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Drágul a víz
a Komáromi régióban

A Komáromi járás 19 települését kiszolgáló KOMVaK Rt. vállalat az év elejétől emelte szolgáltatásai-
nak a díját. A víz árának emelése eléri a 20 százalékot, amivel a KOMVaK országos szinten a közép-
mezőnybe került a víz árát tekintve.

Hiány van a
védőoltásokból

Aszlovákiai orvosok ismét a szük-
ségállapot kihirdetését szorgal-

mazzák az országban, miután több
intézményben is krónikus hiány lé-
pett fel a védőoltásokból. Járvány-
veszély fenyeget.

Folytatás a 3. oldalon

Nyilvánosságra hozzák a tartozók névsorát
Megtartotta idei első ülését Nagymegyer város

képviselő-testülete, mely újra elutasította a
polgármester azon szándékát, hogy a projektme-
nedzseri munkakör létrehozására 30 ezer euróval
bővítsék ki a hivatal bérkeretét.

Korábban, az idei költségvetés tárgyalásakor, ugyanis
ennyivel csökkentették a beterjesztett bérkeretet, de
Néveri Sándor (MKP) a február 1-jei plénumon mégis
szerette volna jóváhagyatni ezt az összeget, mert állí-
tása szerint projektmenedzser nélkül a hivatal nem

tudja megfelelő módon ellátni ezt a feladatát. Míg tavaly
ketten is foglalkoztak a projektekkel, addig idén a hiva-
tal szerkezeti struktúrájának megváltoztatása miatt
egyelőre betöltetlen a projektmenedzseri funkció. A
képviselők azzal érveltek, nem csökkentették a bérekre
szánt pénzeket, ők ugyanakkora összeget fogadtak el
a hivatal bérkeretére, amekkora az előző két évben is
volt, ezért a polgármester feladata megoldani a kérdést
az adott kereteken belül.

Folytatás a 7. oldalon

Fizetett szolgáltatás,
vagy „csináld
magad” mozgalom?

Egy olvasói levél és a csatolt fény-
képek késztettek bennünket arra,

hogy ismét foglalkozzunk a komá-
romi református temetőben uralkodó
helyzettel. Évek óta visszatérő prob-
lémák ezek, sőt, egy kis rosszindu-
lattal, akár végtelen történetnek is
nevezhetnénk. Persze, azonnal sze-
retnénk előrebocsátani, hogy itt
nemcsak a temető gondnokságának
működését kell górcső alá venni, ha-
nem szélesebb összefüggéseiben
szükséges megvizsgálni az ügyet.

Egyik olvasónk néhány, a napokban
református temetőben készített fotót kül-
dött szerkesztőségünkbe, amelyhez a
következő szöveget csatolta:

Folytatás a 2-3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Az egyes egészségügyi intézményekben a helyzet változó, ugyan-

akkor decembertől csak kivételes esetekben kapni védőoltásokat -
a gyerekorvosok és a gyakoroló orvosok szerint is járványokat okoz-
hat a kialakult helyzet. Az orvosok általában csak a legfiatalabbakat
tudják beoltani, a többieknek várniuk kell.

Az orvosok állítják, az egészségügyi minisztérium a hibás a ki-
alakult helyzetért, ugyanis egy törvényrendelet szerint a gyógysze-
részetek helyett az egészségügyi intézményeknek kell beszerezniük
az oltásokat. Az egészségügyi minisztérium állítja, a helyzet meg-
változtatásához többek között az járult hozzá, hogy a páciensek ma-
guk nem tudták kezelni az oltásokat.

Az új helyzet következtében jelentősen lecsökkent azon szemé-
lyek száma, akik be vannak oltva influenza ellen, de a többi beteg-
ség esetében is rosszabb lett a helyzet. A tárca szerint nem fenye-
get válság, az Általános Egészségbiztosító ugyanis képes anyagi for-
rásokat biztosítani az oltások idő előtti kifizetésére, ha az érintett
egészségügyi intézménynek nincs pénze megrendelni a vakcinákat.

(b)

Hiány van a védőoltásokból

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Drágul a víz a komáromi régióban
Folytatás az 1. oldalról

Az 1999-ben alakult vízszolgáltató vállalat
jelenleg 36 904 háztartásnak szolgáltat a Ko-
máromi járás területén, elsősorban a Duna
vonalának mentén. Az üzemeltető részvény-
társaság 100 százalékos tulajdonosa Komá-
rom város, és a vízvagyon is a város tulajdona,
amit a vállalat bérbe kap. A járásban a másik
nagy szolgáltató a Západoslovenská vodá-
renská spoločnosť (ZVS), amely a Nyitra me-
gyében lévő önkormányzatok közös irányítá-
sában van. Ehhez a szolgáltatóhoz tartozik
Gúta és Ógyalla környéke. Néhány esetben a
két vállalat együttműködik. A hetényi lakosok
például a KOMVaK vizét isszák, azonban a
ZVS szolgáltatásában. Néhány esetben fordí-
tott módon kerül sor a szolgáltatásra. Ebből
adódóan eltérő képet mutatnak a vízárak, mi-
vel a két vállalat között jelentősek az árkü-
lönbségek.

A vízszolgáltatás terén jelentős változás-
nak számít a vízár meghatározása kapcsán
történt törvénymódosítás. A tavalyi év végéig
a KOMVaK javasolt egy összeget az eme-
lésre, amit az önkormányzatnak jóvá kellett
hagynia. Ha ott zöld utat kapott, akkor az ár-
regulációs hivatalnak (URSO) kellett még ál-
dását adnia a javasolt emelésre, amely bizo-
nyos szempontok alapján próbálja féken tar-
tani a víz árát. A törvénymódosításnak kö-
szönhetően 2012-től már a képviselők jóvá-
hagyása nem szükséges az emeléshez, így a
KOMVaK javasol egy összeget, amire csupán
az URSO-nak kell rábólintani. Cséplő Gábor,
a KOMVaK igazgatója szerint ez egy indokolt
törvénymódosítás volt, mivel a képviselők nem
gazdasági szempontok, hanem politikai okok

alapján döntöttek, ami nehéz helyzetbe hozta
az átgondolt fejlesztést.

A KOMVaK élt is a törvénymódosítás adta
lehetőséggel, a víz esetén 21 centes, a
szennyvíz esetén pedig 12 centes emelést ja-
vasolt. Az URSO viszont csak kisebb össze-
get hagyott jóvá, így a víz ára 20,1 százalék-
kal (0,7630-ról 0,9162 euróra) emelkedik, míg
a szennyvíz esetén 9,9 százalékos (0,7860-ról
0,8640-re) az emelés.

A 20 százalékos emelés ijesztően hangzik,
azonban a KOMVaK álláspontja szerint ez az
előző évek politikai döntései miatt van, amikor
rendre el lett utasítva az emelés. Utoljára
2008-ban volt vízáremelés, akkor 12,2 száza-
lékkal emelkedett a díj. A szennyvíz esetén az
emelés azonban fokozatos volt.

A KOMVaK szerint a vízszolgáltatás így is
az olcsóbbak közé tartozik Szlovákiában. A
vízdíj olcsóságát tekintve hetedik a komáromi
vállalat 14-ből, míg a szennyvíz esetén a ne-
gyedik. Összesített versenyben a KOMVaK a
negyedik helyen van a megemelt árakkal.

Cséplő Gábor szerint külön figyelmet érde-
mel a Západoslovenská vodárenská spoloč-
nosť ára, mivel a Komáromi járásban az az al-
ternatív szolgáltató, és Nyitra megye nagy ré-
szét is teríti. A KOMVaK a szennyvíz és az ivó-
víz esetén is olcsóbb, ezért a gútaiak és az
ógyallaiak drágábban jutnak a vízhez. Arra a
kérdésünkre, hogy mire szándékoznak köl-
teni a többletbevételt, Cséplő Gábor úgy vála-
szolt, hogy elsősorban fejlesztésekre megy a
pénz, hogy a szolgáltatás még színvonala-
sabb legyen. Példaként hozza fel az Aranyos
és Ekel közti fejlesztést, amelynek összértéke
4 millió euró körül mozog, és a vállalatnak az

5 százalékos önrészt kell hozzátennie a
pályázat útján támogatott fejlesztéshez.
„A vállalatunk úttörőnek számít más fej-
lesztésekben is, mint például a távleol-
vasó rendszer. A rádiós szignálokra épülő
mérő három hónapra visszamenőleg tá-
rolja az adatokat, és az óra leolvasásához
elég csupán a vállalat autójának elhaladni

az utcában, a lakosokat nem zavarva, rá-
diós jeleken kapja meg a pontos informá-
ciót"- magyarázza az igazgató.

A vállalatot korábban kritika érte, mivel
csak szlovák nyelven volt elérhető a hon-
lapja. A KOMVaK oldala (www.komvak.sk)
megújult, és már magyarul is kínál tájé-
koztatást. (b)

Meredek történet
Talán a mai kor pörgése és hírfogyasztási szokásai fel-

erősítették azt, hogy a hiányosságokat és a problémákat job-
ban meglátjuk, míg a pozitív történetek mellett vagy elme-
gyünk, vagy természetesnek vesszük őket. Pedig sokszor
nem ártana az ilyenekből erőt gyűjteni.

Még 2009-ben érkezett be a Meredek klub kérvénye a ko-
máromi önkormányzathoz. A szikla- és falmászással foglalkozó
csoport a város társfinanszírozását kérte, hogy a régióban el-
érhető legyen egy új sportág, amelynek világszerte már egyre
népesebb a hódolótábora. A kérvényük pozitív fogadtatásra ta-
lált, azonban politikai viták miatt az álmuk megvalósulására
2012. január 15-ig kellett várniuk. A röplabdacsarnokban azon-
ban megépült a közel 150 m2-es mászófal és több pályán, heti
több alkalommal várják a mozogni vágyókat.

A Meredek klub története több ponton is figyelmet érdemel.
Először is a várost társfinanszírozásra kérték, és ők maguk is
nagy részt vállaltak az anyagiak gyűjtésében. Gyűjtöttek pénzt
támogatóktól, a kétszázalékos adókból, és a megyétől is ki-
muzsikáltak 600 eurót. Az építési folyamatokban aktív szere-
pet vállaltak, ami az összköltségeket közel 40 százalékkal
csökkentette. Nem várták a megoldást a várostól, hanem
csak egy lökést kértek, és aztán buldózerként mentek előre.

A másik fontos tanulság éppen ebből adódik. Volt egy né-
hány tucat tagból álló csoport, amely kigondolt valami olyas-
mit, aminek megvalósítása elég távolinak tűnhetett. A gaz-
dasági válság idején ilyen őrült ötletekkel jönni, hogy új
sportág alakulhasson, amikor már a most pályázó cirka 30
sportklub támogatását is nehéz a városnak vállalni. Ők azon-
ban hittek az ügyükben, időt és energiát nem kímélve lép-
kedtek előre, akárcsak egy igazi falmászó. A politikai mocsár
taktikázásában sem csüggedtek el, mindenkinek igyekeztek
elmagyarázni a kezdeményezésük nemes szándékát és elő-
nyeit. Sokan többször feladták volna, azonban ők az utat vé-
giggyúrták, aminek meglett a gyümölcse.

Talán ez a kitartás, a tenni akarás, és a saját ügyben való
hit lehetne egy ragadós példa Komáromban. A klub tagjai
nem merültek ki a morgásban, és nem a sült galambot vár-
ták, hanem mentek előre. Talán az egyik amerikai elnök,
John F. Kennedy gondolatát is megértették, ami a helyi vi-
szonyokra is könnyen lefordítható: „Ne azt kérdezd, mit tesz
érted az ország, hanem hogy Te mit tehetsz az országért!"

Aztán még egy fontos részlet. A falmászás ideális alkalom
a csapatmunka fejlesztésére, nem véletlen, hogy sok cég
csapat-fejlesztési gyakorlatra is használja. Társunkat figyelve
juthatunk előre, akinek figyelni kell mozdulatainkat. Fontos a
társunkba vetett bizalom, a kötéllel történő biztosítás, mivel
amúgy jogosan félhet valaki a magasságtól. Odafigyelésből,
csapatmunkából és bizalomból pedig sajnos mostanában
nincs nagy túlkínálat.

Mikor ellátogattam kipróbálni a mászás élményeit, akkor
örömmel észleltem, hogy nagy az érdeklődés. Miközben sor-
ban álltunk, egy tanárnő az osztályát szervezte be falat
mászni. Azt gondolom, mindenkinek érdemes belekóstolni
ebbe a kihívásba, bár egy dolgot nehéz lesz a Meredek klub-
nak megbocsátani: Mikor a saját súlyomat kell megtartani,
sajnos a plusz kilókat sokkal könnyebben észreveszem. De
azért sikerült a kezdő pályát másodszorra legyőznöm.

Keszegh Béla, városi képviselő

Kommentár

Folytatás az 1. oldalról
„Végtelenül fel vagyok há-

borodva, merthogy soknak
vélem a 70, illetve 140 eurót –
még ha tíz évre is – azért,
hogy az általam látogatott sírt
egy szemétdomb kellős kö-
zepén találjam meg. Az álta-
lunk befizetett illetéket nem a
temető fenntartására kellene
költeni? Vagy netán nekünk,
akiknek az evangélikus teme-
tőben, nem messze a katoli-
kus temető kerítéséhez közel
vannak a sírhelyeink, el kell
fogadnunk ezt az állapotot?”
– teszi fel kérdését teljes jog-
gal az olvasó.

A felvételek nem hazudnak,

a látvány valóban elszomo-
rító. Azonnal kapcsolatba lép-
tünk a református temető
gondnokságának vezetőjével,
Ryšavý Baltazárral, aki a kö-
vetkezőket mondta el lapunk-
nak: „Sajnos, ez egy létező
jelenség temetőnkben. Túl
azon, hogy továbbra is van-
nak lopások, sajnos a rend
megtartásához sem járulnak
hozzá sokan a temető láto-
gatói közül. Rendszeresen
számoljuk fel a „vad szemét-
lerakatokat”, de újak és újak
keletkeznek. Mindezt annak
ellenére, hogy elegendő
mennyiségű hulladéktárolót
helyeztünk el a temető egész

területén. Sokan azonban a
sírhelyek között dobálják el a
hulladékot, így újabb leraka-
tok keletkeznek. Mi minden
esetben, amikor arra figyel-
meztetnek bennünket, vagy
éppen munkatársaim fedezik
fel a hulladékot, azt azonnal
eltávolítjuk, de ez egy bűvös
kör, amelyből csak a látogatók
segítségével tudunk kitörni.
Évente 2-3 ilyen figyelmezte-
tést kapunk, egyszer sem for-
dult elő, hogy ne intézkedtünk
volna. A temető nagy terüle-
ten fekszik, és éppen ezért,
csak összefogással tudjuk

megoldani ezt a problémát.
Véleményem szerint 3-4
hónap alatt meg lehetne
szüntetni ezt az állapotot,
amennyiben jobban figyel-
nénk egymásra. Ismételten
megkérem tehát a temető
látogatóit, hogy a keletkező
hulladék elhelyezésére ki-
zárólag a kihelyezett táro-
lókat használják, és
amennyiben észrevételük
van, úgy szíveskedjenek
azt a temető gondnoksá-
gán jelezni. Ami az említett
„hulladék-kupacot” illeti, ter-
mészetesen azonnal intéz-
kedem, de sajnos, azt ga-
rantálni nem tudom, hogy
néhány napon belül nem
keletkezik a közelben egy
másik“ – mondta el a te-
mető gondnoka.

Eddig, a temető gondno-
kával egyet is tudnánk ér-
teni, hiszen tapasztalatból
tudjuk, hogy sokan a te-
mető látogatói közül, nem
mindig hajlandóak az eset-
legesen távolabb eső hulla-
déktárolóig menni, és rövid
„terepszemle” után, a leg-
közelebb eső szabad terü-

letre helyezik el a hulladé-
kot. Lényeg, hogy saját sír-
helyük közelében rend ural-
kodjon, másokra azonban
nincsenek tekintettel. Ez az
érem egyik oldala. A másik
olvasónk jogos felvetése,
miszerint a temető gond-
nokságának a feladata
(lenne) a temető területén
lévő tisztaság és rend meg-
tartása. Ezt nem szíves-
ségből, hanem a kirótt ille-
ték fejében kötelesek meg-
tenni. Valahogy úgy, ahogy
azt a katolikus temetőben
tapasztaljuk az utóbbi idő-
ben. Csak megjegyezzük a
katolikus temető kapcsán,
hogy már huzamosabb
ideje nem találkoztunk
olyan olvasói észrevétellel,
amely miatt meg kellett
volna keresnünk a gond-
nokságot. Reméljük, a re-
formátus temetőben is
megoldják ezt a problémát.
Végül is, a temető munka-
társainak kötelessége fi-
gyelmeztetni a látogatókat
a rend megtartására, nem
pedig várni azok panasza-
ira, észrevételeire.

Mi sem természetesebb,
ezen a héten személyesen
is meggyőződünk a felvé-
telen látható hulladék eltá-
volításáról, ahogy azt a
gondnokság vezetője la-
punknak megígérte. Per-
sze csak akkor, ha a mete-
orológusok által beígért hó
nem „fedi be a valóságot”.
A temetői gondok azonban
ezzel nem fognak megol-
dódni, de mindenképpen
olvasónknak kell igazat ad-
nunk abban, hogy itt fize-
tett szolgáltatásról lévén
szó, a temető gondnok-
sága nem hivatkozhat
minden esetben a látoga-
tók fegyelmezetlenségére.
Hozzon olyan intézkedé-
seket, amelyek gátat vet-
hetnek ennek a fegyelme-
zetlenségnek. Mert ugye
az sem érdekel senkit,
hogy reggel hat órakor a
pék álmos, mi friss kenye-
ret akarunk enni, amely-
nek úgyszintén ki kell fi-
zetnünk az árát. Ezért is
tiszteljük a pékeket!

Böröczky József
Fotó: I. Ž.

Fizetett szolgáltatás, vagy „cs ináld magad” mozgalom?
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Szuper TAT hétvége volt
január 28-án, mivel

egyszerre három helyen is
folyt a tehetségkutató ver-
seny. Madaron, Csicsón
és Bakán léptek színpadra
a TAT tehetséges éneke-
sei illetve bemondói. Mi a
csicsói eseményekről szá-
molunk be.

Az elején a szokásos be-
vezetők következtek, mely-
ben először Nagy Szerénke
főszervező, majd Földes
Csaba polgármester fejtette
ki, miért jó, hogy Csicsó is
bekapcsolódott ebbe a ver-
senybe. Szolik Judit, a mű-
sor konferansziéja pedig sor-
ban színpadra szólította a
fellépőket. A második fordu-
lóban a bemondók kategóri-
ájában a bemutatkozáson kí-
vül a szerelem volt a téma,
ezzel kellett megbirkózniuk
a versenyzőknek. Földes Tí-
mea, csicsói versenyző ezen
a napon inkább komolyabb
hangvételben „produkált”. A
perbetei Nagy Krisztina is
hasonló „cipőben” adta elő
mondandóját. Az egyszerű,
érthető hangnem volt rá jel-
lemző, de talán mindegyik
versenyzőre. A szentpéteri
Bukovszky Gergely volt az,
aki próbált szakítani a ha-
gyományokkal és vicce-
sebbre vette a figurát.

Az énekesek csoportjában
ismét sziporkáztak a ver-
senyzők. Jobbnál jobb telje-
sítményeket láthatott a telt-
házas kultúrház közönsége.
A hazai versenyző Fábik
Flóra nyitotta meg az éneke-
sek csicsói csatáját. A lak-
szakállasiak ismét három
versenyzővel szerepeltek.
Fekete Szilvia hozta a tőle
megszokott formát, csakúgy
mint Barthalos Andrea, aki-
nek talán a mélyebb hang-
vételű számok állnak legkö-
zelebb. A „párbajon” a rock
is képviselve volt Krnčan Mi-
lan jóvoltából. A perbetei
Kiss Simona gazdag hang-
terjedelemmel rendelkezik.
Ő is a személyiségéhez kö-
zel álló dalokat választ, me-
lyeket életkorához képest jól

megold. A szentpéteri Mo-
ravcsik Veronika vidám, egy-
két alapkoreográfiával tűz-
delt produkciói nagyon ked-
vesnek hatottak.

Szóljunk egy-két szót a
rendezésről is. Csicsó kelle-
mes környezetben szervezte
meg a TAT fordulóját. A helyi
kultúrház színültig megtelt. A
közönség „vevő volt“ az akci-
óra, és nem utolsósorban a
nézők kellemes élményekkel
gazdagodva térhettek haza.

Így két forduló után el-
mondhatjuk, a komáromi
csoport nagyon erős, főleg
az énekesek kategóriájá-
ban. Itt még nagy csaták
várhatók. Szombaton Per-
betén rendezik a harmadik
fordulót.

Kép és szöveg: - pint-

Csicsó is bizonyított

Rajongók csatája a nézőtéren

Földes Tímea - bemondó
16 éves. A Selye János

Gimnázium elsőéves tanulója.
Szabadidejében sokat spor-
tol, legjobban a harcművé-
szeti sportokat szereti. A helyi
Musikkölkök társulat állandó
tagja. Érdekli még a futás, a
táncolás és a bemondó sze-
repkör is, ezért jelentkezett a
TAT versenyébe. Szeretné ki-
próbálni mennyire tehetséges.

Fábik Flóra – énekes
14 éves. A mezőny legfiata-

labb versenyzője. Jelenleg a
helyi Gáspár Sámuel alapis-
kola kilencedikes tanulója. So-
kat táncol és énekel. A Mu-
sikkölkökben fontos szerepet
játszik. Prózában állandó
résztvevője az országos ver-
senyeknek. Szavalóversenye-
ken jól ismert személyiség. Az
énektudását a TAT közön-
sége is megismerheti. Szeret
kipróbálni új dolgokat, ilyen
volt ez a megmérettetés is. Ki-
vételes tehetség.

A csicsói forduló hazai versenyzői

www.massagestudio.sk

Komáromban
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Pihenje ki
fáradalmait

masszázzsal!

www. HORMI .sk

Predaj PB fliaš

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

AKCIA PB 10 Kg 16,40 €

Bukovszky Gergely
Szentpéterről

Felelős értékesítési vezető: Németh Tímea
Tel: 0905 911 047
email: info@speedfitnesskn.sk

NNyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő::
Hétfő-Péntek: 7:00 - 21:00Szombat 8:00 - 12:00

Lepd meg párodat, szerelmedet!
Hozzátok magatokat szuper formába 

a SPEEDFITNESS-szel!
Páros edzés AKCIÓ 50 €

HELyETT 25 € alkalmanként!!!

VALENTIN NAPI AKCIÓ

Időpontfoglalás:
00421-905-911-047
Az akciós ajánlat február végéig érvényes!

Címünk: Komárom, Duna rakpart 4726, Central Office irodaház, 3. emelet

Megújult 
weboldalunk

www.dormio.sk! Februártól két új helyen:
Dunaszerdahely, Jesenského 2, 

Pozsony, Vajnorská 98/H

DORMIO SPEEDFITNESS STUDIO

�

Coffe UP Slovakia s.r.o., 
0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gomb-
 nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Holokauszt emléknap

Az ENSZ Holokauszt
emléknapja alkalmá-

ból a Komáromi Zsidó Hit-
község is megtartotta
megemlékezését a Holo-
kauszt áldozataira. A Men-
ház nagytermében szinte
alig fértek el a megemlé-
kezők. 

Két nagyon érdekes elő-
adást hallgathattak meg a
résztvevők, előbb Veronika
Slneková, a nyitrai Konstan-
tín Filozófus Egyetem Böl-
csésztudományi Kara Törté-
nelem Tanszékének munka-
társa tájékoztatott a Holoka-
uszt oktatásának mikéntjé-
ről. Veronika Slneková

kutatási területe elsősorban
a II. világháború, ezen belül
a „vészkorszak” története.
Amint előadásában el-
mondta, kutatási szempont-
ból Dél-Szlovákia egyfajta
„senki földje”, hiszen az itt
élő zsidóság deportálása
1939 után, tehát a terület
Magyarországhoz való visz-
szacsatolását követően kez-
dődött, de a túlélők már
Csehszlovákiába tértek visz-
sza. Mivel a magyarországi
kutatók csak a magyaror-
szági zsidóság, míg a szlo-
vákiai kutatók csak a szlová-
kiai zsidóság akkori helyze-
tét dolgozták fel, így Dél-

Szlovákiában aránylag sok
még a „fehér folt”.  

A magyarországi Holoka-
uszt történetét dr. Kádár Gá-
bor budapesti történész,
több Holokauszttal össze-
függő publikáció szerzője
összegezte nagyon érdekes
előadásában. A résztvevők
közül többen is hozzászól-
tak az egyes előadásokhoz,
különösen a már említett dél-
szlovákiai történések feltárá-
sát szorgalmazták. 

Paszternák Tamás, miután
megköszönte a két előadó
tartalmas előadását, nagyon
érdekes, de inkább tanulsá-
gos bejelentést tett. „Soha a
komáromi zsidóság történel-
mében nem volt ekkora anti-
szemitizmus ebben a város-
ban, mint napjainkban.
Olyan zenekarok adhatnak
koncertet a városban, ame-
lyek kimondottan a zsidóság
ellen hangolják közönségü-
ket” – mondta el Paszternák
Tamás. 

A megemlékezés záróak-
kordjaként, a helyi zsinagó-
gában gyertyát gyújtottak az
áldozatok emlékére. 

böröczky 
A szerző felvétele  

Mi minden vár Önökre március 3-án:
- Hajtervezés: vágás, festés  

- Bőrápolási tanácsok, profi smink elkészítése  
- Manikűr kezelés, körömépítés

- 2-személyes vacsora a Vadkacsa étteremben és gazdag 
program, finom ételek minden érdeklődő számára

A játék menete és időtartama: Jelentkezésüket február 29-ig várjuk e-
mailben (deltakn@gmail.com)vagy postán (DELTA szerkesztősége, Fran-
tiškánov 22. Komárno 945 01), melyben tüntessék fel címüket és telefo-
nos elérhetőségüket. 
Sorsolás március 1-jén, átalakítás március 3-án.
Átalakítás helyszíne: Vadkacsa étterem és panzió – Komárom (Lándor)
www.divakacica.sk

Kedves hölgyek, eljött a változás ideje! Új nyereményjátékunkban
olyan hölgyek jelentkezését várjuk, akik változtatnának külsőjükön,
vagy szeretnék visszakapni régi formájukat. Mindenki megérdelmi
a szépséget, kényeztetést és egy kis luxust. Három szerencsés je-
lentkezőnek most lehetősége nyílik egy nagy átalakításra.

Újra Ing. Vetter János
lett az Ipari Szakkö-

zépiskola igazgatója. Ez 
azt jelenti, hogy újabb 
5 évig irányíthatja a nép-
szerű iskolát. 

Az első megmérette-
tésre még 2002-ben került
sor, amikor is először vette
át az Ipari igazgatói poszt-
ját. Azóta a jelenlegi a har-
madik alkalom. Úgy lett
igazgató, hogy még kihí-
vója sem akadt. Ing.Vetter
János elmondta, hogy a je-
lenlegi nehéz iskolaügyi
helyzet  is hozzájárulhatott

ahhoz, hogy nem volt „ellenfele”. Az ilyen ínséges idősza-
kokban nem mindig populáris az igazgatói szék. Éppen ezért
gondolkodott is, hogy induljon-e az igazgatóválasztáson.
Végül úgy döntött, beadja a pályázatát, melyet egy 11 tagból
álló iskolatanács bírált el. Többek között három szakember-
rel kiegészítve, akik Nyitra megyétől, a Tanfelügyelettől és a
Kerületi Oktatási Hivataltól voltak „akkreditálva”. 

Az igazgatói poszt vállalásának fő oka a kollégái iránti bi-
zalom, valamint azok az eredmények, melyeket az igazga-
tása alatt ért el az iskola. Ing.Vetter János igazgató kitért az
elkövetkezendő távlati tervekre is, melyeket a nehéz anyagi
helyzet ellenére szeretnének megvalósítani. Említést tett az
iskolában lezajlott projektekről és azokról a nemzetközi pro-
jektekről is, melyek évről évre népszerűbbek. A beruházások
közül megemlítette a kollégium felújítását. Természetesen az
egyik legfontosabb cél az iskolaépület felújítása, amit csakis
pályázati pénzből lehet megvalósítani – mondta a régi-új
igazgató. 

Az Ipari Szakközépiskolában több mint 600 diák tanul 25
osztályban, ebből 20 magyar tanítási nyelvű. A 2012/2013-as
iskolaévben újabb 6 osztály, 4 magyar és 2 szlovák indítását
tervezik. A magyar osztályoknan gépészetet, műszaki infor-
matikát és elektrotechnikát tanulnak, míg a szlovák osztá-
lyokban elektrotechnikát és műszaki informatikát sajátíthat-
nak el az Ipari diákjai. Pint Sándor 

Kihívó nélkül újra
iskolaigazgató

A DELTA és szakértői csapata most segít Önnek

Szeretne kipróbálni 
valami újat?

Szépüljön meg márciusban

Női metamorfózis

március 3
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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!
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!

Egyre meghatározóbb szerepet tölt be a ven-
déglátásban és a falusi turizmusban a búcsi Vin-
top-Karkó panzió. 

Az elmúlt év nyarán nyitotta a meg a panzió tu-
lajdonosa a céges rendezvényekre szolgáló ter-
mét, amely akár 1 000 ember befogadására is al-
kalmas. „Külön konyhánk és színpadunk is van,
színpadtechnikával. A kisebb helyiségek pedig
táborozásra, tábori szobáknak kiválóan alkalma-

sak” – tette hozzá Karkó Henriett. „Ebben az év-
ben szakközépiskolát nyitunk pincér, szakács,
cukrász, borász, someliér, fodrász, kozmetikus,
agroturisztikai, vidékfejlesztési, hotelmened-
zsmenti, valamint négy kézműves szakkal. A ren-
dezvényeken a diákok helyben gyakorolhatnák a
szakmát. Továbbá ebben az évben nyitunk egy
szabadtéri színpadot, két medencét és egy spor-
tolásra alkalmas pályát is“ – avatott be terveikbe
Karkó Henriett.

„Sok ember számára ismerősen csenghet a
wellness központ elnevezés, mely egészségünk
megőrzésének céljából jött létre. Vegyük sorjában,
hogy milyen szolgáltatásokat is vehetünk igénybe
panziónkban. Természetesen a wellness köz-
pontban különféle masszázsokat is igénybe ve-
hetünk. A 36 fokos jacuzziban többfunkciós masz-
százs, befúvók kényeztetik testünk minden porci-
káját.

Az új wellness központunk a következő szol-
gáltatásokat is kínálja: finn szauna, infra- és gőz
szauna, pezsgőmedence 8 és 20 személy ré-
szére, pihenő. 

Mindent egybevéve az új wellness központban
testünket megeddzük, lelkünket ápoljuk, s eköz-
ben finom borokat, finom ételeket is megkóstol-
hatnak az idelátogatók. Ennél jobb és összetet-
tebb programot nemigen talál az ember faluhe-
lyen.“ 

További részletes információkat találhatnak a
www.vintop-karko.sk weboldalon.

Miriák Ferenc

4. RÉVolution partiját rendezi a
City Reboot csoport február 10-
én, e héten pénteken este, a Rév
Magyar Kultúra Házában. DJ Di-
lemma, DJ Infra, DJ Strukture és
DJ Psycho, vagyis Olasz István,
Vörös Tibor, Gönczöl Péter és Do-
lezsa Roderik vendéget is hívtak,
a Cenco & Dykman duót. A ferge-
tegesnek ígérkező buli előtt DJ Di-
lemmát, vagyis Olasz István szín-
művészt faggattuk.

„16, 17 éves korom óta gyűjtöm a
house, funk, drum and bass, dustep
zenéket” - árulta el a színész, majd
így folytatta: „Partikra jártam, figyel-
tem a lemezlovasokat. Jó idő eltelt,
amíg egyszer csak azt mondtam,
magam is nekivágok ennek a szak-
mának” -  mesélt a kezdetekről a Ko-
máromi Jókai Színház tagja, aki há-
rom esztendeje lemezlovas. Azért lett
DJ Dilemma, mert bizonyos dolgokon
képes sokat tépelődni, jellemző rá a
név. Indulásakor egyedül dolgozott.
Először kollégáit szórakoztatta a pre-
mierek utáni bulikon, azután beszél-
getés mellé zenélt kávéházakban, fő-
iskolai rendezvényeken. Havonta két-
szer-háromszor hívták. „Mindig
ügyeltem arra, hogy sokszínű legyen
a repeortár” – vetette közbe a szí-

nész-DJ. Azután a sors egy szép na-
pon összehozta DJ Infra és DJ Struk-
ture lemezlovasokkal, ők lettek a City
Reboot csapat, melyhez az idén
csatlakozott DJ Psycho. „Hamar ki-
derült, közös érdekünk, hogy valami
történjen Komáromban. Kitaláltuk a
RÉVolution partikat. Mozgósítani
szeretnénk a fiatalokat” – magya-

rázta a színművész. Ez eddig há-
romszor sikerült nekik. „Nemcsak a
tombolás a lényeg a bulijainkon, ha-
nem a találkozás is. Találkozzanak
kéthavonta a fiatalok, és a tánc mel-
lett beszélgessenek is. Most pénte-
ken már lesz egy Chillout helyiség,
ahol nyugisabb zenék szólnak majd.
Lehet zenét hallgatni, ismerkedni, be-
szélgetni“ - mesélt hétvégi terveikről
DJ Dilemma. A legutóbbi, 3. RÉVo-
lution akciójuk egyben a Let It Roll el-
nevezésű országos drum and bass
parti felvezető bulija volt, kétszáz
résztvevővel. „Bízom benne, hogy
most pénteken is sokan lesznek.
Meghívtunk egy privigyei duót, Cen-
cot és Dykmant. Back to back szettet
játszanak, vagyis felváltva tesznek
számokat a lejátszóba. Egy időben 4
sávról engedik a zenét, roppant gaz-
dag a hangzásuk. Nem hiába nyerték
el a szakma díját néhányszor“ - lel-
kendezett a DJ.

Színészkollégái a társulatból még
nem voltak RÉVolution partin, ott kar-
cosabb a hangzás, mint a premier-
bulikon. „A zenével való foglalkozás
olyan lendületet ad, amit színészként
hasznosítani tudok. Remek szimbió-
zisa ez a két énemnek“ – búcsúzott
Olasz István.

Bárány János

Újabb szolgáltatásokkal bővült a Vintop-Karkó panzió

Gőz szauna Finn szauna

Jacuzzi 20 személyrePihenőszobák

Pezsgőmedence 8 személyre

A 4. RÉVolution előtt
Lemezlovasok forradalma

Olasz István: – A zene lendületet ad
a színészethez. 

DJ Strukture

DJ psycho

Lezajlottak az ünnepélyes 
beíratások
Játszóházzal egybekötött beíratást

tartott január 28-án a város magyar
alapiskolája. Az előző évek bevett szo-
kásához megfelelően reggel kilenc
órától déli tizenkettőig a tanintézmény
D épületében várták szüleikkel a le-
endő kiselsősöket. 

A gyerekek nemcsak az osztályokban,
hanem az intézmény folyosóján is játsz-
hattak, rajzolhattak az iskola pedagógu-
sainak felügyelete, irányítása mellett, míg
szüleik a beiratkozáshoz szükséges for-
malitásokat intézték. Forró Zsuzsa gyógypedagógus szakmai taná-
csokkal állt a szülők rendelkezésére. Végül 53 gyereket írattak be a
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. „Még néhányuk je-
lentkezését várjuk, hiszen a beíratást egészen február 15-ig tehetik
meg a szülők iskolánk titkárságán“ – mondta Buzgó Éva igazgatóhe-
lyettes. A szlovák tanítási nyelvű Komenský Alapiskolában január 30-
án tartották az ünnepélyes beiratkozást, Mária Estergájošová igazgató
26 gyerek beíratásáról számolt be lapunknak.  Kovács Zoltán

Nyilvánosságra hozzák a tartozók névsorát
Folytatás az 1. oldalról

Egy másik témában
Néveri cáfolta azt az állí-
tást, hogy ő elutasította
volna a környezetvédelmi
minisztérium segítségét
az izsapi városrészben
található kanális kitisztí-
tására, kijelentette, ezzel
kapcsolatban őt senki
sem szólította meg a
tárca részéről. A polgár-
mester arra a korábbi la-
kossági fórumra utalt
mondanivalójával, ame-
lyen Nagy József (Híd)
környezetvédelmi minisz-
ter azt állította a jelenlévő
lakosoknak, miszerint te-
lefonos megkeresésre
Néveri azt mondta, Nagy-
megyeren nincs belvíz-
probléma. A polgármes-
ter a tegnapi plénumon
elmondta, csak üdvözölni
tudja, hogy van ilyen pá-
lyázati lehetőség, már ké-
szül a kanális tisztítását
érintő adatlap kidolgo-
zása, melyet február 9-ig
el is küldenek a miniszté-
riumba. 

A gyűlésen az is el-
hangzott, hogy a háztar-
tási hulladék elszállítása
a családi házaktól ezentúl

kéthetente valósul meg,
de a turistaidényben heti
rendszerességgel. A hi-
vatal jutányos áron bizto-
sít 240 literes gyűjtőedé-
nyeket az érdeklődőknek.
A lakótelepek esetében
marad a régi rendszer. 

Kisebb vita alakult ki a
Corvin Mátyás-lakótele-
pen található kazánház
harminc méter magas ké-
ményének december vé-
gén megkezdett bontása
miatt. Kiderült ugyanis,
hogy a városi lakáskezelő
két ügyvezetője, egyikük
képviselő, erről nem in-
formálta az önkormány-
zati tulajdonú kft. fel-
ügyelő tanácsát. A város -
atyák szerint a több mint
9 ezer eurós bontási
munkálatokat a testület-
nek is jóvá kellett volna
hagynia, mivel városi va-
gyonról van szó. Dobis
László független képvi-
selő súlyos szabálysér-
tést említett a témával
kapcsolatban. Arra a kér-
désére, hogy kinek a jó-
váhagyásával kezdték el
a bontást, Néveri Sándor
polgármester azt felelte,
tőle kértek engedélyt, és

kaptak is. A két ügyve-
zető elismerte hibáját,
hogy a bontásról nem ér-
tesítette a felügyelő taná-
csot, vagy a testületet, de
a kémény veszélyes álla-
pota miatt – ezt egy fil-
men is bemutatták - dön-
töttek a munkálatok mie-
lőbbi meg kezdése mellett,
mely re tavalyi gazdálko-
dásuknak köszönhetően
pénzforrást is találtak. A
kémény eredeti állapo-
tába történő visszaállítá-
sát indítványozó Dobis
László javaslatát végül el-
vetette a testület. 

A városnak több mint
50 euróval tartozó termé-
szetes és jogi személyek
névsorát ezentúl negyed -
 -évente nyilvánosságra
hozza a hivatal. A plénum
elfogadta az önkormány-
zat azon szándékát is,
mellyel Nagymegyer, Du-
naszerdahely, Somorja,
Bős, Keszölcés, valamint
a nagymegyeri és a du-
naszerdahelyi termál-
fürdő megalakítja a Terü-
leti Idegenforgalmi Szer-
vezet Žitný ostrov – Csal-
lóköz elnevezésű társu-
lást. Kovács Zoltán 

„Örömmel mondhatom el, hogy a kezelé-
sek alatt javultak a lábaim, már nem zsib-
badnak, a hőmérsékletei emelkedtek, a köz-
érzetem sokkal jobb lett.

Tuba Béla, Mocsa

„A 3-4 kezelés után könnyebbé vált a moz-
gásom, elmúlt a lábzsibbadásom, sokkal
jobb a közérzetem!“ 

Ravasz László, Komárom
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Megyercs

Ógyalla

Izsa

„Két, az előző faluvezetés által
megkezdett nagy beruházási akciónk
volt a múlt évben, amit szerettünk
volna befejezni“ – mondta a polgár-
mesternő, majd így folytatta: „Az
egyik ezek közül a bérlakások építése
illetve átadása volt, melyre november
30-án került sor. Ezáltal kilenc csa-
ládnak adtunk otthont. Továbbá itt volt
a község épületeinek modernizáci-
ója, a helyi kultúrház tetőcseréje, a ra-
vatalozó átépítése és urnafal meg-
építése. A tavalyi év folyamán valósult
meg községünkben a vízvezetékek
cseréje is. Ezenkívül 550 méteren
vízelvezető kanálist építettünk ki.
Megemlíteném a kisszigeti részen
levő utak egy részének rekonstrukció -
ját, mely 5000 euró értékben valósult
meg. Sikerült a Leader-program ke-
retén belül egy szép játszóteret is át-
adnunk a gyerekek nagy örömére. Ez
8 000 euróba került. Mindenképpen
említésre méltó a kultúrház nagyter-
mének a fűtése, melyet a pénz-
ügyminisztériumból elnyert támoga-
tásból sikerült megoldanunk. Tavaly

több brigádot is szerveztünk, például
a temető környékét tettük rendbe, és
itt egy kisebb parkolót is sikerült léte-
sítenünk. 

Részt vettünk a Barack-sziget c.
film bemutatóján, melynek egyes ré-
szeit falunkban forgatták. Szólnom
kell a gyermeknapról, a Máriácska-
szobor felújításáról, a temetőben a
közös Nagykereszt felállításáról, a fo-
cicsapatunk újraindításáról, a lecsó-
fesztiválról, valamint a Polgári Ügyek
Testületének tevékenységét is sike-
rült újraindítanunk a községben. Nem
feledkeztünk el a jubilánsok köszön-
téséről. Első ízben készítettünk kö-
zös adventi koszorút, melynek gyer-
tyáját ünnepélyes keretek közt gyúj-
tottuk meg. A rendezvények sorozatát
a hagyományos Mikulás-ünnepség-
gel zártuk, melynek színvonalas meg-
rendezéséhez nagyban hozzájárul-
tak a helyi és gútai vállalkozók is. 

Jövőbeni terveink között szerepel a
kultúrház épületének és környékének
rendbehozatala, a sportpályán az öl-
töző épületének felújítása, sport és
kulturális akciók megszervezése,
maszkabál, majális, focitorna, lecsó-
fesztivál. Pályázatból szeretnénk fel-
újítani a központi teret és gyűjtőudvart
építeni a válogatott hulladék begyűj-
tésére. Beadjuk pályázatunkat újabb
lakásegységek kialakítására, mely a
községi hivatal felső szintjén lenne
kivitelezve. Távolabbi terveinkben
szerepel egy óvoda üzemeltetése, ke-
rékpárút megépítése, s egy Lourdes-i
barlang létrehozása is. A végén meg-
említeném még a szomszédos Ka-
mocsa községgel egy esetleges ösz-
szekötő kompjárat lehetőségét“ –
mondta el Ing. Gönczöl Gabriella, If-
júságfalva polgármesternője.

Kép és szöveg: -pint-

A nyolcvanas évek elején
lett átépítve a megyercsi
óvoda, pontosabban a meg-
lévő kúriához építették a ma
is üzemelő falusi kisdedóvót,
melyben egy igazgatás alatt
kétnyelvű oktatás folyik. Vörös
Csilla igazgatónő elmondása szerint
a magyar részen 21, míg a szlovák oldalon
14 gyerek látogatja az óvodát. Zakál Szilvia, Bereczová Anna és Petra 
Krou pová lelkiismeretesen tanítják-nevelik a kis nebulókat. 

Örömteli eseményként élték meg, hogy az évek során elhasználódott kel-
lékek helyébe újakat kaptak. Így a napokban 9 darab új kisággyal, bútorok-
kal, barkácsházzal és egyéb segédeszközökkel lettek gazdagabbak, melyek
nagyban segítik az iskolára való felkészítést. Folyamatosan fejlesztések
mentek végbe a tavalyi évben is, amikor az illemhelyeket korszerűsítették.
Az önkormányzat, a falu vezetősége szívügyének tekinti az óvodai oktatást,
ezért minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a lehető legjobb körülmények
között tanulhassanak illetve játszhassanak a megyercsi ovisok. A közeljö-
vőben a nyílászárók cseréjére is sor kerül, s szebb környezetet is kap az
óvoda épülete. Kép és szöveg: -pint-

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

Tel.: 0��/��20 920, 090� �16 6�1, 090� �0� �2�

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -16.00 óra, szom. �.00-12.00

Ifjúságfalva fejlődik

Aképviselő-testület 14. ülésén  Gogola
Edit a városi hivatal pénzügyi osztályá -

nak vezetője ismertette azt az új törvényt,
amely előírja  az óvodában, valamint a ne-
velési és oktatási intézményekben alkal-
mazandó napi és havi térítési díjakat.

Az óvodában a havi üzemeletetési díj 
7 euró. A Művészeti Alapiskolában, a kezdeti
fejlődési szakaszban 2 euró, csoportos fog-
lalkozás esetén 3, egyéni foglalkozás esetén
6, felnőtt egyéni foglalkozók részére 8, cso-
portos felnőttképzés esetén 6, nem kereső
egyéni képzésben részesülőknek 6, csoportos
felnőttképzés kereset nélkülieknek 3 euróba
kerül. Az alapiskolák mellett működő iskolai
klub látogatóinak havonta 7 eurót kell fizetni. A
Szabadidőközpontban a havi térítés gyer-
mekek és felnőttek részére egyaránt 2,50
euró.

A képviselő-testület az óvodában és az
alapiskolában alkalmazandó napi intézményi
étkezési díjakat a következők szerint állapította
meg: óvoda – gyermek esetében (tízórai,
ebéd,  uzsonna) 1,12 euró, pedagógusok ré-
szére az ebéd 1,11 euró.

Az alapiskolákban  1-4. osztályosok részére
az ebéd 0,95 euró, 5.-9. osztályosoknak 1,01
euró és a felnőtteknek 1,11 euró.

Az alapiskolákban lévő konyhák biztosít-
hatnak étkezési lehetőséget a városban mű-

ködő speciális alapiskolák tanulóinak is. Az ét-
kezési díj 0,95 euró. 

Az oktatási törvény értelmében a fenntartó-
nak lehetősége van a térítési díjak csökken-
tésére esetleg elengedésére az óvodában ab-
ban az esetben, ha a gyermek megszakítja
óvodai látogatását 30 egymást követő naptári
napokon, betegség,  családi vagy egyéb okok-
ból. A Művészeti Alapiskolában, az iskolai
klubban és a Szabadidőközpontban abban
az esetben kaphat felmentést a fizetés alól, ha
a felnőtt látogató vagy törvényes képviselője
írásban kéri és igazolja, hogy szociális se-
gélyt kap.

A megváltozott térítési díjakat a 11 képviselő
közül 8 igennel megszavazta, 3 tartózkodás
mellett. Az általános érvényű rendelet 2012.
március 1-jével lép életbe.

(miriák)

2011 januárjától új polgármester ténykedik a. 450 lelket számláló köz-
ségben. A falu lakossága négy évre Ing. Gönczöl Gabriellának szava-
zott bizalmat. 

Szebbé teszik az óvodát

Változnak a gyermekélelmezés
térítési díjai

Januárban két szomszédos község, Keszegfalva és Megyercs is ado-
mánygyűjtési akciót szervezett, melybe bekapcsolódott mindkét te-

lepülés apraja-nagyja. Az akció fő mozgatórugója a csehországi illető-
ségű Pomocný anjel nonprofit szervezet volt, akik főleg a szociális in-
tézményeknek segítenek (pl: kórházak, nyugdíjasotthonok, gyermek-
otthonok), valamint rászoruló családoknak is.

A keszegfalvaiak használt ruhákat, ágyneműt és minden mást hoztak,
ami megfelelt az adott kritériumoknak. A hétfőtől péntekig tartó akció alatt kö-
rülbelül 200 zsákot gyűjtöttek össze az adakozó lelkű egyének. Megyercsi ta-
valy év őszén már volt egy ruhagyűjtési akció, amikor is 150 zsák ruha gyűlt
össze, de a megyercsiek ismét adakoztak,s 60 zsákkal járultak hozzá a jó-
tékonysági akcióhoz. 

A lakosok általában ősszel szabadulnak meg a felesleges ruháktól, és ezért
nagy volt az érdeklődés. A lakosok, akik a szükségtelen ruhákat adomá-
nyozták, hozzájárultak a természetvédelemhez és egyúttal segítettek a rá-
szorultaknak. Egyre fontosabb ráeszmélni, hogy amire nekünk már nincs
szükségünk, az másnak az életmódján jelentős mértékben javíthat. Sike-
resnek mondható tehát a Keszegfalván megvalósított jótékonysági gyűjtés,
és ezúton is köszönetet nyilvánítunk minden adakozónak, akik hozzájárultak
közösen egy jótetthez. -pint-

Jótékonycélú ruhagyűjtések Egységes közösség és működőképes önkormányzat

Nyolc évnyi önkormányzati
képviselői munka után a

község történetének legfiatalabb
polgármestere, Domin István lett
a falu vezetője. Fiatalos lendü-
lettel és energiával kívánja a
közt szolgálni.

„A faluban a csatornahálózat bő-
vítése végett mindenképpen szük-
séges a víztisztító állomás bőví-
tése. Sikerült befejezni a falu- és
kultúrközpont átépítését 1 millió 70
ezer eurós költséggel, ebből 611
752 eurót pályázatból nyert a köz-
ség, a többit saját költségvetésünk-
ből biztosítottuk. Az átépített falu-
házban  kapott helyet a községi hi-
vatal, valamint a helyi civil szerve-
zetek is. Folyamatban van a kom-
posztáló udvar létrehozása is, 100
ezer euró értékben. Az egészség-
ügyi központ melletti, kihasználat-
lan területen egy megnyert pályá-
zatnak  köszönhetően kialakítot-
tunk egy szabadidőparkot, ahol
görkorcsolyapálya, asztalok és pa-
dok, a gyerekeknek játszótér van,
és egy mobil nézőteret helyeztünk
el. A projekt érdekessége, hogy az
elnyert pénz mellett a kivitelezést a
falu lakossága végezte el. 

A munkahivatal támogatásának
köszönhetően az elmúlt évben 17

embernek adtunk munkalehetősé-
get, ezt a létszámot ebben az év-
ben emelni szeretnénk. A felsorolt
és megvalósult beruházások mel-
lett elkészült a falufejlesztési- és
területrendezési tervünk. Sikerült
elérni, hogy a községen átvezető
főút elkerülje a falunkat. Beadtunk
egy pályázatot (47 ezer euró) két
árvízmentesítési árok létrehozá-
sára, amelyeket a Komáromi út
északi és déli részére tervezünk.
Terveink között szerepel még a
nyolclakásos, alacsony komfortú
szociális lakások építése valamint
egy univerzális sportpálya létesí-
tése is, amellyel kapcsolatban szin-
tén pályázatot nyújtott be a falu.

- Ön a fejlődés lehetőségét a
vidéki turizmusban látja. Mit tet-
tek (tesznek) ennek érdekében? 

„Egy uniós pályázatnak köszön-
hetően „Tisztább Duna mentéért,
Európáért” megtisztítottuk a Duna-
partnak, a község kataszterében
lévő részét. Ez a projekt magába
foglalja a Gönyü és Párkány közötti
Duna-parti szakaszt. Mi elsősor-
ban arra a szakaszra gondoltunk,
amelyet a turisták és az idelátoga-
tók leggyakrabban felkeresnek, ez
pedig a Leányvár és a Lovasnapok
megtartására szolgáló terület. A
Szlovák-Magyar Határon Átnyúló

Együttműködés keretében rákap-
csolódunk a nemzetközi turisztikai
útvonalra, „Rómaiak nyomában a
Duna mentén” címmel megépül a
múzeum a régi óvoda épületében.
A múzeum felépítésével létrehoz-
nánk egy nemzetközi archeológiai
központot, ez alkalmas lenne ifjú-
sági táborok létesítésére. Vélemé-
nyem szerint nem elég a faluba
csalni a vendégeket, hanem mu-
tatni is kell számukra valamit. A tu-
rizmussal kapcsolatos, egy másik
sikeres pályázatnak köszönhetően
a falu anyagi támogatást kapott ko-
rabeli római öltözékek elkészíté-
sére. A község bekapcsolódik a

Regionális Fejlesztési Iroda által
tervezett „Dunai hétvége“ prog-
ramba is, mely szerint a környékre
kíváncsi turisták egy napot a Le-
ányvárnál töltenek el. 

Az 1600 lakosú községben az
utóbbi években sok beruházás va-
lósult meg. A község szépül, egyre
többen vesznek öreg házakat,
amelyeket felújítanak. A gazdasági
válságot csak előrelépéssel lehet
áthidalni, minden egyes lehetősé-
get meg szeretnének ragadni, ami-
vel a községbe pénzt tudnak
hozni. 

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Röviden ismertette a csapatokkal
az egyes versenyszámokat és a sza-
bályokat. Ezután elindult a várva várt
ügyességi viadal. A csapatok 7 ver-
senyszámban mérhették össze tu-
dásukat. Mindvégig élvezetes nagy
csaták folytak az ekecsi tornaterem-
ben. Fej-fej mellett haladtak a csapa-
tok. Ekecs az első két versenyszám
után kissé elhúzott, de alig telt el né-
hány perc illetve egy-két verseny-
szám, és máris másképp alakult a
sorrend. A döntés, mint mindig a vé-
gére maradt. A palacsintaevésnél a
pontok száma duplán számított, és
ebben a sorozatban a szilasi gyere-
keknek nem volt ellenfelük. Nyolc pon-
tot „zsebeltek” be, és így 26 ponttal ők
nyerték a Kihívás Napja első forduló-
ját. Második lett Lak csapata, míg Gel-
lér a harmadik, a házigazda Ekecs
pedig a negyedik helyen végzett. 

A csapatok nagy izgalommal vár-
ták a következő fordulót, amelyre ja-
nuár 29-én Gelléren került sor a he-
lyi kultúrházban. A vasárnapi ösz-
szecsapások nagy küzdelmet hoz-
tak, mivel minden benevezett telepü-

lés sajátos versenyszámokkal rukkolt
elő. A gelléri forduló sok mindenben
más volt, mint az ekecsi. A felsorako-
zott gárdák már láthatóan össze-
szoktak, így még színvonalasabb ver-
senyt tudtak produkálni. A verseny
megkezdése előtt Rácz László, Gel-
lér polgármestere üdvözölte a csapa-
tokat, és sportszerű versenyzést kí-
vánt minden résztvevőnek. A csapa-
tok itt is 7 versenyszámban mérhették
össze tudásukat. Mint az első fordu-
lóban, itt is nagyon szoros volt a ver-
seny. A gelléri fordulót ismét a szila-
siak nyerték. Második helyezett lett a
gelléri csapat, a harmadik helyen az
ekecsiek végeztek, míg a negyedi-
kek a lakszakállasiak lettek. A két for-
duló után az összetett verseny állása
a következő:

1. Szilas 53 pont
2. Lakszakállas 41 pont
3. Gellér 38 pont 
4. Ekecs 37 pont
A legközelebbi fordulót, sorrend-

ben a harmadikat február 12-én tart-
ják a lakszakállasi tornateremben.

-pint-, kép: Szukola István

Kihívás Napja 2012

Szilas csapata duplázott
Január 22-én indult a Kihívás Napja, az egy hónapig tartó sport és

ügyességi verseny. Ennek első állomása Ekecs volt. Az iskola tor-
natermében jóval a verseny megkezdése előtt gyülekekeztek a párbaj
résztvevői. Az elején Polák László, Ekecs polgármestere üdvözölte az
egybegyűlteket, majd Rákócza Péter vette át az irányítást, mint az ösz-
szes forduló műsorvezetője. 
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Hetény

ACsemadok izsai alapszervezete  Liszt Ferenc szüle-
tésének 200. évfordulója alkalmából  zenés délutánt

tartott – Tóth Kurucz János összeállításában - a köz-
ségháza esketőtermében.

Az összeállítás a helyi Gyöngyösbokréta és Viza énekkar
„Magyar Király Dal” énekével vette kezdetét, majd Dudásné
Kurucz Kornélia Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez című
költeményét szavalta. Ezt követte Izsák Elvira, a Csemadok
helyi szervezete elnökének ünnepélyes megnyitója, majd a
zenés összeállítás. A zenei virtuóz életét és munkásságát,
zenei aláfestéssel a község egykori polgármestere, Tóth
Kurucz Mária tolmácsolásában hallgathatták meg a jelenlé-
vők. A műszaki hátteret Alföldi József biztosította.

Miriák Ferenc
Zakar Vince felvétele

Abor védőszentjének tartott Szent
Vince napja a borosgazdák hagyo-

mányos termésjósló napja. A hagyo-
mánytisztelő szőlőművelők e napot te-
kintik a „szőlővessző pálfordulójának“. A
tájegységenként eltérő hagyományban -
a kötelező mulatozáson felül - van né-
hány közös vonás: mindenütt az adott
nap időjárásából és a mulatozás végén
metszett „vincevesszők“ állapotából jó-
solják a szüret gazdagságát, majd a sző-
lővesszőket öblös szájú üvegbe téve vár-
ják, hogy azok kihajtanak-e. Ha igen, a ta-
vaszi fagyoktól sem kell tartaniuk a gaz -
dáknak.

Naszvadon – bár nem tartozik a kimon-
dottan szőlőtermesztő régióba – ennek elle-
nére nagy várakozás előzte meg a „farsangi
időszak éke” címet méltón viselő Vince-bált,
melyet a Csemadok alapszervezete rende-
zett, immár 43. alkalommal.

A belépőjegyek ismételten rekordidő alatt
keltek el. A megszokott fáklyás megvilágítás
a bejáratnál ez alkalommal elmaradt az erős
szél miatt. 

A bál hivatalos kezdését az érsekújvári
Viva tánciskola legapróbb növendékei nyi-

tották meg táncukkal, majd Haris Ákos vőfély
mondott verset a borról. Ezek után Simo-
nics Tímea műsorvezető köszöntötte a je-
lenlévőket, adott információkat a közönségre
váró eseményekről, majd Dobosi Róbert
Csemadok-elnök mondott nyitóbeszédet. 

A talpalávalót a kisbéri Syncron együttes
szolgáltatta, ők már visszatérő vendégek. A
vacsoraidő alatt Csóka Eli prímás vezetésé-
vel cigányzene szólt. Később Csocsesz da-
laira táncolhattak, majd éjfél után megtör-
tént a megszokott tombolahúzás. Ez alka-
lommal is reggel 6 óráig szólt a zene.

A bál résztvevői egy újabb élményekkel
gazdag estét tudhattak maguk mögött, a sok
és igényes előkészítő munkának ismét meg-
lett az eredménye.

(miriák)
Dobosi Róbert felvételei

Az ógyallai születésű,
ám tatai kötődéssel is

rendelkező Feszty Árpád
festményeiből nyílt kiállí-
tás a Tatai Református
Gimnáziumban. A XIX.
század egyik legismer-
tebb festőjének közel öt-
ven alkotását mutatták be,
mely Magyarországon
egyedülálló kezdeménye-
zés, a képek zöme itt lát-
ható először.

A tárlatot Doc. Mgr. Adri-
ana Récka, PhD., a nyitrai
Konstantin Filozófus Egye-
tem docense nyitotta meg. A
megnyitón Csíziné Feszty
Zsuzsanna, Árpád testvéré-
nek unokája idézte fel a
Feszty-testvérek történetét.
Feszty Adolf és Gyula az
Öreg-tó partján épített villát,
ahol Árpád is gyakran ven-

dégeskedett. Feszty Zsu-
zsanna érdekes anekdotá-
kat is mesélt, melyekből
Feszty Árpádot, az embert
ismerhette meg a közönség.
Elmondta továbbá, hogy a
família egy része jelenleg is
a Komáromhoz közeli Ógyal-
lán lakik, a családi kúriában.

A március 20-ig megte-
kinthető kiállításon láthatók
azok a vázlatok, melyeket

Feszty a Magyarok bejöve-
teléhez készített, közöttük a
legelső olajvázlat Árpád fe-
jedelemről. Több nagymé-
retű színes tanulmány és
tárgyrészlet rajza, valamint
az egyes jelenetek kicsinyí-
tett, négyzethálós tusvázlata
idézi fel az 1800 négyzetmé-
teres panorámakép születé-
sét. Miriák Ferenc

Képarchívum

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később február 16-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA
előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

Egy házaspár erotikus revüműsort néz. Csodálatos testű, 
félmeztelen lányok táncolnak. A férj halkan megjegyzi:
- Az ember valósággal étvágyat kap.

(A feleség válaszát lásd a rejtvényben!)
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REJTVÉNYE

Ünnepség Liszt Ferenc 
születésének évfordulóján

Izsa

Naszvad

Feszty Árpád képei Tatán 

43. Vince-bál

Az önkormányzat mellett működő kul-
turális bizottság és az alapiskola kö-

zös munkájának eredményeként január
27-én megrendezésre kerülhetett az 1.
Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő, me-
lyet a dunamocsi születésű újságíró és
író, Nehéz Ferenc emlékére alapítottak.

A vetélkedőn a helyi alapiskola felső tago-
zatos tanulói vettek részt. Az egyes osztá-
lyokban 3 fős csoportok alakultak. A diákok
a verseny előtt meghallgattak egy előadást
Nehéz Ferenc életéről, illetve egy rövid pre-
zentációt láthattak.

Ezen felkészülés alapján vettek részt a ve-
télkedőn. Minden tanuló nagyon ügyes volt,
ezért mindenki, aki részt vett a versenyen
könyvjutalomban részesült, illetve az első
három helyezett egy emléklap és tárgyi aján-
dék boldog tulajdonosa lett.

Az elbíráló bizottság tagjai, Böszörményi
Jánosné, Sidó Emese és Bábi Tibor, a fel-
adatokért kapott pontszámok alapján a kö-
vetkező rangsort állították fel:

5. helyezett – VI. osztály: Farkas Réka,
Kele Fanni, Štefánik Vivien

4. helyezett – VII. osztály: Szuri Renáta
Katalin, Rácz Fanni, Tücsök Tibor István

3. helyezett – VIII. osztály: Gula Tibor, Da-
názs Barbara

2. helyezett – IX. osztály: Dankó Bianka,
Záhorsky Barbara, Bohony Noémi

1. helyezett – V. osztály: Jókai Csenge,
Farkas Zsófia, Szalay Ádám

Ezzel az első alkalommal szerettek volna a
szervezők hagyományt alakítani a Nehéz Fe-
renc műveltségi vetélkedőből, így reméljük,
jövőre a már nemcsak helyi szinten megren-
dezendő verseny szintén ilyen sikeres lesz.

Főző Andrea

1. Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő
Olvasói levél

Dunamocs Ahelytörténet tanítása szerves részét képezi a Tarczy
Lajos Alapiskola oktatási programjának. Az iskola

nemcsak az oktatási-nevelési programjába építette be a
helyi értékek felismerését és megőrzését célzó tevé-
kenységeket, hanem a történelem tananyagába is szer-
vesen beillesztette a régióismeretet. Ebben az esztendő-
ben lesz épen 100 éve, hogy megjelent egy Hetényen ta-
lált régészeti lelet hivatalos leírása id. Alapy Gyula jóvol-
tából, aki 1909 – 1935 között ásatásokat végzett Hetényen.

Érdekes régészeti előadást

Ennek az eseménynek apropójából az iskola és a Duna
Menti Múzeum munkatársai (Deminger Hajnalka és Gere
Marek) egy közös kis programot szerveztek az iskola felső
tagozatos diákjai számára. Felkérték Ratimorszky Piroska ré-
gészt, hogy meséljen az 1970-es években általa vezetett
ásatásokról és az előkerült kelta leletekről. A múzeum mun-
katársai egy kis kiállítással is meglepték a diákokat és a pe-
dagógusokat. Miriák Ferenc

Rancsó Andrea felvétele

KÁBÍTÓ 
HATÁSÚ 

FOLYADÉK
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Első fotóm

Cziborová Lily
Komárom
(2400/47)

Kis Lili
Komárom
(3300/49)

Cziborová Emily
Komárom
(2350/48)
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Újszülöttek:
Szenczi Patrik (Komárom); Bukovičová Regina (Komá-
rom); Czibulová Naomi (Komárom); Kyselicová Viktória
(Komárom); Cziborová Lily és Emily (Komárom); Kis Lili
(Komárom); Forró Zakariás (Keszegfalva); Horváth Hanna
(Izsa); Radvánszký László Andor (Komárom); Ferenczi
Kristóf (Nagymegyer); Stojka Christofer (Ógyalla)

Elhunytak:
Tóth Ilona (71) Komárom; Jankó Irén (75) Komárom; Kele
Sándor (80) Dunamocs; Molnár József (88) Komárom;
Jády István (61) Komárom; Nagy Jozef (75) Komárom;
Csápay František (58) Komárom; Egyeg Štefan (64) Gyu-
lamajor

Anyagi gondjai vannak?
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 lehe-
tőség a Bástya csárda
újonnan nyílt helyiségé-
ben! VI. Bástya  www.
csarda.eu, Vásároljon sze-
retteinek ajándékutalványt.
Információ az étteremben
vagy a 035/77104 59-es te-
lefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari ne-
musia zostať doma! Mož-
nosť zafajčiť si v novoot-
vorenej miestnosti čárdy
Bástya! VI. Bašta
www.csarda.eu. Kúpte
svojim milým darčekovú
poukážku. Informácie v
reštaurácii alebo  na tele-
fónnom čísle 035/7710 459.

„Te nem haltál meg, 
csak álmodni mentél!”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk február 11-én,

halálának 6. évfordulóján

Kollárné szül. Bakulárné
Erikára 
(Marcelháza).

Drága emlékét őrző 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.

Amatőr/profi modelleket
keresünk mellékállásban
(6 hónap - 50 év között)
magazinfotózásokra, rek-
lámfilmekbe, szépség-
versenyekre, stb. Duci
hölgyek jelentkezését is
várjuk! Jelentkezés:
www.mondecaste.hu
weboldalon.

• 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. Korektné
podmienky a diskrécia. Ča-
káme komunikatívne, priame
dievčatá. Tel.: 0915 756 594. 
• Eladó 130-as körbálás
szalma, 150-es körbálás bor-
sószár, fedett helyen tárolt.
Érdeklődni a 0918 479 431-es
telefonszámon.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224. 
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére. Csicsó. Tel.: 0907 490
224. 
• Eladó használaton kívüli
kert, ár: 4.000 € (olcsó ga-
rázst beszámítok). Tel.:
0918 576 430.
• Maliar, šikovné ruky, krásne
steny + všelijaké prerábanie v
bytoch a domoch. Tel.: 0905
365 661.
• Árpa eladó. Tel.: 0908 036 933.
• Garzon kiadó Komáromban,
a Komenský utcában, 100 € +
rezsi. Tel.: 0907 299 292.

• Dôchodcovia pozor! Všeli-
jaké opravy v bytoch a v do-
moch. el.: 0905 365 661.
•  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 vinárstvo 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, a 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.
• Vállalkozásomhoz szorgal-
mas, céltudatos társakat ke-
resek, házastársak előnyben.
Tel.: 0905 478 273.
• V Komárne prijmeme do
trvalého pracovného pomeru
účtovníčku s praxou, zbehlou
v styku s DÚ a znalou legis-
latívy. Výhoda znalosť Money
alebo Pohody. Profesné živo-
topisy v maďarskom a slo-
venskom jazyku prosíme
zaslať na:
biromolnar@gmail.com.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba-konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624. 
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Komáromban eladó 3-szo-
bás földszinti lakás a Szeke-
res csárdával szemben. Tel.:
005 813 962.

• Munkalehetőség: Info Next
– Záhradnícka 10/I.e, 13 a.
Naponta: 10.00-14.00, email:
lehetoseg@azet.sk.
• Hitel ház és lakás átalakítá-
sára, 17.000 €-ig. Gyorsköl-
csön 3000 €-ig. Tel.: 0907
235 125.
• Jelzáloghitelek banki tarto-
zás esetében is 3000 €-ig, fu-
tamidő 5-30 évig. Tel.: 0907
235 125.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség. Napi kifizetés. Tel.: 0907
311 124.
• Angol, német nyelvű tan-
folyamok csoportos és
egyéni formában. Hurba-
novo, Komárňanská 100, a
posta épülete 1. emelet. or-
biscentrum@gmail.com,
vagy 0948 262 144.
• Ápolói tanfolyam + német
nyelv kedvező áron. Hurba-
novo, Komárňanská 100, a
posta épülete 1. em. orbis-
centrum@gmail.com, 0948
262 144.
• Hitelek már 1,69 %-tól, éves
biztosítás, jelzáloghitelek, in-
gatlan közvetítés + munka-
társakat keresünk – szuper
juttatás !!! Info: 0915 740 148.
• Eladók bélyegek, festmény-
gyűjtemény. Tel.: 0915 714
290.

• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Vennék KN-ban garázst a
VI-os, VII-es lakótelepen.
Tel.: 0908 419 539.
• Keverék kutyusok aján-
dékba (2 és 7 hónaposak).
Tel.: 0915 719 093.
• Eladó 3-szobás nagyon jó
állapotban lévő családi ház
Gútán – IF. Tel.: 0904 911
773.
• Eladó kétszobás téglalakás
az állomásnál, ára: 21.500 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó háromszobás lakás
az új laktótelepen. Tel.: 0905
230 373.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok KN és környé-
kén. Tel.: 0908 388 611.
• Eladó tollpaplan, kredenc,
villanysütő szekrény. Tel.:
0908 597 786.
• Remek munka. Tel.: 0907
056 575.
• Segítség egzekúcióra is.
Tel.: 0907 056 575.
• Gyümölcsfák és szőlő pro-
fesszionális metszését válla-
lom. Tel.: 0902 841 761.
• Eladó olcsón férfi-női ruha,
kabátgombok, cipzárak sok
színben. Tel.: 035/7741187.
• Lakás kiadó Gútán. Tel.:
0905 918 388.

• Eladó vagy kiadó 3-szobás
felújított téglalakás, KN köz-
pont. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó Sony TV, sport ösz-
szecsukható gyermekkocsi,
szék, korcsolya. Tel.: 0948
006 071.
• Predám 2-izbový prerobený
byt s LV v Komárne. Tel.:
0918 352 708.
• Predám lacno plyšovú gau-
čovú súpravu - s dvoma fo-
telkami. Tel.: 0918 352 708.
• Eladó Peugeot 307, 1.4 ben-
zin, 57 000 km, nagyon jó ál-
lapotban, 4200 €. Tel.: 0903
783 477.
• Kereseti kiegészítes egy-
szerűen, otthonról. Info: mon-
csi137@gmail.com.
• Csempézés, kőműves-
munka akciós áron! Ingyenes
felmérés. Tel.: 0908 695 877.
• Pedikűr – manikűr: Vásár-
csarnok, 1. emelet 135-ös.
ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház. Tel.: 0907 534 233.
• Gyermekgondozást öröm-
mel vállalok, nagy tapaszta-
lat. Tel.: 0905 284 617.
• Lakás-, házátalakítás, fes-
tés, parkettázás elérhető

áron. Tel.: 0919 125 433.
• Jövedelem-kiegészítés, fő-
állásban is végezhető. Tel.:
0949 483 844.
• Adminisztratív munkát ke-
resek angol nyelvtudással.
Tel.: 0908 762 650.
• Eladó babakocsi piros-fehér
virágokkal + autósülés 140 €.
Tel.: 0915 149 847.
• Avon -regisztráció, kedvez-
mények, ajándék. Tel.: 0917
417 727.
• Predám dvojdverovú maha-
gónovú skriňu s nástavcom,
lacno. Tel.: 0904 577 836.
• Predám 2 izb. tehlový byt
na Ul.  E. B. Lukáča v KN,
plast. ok., cena: 26.000 €.
Tel.: 0907 753 637.
• Predám 3 izb. tehlový byt
na Ul. Železničná v KN,
26.500 €. Tel.: 0907 753 637.

• Eladó Ógyallán új 1-szo-
bás lakás 16.400 €-tól, és új
2-szobás 19.000 €-tól. Le-
hetséges engedmény 5-
10%. Tel.: 0905 663 408.
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár:
27.000 €-tól. Tel.: 0905 663
408.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Eladó új 3-szobás lakás
Ógyallán, ár: 37.558 €. Le-
hetséges extra kedvezmény
5-10 %. Tel.: 0905 663 408.

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

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen,
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Február 7-én ünnepli 1. születésnapját 

Vasmera Csabika 
Csicsón.

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel 

emlékezünk 
február 8-án, halálának 

2. évfordulóján 

Csicsó Mihályra. 
Akik ismerték és szerették, szen-
teljenek emlékének egy néma pil-
lanatot. Szerető családja.

„Azt, hogy ki voltál, csak mi tudjuk,
Azt, hogy velünk vagy, csak álmodjuk.
A sírodra már csak virágot vihetünk,
De szívünkben tovább élsz velünk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk 2012. január
25-én. halálának 10. évfordulóján a

drága férjre, édesapára és nagypapára 

Édes Zoltánra (Madar).
Felesége Julianna, fia Ernő, fia Zoltán családjával 

és lánya Júlia családjával. 

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

Fájó szívvel emlékeztünk 
február 2-án, halálának 

2. évfordulóján 

Forgács Gizellára.
Emlékét őrzi: férje, fia családjával, lánya családjával,

dédunokái és testvére családjával.

Február 9-én ünnepli 
10. születésnapját 

Kósa Réka 
Komáromfüssön. 

E szép ünnep 
alkalmából szívből 

gratulálunk: 
anya, apa, Erik, 

mama és keresztapa.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!“
Február 8-án ünnepli 

5. születésnapját 
Kozma Vivien 

Ekelen.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál és
jó egészséget kíván: anya, apa, Házi mama
és papa, Kozma mama és papa, keresztszü-
leid, a három dédi, és unokatestvéred Ágika.

„Te is tudod, hogy ismét eltelt egy év,
És eljött a nap, amikor megszülettél.
Éveid száma már tizennyolcra emelkedett,
Anya, apa tiszta szívvel nevelgetett.” 
Február 6-án ünnepli 18. születésnapját 

ifj. Mázsár Norbert 
Szentpéteren. 

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulálunk: anya, apa, 

húgod Mónika, aranyosi mama 
és papa.

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

Fájó szívvel emlékezünk február 7-én,
halálának 8. évfordulóján 

Veszprémi Lászlóra Nemesócsán. 
Jóságát és szeretetét örökre megőr'zi: 

felesége Mária, lányai és vejei, unokái és dédunokái.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Február 6-án ünnepli 18. születésnaját 

Szeder Tímea 
Vágfüzesen.

Szívből köszöntenek: szüleid, öcséd Gá-
bor, nagyszüleid, keresztszüleid, nagy-
bátyád és felesége, valamint a dédszü-
leid.

Köszöntik őt sok
puszival: apa, anya,
Brigitta, Adrián és 
a nagyszülők.

Február 5-én ünnepelte
1. születésnapját 

Deák Attila Madaron.
Szívből köszönik: testvére
Máté, szülei, a madari
és hetényi nagyszülők
és az egész család.

Február 5-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Nagy Bianka
Szentpéteren.
E szép ünnep 

alkalmából szívből 
köszöntik őt: szülei,
nagyszülei, kereszt-
szülei, dédszülei és 

unokatestvére 
Ferenc Dávid.

Kyselicová Viktória 
Komárom
(3300/50)

• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, 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 la-
kótelepi 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 Marcelo-
vej, 16.000 €. Tel.: 0911 204
962.

• Hitelek gyorsan, rugalma-
san, diszkréten. Megoldjuk a
megoldhatatlant is. Tel.: 0907
045 996 0905 594 162.
• Óvónő gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Eladók Yorkshire terrier
kiskutyák. Tel.: 0915 715 879.
• Hľadáme opatrovateľku na
3-týždňové striedanie k 72 roč-
nej pani, ktorá je po porážke.
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 Auszt-
riába munkaszerződésre, né-
met nyelvtudás és jogosít-
vány szükséges. Tel.: 0907
622 788.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúció  ne le-
gyen. Tel.: 0905 655 829.
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Dopravné nehody
Dňa 27. januára 2012 v čase o 07.00 hod. došlo v Hur-

banove na križovatke ulíc Komárňanská a Lipová k do-
pravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom zn.
VAZ,  ktoré viedol Ján J. a bicyklom, ktorý viedla Eva B. K
dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že vodič mo-
torového vozidla išiel  motorovým vozidlom  po  ul.  Ko-
márňanskej  a  pri odbočovaní doľava na  ul. Lipovú nedal
prednosť oproti idúcej cyklistke, následne došlo medzi
nimi k zrážke a pádu cyklistky. Cyklistka utrpela zranenia
s predpokladanou dobou liečenia 5  až  6 týždňov. Požitie
alkoholu zistené nebolo, na bicykli vznikla škoda vo výške
cca 50 €. Vodičovi osobného motorového vozidla bolo
vznesené  obvinenie za prečin ublíženia na zdraví.   

Ostatné udalosti
Dňa 12. januára 2012 v čase okolo 18.00 hod. v meste  Ko-

lárovo z telocvične základnej školy P. Š. cez vchodové dvere,
ktoré boli otvorené sa dostal do objektu telocvične, kde zo
šatne odcudzil 2 páre športovej obuvi, 1  teplákové nohavice
a 1  kabát, čím pre poškodených spôsobil škodu vo výške
220 €. Dňa 18. januára 2012 v čase okolo  18.00 hod. v
meste  Kolárovo sa P. Š. dostal do budovy telocvične zá-
kladnej školy, ktorá bola otvorená a zo šatne  odcudzil 1 pár
športovej obuvi, 1 ks mobilný telefón, 1 ks dámskej zimnej
bundy, čím poškodenému spôsobil škodu vo výške 250 €. Za
uvedené konania bolo dňa 23. januára 2012 mladistvému P.
Š. vznesené obvinenie pre prečin krádeže. 

•   •   •
Dňa 23. januára 2012 o 21.30 hod. vstúpil Jozef V.  do

priestorov  predajne potravín  v Kolárove a to priamo pred
pult predavača, za ktorým stál poškodený,  od  ktorého si
pýtal chlieb a salámu, avšak  poškodený odmietol bez za-
platenia mu dať tovar a požiadal ho aby opustil predajňu,
čo však Jozef V neurobil a vytiahol vreckový nožík. Na
otázku poškodeného: „Čo si sa zbláznil?“ odpovedal: „Daj
mi, čo som chcel“ a zároveň týmto otvoreným nožom uro-
bil krátke pohyby smerom k telu poškodenému naznaču-
júce pichnutie, čoho sa poškodený zľakol a otvoril vcho-
dové dvere do predajne a utiekol. Cez uvedené dvere ná-
sledne utiekol i Jozef V. K zraneniu osôb nedošlo, mate-
riálna škoda spôsobená  nebola. Jozefovi V. bolo za uve-
dené konanie vznesené obvinenie pre zločin lúpeže. 

•   •   •
Dňa  28. januára 2012 v čase o 21.55 hod. Norbert M. v

Komárne časť Nová Stráž  viedol osobné motorové vozidlo
zn. Ford, pričom bol hliadkou polície zastavený. Menovaný
bol následne podrobený dychovej skúške s  výsledkom 0,75
mg/l alkoholu v dychu, čiže riadil motorové vozidlo v stave
vylučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom návyko-
vej látky. Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie
pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

•   •   •
Dňa  28. januára 2012 v čase o 21.40 hod. Ján J. v Ko-

márne viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda, pričom
bol hliadkou polície zastavený. Menovaný bol následne
podrobený dychovej skúške s  výsledkom 0,74 mg/l alko-
holu v dychu, čiže riadil motorové vozidlo v stave vyluču-
júcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom návykovej
látky.  Za uvedené konanie mu bolo vznesené obvinenie
pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

•   •   •
Žiadosť o zverejnenie informácie : OR PZ v Komárne 

oznamuje účastníkom cestnej premávky, že na moste me-
dzi obcami Kameničná a Čalovec od 1. februára 2012 do
31. júla 2012 prebieha oprava mostu. Z uvedeného dôvodu
je v úseku predmetného mostu realizovaná čiastočná uzá-
vierka cesty, t. j. je prejazdný iba jeden jazdný pruh pre
obidva smery. Zároveň je dopravným značením zdôraz -
dnený zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 20 ton cez
tento most. 

Z uvedeného dôvodu vyzývame vodičov, aby sa riadili
prenosným dopravným značením v danom úseku a aby
venovali vo zvýšenej miere pozornosť vedeniu motoro-
vých vozidiel v danej lokalite.

V pondelok 6. 2. predpokladám v našom
regióne skoro krutú sibírsku zimu, polo ob -
lačno s malou možnosťou slabých sneho-
vých prehánok. Nemerateľné množstvo
snehu. Nočná teplota od -14 do -12  �� °C,
denná teplota od -9 do -7  ��°C. Mierny SZ, S
vietor do 6 - 8 m/s bude vytvárať snehové ja-
zyky a záveje, pocit chladu bude ešte väčší!    

V utorok 7. 2. predpokladám v našom re-
gióne veľmi chladno, počas dňa pribúdanie
oblačnosti s občasným snežením. Množ-
stvo snehu do 5 cm. Nočná teplota od -15
do -13  ��°C, denná teplota od  -7 do -5  ��°C.
Mierny SZ, S vietor do 6 - 8 m/s.    

V stredu 8. 2. predpokladám v našom
regióne pokračovanie pravej zimy, poloob -
lačno a bez zrážok. Nočná teplota od -14 do
-12  �°� C, cez deň od -6 do -4  ��°C. Slabý SZ,
S vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 - 14 km/h.)  

Vo štvrtok 9. 2. predpokladám v našom re-
gióne stále pravú zimu, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od -14 do -12  ��°C, cez deň
od -5 do -3  ��°C. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s.

V piatok 10. 2.  pred-
pokladám v našom re-
gióne pokračovanie pra-
vej zimy, polojasno a
bez zrážok. Nočná tep -
lota od -13 do -11  �°C,
denná  teplota od -7 do -5

�C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 11. 2. predpokladám v našom

regióne ešte trošku pritvrdenie zimy, veľmi
chladno. Nočná teplota od -15  do -13  �°� C,
denná teplota od -8  do -6  ��°C.  Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s.  

V nedeľu 12. 2. predpokladám v našom
regióne stále sibírsku zimu, polojasno a bez
zrážok . Nočná teplota od -15 do -13  ��°C,
cez deň od -7 do -5  �°� C.  Slabý JV vietor do
2 - 4 m/s. 

V budúcom týždni očakávam, že zima
ešte neskončila.

S pozdravom 
„Bude ešte aj krajšie počasie.” 

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

Predpoveď počasia 6. 02 - 12. 02

Zakrátko uplynú tri
roky, čo si občania

Mudroňova v doplňova-
cích voľbách zvolili za sta-
rostu Ing. Ľubomíra
Maťka. Pri príležitosti
„malého jubilea“ mu
DELTA položila zopár otá-
zok.

• čo sa vám za tri roky
podarilo?

-  Dali sme do poriadku
park v strede obce, ktorý
sme vybavili lavičkami, sto-
janmi na bicykle a plotom,
vysadili sme v ňom ďalšie
tuje. Zrenovovali sme dom
smútku aj budovu obec-
ného úradu, vynovili verejné
osvetlenie – aj keď kvôli ne-
dostatku peňazí svietime
len večer do desiatej a ráno
od piatej hodiny. Súkrom-
níci začali výstavbu jednej
dvojbytovky a jedného zá-
hradného domu, ďalej pus-
tili sa do rekonštrukcie pia-
tich doposiaľ neobývaných
domov. Nie sú to síce pre-
nikavé úspechy, ale v malej
dedine znamenajú veľa,
veď vďaka ním obec opek-
nela.

• A čo sa vám nepoda-
rilo?

- Opraviť chodníky a vy-
noviť studňu, ktorú vyhĺbili
prví obyvatelia Mudroňova
pred deväťdesiatimi rokmi.
Je mi ľúto, že v našej obci
nie je žiaden obchod. Jeden
sme síce mali, no keďže fi-
nančne nevynášal, majiteľ
ho zrušil – podobne ako
dávnejšie hostinec.

• Ako sa vyvíja počet
obyvateľov?

- Teší nás, že v ostatnom
čase neklesá, skôr naopak.
Vlani zomreli dvaja Mudro-
ňovčania a v tomto roku už
jeden ďalší, na druhej strane
ostatné bábätko sa narodilo
ešte roku 2007. Napriek

tomu počet obyvateľov za tri
roky stúpol o trinásť a spolu
ich je 120. To prevažne
preto, že niektorí chalupári
sa u nás prihlásili na trvalý
pobyt.

• Ako sa chalupári sta-
vajú k obecným záležitos-
tiam?

- Daň z nehnuteľností síce
zaplatia, ale o záležitosti
obce sa neveľmi starajú. To
by sme chceli postupne
zmeniť. Tým viac, že Mud -
roňovo sa postupne mení na
tu r i s t i cko -cha lupársku
viesku. Obyvatelia miest u
nás nachádzajú kopce, lesy

a ticho, možno podaktorí
nájdu tu aj trvalý domov.

• Mudroňovo je najmen-
šou obcou Komárňan-
ského okresu a malé obce
majú u nás najväčšie prob-
lémy s tenkým tokom fi-
nancií. Nemienite sa preto
zlúčiť s niektorou väčšou
obcou z okolia?

- So všetkými okolitými
obcami máme korektné
vzťahy, no zlúčiť sa nemie-
nime ani s jednou. Chceme
zostať samostatnou obcou a
udržať si svoju dedinu pri ži-
vote. fb

Foto: autor

Vážení a milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na 41. MATIčNý PLES,

ktorý sa bude konať 18. februára 2012 o 20:00 hod. 
v priestoroch reštaurácie Bastion - Bašta V.

Do tanca Vám bude hrať hudobná skupina 
VEGETT a FS Dunaj.

Vstupné: 30,- €, Tešíme sa na Vás!
Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne

Predaj vstupeniek:
0905 405 455 (Jozef Černek 0908 103 671 

(Zuzana Borošová), 0915 623 408 (Jana Pipíšková)

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre infor-
muje širokú verejnosť, že  od 1. mája
2011 je účinný zákon č.128/2011 Z.z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 o
strelných zbraniach a strelive. 

V zmysle tejto zmeny je každý držiteľ
zbrane kategórie A (samočinné zbrane)
alebo  kategórie B (samonabíjacie zbrane,
ktoré boli konštrukčne odvodené alebo
upravené zo samočinnej zbrane)  povinný
prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a stre-
livo do 30. 4. 2012.

Psychická spôsobilosť držiteľa zbrojného
preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo
sa preukazuje psychologickým posudkom

o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva kli-
nický psychológ na základe výsledku psy-
chologického vyšetrenia. Zoznam klinic-
kých psychológov v rámci celého Slo-
venska je k dispozícii na internetovej
stránke www.zoznam.sk-psychologicke
ambulancie-klinickipsychologovia . 

Výsledok psychologického vyšetrenia je
potrebné odovzdať príslušnému oddeleniu
zbraní a streliva okresných riaditeľstiev PZ. 

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje
za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude
mať za následok, že policajný útvar roz-
hodne o odňatí zbrojného preukazu alebo
skupiny zbrojného preukazu držiteľovi,
ktorý stratil psychickú spôsobilosť.

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm �,9� €/209 Sk/m2

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ��6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0��/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ��6

EmiSNÉ KONTROlY Na POčKaNiE

EmiSSZióS EllENőRZÉS mEgVáRáSRa

Autošport KISS

... 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

Cieľ mudroňovského starostu:

Udržať dedinu pri živote

Ing. Ľubomír Maťko, starosta Mudroňova, pri historickej zvo-
nici

Vo štvrtok 26. januára krátko po 14. hodine do-
šlo v Komárne na Komenského ulici k lú-

pežnému prepadnutiu.
Páchateľ nastriekal 44-ročnému občanovi Ma-

ďarskej republiky do očí neznámu látku a obral ho o
tašku na notebook, v ktorej poškodený prenášal nie-
koľko desiatok tisíc eur.

Podľa popisu ide o 175 až 180 cm vysokého muža,
ktorý mal oblečenú tmavú bundu, na hlave mal
čiernu šiltovku a slnečné okuliare.

Vyšetrovateľka vedie v tejto súvislosti trestné stí-
hanie pre zločin lúpeže, za ktorý hrozí v zmysle zá-
kona 7 až 12 rokov väzenia. Polícia po páchateľovi
intenzívne pátra.

Lúpežník obral chlapa 
o tašku s desaťtisícmi 
Komárno

Ilustračná fotka
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5.55 Ma reggel 9.05 Afrika gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00
Út Londonba 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25
Biblia vetélkedő 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem
16.50 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Hír-
adó este 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Az
Este 22.35 Aranymetszés 23.35 Múlt-kor

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest 9.25 Társbérletben a tárgyakkal 9.50
Nemzeti értékeink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar rock 12.25
Kárpát Expressz 12.55 Járóföld 13.25 Az irodalom nyelve 13.30
Őszentsége a XIV. Dalai láma élettörténete 14.30 Főtér 15.55 Hogy
volt!?... 17.20 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55
Mese 19.15 Veszélyes szerelem 14. 20.00 Híradó 20.35 Rocca pa-
rancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr

7.30 Híradó 7.40 MacGyver  8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Sólyom és
galamb 10.00 Család-barát 11.00 Élő egyház 11.30 Hazajáró 12.00 Hír-
adó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Heti Hírmondó 14.45 Csellengők  15.15
Klubszoba 16.10 Magyarország közlekedéstörténete 16.45 A szén
17.20 Kisváros  18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 A férfi a legjobb
orvosság 21.15 Hírek 21.30 Már nem lakunk itt.  23.05 Dunasport 

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop
11.20 Támadás Rommel ellen. Am. film 13.10 Marina 14.10 EZO.TV
15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 1733. 21.00
NCIS 22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 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 15.10
Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai  17.25 Sarokba szorítva 18.30
Híradó  19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.10 Nagy-
ágyúk 23.15 Reflektor 23.30 Áldott gyermek Kanad.–am. thriller

STORY TV
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 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.35 Sherlock Holmes 22.40
Katonafeleségek 23.45 Kémvadászok 

13.35 Nagy zűr Korzikán 15.20 Az oroszlán 17.25 Aranyaeső Yuccá-
ban. Ol. vígjáték 19.10 Telhetetlen űr. Am. sci-fi thriller 21.00 Domino.
Am. akciófilm 23.20 Született gyilkosok. Am. akciófilm

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.55 Miami Vice 9.55 A szépész és a szörnyeteg.
Am. vígjáték 11.55 Gordon Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami
helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos sorok 18.25 Gordon
Ramsay 19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10
Tudom, mit tettél tavaly nyáron 23.00 CSI: Miami helyszínelők 23.55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 

7.25 Sporthíradó 7.45 Vetélkedő 8.10 Családi vetélkedő 8.55 Taxi 9.30
Maigret felügyelő Fr. krimi 11.10 Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.45 Konyhatitkaim 14.30 Vad angyal  15.15 Anna két
arca 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás  20.05
Lagzi és egyéb katasztrófák Ol. film 21.35 Riporterek 22.05 Éjszakai
hírek 22.25 Kétségbeesett romantikusok 23.20 Maigret felügyelő

9.10 Nők klubja 10.30 Szemtől szemben Vitaműsor 11.00 Fókusz
11.35 A 9000. számú fogoly 12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép
12.50 Folklórműsor 13.25 Tempó 13.30 A Körzeti Televíziók 17. Nem-
zetközi fesztiválja 14.00 Mozdulj! 14.30 Autószalon 15.00 Lefújva
15.35 Jégkorong NHLmagazin 15.55 Gyüre Lajos-portré 16.30 Fó-
kusz  16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradók 17.55 A ter-
mészet ára  18.30 Mese 18.35 Rudolf Chmel  19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat 20.55 Sportvisszhang 21.30 Kom-
mentár 22.00 Tesztmagazin 22.10 Papírkatonák. Orosz film

MARKÍZA
8.30 Monk 9.20 Mr. Bean 9.40 Rex felügyelő 10.35 Szemmel tartott
házasság. Kanad. thriller 12.20 Nyomtalanul  13.10 Las Vegas: Kaszino
14.05 Monk  14.50 Hírek 14.55 Míg a halál el nem választ 15.20 Szom-
szédok 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Két
pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 Egetverő haderő  22.00 Beugró 22.40 Éjszakai hírek 23.10
Copland. Am. akcióthriller

JOJ
7.35 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.15 Az új házunk
11.10 Hivatásosok 12.00 Híradó 12.55 Lakáskultúra 13.30 Szelle-
mekkel suttogó 14.20 Gyilkos elmék 15.15 C.S.I.: New York-i helyszí-
nelők 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történetek
21.15 Hawaii Five 0.  22.15 A Geissen család  23.15 Kaliforgia II., 

5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát Expressz 5.55 Ma reggel 9.00
Afrika gyöngyszeme 10.05 Mindenből egy van 11.00 Kékfény 12.01
Híradó, sporthírek 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 Isten hozta az isten háta mögött
22.00 Az Este 22.35 Tudorok 23.30 Rejtélyes XX. század

5.55 Ma reggel 9.25 Álmok mai álmodói 9.50 Nemzeti értékeink 10.00
Tudosakadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Járóföld 13.25 Háttértudomány 13.55 Főtér 15.20 Hogy
volt!?... Törőcsik Mari 16.50 Delta 17.15 English 4-U 17.45 Família Kft.
18.10 Angyali érintés 18.55 Mese 19.20 Veszélyes szerelem 20.00 Hír-
adó 20.35 Rocca parancsnok 21.20 Maradj talpon! 22.15 Stingers
23.00 Drága doktor úr 23.55 Az Este

6.00 Közbeszéd 6.40 Kisváros 7.30 Híradó 7.35 MacGyver 8.35 Térkép
9.05 A férfi a legjobb orvosság 10.00 Család-barát 11.00 Roma ma-
gazin 11.30 Domovina 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Napok,
évek, századok 14.40 Múltidéző 15.15 Sportaréna 16.10 Korea, Kína és
Japán kultúrájának története 16.55 Zebra 17.20 Kisváros 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10
Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.15 Hírek
21.30 Garázs. Ír film 22.55 Dunasport 23.00 Magyar Jazz Ünnep 2011.
Snétberger Ferenc 23.25 Törzsi szex és házasság

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.35 Illegális kivándorló Am. filmvígjáték 13.10 Marina, 16. 14.10 EZO
TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 A mes-
terlövész  23.20 Propaganda

6.05 Jó reggelt skacok! 6.40 Fókusz reggel 7.40 Reflektor reggel 7.50
Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 105. 10.15 Top
Shop 12.10 Asztro-show 13.10 A szív útjai, 128. 14.10 Trükkös halál,
12. 15.10 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág  22.10
Házon kívül 22.45 XXI. század 23.20 Reflektor 23.35 A Grace Klinika

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.10 A szerelem
nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos sorok  18.30 McLeod lá-
nyai 19.30 Két férfi egy eset 20.30 Poirot novellák 21.35 Dzsungel-
dokik 22.45 A cukorbáró 23.45 Kémvadászok

14.00 Bűnjelek 15.45 Telhetetlen űr. Am. sci– fi thriller 17.30 Láncre-
akció: Veszélyben a Föld. Am. film 19.10 Kaméleon – A rejtelmek szi-
gete. Akciófilm 21.00 Ragadozó 2 23.00 Vírus – Pusztító idegen

VIASAT
6.15 A kifutó I., 10. 7.10 Gyilkos sorok  9.20 Gyilkos számok 9.55 A
nagy csapat 2.  11.55 Gordon Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami
helyszínelők 15.35 Nyomtalanul  17.25 Gyilkos számok 18.25 Gordon
Ramsay 19.20 Jóbarátok  20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Dok-
tor House 23.00 CSI: Miami helyszínelők 23.55 Esküdt ellenségek: Bűn

7.45 Vetélkedő 8.10 Családi vetélkedő 8.55 Építs házat, ültess fát 9.30
Maigret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Együtt jártunk 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.05 Ki mond igazat? 20.55 Szemtől szemben 21.45 Dok-
tor House 22.30 Éjszakai hírek 22.50 Maigret felügyelő 

9.15 Nők klubja 10.35 Gyüre Lajos-portré 11.00 Hírek magyar nyelven
11.20 Fókusz  11.50 A természet ára 12.10 Élő körkép 12.45 Kulturá-
lis körkép 12.55 Folklórműsor 13.40 Denali. Dok.film 14.10 Sportvissz-
hang 14.45 Pletyka 15.55 Ruszin nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz
17.30 Körzeti híradók 17.55 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30
Esti mese 18.40 Szlovákia kincsei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 A Nyugat veszélyes élelmiszerpolitikája Görög dok.film
20.55 India zöld kincse 21.30 Kommentár 22.05 Az est témája 

MARKÍZA
8.40 Monk 9.30 Mr. Bean 9.50 Rex felügyelő 10.50 Férjem kettős élete
Am. film 12.35 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszino 14.20
Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 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 20.15 Árnyak városa 21.30 Rendelő a rózsakertben 22.15 Egye-
dül a harcmezőn 23.20 Éjszakai híradó 23.45 Befejezetlen háború

JOJ
7.35 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek10.25 Az új házunk
11.20 Vetélkedő  12.55 Lakáskultúra 13.30 Gyilkos elmék 15.15 CSI.:
New York-i helyszínelők 16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetél-
kedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
19.59 Időjárás20.15 Panelházi történetek  21.15 Dr. Csont 22.15 Ár-
tatlanok 23.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve, 62/1. 10.00 Magyar-
ország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25
Kárpát Expressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55
Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés  22. 16.10
Veszélyes szerelem16.50 MM 17.45 Család csak egy van18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó  20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 On The Spot
22.05 Az Este 22.40 KorTárs 23.10 Macskás hölgyek

9.00 Időutazás 9.25 Tudástár 2011 9.50 Bali, az istenek szigete
10.00 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 A múzsa csókja 13.40 Mér-
földkövek a magyar technika történetében 14.15 Kamaszkorunk
legszebb nyara  14.40 Valaki 15.05 Rejtélyes XX. század 15.35 Múlt-
kor 16.00 Zegzugos történetek 16.25 Mindentudás Egyeteme 2.0
17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 19.15 Ve-
szélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Ma-
radj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr

7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 Mad Men –
Reklámőrültek 10.00 Család-barát 11.00 Unser Bildschirm 11.30 Srpski
Ekran 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ 14.45 Önök
kérték 15.40 Talpalatnyi zöld 16.10 Oslo, a tenger városa. Magyar ism.
terj. film 16.20 Bábel tornya 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40
MacGyver 20.30 A király kalóza 21.20 Hírek 21.30 Cselek. Lengyel film
23.05 Dunasport 23.10 Kortárs Jazz Estek 23.35 Tálentum

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
11.15 A vad Kurdisztánon át 13.10 Marina 14.10 EZO TV 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30
Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 A Szmokinger
22.55 Doktor House 23.55 Aktív 

6.05 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 22.10 ValóVilág 23.05 Gyilkos elmék

STORY TV
12.10 Ramona, 25. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos
sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Két férfi egy eset 21.35 A Vatikán
ügynöke 22.40 Border 23.45 Kémvadászok

13.20 Élve vagy halva 14.55 Kaméleon – a rejtelmek szigete. 16.40
Szerencse dolga.  18.55 Piedone, a zsaru 21.00 Gagyilovag. Am. víg-
játék 22.45 A templomos lovagok öröksége. Ném. kalandfilm

VIASAT
9.15 Gyilkos számok 10.05 Extralarge: Gyilkosság Miamiban  11.55 Gor-
don Ramsay 12.50 Monk 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.35 Nyom-
talanul 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25 Gyilkos számok
18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi
21.10 Még mindig tudom, mit tettél tavaly nyáron 23.05 CSI: Miami
helyszínelők  23.55 Tudom, mit tettél tavaly nyáron Am. thriller

7.45 Vetélkedő 8.15 Családi vetélkedő 9.00 Gasztronómiai kalauz 9.35
Maigret felügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Szemtől szemben 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00
Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek
20.05 K-PAX 22.00 Doktor House 22.45 Hírek 23.05 Maigret felügyelő 

9.05 Nők klubja 10.30 Hírek magyar nyelven  10.25 Ruszin magazin
10.55 Hírek magyarul 11.00 Fókusz  11.40 Nemzetközi terrorizmus
1945 után  12.05 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.15 Utak 13.45
Família  14.15 Az est témája 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz
16.55 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradók 17.55 A világ utcái
18.30 Mese 18.45 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.05 A Galandák 20.40 Miroslav Smolák 21.00 Ügyintézés
21.30 Kommentár 22.15 Besztercebányai magasugró verseny

MARKÍZA
8.45 Monk  9.35 Mr. Bean 10.00 Rex felügyelő 10.55 Magányos lovas
balladája. Am. kalandfilm 12.30 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las
Vegas: Kaszinó 14.20 Monk  15.10 Míg a halál el nem választ  15.55
Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Két
pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.15 Sasszem.22.30
Éjszakai híradó 23.00 Feleségcsere

JOJ
6.55 Krimihíradó 7.25 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek 10.25 Az új házunk 11.20 Vetélkedő 12.00 Híradó 12.55 La-
káskultúra 13.30 Dr. Csont 14.20 Gyilkos elmék 15.15 CSI: New York-i
helyszínelők 16.10 Hivatásosok, 4. 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi
történetek  21.15 Dr. Csont 22.15 C.S.I.: Miami helyszínelők 
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Olyat tehetsz, amire
már régóta vágytál! Ha nem
ragadod meg a lehetőséget,
ismét éveket kell várnod. Le-
gyél hát vállalkozó szellemű!

Kívánságod valóra
válhat a csillagok pozitív ha-
tásának következtében. Le-
het, hogy még a médiában
is szerepelsz! 

Ez a változások
hete. Előfordulhat, hogy la-
kást változtatsz, esetleg a
partneredet cseréled le. A
lényeg, hogy legyél nyitott az
új, szokatlan dolgok felé.

Legjobb, ha nem ke-
veredsz bele új román-
cokba, bármily kecsegtető a
helyzet, bármily szemrevaló
is az illető. Legyél hűséges.

Úgy tűnik, nem tud-
tad elkerülni a bőséges ét-
kezéseket és ez már az ala-
kodon is kezd látszani. Itt az
ideje, hogy rendszeresen el-
kezdj mozogni.

Jó dolog az álmodo-
zás, de ha a fantá-

ziád tévutakra vezet, abból
baj lehet, ezért nem árt vé-
giggondolni, hogy mi, az ami
reális és mi, ami csak álom.

Több olyan feladatot
vállalsz be, amelyekben
gyors észjárásra van szük-
ség, ezért a héten szinte él-
vezed a kihívásokat, amik
meg is találnak téged.

Sok szép közös él-
ményt élsz át egy hozzád
közelálló személlyel. Ezek
az élmények később meg-
határozói lesznek életednek.

Anyagi ügyekben vi-
ták várhatók nemcsak ott-
hon, de még a munkahelye-
den is. Ne dönts elhamarko-
dottan.

Kissé eseménytelen
hétnek nézel elébe, ezért
jobban teszed, ha legalább
hét végére szervezel ma-
gadnak egy kellemes baráti
programot.

Ingerlékenyebb le-
szel és hamarabb felkapod a
vizet, ha valaki más vélemé-
nyen van, mint te. Még az is
lehet, hogy nekitámadsz.

Ha eddig kacérkod-
tál a gondolattal, hogy meg-
pályázol egy állást vagy ösz-
töndíjat, akkor most eljött a
te időd. Vágj bele!
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Programajánló

Kos

Bika

Ikrek

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Humor

Utazás

Horoszkóp

Február 6.-7, 15.00 órakor Jókai Színház -
Sári bíró.
Február 9, 9.00 és 11.00 órakor Jókai Szín-
ház - Minden egér szereti a sajtot.
Február 10, 18.00 órakor A Selye János
Egyetem konferenciatermében tart előadást
Tőkés László: Magyar önrendelkezés a Kár-
pát-medencében címmel.
Február 10, 14.00 órakor  Farsangi álarcos-
bál a Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Ta-
nítási Nyelvű  Alapiskola rendezésében a
Nagymegyeri Városi Művelődési Központ
színháztermében.
Február 11, 18.00 órakor 10 éves a Magya-
rock Dalszínház –születésnapi gálaműsor.
Dél-Komárom, Városi Sportcsarnok, Czu-
czor G. u. 62. Belépő: 2000,- Ft.
Február 15, 14.00  órakor Farsangi maszka-
báI a Nagymegyeri Manóház, polgári társu-
lás rendezésében a Nagymegyeri Városi Mű-
velődési Központ nagytermében.
Február 18, 19.00 órakor a virti óvodában
Farsangi jótékonysági batyus bál. A zenéről
Dj. Sici és Dj. Ityu P. gondoskodik. Belépő 4 €.
Február 18, 15.00 órakor a Szabadidőköz-
pont Komárom és a  Spanish Line Táncstú-
diómeghívja a gyermekeket, szülőket, nagy-
szülőket farsangi jelmezbálba. Helyszín:
Rozmaring út. 2
Február 20, 18.00 órakor a Komáromi VMK
épületében „Passzív és aktív relaxáció” -
előadás gyakorlatokkal – bemutatkozik Imi.
Belépődíj: önkéntes.

Kiállítások
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-ig Rozsnyói céhek - 
Észak-Komárom, Zichy palota, Klapka tér 9.,
Duna Menti Múzeum.
Február 14 - március 1.Szülőföld c. kiállítás
- Dél-Komárom, Monostori Erőd Nonprofit
Kft., Duna-part 1. – Tanácsterem. Ócsvár Re-
zső (1877-1968) és Vízy László festményei -
a Rotary Budapest Duna Klub rendezésé-
ben.

Egy szép napon haza-
felé bandukol egy öreg bá-
csi, felveszi őt egy szürke
Mercedes. Az öreg bácsi
még nem látott egy ilyen
szép autót, sokat kérdez-
geti, mi mire való. Egyszer
csak a bácsi megkérdezi,
mire való a Mercedes jel
az autó elején. A sofőr azt
mondja, hogy amikor jön
egy kerékpáros, azzal cé-
lozza be, hogy el tudja
ütni.

Néhány perc múlva kö-
zeledik egy kerékpáros, a
sofőr vigyorog is és becé-
lozza, de persze amikor
odaérne hozzá, hirtelen el-
rántja a kormányt.

A bácsi szemrehányóan
azt mondja a sofőrnek:

- Na, ha nem nyitom ki az
ajtót, soha nem találtuk
volna el!

☺ ☺ ☺
Két férfi beszélget.
- Nem értem, hogy ve-

hettél ilyen drága étkészle-
tet a feleségednek!

- Drága volt, de megérte.
A feleségem azóta a moso-
gató közelébe se enged.

☺ ☺ ☺
Egy takarítónő feljelentést

tesz a rendőrségen, hogy a
munkahelyén megerősza-
kolta egy férfi a folyosón.

- És nem tudott elmene-
külni? - kérdezi a rendőr.

- Hogyan menekültem
vol na el? Jobbról fal, balról
fal, mögöttem a férfi, előt-
tem meg már föl volt mosva!

☺ ☺ ☺
Választás utáni jó tanács:
Ne lopj! - a kormány nem

tűri a konkurenciát.
☺ ☺ ☺

A bogarak fociznak a ré-
ten. A hőscincér odamegy
az egyik, padon ülő bogár-
hoz és megkérdezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a

cserebogár.

Rák

Tavasszal nyílik 
a Pannon Csillagda

A tervek szerint 2012 májusá-
ban nyílik Bakonybélen a Pannon
Csillagda. Az új létesítményben
az éjszakai csillagmegfigyelés
mellett a napot is kémlelhetjük. A
Pannon Csillagda építési munkái
a végéhez közelednek. A követ-
kező nagy feladat a műszerek
installálása. Bakonybél település
környezetében az égbolt rendkí-

vül ideális a csillagászati megfi-
gyelésekre, mivel a település tá-
vol esik a nagyvárosok által oko-
zott fényszennyezéstől.

Különvonat 
a Velencei Karneválra

A MÁV-START Zrt. 2012. feb-
ruár 17-én különvonatot indít Eu-
rópa legnagyobb kosztümös ren-
dezvényére, a Velencei Karne-
válra. Az esti indulás után a köz-

vetlen vonat másnap reggel ér-
kezik a gondolák és a lagúnák
városába, ahol egy egész napot
tölthetnek az utasok az álarco-
sokkal és a csodálatos ruhakölte-
ményekkel teli karneváli forga-
tagban. (Bővebben mav-start.hu.)

LEGO-varázslat
Győrben

A LEGO tematikus vitrinekkel
és óriásfigurákkal érkezik a győri
Árkádba, hogy 2012. február 12-ig
elvarázsolja a kicsiket és nagyo-
kat. Dart Wader és R2D2 robot
óriás modellje, csupa pici építőe-
lemből felépítve, Buzz Lightyear
és Woody a Toy Story-ból, s óriás
LEGO-oroszlán, bohóc, zsiráf is
várja a vendégeket.



9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Banán, pumpa, krumpli  11.00 Pá-
rizsi helyszínelők 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Rondó
13.25 Alpok–Duna–Adria 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20
Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak
egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó  20.00 Sporthírek 20.15 El-
cserélt lányok 21.00 DTK 21.55 Az Este 22.30 November. filmdráma 

5.55 Ma reggel 9.25 TED-sorozat 9.50 Világvédett lehetne 10.00 Tu-
dásakadémia 11.00 Magyar retro 12.01 Híradó délben 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Magyar elsők 13.40 Mér-
földkövek a magyar technika történetében 14.10 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara 14.35 Esély 15.05 Kortárs 15.30 Aranymetszés 16.25
Híres magyar könyvtárak 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10
Angyali érintés 18.55 Mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó,
sporthírek 20.35 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.15 Stin-
gers 23.05 Biblia vetélkedő 23.55 Az Este

6.40 Kisváros 7.40 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 A király ka-
lóza 10.00 Család-barát 11.00 Horvát krónika 11.30 Ecranul Nostru
12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Népzene 14.45 Szerelmes föld-
rajz 15.15 Törzsasztal 16.10 Jedlik Ányos 16.40 Valóságos kincsesbánya
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkot-
mány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Nyolc évszak 21.30 Hírek
21.40 Nyugattól Keletre avagy a média diszkrét bája 23.45 Dunasport

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek
9.50 Teleshop 11.25 Nyomoz a páros: Vadászidény 13.10 Marina, 18.
14.10 EZO TV 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna, 103. 18.30 Tények19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban
21.00 Egetverő haderő 22.50 Aktív 23.50 Tények este

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor reggel 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 Thomas – FBI II. 16.15
Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva  18.30 Híradó 19.15 Fókusz
20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág  22.10 Dr. Csont 23.15 Tudorok

STORY TV
12.10 Ramona, 26. 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 Miss Marple
22.40 Az első bevetés, 21. 23.45 Kémvadászok, 19.

12.50 Piedone, a zsaru. Olasz akcióvígjáték 14.55 Régi jó cimborák.
17.15 Gagyilovag. Am. vígjáték 19.00 Vadászpilóták.  21.00 Veszett
vad 22.45 A határvonal. Amerikai–mexikói akciófilm

VIASAT
6.20 A kifutó 7.15 Gyilkos sorok  9.10 Gyilkos számok 10.00 Columbo:
Columbo a guillotine alatt 11.45 A dadus I., 12.50 Gordon Ramsay
13.45 Monk 15.35 CSI: Miami helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.25 Gyilkos számok 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó-
barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 22.05 Esküdt ellenségek: Los
Angeles  22.55 CSI: Miami helyszínelők 23.45 Két pasi – meg egy kicsi 

8.15 Családi vetélkedő 9.00 Riporterek 9.35 Maigret felügyelő  11.10
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Ki mond igazat?
14.30 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos sze-
relem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.05 Családi vetélkedő
20.55 Topsztár. Jiří Sovák 21.45 Doktor House 22.30 Éjszakai hírek,
sport 22.50 Büntető zászlóalj 23.35 Maigret felügyelő 

8.35 Óvodások műsora 8.55 Nők klubja 10.15 Magyar magazin 10.40
Hírek magyar nyelven 10.50 Fókusz 11.30 A világ utcái.  11.55 Élő
körkép 12.25 Kulturális körkép 12.30 Folklórműsor 13.30 Ügyintézés
a hivatalokban 14.00 Rendőrségi magazin 14.30  Egyházi magazin
15.05 Horgászmagazin 15.30 Tichý potok 15.55 Romamagazin 16.30
Fókusz – jog 17.00 Az én küldetésem 17.30 Körzeti híradók 18.00
Életmentő állatok, 1. 18.30 Esti mese 18.40 Szlovákiai unikumok
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Híres amerikai vállalkozók
20.55 A tudomány spektruma 21.30 Kommentár 21.55 Lámpa alatt

MARKÍZA
8.45 Monk  9.35 Mr. Bean 10.00 Rex felügyelő  10.55 Az ígéret meg-
szállottja 12.35 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszinó 14.20
Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Két pasi meg egy kcsi 19.00 Híradó
19.50 Időjárás-jelentés 20.00 Sport 20.15 Árnyak városa 2. 21.30 Ren-
delő a rózsakertben 22.15 Éjszakai híradó 22.40 Boa vs. Python 

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.30 Panelházi tör-
ténetek 10.30 Az új házunk 11.25 Vetélkedő 12.00 Híradó 12.55 La-
káskultúra 13.30 Dr. Csont 14.20 Gyilkos elmék 15.15 C.S.I.: New York-i
helyszínelők  16.10 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi törté-
netek 21.15 Dr. Csont  22.15 Ártatlanok 23.15 A börtön királyai 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Ősz, ki-
kerics, Görgény 11.30 Múzeumtúra 12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély 13.55 Valóságos kincsesbá-
nya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes sze-
relem. 16.40 MM 17.45 Család csak egy van18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó este 20.15 Van képünk hozzá 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 Arborétumok, gyűj-
teményes kertek 10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar bulizene 12.01
Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.35 Mérföld-
kövek a magyar technika történetében 14.05 Kamaszkorunk legszebb
nyara 14.30 Vigyázz, kész, dzsessz! 15.10 A tánc legendája, 6. 15.35 In-
nováció az emberért 16.00 Sírjaik hol domborulnak… 16.25 Alma Mater
17.15 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese
19.15 Veszélyes szerelem, 20.00 Híradó este 20.35 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.15 Stingers 23.00 Drága doktor úr 

6.00 Közbeszéd 6.30 Híradó 6.40 Kisváros  7.30 Híradó 7.40 MacGyver
8.35 Térkép 9.05 A világ felfedezése 10.00 Család-barát 11.00 Rondo
11.30 Alpok-Duna-Adria 12.20 Kívánságkosár 14.45 Pannonia 3 keré-
ken 15.10 Tíztánc Európabajnokság 16.05 Az állatok világa 16.30 100
éve történt 16.45 Ízőrzők 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.30 Közbe-
széd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Só-
lyom és galamb 21.20 Hírek 21.30 A kígyó 23.30 Dunasport 

9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Az alkusz
nem alkuszik. Am. vígjáték 13.10 Marina 14.10 EZO TV 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 Megasztár 22.35 Grimm

6.05 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 II. 16.15 Az éden
titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok
közt 21.00 ValóVilág 22.10 CSI: Miami helyszínelők 23.15 Ments meg! 

STORY TV
12.10 Ramona, 27. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
47. 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
feleségek 22.35 Doktor Addison 23.45 Kémvadászok

13.25 Háború a Földön. Am. sci– fi 15.35 Én vagyok Batman 17.20
Smokey és Bandita 2. Am. vígjáték 19.15 Az elnök zsoldosa 2. 21.00
Ölve vagy halva. Am. akciófilm 22.55 A holló. Am. thriller

VIASAT
6.10 A kifutó 7.05 Gyilkos sorok 9.00 Gyilkos számok 9.50 Lorenzo
olaja 12.20 A dadus 12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk 15.35 CSI:
Miami helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25
Gyilkos számok 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Két pasi – meg egy kicsi
19.50 Vérmes négyes 20.45 Mike és Molly 21.10 Sikoly 23.10 CSI:
Miami helyszínelők 

7.40 Vetélkedő 8.05 Családi vetélkedő 8.55 Sítlusmagazin 9.25 Maig-
ret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Családi vetélkedő 14.30 Vad angyal 15.15 Anna két arca  16.00
Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Fenomén Junior Ve-
télkedő 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Időjárás, Sport 20.05 Karol Duchoň 22.05 Hírek 22.25
Délidő. Am. krimi 23.55 Maigret felügyelő

8.00 Élőkörkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Ro-
mamagazin  10.55 Hírek magyar nyelven 11.00 Fókusz – jog 11.40 Élet-
mentő állatok 12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Gyermeki
mosoly 13.30 Trezor 13.55 Nyugdíjasok klubja 14.25 Az én küldeté-
sem 14.50 Gyógyászat Vita 15.50 Tenisz Davis-kupa. Nagy-Britannia–
Szlovákia 16.25 Szlovákia–Svájc előkészületi jégkorong-mérkőzés 17.50
Mese 18.45 Tenisz Davis-kupa. Nagy-Britannia–Szlovákia 21.30 Szere-
lem cseh módra 21.55 Az angyal és a rossz ember Am. western

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.45 Monk 9.35 Mr. Bean 10.00 Rex felügyelő 10.55
A préri gyermekei Am. kalandfilm 12.35 Nyomtalanul 13.20 Hírek
13.25 Las Vegas: Kaszinó  14.20 Monk 15.05 Híradó 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 19.50 Időjárás20.00
Sporthírek 20.15 A testőr. Am. akciófilm 22.15 Száguldó félelem Am.
akcióthriller 23.55 Robbanófejek 

JOJ
6.35 Híradó 7.05 Krimihíradó 7.35 Bírósági akták 9.20 Panelházi történe-
tek IX., 24. 10.20 Az új házunk 11.20 Vetélkedő 12.00 Híradó 12.55 La-
káskultúra 13.30 Dr. Csont 14.20 Hazudj, ha tudsz!  15.15 C.S.I.: New York-i
helyszínelők 16.10 Hivatásosok17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 A Karib-tenger
kalózai: A Fekete Gyöngy átka 23.15 Veszett vad Am. thriller

5.55 Rejtélyes XX. század 6.25 Anno. Mesél a Filmhíradó 6.55 Ma reg-
gel 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
Útravaló 13.20 Családom és egyéb emberfajták 13.45 Melissa és Joey
14.10 Madagaszkár 15.05 Koldus és királyfi  16.40 A szövetség Biblia
vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Hír-
adó  20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 A DAL – Euroví-
zió 2012 – Nemzeti döntő 22.00 A zöld sárkány gyermekei Magy. film
23.35 Sporthírek

6.55 Ma reggel 9.00 A Biblia gyermekeknek 9.30 Gyerekeknek 11.05
Az utolsó mohikán 11.30 Sarah Jane klandjai12.00 Madárerdő 12.45
Kismaszat és a gézengúzok 14.00 Bors néni. 15.10 A falu jegyzője
16.15 12 hónap az erdőn November 16.40 Magyarország története
17.05 Balázs Fecó 60. 17.55 Otthonod a kávéház 18.25 Mi micsoda
18.50 Mese 19.15 Szerelmem Afrika  20.00 Híradó, sport 20.35 Sze-
retettel: Angelina Jolie 21.05 Szerelmi kém 22.40 Gasztroangyal 21.55
Záróra 22.50 A legjobb korban Ném. film 23.30 Montalbano felügyelő 

6.00 Gazdakör 6.25 Az Ótestamentum 6.50 Szimba, az oroszlánkirály,
7.20 Zorro 7.45 Daktari 8.40 Csavargó kutya 1. A 10.15 Vigyázó király
Magyar dok.film 11.10 Magyarország 2000 11.40 Duna anzix 12.00 Hír-
adó 12.15 Határtalanul magyar 12.45 Vannak vidékek 13.20 Vissza Sher-
woodba 14.10 Munka-Társ 14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.10 Hogy volt?
Tordy Géza 16.25 A maharadzsa lánya 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Pannonia 3 keréken, 37. 19.00 Duna Színház. Lovagias ügy 21.00
A szerelem határai Ang.film 22.50 Dunasport 23.10 Rumba. Fr. film

6.00 Látlelet a Földről, 14. 6.25 TV2-matiné 10.00 Babavilág 10.30 Tű-
sarok 11.00 9 hónap 11.30 Bajnokok Ligájamagazin 12.00 Egy tini nap-
lója 12.30 Gyilkos számok 13.30 TopSpeed 14.00 AutóGuru 14.30 Xena
15.30 Bűbájos boszorkák 16.30 13-as raktár. 17.30 Hawaii Five-0  18.30
Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Zathura – Az űrfogócska  21.30 Clo-
verfield Am. akciófilm 23.15 War, Inc.  Am. akcióvígjáték

7.00 Kölyökklub 10.30 Asztro-show 11.25 Házon kívül  11.55 Autó-
mánia 12.30 Jéglovagok 14.30 Eltűntnek nyilvánítva 15.30 Őslények
kalandorai  16.35 Csaó, Lizzie!  18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
A kölyök. Am. filmvígjáték 21.35 ValóVilág  22.45 Álomcsapda 

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 18. 8.20 Dallas 12.00 McLeod lányai I.
15.00 Szelek szárnyán 17.00 Lassie 18.00 Kóristák. Francia– svájci
zenés vígjáték 20.00 Gorillák a ködben. Am. filmdráma 22.30 Matador.
Am.–ném.–ír vígjáték 0.30 Hannibal. 

13.15 Smokey és a Bandita 2.  15.10 Maffi ózó vagyok, drágám!  17.15
Született bankrablók. Am. vígjáték 19.00 Mint–a– kép.  21.00 Sze-
retném, ha szeretnél.  23.00 Balhés tesók. 

VIASAT
7.15 A szépség és a szörny 8.15 Por-irtók, 17. 8.45 Zsírégetők 9.35 Ha-
lottnak a csók10.25 Dawson és a haverok 12.05 Szívek szállodája 13.00
Egy kapcsolat szabályai 13.30 Vérmes négyes 14.20 Mike és Molly 14.50
A nagy csapat 2.  16.50 Mindnem a tánc Am. film 19.10 Szerelemért
szerelem. Am. vígjáték 21.00 Azonosság 22.40 A halál nyomában 

7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.05 Fidlibum meséi 8.30 Sport-
vetélkedő gyerekeknek 9.00 Találd ki, ki hívott meg? 9.30 Fenomén Ju-
nior Vetélkedő 10.00 Karol Duchoň12.00 Autószalon 12.55 Kis Doritt.
14.45 Maja, a méhecske 15.20 Újra szól a hatlövetű. Am. western 17.25
Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 20.05 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 Minden út haza
vezet. 23.00 Sporthírek 23.10 Eltitkolt kötelék filmdráma

8.00 Élő körkép 8.40 Hétvége 9.05 Extr@francais 9.30 Ökológiai ma-
gazin 10.00 Kijotó: egy régi kert története 10.40 Nyugdíjasok műsora
11.05 Hallássérültek tévéklubja 11.30 Ügyintézés a hivatalokban 12.00
Tizenkettő után öt perccel 12.50 Kék autóbusz. Rockmusical 14.00 Te-
nisz Davis-kupa Nagy-Britannia– Szlovákia 16.30 Előkészületi jégko-
rong- mérkőzések 17.55 M 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00
Előkészületi jégkorong- mérkőzések 22.30  Száll a kakukk fészkére 

MARKÍZA
7.10 Bűbájos boszorkák 8.50 A kihívás. Am. vígjáték 10.35 Jóbarátok
11.30 Szuperhazug.  13.10 16 kívánság 15.00 Harry Potter és az az-
kabani fogoly 17.40 Beugró 18.25 A társadalom krémje 19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Utazás a Föld középpontja felé
22.00 Balhé Bronxban Hongkongi–kanad. akcióthriller 23.55 Tokiói
fosztogatók Hongkongi akciófilm

JOJ
6.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.50 Sziki-szökevény Am. vígjá-
ték 10.35 Férfi becsület Am. film 13.20 Szerelem sokadik látásra. Am.
vígjáték 15.40 Pincérlány – Édesen is csípős 18.00 A Geissen család
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 19.59 Időjárás 20.15
Hat nap, hét éjszaka 22.30 Kisiklottak Am. thriller

Csütörtök, február 9 Péntek, február 10 Szombat, február 11

6.55 Ma reggel 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Ka-
tolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 A sokszínű vallás 10.15 Evan-
gélikus magazin 10.45 Evangélikus műsor 10.50 Útmutató 11.15
Ábrahám Tiborportré 11.45 Báthory István és az unitáriusok 12.01
Hírek 12.05 Szellem a palackból... 12.35 Anno. 13.05 Fapados szerelem
Magy. film 14.35 Út Londonba... 15.05 TeleSport – Sport7 15.40 Maradj
talpon! 17.10 Retró kabaré. Szilveszteri válogatás 18.05 Rex Rómában
18.55 A Lényeg. 19.30 Hírek 20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, sze-
retlek! 21.30 A kód neve: Merkúr 23.20 12 majom 

6.55 Ma reggel 8.59 Gyerekeknek 12.15 Katolikus krónika 12.40 Tanú-
ságtevők 13.05 A sokszínű vallás 13.20 Evangélikus magazin 13.45
Evangélikus műsor 13.50 Útmutató 14.20 Ábrahám Tiborportré 14.45
Báthory István és az unitáriusok 15.00 Musica Historica 15.20 12 hónap
az erdőn 15.45 Magyarország története 16.10 A DAL – Eurovízió 2012
17.55 Otthonos a kávéház 18.20 Mi micsoda 18.45 Mese 19.10 Szerel-
mem Afrika 20.00 Híradó, sport 20.35 A Lényeg 21.05 Eric Clapton –
Crossroads 2010. Ang. koncertfilm 22.50 Fapados szerelem Magy. film

5.30 Gazdakör 6.00 Ezer év szentjei 6.30 Gyerekeknek 8.05 Daktari,
9.00 Isten kezében 9.30 Élő egyház 10.00 Világ-Nézet 11.00 Isten ke-
zében 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Élő népzene
12.50 Lyukasóra 13.20 Rosszcsont kalandjai. 14.20 Csellengők 14.50
Arcélek 15.20 Hazajáró 15.50 Múltidéző 16.20 Valamit visz a víz Magy.
film (ff .)  18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00
Önök kérték 20.05 Mága Zoltán Budapesti Újévi Koncert 2012 - 2.
21.00 Klubszoba 21.55 Dunasport 22.10 Porrá leszünk 

5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matiné.  9.30
Nagy Vagy! 10.30 Mosoly Road Show 2011 11.30 Stahl konyhája 12.00
Kalandjárat  12.30 Több mint TestŐr 13.00 Simlis Jack, a karibi szu-
perkém 13.35 Az amerikailátnok, 6. 14.35 Monk  15.35 Bűbájos bo-
szorkák  16.35 Zathura – Az űrfogócska.  18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 27 idegen igen  22.05 Frizbi  23.05 Célkeresztben 

7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.50 Teleshop 11.45 Törzsutas
12.15 Havazin 12.50 Jéglovagok I., 21–22. 15.00 Eltűntnek nyilvánítva
II., 8. 16.00 Vagány nők klubja Am. vígjáték 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11.  20.00 Valóvilág 22.55 Grimm. Am.–ang. kalandfilm

STORY TV
6.45 W.I.T.C.H., a tiniboszorkány 7.15 A Föld legnagyobb hősei, 19. 8.00
Dallas 12.00 McLeod lányai 14.00 Szelek szárnyán. 17.00 Lassie 18.40
Beethoven  20.30 A csendestárs. Am. vígjáték 22.10 Jeff erson Pá-
rizsban

14.45 Szeretném, ha szeretnél. Am.-ném. vígjáték 16.45 Akit Buldó-
zernek hívtak 19.00 Bombajó bokszoló.  21.00 Kelly hősei. Kalandfilm
23.45 Harcosok esküje – Nareshuan király. Thai háborús film

VIASAT
6.25 Egy kórház magánélete  7.25 A szépség és a szörny 8.20 Smallville
9.10 Topmodell leszek!  9.55 Szívek szállodája 10.45 Szex és New York
11.55 A nagy házalakítás  13.45 Extralarge 15.30 Szerelemért szerelem
17.25 Sokk a jóból 19.05 Harmadik műszak  20.00 CSI: A helyszínelők
20.55 Nikita 21.45 Kölcsönknyír viszszajár  23.25 Sikoly horror

6.20 Híradó 7.00 Sporthírek 7.15 Rajzfilmsorozsatok gyerekeknek 8.30
Góóól. Sportvetélkedő 9.05 Az égből pottyant 10.00 Földünk varázs-
latos helyei 10.55 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.05 Poirot történetei 14.45 Éljen a megbol-
dogult Cseh filmvígjáték 16.10 Maja, a méhecske 16.40 Postaláda 17.45
Stílusmagazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Lovasok 23.30 Sporthírek 23.35 Lefújva. a hétvége mérkőzései

8.35 Nemzetiségi hírek 8.45 Kapura 9.25 Farmergazdaságok (ism.) 9.45
Tesztmagazin 9.55 Csehszlovák filmhét 10.05 Éjszaka az archívumban
11.10 Szlovák mesék 11.35 A három menyaszszony 12.40 Tájékozódás.
Egyházi magazin 13.10 Mozdulj! Aerobik 14.00 Tenisz Davis-kupa Nagy-
Britannia– Szlovákia 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 19.55 Čapek
meséi Csehszlov. film 21.35 Művészet 2011 22.05 Éjszaka az archí-
vumban 23.05 Retróhírad

MARKÍZA
7.35 Harry Potter és az azkabani fogoly 10.00 Jóbarátok (ism.) 10.55
Vámpírnaplók12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva Vita-
műsor 13.25 Sóhivatal.  14.10 Mr. Bean 14.35 Old Shatterhand  16.55
Hírek 17.00 Pánik a fedélzeten  19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00
Sporthírek 20.15 Csehország és Szlovákia hangja 21.50 Let's Dance 

JOJ
7.10 Glee II.  8.00 A Simpson család: A film.  9.20 Sziki-szökevény Am.
vígjáték 11.00 Szellemekkel suttogó12.55 Pincérlány – Édesen is csí-
pős.15.00 Hat nap, hét éjszaka.  17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Die Hard 4.0 – Legdrá-
gább az életed Am. akcióthriller 23.05 Halálvonat Am. akciófilm

Vasárnap, február 12

Terry Gilliam filmje a fantasy, a
thriller és a romantikus vígjá-
ték bizarr elegye, melyben az
ősi, mágikus gondolkodásmód
és a felvilágosodás racionális
eszméi vívnak csatát.

Grimm  •22.55  • RTL KLUB
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A kígyó • M1 • DUNA TV
Mandel magának való fotós, aki
épp válása küszöbén áll. Életét fel-
dúlja a bosszúvágytól fűtött Plen-
der, akinek meggyőződése, hogy
régi sérülését a fényképész okozta.

Öt New York-i fiatal búcsúbulit ren-
dez, ugyanezen az éjszakán egy
felhőkarcoló méretű szörny támad a
városra. A baráti társaság videóka-
merájának szemszögéből látjuk a
történteket. Matt Reeves filmje.

Cloverfield  • 21.30 • TV2

Három kisvárosi jóbarát, Larry, Bill
és Everett egy szép napon azon
kapják magukat, hogy katonai
egyenruhában ülnek egy Irakba
tartó repülőgépen. Ám Irak helyett
egy kis mexikói faluban landolnak.

Egetverő haderő • 21.00 • TV2

BULVÁR

Bob Marley emlékest a RÉV-ben

Rendkívüli koncertre készül városunkban
a magyarországi Ladánybene 27 zene-

kar. A reggae nagykövetei megemlékeznek a
műfaj nagyjáról, Bob Marley-ról, aki a na-
pokban töltötte volna be 67. életévét. 

Ebből az alkalomból speciális duplakoncertre
várják a rajongókat a RÉV – Magyar Kultúra Há-
zába szombaton, február 11-én. Ez az este azért
is lesz speciális, mert fúvósokkal érkezik a ze-

nekar, így minimum kilenc muzsikus szolgáltatja
majd a reggae ritmusokat. Az est első felében
Bob Marley legnagyobb slágereit játssza a
banda. Az ezt követő blokkban saját szerzemé-
nyeik hallhatóak majd. A banda ezen a napon
több vendéget is köszönt majd a színpadon. Fel-
lép Mr. Roul NO, és nem hiányozhat a hazai
reggae király, Sosi sem. A duplakoncert után
reggae buli következik kifulladásig. A rendhagyó
buli este tíz órakor veszi kezdetét.

Ladánybene 27 duplakoncert

Férjhez megy Zámbó Jimmy
volt felesége
Több évtizeddel a válásuk után férjhez megy a

Király első felesége, Verona. Közös fiuk, Krisz-
tián sem tétlenkedik: indul a következő X-Faktor-
ban.

Az asszonyról a Király mindig csak a legnagyobb
tisztelettel beszélt, és sokak szerint megbánta, hogy
annak idején elhagyta. Most Verona több évtizedes
egyedüllét után újra férjhez megy. “Édesanyám meg-
ismerkedett egy Floridában élő férfival, akivel nagyon
jól megértik egymást. Össze is fognak házasodni. Ha
valaki, akkor édesanyám megérdemli, hogy boldog le-
gyen! Bár nagyon fog hiányozni, de a kedvesemmel
együtt, amikor csak tehetjük, meglátogatjuk majd” -
meséli Verona és Jimmy közös fia, Zámbó Krisztián.
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A vasárnapi döntőt, a baj-
nokságban vezető nyitraiak
ellen játszották a piros-fehé-
rek, és ami szintén nem el-
hanyagolható tényező, az ő
otthonukban. Ennek elle-
nére, a komáromiak becsü-
lettel megállták helyüket, és
minden idők legnagyobb si-
kerét könyvelhették el a
Szlovák Kupában. 

A döntő után, megkeres-
tük az MBK Rieker sport-
igazgatóját Paulík Józsefet,
aki a háromnapos torna kap-
csán a következőket mondta
el lapunknak: „Nagyon szép
környezetben rendezték
meg a nyitraiak ezt a mér-
kőzés-sorozatot, viszont a
szervezésbe nagyon sok
apró hiba is becsúszott.

Nem tartom túl szerencsés-
nek a Szlovák Kupa három
napba való besűrítését, en-
nek hátrányairól most ma-
gunk is meggyőződhettünk.
Mivel Vlado Klár, a pénteki,
lévaiak elleni mérkőzésen
súlyos térdsérülést szenve-
dett, tulajdonképpen nyolc
játékossal kellett három nap
alatt, három nagyon nehéz
mérkőzést végigjátszanunk.
Ez nagyon megterhelő volt a
fiúk számára, és minden a
döntőben csúcsosodott ki,
amelyen úgy a mi csapa-
tunk, mint a hazai nyitraiak
is nagyon fáradt csapatok
benyomását keltettük. Ez
volt talán a torna leggyen-
gébb találkozója, de ennek
valóban objektív okai voltak.
Azt, hogy a mérkőzés játék-
vezetői ennek a mérkőzés-
nek a menetébe is „bele-
szóltak”, már nem is szíve-

sen említem. A kupamérkő-
zések során csapatunkból
senki nem nyújtott kima-
gasló teljesítményt, minden
játékosunk viszont hozta a
tőle elvárhatót. Nagyon ne-
héz sorozaton vagyunk túl
és úgy gondolom, nem
okoztunk csalódást. Végül
is, a komáromi kosárlabdá-
zás eddigi legszebb ered-
ményét értük el a Szlovák
Kupában. Köszönet érte a fi-
úknak” - mondta el a sport-
igazgató.

A két szombati elődöntő
között, nagyon érdekes ver-
sennyel szórakoztatták a
nyitrai közönséget. Hármas-
dobó versenyt rendeztek a
résztvevő csapatok játéko-
sainak, és ebből a verseny-
ből a komáromi csapat ma-
gyarországi légiósa, Szabó
Péter jött ki győztesen. Ami
viszont kevésbé kellemes
megállapítás, az Vladimír

Klár sajnálatos sérülése.
Még annak a veszélye is
fennáll, hogy ez a remek fiú
nem folytathatja tovább aktív
pályafutását. Most minden
az orvosok kezében van, mi
bízunk Klár felépülésében.
Reméljük, ő sem adja fel
egykönnyen, és viszontlátjuk
őt a komáromi csarnok já-
tékterén. Az olyan ünneplés
lesz, Vlado....

Eredmények:
PÉNTEKEN

MBK Rieker – Léva 72:70
(14:18, 21:19, 14:11, 23:22)

Legsikeresebb komá-
romi pontszerző: Jones 16

Nitra – Žilina 73:52
Prievidza – Handlová

78:87
Svit – Sp. N. Ves 84:85

SZOMBATON 
– ELŐDÖNTŐK 

MBK Rieker – Sp. N. Ves
76:69 (21:20, 25:17, 19:23,
11:9) 

Nitra – Handlová 81:68  
Legsikeresebb komá-

romi pontszerző: Keller 19

VASÁRNAP – DÖNTŐ
Nitra – MBK Rieker 85:78

(20:13, 19:23, 20:15, 26:27)
Legsikeresebb komá-

romi pontszerző: Bilič 21
A bajnokság szombaton,

február 11-én folytatódik.
A komáromi csapat a
Tátra-aljai Svitbe látogat,
majd szerdán, február 15-
én hazai csarnokban fo-
gadja Privigyét. 

Szenzációs teljesítmény a Szlovák Kupában 

Jones (fehérben), még földön fekve is borsot tört a lévaiak orra alá

Szabó Péter, a hármas-dobó
verseny komáromi győztese

Egészen kiváló, sőt szenzációs teljesítményt nyújtottak
a komáromi kosarasok a Nyitrán megrendezett Szlo-

vák Kupában. Már pénteken kellemesen megleptek, hi-
szen a nagy rivális lévaiakat ütötték el a továbbjutástól,
majd az elődöntőben, az iglóiaknak kívántak szerencsés
utat hazafelé vezető, hólepte útjukon. Apropó, iglóiak.
Igazság szerint, már a szombati elődöntőben sem lett
volna mit keresniük, de egy fatális bírói tévedésnek kö-
szönhetően, a pénteki, Svit elleni találkozót mégis ők
nyerték meg egy pontos előnnyel. Bár a mérkőzés bírái el-
ismerték, hogy az iglóiak idő után érték el döntő találatu-
kat, az eredmény érvényben maradt(!?) Nos, ennyi talán
elég is lenne a legmagasabb országos bajnokság játék-
vezetőinek „értékeléséből”.

A10. fordulóban nagyon rái-
jesztett szurkolóira a Bauring

City, bár a számára semmit nem
megoldó döntetlen eredményt, a
szintén veretlen Anaplast Team
ellen érte el. Így minden maradt az
utolsó fordulóra, amelyben még
a Nova Roll kiváló csapata érhe-
tett volna elsőként célba. Nem ért.
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a
Bauring City 4:1 arányban le-
győzte az Oxigént, és ezzel be-
hozhatatlan előnyre tett szert. A
lakótelepiek tehát megvédték baj-
noki címüket, amelyhez szerkesz-
tőségünk is gratulál. Jövő heti
számunkban, a befejeződött idény
bővebb értékelését olvashatják ol-
vasóink. 

A 10. forduló eredményei 
Cars Team – Slovakent 3:15

(2:7), Keseg, Apagyi, Magala – Zsi-
dek M. 4, Hluško és Bazinský 3-3,
Takács és Kováč 2-2, Gyuricsek 

Anaplast Team – Bauring City
3:3 (1:2), Lucza, Šátek, Szabó –
Gere, Sýkora, Szórád 

Young Boys – Selye University
10:1 (5:0), Cong és Dékány és Tóth
2-2, Bakos, Mihálik, Tokár, Ondič –
Kanyicska 

Nova Roll – ŠKP 5:0 – játék nél-
kül  

Shiva – Barracuda 4:11 (1:6),
Cséplő T. 2, Beke, Kráz – Soldan 6,
Pivoda 3, Hronec, Králik 

Králik TV – Oxigén 4:12 (2:7), Fá-
bik A. 2, Esztergályos, Voung – Konc
7, Szabó Z. 3, Szabó A., Zsidek G. 

A Bauring City megvédte bajnoki címét
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Atavalyi évben gyakran szá-
moltunk be régiónk hosszú-

távfutóinak sikereiről. Köztük is
előkelő helyet foglalt el Kele Géza,
a maratoni futás dunamocsi meg-
szállottja. Kétségkívül, az egykor
elhíresült komáromi futó, Ján
Tuška után, ő lett a sportág nép-
szerűsítésének meghatározó
alakja. Nemcsak szervezésben jár
az élen, de eddig 84 esetben tel-
jesítette a maratoni távot, ebből a
tavalyi esztendőben tizennégy-
szer. Ezen túl, megannyi verseny
résztvevője, sok esetben kategó-
riájának győztese. Most olyan hír
jutott el hozzánk, hogy Kele Gézát
a Budapest Sport Iroda, egy pá-
lyázati kiírás eredményeként, a
BSI Szlovákiai Futónagyköveté-
nek (Runner Ambasador Slova-
kia) nevezte ki.

Ennek kapcsán beszélgettünk Kele
Gézával, hiszen első hallásra fogal-
munk nem volt, mit rejt ez a megne-
vezés. 

• Akkor mit is rejt?
-  A Budapest Sport Iroda, köztu-

dottan Magyarország legnevesebb
sportszervező irodája, többek közt, a
budapesti maratoni versenyt is ő
szervezi. Egy nem mindennapi, pél-
daértékű kezdeményezést indított út-
jára azzal, hogy meghirdetett egy
mozgalmat, melynek lényege a le-
hetőségek biztosítása azok szá-
mára, akiknek kedvenc időtöltésük
a futás és kocogás. Mivel a pályáza-
tot én nyertem, az én feladatom lesz
a mozgalom útra indítása Dél-Szlo-
vákiában. 

• Ezt a hírt örömmel vettük, hi-
szen sportberkekben a neve azok
közé tartozik, amelyeket a sportág
szerelmesei nagyon jól ismernek.
Pontosítaná, mik lesznek a fel-
adatai? 

- Elsősorban új futók toborzása,

és a már aktívak működésének ko-
ordinálása. Ez így tömören össze-
foglalva nem sokat árul el, ezért
megpróbálom bővebben kifejteni.
Előbb feltérképezem Dél-Szlovákia
nagyobb településeinek futóit, majd
megszervezem a heti 2-3 alkalom-
mal való közös edzéseket. Akik már
régebben űzik ezt a sportágat, azok
tudják, hogy a közös edzések sokkal
élvezetesebbek, hiszen a hosszú-
távfutók magányosságra vannak
ítélve. 

• Ez valószínűleg nem lesz egy-
szerű feladat. Mivel fogja kezdeni?

- Kezdetben három, úgymond góc-
pontot szeretnék kialakítani a Komá-
romi régióban. Komáromban, Gútán,
és egy kicsit haza is beszélve, Du-
namocson. Előbb ezeken a helye-
ken szervezem meg a már említett
közös edzéseket, és majd később
ide fogjuk csalogatni közös edzé-
sekre a környező falvak futóit is. Sze-
retném előrebocsátani, hogy nem
tervezünk túl nagy szervezettséget,
különösen nem klubtagságot, vagy

ehhez hasonló kötöttséget. Ennek
ellenére, edzéseinkhez csatlakoz-
hatnak egyes klubok tagjai is. Min-
dent könnyedén, saját elképzelése-
ink szerint, örömmel akarunk csi-
nálni. Mindenfajta megkötöttség
ugyanis rossz hatással lehet a futók
önbizalmára. Meggyőződésem,
hogy éppen a könnyedség az, ami
még jobban összekovácsolja a futás
szerelmeseit. Mi nem akarunk csú-
csokat dönteni, mi egészségünkért
futunk. Ez a legolcsóbb és legegy-
szerűbb sport, amely megszabadít a
túlsúlytól, oldja a feszültséget, jó köz-
érzetet biztosít. Az edzésekre érkező
futóknak nem szabunk meg távokat
és időket, a kétórás edzésen min-
denki annyit fut, amennyit ő maga
jónak lát. 

• Mivel mégiscsak van egyfajta
szervezettség, már ami a közös
edzéseket illeti, a résztvevők él-
vezhetnek valamilyen előnyöket,
amelyek hasznukra lehetnek?

- A BSI rendszer ingyenes tanács -
adást biztosít azok számára, akik
csatlakoznak a kezdeményezéshez.
A tanácsadás edzői, sportorvosi,
táplálkozási és egyéb igény szerinti
kérdések megvitatására ad lehető-
séget mindazok számára, akik csat-
lakoznak facebook csoportomhoz, a
BSI - Futónagykövet Szlovákia –hoz.
A kezdeményezéshez való csatlako-
zást mailon is lehet jelezni, a követ-
kező címen: sportu.zdar@post.sk,
bővebb információkhoz pedig a
www.komarnomarathon.szm.sk hon-
lapon lehet hozzájutni.  

• Mit remél ettől a kezdeménye-
zéstől? 

- Nagyon sok munkám – munkánk
lesz a közeljövőben. Nemcsak azok-
kal akarunk dolgozni, akik már be-
kapcsolódtak a mozgalomba, de na-
gyon sok fiatalt, és korosabb egyént
is meg akarunk nyerni a futásnak.
Meg kell őket győznünk, hogy ol-
csóbban és egyszerűbben soha nem
védhetik úgy meg egészségüket,

mint éppen a futással, kocogással.
El sem hinnék sokan, mennyi futóte-
hetség van régiónkban, de a jelen-
legi alapiskolai tantervek inkább
megutáltatják a futást a fiatalokkal,
mintsem, hogy annak megnyerjék
őket. Mi ebben is segíteni akarunk,
de egyéb problémákat is látok. Bizo-
nyára sokan észrevették a futók kö-
zül, hogy a hagyományos Komárno
– Komárom nemzetközi futóverseny
egyre jobban veszít értékéből. Én,
mint állandó résztvevője is látom,
hogy óriási hiányosságok vannak a
szervezésben. Egyre jobban érzem
azt, hogy többé-kevésbé már csak
arról szól, hogy meg ne szakadjon
egy hagyomány. Márpedig ez na-
gyon kevés. Jobb szervezéssel a
verseny visszanyerhetné régi fényét.

• A verseny szervezői, ismerete-
ink szerint, senkit nem zárnak ki a
szervezési munkából. Ön részt
vállalna ebből a munkából? 

-  A válaszom egyértelműen igen,
sőt, egyik célomul ki is tűztem, hogy
amennyiben lenne igény az én se-
gítségemre, készen állok kivenni ré-
szemet a szervezésből. Annyi ha-
sonló versenyen vettem már részt,
hogy itt is tudnám kamatoztatni ta-
pasztalataimat. Példaként a nem
olyan régen kezdődött „Kék Duná-
ért” futóversenyt tudnám felhozni,
amelyet szülőfalumban, Dunamo-
cson kezdtem szervezni. Ma egy na-
gyon elismert versenyként tartják
számon, és évről évre többen vesz-
nek részt a rendezvényen, többen
külföldről. 

• Ön munkája mellett, szabadi-
dejében végzi ezeket a nem kis
feladatokat, egy kis túlzással, ta-
lán a futás megszállottjának is le-
hetne nevezni. Ön azt mondta be-
szélgetésünk megkezdése előtt,
hogy teljesen ingyen látja el fel-
adatait, de véleménye szerint ez-
zel nem kellene foglalkozni. Mi-
ért?  

- Most egyszerre „két labdát adott
fel”, én megpróbálom egyszerre „le-
ütni” mind a kettőt, merthogy van
összefüggés a két állítás között.
Nem túlzás ugyanis az az állítás, mi-
szerint a futás megszállottja vagyok,
ez inkább tényként állapítható meg.
Nos, éppen ezért, amit a sportág ér-
dekében cselekszem, azért elvből
nem fogadnék el jutalmat. Nekem az
lesz a jutalom, ha sikerül végrehaj-
tanom feladataimat. Ismerve azon-
ban az alapvető emberi tulajdonsá-
gokat feltételeztem, hogy többen
majd azon kezdenek gondolkodni,
hogy a nagyon felelősségteljes cí-
mért, vajon mennyit kaphatok? Ezért
nem akartam eredetileg, hogy ezzel
a kérdéssel foglalkozzunk. De mivel
ön ragaszkodott hozzá, így megvá-
laszoltam kérdését. 

Böröczky József 
Fotó: BSI, bör 

Az önkormányzat mellett működő sportbi-
zottság  szervezésében nagyszerű hangu-

latban zajlott le a Polgármesteri Kupa 2012 el-
nevezésű torna a naszvadi Vlahy Jenő Sport-
központban. 

A tizedik alkalommal megrendezett tornára négy
magyarországi, testvértelepülési csapatot – Kiskő-
rös, Nagyigmánd, Felsőszentiván, Rém – hívtak
meg a szervezők, amit  három hazai csapattal egé-
szítettek ki. Hazai részről a Naszvadi Öregfiúk, a
Naszvadi Slavia, valamint a School Boys csapatai
szálltak versenybe a szép serlegért és a díjakért. A
torna érdekessége, hogy Rém és Felsőszentiván
szomszédos települések, ennek ellenére ezen a
tornán játszottak első alkalommal egymás ellen.

Az így kialakult hetes mezőnyben mindenki min-
denkivel megmérkőzött, a végső elszámolásnál az-
tán a hazai Öregfiúk csapatának játékosai örülhet-
tek a végső győzelemnek, míg a második helyen a
Naszvadi Slávia, a harmadikon pedig a School Boys
végzett. De nemcsak ők örültek, hiszen maga a
torna baráti szelleme áthatotta az egész napot, ami
aztán az esti eredményhirdetés után tovább foko-
zódott. Igazi barátságok köttettek, ami tulajdonkép-
pen a torna mottója is volt.

A serlegeket és egyéb díjakat Haris József, Nasz-
vad Község polgármestere adta át a csapatoknak.

(miriák)
Holop Ferenc felvétele

Hétvégi tábor Gergely István olimpiai bajnokkal
Atlétika Karate

Labdarúgás

A 25 kilométeres „Csókakői Vincézés” túraverseny után jólesett egy pohárka
Csabagyöngye az ógyallai Nagy Zoltán társaságában

ASeishin karate klub (Keszegfalva, Ekecs, Ne-
mecsócsa, Dunaszerdahely, Ekel, Nagyme-

gyer) tagjai hétvégén, azaz január 28-án egyna-
pos edzőtábort tartottak Keszegfalván. A tábor
célja felkészülés volt a február 25-i övvizsgára, és
a március 17-i horvátországi nemzetközi ver-
senyre. Délelőtt két edzés volt, ezeken az övvizs-

gára készültek bontott csoportokban. Majd két ed-
zés között a tábor díszvendége, Gergely István
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó tartott elő-
adást a helyi kultúrházban. A gyerekek nagy fi-
gyelemmel és érdeklődéssel hallgatták Istvánt. A
sorok között ült István fia is, Marci, aki az ekecsi
klubban karatézik.

A délutáni edzések páros gyakorlatokkal és
küzdelmekkel folytatódtak. A táborban összesen
74 fő volt jelen, voltak vendégeink Magyarország-
ról, és Besztercebányáról is. A 2012-es évben is
rengeteg program vár ránk, és igyekszünk hely-
tállni úgy hazai, mint nemzetközi szinten.

Markovics János, klubvezető

Keszegfalva

Naszvad

Ismét bizonyítottak a hazai öregfiúk

A győzelmet ismét a Naszvadi Öregfiúk csapata
szerezte meg           
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POLGÁRMESTERI KUPA – KOMÁROMBAN 

Eredmények: 
KFC „lilák” - KFC „fehérek” 0:1, DAC – Nagymegyer 5:1
Nitra – Galánta 2:0, KFC „lilák” - Nagymegyer 1:1
KFC „fehérek” - Galánta 4:0, DAC – Nitra 0:0
KFC „fehérek” - Nagymegyer 6:1, KFC „lilák” - Nitra 1:2
DAC – Galánta 1:0, KFC „fehérek” - Nitra 2:1
Nagymegyer – Galánta 0:4, KFC „lilák” - DAC 0:5
Nitra – Nagymegyer 0:0, KFC „fehérek” - DAC 0:4 
KFC „lilák” - Galánta 1:1, 

A torna végeredménye: 1. DAC 2. KFC „fehérek”
3. ČFK Nitra 4. Galánta 5. KFC „lilák” 6. Nagymegyer

A torna gólkirálya: Csomor Áron (10) – KFC „fe-
hérek” 

A torna legjobb kapusa: Viktor Fulier – Nitra 
A torna legjobb játékosa: Magyarics Gábor – DAC 

A díjakat MUDr. Anton Marek polgármester, vala-
mint Ehrenberger Erik, a KFC U9 csapatának edzője
adták át. 

Kézilabda

Az új klubvezetés, Pint Já-
nos elnökkel az élén úgy gon-
dolta, hogy a tavaszi idény
előtt nincs jobb felkészülési
mód, mint egy torna megren-
dezése, amelyen azok a játé-
kosok is lehetőséghez jutnak,
akik egyelőre szárnyaikat
bontogatják ugyan, de tét-
mérkőzéseken, Peter Talár
edzőnek még nem mutathat-

ták meg igazi tudásukat. Ami-
óta az új klubvezetés vette át
az irányítást, mintha a köz-
ség polgármestere, Varjú Éva
is egyre gyakrabban kapcso-
lódna be a klub körüli teendők
végzésébe, pontosabban,
nélküle szinte elképzelni sem
lehet egy-egy mérkőzést, le-
gyenek annak szereplői a fel-
nőtt hölgyek, az ifjúságiak,

AGROSTAV KUPA U15 - PERBETÉN

Eredmények: 
Marcelháza – Szentpéter 3:2
Gúta – Ekel 1:4
Marcelháza – Ekel 5:1
Szentpéter – Gúta 4:4
Ekel – Szentpéter 5:3
Marcelháza – Gúta 4:4

A torna végeredménye: 1. Marcelháza
2. Ekel 3. Gúta 4. Szentpéter  

A torna gólkirálya: Gacsal Zsolt (6) –
Ekel 

A torna legjobb kapusa: Kelkó Zoltán –
Szentpéter 

A torna legjobb játékosa: Viderman
Róbert – Marcelháza  

AGROSTAV KUPA U13 – PERBETÉN 

Eredmények:
Marcelháza – Szentpéter 4:0
Gúta – Ekel 1:6
Marcelháza – Ekel 2:13
Szentpéter – Gúta 3:2
Ekel – Szentpéter 4:4
Marcelháza – Gúta 5:5

A torna végeredménye: 1. Ekel 2. Mar-
celháza 3. Szentpéter 4. Gúta 

A torna gólkirálya: Hörváth Gyöngyvér
(8) – Ekel 

A torna legjobb kapusa: Kajtár Tamás
– Szentpéter 

A torna legjobb játékosa: Zsidek Niko-
las – Marcelháza 

Ifjúsági tornák futószalagon 

Hét év után újra nemzetközi torna
Hogy a sport mennyire fontos Csallóközaranyoson,

arra újabb példa, a múlt szombaton megrendezett
női nemzetközi torna a Kóczán Mór Sportközpontban.
Az I. Polgármesteri Kupa hét szűkös esztendő után hi-
vatott új hagyományt teremteni abban a klubban, amely
megannyi sikert tudhat már magáénak ebben a sport-
ágban. Bármennyire is furcsa, ennyi idő telt el azóta,
hogy az aranyosi klub nemzetközi tornát rendezett ki-
váló csapatának. 

Csallóközaranyos

vagy éppen a diákcsapat tag-
jai. Így nem csoda, vagy in-
kább értelemszerű, hogy a
hét év után először megren-
dezett torna védnöke is ő lett,

és egy szép serleget ajánlott
fel a győztes csapatnak. És
mivel ez volt a hagyományte-
remtő I. Polgármesteri Kupa,
magától adódik, hogy jövőre
következik a folytatás. Re-
méljük!

Eredmények:
Csallóközaranyos – Lég

(II. liga) 27:17 (13:10)
Góldobók: Olajos M. 7,

Olajos V. 6, Pažúr E. 5, Le-
hocká 3, Turza 2, Švec-So-
mogyi, Šebeňová, Zakál, Tóth

Csallóközaranyos – KC
Dorog (NB II.) 21:16 (13:4)

Góldobók: Pažúr E. 6,
Olajos M., Turza, Švec-So-
mogyi 3-3, Olajos V., Le-
hocká, Szabó 2-2

Csallóközaranyos –
Győri VKL SE (NB I/B)
22:25 (12:10)

Góldobók: Olajos M. 10,
Pažúr E. 6, Turza és Szabó 2-
2, Šebeňová, Švec-Somogyi  

További eredmények:
Győr – Dorog 31:16 (19:7),
Győr – Lég 27:17 (10:6), Lég
– Dorog 20:19 (10:10) 

A torna végeredménye:
1. Győr 2. Csallóközara-

nyos 3. Lég 4. Dorog 
A torna gólkirálya: Vida

Ingrid – Győr (23)
A torna legjobb kapusa:

Somogyi Alexandra – Győr 
A torna legjobb játékosa:

Olajos Milada – Csallóköz-
aranyos 

A díjakat Varjú Éva mér-
nök, Csallóközaranyos Köz-
ség polgármestere adta át.

-dm-
Fotó: bör  

Labdarúgás

Teljes nagyüzem van már „labdarúgóéknál”, és hideg ide vagy oda, a csapatok
teljes erővel készülnek a tavaszi folytatásra. Különösen jó hír, hogy a legtöbb

klubnál nem feledkeznek meg az utánpótlásról sem, és a sportcsarnokok, torna-
termek hangosak a gyermekzsivajtól. Az utóbbi két hétben, három rangosnak
mondható tornát szerveztek régiónkban diákcsapatok számára. Különösen az FK
Marcelháza tett ki magáért, mintegy bizonyítva, hogy diákcsapatainak sikerei az
utóbbi években egyáltalán nem a véletlen műve, ellenkezőleg, tudatos munka-
végzés eredménye. Előbb a 15, majd a 13 éveseknek rendeztek tornát a perbetei
csarnokban az Agrostav Kupáért. Komáromban a KFC, és meghívott 9 éves ven-
dégeik küzdöttek meg a Polgármesteri Kupáért. Ami mindkét helyszínre jellemző
volt, az az óriási lelkesedés, és a szemmel látható, játékból fakadó öröm.    Ekel

Marcelháza

Egy pillanatig nem volt kétsé-
ges, hogy Olajos Milada nyeri el
a legjobb játékosnak kiírt díjat
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Fotó: Gyuricsek László  


