Magyar film

6.25 TV2-matiné 10.00 Babavilág 10.30 Tűsarok 11.00 9 hónap 11.30
Egy tini naplója. 12.30 Gyilkos számok 106. 13.30 TopSpeed 14.00 Au-
tóGuru 14.30 Xena  100. 15.30 Bűbájos boszorkák 16.30 13-as raktár
17.30 Hawaii Five-0 18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Számkive-
tett Am. kalandfilm 22.15 Solo, a tökéletes fegyver

7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30 Asztro-show 11.25 Házon
kívül  11.50 Autómánia 12.25 Jéglovagok 14.30 Eltűntnek nyilvánítva
III., 5. 15.30 Őslények kalandorai III., 8. 16.30 Segítség, felnőttem!
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Verdák. Am. anim. film 21.55
ValóVilág  23.10 Hannibál ébredése. 

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 16. 8.20 Dallas 12.00 McLeod lányai I.,
15.00 Szelek szárnyán 17.00 Folytassa a sivatagban! Ang. vígjáték
18.40 Aranytartalék.  20.30 Folytassa, felség! Ang. vígjáték 22.30
Parfüm: Egy gyilkos története. 1.15 Gyémántcsapda. Am. akciófilm

13.55 Cápa csali.  15.25 Nagy zűr Korzikán.  17.10 Apósok akcióban.
19.10 A csábítás elmélete. Am. vígjáték 21.00 Szívtiprók. Am.erikai
vígjáték. 23.20 Buliszerviz 3.: A gólyák éve. Am. vígjáték

VIASAT
7.35 A szépség és a szörny 8.30 Por-irtók, 13. 9.00 Zsírégetők 9.55
Halottnak a csók10.45 Dawson és a haverok 12.20 Szívek szállodája
13.20 Egy kapcsolat szabályai13.50 Vérmes négyes  14.40 Mike és
Molly 15.10 A nagy csapat Am. vígjáték 17.05 A szépész és a ször-
nyeteg Am. vígjáték 19.05 A hentes felesége Am. vígjáték 21.00 Vég-
zetes vonzerő Am. thriller 23.10 A vádlottak Am. filmdráma

6.45 Hírek, sporthírek 7.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.05 Fid-
libum meséi 8.30 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.00 Találd ki, ki hívott
meg? 9.30 Fenomén Junior 10.05  Karel Gott  12.05 Autószalon 13.05
Kis Doritt 14.55 Maja, a méhecske 15.25 Idegen a vadnyugaton. 17.25
Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.30 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 19.45 Időjárás  20.05 Postaláda. Váratlan találkozások
21.10 Berlin 36. 22.45 Sporthírek 22.55 Isten hozott itthon! Ném. film

8.35 Hírek magyar nyelven 8.40 Hétvége  9.10 Extr@francais, 13/3.
9.35 Kijotó: Régi kertek történetei 10.55 Utak 11.20 Ügyintézés a hi-
vatalokban 11.50 Tizenkettő után öt perccel 12.45 Tenisz FED-kupa
Élő közvetités 17.40 Mozdulj! 18.10 Farmergazdaságok 18.30 Esti
mese 18.40 Talkshow gyerekeknek 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó,
sporthírek 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 Megaépületek20.50 Őran-
gyalok Talkshow 21.35 Filmklub: Fekete Péter. Cseh film

MARKÍZA
6.00 Jackie Chan kalandjai  6.20 Rajzfilmsorozatok 7.30 Bűbájos bo-
szorkák 8.20 Római ikervakáció 9.50 Jóbarátok10.45 Tommy Boy víg-
játék 12.25 Charlie és a csokigyár. Am. vígjáték 14.35 Harry Potter és
Titkok kamrája 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom krémje
19.00 Híradó 19.50 Időjárás, Sporthírek 20.15 Tor-túra  22.05 A Tégla. 

JOJ
6.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.00 Hivatásosok, 18/1. 9.50 Szí-
vem csücskei  11.50 A Fantasztikus Négyes és az Ezüst Utazó. 13.40
Kavaró korisok 16.00 Kutyám, Jerry Lee 18.00 A Geissen család Ném.
valóságshow 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59
Időjárás20.15 Pokoli édenkert  22.20 A Simpson család

Csütörtök, február 2 Péntek, február 3 Szombat, február �

6.55 Ma reggel 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.50 Útmutató
10.15 Kérdések a Bibliában 10.30 Református magazin 10.55 Evangé-
likus műsor 11.05 Böszörményi Gergely-portré 11.30 Tiszán inneni re-
formátus gyűjtemény 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05
Ősz, kikerics, Görgény 13.35 A Hamis Izabella Magy. bűnügyi film 14.55
EURO 2012. Labdarúgó Eb-magazin 15.25 Út Londonba... 15.55 Te-
leSport – Sport7 16.25 Sárkányszív Am. kalandfilm 18.05 Rex Rómában
18.55 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek!
21.30 Születtem Magyarországon. Cseh Tamás emlékest a Thália Szín-
házból 23.00 Rochester grófja – Pokoli kéj. Am. életrajzi film

6.55 Ma reggel 8.55 Gyerekeknek 11.50 Hagyományok őrzői 12.05 Így
szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 Úton-útfélen, 2/1. 12.45 Út-
mutató 13.15 Kérdések a Bibliában 13.25 Református magazin 13.50
Evangélikus műsor 14.00 Böszörményi Gergely-portré 14.25 Tiszán in-
neni református gyűjtemény 14.55 Arcok és városok 15.25 12 hónap
az erdőn. Október 15.50 Magyarország története 16.15 A DAL – Eu-
rovízió 2012 – hazai elődöntő 17.45 Európa pályaudvarai 18.15 Mi mi-
csoda II., 13. 19.05 Szerelmem Afrika 20.00 Híradó, sport 20.35 A
Lényeg 21.00 A Hamis Izabella Magy. bűnügyi film 22.20 Kebelbarátnők
– Beryl Cook képei nyomán, 2/1–2. 23.10 Sárkányszív Am. kalandfilm

6.00 A megyeri titok 6.25 Gyerekeknek 7.20 Daktari 8.35 Hal, madár,
ember 9.30 Élő egyház 10.00 Világ-Nézet 11.00 Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony-napi szentmise közvetítése Szécsényből 12.00 Híradó
12.10 Vers 12.15 Élő népzene 12.45 Nyelvőrző 13.15 Rosszcsont ka-
landjai 14.15 Csellengők 14.45 Szerelmes földrajz 15.15 Hazajáró 15.45
Múltidéző 16.15 Fűszer és csemege. Magy. film (ff .) 17.35 Gyöngyha-
lászat Bahreinben. Magyar dok.film 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 1-2.

5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matiné 9.00
Ability – a képességek próbája 9.55 Nagy Vagy! 10.50 Stahl konyhája
11.20 Kalandjárat 11.25 Borkultusz 11.50 Több mint TestŐr 12.20 Sim-
lis Jack, a karibi szuperkém, 20. 12.50 A kiválasztott – Az amerikailát-
nok, 5. 13.50 Monk 14.50 Bűbájos boszorkák 15.50 Számkivetett. Am.
kalandilm 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A kismenő Am. vígjáték
22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Célkeresztben

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas
11.55 Havazin 12.25 Jéglovagok 14.20 Eltűntnek nyilvánítva15.20 Dög-
lött akták 20. 16.25 Átkozott boszorkák. Am.–ausztrál vígjáték 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11. 20.00 Valóvilág – Arána – Kiválasztás 22.25
Tiszta ügy Am. krimi

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 17. 8.00 Dallas 12.00 McLeod lányai I.,
14-15. 14.00 Szelek szárnyán. 17.00 Folytassa, Henry! Am.–kanad. víg-
játék 18.40 Házasságszerzők. Am.–ír– ang. vígjáték 20.30 A gyűrű
titka. Am. thriller 22.30 Story Gála 2012 23.30 Rémisztő suttogás. Am.-
kanad. thriller 

13.20 A csáíbtás elmélete. Am. vígjáték 15.05 Madonna – Ki ez a lány?
16.50 Szívtiprók. Am. vígjáték 19.10 Aranyeső Yuccában. Ol. vígjáték
21.00 Halálhágó. Am. akciófilm 23.30 Bevetési parancs. Am. akciófilm

VIASAT
5.25 Zsírégetők  6.20 Egy kórház magánélete 7.20 A szépség és a
szörny  8.15 Smallville  9.00 Topmodell leszek! 9.55 Szex és New York
light 11.00 A nagy házalakítás 12.50 Extralarge: Gyilkosság Miamiban
14.40 A hentes felesége  16.40 Flyboys – Égilovagok.  19.10 Harmadik
műszak  20.05 CSI: A helyszínelők  21.00 Nikita7. 21.50 Argo. Magy. ak-
cióvígjáték 23.50 Bugsy. Am. film

7.25 Rajzfilmsorozsatok 8.35 Sportvetélkedő 9.05 Az égből pottyant
10.00 Földünk varázslatos helyei 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A
világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Poirot történe-
tei 14.45 Filmmúzeum: A revizor. Cseh filmvígjáték 15.55 Maja, a mé-
hecske 16.20 A világörökség kincsei 16.45 Postaláda 17.50
Stílusmagazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Volt egyszer egy Amerika  23.45 Sporthírek 23.55 Lefújva. a
hétvége mérkőzései

8.40 Kapura  9.25 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin 9.50 A szlo-
vákiai falvak encikolpédiája 10.05 Megaépületek10.55 Tájékozódás
Egyházi magazin 11.50 Tenisz FED-kupa Élő közvetítés 14.00 Ha fel-
növök Lukáš Majbík 16.10 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Kulturális kör-
kép 20.00 A tátrai csúcsok története 20.30 Krakatit Csehszlov. film
22.10 Művészet 2011 22.40 Színházi meghívó Don Juan

MARKÍZA
6.05 Jackie Chan kalandjai 7.15 Harry Potter és a Titkok kamrája  10.00
Jóbarátok  10.55 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00
Testre szabva  13.25 Sóhivatal Polgárjogi ügyek 14.05 Mr. Bean 14.25
Winnetou III. 16.15 Hírek 16.20 Godzilla. Am. kalandfilm  19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Angyalok és démonok 23.10 Ha-
lálos fegyver 4. Am. akcióthriller

JOJ
6.20 Híradó 6.45 Szívem csücskei  8.35 Glee  9.30 A Simpson család: A
film. Am. anim. film (ism.) 11.00 Szellemekkel suttogó III., 2–3. 12.50 A
felejtés bére Am. thriller (ism.) 15.10 Jéghercegnő Am.–kanad. film
17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó,
sport 20.15 Neveletlen hercegnő 2.: Eljegyzés a kastályban Am. vígjá-
ték 22.45 Jéghercegnő. Am.–kanad. film
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Atévétörténelem egyik legismertebb vöröseként tartják számon
Cynthia Nixont. A Szex és New York Mirandája azonban most

csatlakozott azon színésznők sorába, akik a kopaszságot is be merték
vállalni egy szerep kedvéért. A háromgyerekes Cynthia a Fekete angyal
című színdarabban alakít egy ráktól szenvedő költőnőt, aki borzasztó
szenvedéseken megy keresztül a betegsége miatt. Nixon úgy érezte,
áldozatot kell hoznia szerepe megformálásért, ha már azt nem tudja el-
képzelni, hogy milyen fájdalmak kínozzák karakterét. Ezért döntött a bo-
rotválás mellett, és nem kért a maszkmesterek segítségéből. Évekkel
ezelőtt egyébként ő maga is átélte a mellrák borzalmait. Egy rutin-
vizsgálat során rosszindulatú daganatot találtak az egyik keblében.
Ezért lumpektómián és sugárkezelésen esett át. Viszont kemoterápiát
nem kapott, így ő nem veszítette el a haját.

Mi történt László Attilával, a legutóbbi Csillag születik
győztesével? Hová tűnt a tehetséges fiúcska a verseny

óta?  Hamarosan startol a Csillag születik legújabb évada,
de mégis hová tűnt a műsor tavalyi nyertese, László Attila?
A 15 éves fiúval nem találkozhatunk az újságok címlapjain,
és nem láthatjuk az RTL műsoraiban sem. Legutóbb akkor
hallhattunk róla, amikor a Kapcsolat koncerten a világsztár
Kesha előtt lépett színpadra. De olvashattunk arról is a nyá-
ron, hogy a fiatal énekesre rátalált a szerelem. Nos a friss in-
formációk szerint Attilának készül az első lemeze, ami va-
lószínűleg tavasszal kerül majd a boltokba. A kamasz fi-
úcskát szülei „visszaültették” az iskolapadba is, valamint az
egész család elköltözött Halásztelekre. 

Január 2-án, életének nyolcvankilencedik évében elhunyt
Dr. Hernádi Árpád, gyermekorvos, a Jászai Mari-díjas Her-

nádi Judit édesapja. A színésznő évekkel ezelőtt idézte fel a
gyerekkorát, amelyből az maradt meg benne élesen, hogy so-
kat dolgozó édesapját alig látta. A kamasszá érő Hernádinak
azonban apukája már minden támogatást megadott, még ak-
kor is, ha a lány rendre kudarcot vallott az iskoláiban. Juditot
ugyanis magatartási problémái miatt több gimnáziumból is el-
tanácsolták, édesapja tanácsára pedig dolgozni ment, ahelyett,
hogy magántanulóként otthon ücsörgött volna. A színésznő és
családja február elején kíséri utolsó útjára Dr. Hernádi Árpádot.
Természetesen szerettük volna megkérdezni Juditot is édes-
apja elvesztésével kapcsolatban, de egyelőre nem jártunk si-
kerrel.

1�

Elhunyt az imádott színésznő édesapja

Hová tűnt a Csillag születik győztese?

Még pár hét, és életet ad első gyermekének Gryllus Dorka.
A színésznő azon szerencsés kismamák közé tartozik,

akiket elkerültek az elmúlt nyolc hónap alatt a rosszullétek. A
babona szerint ez azt jelenti, hogy a kismama fiúgyermeket
hord a szíve alatt.  Ez pedig beigazolódott Dorka esetében is,
akiről kiderült, hogy hamarosan egy kisfiúval fogja megaján-
dékozni párját, a szintén színész Simon Kornélt.

Jennifer Aniston körülbelül ugyanannyit kere-
sett az ingatlanbizniszeivel, mint a színész-

kedéssel. Rossz vásárt pedig legújabb üzletével
sem csinált. Áron alul megszerzett egy, a Santa
Monica hegyeiben fekvő birtokot, amit az ingat-
lanszakértők és a belsőépítészek is Amerika
egyik legjobbjának tartanak. A csaknem nyolc-
száz négyzetméteres ház egy három és fél hek-
táros területen fekszik. A négy hálós, hat és fél
fürdős designer villa mindenféle luxuscikkel fel
van szerelve, odakint pedig több medence felel
a szórakoztatásért. A hatalmas kert ékköve egy
saját borászat, rengeteg szőlőtőkével és pincé-

vel. Szóval egy konkrét
gazdaságot is kapott a pénzéért, nemcsak egy
otthont. Valószínűleg ez lesz a legmegfelelőbb
hely a családalapításhoz. Pár napja ugyanis
ideiglenesen visszavonult, hogy „gyerekgyár-
tásba“ kezdjenek Justin Theroux-szal, 

Sodró lendület 2. • 21.05 • TV2
A középiskolában Ben szerelmes
lett álmai nőjébe. Ám mire meg-
kérte volna a lány kezét, az elköltö-
zött. 12 évvel később Ben még min-
dig nem tudta túltenni magát ezen.

Sokkol a Szex és New York sztárja

Fia lesz Gryllus Dorkának

Belgrád, 1979. Egy rejtélyes fantom
egy fehér Porschén elképesztő
kaszkadőr bemutatót tart. A rádió-
ban nyilvánosan kihívja a rendőr-
séget, hogy próbálják meg elfogni.
Jovan Branislav Todorović filmje.

A belgrádi Fantom • 21.40 • DuNA

lélegzetelállító otthont vett Jennifer Aniston 

BULVÁR

Villám McQueen, a becsvágyó
ifjú versenyverda egy szép na-
pon felkerekedik a diadalmas
versenygyőzelmek felé. Padló-
gázzal tart Kaliforniába, ahol
örök hírnévre tehet szert.

Verdák • 19.30 • rTl Klub



Hamarosan megérkezik
az új Chevrolet Malibu LTZ

HOFFER, s.r.o., Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk

Malibu 2.4 123 kW – kombinált üzemanyag fogyasztás: 6,2 - 9,2 l/100 km. CO2 kibocsátás: 164 - 217 g/km. 

www.chevrolet.sk

A Chevrolet új középkategóriása az új Malibu. Közvetlen befecskendezéses, 2.4 literes négyhengeres benzinmotorral
lesz elérhető, amelynek teljesítménye 167 lóerő. Az új Malibu külső formatervének részleteit többek között a
Cruze, a Camaro és a Corvette ihlették, a hátsó LED-es lámpák egyértelműen a Camarót idézik. Az utastérben is a
Cruze, valamint az újabb Opel modellek éreztetik hatásukat, így nálunk is sikerre számíthat a Malibu.



SSPPOORRTT
Ökölvívás

Már órákkal a mérkőzés
kezdete előtt a helyszínen
tartózkodtunk, így figyelem-
mel kísérhettük a mérkő-
zésre való előkészületeket.
A szervezők, a rendezvényt
támogató vállalkozók aszta-
lait készítették elő, rutinos
szakemberek a szorító fel-
állítását és annak megvilá-
gítását végezték, míg a Di-
giSport munkatársai óriási
szakértelemmel, „egymillió
kábelt” és több kamerát he-
lyeztek el óramű pontosság-
gal úgy, hogy négy államban
(Szlovákiában, Csehország-
ban, Magyarországon és
Romániában) a nézők za-
vartalanul követhessék a
várva-várt döntőt. Ahogy az
ilyenkor lenni szokott, a
nagy sürgés-forgásban a
humor, vagy pontosabban a
sportszerű zrikálás sem hi-
ányzott. Győrfi György, a ha-
zai csapat mestere éppen a

már kiállított serleget néze-
gette, amikor Nagy Zoltán,
a győriek csapatfőnöke így
szólt hozzá: „Nézegesd
Gyurikám, mert néhány
óra múlva visszük
Győrbe!” A mester nem
egy vitatkozó típus, így a
dolgot elintézte egy baráti
mosollyal. Vagy már sejtett
valamit? 

A felvezető ifjúsági mér-
kőzések után, aztán ponto-
san 20 órakor, Ímely Károly,
a komáromi ökölvívás egyik
nagy egyénisége, szorítóba
szólította a két csapatot. A
látványos bevonulás után
felcsendültek a Nemzeti
Himnuszok, majd a könnyű-
súly képviselőit szólították
ringbe... 

56 kg-os súlycsoport,
Nagy Krisztián – Könnyű
Róbert 

Egy pillanatig nem forgott
veszélyben Krisztián győ-

zelme. Végig ő irányított, a
pontozóbírák 3:1 arányban
voksoltak a hazai bunyós
mellett. 2:0

60 kg-os súlycsoport,
Patrik Veľký – Rácz Sán-
dor

A találkozó folyamán,
szinte egyértelműen a győri
fiú dominált, több pontos
ütést is bevitt a komáromi
színekben bunyózó cseh fiú-
nak. A mérkőzés végén, ta-
lán nem volt ember a csar-
nokban, aki ne Rácznak
adta volna ezt a mérkőzést.
És mégis. Nem tudni milyen
megfontolásból, de a bírók
teljesen egyformának látták
a két fiú teljesítményét(!?)
Nemcsak a győri szurkolók
körében hangzott el egy-egy
füttyszó... 1:1

69 kg-os súlycsoport,
Klasz árpád – Zámbó Dá-
niel

Egészen kimagasló mér-
kőzést láthattak a szurkolók.
Bár Zámbó Dani sem egy
„B” kategóriájú bunyós,
Klasz Árpi technikai fölénye
szemmel látható volt. A csar-
nokban zúgott a vastaps,
sem a hazai kék sarokban,
sem a nézőtéren, senki nem
is gondolt arra, ami végül
megtörtént. A ringbíró
Zámbó kezét emelte ma-
gasba, amit a nézők óriási
füttykoncertje kísért. Nem,
nem Dani ellen tüntettek, ő
egy remek sportoló. A bírák
bújtatták „szakmai érvek”
mögé azt, amit egy laikus-
nak is jobban kellett látnia.
0:2

75 kg-os súlycsoport,
Harcsa Zoltán – tóth
lászló

Nagyon élvezetes, izgal-
mas mérkőzést láttak a szur-
kolók. Harcsa Zoli, kishíján
három meneten át püfölte el-
lenfelét, aki becsületesen
állta a pofonokat. Ameddig
állta. A harmadik menetben,
amikor a ringbíró másodszor
számolt a győri fiúra, min-
denki a törülközőt várta, hi-
szen Tóth, alig talált a sem-
leges sarokba, ahova ilyen-
kor mennie kell. A törülköző
nem érkezett, így a ringbíró

saját kompetenciájában in-
tézte el sportszerűen a dol-
got. Harcsa döntő fölénye
miatt vetett véget a mérkő-
zésnek, sokat segítve ezzel
a még mindig imbolygó győri
fiúnak. A csarnokban talán
Dopeman, a magyar rap-
mágus örült a legjobban, aki
éppen Harcsa Zoltán társa-
ságában érkezett a döntőre.
2:0

81 kg-os súlycsoport,
lakatos Márió – Hosszú
Ferenc 

Hárompontos mérkőzés
volt, hiszen a győriek mes-
tere Hosszúnak osztotta ki a
szokásos „dzsókert”. A ha-
zai csapat egyetlen komá-
romi bunyósát, óriási ováció-

val fogadták a hazai szurko-
lók, ami ebben az esetben
természetes. Ez viszont na-
gyon feldobta Máriót, aki
szinte végig több mint jó el-
lenfele volt a tapasztalt győri
bunyósnak. Mindezek elle-
nére el kell mondani, hogy
Hosszú mégiscsak jobb volt
Máriónál..., de nem a ponto-
zóbíróknál. Azok egyforma
erők küzdelmét látták. Ám le-
gyen, de ennyi bírói tévedés
egy ilyen rangos versenyen,
mégiscsak soknak tűnt. A
szurkolók komáromi része
értelemszerűen örült, de
azért mindenki érezte, hogy
más eredményt kellett volna
kihirdetni. 1:1

Folytatás a 4. oldalon

Komárom az Euroliga győztese
Minden idők legnagyobb sikerét érte el a komáromi amatőr ökölvívás. A boxingOne

Championship 2011 – Euroliga múlt szombati döntőjében, a Komáromi Cápák ma-
gabiztos győzelmet arattak a győri gladiátorok felett. Mintegy 1400 néző foglalt he-
lyet a csarnokban, köztük olyan jeles vendégek is, mint Dr. balogh Csaba, Magyar-
ország szlovákiai nagykövete, vagy a neves szlovák szívsebész, MUDr. Viliam Fischer.
A „komáromi” bunyósok felejthetetlen estét szereztek szurkolóiknak, akik hosszan
tartó tapssal tüntették ki az Euroliga győztesét. 

Nagy Krisztián – Könnyű Róbert 

Harcsa Zoltán – tóth lászló

lakatos Márió – Hosszú Ferenc

Patrik Veľký – Rácz Sándor

Klasz árpád – Zámbó Dániel
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A községi hivatalban kezd-
tük látogatásunkat, ahol Jo-
zef Koša polgármester foga-
dott bennünket. Kissé ugyan
elcsodálkozott, hogy foci-
ügyben éppen őt keressük,

de azért nem tagadta meg
egykori önmagát, a minden-
kori legnagyobb perbetei fo-
cisikerek egyik kovácsát. „Az
utóbbi 10-15 évben valami
nagyon el lett rontva közsé-
günk labdarúgásában. Igen-
csak fura irányt vettek a klu-
bon belüli kapcsolatok, első-
sorban ezeket kell helyreten-
nie a klubvezetésnek. Óriási
űr tátong az utánpótlás ne-
velésében is, merthogy nem
elég a pályán ölbe tett ke-

zekkel várni a gyerkőcöket,
szorosan együtt is kellene
működni az iskolával, meg
kellene szervezni a focikört
és egyebeket. Aki ilyen kö-
rülmények között a támoga-
tás mértékéről beszél, az
nem igazán ismeri a valós
helyzetet. Az önkormányzat
közel 30 ezer euróval támo-
gatja a klubot, ebből a tavalyi
évben 13.560 euró kész-
pénzt utaltunk át a klub
számlájára, de fizetjük a pá-
lyafenntartás valamennyi
költségét, és a főállásban
dolgozó pályagondnok bérét
is. Úgy gondolom, ez nem
kis támogatás ebben az osz-
tályban, tehát nem pénzről
kell itt beszélni, hanem in-
kább azon kell elgondol-
kodni, miként lehet vissza-
szerezni azoknak a helyi lab-
darúgóknak a bizalmát, akik
valamilyen okból hátat fordí-
tottak a klubnak” – mondja el
a polgármester. Mindezt ép-
pen akkor, amikor megérke-
zik, az egyes hírek szerint
éppen lemondott klubelnök,
Morvai József. 

Milyen az ön jelenlegi stá-
tusza? – kérdezzük az elnö-
köt. „Való igaz, hogy le-
mondtam elnöki posztomról,
de ennek nincs semmi köze
a klubon belüli állapotokhoz,
ami szerintem sem különö-
sebben drámai. Arról van szó
csupán, hogy tavasztól kül-
földre szólít a munkám, így
nem tudnám úgy ellátni el-
nöki teendőimet, ahogy az
kívánatos lenne. Az új elnök

megválasztásáig teszem a
dolgomat, de utána is sze-
retnék a vezetőségben ma-
radni, és segíteni a klub elő-
remenetelét. A szóbeszéd,
hogy menekülök a süllyedő
hajóról nem igaz, merthogy
nincs süllyedő hajó sem” –
mondja mosolyogva a még
hivatalában lévő klubelnök. 

A szóbeszéd az szóbe-
széd, de „nem zörög a ha-
raszt…”, próbáljuk további
szóra bírni Morvai Józsefet.
„Az önkormányzat támoga-
tását illetően, a polgármes-
ter úr pontos számokat kö-
zölt, valóban másutt kell ke-
resnünk a problémák gyöke-
rét. Nem igazán tudom az
okát, de való igaz, hogy több
hazai nevelésű játékos nem

volt hajlandó vállalni a játékot
a perbetei klub színeiben.
Ehhez talán hozzájárult az
is, hogy egy ideje idegen já-
tékosokra kezdett épülni a
csapat, akik eléggé sok
pénzt elvontak a klub kasz-
szájából. Az soha nem szül
jó vért egy csapatban, ha va-

lakit csak azért preferálunk
jobban, mert ő idegen. Ezt
éreztük ebben az idényben
is. Jómagam is kezdek rá-
döbbenni, hogy ez így to-
vább nem mehet, községünk
játékosaira kell helyezni a
hangsúlyt, és nagyon be kell
erősítenünk az utánpótlás
nevelésének terén is. Az is
tény viszont, hogy a perbetei
szurkolóknak lényegesen na-
gyobbak az elvárásaik, mint
amire jelenleg képesek va-
gyunk. Sokan ebbéli vélemé-
nyüket eléggé furcsa módon
fejezik ki, azaz a mérkőzé-
seken eléggé el nem elítél-
hető módon sértegetik a já-
tékosokat és klubvezetőket.
Ez nagyon rossz hatással
van a játékosok teljesítmé-
nyére és a klubvezetők mun-
kájára egyaránt. Ezen is fel-
tétlenül változtatni kell, mert
összefogás nélkül nem lé-
pünk előre” – mondja a klub-
elnök.

Hogyan tovább, tehát? –
kérdezzük a polgármestert
és az elnököt. „Részünkről
garantálni tudom, hogy a
klub ebben az évben is fil-
lérre pontosan megkapja
azokat a juttatásokat, ame-
lyeket az előző évben. En-
nek azonban van egy alap-
vető feltétele. Egy olyan hite-
les, felelősségteljes vezető-
ségnek kell felállnia, amely a
legjobb tudása szerint fog
ügyködni a perbetei labdarú-
gás életben tartásán, később
fellendítésén” – mondja
kompromisszumot nem tűrő

Saját nevelésű hazai játékosokkal szeretnének bizonyítani
Sok mende-monda keringett az őszi idény befejezése után a perbetei zöld-fehé-

rekről. Szinte minden elhangzott, ami ilyenkor el szokott hangzani. A játékosok
jövés-menéséről szóló „hírek” lehettek akár igazak is, a klubok anyagi helyzete
sem mindenütt rózsás, így ilyen problémák felemlítése sem bír különösebb hírér-
tékkel.  De hogy ez a szép múlttal rendelkező klub feloszlatná önmagát, egyes meg-
állapítások szerint a községi önkormányzat támogatásának hiányában, talán még-
iscsak túlzás. Ezért ellátogattunk a nagyközségbe, hogy saját szemünkkel, szemé-
lyesen győződjünk meg a valós tényekről. 
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hangon a polgármester, majd
Morvai József így folytatja:
„Ez jogos felvetés a polgár-
mester úr részéről, és mi eh-
hez is fogjuk tartani magun-
kat, remélem, a majdan meg-
választott vezetőség is. Klu-
bunk jövőre lesz 90 éves, és
bizonyára senki nem sze-
retné, ha a jubileumi évben
már nem lenne labdarúgás
községünkben. A közeli na-
pokban összehívjuk vala-
mennyi, jelenleg passzív lab-
darúgónkat, és bölcs érvek-
kel megpróbáljuk meggyőzni
őket arról, hogy nincs más
kiút a gödörből, mint az ő
visszatérésük a csapatba.
Ha nem vállalják, úgy sajnos,
az új vezetőség is kénytelen
lesz visszatérni idegen játé-
kosok szerződtetéséhez.
Márpedig ezt anyagilag el-
húzni ebben a helyzetben
szinte lehetetlen” – véli az el-
nök.

Van elképzelésük a klub új
elnökének személyét ille-
tően? – kérdezzük tovább.

„Igen, én már tárgyaltam Ing.
Marian Križan középiskolai
tanárral, aki rövid gondolko-
dási időt kért. Bízom benne,
hogy elvállalja, és az általa
javasolt vezetőségi tagokkal
közösen, kivezetik a klubot
ebből a bizonytalanságból” –
mondja a polgármester. A je-
lenlegi elnök hasonlóképpen
nyilatkozott az elnöki poszt
várományosáról. „A tanár úr
nagy köztiszteletnek ör-
vendő, a lakosság bizalmát
élvező személyiség, aki kellő
tekintéllyel rendelkezik ah-
hoz, hogy rendet tegyen a
község labdarúgásában. Na-
gyon el tudnám vele képzelni
az együttműködést, bízom
benne, hogy elvállalja ezt a
felelősségteljes tisztséget” –
mondja Morvai József.

A sporttelepen folytatjuk
beszélgetésünket, amelybe
bekapcsolódik lengyel gá-
bor is, aki több funkciót is
betölt a klubban. Pénztáros,
pályagondnok és a diákcsa-
pat edzője is egyaránt. Egy-
fajta megszállottja a perbe-
tei labdarúgásnak, hiszen
annak „csúcsidejében” egyik
meghatározó játékosa volt.
„Nem igazán értem, miért
nem akarnak a fiatalok fo-
cizni. Itt van a fiókomban 29
ifjúsági labdarúgó játékos-
igazolványa, közülük mind-
össze 15-16 vesz részt a
csapat munkájában. A di-
ákcsapatot is csak úgy tud-
tuk benevezni a bajnok-
ságba, hogy Újgyalláról töl-
töttük fel a csapatot. Ez per-

sze nemcsak perbetei jelen-
ség, hasonlóval más klubok
is küzdenek” – mondja el
Lengyel Gábor. 

Mi tehát a jövő felé vezető
út Perbetén? – kérdezzük
Morvai József klubelnököt.
„Véget kell vetnünk a profiz-
musnak, saját nevelésű játé-
kosokra kell felépíteni a per-
betei labdarúgást. Ez azon-
ban hosszabb idő kérdése,
de amint már mondtam, már
most tavasszal megpróbá-
lunk ilyen csapatot pályára
küldeni. Ha nem sikerül,
kénytelenek leszünk hozni
néhány idegen játékost. Bár-
milyen is lesz a helyzetünk

tavasszal, mindenképpen
megpályázzuk a tabella első
öt-hat helyének egyikét. Az-
tán meglátjuk, mire lesz ez
elég. Nem sietünk, mert ez
valóban sok türelmet és
munkát kíván. Tavasszal is
számítunk azon támogatóink
segítségére, akik eddig sem
hagytak bennünket cserben.
Ha feláll az új klubvezetés,
majd az eldönti, hogyan kí-
ván áthuppanni a klub 90.
évébe. Remélem, optimiz-
mussal feltöltődve, az össze-
fogás jegyében” – zárja be-
szélgetésünket Morvai Jó-
zsef elnök, aki eddig is sokat
tett szeretett klubjáért. 

Végéhez közeledik a bajnokság, az
izgalmak tetőznek. A Bauringosok
ugyan eddig még pontot sem veszí-
tettek, de az utolsó fordulóban az Oxi-
gén igyekszik majd megtörni nagy
menetelésüket. Hogy milyen sikerrel?
Ezt ma nem tudni, de hogy nagy
csata várható, az szinte biztosra ve-
hető. Sajnos, ebben az évben egyhe-
tes késéssel tudjuk csak közölni az
eredményeket, mivel a mérkőzések
zömét lapzártánk után játsszák. Így
az is elképzelhető, hogy az általunk
leírt latolgatás már a lap megjelené-
sekor elveszíti aktualitását. Meglát-
juk. A sereghajtók csatájából a TV-
sek jöttek ki győztesen, így nagy va-
lószínűséggel, végleg utolsó helyre
szorították az autósokat. Tiszteletünk
azonban őket is megilleti, mert emelt
fővel „állták az ütéseket”. Nem kétsé-
ges, jövőre ők is tartogatnak néhány
meglepetést ellenfeleik számára.

A 9. forduló eredményei:

Králik tV – Cars team 6:3 (2:2),
Fábik A. 3, Bakura, Bogdány, Voung –
Takács, Apagyi, Magala 

Nova Roll – Oxigén 4:3 (1:2), Szé-
nási 2, Bottyán, Csontos – Mlynár,
Tárnok, Tot

ŠKP – Selye University 6:10 (2:5),
Pásztor A. 6 – Kunyík 4, Kanyicska és
Boros 2-2, Farkas, Saxon

bauring City – Slovakent 8:1
(3:0), Gonzáles 3, Markovics, Méhes,
Scholtz, Martonoši Št., Sýkora 

Shiva – Anaplast team 2:11 (1:5),
Kocsis, Lehner – Szabó M. 4, Agg,
Lucza és Mátyus 2-2, Šátek

young boys – barracuda 1:4
(1:2), Tóth – Farkas és Soldan 2-2

A tabella állása
1. bauring City 9 9 0 0 74:22 27
2. Nova Roll 9 8 0 1 73:23 24
3. Anaplast Team 9 6 3 0 70:26 21
4. Oxigén 9 6 1 2 60:29 19
5. Barracuda 9 6 0 3 71:34 18
6. Selye University 9 4 0 5 55:44 12
7. Shiva 9 4 0 5 45:49 12
8. Young Boys 9 3 1 5 33:41 10
9. ŠKP 9 2 2 5 42:59 8

10. Slovakent 9 1 1 7 34:61 4
11. Králik TV 9 1 0 8 22:73 3
12. Cars Team 9 0 0 9 13:131 0

A góllövő lista élvonala:
23 – Lucza (Anaplast Team) 20 – Mészáros (Nova Roll) 18 – Soldan

(Barracuda) 17 – Pásztor A. (ŠKP) 16 – Gonzáles (Bauring City), Konc
(Oxigén) 13 – Ravasz (Selye University) 12 –  Mátyus (Anaplast Team),
Králik (Barracuda), Méhes (Bauring City), Kunyík (Selye University) 
11 – Gere és Martonoši Št. (Bauring City)

Az utolsó, 11. forduló párosítása, 
2012. február 5 (vasárnap) 

13 órakor: Oxigén – Bauring City 
14 órakor: Shiva – Králik TV
15 órakor: Slovakent – Young Boys 
16 órakor: Barracuda – Selye University 
17 órakor: Anaplast Team – Nova Roll 
18 órakor: Cars Team – ŠKP

Izgalmak a végére 

Klubvezetés
Elnök: Morvai József (lemondott tisztségéről, de az új

elnök megválasztásáig ellátja az elnöki teendőket)
Alelnök: Gellérthegyi László
titkár: Marian Križan
Vezetőségi tagok: Téglás Tibor, Koczó Zoltán, Herda

Ján, Benda Kálmán
Pénztárnok: Lengyel Gábor
Jegyszedő: Téglás Edina 

Játékos-keret
Nagy Martin, Tankó Krisztián, Jakab Miklós, Geleta Da-

niel, Lacza Attila, Hinora Adrián,  Lakatos Miklós, Tankó
László, Uzsák Attila, Kovačič Marian, Bálint Imre, Hóka
Igor, Marek Ham

Edző: a közeljövőben bízzák meg egyik tapasztalt já-
tékosukat

Az ifjúsági csapat edzője: Pajtinka Juraj
A diákcsapat edzője: Lengyel Gábor 

távoznak: Trnka Jozef, Rusnák Juraj, Šulák Michal,
Pajtinka Juraj, Sebestyényi Zoltán

Érkeznek: Új játékosok érkezése annak függvénye, az
„alvó” hazai játékosok közül hányan vállalják a játékot. 

OxigénKrálik TV

FC Perbete
Nem sok klub büszkélkedhet régiónkban olyan gaz-

dag múlttal, mint a perbetei zöld-fehérek. Az 1923-ban
megalakult egyesület végigjárta nemcsak a tőle el-
várható bajnokságokat, de több esetben is messze
túlteljesített. Mint mindenütt, a megalakulást követő
években a kezdetlegesség nyomai mutatkoztak ugyan,
de az idő múlásával a lelkes fiatalok olyan pályára irá-
nyították a klubot, amely évtizedeken keresztül csak
felfelé ívelt. Egy bajnokságban játszani Nagytapol-
csány, Nyitra, Párkány, Komárom és több nagyobb
város csapataival, bizony csak keveseknek adatott
meg régiónkban. Voltak ugyan nehezebb évei is a csa-
patnak, de a perbetei virtus, s főleg fociszeretet azon-
ban mindig megtették hatásukat, és újra felfelé kezdett
emelkedni a klub zöld-fehér zászlaja.  tény, hogy év-
tizedeken át a perbetei csapat nem volt gyakori „ven-
dég” a területi bajnokságban, többnyire magasabb
osztályokban töltött be fontos szerepet. Jelenleg csak
nosztalgiázhatnak a perbetei szurkolók, hiszen amióta
csapatuk kiesett az V. ligából, szinte képtelen magára
találni. Ennek nagyon sok oka van, ezek viszont csak
és kizárólag a klub háza táján keresendők. Egy nagy-
községnek valóban szüksége van a temérdek idegen
játékosra? Mindent elkövettek az utánpótlás nevelé-
sének terén? Jól kommunikálják le tevékenységüket a
szurkolókkal, akiknek sajnos, nagy része barátságta-
lanul viszonyul csapathoz és vezetőkhöz egyaránt?
Nem kellene mindenkit mozgósítani a közös ügy ér-
dekében? Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés Per-
betén. bízzunk benne, hogy rövid úton rendezik ügye-
iket, és ismét öröm lesz focira járni a csodálatos per-
betei sporttelepre.

Jozef Koša polgármester 

Morvai József klubelnök

Lengyel Gábor



Johnson (fehérben), nemcsak 12 pontot szerzett,
de remekül is játszott

Ökölvívás

A mellékletet szerkeszti: böröczky József

2012. január 30.4 SSPPOORRTT

Kosárlabda

Akosárlabdázás komáromi szurkolói nem
panaszkodhatnak ebben az idényben.

Csapatuk a tabellán is ott van a legjobbak kö-
zött, de ami még ettől is fontosabb, hétről-
hétre fantasztikus élményben részesíti azo-
kat, akik „bezsúfolódnak” a csarnokba. Igen,
bezsúfolódnak, mert ebben a bajnokságban
szinte nem volt olyan mérkőzés Komárom-
ban, amelyet nem telt ház előtt játszottak
volna. Ez egyértelműen arra utal, hogy a szur-
kolók szeretik csapatukat, és elégedettek an-
nak játékával. Nem volt ez másképp az elmúlt
hétvégén sem, a besztercebányai rendőrök
elleni találkozón. Igaz, most a technika ördöge
kavart be kissé, hiszen a találkozó 5. percének
tájékán teljes csődöt mondott az eredmény-
jelző, és mivel a hiba olyan mértékűnek mu-
tatkozott, amelyet azonnal elhárítani nem le-
hetett, az egykor használt „kézi vezérléssel”
oldották meg az időmérést és egyebeket.   

MbK Rieker – b. bystrica 106:77 (34:18,
31:28, 20:19, 21:12) 

Pontszerzők: Bilič 25, Bilík 24, Jones 18, John-
son 12, Keller 10, Szabó és Kratochvíl 7-7, Du-
bovský 3, Petrovský 0 – Kitts 27, Korner 15

A hazai szempontból nagyszerűen kezdődő
mérkőzést ugyan megzavarta a már említett tech-
nikai meghibásodás, de a mintegy húsz perces
kényszerszünet sem szegte kedvüket a komáromi
kosarasoknak. Igaz, a rendőrök is kénytelenek
voltak nélkülözni néhány játékosukat, a hazai csa-

patban Klár sem lépett pályára, ennek ellenére,
látványos akciók tömegét láthatta a közönség. A
gyorsabb, pontosabb és technikailag is érettebb
hazaiak már az első negyedben tetemes előnyre
tettek szert, így az eredmény tartása mellett, kö-
zönségszórakoztató elemekkel tarkították a talál-
kozót. A közönség ezt nagy örömmel fogadta, és
szinte végig tombolva ünnepelte kedvenceit.  A
mérkőzésnek nem volt egyetlen olyan szakasza,
amely akár a legkisebb reménysugarat is felcsil-
lantotta volna a vendégek előtt. A hazai piros-fe-
hérek ilyen arányú győzelme is teljesen megér-
demelt, bár a vendégek küzdőszelleme is megér-
demli a legmagasabb fokú elismerést.      

további eredmények: Handlová – Nitra 91:87,
Sp. N. Ves – Svit 98:85, Levice – Prievidza 51:80.
Žilina – szabadnapos volt.  

A tabella állása:
1. Prievidza 26 18 8 44
2. Nitra 25 17 8 42
3. Handlová 26 15 11 41
4. MbK Rieker 25 15 10 40
5. Sp. N. Ves 26 14 12 39
6. Svit 25 12 13 37
7. Levice 26 11 15 37
8. B. Bystrica 26 7 19 33
9.  Žilina 25 6 19 31
Sp. N. Ves csapatától 1 pont levonva

A bajnokságban most szünet következik, a
legközelebbi fordulót február 11-én – szomba-

ton – játsszák. A komáromi csapat Svitben
mutatkozik be. Hazai csarnokban február 15-én
– szerdán – szerepelnek a piros-fehérek, a lis-
tavezető Prievidza csapatát fogadják. 

Ezen a hétvégén nyolc csapat részvételével
a Szlovák Kupa küzdelmeit bonyolítják le Nyit-
rán. Pénteken, 19.30 órakor a komáromi csapat
Lévával küzd meg, szombati és vasárnapi sze-
replése ennek a találkozónak függvénye. 

Fotó: Molnár Mónika 

Ismét kosárlabda parádé hazai csarnokban

Folytatás az 1. oldalról

91 kg-os súlycsoport,
Darmos József – Horváth
gábor 

Nagyon jó bunyós a győri
Horváth, de most fejet kel-
lett hajtania a hétszeres ma-
gyar bajnok, az Eb bronzér-
mes, és vb ötödik helyezettje
előtt. Nagyon jó mérkőzés
volt, Darmos Józsi űzte-haj-
totta ellenfelét, akire egyszer
rá is számoltak, de ő becsü-

lettel végigküzdötte a talál-
kozót. A mérkőzés végén, a
hazai csapat már biztos baj-
nok volt, hiszen Darmos,
győzelmével 8:4-re alakította
mérkőzés állását, és az
utolsó, szintén dzsókeres ta-
lálkozó már csak hab lehe-
tett a hazaiak győzelmi tor-
táján. 2:0

64 kg-os súlycsoport,
Káté gyula – Nyéki george

Káté Gyula, nem először
mérkőzött meg a székely fi-

úval, aki román válogatott-
hoz méltóan, rendkívül szí-
vós ellenfélnek bizonyult.
Gyula, azonban semmit nem
hagyott a véletlenre, és
szinte végig villogtatta kiváló
technikáját, aminek a nép-
szerű „Dzsordzsi” nem ta-
lálta az ellenszerét. A há-
rompontos mérkőzés egyér-
telműen a papírformának
megfelelően végződött. 3:0

Fotó: Molnár Mónika 

Komárom az Euroliga győztese

Végeredmény:

ŠKb Spartak „Sharks” Komárom – Patent gladiators győr 11:4 
A Káté – Nyéki találkozó befejezése után, a Komáromi Városi Sportcsarnokban kitört

az örömmámor. A bajnoki idényben a komáromiak háromszor is legyőzték győri ellen-
felüket, így a végső győzelem jogosságához nem férhet semmilyen kétség. És Komá-
rom, annak ökölvívása, ismét szebbik arcát mutatta meg országnak-világnak. Az ököl-
vívás szerelmesei két esetben is, négy országban kísérhették figyelemmel a komáromi
történéseket a DigiSport TV csatornának köszönhetően, amely élő adásban közvetítette
a Komárom – Debrecen elődöntőt, majd a győriek elleni döntőt. Az élő kapcsolás előtt,
mindkét esetben, egy rövid összefoglalót sugároztak Komáromról, bemutatva a várost,
ahol a mérkőzések zajlottak. Kell ennél jobb és olcsóbb reklám a város idegenforgal-
mának? A városi önkormányzatot azonban ez sem hatotta meg. Ahogy Győrfi Roderik
klubelnök lapunknak elmondta, az önkormányzat, kérésük ellenére, egyetlen centtel nem
járult hozzá a város idegenforgalmának szempontjából is fontos eseményhez. Ehhez
már nem tudunk mit hozzátenni...

Darmos József – Horváth gábor 

Káté gyula – Nyéki george


