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Lezárultak a beiratkozások a komáromi iskolákba. A
számok alapján látható, hogy jövőre nem kis arány-

ban csökken az elsősök száma. Egy szlovák és egy
magyar iskolában lényegesen alacsonyabb a beíratottak
száma, de összességében a szlovák iskolákban na-
gyobb arányú a csökkenés. Folytatás a 3. oldalon

KOMÁRNO Nám. M.R. Štefánika 2,

0917 833 128

A LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ KÖLCSÖN 3 000 EURÓIG

HÁZASTÁRSI KÖLCSÖN 7 000 EURÓIG

JELZÁLOGHITEL 100 000 EURÓIG

NEM KAPOTT KÖLCSÖNT A BANKTÓL?

HÍVJON MINKET!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a komáromi ön-
kormányzat decemberi ülésén többek közt felvető-

dött a parkolási rendszer, illetve a parkoló-társasággal
megkötött szerződés megváltoztatásának kérdése is. A
polgármester ezt azzal indokolta, hogy a megkötött
szerződés a város számára előnytelen, ezért feltétlenül
szükséges annak újrafogalmazása és elfogadása. Azt is
elmondta, hogy a parkoló-társaság szívesen venné a
parkolóhelyek kiterjesztését a lakótömbök közé, mivel
a Kossuth téren több parkolóhelytől is elestek az uniós
előírásoknak köszönhetően. Folytatás az 5. oldalon

Elkerülhetetlen a nagyobb
parkolási fegyelem

Február 14-én, fél négykor a Szakszervezetek utcája
és a Béke utca kereszteződésében lévő vasúti át-

járóban a tilos jelzés ellenére gépkocsijával a sínekre
hajtott egy 50-éves férfi.

A Nissan X-trail sofőrje feltehetően figyelmetlen volt. A vo-
nat az autó hátsó részének ütközött. Az anyagi kár mintegy
2300 €, személyi sérülés szerencsére nem történt. A férfi el-
len eljárást indítottak, akit akár 6 hónap szabadságvesztére
is ítélhetnek – közölte lapunkkal Mgr. Renáta Čuháková, a
nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A helyszínelés
ideje alatt a vonatok órákig nem közlekedtek. -ga-

Aképviselő-testület leg-
utóbbi ülésén elfogad-

ták Ryšavý Boldizsár kér-
vényét, aki szeretné kibé-
relni a volt „Tátra“ mozi
épületét a Megye utcán.
Kérvényében leírta, hogy
szeretné felújítani az épü-
letet és újra beindítani a
komáromi mozit.

A képviselők meg is sza-
vazták kérvényét, melyben
lefektették a bérleti szerző-
dés feltételeit az alábbiak
szerint: egy éven belül el kell
kezdeni a felújítást, melyet
két éven belül be is kell fe-
jezni, a bérleti díj összege
200 euró lenne havonta,
húsz éven keresztül.

Lapunk megkereste Ryša-
vý Boldizsárt, aki a követke-
zőképpen nyilatkozott: „Va-
lóban szeretnénk újra bein-
dítani a komáromi mozit. Ter-
veink szerint már májusban
elkezdenénk a felújítást. A
legfontosabb dolog a tető-
szerkezet kijavítása, mivel az
katasztrofális állapotban van.
Elhatározásunk szerint szep-
temberben nyitnánk meg a
digitális mozit, amelyben két
nyelven folyna a vetítés.
Egyelőre erről tudok beszá-
molni, de vannak még egyéb
terveink is, amelyek megva-
lósításra várnak az épület-
ben.“ szénássy

Komárom

Újra kinyit a
„Tátra“ mozi

Vonattal ütközött egy személyautó
Komárom

A komáromi önkormányzat múlt csütörtöki ülésén vég-
leg lezárta a városi sportklubok támogatásának kérdését
a 2013-as évre. Az illetékes kulturális, ifjúsági és sport-
bizottság előbb megtárgyalta a klubok által benyújtott
kérvényeket, majd a rendelkezésére álló összeg függvé-
nyében benyújtotta saját javaslatát az önkormányzatnak
jóváhagyás céljából. A városi költségvetés ebben az év-
ben 221.760 eurót költ majd a város sportéletének további
fellendítésére, a sportklubok működtetésére. Ez felett, to-
vábbi 3.390 euróval támogat majd néhány egyszeri sport-
rendezvényt is. Folytatás a sportmellékletben

A komáromi sportklubok
ez évi támogatása
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A testületi ülés margójára
Bálint-napkor, február 14-én

tartotta meg a komáromi képvi-
selő-testület idei (2013) első ülé-
sét. Már a tárgyalóterembe
lépve, minden olyan másnak
tűnt, lehet, hogy az egész nap
hangulata rávetült a képvise-
lőkre és a vendégekre is. Volt,
aki vidáman mosolygott és cse-
vegett politikus társaival, volt,
aki fütyörészett. Azonban ez a
felhőtlen hangulat nem tartott

sokáig. Az első pontok megvitatása után már mindenki
felvette a kardot és csatába indult, hogy véghezvigye,
megszavaztassa elképzeléseit.

Már az interpellációk pontban olyan kérdések kö-
szöntek vissza, amelyeket már talán az állandó vendé-
gek is fejből fújnak. Ilyen volt a Viator Kft. kérdése,
vagyis hogy a vállalat likvidáció alatt áll-e vagy sem. Az
alpolgármester, Novák Tamás, erre annyit válaszolt,
hogy már 2012. május 27-én beadták a javaslatot a lik-
vidációra, de a bíróság még nem reagált. Ez volt az első
pont, amikor elgondolkodtam, hogy ilyen hogy is for-
dulhat elő a mai világban, hogy egy állami szerv nem
reagál egy hivatalos beadványra.

Majd jött a jól bevált „előző vezetés hibája” című fe-
jezet. Mint kiderült Novák Tamás szavaiból, még vi-
deó-felvétel is van arról, hogy mázsaszámra hordták el
a papírokat, a szerződéseket személygépkocsival a
városházáról, mielőtt Bastrnák Tibor átadta a hivatalt
Anton Mareknek. Majd hozzátette, hogy tanúk is vannak
és hogy ez egy súlyos hiba volt, hogy nem tett feljelen-
tést a jelenlegi vezetés. Már két éve az új városvezetés
ténykedik Komáromban, kérdezem én, ha ilyen bizo-
nyítékok állnak rendelkezésükre, akkor miért nem tettek,
tesznek semmit? Miért két év után jut eszükbe, hogy
van egy ilyen videó-felvétel?

Ekkor újból elgondolkodtam, hogy ha ilyen eset a
magánszférában fordulna elő, az biztos, hogy azonnal
kiteregetnék a szennyest, hogy tiszta vizet öntsenek a
pohárba. Itt Komáromban ezt miért nem teszik meg???
De úgy döntöttem, még türelmes leszek és megvárok
még pár pontot, hátha fognak olyanról is tárgyalni, ami
a lakosságot érinti, és előreviszi városunkat.

A következő pontban megtárgyalták az elfogadott
határozatok teljesítését vagy nem teljesítését. A ren-
geteg számtengerben és határozat számban csak arra
lettem figyelmes, hogy régebben elfogadott határozatok
sorozatosan nincsenek teljesítve. Tehát, hogy világos
legyen, azért ülnek itt a tanácsteremben a képviselők
órákat, estéket, hogy hozzanak olyan határozatokat,
amiket nem teljesítenek és aztán fél vagy egy év múlva
megszüntessék őket, mert úgysem sikerült teljesíteni.
Számomra ez nonszensz. Mire jó akkor órákat itt vitat-
kozni, veszekedni, ha végül is úgysem lesz a határo-
zatból semmi?

Majd eltelt újabb egy óra és elérkeztünk a 2013-as
évre tervezett beruházások pontjához. Mint kiderült
rengeteg dolgot kell felújítani, rekonstruálni városunk-
ban, de sajnos a nehéz pénzügyi helyzet csak kevés
mozgásteret ad a képviselőknek. Végül úgy döntöttek,
egy 150 ezer eurós hitelfelvétellel oldják meg a beru-
házások finanszírozását. Ezután belevetették magu-
kat a városatyák a kérvények és javaslatok pénzügyi
dolgokban pontba, ami még csak sorrendben a hatodik
volt.

Végezetül úgy döntöttem: mára elég, sajnos semmi
kézzelfoghatót – az elvégzednő beruházásokon kívül -
nem tudtam meg és a hatodik pont után betelt a pohár.
Elgondolkodtam, hogy vajon akik itt ülnek, azok élvezik
ezt az egészet? Az én fejemben továbbra is egy kérdés
motoszkál: minden városban így működik ez?

Szénássy Tímea
főszerkesztő

Csalódás, és ami mögötte van
– Komárom utóbbi két évének mérlege Folytatás az 1. oldalról

Január végén, február elején lezárultak a be-
iratkozások a komáromi iskolákba. Az önkor-
mányzat fenntartásában hat iskola – három ma-
gyar, három szlovák – működik, továbbá a Mariá-
num egyházi iskola szintén magyar iskolásokat ok-
tat.

Az idei beiratkozások során 326 gyereket írattak
be, ami 47-tel kevesebb, mint a tavalyi beíratott
gyerekek száma. Ez a szám még a szeptemberi
iskolakezdésig változhat – be nem íratott gyere-
kek, kettős beíratás, külföldön tartózkodók –,
azonban az irányvonalat már mutatja az egyes is-
kolák osztályainak tervezésében. Azt lehet tudni,
hogy 3 gyereket két iskolába írattak be, azaz a
szülők még nem hozták meg a végső döntést.

Az összességében csökkenő tanulólétszám el-
lenére az egyes iskolákban eltérő tendenciák mu-
tatkoznak. Három iskolában – Komenský utca,
Munka utca, Eötvös utca - emelkedett a beiratko-
záson megjelentek száma. A Rozmaring utcán
és a Mariánumban néhány diákkal csökkent a
szám, előbbiben nyolccal, utóbbiban öttel keve-
sebben jelentek meg. Két iskolában viszont nagy
visszaesés mutatkozik. Az egyik a sokszor napi-
rendre kerülő Határőr utcai iskola, ahol a tavalyi
39-ről most 12-re zuhant le a beíratott gyerekek
száma (ebből egy gyermek egy másik iskolába is
be van jelentve). A másik iskola meglepő módon
a Béke utcai Jókai Mór alapiskola. A hosszú ideig
emelkedő létszámot mutató iskola a legnagyobb
létszámú elsőst fogadta a tavalyi év folyamán.
Azonban míg tavaly 72 iskolakezdő iratkozott be
ebbe az intézménybe, addig idén ez 46-ra csök-
kent. Ezzel a tavalyi első helyről az ötödik helyre
került az iskola.

Miért van ez a nagy hullámzás?
A jelentős mozgás esetén mindenki az okokat

keresi. Az összességében 47-tel kevesebb beíra-
tott gyerek mutatja a gyerekek számának csök-

kenését, ugyanakkor az elvándorlás is részben
befolyásolja ezt a számot.

A 47-tel csökkenő szám nagyobb arányban
érinti a szlovák iskolákat. A három szlovák iskola
esetén a tavalyi 157-es létszám 29-cel esett visz-
sza. A négy magyar nyelvű oktatási intézményben
a tavalyi 216-os létszám 18 jelentkezővel csök-
kent.

A Határőr utcán a létszám újra a felszínre hoz-
hatja a régi dilemmát, hogy mi lesz az iskola
sorsa? A tavalyi érdeklődés biztató volt, azonban
az óriási zuhanás – 39-ről 12-re – újra felveti a
gazdasági kérdéseket. Idén először az iskola nem
más iskolák normatívájából elvonva volt kisegítve,
hanem a városi hivatal számlájára. Közel 5 ezer
eurós összeggel volt ilyen módon támogatva az is-
kola. Ez az alacsony szám az idén még kisebb
gondot jelent, mivel ezek az elsősök csupán szep-
tembertől befolyásolják a költségvetést.

Furcsa jelenség volt a szlovák iskolák közt, hogy
a közösségi hálón is megjelentek a viták a diákok
„elcsábításáról” egyik vagy másik iskolába. Né-
hány szülő részéről helyenként eldurvult ez a vita,
és a másik iskolák lejáratásáig fajult.

A nagy visszaesés a Jókai Mór alapiskolában
viszonylag váratlan jelenség. A korábban fokoza-
tosan növekedő létszám most nagyot zuhant, 72-
ről 46-ra. Szeptembertől minden bizonnyal csak
két osztály indul a korábbi három helyett. Az iskola
életében azonban nem történt nagy változás, az
ott tanuló gyerekek szülei is pozitívan nyilatkoznak
az iskoláról, a nevelési programjukról.

Egyre nagyobb számban fordul elő a halasztás
is az iskolákban, ahol a szülők egyre gyakrabban
hallgatnak a pedagógusok és a pszichológusok
tanácsára. Idén 23 jelentkező esetében döntöttek
a halasztás mellett.

(b)

Beiratkozások a komáromi alapiskolákban
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Eötvös u. AI 50 31 61 66 56 53 60
Komensky u. AI 48 59 63 64 74 62 68
Jókai AI (Béke u.) 65 53 63 58 63 72 46
Határőr u. AI 19 25 12 24 28 39 12
Munka u. AI 66 49 55 71 66 55 61
rozmaring u. AI 54 33 48 57 55 56 48
Marianum-egyházi 23 25 30 23 17 36 31

Kevesebb elsős lesz jövőre Komáromban

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Szlovák iskolák 121 117 123 145 157 157 128
Magyar iskolák 204 158 209 218 202 216 198
Együtt 325 275 332 363 359 373 326

Már több mint két éve, hogy a 2010 őszi ön-
kormányzati választásokon az MKP, bár polgár-
mesterjelöltje megelőzte a hivatalban lévő Bastr-
nák Tibort, a képviselői helyekért folytatott küz-
delemben súlyos vereséget szenvedett. A 25
tagú testületbe mindösszesen hat képviselő jutott
be a párt színeiben. Az MKP a helyi választáso-
kat megelőző jelöltállító taggyűlésen elutasította
Bastrnák Tibor ultimátumszerű ajánlatát, amely
a Híd és az MKP együttműködését a hivatalban
lévő polgármester újraindításához kötötte. A je-
löltállító taggyűlést követően a pártból távoztak
azok, akik a többségi döntést elfogadni nem tud-
ták – érdekeik már hosszabb ideje a riválishoz
kötötték őket. Az MKP szervezeti erejében meg-
gyengülve vette fel a választási küzdelmet, s a
választás estéjén felemás eredményt tudhatott
magáénak. Stubendek László sikeresnek mond-
ható szereplésében megmutatkozott a képvise-
lőjelöltek munkabírása is, de a testületi erővi-
szonyok tekintetében a párt jócskán veszített ko-
rábbi befolyásából. A legnagyobb frakciót a tes-
tületben a Híd alakíthatta meg, listájáról 11 kép-
viselőt bejuttatva. Közöttük foglalt helyet, a Híd
listáján függetlenként indulva, az MKP helyi szer-
vezetének több, korábban meghatározó tagja,
így az előző helyi elnök is. További nyolc képvi-
selő nyíltan felvállalt párttámogatás nélkül, füg-
getlenként került be a testületbe. A nyolc képvi-
selő, bár formálisan frakciót alakított, továbbra is
rendkívül heterogén csoportot alkot.

2010 őszét követően mindmáig, az MKP hat
képviselője abban volt érdekelt, hogy lehetősé-
geihez képest elősegítse a város mindennapi
működését, fejlődését, noha a polgármesteri
székbe nem a párt jelöltje került. Ezzel szemben
a testület legnagyobb frakciója, miután jelöltje
csak a harmadik helyen végzett a városvezetői
székért folytatott választási harcban, ahelyett,
hogy a város fejlődése érdekében mozgósította
volna erejét – esetenként túlerejét –, sérelmi po-
litikába kezdett. Az előző két év az MKP értéke-
lése szerint sem hozta el a várt és remélt lendü-
letet, amelyre Komáromnak nagy szüksége
lenne Bastrnák Tibor két polgármesteri ciklusa
után. Ebből a szempontból a Híd frakció által
megvont mérleg, miszerint az elmúlt két év mér-
lege csalódást keltő, közel áll az igazsághoz – a

kérdés csak az, a helyzet kialakulásáért meny-
nyiben felelős maga a Híd frakció? A testületi erő-
viszonyok tükrében elmondhatjuk, hogy Anton
Marek polgármester mögött nincs szilárd több-
ség. A független képviselők soraiból az elmúlt két
évben nem egy alkalommal kapott támogatást a
Híd gyakran konstruktivitást nélkülöző, önmagát
a város ellenzékének szerepébe helyező sérelmi
politikája. Az MKP azon a véleményen van, hogy
a helyi testületbe bejutott képviselők – legyenek
azok pártszínekben vagy akár függetlenként
megválasztott városatyák – kötelesek választóik
érdekében, a város mindennapi működését elő-
segítve végezni képviselői munkájukat. A helyi
testület nem a nagypolitika fóruma, a sérelmi el-
lenzékiség ott sem kifizetődő, de a városi képvi-
selő-testület munkájával egyenesen össze-
egyeztethetetlen.

Az MKP ugyanakkor kész elismerni, hogy nem
tévedhetetlen, s a testületi munkában nyújtott tel-
jesítménye sem hibátlan. A komáromi választók-
nak azonban pontosan látniuk kell, hogy a több-
ségi frakció szakértelemnek álcázott gúnyos ci-
nizmusával szemben is létezik más alternatíva. Az
MKP úgy készül a következő önkormányzati meg-
mérettetésre, hogy a 2014 után felálló testületben
döntő szava legyen, s ne szoruljon rá rossz komp-
romisszumok megkötésére a párttámogatást nyíl-
tan fel nem vállaló, saját hatalmi érdekeik mentén
politizáló függetlenekkel. Az MKP megújult helyi
vezetése érez magában annyi erőt és szakértel-
met, hogy ennek a célnak megfelelve azért dol-
gozzon, hogy 2014 után a pártnak ütőképes, több-
ségi frakciója legyen a komáromi testületben. Kellő
szerénységgel megállapíthatjuk, hogy a munka
közepében vagyunk, de egyre határozottabban
érezzük, hogy szilárdan állunk mindkét lábunkon.
Ebben az érzésünkben megerősít minket az a ki-
emelt figyelem, amelyben Bastrnák Tibor és a
Híd frakció részesített minket az elmúlt hetekben.
Mi továbbra is készek vagyunk a nyílt, egyenes,
őszinte beszédre. Nem kenyerünk a másikat meg-
bélyegző szómágia. A Híd párt riválisunk, s úgy
készülünk, hogy őket tisztességes választási küz-
delemben megelőzzük.

A Magyar Közösség Pártja
komáromi helyi szervezetének elnöksége

és képviselői frakciója

Úgy véljük, elértünk arra a pontra, amikor
már nem nézhettük tovább városunk jelenlegi
rossz állapotát, ami annak is köszönhető,
hogy az utóbbi két évben semmiféle nagyobb
felújítás ill. fejlesztés nem történt Komárom-
ban. Ezért használtuk ki a lehetőséget, hogy
a még tavaly elfogadott hitelekből fennma-
radt, azaz kimerítetlen részt olyan konkrét pro-
jektek megvalósítására fordítsuk, amelyek
ténylegesen segítik ill. javítják a lakosok élet-
körülményeit.

Klubunk képviselőinek javaslatára elkez-
dődhet annak a projektnek a kidolgozása,
amely a város talán legfrekventáltabb, vagyis
az Eötvös utca első részének a felújítását cé-
lozza. Mivel ezen az utcán nagy gondot okoz,
hogy a Hajós és Wigwam üzletközpontok kö-
zött nincs járda, ezért született a javaslat, hogy
itt járda épüljön. Több parkolóhely kiépítését
javasoltuk a Hviezdoslav, a Polgár, illetve a
Nádor utcán, amely javaslatot a testület szin-
tén elfogadta. A Bástya lakótelepen egy új
gyerekjátszótér kialakítását, a multifunkciós

sportpálya kibövítését más sportra alkalmas
eszközökkel és pihenésre szolgáló padok el-
helyezését is megszavaztuk. Ezenkívül ja-
vaslatunkra idén sor kerül a városi művelődési
központ melletti egyirányú útszakasz kétirá-
nyúsítására.

Természetesen támogattunk több más
olyan javaslatot is, amelyek lakosaink érdeké-
ben fognak megvalósulni. Ezek közé tartoznak
például: az Anglia parkban található játszótér
teljes felújítása, a Harcsás városrész közvilá-
gítása első szakaszának kiépítése, egy Ha-
tárőr utcai járda felújítása, az Építők utcája és
a Hviezdoslav utca (Bauring) közti összekötő
útrész felújítása. Emellett sor kerülhet egy-
egy tanulmányterv kidolgozására az Erzsé-
bet-szigeten található jégpálya és a strandon
található úszómedence befedésére.

Reméljük, hogy a jóváhagyott beruházások
meg is valósulnak, és további fejlesztésekre is
sor kerülhet sikeresen pályázatokon nyert for-
rásokból.

A HÍD klub képviselői

VégrE...

Keszegh Béla szerepzavarban van. Újságí-
róként képviselőt játszik és fordítva. Képvise-
lőként a választói javát szolgáló eredményeket
kellene felmutatnia! Újságíróként pedig az
(lenne) a dolga, hogy maradjon a tények tala-
ján, a szakma alapelvei mentén legyen pártat-
lan és politikailag kiegyensúlyozott vagy telje-
sen apolitikus és ne próbáljon meg moralizálni
és mások munkáját, netán személyét minősí-
teni. De ő ezt gátlástalanul és rendre megteszi.

Legutóbb is ezt tette ahelyett, hogy elmondta
volna az igazat. Azt, hogy IGEN, BEFEJEZŐ-
DÖTT A TORNATEREM TETŐSZERKEZE-
TÉNEK A CSERÉJE!!! Ehelyett azon keser-
gett, hogy a gyermekek továbbra sem hasz-
nálhatják a tornatermet. Mindenáron arra akart
kicsikarni választ, hogy pontosan mikor lesz a
tornaterem teljesen befejezve. Az, hogy erre
nem tudott senki választ adni neki, az teljesen
kézenfekvő. A tényleges állapotfelmérés csak
a tetőjavítási munkálatok befejeztével lehetsé-
ges, hiszen a javítás közben is keletkezhettek
károk. Polgármesterként nem az összecsapott
fércmunka-átadás és gyors szalagátvágás a
célom - amire korábbról volt néhány eklatáns
példa -, ezért szerettem volna megvárni - a
meggondolatlan kijelentések és ígéretek he-
lyett -, hogy a szakemberek tanácsát meg-
szívlelve döntsünk azügyben, hogy elegendő-
e a részleges padlójavítás, vagy a teljes csere

a jobb megoldás. Egyébként addig, amíg a te-
tőjavítás be nem fejeződik, csak az oktondi
ember áll neki állapotot felmérni és padlót ja-
vítani. Az újságírók nem a tornaterem átadá-
sára voltak meghíva, ezért nem volt a hiányolt
szalag sem, hanem a felújítás egy szakaszát
szerette volna a sajtósok jelenlétében a hiva-
tal átvenni. Mégpedig a felújítás kulcsrészét, a
tetőt. Erre vonatkozólag tehettek volna fel kér-
déseket az újságírók. Például a felújítás során
alkalmazott technikai megoldásokra, a kivite-
lezett munka minőségére vonatkozólag, to-
vábbá arra, hogy az új technológia miként gá-
tolja meg a nedvességlecsapódás problémá-
ját. Ez senkit nem érdekelt. A negatívumra lett
kiélezve a dolog, nem arra, hogy valami jó mi-
nőségben elkészült. Azt pedig nemes egysze-
rűséggel elhallgatta Keszegh úr, hogy a hoz-
zájárulásom által hét ezer euró értékben meg-
történt hat tanterem világításrendszerének a
cseréje, korszerűsítése!

Az, hogy sok-sok év után még egy rövidke
ideig – a padlójavítás befejezéséig - nem tud-
ják a gyerekek birtokba venni a tornatermet
elég nyomós ok volt arra, hogy a lényeget el-
bagatellizálja a képviselő úr, mert a saját szűk-
keblű politikai érdekei és azok politikai érdekei,
akik a háttérből a szálakat húzogatják, ezt kí-
vánják. Anton Marek,

Komárom város polgármestere

Manipulációból jeles!
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Stredná odborná škola – Szakközépiskola,
Ulica 1. mája 1, Hurbanovo

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho
nájmu priestor:

- v budove súp. č. 2788. parc. 2537/4 č. s výmerou
70 m², vhodný na garáž alebo výrobnú činnosť na
Ulici 1. mája 1 v Hurbanove , s dobou nájmu na 1 rok,
s cenou nájmu minimálne 10,- €/m² ročne.

Bližšie informácie a prehliadku objektu možno dohod-
núť na tel. č. 035/7602204, ktoré je prístupné v pracov-
ných dňoch v čase 08.00 – 13.00 hod. V prípade záujmu
Vašu cenovú ponuku zasielajte v zalepenej obálke s
označením „garáž“ na adresu:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Ulica 1.
mája 1, 947 01 Hurbanovo. Ponuku je potrebné doručiť
poštou alebo osobne na sekretariát školy najneskôr do
05. 03. 2013 do 12.00 hod.

Nyitott napok leendő kisgimisek részére
Akomáromi Selye János Gimnáziumban 2011. szeptember 1-jétől, tehát már 3. éve nyolc

éves gimnáziumi oktatás indul az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére.
Mivel ez a középiskolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tar-
talmaz az érintett szülők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 2013. feb-
ruár 26-án (kedden) nyitott napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötö-
dikes diákok számára a gimnázium épületében. A délelőtt 8.00-10.00, illetve délután
16.00-17.30 program keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és
lehetőségeit. Délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok
kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.

A nyitott napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Králik Zsuzsanna

2013. február 19-én ünnepli
6. születésnapját

Dibusz Norbika
Karván.

Jókívánságaikat küldik:
szüleid, keresztszüleid,
Danika, Dibusz mama

és Dibusz papa.

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

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind Tiéd legyen.“

2013. február 20-án 10-éves

Szenczi Vivien.
E szép ünnep

alkalmából gratulál:
Holczhei dédi.

Február 21-én ünnepli
3. születésnapját

Vravko Dorian
Bálványon.

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik: szülei, kishuga, a nagy-

szülők, keresztszülei, dédszülei.

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

Február 15-én ünnepelte
első születésnapját

Szabó Dóra Gútán.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak:

szerető szüleid,
testvéreid és
nagyszüleid.

Dobi Ákos zeneszerző, dalszövegíró,
Hans Christian Andersen: Hókirálynő

című meséje nyomán készült musicaljét
mutatta be a minap a komáromi Teátrum
színházi polgári társulás, Dráfi Mátyás
Jászai Mari-díjas Érdemes Művész ren-
dezésében. A produkcióban a színész lá-
nya, Emese, unokái, Réka, Maja Virág és
Miklós is szerepeket kaptak.

– Könnyebb volt így dolgozni – fogadott az
előadás előtt Dráfi Mátyás. – Mindent meg
tudtunk beszélni. Főleg Borbálával, a fele-
ségemmel, aki az utóbbi időben nagy szín-
házrajongó lett. Kosztümöt varr, foltozgat,
jön a raktárba díszletet, jelmezt válogatni.
Akárcsak másik lányom, Anikó. Réka uno-
kámra nyugodt szívvel bíztam a Hókirálynő
címszerepét. Az idén érettségizik Győrött, a
konzervatóriumban. Emese lett a jó varázs-
lónő és a lapp asszony. A kis Miki játssza
Kayt. Maja Virág kisunokám rengeteg elő-
adásunkat látta, szereti a színházat. Gerdá-
nak lett az Angyalkája, aki kíséri őt, és mu-
tatja, merre kell menni, hogy jó útra térjen –
tette hozzá a rendező. Anyalai Réka örül a
címszerepnek. – Már vártam, mikor kapok
végre nagy szerepet. Kiskorom óta ebben
élek. Imádom a színpadot – vallotta be a jó
hangú konzervatóriumi növendék. – Tetsze-
nek a dalok. A mese mégis szomorú, mert
Gerda sokat sír, én pedig nem szeretek sírni
– árulta el a Gerdát játszó Czirfusz Viktória.
Angyalkája, Hübsch Maja Virág elmondta,
jó volt dolgozni a nagypapával. – Szeretem
az Angyalka szerepét, mert az angyalka jó –
közölte nemes egyszerűséggel. Kay alakí-
tója, ifjabb Hübsch Miklós csatlakozott húga
véleményéhez. – Az osztálytársaim tudják,
hogy szerepelek, Komáromban biztosan
megnéznek majd – mondta az alapiskolás.

Ponty Tamás színész a gonosz Manót és a
Rablófiút alakítja. – Szeretek gyermekeknek
játszani. Azt is nagyon élveztem, amikor Pi-
nokkió voltam a kassai Thália Színházban –
nyilatkozta mosolyogva a színész. A mese-
musical további szerepeiben Mák Ildikó
(Nagymama) és Jóba István (Varjú, Rén-
szarvas) látható. A koreográfus Kulesa Kata
volt. Mit üzen az iskoláknak Dráfi Mátyás,
rendező? – Nagycsoportos óvodásoknak és
kisiskolásoknak találtuk ki ezt a mesejátékot.
Remélem, érdeklődnek majd iránta, telthá-
zak lesznek; és azt is, hogy a produkciónk
van olyan, mintha máshonnan hívnának meg
egy előadást, sokkal több pénzért. Tudom,
hátránya, hogy nem tornaterembe, nem osz-
tályterembe készült. De mi igazi színházat
szeretnénk adni a gyermekeknek!

Kép és szöveg: Bárány János

Látványos mesemusical
lett a Hókirálynő
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Folytatás az 1. oldalról
Megkerestük a parkolási

rendszert működtető City
Parking s.r.o. szlovákiai
részlegének vezetőjét, Fe-
renczi Tibort, akivel ezekről
a kérdésekről beszélget-
tünk, de kitértünk több más,
parkolást érintő kérdésre is.

• Ön szerint is eljött az
ideje a szerződés megvál-
toztatásának?

• Minden szerződés akkor életképes, ha a szer-
ződő felekre nézve az előnyös, de legalábbis nem
hátrányos. Amennyiben a város úgy érzi, hogy szá-
mára a feltételek nem megfelelőek, úgy nem látom
akadályát újabb tárgyalásoknak, esetleg az azokból
leszűrt tapasztalatok kiértékelése után, akár a szer-
ződés bizonyos pontjainak megváltoztatása sem
elképzelhetetlen. Tudni kell, hogy a jelenlegi parko-
lási rendszer sem kőbe vésett szabályok szerint
működik, hiszen közösen a várossal, törekszünk a
flexibilitásra. Kidolgoztam egy új anyagot a szüksé-
ges változtatásokkal, aminek része lesz az új szer-
ződésjavaslat, melynek lényege, hogy a parkolási
díjból származó bevétel eddigi százalékarányos el-
osztását javaslom törölni, helyette a város fix díjat fi-
zetne a parkolási rendszer működtetéséért. Meg-
győződésem, hogy ezzel a város bevétele több-
szörösére növekedne. Persze mindezt csak akkor,
ha rendszeresítené és szigorítaná a parkolási fe-
gyelem ellenőrzését. Csak megjegyzem, hogy amíg
a városi rendőrséggel közösen végeztük az ellen-
őrzéseket, a parkolási fegyelem elérte a 70 száza-
lékot, míg most...

• Valóban foglalkoznak a lakótömbök között
kialakítandó fizetős parkolók gondolatával, mint
ahogy azt a polgármester prezentálta?

- Nem, mi ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, és
nem is foglalkoztunk. Mi azt mondtuk, és ezt a vé-
leményünket továbbra is fenntartjuk, hogy a város
előbb vagy utóbb, kénytelen lesz ilyen megoldáshoz
folyamodni. Csak a VII. lakótelepen, megközelítőleg
300-350 személygépkocsi parkol szabálytalanul a
zöldövezetben, tilosban, ami hosszú távon a zöld-
övezetek teljes megszűnéséhez vezet. Feltétlenül a

parkolás szigorúbb szabályozására lesz szükség,
de ismétlem, ennek megoldása nem a mi társasá-
gunk feladata lesz, hanem az önkormányzaté.
Amennyiben a város vezetése is úgy látja, hogy a
helyzet tarthatatlan, segítő kezet nyújtunk a lehet-
séges alternatívák kidolgozására. A lakótömbök kö-
zött más terveink vannak. A polgármester úrral pró-
báltunk globálisan tekinteni a parkolásra, mint
olyanra. Az egy főre jutó autók száma napról napra
nő, a parkolóhelyek száma pedig ha nem is csök-
ken, de nem is nő. Ezért szükséges az alternatív
közlekedést támogatni és fejleszteni. Egy program-
terven dolgozunk, ami a gyerekeket célozná meg.
Tervezzük a kerékpározás fejlesztését a városban,
és egy forgalom-technikai pálya kiépítését a VII. la-
kótelepen. Erre, a már meglévő, de szomorú sorsra
jutott aszfaltborítású sportpályákat szeretnénk fel-
használni. Ide szabadon kijárhatnának az óvodák
és iskolák diákjai gyalogosan, kerékpárral, rollerrel,
ahol játszva sajátíthatnák el a biztonságos közle-
kedés szabályait. Ezzel nagy lépést tennénk a biz-
tonságos közlekedés elérése felé és célunk az,
hogy ha eljön az idő, ne az autókulcs, hanem a ke-
rékpár kormánya után nyúljanak, ezzel is csök-
kentve a parkolási terheket.

• A Petőfi utcán valóban tervezik fizetőpar-
kolók kialakítását, mint ahogy az a városban el-
terjedt?

- Jelenleg nem. Terveink között szerepelt a par-
kolási zóna kibővítése, ami részben a Petőfi utcát is
érintette, de ez jelenleg nem aktuális. Szeretném le-
szögezni, hogy mi nem önkényesen tevékenyke-
dünk a város területén, minden változáshoz az ön-
kormányzat jóváhagyása szükséges. Örömmel
vesszük tudomásul, hogy lényeges javulás állt be a
várossal való kommunikáció terén, hiszen mindket-
ten tudjuk, hogy a mai állapotok nem megfelelőek,
gyorsan kell reagálni bizonyos műszaki lehetősé-
gekre, mint például az SMS-sel való fizetés lehető-
ségére és egyéb alternatív módszerek bevezeté-
sére.

• Milyen változásokkal lehet még számolni a
belvárosi parkolásban?

- Kitapasztaltuk, hogy a rezidensbérletekkel ren-
delkező gépkocsi-tulajdonosok bizonyos értelem-
ben hátrányos helyzetben voltak, hiszen csak a

számukra kijelölt helyen parkolhattak. A polgár-
mester kérésére ezt megvizsgáltuk és úgy gondol-
juk, ezen változtatni kell, miért is ne parkolhatnának
bármelyik szabad, fizető parkolóhelyen az adott ut-
cában, ahova rezidenskártyájuk szól? Ismétlem,
mindehhez az önkormányzat beleegyezése szük-
séges.

• Mikorra várhatóak ezek a változások?
- A várossal úgy szól a megállapodás, hogy az

egyeztetések után, e hónapban vagy a jövő hó-
napban beterjesztem cégünk javaslatát, amit előbb
az egyes bizottságok megtárgyalnak, majd a testü-
let elé kerül jóváhagyásra. Gondolom, az önkor-
mányzat részéről is lesz több javaslat, így vélhetően,
majd egy mindenki számára elfogadható eredmény
születik. Maga a tény, hogy szükség van a belvárosi
parkolás szabályozására, gondolom, nem lehet vita
tárgya, annak mikéntjére kell megtalálni az optimá-
lis megoldást.

• Van még egy aktuális kérdés, amelyet fel-
tétlenül fel kell tennünk. Kinek a feladatkörébe
tartozik a parkolóhelyek hótól való megtisztí-
tása?

- A kérdés mindig úgy áll, hogy mit akarunk az ilyen
szélsőséges időjárás esetében. Tiszta, vagy leg-
alább átjárható utakat, vagy hótól megtisztított par-
kolóhelyeket. A kettő együtt ugyanis legtöbb esetben
elképzelhetetlen, hiszen a hóeke mindig jobbra, tehát
a járdaszegély irányába tolja a havat, ezzel akadályt
gördítve a komfortos parkolás elé. Mivel a hó elszál-
lítása nagyon megviselné a városi költségvetést, így
ezt a néhány napos problémát a gépkocsivezetők
kénytelenek elviselni. Amennyiben valaki mégis be-
áll a parkolóhelyre, úgy a parkolásért fizetni köteles,
a nehezebb parkolási körülmények nem mentesíte-
nek bennünket a fizetési kötelezettség alól. Egyéb-
ként, ha megnézik a belvárosi parkolóhelyeket, szinte
valamennyi foglalt, tehát ez a probléma sem égbe-
kiáltó, hacsak művileg nem tesszük azzá.

• Úgy tudjuk, ismét változott cégük székhelye.
- Igen, a Jókai utca 14 szám alatt lehet bennün-

ket megtalálni, a Penita étteremmel szemben, az
Orange iroda melletti udvarban van az irodánk. Te-
lefonszámaink nem változtak. Nyitvatartási idő:
hétfő és szerda, 8-12, valamint 13-16 óra között.

Böröczky József

Elkerülhetetlen a nagyobb parkolási fegyelem

Atavalyi év júliusá-
ban a Király püs-

pök utcában egy kis-
fiú beleesett egy fe-
detlen aknába. Sze-
rencse a szerencsét-
lenségben, hogy a kisfiú nem sérült meg
súlyosan. Az eset után az aknát lefedték.

A múlt héten egyik olvasónk hívta fel a fi-
gyelmünket egy újabb balesetveszélyes ak-
nára, amely a Pozsonyi úti felüljáró hajó-
gyár felőli oldalán található. Elmondása sze-
rint ezen a területen több gyermek is meg-
fordul naponta, mivel ezen a területen lehet
a téli időszakban szánkózni. Olvasónk azt is
jelezte, hogy már többen bejelentették ezt a
balesetveszélyes aknát a városi hivatalban,
de egyelőre még nem történt előrelépés az
akna lefedése ügyében. Tehát érdemes vi-
gyázni, hogy ne történjen baleset. szt

Szóval - képpel

Komárom

Balesetveszélyes
fedetlen akna

Petíció, önállósítás, több éves ígérgetés

Minderről szó esett a múlt
pénteken megrendezett fa-

lugyűlésen az őrsújfalusi kultúr-
házban. A nagyterem megtelt és
a városrész képviselője, Kantha
Mária (MKP) ismertette a petí-
ciós lapokon leírt követeléseket.

Mindenekelőtt a legfontosabb fel-
adat lenne a 2009-ben felújított csa-
tornahálózat hibáinak kijavítása a
Kertekalja, a Belső, a Hosszú, a
Templom, a Darányi és a Vadasi
utcákban. Továbbá felsorolta a
többi tennivalót is: a Fő utca járdá-
inak megjavítása, a temetőkerítés
megjavítása, a halottasház hom-
lokzatának renoválása, parkoló ki-
építése a temető mellett, az autó-
buszmegállók felújítása, a kultúr-
ház helyreállítása és az alapiskola
rendbehozatala, azonban ennél
sokkal több probléma akad a vá-
rosrészben, de ezek a legégetőb-
bek. A fent említett petíciós íveket

kevesebb, mint egy hét alatt 453
lakos írta alá, és a gyűjtést még to-
vábbra is folytatják.

A vitában több lakos is felszólalt,
akik felvetették, hogy önállósítani
kéne Őrsújfalut Komáromtól, mivel
a város teljesen elhanyagolja az itt
élőket. Elmondásuk szerint már
több éve egy beruházás sem tör-
tént itt, pedig a polgárok itt is fizetik
a helyi adókat és illetékeket. Arra is
kíváncsiak voltak a lakosok, hogy a
befolyt adókból, amelyet a helyi la-

kosok után kap Komárom, azt mire
használja a város, és hogy miért
nincs az a pénz visszaforgatva az itt
élők javára.

A képviselőnő elmondta, hogy fe-
lülvizsgálja a felvetett problémákat
és egy újabb falugyűlésen beszá-
mol a fejleményekről. „Félre kell
tenni a politikai csatározásokat és
cselekedni kell a lakosok érdeké-
ben. Hallassuk a hangunkat és
együtt elérhetjük céljainkat” –
mondta Kantha Mária. ssy

Komárom - Őrsújfalu
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Nagymegyer

PÉNTEK jan. 18 jan. 24 feb. 2 feb. 8 feb. 15 feb. 22 már. 1 már. 8 már. 15 már. 22
VASÁRNAP jan. 20 jan. 27 feb. 3 feb. 10 feb. 17 feb. 24 már. 3 már. 10 már. 17 már. 24

Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince

II. útvonal

III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince

Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő
- Wellness Hotel Patince

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
o zámere prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta

Komárno formou obchodnej verejnej súťaže
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.

962/2012 zo dňa 13. decembra 2012 bol schválený zá-
mer Mesta Komárno na prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verej-
nej súťaže podľa ust. § 9a ods. 9 zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom ne-
hnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno :

- prenájom nebytových priestorov s podlahovou plo-
chou 261 m2 v dome Zichyho paláca so súp. č. 1044 na
p.č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s výnim-
kou prevádzkovania pohostinstva, na dobu určitú 5 rokov,
s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,- eur/m2/rok,
ktorá je zároveň najnižším podaním, s tým, že nájomné od
uzatvorenia zmluvy o nájme do 31. 12. 2013 sa zníži na
45,- eur/m2/rok a od 1. 1. 2014 do uplynutia 5-ročnej doby
nájmu bude nájomné vo výške sumy navrhnutej víťazom
obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky zámeru prenájmu nehnuteľnosti formou
obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úrad-
ných tabuliach Mesta Komárno, a na internetovej
stránke mesta: www.komarno.sk.

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je
predmetom obchodnej verejnej súťaže, poskytne Mestský
úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945
01 Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č. dv. 13C, tel.
č. 035/2851 379, 035/2851 319.

MUDr. Anton Marek, primátor mesta

Invesztíciók és petíciók futószalagon
A2013-as évre tervezett beru-

házások listáját is megsza-
vazta idei első gyűlésén a városi
képviselő-testület. A plénum fon-
tossági sorrend szerint állította
össze a tizennyolc invesztíciót
tartalmazó határozati javaslatot,
mely szerint a beruházásokra el-
különített célösszeg mintegy 800
ezer euróra rúg. Az önkormányzat
lehetőségei szerint szeretné mi-
nél hamarabb megvalósítani őket.

A képviselők a város központi zó-
nájának felújítását tartják a legfonto-
sabbnak, a kivitelezéshez egy pályá-
zatot is megnyertek, már csak az ille-
tékes minisztérium jóváhagyására
várnak. A beruházási listán szerepel
a magyar alapiskola fűtésrendszeré-
nek felújítása, a tanintézmény előtti
parkoló kialakítása, valamint az is-
kola udvarán egy futó-, távolugró- és
műfüves pályával ellátott sportlétesít-
mény felépítése is. Ugyanezen lista
szerint a művészeti alapiskolában ab-
lakcseréket, a falak és padlózat szi-
getelését, továbbá a szociális helyi-
ségek felújítását hajtanák végre. A
szlovák alapiskola bejáratánál lévő

lépcsősort is felújítanák, valamint a
szomszédos szlovák óvoda szociális
helyiségeinek átépítésére és az épü-
let egy részén található lapos tető re-
konstrukciójára is sor kerülne. A ter-
málfürdőhöz közeli Csicsói út járdái-
nak felújítására 140 ezer eurót, míg
az Alsó és Ipari utca rekonstrukció-
jára 130 ezer eurót szán az önkor-
mányzat. Vita tárgyát képezte az ál-
datlan állapotban lévő izsapi város-
részben található Körte utca, a sár-
tengertől gyakran megközelíthetetlen
utca kiépítésére kiírt pályázat győz-
tese valamivel több mint 211 ezer eu-
róért valósította volna meg az építke-
zést, mely a járdákon, útfelület kiala-
kításán kívül az esővíz elvezetését, a
csatornahálózat és a közvilágítás ki-
építését is tartalmazza. A február 6-i
plénum viszont ezt az összeget ma-
gasnak tartotta, egyelőre elvetette ezt
az elképzelést, az idei beruházások
között csak 20 ezer eurót irányzott
elő a Körte utcára. Két kerékpárút
megépítése is felkerült a listára, a
Nagymegyer–Ekecs közötti egy külön
úttest kiépítésével számol, amit még
az idén realizálni is lehetne. A másik
bicikliút a Nagymegyer–Medve sza-

kaszt érintené. Az idei beruházások
között szerepel hat konténerlakás fel-
építése és a katolikus temető bőví-
tése.

A művelődési otthon kistermében
megtartott gyűlésen elfogadták an-
nak a közbeszerzésnek a kiírását két
autóbusz megvásárlására, mely a
Nagymegyer– Győr menetrendszerű
retúr buszjárat kialakítása az ide-
genforgalom és a foglalkoztatottság
támogatása céljából elnevezésű, ha-
táron átnyúló sikeres pályázat követ-
kező lépése. A főellenőr beszámoló-
jából az is kiderült, hogy 2011-ben
voltak az önkormányzat által támo-
gatott olyan városi szervezetek, ame-
lyek egyes tételekről nem tudtak ren-
desen elszámolni. A jogtalanul hasz-
nált dotációt fizessék vissza a szer-
vezetek a városi költségvetésbe,
mondta felszólalásában Dobis László
képviselő, aki érdeklődésünkre meg-
jegyezte, ezzel kapcsolatban írásban
kéri ki az ügyészség véleményét. A
plénum elfogadta a városi rendőr-
ségről, valamint a gondozói szolgá-
latról szóló általános érvényű rende-
leteket. A tavalyi év közepétől már
heten szolgálnak a városi rendőrség

állományában, parancsnokuk beszá-
molójából az is kiderült, hogy 2012-
ben 465 eseményt vizsgált ez a köz-
rendfenntartó-szervezet.

Néveri Sándor polgármester be-
számolójában megemlítette, két ma-
gánberuházó is szeretne a lakásfej-
lesztési alap segítségével a Déli la-
kótelepen, illetve az Ekecsi úton la-
kásépítésekbe kezdeni. A városve-
zető két lakossági petícióról is
beszámolt, az egyik a 3300-as
számú bérházat érinti, az itt lakók
ellenzik, hogy a városi távhőrend-
szerre kapcsolják őket. A másik la-
kossági beadvány az Eper utca
egyes lakóitól érkezett, akik a jó-
szomszédi viszonyokra panaszkod-
nak a kétes hírű városrészben. Egy
harmadik petíciót a testületi ülés vé-
gén vett át a polgármester, a bead-
ványt a Corvin Mátyás-lakótelepen
élők közül 141-en írták alá, az em-
berek a nemrég egyirányúsított utcák
rendszere és a járdákon kialakított
parkolóhelyek ellen tiltakoznak, fő-
leg amiatt, hogy azok nem felelnek
meg a törvényben előírt technikai
normáknak.

Kovács Zoltán

Olvasóink közül biztosan sokan kita-
lálták: igen, az aloe veráról van szó.

Arról a növényről, amely jó pár évtizede
nem akármilyen karriert futott be, mióta
kiderült, hogy a rákot is gyógyíthatja.

Az aloe vera, úgymond szinte egy megöl-
hetetlen növény, ugyanis igazán igénytelen.
Elég havonta csupán egyszer megöntözni,
még úgy is szépen és gyorsan fejlődik, vi-
szont arra ügyeljünk, hogy a félárnyékos he-
lyeket kedveli. Az aloe a liliomfélék család-
jába tartozik és általában 75-120 centiméter
nagyságúra is megnő. A növénynek kizáró-
lag a levelét használják fel a gyógyászat-
ban. Ahhoz, hogy felhasználhassuk a gélt,
meg kell várnunk, hogy elérje a hároméves
kort. Fontos tudni, hogy a levél szélén lévő
elszíneződött nedvet ne használjuk fel, mert
sokaknál allergiás reakciót okozhat!

Most pedig nézzük meg egy kicsit köze-
lebbről ezt a csodás növényt. Az aloe verá-
val mindennap találkozhatunk, hiszen benne
van az élelmiszerekben, a kozmetikai sze-
rekben. A növény a D-vitaminon kívül az
összes vitamint tartalmazza, és ezen kívül
18-féle aminosavval és 20-féle ásványi
anyaggal „dicsekedhet“. Vírus-, gomba- és
baktériumölő hatással is rendelkezik. Leg-
fontosabb gyógyászati „csodatételei“ közé
tartozik a hashajtó hatása, megelőzheti a
vesekő kialakulását, de használják gyomor-
fekély és vastagbélgyulladás gyógyítására
is. Hatóanyagai pedig erősítik az immun-

rendszert. Külsőleg alkalmazva a növény
belsejében lévő géles anyag remek sebgyó-
gyító hatású, vérzéscsillapító, és égési sé-
rüléseket is kezelnek vele. Ezen kívül ízületi
és reumás panaszok is enyhíthetők a hasz-
nálatával. Segít kitisztítani a méreganyago-
kat az emésztőrendszerből, megkönnyíti az
emésztést, és javítja a vesék, a máj és az
epehólyag működését.

Az aloe gátolja a daganatos sejtek kialaku-
lását, osztódását, amelyet a benne levő alo-
kutin A-nak és B-nek tulajdonítanak, s amelyek
az immunrendszer révén is rákellenes hatá-
súak. Fogyasztása javítja a válogatós, étvágy-
talan csecsemők, gyermekek étvágyát. A nö-
vénynek mindenre kiterjedő, bonyolult, lassú és
néha szinte észrevehetetlen hatása van, éppen
ezért hívják „csendes gyógyítónak“.

Végszóként idézzük H. R. McDanielnek, a
Dallas Fort Worth Medical Center kutatójá-
nak szavait, miszerint: „Az aloe vera létfon-
tosságú, hatékony alkotóelemei egyedülál-
lóak a természetben. A Föld egyetlen labo-
ratóriuma sem képes hasonlót létrehozni,
mint amit az aloe vera nyújt számunkra.“

pint

Amagvak csírájában igen sok-
féle, létfontosságú vitamin,

fehérje és ásványi anyag tároló-
dik. Ezek különösen a téli, télvégi
hónapokban igen fontosak az em-
ber egészségének megőrzése
szempontjából. Most, február hó-
napban ajánlatos házilag mago-
kat csíráztatni.

A csíráztatáshoz befőttesüveg
vagy egy speciális csíráztató edény
szükséges. Ezen kívül csak víz, fény,
levegő és meleg kell a csíráztatás-
hoz. Csíra nyerésére sokféle mag al-
kalmas: búza, árpa, bab, borsó, len-
cse, szója, retek.

A csíráztatás lépései:
A magok közül ki kell szedni az

idegen, törött és gyommagokat,
majd alaposan át kell mosni őket. A
megmosott, beáztatott, átöblített ma-
gokat egy befőttesüvegbe tesszük,
majd függönyanyaggal vagy gézzel
lekötjük az üveget, és fejre állítjuk,
hogy a felesleges víz ki tudjon belőle
csepegni. Fontos, hogy a magokat
naponta legalább kétszer öblítsük át
bőségesen tiszta, hideg, folyó csap-
vízzel. Ez azért szükséges, hogy a
magok ne penészedjenek be, a pe-
nész- és egyéb gombák ne szapo-
rodjanak el. Ha látjuk, hogy „meg-
szőrösödik” a mag, megpenészedik,
akkor ne fogyasszuk őket, mivel
ezek a penészgombák a szerve-
zetbe jutva utat engednek a további
mikroorganizmusok elterjedésének.

A magok csíráztatási ideje eltérő, 2-
3 naptól egészen egy-két hétig is ter-
jedhet. Mikor a magok elérték a csíra
nagyságot (pár milliméter, vagy né-
hány centiméter), fogyasszuk el őket.
A csírákat legjobb frissen fogyasz-
tani, de hűtőszekrényben 2-3 napig
is tárolható.

A csíráztatni való magokat meg-
vehetjük bioboltban, fitotékában, na-
gyobb áruházak bio osztályán, de
már kifejezetten biotermékekre spe-
cializált webshopokban is megren-
delhetjük. Figyeljünk rá, hogy a mag-
vak vegyszermentesek és frissek le-
gyenek! Az élénk színű magvak arra
utalhatnak, hogy vegyszerrel kezel-
ték őket.

A hüvelyes csírákat (csicseriborsó,
mungóbab, zöldborsó, lencse stb.)
csak hőkezelés után, 10-15 perc fő-
zés vagy sütés után fogyasszuk!
Nyersen egyáltalán nem vagy nehe-
zen emészthető fehérjéket tartal-
maznak.

-ga-

Aloe Barbadensis Miller,
a rák ellenszere!?

Csíráztassunk otthon
Két színpad, 11 DJ, Rákóczi Feri

és a környék összes menő bárja
várják a jótékonykodni vágyó ér-
deklődőket március 2-án, szomba-
ton este kilenctől a Komáromi Vá-
rosi Sportcsarnokban. Ott pörög
majd egész éjszaka a Wake Up Ko-
márno 2.0 című megabuli.

Tavaly március 3-án zajlott az első
Wake Up Komárno – Ébredj, Komá-
rom! A főszervezők 3970 eurót aján-
lottak fel a városnak. Játszóvár épült a
gyermekparkban, melyet a tavalyi Ko-
máromi Napok keretében adtak át hi-
vatalosan. Úgy hírlik, ez az egyetlen
európai uniós szabvány szerint készült
játszóvár a városban. „Az első bulin 8
DJ nyomta hajnalig a zenét, egy szín-
padon. Most mertünk egy kicsit na-
gyobbat álmodni Doktorik Bandi bará-
tommal. Két színpad lesz! Egy pódium
mindjárt a városi sportcsarnok elő-
csarnokában. Tavaly az idősebb kor-
osztály is megjelent a rendezvényen,
és úgy vettük észre, nem találták a
maguknak megfelelő stílust. Így most a
kisebb pódiumon retro, funky r’n’b stí-
lusban megy majd a zene” – avatott be
a részletekbe Kovács Gyuri lemezlo-
vas, az egyik főszervező. Megtudtuk,
bent, a küzdőtéren, a nagyszínpadon
óránként váltakoznak majd a lemezlo-
vasok. Hang- és fénytechnikában is
magasabbra teszik a lécet. Ha minden
összejön, álomszerű lesz a látvány! A

bevételből az idén a kultúrát támogat-
ják. A Komáromi Napok műsorából az-
zal veszik majd ki a részüket, hogy
rendeznek egy koncertet, amit a be-
folyt összegből finanszíroznak. „Fel-
vettük a kapcsolatot a várossal, nekik
nagyon tetszik a dolog” – árulta el DJ
Kovács Gyuri, majd hozzátette, ha
olyan jól sikerül a buli, mint tavaly, sze-
rény ajándékokkal támogatják majd a
komáromi gyermekotthont, vagy a ku-
tyamenhely négylábú lakóit is. „Min-
den azon múlik, hányan jönnek el a
bulira március 2-án, szombaton este” –
jegyezte meg a főszervezők egyike.
Azt est sztárvendége Rákóczi Feri, a
Class FM rádió hangja, a TV2 csa-
torna arca lesz. Kovács Gyuri szerint
egy kis fotózkodás, egy-két mondat a
színpadon, beszélgetés az emberek-
kel lesz a műsorvezető feladata. Elő-
vételben 5 euró, a helyszínen 6 euró a
jegy ára. Jegyek elővételben a Reboot
számítástechnikai boltban és a Le Rou-
ge kávézóban kaphatók.

Kizárólag ezen a 2 helyen árusítják
a belépőjegyeket, a buli napján termé-
szetesen a helyszínen is. Az ajtót
20.30 órakor nyitják, kezdés 21.00 óra-
kor! Bővebb információk a Wake Up
Komárno 2.0 Facebook–oldalán sze-
rezhetők be. Aki megkeresi az oldalt,
megosztja az eseményt, értékes aján-
dékot nyerhet! Mindenkit szeretettel
várnak.

(bárány)

Wake Up Komárno 2.0

Rákóczi Feri is jön a megabulira!



4. díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére)

5. díj: fényképezőgép
6. díj: ülőgarnitúra
7. díj: wellness hétvége (1 fő részére)

8. díj: gőzölős vasaló
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten
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Ógyalla

MartosDunamocs

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1.,

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, Vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol:

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom.

Szabályok:

A játék 2013. február 18-tól április 15-ig tart.
Sorsolás: 2013. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi
Napok keretében, Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével.

Tavaszi nyereményeső

2. díj: LCD TV
3. díj: konyhabútor

1. díj: luxus
hajókirándulás

(1 fő részére)

Kis- és középvállalkozók figyelem!!!
Barterváltó a megoldás

Kis- és középvállalkozók figyelmébe ajánljuk azt az előadássorozatot,
amelynek egyikén mi is részt vettünk az Interex Slovakia s.r.o. komáromi iro-
dájában. A BILLBARTER Hungaria Zrt. értékesítési igazgatója, Németh
Szabolcs tájékoztatta a szép számban megjelent vállalkozókat azokról az
új lehetőségekről, amelyeket tulajdonképpen a gazdasági recesszió hívott
életre. A Barterváltó rendszerbe való bekapcsolódás megváltoztatja az üz-
leti és vásárlási szokásokat, növeli a vállalkozás bevételét, valamint csök-
kenti a készpénzes kiadásokat. Jelenleg már öt országban biztosítja az új
piacot, tehát növeli az eladást, arról nem is beszélve, hogy a beruházáso-
kat és nagyobb kiadásokat már nem kell banki hitellel fedezni.

Mire használható a Barterváltó?
- munkabér kifizetésére
- másodlagos – harmadlagos költségek

rendezésére
- szállítói tartozás rendezésére
- beruházás finanszírozására
- EU-s pályázatok – önerő finanszírozására

Mit eredményez a Barterváltó?
- Új piacot, új vevőket
- Külföldi megjelenést, üzleti kapcsolatokat
- Magasabb bevételt, tehát több profitot
- Készpénzhiány pótlását
- Forráshoz jutást
- Beruházás finanszírozását
- EU-s támogatások lehívását

Miért Barterváltót a hitelfelvétel helyett?
Olcsóbb és gyorsabb a lehívása, de a visszafizetés sem €-ban történik.

A Barterváltó kamatmentes hitel fedezete a vállalkozó munkája, fizetni a mun-
káért (termék és szolgáltatás) beérkezett Barterváltó összegekkel lehet.

A rendszerhez való kapcsolódás, tehát a regisztráció ingyenes, csakúgy,
mint a számlanyitás és vezetés egyaránt. Fontos tudnivaló, hogy a díjazás
tranzakció alapú, tehát a vállalkozó csak azok lebonyolítása után fizet.
Bővebb információkért hívják a komáromi Interex Slovakia s.r.o. irodáját:
Dékány László, értékesítési menedzser, tel. 0905 245 449
Mail: komarno.billbarter3@gmail.com
Cím: Dunajské nábrežie 14, II. emelet

Az elmúlt évben végleg megol-
dódott a „szélmalomharc” a

községben. A község kataszteré-
ben húsz, vagy több turbinát tele-
pítettek volna, erre egy tizenkilenc
tagú petíciós bizottság alakult,
„Szentpéter és környéke szélerő-
művek nélkül” elnevezéssel, akik
több mint 1700 aláírást gyűjtöttek
össze, amelyben aggodalmukat fe-
jezték ki az építkezések kapcsán.
Végül a képviselő-testület egy-
hangúlag elvetette a tervezett be-
ruházások megvalósítását, s ezzel
befejeződött a „szélmalomharc“ a
községben.

A község azok közé a települések
közé tartozik, ahol az önkormányzat
2000 óta élt a törvény adta lehető-
séggel, az Építésügyi és Régiófej-
lesztési, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium, valamint az
Állami Lakásfejlesztési Alap nyújtotta
támogatással, és bérlakások építé-
sébe fogott. Ma már összesen 75 csa-
lád lakásproblémáját sikerült megol-
dani. Így érték el azt, hogy a község-
ben maradnak a fiatalok, s azt, hogy
egyre növekszik a lakosság száma.

„Az elmúlt évben felújítottuk a jár-
dát, az utcákat. Saját forrásból beve-
zettük a gázvezetéket a Kossányi, a
Tulipán és az Új utcában. A Környe-
zetvédelmi Alapból kapott támoga-
tásból új ciszternát vásároltunk a tűz-
oltó autó után, 12 237 euróból pedig
felújították a vízelvezető árkot a Fő
utcán. A község Fő terén 8000 euró-
ból szereltünk fel térfigyelő kamerát.
Az árvíz elleni védekezés 22 851 eu-

rós támogatással valósult meg. A
Kossányi, a Széles utcákban és az Új
szőlőben 4000 euró értékben kiépí-
tettük a közvilágítást. A Kormányhi-
vataltól kapott 20 ezer euró támoga-
tásból megerősítettük a töltéseket a
községben. Parkosított keresztutat és
kálváriát avattunk fel a szentpéteri ka-
tolikus templom kertjében. A kereszt-
út különlegessége, hogy annak
anyagi feltételeit és kivitelezését teljes
egészében a falu közössége vállalta
magára – értékelte az elmúlt évet Job-
bágy József polgármester.

Az idei tervekkel kapcsolatban a
polgármester elmondta, szeretnék
folytatni a helyi úthálózat felújítását
és új kerítést kapna a temető. Önerő-
ből és támogatók jóvoltából hozzáé-
pítenének a kultúrházhoz is. Folytat-
nák az ún. „Kisréten” a vízelvezető
árkok tisztítását, szélesítését. Kész a
projekt a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésére, várják az alkalmat a pá-
lyázat kiírására.

„Azt szeretném, ha már ebben az
évben megtalálnánk azt az összetartó
erőt, hiszen ez az, ami előbbre viszi a
községet és az egész emberiséget.
Ne válaszfalakat építsünk, ne akadá-
lyokat gördítsünk egymás útjába,ha-
nem a megoldásokat keressük. Ta-
láljuk meg az egymáshoz vezető utat.
Legyünk büszkék gyökereinkre és ra-
gaszkodjunk hozzájuk, hiszen csak
ennek köszönhetően álljuk meg he-
lyünket a nagyvilágban. Minden em-
ber a hátán hordja a maga keresztjét
– mondta a polgármester –, egyik
könnyebbet, másik nehezebbet. Én
ezt a keresztet próbálom meg köny-
nyebbé tenni”.

Miriák Ferenc

Ne válaszfalakat építsünk, hanem
a megoldásokat keressük

ASzlovák Vöröskereszt
martosi szervezete

hagyományosan véradást
szervezett, hiszen tudják:
a levett vér akár 3 beteg
életén segíthet.

A lakosok közül most 23-an ad-
tak vért: György Ibolya, Janík Gábor,
Kurčík Michael, Dobosi Mónika, Gyűrösi An-
gelika, Rifflik Géza, György Zdenka, Hegedűs Lajos, Pinke László, Horváth
Ferenc, Balla Szilvia, Gaál Mária, Kelemen Marianna, Bobek Eszter, Tanka
János, Varga Tibor, Kis Olivér, Nguyen János, ifj. Mackó Gyula, Turancsík Pat-
rik, Horváth Mónika, Horváth Dávid és Horňák László.

(miriák), Sedliak Pál felvétele

Összetartó falu,
jól működő közösség

„Az elmúlt évben is elsősorban a
pénzügyi helyzet stabilizálásán dol-
goztunk, ennek köszönhetően el-
kezdett csökkenni a falu kintlévő-
sége. De fontos kiemelni két pozití-
vumot: az egyik, hogy ezt egy
egyébként is nehéz időszakban si-
került elérnünk, amikor a vállalatok-
hoz és a családokhoz hasonlóan a
község bevételei is csökkennek, a
kiadások pedig növekednek. A má-
sik, hogy a megtakarítás döntően
nem egyszeri intézkedésekből, va-
gyoneladásból adódik, hanem a be-
vételek tartós növekedéséből és a
kiadások tartós lefaragásából.

Nagyon fontosnak tartom a lehet-
séges fejlesztési források kiaknázá-
sát. Mivel minden pályázat előkészí-
tése pénzt, időt, energiát igényel,
gondosan mérlegeltük, milyen pro-
jekteket készítünk elő. Számunkra a
legfontosabbak az infrastruktúrát
érintő projektek – ezeket önerőből
nem tudjuk kivitelezni, pedig létfon-
tosságúak a munkahelyteremtéshez
vagy a turizmusban rejlő lehetősé-
gek kihasználásához. Három nagy
fejlesztést emelnék ki: az egyik a Ko-
márom–Karva kerékpárút kiépítése,
ami kitörési pont lehet a falu életé-
ben. A másik a község szennyvíz-
hálózatának kiépítése. A harmadik
egy szelektív hulladékgyűjtő udvar
kialakítása. Ideális esetben ezzel
majdnem a felére csökkentenénk a
kommunális hulladék mennyiségét,
s ezzel a szemétszállítási kiadása-
inkat. Mindhárom projekt beadásra
készen áll, az előkészítés költségeit
a takarékoskodás ellenére sikerült
előteremtenünk.

Mivel a községen keresztül vezet
a Komárom–Párkány főút, az át-
menő forgalmat szeretnénk kihasz-
nálni úgy, hogy a főút mentén kiala-
kítanánk egy kisebb piacteret, ahol a
dunamocsi zöldségtermesztők, bo-
rászok, kézművesek árulhatnák a

helyi termékeiket. A „Leader” prog-
ram keretében idén már el is készült
két esztétikus faházikó, a jövőben
még legalább négyet szeretnénk ki-
helyezni.

Eredményesnek bizonyult a Sam-
sung szlovákiai képviseletével foly-
tatott tárgyalás a közvilágítás felújí-
tásáról. Az elavult lámpatestek miatt
az áramfogyasztás igen nagy,
évente 12 500 eurót tett ki, emellett a
lámpák gyakori meghibásodása
2000 euró karbantartási költséget
emészt fel. A Samsung képviseleté-
vel sikerült olyan feltételekben meg-
állapodni, hogy a lámpák cseréjét a
cég saját költségére elvégzi és a
község a modern lámpák alacso-
nyabb fogyasztásából származó
megtakarításból ezt néhány év alatt
visszafizeti. Az új, LED világítótestek
fogyasztása a jelenlegieknek kb. 15-
20%-a lesz, ami évente 10 ezer euró
megtakarítást jelent. Az előzetes
számítások szerint a beruházást hat-
nyolc év alatt tudja a község vissza-
fizetni úgy, hogy ugyanannyit fizet
havonta a közvilágításért, mint ed-
dig.

A beruházások mellett több kis pá-
lyázatot is megcéloztunk, idén 15
ezer eurót nyertünk a „Fiatalok len-
dületben” c. program keretében.
Nyáron 25 dunamocsi és 25 süttői
tanuló 10 napig együtt táborozhat” –
mondta el a polgármester.

„Bár javíthatatlan optimista va-
gyok, az idei év biztosan nem lesz
könnyű. A gazdasági válság vége
még nem látszik, de annak örülnénk,
ha nem romlana tovább a helyzet.
Mindent megteszek annak érdeké-
ben, hogy egy összetartó falu, és
egy jól működő közösség legyünk.
Ennek érdekében igyekszünk több
közösségi programot szervezni”.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

„2012 számunkra is nehéz évnek bizonyult. A falu, a közösségek, a csa-
ládok is megvívták a maguk csatáit, és - így vagy úgy -, de mindany-
nyian helytálltunk. Falunk egy élő, működő, erős közösség, amely a
válság ellenére is lassan, fokozatosan fejlődik” - kezdte tájékoztatását
Banai Tóth Pál polgármester.

Adj vért és ments meg
három életet

AKormányhivatal
támogatásának

köszönhetően a vá-
ros nyolcezer euró tá-
mogatást kapott a
„Bűnmegelőzési pro-
jekt” biztosítására,
térfigyelő kamerák ki-
helyezésére és a fi-
gyelő rendszer kiépí-
tésére.

A projekt első szaka-
szában megépült az irá-
nyítási rendszer, 2 szí-
nes, forgó térfigyelő ka-
mera, amely éjszaka is
tud felvételeket készí-
teni és 3 rögzített ka-
mera. Az összköltsége
11 euró.

Tehát 5 térfigyelő ka-
mera vigyázza ezentúl

a várost. A most átadott
rendszer jelentősége,
hogy mobil, vagyis a
rendőrség könnyen és
gyorsan változtathatja a
kamerák helyzetét, így
mindig a legfontosabb
útszakaszokat és tere-
ket tarthatja szemmel.

„Tudni kell, hogy ez a
legbiztosabb, legol-
csóbb és legköltségha-
tékonyabb módszere a
közbiztonság biztosítá-

sának. Fontosnak
tartjuk, hogy

Ógyalla ne a bű-
nözőké, hanem
a lakóké le-
gyen. A kame-
rák rendelkez-

nek éjjel látó
üzemmóddal is,

rendkívül éles képet
adnak, ami nagyban
megkönnyíti az elköve-
tők utólagos azonosítá-
sát. Az elmúlt években
a rendőrségen kialakult
létszámhiány miatt is in-
dokolt - a lakosság biz-
tonságérzetének garan-
tálása érdekében - a ka-
merák működtetése” -
mondta el lapunknak
Roland Hulko, a városi
hivatal regionális fej-
lesztési osztályának ve-
zetője. (miriák)

„Könyvtárunk az
utóbbi években nagy
változáson ment ke-
resztül, alkalmazkodva
a felhasználói igények-
hez és elvárásokhoz. A
könyvtárba járók sem
azok a klasszikus olva-
sók már, ezért igyek-
szünk az új kihívások-
nak megfelelni. Külön-
féle programokkal vá-
runk minden korosztályt

és a dokumentumok
minden típusából igyek-
szünk kínálatot nyúj-
tani, legyen az könyv,
hangoskönyv vagy
DVD. Interneten elér-
hető katalógusunkból
otthonról is kényelme-
sen tájékozódhat az ol-
vasó.

A könyvtárnak 16 421
könyve van. A 2012-es
évben 3 671 látogatója

volt és 268 személy
iratkozott be a könyv-
tárba 2012 ben. Három
számítógép internet
csatlakozással áll a lá-
togatók rendelkezé-
sére. Rengeteg olva-
sónk van, akik évek óta
hűséges látogatóink,
ezért úgy gondoltuk, ki-
emelt figyelmet érde-
melnek azzal, hogy
rendszeresen járnak
könyvtárba. Így jött az
ötlet, hogy minden év-
ben megjutalmazzuk
azon olvasóinkat, akik
az adott esztendőben a
legtöbb könyvet köl-
csönzik ki tőlünk” –
mondta Asztalos Márta,
a naszvadi Községi
Könyvtár vezetője.

A 2012-es év legaktí-
vabb olvasói az alapis-
kolás tanulók közül
Szűcs Mónika és So-
phia Bugányová, a kö-
zépiskolások közül Si-
monics Réka és Domi-
nika Poláková, a felnőt-
tek közül Marta Mará-
zová és Haris Marianna
voltak. (miriák)

Szentpéter

Az v Ol-
Naszvad

Az internet, a televízió és a számítógépes já-
tékok bűvöletében egyre nehezebb fel-

adat, hogy a gyermekekkel megszerettessük
az olvasást. Mára megváltoztak az olvasási
szokások és már a könyvtár sem az, ami még
pár évtizeddel ezelőtt volt. A fiatalok nagy ré-
szét teljesen hidegen hagyja az olvasás mint
kikapcsolódási lehetőség.

Öt új térfigyelő kamera
pásztázza a várost

Az alapiskola Katona Mihály Galériájában állí-
totta ki rajzait a búcsi származású Cúth Emese.

Emese 1979. július 18-án született Komáromban. Ta-
nulmányait a Béke utcai magyar tannyelvű alapiskolá-
ban kezdte. A középiskola első évfolyamát ugyancsak
Komáromban, a Selye János Gimnáziumban végezte,
majd a torontói John Redmond katolikus középiskolá-
ban érettségizett. Egyetemi végzettséget a budapesti
ELTE-n szerzett. 2011 óta Ausztráliában, Sydneyben él.

12 éve rajzol és fest. Több kiállítása is volt már Bu-
dapesten. Általában ceruzát és színes ceruzát használ,
de szívesen alkalmaz kombinált technikát is.

(miriák), A szerző felvétele

Búcs

Az arc megszólít
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Gellér

Perbete

... 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

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HHiiRRDDeeTTééSSffeellvvééTTeell  
HHééTTffőőTTőőll  ppéénnTTeekkiigg..

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK!
ADÓJUK 2%-ÁVAL TÁMOGASSÁK A KOMÁROMI 

MÁSZÓFALAT!
A Meredek Klub komáromi székhelyű, délnyugat-szlovákiai

és észak-magyarországi sziklamászókat tömörítő sportszer-
vezet. Komárom város hozzájárulásának és az adófizetők 2%-
os felajánlásainak köszönhetően 2012 januárjában építettünk
egy mászófalat a komáromi röplabdacsarnokban. A klubtagok
munkájának köszönhetően lett az eredetileg 80 m2-esre terve-
zett mászófal majdnem a duplája annak a falfelületnek, ami a
rendelkezésre álló keretből reálértéken kivitelezhető lett volna.

Azóta átalakításokat, bővítéseket végez-
tünk, melyeknek eredményeképpen a fal-
felület már 170 m2. Belefogtunk egy jelen-
tősebb bővítésbe is. Alapítványi támoga-
tással a tavasz folyamán megépítünk egy
100 m2-es falrészt. Van rá igény, és ezzel a
bővítéssel sem veszünk el teret az egyéb
sportoktól.

A mászófal létezésének egy éve alatt a
nyilvános működtetésen túl sok iskolai és

gyerekcsoportot fogadtunk, közöttük hátrányos helyzetű gye-
rekeket is. A Komáromi Napok alkalmával és karácsonykor gye-
rekprogramokat szerveztünk.

Arra szeretnénk kérni a cégeket, vállalkozókat, munkaválla-
lókat, hogy aki teheti, adója 2%-ával támogassa a mászófal és
a röplabdacsarnok fejlesztését. A Meredek Klub ezt a pénzt a
kibővült mászófal működtetésére, valamint a mászófal megvi-
lágítására fordítja.

Klubunk adatai a 2%-os nyilatkozathoz: Obchodné meno
alebo názov: Klub Previs, Sídlo: Komárno, 945 01, Rákó -
cziho 24/2, Právna forma: Občianske združenie, Identifi-
kačné číslo prijímateľa: 31746764.

Meredek Klub 

Régiónkban egyre nép-
szerűbbek a szülői

munkaközösségek által
szervezett rendezvények.
Mindig nagy sikere van
ezeknek az események-
nek, hisz itt a szülők nem
csak a fogadóórákon és a
szülői értekezleteken for-
mális körülmények között,
hanem egy kötetlenebb,
vidámabb alkalommal is
találkoznának egymással. 

A gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola már
a nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a hagyományos
szülői bálját, melynek hely-
színe a Skopp étterem volt.
Az elején Keszán Anikó üd-
vözölte a vendégeket, és be-
mutatta az iskola vezetősé-

gét, majd ezek után MuDr.
Kollár Róbert, a Szülői Szö-
vetség elnökének pohárkö-
szöntőjét hallgathatták meg a
jelenlevők. A továbbiakban
Benkő Vivien és Gőgh Máté
társastánccal szórakoztatták
a vendégeket, és egyben fel-
lépésükkel hivatalosan is kez-
detét vette a Szülők bálja. A jó

hangulatról és a talpalávalóról
a Carson zenekar gondosko-
dott. Az éjféli tombolahúzás-
kor 57 szerencsés nyertes
örülhetett a különböző díjak-
nak. Az egész reggelig tartó
mulatozásban 120 személy
osztozott, mint később kide-
rült a legnagyobb megelége-
désükre. -pint-

Szülők bálja Gútán

APERBOR Polgári Társulás alakuló ülésére január
26-án került sor azzal a céllal, hogy a helyi szőlő- és

bortermelő hagyományokat megőrizzék, különböző ver-
senyeket és előadásokat szervezzenek, elősegítsék a vi-
déki turizmus kibontakozását a településen.

A társulást 8 tagú vezetőség irányítja: elnöke Krutek Ottó, al-
elnök Káplóczky Milan, pénztáros Kecskés Imre, tagok Szabó
Tibor és Szabó Benő. Az ellenőrző bizottság elnöke Szetei
Ernő, tagjai Majoros József és Gellérthegyi László. A legfon-
tosabb rendezvényeik közé tartozik majd a falusi borverseny,
ahol legjobban láthatják és értékelhetik a termelők a PERBOR
útmutatásai alapján elvégzett munkájuk eredményeit.

„Előttünk még nagyon hosszú út áll, de reménykedünk,
hogy 3-4 generáción belül helyre tudjuk állítani a vidék régi
hírnevét. Szeretnénk bekapcsolódni a régió borútjainak há-
lózatába. A látogatók a kijelölt úton végighaladva megis-
merhetik a helyi termék előállításának fázisait, megkóstolják
a borokat, megismerkednek a történeti és kulturális háttérrel.
A kapcsolódó rendezvényeken – szüret, borfesztivál, borár-
verés, borrendi ceremónia – részesei lehetnek a helyi mítosz,
a hagyományok továbbélésének” - vázolta a társulás céljait
Krutek Ottó elnök. (miriák)

Krutek Ottó felvétele

Megalakult a szőlészek 
és borászok társulása

A versenyen részt vettek
a környező iskolák csapa-
tai: a búcsi Katona Mihály
Alapiskola, a marcelházi
alapiskola, a süttői II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Is-
kola, valamint a szentpéteri
Kossányi Lajos Alapiskola
és Óvoda, és természete-
sen nem hiányozhatott a
dunamocsi csapat sem. 

A verseny első részében
a csapatoknak villámkérdé-
sekkel, „kérdezz-felelek”-
kel és képfelismeréssel kel-
lett megbirkózniuk, majd kis
szusszanás után előadhat-
ták az otthon betanult jele-
netüket, melyet az Ezüst-
könny című műből ragad-
tak ki.

A zsűri tagja Bacskor Ka-
talin, Bábi Tibor, valamint a
zsűri elnöke, a gútai Magán
Szakközépiskola tanára,
Murányi György volt. A győ-
zelmet a Henzel Sára, Bru-
szi Tamara, Puskás Viktó-
ria, Henzel Dániel, Zá-
borsky János alkotta búcsi
csapat szerezte meg, fel-
készítő pedagógusuk Cse-
kes Ilona. Második lett a
szentpéteri, harmadik a du-
namocsi csapat. 

(miriák)
Henzel György felvételei

Nehéz Ferenc Műveltségi Vetélkedő

Ajárási asztalitenisz
bajnokság 2012/13-

as szezonjában már Du-
namocsot is képviselik a
lelkes amatőr asztalite-
niszezők. Ez elsősorban
Henrich Danasch vállal-
kozónak köszönhető, aki
négy Joola márkájú bel-
téri pingpongasztalt
ajándékozott a község-
nek.

„Mivel kevés helyen adottak
a feltételek, a járási bajnok-
ságban összesen 5 csapat
szerepel: rajtunk kívül a ko-
máromi ipari iskola „B“ csa-
pata, a szintén komáromi Pok-
rok „B”, Gúta „B“, valamint Bá-
torkeszi „A“ csapata. Egy baj-
noki szezonban a klubok
többször is összemérik tudá-
sukat, októbertől márciusig
összesen 20 fordulót rendez-
nek. Egy mérkőzésen egy
csapatot 4 játékos képvisel,

akik az ellenfél mind a négy
játékosával megmérkőznek,
valamint két páros játékra is
sor kerül. Remélhetőleg Du-
namocson is sokaknak meg-
tetszik majd ez a sport, amely-
hez jó erőnlétre, mozgásko-
ordinációra és reflexekre is
szükség van, és télen-nyáron
egyaránt űzhető” – mondta
Banai Tóth Pál polgármester,
aki maga is aktív játékos.

A csapat edzője Tücsök
Gyula. A Dunamocsi Asztali-
tenisz Klub eddigi bejelentett
játékosai: ifj. Bábi Tibor, Ba-
nai Tóth István, ifj. Banai Tóth
Pál, Boros Zoltán, ifj. Csókás
Tibor, Danázs Krisztián, Gás-
pár Gyula, ifj. Jókai László,
Lajos Tamás, Nagy Sándor,
Péter Dezső, Tücsök Gyula
(Dunaradvány), Tücsök Ti-
bor, id. Rácz Kálmán, Vasas
Péter és Vasas Krisztián.

Edzés minden héten hét-
főn és csütörtökön 17.00 órá-
tól a kultúrház nagytermé-
ben. A 2013-as szezonban
a szurkolók támogatását is
várják, a hazai mérkőzések
szombatonként kerülnek
megrendezésre a dunamo-
csi kultúrházban.

(miriák), Képarchívum

Új sportolási lehetőség
Dunamocs

Dunamocs

Az alapiskola az elmúlt tanévben első alkalommal ren-
dezte meg a Nehéz Ferenc Műveltségi Vetélkedőt,

amelyen az iskola felső tagozatos tanulói vettek részt. A
tavalyi sikereken felbuzdulva, idén is megrendezésre ke-
rült a verseny, de már nemcsak iskolai szinten.

EEggyy  bbááll,,  aammeellyy  ppééllddaaéérrttéékkűű  iiss  lleehheett

Első látásra és hallásra talán semmi
különös, hiszen dúl a bálszezon. Kü-

lönböző szervezetek és társaságok ren-
dezik meg báljukat, de ami Ekelen tör-
tént, az egészen rendhagyó tájainkon. A
községben tevékenykedő két egyház hí-
vei rendeztek jótékonysági bált, a rész-
ben felújított templomaikon való további
munkálatok elvégzésének finanszírozá-
sára. A jótékonysági bál bevételét a két
egyház fele-fele arányban osztotta meg.

A bált N.T. Tanító Viktória református lel-
kész és Nagy Péter plébános nyitották meg,
majd üdvözölték a környékbeli községek elöl-
járóit és lelkipásztorait, akik látogatásukkal
megtisztelték a rendezvényt. „Csodálatos,
amire önök keresztény emberek képesek. A
sok segítség mellett megnyílt a szívük, és
még adakoznak is az egyházközségek to-
vábbi megsegítésére. Isten áldja meg önö-
ket!” – mondta el N.T. Tanító Viktória, majd jó
szórakozást kívánt a vendégeknek.   

A bál felvezető kultúrműsorát többségé-
ben hazai tehetségek szolgáltatták. Szabó
Nikoletta hegedűjátékát, Szuri Gábor sza-
xofonszólóját és Nagy Gábor szavalatát óri-
ási taps fogadta, de nem kisebb sikert aratott
a vendégként fellépő, győri Platina Tánc –
Sportegyesület komáromi párosa, Takács
Kodett és Poništ Krisztián is. Ezután kezde-
tét vette a hajnalig tartó felhőtlen, de nagyon

kulturált szórakozás, melynek folyamán a
résztvevők titkos szavazással bálkirálynőt és
bálkirályt választottak. A bálozók szinte egy-
behangzó véleménye alapján, N.T. Tanító
Viktória és Slovák Marian, gútai esperes
nyerték el a jelképes királynői illetve királyi cí-
met. A „királynő” túl azon, hogy az éjszaka
folyamán szinte minden vendéggel elbe-
szélgetett, szép estélyi ruhájával is elnyerte
a résztvevők tetszését. Slovák Marian, a
nemrégen még Ekelen szolgálatot teljesítő
lelkipásztor pedig a táncparketten kivívott
aktivitásával nyerte el a „királyi” címet. Óriási
taps köszöntötte a „királyi páros” kötelező
táncát, amelyhez csakúgy, mint az egész
bálhoz, a keszegfalvai Party Band zenekar
szolgáltatta a zenét.  

A tombolahúzás előtt – amelyben 69 díj
volt – N.T. Tanító Viktória bejelentette, hogy
a résztvevők 1.594 eurót gyűjtöttek össze
adakozás gyanánt.

Ennek a bálnak lényegesen több volt a
küldetése, mint az egyszerű bálozás, szóra-
kozás. És nem is az adakozás magasságán
volt a hangsúly, mint inkább a keresztény
emberek összetartásán, függetlenül feleke-
zeti hovatartozásuktól. Ekelen megmutatták
a hívek, hogy miként kell egy emberként fel-
sorakozni akkor is, amikor a szórakozásé a
szerep, de akkor is, amikor segíteni kell.
Szép volt, lehet példát venni másutt is.

-böröczky-
A szerző felvételei  

Ekel

Lakszakállas nyerte 
az első fordulót

Kihívás Napja

AKihívás Napja ügyességi versenysorozat első for-
dulójára Gelléren került sor, mely  négy héten ke-

resztül tartja izgalomban a résztvevő csapatokat. A házi -
gazda kellőképpen felkészült a vendégek fogadására. 

A kultúrházban a négy község csapatain kívül meglepően
sok néző volt kíváncsi a megmérettetésre. A csapatok a
párbajok során akár dupla pontokat is szerezhettek. Ez azt
jelentette, hogy akik jokert tettek a versenyszámra, és ha a
viadal során nyertek, akkor a pontjaik száma megduplázó-
dott. Ez egyedül csak a lakszakállasi csapatnak sikerült,
méghozzá labdavezetésben. Ezt az előnyt a verseny vé-
géig meg is tartották, és ezzel nyerték az első fordulót. 

I. forduló végeredménye:
1. Lakszakállas 30 pont
2. Szilas  25 pont
3. Gellér  25 pont
4. Ekecs  14 pont
Természetesen a verseny tovább folytatódik. A második

fordulóban a csapatok Lakszakállason találkoztak. Minden
versenyző éremmel, és új élményekkel gazdagodott a gelléri
fordulón, és mindenki nagyon várja már a lakszakállasi for-
dulót, melyen kemény csata várható. -pint-

Fotó: Szukola István



• Ház körüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.

• Vennék Zetor traktort és
TZ-TK-14 kistraktort, pótko-
csit, üzemképtelen állapot-
ban is lehetnek. Tel.: 0905
624 310.
• Egy elkeseredett nagy-
mama szeretné megkérni a
jóindulatú embereket, hogy
aki tud, segítsen egy 7-éves
kislányon és egy 1-éves kis-
fiún, akiknek szülei elváltak
és a csonka család nagyon
szegényes körülmények kö-
zött tengeti életét. Szüksé-
günk lenne ruhára, meleg ci-
pőre, takaróra, kabátra. Kö-
szönjük! Tel.: 0944 162 399.

• Fizetett gyógytornászt ke-
resek a Komáromi járásból.
Tel.: 0905 993 969.
• Hľadám platenú fyzikotera-
peutku z okresu Komárno.
Tel.: 0905 993 969.

• Vennék nagyobb méretű
utánfutót vagy autószállító
trélert, rosszabb állapotban
is. Tel.: 0905 624 310.
• Fóliavázak eladók, 50 és
30 méteres. Tel.: 0908 089
360.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban, 130 euróig. Tel.:
0905 724 209.
• Eladó családi ház Pacsé-
rokon. Tel.: 0907 980 963.
• Predám 3-izbový byt, Ul.
Rákócziho 3. posch (7) bez
ťarchy. Možno sa okamžite
nasťahovať, 28.000 €. Tel.:
0918 361 821.

• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván vagy elcseré-
lem 2-szobás lakásra Komá-
romban. Megegyezés lehet-
séges! Tel.: 0908 958 563,
0915 749 866.
• Eladó Jamaha PSR 3000
szintetizátor, ár: 750 €. Tel.:
0907 272 399.
• Vyučujem španielčinu. Tel.:
0918 355 994.
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Első fotóm

Bohus Ján Márk
Keszegfalva
(2000/46)

Szabó Dóra
Gúta

(3350/51)

Bese Viktória
Nemesócsa
(2900/47)
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Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb 

bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb helyén,
a  Duna rakparton, a híd alatti parkoló
mellett. Ezen kívül teljesen új, tágas
helyiségeket (70+80 m2) is bérbe kí-
nálunk, közvetlenül az utcafronttól kö-
zelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Zálogház - bazár Ference-
sek utcája 5. Komárom (a
Penita  étterem mellett),
zálogba veszünk vagy fel-
vásárolunk arany éksze-
reket, műszaki cikkeket,
régiséget, autót, laká-
sokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421,www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor

Starožitnosti 
Unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz bizto-
sító mellett. Predaj –
výkup, eladás – felvásár-
lás. Po dohode prídeme aj
na adresu. Kérésre címre
megyünk. Tel.: 0905 528
522.

• Záložňa Unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34. Najs-
taršia a najspoľahlivejšia
záložňa v Komárne. Prebe-
ráme zlato, starožitnosti,
elektroniku, mob. telefón,
stálym klientom poskytu-
jeme 10 % zľavu. 0905 528
522.

• Sex shop Unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bieli-
zeň, DVD filmy a iný tovar
erot. charakteru. Otvorené
v prac. dňoch od 16.00 -
18.00. Na telefonické zavo-
lanie otvoríme počas ce-
lého dňa, tel: 0905 528 522.
Adresa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó Nap.
De a szívünkben él és örökre ott marad!”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 20-án 

Cseh szül. Majer Évikére 
halálának 1. évfordulóján, Tanyon.
Emlékét őrzik: fia Tibor, anyukája, 

bátyja és szerető kolléganői.

Immár 20. éve annak a szomorú napnak, amikor örökre 
eltávozott körünkből a szeretett férj, édesapa és nagyapa 

Paál József Komáromban.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá

velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló családja.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Virágot viszünk a sírodra, de ezzel nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Mert Te voltál nekünk a jóság és a szeretet.”

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád,
Eltelt 10 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán, 
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.“

Fájó szívvel emlékezünk 2013. február
22-én, halálának 10. évfordulóján 

Czanik Gézára 
Cserháton.

Emlékét őrző felesége és családja.

„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 19-én,

halálának 3. évfordulóján 

id. Hegedűs Endrére Kolozsnémán.
Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük: 

felesége és gyermekei családjukkal.

„Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 2013. február
20-án, halálának első évfordulóján

Váczy Istvánra (Marcelháza).
Drága emlékét szívében őrzi gyászoló családja.

Megemlékezés
,,Szíve nemes volt, keze dolgos.“  

Szeretettel emlékezünk február 25-én, 
halálának 25. évfordulóján  

id. Jaszkó Imrére   
(Lakszakállas).            

„Szerető családod nem feled el soha.“

„Mindig itt vagy velünk,
Mégis oly távol.

Mi tudjuk csak igazán,
Mennyire hiányzol.“

Fájó szívvel emlékezünk február 20-án, 
halálának 1. évfordulóján

Szajkó Terézre szül. Gál 
Ekelen.

Emlékét örökké őrzi szerető családja.

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal mondunk 
köszönetet minden kedves 

résztvevőnek, akik szerettünk

Szigeti Erzsébet
búcsúztatóján részt vettek 2013. február
5-én a komáromi református temetőben.

Tartsák meg őt jó emlékezetükben.
A gyászoló család.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že naša milovaná mamička a babička

Milica Nosková 
rod. Nemčeková
nás vo veku 79. rokov 

navždy opustila.
Smútiaca rodina.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló 

szeretettel emlékezünk február 19-én,
halálának 

10. évfordulóján

Orvoš Mátyásra.
Szerető felesége, fia Zsolt, 
lánya Adrianna férjével és 

két unokája Krisztián és Barbara.

Farkas Aida Alexa
Gúta

(3500/49)

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Vennék sérült vagy motor-
hibás Škoda Octáviát vagy
Fábiát. Tel.: 0905 624 310.
• Maliar, šikovné ruky, pekné
steny. Tel.: 0905 365 661.

• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
•  Eladó ruhásszekrény
(4db) egy kihúzható ágy és
ebédlőasztal székekkel.
Tel.: 0903 220 724.

• Kiadó 3-szobás lakás, ga-
rázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789, 0904 578 648.
• Lakások és házak teljes át-
építése, fürdőszobák. Fes-
tés, víz és villany szerelése.
Tel.: 0905 671 731, 0905 295
528.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.

• Sürgősen pénzre van
szüksége? 3 pénzintézet
ajánlatai közül keressük
meg Önnek a legmegfele-
lőbbet. Azonnali hitelelbírá-
lás. Hívjon vagy fáradjon be
irodánkba. Cím: Župná 14,
Komárom (Allianz épületé-
ben), 1 em. 210-es ajtó. Tel.:
0907 452 538.
• Mladý dynamický kolek-
tív hľadá telefonistky do
coolcentra. Pracovný čas
od 8:30 do 15:30 hod. Po-
núkaný plat: 500 eur + pro-
vízia. Kontaktná osoba:
pani Mészárosová +421948
961911, info@firmdata-
baze.sk. Naša firma sa za-
oberá najmä reklamnou
činnosťou v oblasti slu-
žieb.
• Predám RD v Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• Kiadó garzon a VII-es lakó-
telepen. Tel.:  0905 926 778.
• Eladó Ford Focus 1.6, gy.
év: 2000, 165 ezer km, 2500
€. Tel.: 0908 104 264.

Készpénzkölcsön a lé-
tező legalacsonyabb ka-
mattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000 €-
tól 100.000 €-ig. Ingatlan-
fedezet és kezes nem
szükséges. Szétírható
hosszabb időre, visszafi-
zethető hamarabb is. Ala-
csony havi törlesztő, „ur-
čitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződé-
sekre is, kölcsönök ösz-
szevonása kisebb tör-
lesztővel. Fiatalok most
előnyösebben, felvehető
munkaviszonyra, „živ-
nosť“-ra, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167. 

Výhodný úver pre živnost-
níkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Po-
sudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.

•  Eladó szoba-konyhás la-
kás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Kiadó 1-szobás lakás KN-
ben a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0915 586 943.
• Údržbár bytov. Tel.: 0905
365 661.
• Kitanult, önállóan dolgozó
cukrászt keresek az újonnan
megnyílt Gólya cukrászdába
Izsán. Tel.: 0918 532 507. 

Otthonról végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges szá-
mítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejo-
bog@gmail.com email cí-
men.

• Fiatal, ambíciózus aszta-
lost keresek. Tel.: 0905 305
978.
• Kőművesmunkát, csempé-
zést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Kútfúrást vállalok, ingyenes
tanácsadással, kiskertek.
Tel.: 0908 089 360.
• Dám do prenájmu 1-izbový
byt na ulici Hviezdoslavovej
v KN. Len seriózny a dlho-
dobý záujem.Tel.č. 0918 755
933.

•  Eladók fajtatiszta németju-
hász kiskutyák Tel: 0908 103
600.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Eladó 6-hónapos szuka őz-
pincs. Tel.: 0908 790 768.
• Betonkerítések szereléssel.
Tel.: 0908 042 655.
• Eladó családi ház Nagy-
megyeren, árban megegye-
zünk. Tel.: 0907 534 233.

• Kimagasló kereseti lehető-
ség, mgyuri13@gmail.com.
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó Renault Clio, gy.év:
2002 Dci 1500 cm3, gará-
zsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.
• Eladók könyvek, újak: avia-
tika, sport, irodalom. Tel.:
035/7703 343.(este)

• Eladó festmény: lavina
1974 fénykép után. Tel.:
035/7703 343.(este)
• Eladó villanykályha, hősu-
gárzó, 220 volt, 3 fokozat,
30 €. Tel.: 035/7703
343.(este)

• Vennék papírokat AT Z
3011-re. Tel.: 0905 248
430.
• Eladó dobozos 4-kerekű
utánfutó és Fiat hengerfej.
Tel.: 0905 248 430.
• Vennék 90 cm-es ajtót és 90-
es tokot. Tel.: 0908 790 083.
• Vennék Bramac Alpesi Klas-
sik cserepet, 400 db. szem-
csés. Tel.: 0908 790 083.
• Vadonatúj Avia – akku., és
A-20/21 „ gyors “ differenciál.
Tel.: 0904 278 782.
• Predám Nokiu Lumia 610
novú, cena : 135 €. Tel.:
0948 501 466.

• Profesionálne strihanie vi-
niča a ovocných stromov.
Tel.: 0902 841 761.
• Kiadó kisebb 2-szobás la-
kás, berendezhető, közel a
vasút. Tel.: 0918 497 016.
• Idősek gondozását válla-
lom, gyerekek felügyelete.
Tel.: 0908 762 650.

• A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csomago-
lónőket keres csallóközara-
nyosi raktárába, meghallga-
tás minden pénteken 9-11
óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185
810 telefonszámokon lehet
hétköznapokon 8-16 óra kö-
zött.

• Montáž a servis satelit-
nej techniky a digitálnych
antén. Aj cez víkendy.
Tel.: 0908 132 362.

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.

ÚJSZüLÖTTEK:
Jenei Emily (Nagykeszi); Kollár Ján (Ógyalla); Egriová

Laura (Komárom);  Őszi Georgina Kristína (Keszegfalu);
Csóka Július (Kava); Bereczki Martin (Negyed); Szabó
Dóra (Gúta); Szépe Miklós Ábel (Keszegfalva); Bohus
Ján Márk (Keszegfalva); Madarász Ádám (Dunamocs);
Farkas Aida Alexa (Gúta); Góthová Enikő (Marcelháza);
Bese Viktória (Nemesócsa); Balogh Alex (Tardoskedd);
Brand Ricky (Komárom); Édes Zalán (Bátorkeszi); Szabó
Márk (Hetény)

ELHUNyTAK:
Nosková Milica (79) Komárom; Petrovics Edit (73) Ko-

márom; Szőcsová Viera (66) Komárom; Horváth Sándor
(54) Tany; Lajos Zoltán (36) Dunamocs

Gyorskölcsön dolgo-
zóknak, nyugdíjasok-
nak, vállalkozóknak, Né-
met- és Magyarorszá-
gon, valamint Ausztriá-
ban dolgozóknak is.
Tel.: 0919 079 983. Azon-
nali hitelelbírálás.

Elektro TV szerviz, 
Lami Gábor (Bátorke-
szi). Tel.: 0905 239 403.
TV, LCD, Plazma-készü-
lékek gyors és megbíz-
ható javítását vállalom.

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las. www.proficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Ilyen még nem volt!!! Fi-
gyelem!!! Műköröm épí-
tés tanfolyam indul már-
cius elején (tippes zselé,
acryl, épített köröm és
gél lakk technikája). 
4-féle műkörömépítési
technika egy tanfolyam
alkalmával. Verhetetlen
áron!!!. Tel.: 0907 720
733.

HIRDETÉSEINK ÁRAI
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések, ingatlanok eladása 
fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 

félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: 1,70 euró/hird

Területi hirdetés: 70 cent/cm2
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN
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V pondelok 18. 2. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 5 do - 3  ̊C, denná
teplota od  + 1 do + 3  C̊. Slabý premenlivý 
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)   
V utorok 19. 2. predpokladám v našom regi-
óne podobne ako v pondelok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 6 do - 4  C̊,
denná teplota  0 do + 2  ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 20. 2. predpokladám v našom re-
gióne slabé oteplenie, veľkú oblačnosť a
dážď, neskôr vyjasňovanie. Množstvo vlahy
do 3 mm. Nočná teplota od – 2 do 0  C̊, cez
deň od + 3 do + 5  C̊. Čerstvý SZ vietor do 
6 - 10 m/s. (od 22 – 36 km/h.)  
Vo štvrtok 21. 2. predpokladám v našom re-
gióne zase slabé ochladenie, oblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2  C̊, cez
deň od + 1 do + 3  C̊. Slabý SZ vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V piatok 22. 2.  predpokladám v našom re-
gióne premenlivo ale chladno, zrána jasno,
počas popoludnia a k večeru veľkú oblačnosť
až zamračené so snehovými prehánkami.

Množstvo snehu do 2
cm.  Nočná teplota
okolo - 5 do - 3  C̊,
denná  teplota od 
+ 1 do + 3  ̊C. Slabý
SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V sobotu 23. 2. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené so zmiešanými zrážkami, prí-
padne aj so snežením. Množstvo vlahy do 
3 mm.  Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C, denná
teplota od + 1 do + 3  ̊C. Mierny SZ vietor do
4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)  
V nedeľu 24. 2. predpokladám v našom re-
gióne celkom príjemne, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2  C̊, cez
deň od + 1 do + 3  C̊. Slabý SZ vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.). 
V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam primerané po-
časie na toto ročné obdobie, od SV možnosť
vpádu arktického vzduchu.

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

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Predpoveď počasia 18. 02. 2013 - 24. 02. 2013

Nešťastná udalosť sa odohrala vo štvrtok (31. ja-
nuára) večer v polyfunkčnom dome v Kolárove. Bez-

domovcovi Petrovi (30) horela vrchná časť odevu.

„Zaparkoval som autom približne
o 18.45 hod. a všimol som si v ne-
ďalekej budove svetlo. Po chvíli
som odtiaľ započul krik a stonanie.
Vzápätí som zbadal muža, ktorému
horela vrchná časť odevu a snažil
sa sám uhasiť. Bolo to ako vo filme.
Ihneď som volal tiesňovú linku 112,
záchranári prišli rýchlo. Medzitým
sa muž sám zahasil, zhodil si ho-
riacu bundu. Skôr ako ho odviezli
záchranári povedal, že ho zapálili dvaja Rómovia. Ale ja
som tam nikoho nevidel," povedal pre Čas.sk svedok dra-
matickej udalosti Tomáš Č. (26).

Petra s popáleninami prvého stupňa previezli do komár-
ňanskej nemocnice. V dychu mu zistili viac ako dve promile
alkoholu. „Po ošetrení bol z nemocnice prepustený," uviedla
tlačová hovorkyňa nemocnice Marta Csergeová.

Príbeh bezdomovca: Peter pochádza z obce Strekov v
okrese Nové Zámky. Ako sa stal bezdomovcom? „Keď bol
ešte malý chlapec, prišiel tragicky o matku. Potom sa dostal
do detského domova. Keď dovŕšil 18 rokov, ocitol sa na ulici,
pretože jeho otec medzitým ich dom predal,“ povedala o ne-
šťastnom osude Petra pani zo Strekova. Zdroj: cas.sk

Slovensko čaká pre zdravotné pois-
ťovne ďalšie arbitrážne konanie. Ho-

landská poisťovňa Achmea, akcionár
Union zdravotnej poisťovne, doručila slo-
venskej vláde list, v ktorom jej oznamuje
začiatok arbitráže.

Dôvodom majú byť plány na vytvorenie jed-
nej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, že
bude potrebné siahnuť po vyvlastnení akcio-
nárov súkromných zdravotných poisťovní. Pri-
stúpením k tejto arbitráži sa Achmea usiluje
odvrátiť hroziace vyvlastnenie vyplývajúce z
vládnych plánov. „Achmea začala arbitráž ako
reakciu na rozhodnutie SR vyvlastniť investí-
ciu spoločnosti Achmea v union ZP. Plánu-
jeme investíciu zachovať a zastávame názor,
že plánované vyvlastnenie nie je vo verejnom
záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému
procesu a je diskriminačné," informoval ho-
vorca spoločnosti Bert Rensen.

Spôsob, ktorý Slovensko zvolilo je podľa
jeho slov aj v rozpore s dvojstrannou dohodou
o investíciách s Holandskom. Achmea si už
ustanovila arbitra, vláda SR má teraz dva me-
siace na to, aby urobila to isté. Títo dvaja ar-
bitri si vyberú nezávislého predsedu. „Ozná-
menie holandského vlastníka poisťovne union
ZP bolo Ministerstvu financií SR doručené
dnes, ide o viac ako 50 strán právnického
textu a preto sa v súčasnosti k nemu z objek-
tívnych dôvodov nie je možné vyjadriť. Minis-
terstvo sa k predmetnému podaniu vyjadrí po
tom, ako sa s ním detailne oboznámi," rea-
goval šéf tlačového odboru rezortu Radko
Kuruc.

Poukázal však, že dohoda, na ktorú ho-
landský majiteľ Union ZP odvoláva, považuje
ministerstvo za neaplikovateľnú z dôvodu ne-
súladu s právom Európskej únie. Ide o Do-
hodu medzi ČSFR a Holandským kráľov -
stvom o podpore a vzájomnej ochrane inves-
tícií.

Exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik
(KDH) považuje list za varovanie, že Slo-
vensko môže prehrať ďalší spor a platiť mi-

lióny eur, ako tomu bolo pri prehratej arbitráži
kvôli zákazu vyplácania zisku zdravotných
poisťovní. Podotkol, že vyvlastnenie akcioná-
rov súkromných poisťovní nie je vo verejnom
záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému
procesu, je zlým signálom pre investorov a je
proti vôli minimálne tretiny obyvateľov, ktorí sú
poistení v súkromných poisťovniach.

„Tento krok je čistým šialenstvom v čase,
keď si zdravotníctvo váži každý cent a ľudia si
platia za zdravotnícke služby stále viac. Keď
je problémom zisk zdravotnej poisťovne, ďa-
lej ho obmedzujme, ale nehazardujme so
zdravím a peniazmi občanov tým, že štát vy-
hodí peniaze občanov na zbytočné súdne
spory," skonštatoval Uhliarik. Ak sa podľa
neho zámer zrealizuje, pôjde o najväčšiu lú-
pež vlády na ľuďoch v dejinách slovenského
zdravotníctva.

Pre kabinet nepôjde v prípade akcionára
Union ZP o prvý spor. V decembri 2012 Me-
dzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol v pro-
spech Achmea ohľadne zákazu zisku. Slo-
vensko podľa neho malo zaplatiť miliónové
škody, ako aj náklady na právnikov. SR však
podala koncom januára 2013 na Vyšší krajin-
ský súd v nemeckom Frankfurte návrh na
zrušenie rozsudku. Achmea je však presved-
čená, že SR so snahou zrušiť rozsudok ne-
uspeje.

Projekt zavedenia unitárneho systému ve-
rejného zdravotného poistenia, teda jednej
štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizo-
vať v prípade dohody aj nedohody s akcio-
nármi súkromných zdravotných poisťovní. Po-
kiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od
januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vy-
vlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vznik-
núť od júla toho istého roka.

Zdroj: zoznam.sk

Tridsiatnik má na krku dve 
ozbrojené lúpeže na benzínkach!
Polícia obvinila muža (30) z obce Baloň (okres Dunajská

Streda) z ozbrojenej lúpeže. Podľa polície obvinený začiat-
kom januára na čerpacej stanici na Hlavnej ulici v Dunajskej
Strede si od obsluhy po maďarsky vypýtal cigarety. Potom z
kabáta vytiahol zbraň a chcel aj peniaze. Zamestnanec mu
z obavy o život dal cigarety a približne 800 eur. Trnavský kraj-
ský policajný hovorca Michal Hanus uviedol, že obvinený je
vo väzbe za lúpež v Nitrianskom kraji.

Podľa zistenia Čas.sk je ten istý muž obvinený z lúpeže na
benzínke v obci Tôň (okres Komárno), ktorá sa stala tiež za-
čiatkom januára. Po kúpe cigariet vytiahol z vrecka zbraň a
hrozil streľbou, ak nedostane peniaze. Zamestnanec mu
dal vyše 600 eur. V prípade dokázania viny obvinenému
hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

„Do dediny sa prisťahoval pred niekoľkými rokmi aj so že-
nou a malým dieťaťom. Kúpili si tu taký starší rodinný dom.
Potom po rozvode sa jeho bývalá manželka aj s dieťaťom od-
sťahovala do Veľkého Medera. Je to samotár a v dedine ho
poznal málokto," povedala o obvinenom z dvoch lúpeží su-
seda. Zdroj: cas.sk

Slovensko čaká ďalšia arbitráž: 
Achmee sa nepáčia plány na vyvlastnenie!

Ohnivý horor! Mladému 
bezdomovcovi horelo oblečenie

Dobré slovo – súťaž, ktorá nás spája
Vškolskom roku 2012/13 sa už po se-

demnásty raz stretnú najlepší recitá-
tori v Komárne v Gymnáziu Hansa Se-
lyeho, aby si zmerali sily v prednese po-
ézie a prózy. Tohoročná súťaž sa usku-
toční 25. apríla v slávnostnej sieni školy
v rámci Komárňanských dní s medziná-
rodnou účasťou. Záštitu nad podujatím
prevzali pán Pavol Paška, predseda
NRSR a pán László Kövér, predseda ma-
ďarského parlamentu.

Literárna súťaž v prednese poézie a prózy
v slovenskom jazyku pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským sa zrodila na pôde
Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím ja-
zykom maďarským v Komárne v školskom
roku 1996/97 pod vedením profesorky gym-
názia Marianny Csémy v spolupráci s pred-
metovou komisiou slovenského jazyka.

V tom roku  sa uskutočnilo po prvýkrát
školské kolo súťaže, ale už v nasledujúcom
roku bola rozšírená  na okresné kolá a ne-
skôr na krajské kolo. Zapojili sa do nej žiaci
druhého stupňa základných škôl s VJM a
prvého stupňa OG v Nitrianskom kraji. V
školskom roku 2001/2002 organizátori oslo-
vili  aj niekoľko národnostných škôl s vyučo-
vaním slovenského jazyka v Maďarsku. 

Cieľom súťaže je:
• Vyhľadávať talentovaných žiakov
• Rozširovať ich vedomosti v oblasti   slo-

venskej, resp. svetovej literatúry
• Rozvíjať jazykové a komunikatívne

schopnosti a  slovnú zásobu
• Zdokonaľovať výslovnosť
• Vypestovať v žiakoch zručnosť v ume-

leckej interpretácii
• Upevňovať ich záujem o sebavzdeláva-

nie.
Súťaž sa vyhlasuje v každom školskom

roku.
Člení sa:
• na školské kolá
• obvodné kolá
• krajské kolo s medzinárodnou účasťou
Do obvodného kola postupujú víťazi škol-

ských kôl.
Do krajského - medzinárodného kola po-

stupujú žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste.
Organizujeme ju v štyroch kategóriách:
• I. kategória – prednes poézie –  6. a 7.

ročník ZŠ, prima a sekunda OG
• II. kategória - prednes prózy – 6. a 7. roč-

ník ZŠ, prima a sekunda OG
• III. kategória – prednes poézie – 8. a 

9. ročník ZŠ a  tercia, kvarta OG
• IV. kategória – prednes prózy – 

8. a 9.ročník a  tercia, kvarta OG.
Víťazi okresných kôl sa prihlasujú do kraj-

ského kola súťaže z piatich okresov Nitrian-
skeho kraja (Komárno, Nové Zámky, Šaľa,
Nitra, Galanta).

Od školského roku 2001/2002  podujatie
nadobudlo  medzinárodný charakter tým, že
sme naň pozvali aj niekoľko národnostných
škôl    s vyučovaním slovenského jazyka z
Maďarskej republiky a Rumunska 

Do súťaže sa prihlásilo 16 škôl:
Budapest, Mlynky, Békéšska Čaba, San-

tov, Slovenský Komlóš, Dabaš, Sarvaš,Veľký
Čerkes, Čív, Pitvaroš, Nyíregyháza, Zá-
kladná škola J. G. Tajovského Nadlǎc (Ru-
munsko), Nagybánhegyes, Dunaegyháza,
Vértesszőlős, Héhalom.

Cieľom usporiadania medzinárodnej sú-
ťaže je:

• Nadviazať a rozvíjať kontakty medzi ško-
lami   s VJM na Slovensku so školami s vy-
učovaním slovenského jazyka v Maďarsku

• Vychovávať žiakov k vzájomnej toleran-
cii a úcte

• Pomocou literatúry zbližovať národy a
národnosti na oboch brehoch Dunaja

• Nech sa stane literatúra mostom, ktorý
nás spája.

Počas uplynulých 16 rokov prevzali patro-
nát nad podujatím významné osobnosti slo-
venského a maďarského spoločenského ži-
vota, medzi inými Rudolf Schuster, Gábor
Görgey, Rudolf Chmel, László Szigeti, Tibor
Bastrnák, Ibolya Dávid, Pál Csáky, László
Sólyom, Ivan Gašparovič, Pavol Paška, Béla
Bugár.

Podporili nás
• Ministerstvo školstva SR
• Obvodný  úrad v Nitre
• VÚC Nitra
• Mesto Komárno
• Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v

Bratislave
• Národná rada Slovenskej republiky.
Poďakovanie pri organizovaní súťaže

patrí:
• Obvodnému  úradu v Nitre
• Riaditeľstvu Gymnázia Hansa Selyeho

s VJM v Komárne
• Všetkým pripravujúcim pedagógom a

súťažiacim
• Predmetovej komisii slovenského jazyka

a literatúry pri G. Hansa Selyeho s VJM v Ko-
márne.

Marianna Csémy - organizátorka súťaže
Gymnázium Hansa Selyeho

Komárno



�� DELTASZÓRAKOZÁS

M1
9.00 India – Álmok útján  9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Do-
movina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Fejjel a fajnak
14.30 Ízőrzők 15.05 Van képünk hozzá 16.00 Boston Legal – Jogi
játszmák 16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.45
A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő19.30 Híradó, sport 20.05
Időjárás-jelentés 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az
ESTE 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan12.25 Mr. Bean 12.50 Mi mi-
csoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Szaladin 14.40 H2O:
Egy vízcsepp elég 15.05 Szaladin 15.30 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda
16.20 Sandokan 16.50 Raju, a riksa 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Cail-
lou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Me-
sebolt 20.00 Híradó, sport 20.35 Családom és egyéb emberfajták
21.00 Petőfi 1. 22.05 A némafilmes 23.45 Borvacsora

DUNA
7.00 Hagyaték 7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Szé-
kely kapu 9.05 Közbeszéd9.30 Élő egyház10.00 Isten kezében 10.25
Felelet az életnek 10.55 Virágzó Magyarország. Izsák 11.20 A 78-as
körzet 12.00 Híradó 12.10 Magyar elsők 12.30 Napirend előtt 13.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés
19.55 A 78-as körzet 20.30 Hírek, sport 20.45 Adjátok vissza a he-
gyeimet 22.40 Kultikon 23.00 Sportaréna

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 60.
13.00 Doki. 14.00 Tények  15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a te-
xasi kopó. 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok, 42. 20.25 Bűnök és szerelmek, 31.
21.00 Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles

6.05 Reggel 8.05 Jó reggelt, skacok! 8.15 Reggeli 8.55 Remington
Steele III., 9. 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl ektor reg-
gel 13.05 Fókusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 5. 14.35 Fókusz (ism.)
15.20 Bűnös szerelem 90 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában,
124. 18.30 RTL híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz
20.50 Barátok közt 21.25 Csont nélkül 23.30 A hatalom hálójában

STORY TV
11.25 Született feleségek I., 20. 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álom-
hajó – Zahiti 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. Mi
nyílik a kertedben? 19. 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori 19.05 Foyle há-
borúja 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 59. 22.00 NCIS I.

13.15 Kisvárosi gyilkosságok 15.20 Száguldás a semmibe. Am. akció-
film 17.10 Logan bosszúja. Am. akció- film 19.00 Columbo 20.30
Kardhal. Am. akciófilm 22.30 Revans. Am. krimi

VIASAT
5.35 Tuti gimi  6.30 Gyilkos sorok  8.30 Monk  9.20 Harlequin: Áruló
szépség. Kanad. filmdráma 11.15 A dadus 12.15 Christine kalandjai
12.45 Jóbarátok 13.15 Szívek szállodája 14.10 A cég hangja 15.10
Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szál-
lodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Még min-
dig tudom, mit tettél tavaly nyáron  23.20 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.30 Hírek, sport 8.15 Galileo 8.50 Párbaj 9.20 Családi vetélkedő
10.05 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim 14.20 Kachora – Az ártatlan szöke-
vény 15.10 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szere-
lem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 20.10 Lilly Schönauer: Idegent szeretek 21.40 Egy lépésre
a mennyországtól  22.35 Árulkodó nyomok 23.35 Doktor Quinn 

STV :2
9.05 Irán – harc a kőolajért  10.35 Szemtől szemben 11.05 Fókusz
11.40 Szlovák énekesek Juraj Jakub Bindzárportré 12.10 Élő körkép
12.45 Folklórműsor 13.15 Művészet 2013 13.40 Família 14.05 Az út
14.35 Lefújva 15.00 Sportvisszhang 15.35 BL-magazin 16.05 Nem-
zetiségek együttélése Szlovákiában 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti hír-
adó 18.00 60 állati kalandom 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 Gigászi építmények 20.50 Lakótelepi történe-
tek 21.30 Hírek  22.00 Sporthírek 22.05 Euromozi. Szabad világ

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.40 A világ legszigorúbb szülői Show-
műsor 10.40 Mogadishu 12.50 Rex felügyelő 13.50 Döglött akták
14.40 Monk  15.35 Alf  16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Sóhi-
vatal. Polgárjogi ügyek 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó, sporthírek 20.10
Időjárás-jelentés 20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre
22.30 Ketten a csőd szélén 23.00 Éjszakai hírek 23.30 Doktor House

JOJ
7.35 Bírósági akták 9.40 A felszín alatt 12.00 Híradó 13.00 A szu-
permama 14.00 Nora Roberts: Gyilkos ártatlanság 16.00 Szójáték
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Bučekék –
Nap, széna, falu. 23.15 Expertek Tévésor., 6.

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.45 Rex felügyelő  10.35
Csald-barát 1 2.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Kékfény 14.20 Öveges 14.35 Ízőrzők 15.10 Nevetni kell, ennyi
az egész 16.05 Boston Legal  16.50 Acu hercegnő 17.35 Híradó 17.45
A szenvedélyek lángjai, 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.05 Idő-
járás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 Camelot 22.05 Az ESTE 22.40
Luther 23.35 Híradó 23.50 Acu hercegnő

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean 12.50 Mi mi-
csoda  13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Szaladin 14.40
H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Szaladin15.35 Lizzie McGuire 15.55 Mi
micsoda 16.20 Sandokan 16.50 Raju, a riksa 16.55 Egérúti kalandok
17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a család-
bann18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb ember-
fajták 21.00 Beugró 21.55 Vér és rózsa 23.35 Kortárs

DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró  9.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.00 Hitvallók és ügynökök - Az igazság
szabaddá tesz benneteket... 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Hír-
adó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55
Mire megvénülünk 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Fényes csillag
22.45 Kultikon 23.00 Kézjegy 23.45 Koncertek az A38 Hajón.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 61. 13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó.
Am. sor., 90. 16.30 Doktor House  17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek, 32.
21.00 Jóban-rosszban  21.30 Men In Black  23.25 Hősök

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Refl ektor reggel 13.05
Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt  21.25
A mentalista  22.25 A Grace Klinika 23.30 XXI. század

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Thaiföld 14.55 Hetedik
mennyország 17.00 Poirotnovellák. Hová lett egymillió dollárnyi köt-
vény? 18.00 Dallas19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS I., 1-2. 23.00 Pá-
rizsi helyszínelők

12.30 Kisvárosi gyilkosságok 14.35 Mi kell a nőnek? 17.05 Kardhal
19.00 Columbo 20.35 Az ördög jobb és bal keze 2.  23.00 Lezúzva. 

VIASAT
6.10 Gyilkos sorok 8.10 Monk 9.10 Sztár születik 11.15 A dadus 12.15
Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok13.15 Szívek szálodája  14.10 Éden
Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó  17.05 CSI: Miami helyszí-
nelők 18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok  20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Terepen 

STV :1
8.05 Galileo 8.40 Párbaj 9.15 Családi vetélkedő 10.00 Árulkodó nyo-
mok  11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess
fát! 14.20 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást
21.40 Doktor House 22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység
23.05 Árulkodó nyomok 

STV :2
10.30 Fókusz 11.00 Nemzetiségek együttélése 11.35 Természetfilm
12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.25 Könnyek a fiamért 14.50
Gigászi építmények 15.15 Andrej Kmeť 15.40 Egyházi magazin 16.05
Ukrán nemzetiségi magazin 16.35 Az élet értelme... 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 A természet ellen elkövetett bűntettek
20.55 A tudomány spektruma 21.30 Hírek

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre. 10.35
Megvédem a gyerekem 12.25 Rex felügyelő 13.25 Döglött akták
14.15 Monk 15.10 Alf II. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.20 A családom megöl Showmű-
sor 21.30 Forró vér  22.30 Híradó 23.00 Doktor House

JOJ
7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 XL szerelem  16.00 Szójá-
ték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Hír-

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ec-
ranul Nostru 13.25 Arisztokraták 14.15 Fejjel a fajnak 14.25 Ízőrzők
15.00 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 16.00 Boston
Legal – Jogi játszmák16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.35
Híradó 17.45 Szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.15 Bosszú  21.05 A Kennedy csa-
lád Kanad. sor., 8/6. 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek
a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.40 Acu hercegnő

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean 12.50 Mi mi-
csoda  13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub  14.10 Szaladin 14.40
H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Szaladin 15.30 Lizzie McGuire 15.55
Mi micsoda  16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa 16.55 Egérúti ka-
landok 17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a
családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb
emberfajták 21.00 Mestersége színész. Kozák András 21.50 Feje föl-
ött holló 22.50 Seraphim Falls – A múlt szökevénye 

DUNA
7.00 Srpski Ekran 7.35 Angyali érintés 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd 9.30 Napok, évek, századok 10.30 Közlekedés XX.
11.00 Mire megvénülünk 12.00 Híradó 12.10 Helló, Doki 13.00 Kí-
vánságkosár 15.00 Ahonnan elindultam... 15.30 Vidékességek, 6
16.00 Hitvallók és ügynökök16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Glóbusz
20.50 Hírek, sport 21.05 Első a szerelem Am. film 22.45 Kultikon
23.00 Beavatás 23.15 Élet a Marson

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00
Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó16.30 Doktor House  17.25
Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok, 44.
20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Sherlock és
Watson.22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05
Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában, 126. 18.30 RTL
híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest, 8. 20.05 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 Szulejmán 22.35 Házon kívül 23.05 Szűzlányok ajándéka

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Las Vegas 14.55 Hetedik
mennyország 17.00 Poirot-novellák. A Viktóriabál esete 18.00 Dallas
19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS I., 22.00 A hidegsebész 23.00 Kém-
játszma. 

13.10 Kisvárosi gyilkosságok 15.15 Paparazzi 16.55 Bérgyilkos a
szomszédom. Am. akcióvígjáték 19.00 Columbo 21.00 Alien vs. Pre-
dator 22.50 Menekülj! Am. horror

VIASAT
6.05 Gyilkos sorok  8.05 Harmadik műszak 9.00 Aranyoskám 11.15 A
dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok  13.15 Szívek szállo-
dája 14.10 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00
Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 Sherlock  23.10 CSI: Miami helyszínelők 

STV :1
7.05 Híradó, sport 8.05 Időjárás 8.10 Galileo 8.45 Párharc. Vetélkedő
9.20 Családi vetélkedő 10.05 Árulkodó nyomok11.10 Viharos szere-
lem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora – Az ár-
tatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo – a fociról 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport19.45 Időjárás 19.50 Sporthí-
rek 20.10 AC Milan–FC Barcelona Bajnokok Ligája labdarúgómérkő-
zés 22.45 Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.30 Árulkodó nyomok

STV :2
9.35 Híres emberek sorsa 10.35 Ukrán nem. magazin 11.00 Fókusz
11.40 Hogyan működik 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.20
Hallássérültek tévéklubja 13.45 A tolmács Dr. Milan Odran 14.35 A ter-
mészet ellenelkövetett bűntettek 15.40 Kvartett 16.05 Magyar ma-
gazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Esti
mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
A Szlovák Televízió történetéből 21.00 Győzelem. Dok.film 21.30 Hírek
22.05 Csodálatos szűz Csehszlov. film 23.40 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.30 Forró vér 10.30 Step Up. Am.
film 12.25 Rex felügyelő13.25 Döglött akták  14.15 Monk – Flúgos
nyomozó 15.10 Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.55 Forr a bor  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Ébredj velünk 22.35 Éjszakai hírek 23.00 Dallas  23.55 Doktor House 

JOJ
5.50 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 A szállító
21.30 Dr. Csont  22.30 Castle  23.30 A bűntett

Kedd, február �� Szerda, február ��

TVműsorTVműsor február 18 - február 24
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, február ��

Programajánló
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Egy kaliforniai maffiózó fiát megölik. A
helyi erők azonnal megkezdik a keresé-
sét. Jane rájön, hogy a maffiacsaládnál
titokban hatalomátvétel készült.

A mentalista • 21.25 • rtl KlUB

KoS
Gondtalan időszaknak nézel elébe
a héten, amikor igazán önmagad
tudod adni és most ezt szabadon
meg is teheted.
BIKA
A magánéletedben nagyon vágy-
nál párod kedvességére és odafi-
gyelésére, de ő most nincs sze-
relmes hangulatban.
IKrEK
A héten pénz áll a házhoz, ami elé-
gedettséggel tölt el. Ne csak a
pénzt lásd a gesztusában, hanem
a megbecsülését is.
ráK
Ez az időszak rendkívül kedvező a
szerelemre. Szerencsésen alakul-
nak a terveid, érdemes az ötleteid
megvalósításába kezdened.

oroSzláN
Alig jut időd kedvesedre, hiszen
annyi a tennivalód, hogy ki sem
látszol belőle. ügyelj rá, hogy
szentelj egy-két órát kedvesedre.
Szűz
Egy heves és bonyolult kapcso-
latba mehetsz bele. Vonzódsz
hozzá, mert rejtélyes és bizonyos
módon kihívónak mutatkozik.
MérlEg
Szerelmi kapcsolatod ezen a hé-
ten fordulóponthoz érkezik, olyan
esemény történik, amely még szo-
rosabbá teszi a viszonyotokat.
SKorpIó
Tapasztalatokat szerezhetsz az
emberi rosszindulatról. A sikereid
miatti féltékenység és irigység
nem ismer határokat.

NyIlAS
A munkában nehéz helyzet alakul
ki, még az is lehet, hogy valamit
nem fognak kifizetni, vagy a főnö-
köd kritikáját viseled ezen a hé-
ten nehezebben.
BAK
Hajlamossá válhatsz a kedvese-
det birtokolni. Ez a viselkedés
ugyan teljesen szokatlan tőled, de
most úrrá lesz rajtad.
VízöNtő
A szerelem édes angyalkája a kö-
zeledben tartózkodik. Élvezed a
helyzetet, hiszen boldog vagy.
HAlAK
Erotikus kisugárzásod is megnö-
vekszik, ezért a szokottnál is több
burkolt vagy kevésbé burkolt aján-
latot kapsz.

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota:
A Helios Fotóklub 36. tagsági kiállítása.
A kiállítás megtekinthető 9.00 és 16.00
között március 26-ig.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki ré-
gészeti kiállítás március 1-ig tekinthető
meg. A madáretetők világa február 28-ig
tekinthető meg.
Limes Galéria:
Dr. Šimek Viktor
Zoboralja színe
című kiállításának
megnyitója február
24-én (vasárnap)
14,30-kor. Közre-
működik a Csitári
Asszonykórus.  
Csemadok Galéria:
Simon Anikó dunaszerdahelyi képző-
művész üvegfestményeit bemutató kiál-
lítása február végéig tekinthető meg.
VMK:
Február 25-én „Az életünket befolyásoló
új energetikai hatások kiegyensúlyo-
zása“. Belépődíj: 2,00 €.
Március 1-jén, 19.00 órakor Stanislav
Štepka: Polooblačno (Radošinské na-
ivné divadlo). Jegyelővétel: Tel.:
035/7713 550, 0905 892 579.
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Március 19-én 19.00 órakor Kaszás At-
tila emlékműsor, az Ipari Iskola Diákott-
honának rendezésében.
Viking Pub - Nádor utca:
Február 22-én 17 órakor, Középkori Ko-
márom - PhDr. Deák Irén előadása vá-
rosunk múltjáról, majd koszorúzás V.
László szobránál az Angol Parkban. A
rendezvénnyel a Szent Korona Komá-
romba érkezésének és V. László szüle-
tésének 573. évfordulójára emlékeznek.  

GÚTA:
VMK:
Március 10-én Nőnap
Balázs Fecóval és ven-
dégeivel, Janza Katá-
val és Vadkerti Imrével.
Jegyár: 10 euró, jegyek
kaphatóak a Tangó-To-
urs utazási irodában, il-
letve a VMK-ban. Info:
0905 255 410. 

Március 19-én 18.00
órakor az első magyar
hópárduc, Erős Zsolt
előadása és könyvbe-
mutatója. Belépődíj:
elővételben 2 euró,
helyszínen 3 euró. 

DÉL-KOMÁROM:
Arany 17 Rendezvényközpont, Arany
János u. 17.: Szemtől-szemben a cso-
dával: Buddha ereklyék március 16-17
között tekinthetők meg ingyenesen.
Info:www.buddha-tar.hu.

MARCELHÁZA:
Kultúrház:
Március 2-án 14.00 órakor a Szent Imre
herceg borlovagrend és a község közös
szervezésében rendez borversenyt.
Üvegkiadás 2013. február 26-án 16.00-
20.00 óra között a helyi kultúrházban.
Mintavétel 2013. február 28-án 16.00-
20.00. Egy minta 3 x 0,70 l zöld üveg. 

PERBETE:
Kultúrház:
Március 16-án a Magyar Szabadság-
harc 165. évfordulójának alkalmából Per-
betén ünnepi koncertet ad a P. MOBIL.
Előzenekarként fellép a perbetei gyöke-
rekkel rendelkező dallamos rock-ot ját-
szó NAuTILuS együttes. Természete-
sen a P.Mobil koncertje után senkit nem
zavarnak haza, hiszen fellép majd még
egy banda aki egészen hajnali 2-ig gon-
doskodni fog a jó hangulatról. Részletek
a tumultus.eu oldalon. Belépő 8 euró.

BOGyARÉT:
Kultúrház:
H a g y o m á -
nyos kolbász-
kóstoló ver-
seny március
9-én 19:00
órakor. A ver-
senyezni vá-
gyók saját
termékükkel a helyszínen nevezhetnek
19:00 óráig, melyet a zsűri döntése alap-
ján értékelnek. A jó hangulatról a For-
tuna együttes gondoskodik. Éjfélkor tom-
bolahúzás, büfé, sült kolbász. Belépődíj:
4 euró, asztalfoglalással elővételben is
megvásárolhatók a községi hivatalban.

Farsangi jelmezötletek 
gyerekeknek

MEGHÍVÓ
MUDr. Pálházy Béla előadást tart a Csemadok Kossuth téri
székházában, 2013. február 25-én 16.00 órai kezdettel a Calivita
Egészség Klub támogatásával. Téma: A „D“ vitamin jelentősége
a betegség megelőzésében. Előadás után: Vércukorszint mé-
rése, koleszterinszint mérése, vércsoport megállapítása, élő vér-
csepp vizsgálata

Két rendőr ácsorog a hidegben.
Azt mondja az egyik:

- Nagyon fázik a kezem!
- Dugd a zsebedbe!
- Hát, nem fér bele, mert ott

van a kesztyűm! 
☺ ☺ ☺

- Apu, a nagyi tud kocsit sze-
relni?

- Nem. Miért?
- Mert ott fekszik a busz alatt.

☺ ☺ ☺
Kovács és Szabó beszélgetnek:
- A bölcsek szerint egy feleség

ösvény az élet rengetegében -
meditál Kovács.

- Méghogy ösvény! Csapás!
☺ ☺ ☺

Egy pasi a borbélynál odaszól
a manikűröslánynak:

- Szépségem, vacsoráznál ve-
lem?

- Férjnél vagyok.
- Mondd neki, hogy a barát-

nőddel mész moziba.
- Mondd neki te! Épp téged bo-

rotvál!
☺ ☺ ☺

- Mit csinál egy újpesti és egy
fradista egy szektorban?
- ???
- Lila-zöldre verik egymást. 



��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő  10.40 Csa-
lád-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Rondó 13.25 A Ken-
nedy család  14.05 Öveges  14.20 Ízőrzők. Nagyszakácsi 15.00 Beugró
15.50 Bostonilegal – Jogi játszmák 16.35 Acu hercegnő 17.20 Szeren-
csehíradó 17.35 Híradó 17.40 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex fel-
ügyelő 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Álmodozni mindig lehet. Fr.
filmvígjáték 21.50 Munkaügyek – IrReality Show 22.20 Az ESTE 22.55
Nemzeti nagyvizit 23.25 Rejtélyes XX. század

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean
12.50 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton kaland- filmsorozata 13.45 A
Nyereg Klub 14.15 Szaladin 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az idő
kalandorai 15.35 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan
16.50 Raju, a riksa 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou 17.45 Kérem
a következőt 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00
Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Öt férfi komoly
szándékkal Magy. tévéfilm 22.30 Caterina és a lányok

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Száműzött magyar irodalom  9.05 Közbe-
széd 9.30 Krisztus vándorai  10.10 Kerekek és lépések 11.00 Glóbusz.
12.00 Híradó 12.10 Helló, Doki! 13.00 Kívánságkosár 15.00 A hangyák
- A természet titkos nagyhatalma 16.00 Hitvallók és ügynökök - Az
igazság szabaddá tesz benneteket... 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés  19.55
Angyalbőrben 20.55 Hírek, sport 21.10 Álmodozások kora Magyar
film (ff .) 22.40 Kultikon 23.00 MüpArt classic.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények  15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó.
Am. sor., 92. 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok, 45. 20.25 Bűnök és szerelmek
21.00 Jóban-rosszban 21.30 Superbad – avagy miért ciki a szex?
23.45 Grimm 

8.05 Reflektor  8.15 Reggeli  8.55 Remington Steele  10.00 Top Shop
11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-
nappal Budapest 14.35 Fókusz  15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.10 Éjjel-
nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Tango és
Cash Am. akcióvígjáték 23.25 Totál szívás 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Chile 14.55 Hetedik
mennyország 17.00 Poirot-novellák. A darázsfészek, 22. 18.00 Dallas
18.55 Genf-Stuttgart labdarúgó Európa Liga-mérkőzés, élő 21.00
Kémjátszma 23.30 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló

15.20 Megapiranha – gyilkos a mélyből 17.10 Alien vs. Predator  19.00
Columbo II., 5. 20.35 Rendőrakadémia 2. Am. vígjáték 22.20 Az ötö-
dik elem. Fr. akciófilm

VIASAT
5.35 Tuti gimi 6.25 Gyilkos sorok 8.20 Harmadik műszak 9.20 A fény
völgye Am. filmdráma 11.15 A dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45
Jóbarátok 13.15 Szívek szállodája 14.10 Éden Hotel 15.10 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden Hotel
19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Terepen 23.15 Kettős ügynök

STV :1
7.10 Híradó, sport 8.15 Galileo 8.50 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.05
Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.10 Kachora 15.10 Quinn doktornő
16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek
20.10 Lázadók országa 22.05 Borgiák 22.55 Árulkodó nyomok

STV :2
10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.30 Építészet  12.05 Élő kör-
kép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Slágerparádé 13.30 Rendőrségi ma-
gazin 14.00 A Szlovák Televízió történetéből 15.10 Idősebbek klubja
15.35 Nyelvtudomány 16.05 Romamagazin 16.30 Mária Ivanová– Ša-
lingová jubileumára 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A ter-
mészet közelről 18.30 Esti mese 18.45 Vadászmagazin 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.55 A Naprendszer csodái 20.45 Labdarúgó
Európa Liga, élő 23.00 A tudomány spektruma 23.25 Sporthíradó

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 Feleségcsere 10.35 Megbízható
szomszéd: A Susan Wilson eset 12.30 Rex felügyelő  13.25 Döglött
akták 14.15 Monk 15.10 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 A világ legszigorúbb szülői 21.30 Forró vér 22.40 Éjszakai hír-
adó 23.05 Doktor House

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek.
21.30 A felszín alatt 22.45 A bűntény 23.45 Dr. Csont

M1
6:30 Család-barát Hétvége 9:00 A mi erdőnk 9:30 Pecatúra 10:00
Noé barátai 10:30 Aranymetszés 11:30 Nemzeti Nagyvizit 12:00
Hírek 12:05 Summa 12:35 Összművészeti Gálaest 13:40 Sok hűség
semmiért 15:00 Az utolsó előtti út 15:25 Az utolsó előtti út 15:50
Így készült 16:45 Doc Martin 17:35 Gasztroangyal 18:30  Szerencse-
Szombat 19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 A
Dal 22:15 Spíler 0:10 Beugratás

M2
7:45 Vackor az első bében  7:50 Maja, a méhecske 8:15 Nils Holgers-
son 8:40 Postás Pat 8:55 Rudi, malac a családban 9:25 Állatkert a
hátizsákban 9:55 Miss BG 10:10 A nagy ho-ho-horgász 10:15 Orrom
krumpli, hajam kóc! 10:30 Miss BG 10:45 Harisnyás Pippi 11:10 Gero-
nimo Stilton 11:35 Kaja-kalandok 12:00 Vipo és barátai 12:15 Vipo és
barátai 12:25 H2O 14:40 Táncakadémia 15:05 Csajok a zŰrből 15:30
Grimm meséiből: Az okos lány 16:30 Veszélyeztetett állatok 17:00
Geronimo Stilton 17:25 Mézga család 17:50 Raju, a riksa 18:30 Gye-
rek Híradó 18:35 Mese Bolt 18:45 Vízipók csodapók 18:50 Maja, a
méhecske 19:15 Nils Holgersson 19:40 Postás Pat 20:00 Híradó este
20:29 Sporthírek 20:34 Időjárás 20:35 Sport 2012 21:55 Ki Mit Tud?
1977 23:05 A nap lovagjaI 23:35 Herczeg Ferenc: A harmadik testőr

DUNA
6:50 Hol volt, hol nem volt... 7:05 Magyar elsők 7:20 Századfordító
magyarok 8:20 Élő egyház 8:50 Isten kezében 9:20 Kerekek és lé-
pések 10:10 Öt kontinens 10:40 Székely kapu 11:10 Együtt a család
12:00 Híradó 12:15 Virágzó Magyarország 12:35 Vér a felkelő Napon
14:15 Hagyaték 14:40 Táncvarázs 15:35 Önök kérték! 16:35 Rozma-
ring 18:00 Híradó 18:25 Dunasport 18:30 időjárás 18:35 Mága Zoltán
- Budapesti újévi koncert 19:30 Futótűz 20:15 Hogy volt!?  A Honthy
21:15 Egy éjszaka a királlyal 23:15 Dunasport 23:30 Törzsasztal

6:25 Tv2 matiné 10:25 Astro-Világ 11:30 Babavilág 12:00 Herkules
13:00 Psych - Dilis detektívek 14:00 Autóguru 14:30 Monk 15:30 Cél-
keresztben 16:30 Kettős ügynök 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 18:30
Tények 19:00 Aktív 19:35 Pókember 3. 22:10 Támadóerő

7:00 Kölyökklub 10:00 Trendmánia 10:40 112 - Életmentők 11:10 XXI.
század 11:40 Házon kívül 12:10 Autómánia 12:50 Csurgói KK-Grund-
fos Tatabánya KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés (élő) 14:35 A zöld
íjász 15:35 Cobra 11 16:35 Mintamókus 18:30 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz Plusz 21:10 Féktelenül 23:40 Mr. Tűsarok

STORY TV
8:00 Maigret 9:00 Televíziós vásárlási műsorablak 10:30 Dallas 11:30
Dallas 12:30 Autogram 13:00 Jim szerint a világ 13:30 Jim szerint a
világ 14:00 Jim szerint a világ 14:30 Fapados történetek 15:00 Álom-
hajó 17:00 Miss Fisher rejtélyes esetei(12) (auszt. krimisor., I./4. rész,
2012) 18:00 Vásott szülők 22:10 Big City - A kisváros(12) (francia
western, 2007) 0:00 Jim szerint a világ

6:00 Televíziós vásárlás 9:05 Franklin, a teknős 10:40 L. A. Story - Az
őrült város 12:35 Melyik az igazi? 14:25 Talpig zűrben 3. 16:15 A Füg-
getlenség napja 19:00 Space Jam 20:40 A szállító 22:30 Kutyaszorí-
tóban

VIASAT
8:00 Amerikai mesterszakács 8:55 Örjítő szenvedélyek 9:25 Örjítő
szenvedélyek 10:00 Luxusdoki 10:50 Luxusdoki 11:50 A fény völgye
13:45 Roxanne 15:55 Dante pokla 18:00 Sztárkoktél 18:30 Szerel-
münk lapjai (am. rom. film, 2004) 21:00 Elizabeth angol filmdráma,
1998) 23:25 A vádlottak(18) (am. filmdráma, 1988) 

STV :1
7.55 Fidlibum 8.20 Dunai mesék 8.55 Táncakadémia 9.50 Poplegen-
dák 11.50 Senki sem tökéletes 12.55 Autószalon 13.50 Lázadók or-
szága – Új világ 15.50 Baba, bába, szerelem. Am. western 17.15 Építs
házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00
Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Vá-
ratlan találkozások 21.15 Coco Chanel. Belga– fr. életrajzi fi lm 23.00
Sporthírek 23.15 Szavak szárnyán Am. fi lmdráma

STV :2
8.25 Hétvége 8.50 Dél-Afrika felfedezése 9.40 Út. A Down-szind-
róma 10.05 Depresszió. Dok.fi lm 10.45 Kvartett 11.10 Anya tudja a
legjobban 11.40 Szeparé 12.05 Tizenkettő után öt perccel. A füg-
gőségről 13.15 Zénó tudata 15.15 Kapura 15.55 Farmergazdaságok
16.15 Tesztmagazin 16.35 Idősebbek klubja 17.00 A tavasz tizenhét
pillanata 18.00 Úton II. Moldávia 18.30 Esti mese 18.40 Kassa – Eu-
rópa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00
Apokalipszis – A második világháború 20.50 Őrangyalok 21.20 Mo-
zimagazin 21.45 Filmklub. Berlin felett az ég Ném. fi lm7.00 Kung Fu
Panda I.  7.25 Madagaszkár pingvinei, 16/7. 

MARKÍZA
7.50 Kis nagy színész Am. fi lmvígjáték 9.35 Jim szerint a világ 10.25
Bölcsek kövére  12.20 Cseh–szlovák szupersztár 14.10 Harry Potter
és a titkok kamrája Ang.–am. kalandfi lm 17.25 Megöl a családom!
18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Idő-
járás-jelentés 20.20 A karate kölyök  23.15 Lezúzva. Am.–kanad. ak-
ciófi lm

JOJ
8.10 Párduclányok 3. Am. zenés vígjáték 9.55 A világ legszigorúbb
szülői. Am. valóságshow, 11. 10.55 A Geissens család I. Ném. való-
ságshow, 7/7. 12.15 Nagy durranás. Am. fi lmparódia (ism.) 14.00 Fe-
dőneve: Jane Doe – Egyszer fent, egyszer lent Am. krimi 15.55 Kapd
el a kölyköt  18.00 Hivatásosok  19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 A legjobb szlovák torták.
Realityshow 22.00 Amerikai pite: A szerelem Bibliája 

M1
6:00 Esély 6:30 Család-barát Hétvége 9:00 Katolikus krónika
9:40 Útmutató Hitünk közös gyökerei 10:05 Megkeresni az
embert - Don Bosco Iskolaház 10:30 A sokszínű vallás 10:45
Ortodox magazin 11:10 Evangélikus ifjúsági műsor 11:15 Re-
formátus egység - Vajdaság 11:40 Zsinagógák 12:00 Hírek
12:05 Világ+Kép 12:35 Így készült 13:25 Telesport 14:00
KorTárs 14:30 Séf 14:50 Díszkíséret 16:30 Varázslók a Wa-
verly helyből 18:05 Elcserélt lányok 18:50 A Lényeg 19:30
Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás

M2
8:15 Rajzfilmsorozatok 13:15 Táncakadémia 13:40 Csajok a zŰr-
ből 14:05 Enid Blyton 16:20 Ókori kalandok 16:50 Geronimo Stil-
ton 17:15 Raju, a riksa 17:20 Állatkerti óvoda 17:50 Engedjétek
hozzám 18:00 Rudi, malac a családban 18:30 Gyerek Híradó
18:35 Mese Bolt 18:45 Vízipók csodapók 18:50 Maja, a mé-
hecske 19:15 Nils Holgersson 19:40  Postás Pat 20:00 Híradó
20:29 Sporthírek 20:34 Időjárás 20:35 Doc Martin 21:25 Itt járt
Mátyás király... 22:25 Varázslók a Waverly helyből

DUNA
7:00 Életem Afrika 7:35 Világ-nézet 8:30 Élő világegyház
9:00 Hagyaték 9:30 Akadálytalanul 10:00 Lyukasóra 10:30
Határtalanul magyar 11:00 Római katolikus szentmise 12:00
Híradó 12:15 Ízőrzők: Liptód 12:50 Rákóczi hadnagya 14:35
Szerelmes földrajz 15:05 Hazajáró 15:35 Mága Zoltán - Bu-
dapesti újévi koncert 16:35 Régi nyár 18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Heti Hírmondó 19:05 Önök
kérték! 20:00 Özvegy és leánya 21:00 Csillagosok, katonák
22:25 Klubszoba 23:20 Dunasport 23:40 Fekete Dália

6:50 Tv2 matiné 10:10 Astro-Világ 11:15  EgészségMánia
11:45 Stahl konyhája 12:15 Több mint TestŐr 12:45 Zsaru-
vér 13:45 Hawaii Five 14:45 Lángoló Chicago 15:45 Pókem-
ber 3. 18:30 Tények 19:00 Napló 21:55 A rend őrzője 23:45
My Blueberry Nights

7:00 Kölyökklub 10:05 EgészségKalauz 10:45 Teleshop 11:45
Gasztrotúra 12:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lel-
kek 12:45 Havazin 13:25 Tuti gimi 14:15 Éjjel-nappal Buda-
pest 16:10 Kutyahideg 18:30 Híradó 19:00 Cobra 11 20:00
Nászfrász 21:50 Börtönvonat Yumába 0:15 Portré

STORY TV
7:10 Gyilkos sorok 8:00 Murdoch nyomozó rejtélyei 10:30
Dallas 11:30 Dallas 13:30 Jim szerint a világ 14:00 Jim szerint

a világ 14:30 Fapados történetek 15:00 Álomhajó 17:00 A
Vatikán ügynöke 18:00 Columbo: A bűn jelöltje 20:00 Down-
ton Abbey 21:05 Huhogók

9:05 A szegények hercege 12:00 Trója 15:00 Space Jam -
Zűr az űrben 16:40 A szállító 18:30 Az ötödik elem 21:00
Harcosok klubja 23:50 Kill Bill

VIASAT
5:50 Chicago Hope Kórház  6:45 Chicago Hope Kórház 7:40 A
nagy házalakítás 8:35 A nagy házalakítás 9:35 Lucky Luke
11:50  Sztárkoktél 12:20 Roxanne 14:25 Cserebere szerelem
16:15 Szerelmünk lapjai 18:35 Nyered, ha mered 20:00 CSI: A
helyszínelők 21:00 CSI: New York-i helyszínelők 21:55 Hannibal

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.35 Józan ész mindenekfelett 9.05
Darazsak a kaptárban. 7/4. 9.35 Horgászmagazin 10.05 Föl-
dünk felülnézetből 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés
a hivatalokban 13.30 Titkok kertje15.10 Filmmúzeum. Ha
lenne egy nőm. Szlov. film 16.45 Postaláda 17.50 Fő, hogy
szeretjük egymást 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport-
hírek, időjárás 20.10 Az ökölvívó és a szépségkirálynő 2/1–
2. 23.50 Sporthíradó

STV :2
9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A szlovákai
falvak enciklopédiája. Sebechleby 9.55 Felesleges gyötrődés
11.00 Viliam Turčány jubilál. Portréfi lm 11.30 Kovlad ajándéka.
12.55 Apokalipszis – A második világháború, 3. 13.50 Egyházi
magazin 14.15 A szó  14.30 Východnái Folklórfesztivál 15.50
Őrangyalok 16.15 Família. Magazin 16.45 Táncosok gálaestje
18.00 Évekkel ezelőtt... 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40
Kulturális körkép 20.00 Dokumentumfi lmklub. A Monsanto
társaság  21.50 Lefújva Sportmagazin 22.15 Egészen Ašig

MARKÍZA
7.45 Madagaszkár pingvinei 8.10 Pokoli tizenegyes Ném. víg-
játék 10.10 Jim szerint a világ 9–10. 11.00 Fuss, dagi, fuss!
Am. fi lmvígjáték 13.00 Testre szabva  13.50 Trauma15.40
Trója. 1–2. 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Szupersztár 22.00 Step Up 2.

JOJ
7.10 Drágaságom 9.20 Fantasztikus torták 10.20 Hol volt,
hol nem volt  11.25 A hidegsebész 12.20 Tűzhányó. Am. ka-
tasztrófafi lm 14.40 Vörös sas  17.25 Bučekék – Nap, széna,
falu 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30
Labirintus.  2/1–2.

CSütörtöK, február �� Szombat, február �� VaSárnaP, február ��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó, sport 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztro-
angyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők. 15.05 Banán, pumpa,
kurbli. 16.00 Boston Legal 16.45 Acu hercegnő. 17.30 Jövő-időben
17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30
Híradó este, sport 20.10 Időjárás 20.15 Casting a javából 22.05 Az
ESTE 22.40 Jack és Jill.

M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean,
12.55 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub. 14.15 Az idő
kalandorai 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az idő kalandorai.
15.30 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan 16.50 Raju, a
riksa. 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou. 17.45 Kérem a következőt
18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35
Családom és egyéb emberfajták. 21.00 Hűség a melódiához. 21.50
Operettalbum 22.15 Casting minden 0.00 Zöld Tea

DUNA
6.35 Rondo 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Talpalatnyi zöld
9.05 Közbeszéd 9.30 Néprajzi értékeink 9.45 Fejezetek Magyaror-
szág közlekedéstörténetéből. 10.15 Balatoni utazás 10.55 Angyal-
bőrben 12.00 Híradó 12.10 Helló, Doki! 13.00 Kívánságkosár 15.00 A
világ metrói 16.00 Hitvallók és ügynökök 16.30 Térkép 17.05 MacGy-
ver. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55
Csillagjegyek. 20.45 Hírek, sport 21.00 És mégis mozog a föld.  22.00
Kultikon 22.20 Wallander 23.50 Koncertek az A38 Hajón. Moriarty

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában. 13.00
Doki. 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó,
16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok, 46. 20.25 Bűnök és szerelmek, 35. 21.00 Jóban-
rosszban 21.30 Bridget Jone: Mindjárt megőrülök! 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 13. 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel
13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.35 Fókusz 15.20
Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában. 18.30 RTL
híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest, 10. 20.05 Fókusz 20.50 Barátok
közt 21.25 A zöld íjász. 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az egység III., 4.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyor-
szág. 17.00 Poirot-novellák. 18.00 Dallas. 19.05 Foyle háborúja. 21.00
Született feleségek 23.00 Hotel Babylon, 2. 

12.45 Kisvárosi gyilkosságok 14.50 Szuperhekusok. 16.50 Rendőraka-
démia 18.35 Columbo 20.10 A Függetlenség napja. 23.00 Napfény.

VIASAT
6.20 Gyilkos sorok  8.15 Harmadik műszak 9.10 Don Camillo 11.15 A
dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok 13.15 Szívek szállo-
dája 14.10 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00
A cég hangja. 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi
– meg egy kicsi 21.25 Dante pokla. 23.25 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.30 Híradó, sporthírek 8.30 Galileo 9.10 Párbaj. Vetélkedő 9.40 Csa-
ládi vetélkedő 10.25 A körzet. Am. krimisor., 1. 11.10 Viharos szerelem
V., 54. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15
Kachora – Az ártatlan szökevény Arg. sor., 84. 15.05 Quinn doktornő
V. Am. sor. 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem VI. Ném.
sor., 67. 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek
20.10 Poplegendák 22.10 Volt egyszer egy Amerika... Am.–ol. krimi-
film, 2/1. 

STV :2
8.30 Urali mesék 9.10 A Naprendszer csodái. Földön kívüli élet 10.00
A tudomány spektruma 10.30 Romamagazin 10.55 Fókusz 11.25 A
természet közelről 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.20 Anya
tudja a legjobban 13.45 Gottšalk. 15.10 Cserkészek világnapja 15.40
Labdarúgó Európa Liga 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak
enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Kon-
tinenseken át 20.50 Família. 21.20 Brazil. 23.40 Sporthíradó 23.50
Pozsonyi Zenei Ünnepségek 2006

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor. 9.40 Forró vér 10.45 Menekülő csa-
lád 12.30 Rex felügyelő 13.25 Döglött akták 14.15 Monk – Flúgos
nyomozó 15.10 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.55 Forr a bor. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-je-
lentés 20.20 Eredet.  23.25 War. 

JOJ
6.00 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.55 Panelházi történetek. 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talkshow 14.00 Bí-
rósági akták 15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás
20.30 Panelházi történetek. 21.30 Tűz és jég. 23.30 Bővér szálló.

PénteK, február ��

Casting minden • 22.15 • M2
Novai Rezső (Kern András) egy hajdan
szebb napokat látott dalszerző és énekes.
Ormos Katinak (Oláh Ibolya) minden fur-
fangjára szüksége van, hogy meggyőzze
Rezsőt, készítse fel őt egy dalversenyre.

Tango (Sylvester Stallone) és Cash (Kurt
Russell) két belevaló zsaru. Örökös vetél-
kedésük célja: ismerje el a másik, hogy ő
a nyomozók legjobbika. Ám amikor csap-
dába kerülnek, kénytelenek összefogni.

tango és Cash • 21.25 • rtl KlUB

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a szülinapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged.“
Február 18-án ünnepli 40. születésnapját

Gubien Szilvia.
Nagyon sok boldogságot kíván 

férjed István, fiad Ákos és édesanyád.

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani 

a komáromfüssi Vöröskeresztnek és 
mindenkinek, aki február 7-én 

felajánlotta az önkéntes véradást 
Mahala László részére.

Hálás köszönet mindenkinek.

A Mahala család.

„Ha jő az este,
S megjelennek a csillagok,
Hidd el, ma neked ragyognak,
És az égre azt írják:
Boldog születésnapot! – édesanyánk“.

Február 25-én ünnepli 70. születésnapját
Markovics Magdolna

Keszegfalván
Születésnapod alkalmából nem kívá-

nunk egyebet, csendes lépteid kísérje
szeretet, szívedben béke, lelkedben
nyugalom, légy boldog ezen a szép
napon! Szerető családod

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Február 20-án ünnepli 
30. születésnapját 

Vaštag Rita
Ógyallán. 

E szép ünnep alkalmából jó 
egészséget, boldogságot kíván

neki az egész rokonság.

Abrutális őszinteségéről híres Cser-
nus doktorról jól tudjuk, hogy min-

dig érzékeny, kényes témákhoz nyúl.
Ezúttal sem lesz ez másképp, hisz a
népszerű előadó/pszichiáter az örök
témát: férfi és nő kapcsolatát boncol-
gatja.

Dr. Csernus Imre március 12-én, ked-
den „Nemek harca“ címmel tart előadást
Komáromban, a Matica-házban. Ahogy
már megszokhattuk tőle, most sem fogja
kímélni kérdéseivel, meglátásaival a kí-
váncsi nézőket- az előadás interaktív
lesz.

„Nézzük meg ezt a kijelentést: ‘szere-
tem őt úgy, ahogy van’. Aztán amikor azt
kérem, hogy soroljon föl nekem néhány
olyan tulajdonságot, amit nem tud tisz-
telni a párjában, akkor már sorolja is egyi-
ket a másik után… Két percen belül egy
hatalmas ellentmondás. ‘Szeretem őt úgy,
ahogy van, de ezért és ezért nem tudom
tisztelni.’ Akkor ez most micsoda? Ez a tá-
maszkodás. Ma a párkapcsolatok jelentős
része nem a kölcsönös kiegyensúlyozott-
ságon alapul, hanem az egymásra tá-
maszkodáson. Nem egymásért élnek a
felek, hanem egymás mellett. Holott egy-
más mellett a jó és a rossz szomszédok
szoktak élni – alapesetben. Egymással?
Az más. Társas magány” – írja a pszichi-
áter.

A helyszínen felállított könyves standon
kedvezményes áron lehet megvásárolni

Dr. Csernus Imre könyveit, melyet a Doki
kérésre szívesen dedikál. 

Játék Dr. Csernus-belépőkért!

Olvasóink is nyerhetnek páros jegyet,
amennyiben válaszolnak kérdésünkre:

Mi a címe Dr. Csernus legutóbbi
könyvének?

A helyes válaszokat  a DELTA hetilap
szerkesztőségébe (Františkánov 22., Ko-
márno 945 01 címre) vagy a del-
takn@gmail.com email-címre küldjék, feb-
ruár 27-ig. A nyertesek névsorát a március
4-i számunkban közöljük.

Jegyek vásárolhatók: 
Madách könyvesbolt – Komárom
DiDEROT-könyvesbolt-Komárom
Tel: 0042135 7731 904, (035) 7701 152
Jegyár: 9 €
Információ: 0948/699-293

Dr. Csernus Imre Komáromban!
Február 24-én ünnepli 75. születésnapját 

Rajnoha Ibolya 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
kívánjuk, hogy a Jóisten
ajándékozza meg további
erővel, egészséggel és ál-

dása kísérje őt élete minden
napján. Köszönti őt: élettársa

Laci, lánya Erzsike, veje unokái, unoka-
veje és ölelő dédunokája Tivadar.
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www.chevrolet.sk   Info 0800 606 607
Chevrolet Cruze  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,5-7,4 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 117-174 g/km. Chevrolet Orlando  – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 139-186 g/km. 
A feltüntetett kínálat a Cruze és Orlando kiválasztott modelljeire érvényes a Chevrolet Finance felhasználása esetén.

HoFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01  komárno, 

tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk

Hatchback egészíti ki a díjazott sedant 
több mint 1,5 millió ügyfél
El. irányítható elülső ablakok   6 airbag, ABS
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
távirányítható központi zár
A kormány és az elülső ülések magassági 
állíthatósága

A legmegfelelőbb idő új Autó 
vásárlásárA? ÉPPen most!
győződjön meg rólA!

FinAnSzíRozáS
nEgyEDRéSzEnként Az áR EMEléSE nélkül,
éS kEDvEzMény EgéSzEn 2 530 €-ig!

Családi gépkocsi modern dizájnnal
7 ülés három sorban (6 airbag, ABS)
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
A sofőrülés magassági állíthatósága
El. irányítható elülső ablakok

CHEVROLET CRUZE

CHEVROLET ORLANDO
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SPORT
Mint ahogy arról már egyik előző szá-

munkban beszámoltunk, Kele Géza, régi-
ónk neves hosszútávfutója, a BSI - Budapest
Sport Iroda szlovákiai futónagykövete, tavaly
november 18-án lefutotta élete 100. maratoni-
ját. Akkor az ünneplés elmaradt, hiszen jöttek
az edzések és még néhány verseny, de legfő-
képpen a futás népszerűsítése a régióban. Va-
sárnap, február 10-én aztán az ünneplésre is
sor került Dunamocson, de stílusosan, a futás
itt sem maradt el. A jubiláns meghívta több ba-
rátját, akikkel megannyi versenyen vettek
részt, s akik a hosszútávfutókra jellemző
őszinte barátsággal szurkoltak Gézának, hogy
teljesítse egyik, de messze nem utolsó nagy
álmát.

A rendezvényen 21 futótársa jelent meg, köztük
egy világbajnok és egy világcsúcstartó, de ott vol-
tak tisztelői és barátai Budapestről, Kecskemétről,
Dél-Komáromból, Gútáról, Dunaszerdahelyről,
Galántáról, Lekérről, Ógyalláról és természete-
sen Komáromból és környékéről. Mivel is kezd
ünnepelni a hosszútávfutó? Nos, természetesen
futással. A 21 fős mezőny délelőtt 10 órakor vágott
neki a 20 kilométeres távnak, és az sem volt aka-
dály, hogy nagy pelyhekben hullott a hó, süvített
a hideg szél. „Ez egy profi csapat, és azt a szél-
sőséges időjárás sem tántoríthatja el a futástól” –
jegyezte meg az ünnepelt, amikor futás közben
végignézett futótársain. Először Dunamocs utcáin
tett meg egy kört a „csapat”, hiszen Géza egyik
terve az volt, hogy futás közben mutatja be falu-
ját barátainak. Aztán kiértek a Duna partjára, és
áthaladva a „kastélyok falujának”,  Karvának főte-
rén, Csenkén, 10 kilométer után vették az irányt
vissza Dunamocs felé. Pontosan ez az a táv, ame-
lyet Kele Géza, szinte napi rendszerességgel, ed-
zésként teljesít. „Gyönyörű volt. Behavazott fák,
havas táj, vadkacsa és vadlúd hangok a Duna
szigetről. Végül, a kétórás örömfutás végén, egy-
szerre érkeztünk be a célba, Dunamocs főterére”
– mondta el örömmel az ünnepelt.

A futás után, már az ünnepi asztalnál, dr. Banai
Tóth Pál polgármester köszöntötte a vendégeket,
majd Kele Géza egyenként bemutatta vendégeit,
sportbarátait, megemlítve azok eddigi sportsike-
reit. Ezután következtek a vendégek felszólalásai,
először Szőnyi Ferencnek (Dél-Komárom), a tri-
atlon mexikói világcsúcstartójának beszámolója
ejtette ámulatba a résztvevőket. Aki egyszerre 38
kilométert úszik, 1800 kilométert kerékpározik,
majd „levezetésként” 422 kilométert fut, annak
teljesítménye több mint csodálatraméltó. Néhány
hónappal ezelőtt, Szőnyi Ferenc 5000 kilométert
tekert át Amerikán! És amit zárszavában mon-
dott, az igencsak megszívlelendő: „Minden fej-
ben dől el, ha elhiszed, akkor meg is csinálod”.

A dunaszerdahelyi Bögi Sándor ultrafutó nem
kevésbé teljesítményére lehet büszke. A három-
szoros Spártai Hős, egyszerre futotta le a 246 ki-
lométeres távot, a hatnapos futás világbajnoka,
ahol 705 kilométert futott. Mindezt annak elle-
nére, hogy elmúlt hatvanéves. „Nagyon divatos
dolog lett siránkozni, siránkoznak sokan is. Itt fáj,
ott fáj, de én meg azt mondom, hogy csinálni kell,
sportolni, és nem sajnáltatni magunkat. 10-12 óra
futás után, bármennyire hihetetlen, az ember már
mindent kibír” – mondta el hallgatóságának. 

Zsélyi Zoltán (Gúta) maratoni futó egy vidám
verset is írt erre az alkalomra a „híres Géza fal-
váról”, tehát Dunamocsról, Kele Géza falujáról. A
versben, ugyanis a falu elöljárósága „Gézafal-
vára” nevezte el a már híres futójáról is ismertté
vált községet, sőt, a szőlősgazdák új szőlőfajtát is
nevezetek el róla, „Gézagyöngye” néven. Ez a
vers óriási sikert aratott, az egyébként is már te-
tőfoka felé hágó hangulatban. A bogyai maratoni
futónő Ravasz Eszter saját készítésű tortával ked-
veskedett az ünnepeltnek, a dunaszerdahelyi ba-
rátok pedig egy erre az alkalomra készíttetett ku-
pával kedveskedtek. Ahogy Gézát ismerjük, talán
a legnagyobb örömöt az Jókai Zsolt (Dunamocs -
Komárom) szerezte ezen a napon, aki ezzel a re-
mek csapattal lefutotta élete első 20 kilométerét.
„Nagyon jól bírtam, hiszen remek futók segítettek

tanácsokkal. A hallott beszámolók pedig egy
életre szóló motivációt adtak számomra” – mondta
el a boldog versenyző.

Lakatos István maratoni futó, a BSI-Budapest
Sport Iroda marketing munkatársa, a futónagykö-
vet projekt koordinátora felszólalásában többek
közt elmondta: „Ilyen remek és lelkes futóközös-
ségre volna szükség az egész országban, mint
amilyet Kele Géza Komáromban és környékén ki-
alakított és összetart. Ez a mai dunamocsi ösz-
szejövetel még abban is különleges, hogy nem-
csak helyi futók, de távolabbi régiók futói is jelen
vannak. Látszik, hogy a jelenlévők nemcsak a fu-
tást, de Gézát is nagyon szeretik”. Ehhez talán
nem is kell kommentár.

És mit mondott az ünnepelt lapunknak a jövőt
illetően? „Ahhoz, hogy tovább folytassam, meg-
van a kellő akarat. Már csak támogató kellene,
aki ebben a sportágban felfedezi a reklám és
üzleti lehetőségeket. Nemsokára körbefutom a
Balatont, ami 202 kilométer. Az is lehet, hogy
csak a fél távot teljesítem, mint tavaly, ez a maj-
dani körülmények függvénye. Aztán következik
Pozsony, Bécs, Kolozsvár, Krakkó, Csaca,
Kassa, Budapest, de még sorolhatnám az idény
többi maratoni versenyét is. Ezeket a versenye-
ket százezrek látják, így nehezen tudok elkép-
zelni jobb reklámhordozót, mint a maratoni futót.
Remélem, erre majd többen felfigyelnek azok
közül, akik a sport szeretete mellett cégük rek-
lámjának is sok figyelmet szentelnek” – mondta
el Kele Géza.

Úgy legyen, és szerkesztőségünk is további
szép sikereket kíván a régió neves maratoni futó-
jának. Mi sem természetesebb, továbbra is ren-
delkezésére állunk, és a tőlünk telhető mediális tá-
mogatást megadjuk. Nincs ugyanis nagyobb öröm
számunkra, mint rendszeresen beszámolni olyan
eredményekről, teljesítményekről, mint amilyene-
ket Kele Géza elért, és vélhetően a jövőben is elér.
Túl ezen, talán közös erővel segítünk még tovább
népszerűsíteni a világ legolcsóbb sportolási lehe-
tőségét, a futást.

Futással ünnepelve
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A komáromi sportklubok ez évi támogatása
1. „Szabadság vándorai” Túrakerékpáros Egyesület 550 €
2. Komáromi Leány Röplabda Klub 4.900 €
3. FK Activ S.E. 800 €
4. ChessKom n.sz. 500 €
5. Komáromi Kajak-Kenu Klub 15.770 €
6. ABC car Karate Klub 1.550 €
7. Kárpátia Sport Polgári Társulás 300 €
8. KFC Komárom 71.400 €
9. Previs Klub Komárom 1.300 €
10. Poseidon Búvárklub 950 €
11. Kormorán Turisztikai Egyesület 300 €
12. Lodiar Vízimotoros Egyesület 600 €
13. KVP – Vízilabda Egyesület 12.950 €
14. Kormorán Vízimotoros Egyesület 1.000 €
15. Komáromi Sakk Klub 600 €
16. MBK – Városi Kosárlabda Klub 49.150 €
17. Tubertini Horgász Egyesület 300 €
18. Delta Klub Úszó Egyesület 2.600 €
19. KomKo Úszó Egyesület 3.000€
20. Power Klub Urban Komárom 600€
21. Pro SUN de Selye János n.sz. 300 €
22. Slovak Military Paintball Komárom 800 €
23. AIKIDA Szlovák Szövetség 300 €
24. Kempo Szlovák Szövetség 5.400 €
25. Steting n.sz. 850 €
26. Royal Sportlövő Klub 3.300 €
27. ŠKB Spartak Ökölvívó Klub 5.600 €
28. Birkózó Sportklub Komárom 900 €
29. Pokrok Testnevelési Egyesület 300 €
30. Spartak Tenisz Klub 1.180  €
31. Dynamo Őrsújfalu S.E. 4.110 €
32. Ipari Iskola S.E. 500 €
33. Step T.E. Komárom 3.600 €
34. Tolma Baranta Harcművészeti, Sport és Kulturális Egyesület 300 €
35. Selye János Egyetem Röplabda Klub 6.000 €
36. Spartak Röplabda Klub Komárom 14.400 €
37. Spartacus Birkózó Klub 4.200 €
38. KUNG-FU S.E. 300 €
39. Postagalamb Tenyésztő Egyesület 300 €

Az önkormányzat kellő áttanulmányozás után, elfogadta a bizottság javaslatát, így
a komáromi klubok ebben az évben a következő juttatásban részesülnek:  

ASzlovák Kupa meg-
nyerése, majd a még

hivatalban lévő baj-
nokcsapat legyőzése to-
vább növelte a komáromi
klub tekintélyét, ami ma-
gában hordozza az ellen-
felek még nagyobb igye-
kezetét a listavezető le-
győzésére. Az iglóiakét
meg különösen, hiszen
egyrészt, évek óta jó csa-
pattal rendelkeznek, más-
részt, néhány balul sike-
rült mérkőzésük után,
végre szerettek volna sa-
ját, lényegesen többet el-
váró szurkolóik előtt bizo-
nyítani.

A komáromi szurkolók leg-
nagyobb örömére, ennek a
kívánságnak teljesítését ké-
sőbbre voltak kénytelenek
elhalasztani a hazaiak.
Mindezt pusztán azért, mert
a komáromi piros-fehérek
hozták a tőlük már megszo-
kott teljesítményt, és méltón
nevükhöz, nem sok esélyt
adtak vendéglátóiknak. 

Minden egy vendég raké-
tarajttal kezdődött, amikor
szinte pillanatok alatt, 0:7 vi-
lágított az eredményjelzőn.
És bármennyire is furcsa, ez
a hétpontos előny meghatá-
rozta a találkozó végső ki-
menetelét. Ebben a sportág-
ban ugyan nem számít nagy
előnynek, de egy jó csapat-
nál döntő lehet. Most is ez
történt. A hazaiak értelem-
szerűen kapaszkodni kezd-
tek, de a komáromi csapat
nemcsak remekül védeke-
zett, s ami nagyon fontos,
dobásaik nagyobb része is
pontosan célba ért. Különö-
sen a Lowe – Simpson pá-

ros volt sikeres, mindig akkor
villantak meg, amikor a ha-
zaiak már-már érezni kezd-
ték az egyenlítés lehetősé-
gét. Persze, hasonló össze-
függésben a Bílik – Stevens
párost is meg említeni, hi-
szen játékukkal igencsak
elégedett lehetett František
Rón edző. Maga a mérkő-
zés sem látványosságában
sem színvonalában nem
lépte túl a bajnokság átlagos
színvonalát, de a komáro-
miak jogos győzelméhez
nem férhet semmilyen két-
ség.    

Sp. N. Ves – MBK Rieker
75:84 (18:27, 17:16, 23:19,
17:22)

Pontszerzők: Burke 23,
Acker 22 – Simpson 18,
Lowe 17, Bílik és Stevens
16–16, Thompson 9, Du-
bovský és Kozlík 3-3, Maslík
2.

További eredmények: B.
Bystrica – Inter 95:101, Prie -
vidza – Svit 76:79, Nitra –
Handlová 98:85. Levice –
szabadnapos volt. 

Az MBK Rieker – Léva
találkozót hétfőn játszot-
ták, így annak eredményé-
ről és eseményeiről jövő
heti számunkban tudósí-
tunk. Szerdán, február 20-
án Nyitrán lép pályára a
komáromi csapat.   

Papp Lajos 
országos bajnok 
ASzlovák Birkózó Szövetség a Madari Birkózó Klubot

bízta meg a kadettok kötöttfogású országos baj-
nokságának megszervezésével. Sajnos, a dúló influen-
zajárvány, a szélsőséges időjárás, és az abból fakadó út-
viszonyok rendesen megnyirbálták a résztvevők szá-
mát, de így is 13 klub 52 versenyzője jutott el a bajnok-
ság helyszínére. 

A minden nehézség ellenére időben megérkező kassaiak
a legtöbb versenyzőt tudták szőnyegre küldeni, és mivel
azok többségükben eredményesek is voltak, ők nyerték a
csapatok versenyét két országos bajnoki címmel. Régiónk
versenyzői is remekül megállták azonban a helyüket, hiszen
a madari Papp Lajos országos bajnoki címet szerzett a 85 ki-
logrammos súlycsoportban, de jutott még három ezüst- és
két bronzérem is. A 42 kilogrammosok versenyében a mar-
celházi Megály Arnold ugyan szintén aranyérmet szerzett, de
mivel a döntőben nem volt ellenfele, így a szabályok értel-
mében nem lehetett kihirdetni országos bajnoknak. 

Régiónk versenyzőinek eredményei:
42 kg: 1. Megály Arnold (Marcelháza)
50 kg: 2. Borka Kevin (Naszvad)
54 kg: 2. Rigó Roland (Spartacus) 
58 kg: 3. Marcinkó Nikolas (Marcelháza)
63 kg: 3. Sallai Csaba (Spartacus)
69 kg: 2. Csicsó Zoltán (Madar)
85 kg: 1. Papp Lajos (Madar) – országos bajnok

Judo

Régiónk egyetlen képviselői ebben a sportág-
ban, a Gútai Judo S.E. versenyzői több fronton is
megmérettették magukat. A diákok és serdülők a
magyarországi Oroszlányban vettek részt a Nem-
zetközi Diákolimpián, míg az ifjúságiak a honi if-
júsági I. liga rimaszombati első fordulójában lép-
tek szőnyegre. 

OROSZLÁNy
A gútai versenyzők helyezései:
28 kg: 3. Manyus Kristóf
30 kg: 1. Tóth Miklós Levente 
33 kg: 3. Angyal Márk
45 kg: 1. Szabó Máté Zoltán
60 kg: 1. Hamran Marcel     2. Szépe Zsolt 
A díjakat az Év Edzője, Csernoviczki Csaba adta át

az érmeseknek.

RIMASZOMBAT

Az influenzajárvány rendesen megtizedelte a gútai
csapatot, így mindössze öt fővel tudtak részt venni a
bajnokság első fordulójában. A Vajkai Károly, Barta-
kovics Lajos, Murányi Attila, Szabó Bálint és Murányi
Gábor felállítású csapat az ötödik helyet szerezte
meg 13 ponttal. A negyedik helyen álló bazini csapat
négypontos előnyre tett szert a gútaiakkal szemben,
akik a március 16-án Gútán megrendezésre kerülő
második fordulóban elsőszámú feladatuknak tekintik
ennek ledolgozását. 

Gútai pontszerzők:
73 kg: 2. Bartakovics Lajos
81 kg: 3. Szabó Bálint
90 kg: 2. Murányi Gábor 

HHaatt  éérreemm  aa  DDiiáákkoolliimmppiiáánn

Régiónk legsikeresebb versenyzőjének, Papp Lajosnak, a
friss országos bajnoknak Édes István, Madar Község pol-
gármestere adott át különdíjat, az érmet Lengyel Ferenc
(balra), a Szlovák Birkózó Szövetség elnöke adta át.

Magabiztos győzelem Igló otthonában
Kosárlabda

Christopher Lowe (fehérben), a komáromi csapat egyik meg-
határozó játékosa Iglón is nagyot alakított (a felvétel az MBK
– Prievidza mérkőzésen készült) Fotó: Molnár Mónika   
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Kosárlabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

Persze, ehhez még becsület-
tel végig kell játszani az alap-
szakasz utolsó hat kettős-mér-
kőzését, ami együtt tizenkét mér-
kőzést jelent. Ennek felét hazai
csarnokban játsszák le a komá-
romiak, reményeink szerint
egyre több néző előtt. A leg-
utóbbi, hazai csarnokban játszott
fordulóban óriási  élményben volt
részük a röplabdázás szerelme-
seinek. Az extraligás játékosok-
kal megtűzdelt Volley Team UNI-
CEF „B” csapatát győzte le két-
szer is drámai csatában Németh
Ödön edző csapata. Aki ott volt a
mérkőzéseken, az még ma is
annak magas színvonaláról,
nagy sportélményről beszél. 

Ezen a hétvégén, nem ki-
sebb ellenfelet fogadnak a ko-
máromiak, mint a többszörös
országos bajnokot, a VŠK Pú-
chov csapatát. 

Nézzük a komáromi csapat
eddigi statisztikáját ebben az
idényben. A csapatok 24 mér-
kőzésen vannak túl a bajnok-
ságban, a VK Spartak nyolc-
pontos előnnyel vezeti a tabel-
lát a már említett Volley Team
UNICEF „B” csapata előtt.
(Megjegyezzük, hogy ebben
nincsenek benne a múlt hétvégi
forduló eredményei, a komá-
romi csapat lapzártánk után ját-
szott Komjaticén). A komáro-
miak 21 esetben hagyták el
győztesként a pályát, három
esetben ellenfeleik bizonyultak
jobbnak. Egyetlen olyan mér-
kőzést nem vívtak viszont,
amelyen ne nyertek volna játsz-
mát, tehát a 0:3 eredmény szá-
mukra ismeretlen fogalom. El-
lenben, a 21 győztes találkozó
játszmáinak statisztikája több
mint hízelgő a komáromi csa-

patra nézve. Tizenegy esetben
nyertek 3:0 arányban, ötször
volt 3:1 és ugyancsak ötször
3:2 az eredmény. Mindez azt
mutatja, hogy az I. liga nyugati
csoportjában magabiztosan
uralja a mezőnyt.

Szombaton, tehát ismét ha-
zai csarnokban mutatkoznak be
a komáromi férfiak, mint ahogy
azt írtuk, ellenfelük a nagyon
erős puhói csapat lesz. A klub-
vezetés és a csapat játékosai
ezúton is szeretettel meghívják
szurkolóikat, de azokat is, akik
eddig nem vettek részt bajnoki
mérkőzéseiken. Szinte biztos,
hogy felejthetetlen élményben
lesz részük, ezt a két csapat
eddigi teljesítményei is garan-
tálják.

Helyszín: Komáromi Városi
Sportcsarnok

Időpont: 2013. február 23.
(szombat)

A mérkőzések kezdetei: 11
és 13 óra (A versenykiírás ér-
telmében a két mérkőzés kö-
zött minimálisan 30 percnyi pi-
henőt kell biztosítani a csapa-
toknak, így előfordulhat – öt
játszma esetében –, hogy a
második találkozó kezdete ki-
tolódik).

Belépés: DÍJTALAN
Fotó: -bör-

Naszvad/Ímely hatodik 
a Kárpát Kupán
Budapesten rendezték meg a hagyományos

Kárpát Kupa tizedik évfolyamát, amelynek
két felvidéki résztvevője is volt. Az I. ligában jól
szereplő Naszvad/Ímely a végső hatodik helyet
szerezte meg, míg a gútaiak az utolsó, tizenket-
tedik helyen fejezték be a tornát. Mentségükre
legyen mondva, hogy a torna valamennyi részt-
vevője magasabb osztályokban játszik, így in-
kább a tapasztalatszerzés volt számukra fonto-
sabb, mintsem az eredményesség. Hiszen ép-
pen a tapasztalatlanság volt az, ami az utolsó
helyre küldte Zolnai Miroslav edző csapatát,
merthogy játékukat az ellenfelek igencsak szép,
elismerő szavakkal illették. Ami mindkét csapa-
tunknak hátrányt jelentett, az a csapatok körüli
egészségügyi problémák, és munkahelyi köte-
lezettségekből fakadó játékos-elmaradás volt.

A tizenkét résztvevő csapatot négy csoportba osz-
tották be a szervezők. A naszvadi/ímelyi csapat a
„C” csoportban szerepelt, ahol Dabas és a Győri
ETO II. csapatai voltak az ellenfelek.

Dabas – Naszvad 30:39 (16:16)
Győri ETO II. - Naszvad/Ímely 32:29 (13:14)

A negyeddöntőben:
Naszvad/Ímely – Göd 30:23, így a Miškovič

György vezette naszvadi/ímelyi csapat a végső 5.-
6. helyért játszhatott.

Az 5.-6. helyért:
FTC II. - Naszvad/Ímely 37:26 (18:14)
A gútaiak, akik ugyan játszottak remek mérkőzé-

seket, sajnos nem örülhettek győzelemnek. Ellen-
feleik nem mások, mint az erdélyi Szepsiszent-
györgy (a Kárpát Kupa többszörös győztese) és a
hazai Göd csapatai
voltak.

A csoportok 
végeredményei:

„A” csoport:
1. Szekszárd
2. FTC II.
3. Ada (Vajdaság)

„B” csoport:
1. Debrecen II.
2. Beregszász 

(Kárpátalja)
3. Karcag

„C” csoport:
1. Győri ETO II.
2. Naszvad/Ímely

(Felvidék)
3. Dabas

„D” csoport:
1. Szepsiszentgyörgy (Erdély)
2. Göd
3. Gúta

A torna végeredménye:
1. Szekszárd 2. Szepsiszetgyörgy 3. Győri ETO II.

4. Debrecen II. 5. FTC II. 6. Naszvad/Ímely 7. Göd
8. Beregszász 9. Dabas 10. Ada 11. Karcag 12.
Gúta 

Lesz újabb extraligás csapata Komáromnak?

A naszvadi/ímelyi csapat leg-
tapasztaltabb játékosa, Zu-
zana Šulanová

Röplabda

Amint arról már korábban hírt adtunk, a férfiak I. ligájában
kellemes meglepetésre, különösen jól szerepel a komá-

romi VK Spartak csapata. Magabiztosan vezeti a bajnokságot,
és már most szinte biztosra vehető, hogy a csapat immár har-
madik alkalommal ott lesz azon a selejtezőtornán, amelyen el-
dől az extraligába való feljutás sorsa. Ebben az idényben
olyan csapatot sikerült felállítania a klubvezetésnek, amely
nem kis eséllyel vághat majd neki ennek a tornának. A re-
mekül összerakott gárda sorra aratja a győzelmeket hazai és
idegen csarnokokban egyaránt. Nem elképzelhetetlen tehát,
hogy ősszel, akár már a legmagasabb osztályban szurkolha-
tunk majd a komáromi fiúknak.

Befejeződtek a küzdelmek a férfiak II. ligá-
jának nyugati csoportjában. A komáromi

csapatnak ugyan nem olyanra sikeredett az
utolsó forduló ahogy azt szerette volna, de et-
től függetlenül, már ott van a hatcsapatos rá-
játszásban, amelynek küzdelmei során akár
az I. ligába való feljutást is kiharcolhatja. Füg-
getlenül annak eredményétől elmondható,
hogy egy remek baráti társaság ölti magára
hétről-hétre a fehér-fekete mezt, és nagy lel-
kesedéssel küzd a II. liga nyugati csoportjá-
nak élvonalában való legjobb helyezésért. 

Az utolsó csoportmérkőzésen:
Highlanders Komárom – Ivanka pri Dunaji

83:88 (14:23, 28:18, 18:22, 23:25)
Hazai pontszerzők: Bordács 25, Béber 16,

Riečičiar 11, Jančo 10, Farkas 8, Kasznár 6,
Toma 3, Uňatinský és Vörös 2-2.  

Fotó: Gyuricsek Attila

A Highlanders megpróbálja 

Támadnak a komáromiak (fehérben) A felvétel a
Highlanders – Domov Topoľčany mérkőzésen
készült


