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Jókai Emlékévet hirdetett a komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület

Neve soha ne merüljön feledésbe!

1911-ben Komáromban alakult kulturális társaságként, főként Jókai Mór emlékének ápolásá- rálóbizottság közösen állapíval foglalkozott. Az államfordulat után már 1919 őszén felújította tevékenységét. Kultúrháza, totta majd meg a díjazottak
múzeuma, könyvtára, szépművészeti osztálya volt, s igen sok előadást és kulturális akciót ren- sorrendjét, de csak a komáromi
dezett. Vezetésében keresztény-nemzeti szellem uralkodott. Tizenöt évvel ezelőtt az egyesület díjátadón derül fény a győztes
újraszerveződött és eredeti küldetését teljesíti.
kilétére. A JKME továbbra is
A Jókai Közművelődési és 21-én immár 9. alkalommal az egyesülettel együttműködő szorgalmazni fogja, hogy a koMúzeum Egyesület (JKME) adják át a Jókai-díjat a Kultúr- Falvak Kultúrájáért Alapítvány máromi Vmk Egressy Béni neszerdai évzáró közgyűlésén Ke- palotában, ahol Kustyán Ilona január 18-án tartott Magyar vét viselje majd és felújítják a
szegh Margit elnök gazdag te- nyugalmazott gimnáziumi ta- Kultúra Nap-gálája után a bí- Jókai emlékeket és sírokat.
Sajtótájékoztatón jelentette be a két Komárom polgármesvékenységről számolhatott be, nárnő „Jókai helye a magyar
tere, hogy idén április 26-tól május 3-ig tartanak majd a
hiszen a múlt év folyamán meg- regényirodalomban” címmel
sorrendben immár 24. Komáromi Napok. Molnár Attila,
emlékeztek Berecz Gyula szob- tart előadást, továbbá a Selye
Dél-Komárom polgármestere elmondta, hogy évtizedes
rászművészről, a Jókai-szobor János Gimnázium és a helyi
barátság köti össze Stubendek Lászlóval, ami jelentős
alkotójáról, születésének 120. Művészeti Alapiskola növenmértékben befolyásolja majd a két város még szorosabb
évfordulója alkalmából.
dékeinek és a Gaudium kórusegyüttműködését is. Ismét közös testületi üléseket szeretnéAz idei évben is az egyesület nak „Jókai és Komárom” című
nek tartani olyan döntések megvitatásakor, amelyek mindnagy gondot fordít névadója zenés-irodalmi műsorát is él- A komáromi Lehár Ferenc Polgári Társulás már három éve
két várost közvetlenül érintik. – A mai nappal egy teljesen
emlékének megőrzésére, ami- vezhetik majd a jelenlevők. A fejt ki aktív kulturális tevékenységet. Rendszeressé váltak a
új időszámítás kezdődik a két város életében – fejezte be
nek az ad aktualitást, hogy Jókai-díjat illetően elmondha- tavaszi Lehár-térzenei koncertek, a Klapka téri vasárnapi
Dél-Komárom polgármestere a felszólalását. Stubendek
190 évvel ezelőtt született Ko- tó, hogy az idei, „A kiegyezés nyilvános Lehár-nyári koncertek, s néhány hónapja neves
László, Komárom polgármestere elöljáróban kifejtette,
máromban Jókai Mór, ezért a és a századforduló kora Jókai művészek jelenlétében operettgálákat szerveznek nemcsak a
hogy az idei kulturális napok Komárom várossá válásának
közgyűlés úgy döntött, hogy írásaiban” című utolsó pályá- Komáromi járás városaiban, hanem Dél-Szlovákia más ma750. évfordulója jegyében történik majd. Ez azt jelenti,
2015-öt Jókai Emlékévnek zatukra 8 pályamű érkezett, gyarlakta városaiban. És természetesen a komáromi Tiszti
hogy a könnyed zenei műfajok mellett igyekeznek olyan
nyilvánítja, amiről két nagy- amelyekből 2 művet értékelhe- pavilon dísztermében megtartják a Lehár-bált, amelyre a hét
fesztiváljelleget biztosítani, amely akár több ezer turistát
szabású rendezvénnyel em- tetlennek tartott a bíráló bizott- végén került sor.
is Komáromba vonzana. – Ez a két város közös ünnepsége,
lékezik majd meg. Február ság. Az értékelhető 6 írás közül Az idei, immár harmadik bá- a szervezőkkel, hogy a bál jól
s éppen ezért örömmel fogadnánk a komáromiak elképlon is Klemen Terézia elnök sikerüljön. A jövőben még több
zeléseit a program összeállításához. Március 31-ig várjuk
és Ľubica Jobbágyová alelnök rendezvényt készítünk a Lehára javaslatokat, amelyeket megpróbálunk a végleges progköszöntötték az érkező vendé- hagyományok ápolására.
ramba beilleszteni. Feltétlenül törekedni fogunk arra, hogy
Decemberi keresztrejtvényeink megfejtői közül ezúttal a
geket, majd a fiatal táncosok kí- Stubendek László polgármesa két városban a jelentősebb akciók ne fedjék, hanem köszerencse Pinke Györgyi szentpéteri olvasónkra mosolysértek mindenkit a helyére. Az ter: Kellemesen meglepett a
vessék egymást – mondta Észak-Komárom polgármestere.
gott rá. A jutalomkönyvet szerkesztőségünkben veheti át
idei bál a híres Lehár operett, a Lehár-bál színvonala, nagyon
A javaslatok összegzése után készül el a 24. Komáromi Nahétfőn és kedden 9-től 15 óráig, a többi napokon 9 és 12
Mosoly országa bemutatásának jól érezzük magunkat, s a jöpok közös műsorterve.
óra között.
115. évfordulója jegyében zaj- vőben mindenben támogatni
lott, ezért kínai legyezők voltak fogjuk a Lehár Polgári Társulás
díszítésként az asztalokon, fala- rendezvényeit.
kon és a színpadon. A felhőtlen Ocsko Aladár operaénekes, a
szórakozást természetesen érté- polgári társulás új művészeti
kes műsor előzte meg, amelyet vezetője: Örülök, hogy tapasza budapesti Interoperett, vala- talataimmal támogathatom a
mint az Alfa tánczenekar adott. Lehár Polgári Társulás rendezA műsorban fellépett Szeredy vényeit, örülök, hogy itt vaKrisztina Budapestről és a ha- gyok, s a szereplésen kívül is
zai, ámbár világjáró Vadkerti jól érezzük magunkat.
Kép és szöveg:
Rimaszombatban tartotta IX. ülésszakának alakuló ülését a református zsinat. Az ünnepi is- szívére. Majd arra kért min- Imre. A már említett előadást
Dr. Bende István
tentiszteleten főtiszteletű Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok, valamint helyet- den gyülekezeti tagot, hogy egészítette ki Ocsko Aladár kasteseik letették a hivatali esküt. Az ünnepséget az egyházi méltóságok és küldöttségek mellett a vezetőket hordozzák imád- sai operaénekes előadása, akitől
megtisztelte jelenlétével többek közt Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja, Csáky ságban, mely kellő erőt ad híres Lehár- és más operettdalmajd. Thomas Fender a német lamok hangzottak el, amelyeket
Pál EP-képviselő, és Šimko József, Rimaszombat polgármestere.
református egyház nevében és a közönség vastapssal köszönt
Református a Diakonisches Werk képvise- meg. Szép gesztus volt Szeredy
Az ünnepi istentisztelet Erdé- medencei magyar református rályhágómelléki
Krisztina művésznőtől, hogy
lyi Pál vágfarkasdi lelkipász- püspökök – dr. Erdélyi Géza, Egyházkerület püspöke a Jó az letében mondott beszédet.
tor, zsinati tag magyar-szlo- Fekete Károly, Csűry István, idejében elmondott szó igével A köszöntőket vitéz Farkas a közönség között énekelve
vák-német nyelvű fohászával Zán Fábián Sándor, Csáti Szabó köszöntötte a tisztségviselőket. Gáspár, a Komáromi Reformá- táncra kérte Stubendek László
és köszöntésével kezdődött. Lajos, Halász Béla –, valamint – Nehéz sorsa van a keresztyény tus Egyházközség gondnoka polgármestert. A dél-komároAz énekek után Fazekas Lász- Miloš Klátik, Slavomír Sabol embernek, sokszor a környeze- zárta. Fekete Vince főgondnok mi Kulcsár István Szakiskola
ló püspök szolgált magyar, és Milan Krivda evangélikus tünkben is megkérdőjelezik az megköszönte a velük meg- nyolc párosa adta a nyitótánosztott gondolatokat és áldást, cot, majd a későbbiek folyamán
majd szlovák nyelvű igehir- püspökök adtak áldást. Géresi egyház szolgálatát. – mondta.
detéssel. Kifejtette, az ember Róbert magyar és Ján Semjan A továbbiakban szlovákul megköszönte a résztvevőknek, kínai ruhákban Lehár Ferenc
püspök-helyettesek, mondott köszöntőt dr. Miloš hogy osztoztak az örömükben. Mosoly országa c. operettjének
élete az imádságban a fűhöz szlovák
van hasonlítva. Életünk sok valamint Porubán Ferenc ma- Klátik, a Szlovákiai Evangéli- Köszönetet mondott az egy- dallamára Csocsoszán táncát. A
gyümölcsöt teremhet akkor, ha gyar és Július Kováč szlovák kus Egyház püspöke és dr. Ján házközségeknek is a szavazá- bál alatt megszólítottam néhány
Fazekas Juran, a Szlovák Köztársaság sokon kinyilvánított bizalo- bálozót a kérdéssel, hogy érzik
bölcs szívhez jutunk. – „Ami- főgondnokhelyettes
kor valakinek nagy terheket László újonnan beiktatott püs- Kulturális Minisztériuma Egy- mért. A püspök és főgondnok magukat a Lehár-bálon.
kell hordoznia, döntéseket kell pök vezetésével mondták el az házi Osztályának igazgatója. hálájuk jeléül feleségeiknek Klemen Terézia: Jól érezzük
hoznia, akkor ezt a bölcs szívet esküt. Az újonnan megválasz- Mindketten a példaértékű és egy-egy virágcsokrot adtak át. magunkat, mindent megtettünk
kéri Istentől. Ragaszkodnunk tottakat először dr. Fekete Ká- korrekt együttműködést emel- Az Istentiszteletet Fazekas
kell az Isten által kirajzolt roly, a Tiszántúli Református ték ki. Dr. Huszár Pál, a Dunán- László püspök magyar, szlo- Jobbra Ocsko Aladár és Kleigazságokhoz” – tette hozzá Egyházkerület elmúlt évben túli Református Egyházkerület vák és német nyelvű áldás- men Terézia az alkalmi kiálmegválasztott püspöke kiemel- főgondnoka a Magyar Refor- osztással fejezte be. A Zsinat lításon, lent a bál nyitótánca
Igehirdetésében.
Az igei üzenet után a már má- te, hogy imádkozva és dolgoz- mátus Egyház nevében szólt. IX. ülésszaka első ülésének látható
sodik ciklusukat töltő Fazekas va van értelme keresztyénynek Az örök erőforrást helyezte a folytatását február 28-ra naLászló püspököt és Fekete Vin- maradni. Csűry István, a Ki- megválasztott tisztségviselők polták el.
ce főgondnokot Csűry István, a
Királyhágómelléki Református
Egyházkerület 2009-ben megválasztott püspöke iktatta be
tisztségükbe és mondott imát
szolgálatukért. A beiktatott
A Komáromi Zsidó Hitközség az ENSZ holokauszt emléknapja és TuBiSvat ünnepe alkaltisztségviselők
szolgálatára
mából ismét rendkívül gazdag programot készített elő. Január január 25-én, 14:30-kor kezaz egyházmegyék esperesei,
dődnek azok az előadások, amelyek közvetlenül érintik a zsidóság történelmét.
illetve helyetteseik és az ünElsőként Katarína Repasová (SZK Belügyminisztériuma, Komáromi Levéltára) tart előadást A
nepségen jelen lévő Kárpátzsidó vagyon árjásítása – újdonságok a komáromi levéltár dokumentumai alapján címmel. Őt
követi majd a Selye János Egyetem történelmi tanszékvezetője, dr. hab., PhD. Simon Attila, Magyar idők a Felvidéken 1938-1945 – Az első bécsi döntés és következményei című előadása.
Az egyetemi tanár ezúttal legújabb tanulmányát ismerteti, amely könyvalakban is megjelent. Az
előadások végén TuBiSvat ünnepe alkalmából gyümölcsök lesznek a Shalom klubban.

Nagy siker volt
a komáromi III. Lehár-bál

Olvasóink figyelmébe

Az újraválasztott püspök bölcs szívet kért az Úrtól

Fazekas László maradt
a szlovákiai református püspök

Holokauszt emléknap
és TuBiSvat
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Most már hivatalos keretek között is őrzik a őseik szellemi hagyatékát

Megalakult a Komáromi Szekeresgazdák
Hagyományőrző Egyesülete

Január 14-én ünnepélyes keretek között tartották a komáromi református parókia tanácstermében a város valamikori szekeresgazdáinak leszármazottai és hagyományainak
őrzői polgári társulásának alakuló ülését, melyre szép számban érkeztek meghívottak
nemcsak helyből, hanem Magyarországról és Erdélyből is. Az alakuló ülésen felolvasták
és jóváhagyták az egyesület alapszabályzatát, majd az ünnepélyes eskütételt követően
megválasztották annak vezetőségét és elnökét annak a szekeresgazda leszármazott Farkas
Gáspárnak a személyében, aki több érdekfeszítő előadást tartott már a hajdani elődök
életviteléről, a város érdekében végzett tevékenységéről.
Mint ismeretes, Komárom város történetéhez, régi dicsőségéhez szervesen kapcsolódik
egy különleges nemesi rend, a
szekeresgazdák meglehetősen
zárt közössége. A komáromi
szekeresgazdák, mint naszádosok és csajkások vitézségükért
a török háborúk után kapták
armális nemességüket a császártól. Mindez ugyan nemesi
előjogokat, így a kardhordás
jogát is biztosította számukra,
de birtokkal nem járt.
Három
komáromi
családról tudunk, melyek ebben az időben
jutottak nemesi rangra, így a zétényi Csukás (ennek a családnak a leszármazottja
Farkas Gáspár is),
a Dózsa, valamint a
Tóth család. A gazdák
egy része földműveléssel foglalkozott, a
többiek pedig lovaikkal, szekereikkel fuvarozást vállaltak, hajót vontattak Győrbe,
de eljutottak, Bécsig,
Regensburgig, Ulmig is. Szekereik gabonát, sót, bort szállítottak. Húztak továbbá liptói, túróci és trencséni tutajokat is, gútai
és kamocsai káposztásdereglyéket, földhordást vállaltak a
komáromi erődítményekhez és
a Duna-hidakhoz, töltésekhez.
A hajóvontatás fénykora a 18.
század végére és a 19. századra
tehető. A 20. században, 1940re viszont megszűnt és ez nagy
törést jelentett a közösség éle
tében, hiszen a hajóvontatás

Koppánymonostorról, halat, vizát Bécsbe, és a francia királyi
udvarba. Fuvaroztak továbbá
építőanyagot, épületfát, jeget,
ivóvizet, márványt és gránitot
Süttőről, Lábatlanról.
A komáromi szekeresgazdáknak rendkívül komoly érdemük
volt a református templom építésében. Amikor II. József türelmi rendeletével új korszakot
nyitott a kálvinisták vallásgyakorlásának lehetőségeiben, a

gazdák rendkívüli mértékben
segítették a templom épülését.
Egyrészt gyűjtést szerveztek,
felajánlották komoly értéket
képviselő ezüst menteláncaikat és gombjaikat, asszonyaik
pedig az ékszereiket. A másik
komoly segítséget az építőanyag ingyenes fuvarozása jelentette. A komáromi szekeresgazdák 200 szekérrel mentek
Boszniába és Hercegovinába
vörösfenyő szálfákért, s volt
idő, amikor 100-120 szekér

A szekeresgazdáknak lovasbandériumuk is volt, mely csak
bizonyos jeles alkalmakra állt
össze. Tagjai rendkívüli látványt nyújtottak díszes ezüstgombos, menteláncos, asztra
hámprémes
öltözetükben,
karddal az oldalukon, aranyhímzéses nyeregtakarós lovaikon. A nyeregtakaróra a tulajdonos monogramja és a nemesi
privilégium szimbóluma, az
ötágú korona volt ráhímezve.

A bandérium utoljára Horthy
kormányzó komáromi bevonulásakor vonult ki.
A szekeresgazdák tevékenységének végét a gőzhajózás,
a vasút és a teherautók megjelenése jelentette. A háború
után zömüket kitelepítették,
vagyonukat elvették, szövetkezetbe kényszerítették őket,
zárt közösségüket házaik
bontásra ítélésével megszüntették. Mindezek ellenére
azonban ez a gazdag és nem-

csak a leszármazottak, hanem
a város története szempontjából is páratlanul értékes
szekeresgazda örökség máig
élő, féltve őrzött és ápolt hagyomány. Őrzik és ápolják
egyrészt a Csukás, Mórocz,
Móric, Berza, Rácz, Gulyás,
Kelemen és Kecskés családok
leszármazottai, s most már hivatalos keretek között az általuk létrehozott polgári társulás, melynek soraiba szívesen
várnak nemcsak leszármazottakat, hanem mindenkit, aki
elfogadja annak alapszabályzatát és elveit, s magáévá teszi a szekeresgazda ősök értékrendjét, hitvallását.
-nkzs-

Fügedi Jenő nyolcvanéves

Február 23-án ünnepli Komárom egyik nagy festőművésze,
Fügedi Jenő 80. születésnapját. A parasztcsaládból származó
festő már gyermekkorában megismerkedett az élet nehézségeivel. A második világháború befejezése után festő – mázoló
szakmát tanult. 18 éves koráig eszébe sem jutott, hogy művészet létezik a világon. Ekkor került kezébe a Ludas Matyi
egyik száma. A szórakoztató hetilap rajzai indították el benne
azt a gondolatot, hogy ő is tudna hasonlókat rajzolni. Mind
maga, mind környezete meglepetéssel vette észre rajzolótehetségét. Ekkor indult el Fügedi Jenő a művésszé válás útján.
A csendes, szerény, halk szavú
fiatalember mindent megragadott, hogy képezze magát.
Kijárta az amatőr művészet iskoláját. Pályáján az első segítő
kezet Frantisek Chrastektől és
a komáromi származású Pleidell Jánostól kapta. De sokat
tanult Dušan Valockytól, Várakozó Ottótól, Rudolf Filótól és
Zmeták Ernőtől is.
1971 és 1974 között rendszeresen részt vett a hajdúböszörményi Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep munkájában, majd
évente más alkotótáborokba is
ellátogatott.
Közben számtalan önálló és
közös kiállításon mutatkozott
be a nagyközönségnek. Több
rangos elismerésben részesült,
s képei nemcsak Európa-szerte
díszítik lakások, kiállítótermek
falait, de eljutottak a tengeren
túlra, Amerikába is.
A jubiláló művészhez mindig közel állt az önképzés és
a testedzés, mert azt vallotta,
hogy csak ép testben lehet ép
lélek. Gazdag művészettörté
neti könyvtárából tanulta meg,
hogy több ezernyi év eredményeit nem szabad eltékozolni új
elméletek múló divatjáért.
Fügedi Jenő széles skálájú alkotóművész. Ceruza- és tusrajzok, pasztellek, akvarellek,
olajképek gazdagítják életművét, de alkalmazta a kombinált
technikát is. Annak ellenére,
hogy alkotásain realista módon
ábrázolja a bennünket körülvevő világot, képei mégsem „fotók”, hanem bennük van a festő
által megfogalmazott művészi
többlet.
Tájképein megörökíti Komárom immár lebontott épületeit,
régi utcáit, a hidat, a Vág és a

Duna partját, a kikötőt, Komárom környékének fehér falú
parasztházait, Szlovákia szépségeit, hegyeit, Magyarország,
Csehország különféle tájait.
Csendéletei is szuggesztív hatással vannak a nézőre.
Életművében külön helyet foglalnak el önarcképei. Számtalan változatban festette már le
saját magát: kalapban, sapkában, szemüveggel, különböző
nézetből, mégis megunhatatlan
sorát nyújtja önvallomásainak.
Valamennyi képen ott van a
jóságos, elrévedő, kutató szempár, az anatómiailag tökéletesen kidolgozott arc, s a művész
egyéniségét meghatározó szakáll és bajusz. Úgy gondolom,
hogy több száz önarcképével
egyedülálló művésztársai köré
ben.
Ebből az alkalomból nemcsak
mint a festő barátja és tisztelője, de városunk művészetbarátai nevében is köszöntöm a
jubiláló Fügedi Jenőt, s kívánunk neki lankadatlan alkotókedvet.
Dr. Egriné dr.T. Szonja

Csukás László, a néhai szekeresgazdák egyik leszármazottja

jól jövedelmező foglalkozás
volt, megalapozta a szekeresgazdák vagyonosságát. A hajókat kettesével összekötve árral
szemben vontatták a Dunának
azon a partján, ahol kisebb
volt a sodrás. A teher nagysága
szerint 10-19 pár ló vontatott
megközelítőleg 15 kilométeres
sebességgel. A gazdák a vontatáshoz rokoni alapon csoportot
alkottak, melynek vezetőjét a
tudása szerint választották. Az
1820-as években 43 komáromi gazda élt fuvarozásból, akik
személyszállítást is vállaltak
akár Párizsig is, bort szállítottak Neszmélyről, Mórról,

indult a kiváló minőségű tatai
tégláért. A zárt, összetartó közösséget alkotó gazdák mindig is gyakorolták vallásukat,
még a vallásüldöztetés idején
is. A Károli-féle Biblia és az
imádságoskönyv minden házban ott volt, s természetesen
olvasták is. Szigorú erkölcsi
szabályok szerint éltek, erősen
összetartottak, őrizték ősi hagyományaikat. Gazdag kulturális tevékenységet is folytattak,
énekkaruk volt, a szekeresgazda ifjak és lányok pedig aktív
tagjai voltak a komáromi református ifjúsági egyesület színjátszócsoportjának.

Köszöntő
Január 22-én ünnepli 80. születésnapját
a szeretett édesanya, anyós és nagymama

özv. Németh Lajosné
szül. Néveri Teréz
Nagyszigeten.

E szép ünnep alkalmából
szerettei körében hosszan tartó,
boldog életet, erőt és jó egészséget kíván
fiai Béla és Lajos, menye Ancsi,
unokája Tomi barátnőjével, Zsuzsival.

Van élet a kölcsön után?

Egyre több az olyan család, vagy egyedülálló személy, aki kölcsönei halmozódásával
küzd. Sajnálatos módon sok az olyan ügyeskedő vállalkozói csoport, amely a banki
szférában él vissza az emberek hiszékenységével, bizalmával. Nem is olyan régen
rendkívül kedvező törtlesztéssel kínáltak fel Komáromban is kölcsönöket, amelyek
„alaptétele”, vagyis mintegy 500 euró befizetése után derült ki, hogy pénzt a hitelfelvevő csak akkor kap, ha „sor kerül rá”. Úgy tűnik, a szélhámosok ötletháza kimeríthetetlen, miközben aki anyagi nehézségbe kerül, még jobban eladósodik.
– Valójában nincs másra
szükség, mint kellő előrelátásra és természetesen óvatosságra. A különböző bankok
ügyelnek arra, hogy védjék
saját esetleges befektetéseiket,
vagyis az általuk utalandó kölcsön megtérítését, egymással
kapcsolatban állnak, s így pillanatok alatt kiderítik, hogy ügyfelüknek nincs-e más bankokkal szemben adóssága, illetve
egy másik kölcsön folyamatos
fizetésére van-e kellő bevétele.
Sokkal veszélyesebb nem banki pénzügyi csoporttal szerződést kötni, mert bizony ott van
az a bizonyos „apróbetűs” rész,
amelynek nem ismerete következtében a felvett kölcsön
többszörösét kell visszafizetni – magyarázza Horecsnyík
Melinda, aki egy nonprofit

szervezetben dolgozik. – Kevesen tudják, hogy komáromi
székhelyű szervezetünk éppen
az ilyen esetek megelőzésére
specializálódott. Nem kell más,
mint hogy a szerződés aláírása
előtt a kölcsönt kérő eljöjjön
hivatalunkba, ahol átvizsgáljuk
a szerződés feltételeit, illetve
az ügyfélnek elmondjuk azt is,
hogy milyen veszélyekkel kell
számolnia a törlesztések esetleges elmaradásakor.
Melinda szomorúan meséli, hogy nagyon sok esetben
szembesültek a kölcsönt felvevők azzal, hogy 2-3 ezer
eurós elmaradás miatt lakásuk,
családi házuk került árverésre.
Az végrehajtóknak ugyanis két
csoportjuk van, egyrészt az államilag kinevezettek, akik a
bírósági határozatok teljesíté-

sére ügyelnek, s azok a cégek,
amelyek lényegében a nem
banki jellegű pénzintézetek
pénzbehajtását végzik. A komáromi iroda azonban ezekben
az esetekben is tud segítséget
nyújtani.
– Valójában mi egy fogyasztóvédelmi
tevékenységet
folytatunk, s így az esetlegesen vészhelyzetbe került kölcsönzők, ha idejében fordulnak hozzánk, több lehetőség
közül is választhatnak. Volt
olyan esetünk, amikor a végrehajtásról kiderült, hogy azt
jogtalanul rendelte el a nem
banki pénzintézet, s amikor javaslatot tettünk a bírósági per
megkezdésére, hirtelenjében
a pénzintézet visszavonta az
árverezést, s elfogadta ügyfele
részletfizetési ajánlatát.

Nagyon sok esetben az is előfordul, hogy a becsületes hitelfelvevő valamilyen külső
ok miatt (munka elvesztése,
betegség) nem tudja fizetni a
kölcsönét, adós viszont nem
akar maradni, ezért elfogadja
egy nem banki csoport hitelátütemezési ajánlatát. Csak később veszi észre, hogy ez sokkal többe kerül neki, mintha a
kölcsönt korábban biztosító
banktól kért volna részletfizetési átcsoportosítást. A becsületes törlesztő így olyan hitelhalmozásba kerülhet, amelyből
élete végéig nem tud kikerülni.
Halála esetén viszont a pénzbehajtók továbbra is könyörtelenek, a rokonok örökségéből
veszik el a részüket, természetesen kamatos kamattal.
– Mindenki kerülhet olyan
helyzetbe, hogy hirtelenjében
pénzzavarba kerül, s kétségbeesésében rossz döntést hoz.
Hogy ez ne történhessen meg,
hitelfelvétel előtt hívjanak
bennünket a 0908 339 196-os
telefonszámon – zárta a beszélgetést Horecsnyík Melinda ügyvezető.
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Az Öregdiákok és Tanárok Baráti Körének tevékenységéről

Őrzik és gazdagítják
a magyar gimnázium hagyományait
A 2004-ben megalakult Komáromi Magyar Gimnázium
Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre – a „kör” pénzével való gazdálkodás okozta gondok miatt – 2009-ben új
alapszabályzattal, nevet változtatva – az SZK Belügyminisztériumában A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre Polgári Társulás név alatt lett
bejegyezve. Baráti Körünknek, mint minden más polgári társulásnak, van törvényes alapszabályzata, a tagság által megválasztott (előírtan) háromtagú elnöksége – MUDr. Viola Pál
elnök, Fehér István alelnök, Slančík Zsuzsanna pénztáros – s
csakúgy az előírásoknak megfelelően, ellenőrző bizottsága,
melynek elnöke dr. Körtvélyesi Piroska.
Az alapszabályzatból eredően ta el a gimnazista generációk
a „kör” fő tevékenysége a talál- (10.) jubileumi nagytalálkozókozók (a vezetőség havonkén- jának szervezését és az „Öregti összejövetelei, a júniusi (a diák” decemberi számának előhónap első szombatján) az ún. készítését;
nagytalálkozó, és az októberi Decemberben
megjelentette
(a hónap harmadik szombat- a soron következő Komáromi
ján) taggyűlés) szervezése. A Öregdiákot, továbbá: folytatta
minden hónap harmadik hétfői a nagytalálkozó szervezését –
összejövetelek – tanácskozá- kialakultak a kétnapos juniális
sok (16-tól 18 óráig) a gimnázi- rendezvényeit szervező csaum tanári szobájában zajlanak, patok. Januárban az időszerű
amelyeken a „kör” tagjai közül feladatok megbeszélésére kebárki részt vehet, véleményt rült sor, többek között a henyilváníthat, elmondhatja te- lyi polgári társulásokkal való
vékenységét gazdagító ötleteit. együttműködésé is; februárA hétfői összejövetelek részt- ban a Baráti Kör a Csemadok
vevői, egyben a Baráti Kör ve- Városi Szervezetével karöltzetősége – a 2013/14-es évben ve a komáromi iskolák – az
is a kör éves munkaterve és 1848-as márciusi ifjak emléke
működési rendje szerint tevé- előtt tisztelgő – hagyományos
kenykedett:
ünnepi műsorát szervezte, és
Szeptemberben megjelentette hírlevele márciusi számának
hírlevelét, a Komáromi Öreg- előkészítésén munkálkodott. A
diákot, és elkészítette a kör baráti kör márciusban megrenéves munkatervét, valamint dezte a komáromi iskolák – a

szervezte a tagsági összejövetelt. Októberben megszervezte
és 18-án megtartotta a tagsági
összejövetelt, csakúgy az azt
követő fogadást is a tagság
részére. Novemberben indítot-

Selye János Egyetem, az Ipari
Szakközépiskola és az Eötvös Utcai Alapiskola – Mert
a haza nem eladó című, nagy
sikert aratott közös nyilvános
ünnepi műsorát a Vmk-ban,

és megjelentette hírlevelének
márciusi számát. Áprilisban is
gazdag tevékenység folyt, hiszen a vezetőség foglalkozott a
Baráti Kör gazdasági ügyeivel
– beszámolót hallgatott meg a
könyveléssel kapcsolatosan, a
Via Nova szervezettel karöltve
elkezdte a komáromi magyar
óvodák és iskolák családi napja
szervezését is. Májusban a kör
folytatta a X. nagytalálkozó
előkészítését, megtörtént a feladatok elosztása – a szervező
csoportok szinte hetente tartottak megbeszélést; közben folyt
a Komáromi öregdiák júniusi,
ünnepi számának előkészítése
is. Május 29-én részt vettünk a
frissen érettségizett, újdonsült
öregdiákok érettségi záróünnepségén, s az arra érdemesnek
talált nyolc végzősnek szerény lehetőségeinkhez mérten
könyvjutalommal igyekeztünk
kifejezni tiszteletünket; sajnálatos, hogy a gondosan előkészített „családi nap” a rossz idő
miatt ez évben elmaradt.
Júniusban a Baráti Kör a Selye János Gimnáziummal közösen megvalósította a nagy
visszhangot kiváltó X. Nagytalálkozót – a kétnapos juniálist. Hírlevele ünnepi számát
is megjelentette. Júliusban és
augusztusban folytatódtak a
találkozók azokkal a helyi civil
szervezetekkel, amelyek évek
óta komoly erőfeszítéseket
tesznek Révkomárom „életben
tartásáért”, aggódnak a város
jövőjéért. A kör küldöttsége
koszorúzott a Szent István napi
ünnepségen.
Szeptemberben elkezdődött a
10. tagsági összejövetel szervezése, megtörtént a feladatok
szétosztása és a Komáromi
Öregdiák megjelentetése.
Baráti Körünknek – ötletekkel és anyagiakkal gazdagító
– sok új tagot kívánunk, alma
materünknek – tanárainak és
minden diákjának – pedig sikerekben gazdag 2014/2015-ös
tanévet!
A Baráti Kör vezetősége

Bennégett a nyaralóban

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka riasztották a komáromi tűzoltóságot, mivel az őrsújfalusi kertövezetben kigyulladt egy fából épült
nyaraló. A tűzoltás közben derült ki, hogy az
illemhelyiségben egy holttest is van. A későbbiek során megállapítást nyert, hogy a nyaralóban az 50. életévében levő Kiss Ferencet találták meg, aki már hosszabb idő óta lakott ott.
A helyszínre hívott orvos nem zárta ki annak
lehetőségét, hogy halállal végződő súlyos testi
sértés történt, ezért elrendelte a törvényszéki
boncolást. A tűzvédelmi szakemberek egyelőre
a tűz okát vizsgálják, a rendőrség pedig megkezdte a nyomozást, egyelőre halállal végződő
súlyos testi sértés ügyében.

Július 8. és 12. között rendezik a III. Martfesztet

Már készülnek
a felvidéki magyar
fiatalok legnagyobb
rendezvényére

Véglegessé vált a III. Martosi Szabadegyetem
időpontja: a felvidéki és Felvidéken kívüli magyar fiatalok július 8-től 12-ig találkozhatnak
ismét a rendezvényen. Az érkezésre szánt nulladik nappal kiegészülő négy teljes nap kínálata több újdonsággal is szolgál majd a Fesztypark ideiglenes lakói számára.
Azt már most tudni lehet,
hogy az idei Martfeszt
vezető témája az önkormányzatiság, amely a
szabadegyetem nyitó- és
záróelőadásában is megjelenik. Délelőttönként,
az előadások előtt vetélkedők, játékok, stand
up comedy és más laza
programok
próbálják

részletekről hamarosan
további tájékoztatás várható.
Szintén újdonság lesz a
Színpad-udvarban felállítandó Hungarikum-sarok, ahol hagyományos
magyar ételek kóstolója
mellett más, a magyar
kultúrához kötődő tárgyakkal is találkozhat-

majd kitörölni az álmosságot a szemekből, este
pedig a hagyományoknak megfelelően új és
visszatérő zenei arcok
koncertjei zárják az aznapi műsort. A délutáni
közéleti előadásokat és
beszélgetéseket,
illetve a koncerteket érintő

nak az érdeklődők. A
Martosi Szabadegyetem
elsődleges célcsoportját
természetesen a fiatalok
jelentik, ezért a szervezők a családi programokkal azokra a fiatalokra is gondolnak, akik
már tettek a következő
nemzedékért.

Harmadszor is
fölszáll a páva
Harmadik alkalommal indítja el az MTVA és a Hagyományok Háza a Fölszál-

lott a páva című tehetségkutató műsort, amelyet ezúttal a gyermekek számára
hirdettek meg. A szervezők idén is várják a felvidéki tehetségek jelentkezését.

A neves verseny új, harmadik
szériájába a legfiatalabb hagyományőrzők kapcsolódhatnak be, amely szeptembertől
decemberig fut majd a közmédiában. Ezúttal is népzene és
néptánc kategóriákban hirdetik
meg a versenyt: ezen belül is
énekes- és hangszeres szólisták, énekegyüttesek, zenekarok,
táncos szólisták és táncospárok,
valamint néptáncegyüttesek jelentkezését várják.
Szabó László Zsolt, az MTVA
vezérigazgatója a műsor előzetes sajtótájékoztatóján elmondta,
hogy szeretnék, ha a Hagyományok Házával közösen szervezett műsort a gyerekek nem
versenyként, hanem élményként

élnék meg. Ennek érdekében
nyári tábort szerveznek, ahol a
gyerekek megismerhetik egymást, a stábot, ismerkedhetnek
a népi hagyományokkal, és a
média világához is hozzászokhatnak egy kicsit.
A versenyre február 15-ig a
www.hagyomanyokhaza.hu
és a www.folszallottapava.
hu oldalon jelentkezhetnek
6 és 14 év közötti fiatalok az
autentikus magyar népzene,
néptánc bármely tájegységhez
és a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz
kötődő produkciókkal. A területi selejtezők tavasszal zajlanak, a kiválasztott 48 produkció szereplői nyári előkészítő

Amikor felcsaptak a lángok...

Nyitra megyében a múlt év folyamán 928 esetben kellett tűzhöz riasztani a tűzoltókat. A tűzesetek nyolc halálos áldozatot
követeltek, 21 személy pedig megsérült. Ami megdöbbentő,
hogy a legtöbb esetben szándékos gyújtogatás történt, míg a
tűzesetek okát tekintve a második helyen a dohányzás áll. A
legfőbb halálozási ok a közlekedési balesetek során történt kocsigyulladás. A Komáromi járásban 165 esetben riasztották a
tűzoltókat tűzesetekhez, a többi kiszállást katasztrófahelyzet,
ill. közlekedési baleset indokolta.

táborozáson vesznek részt. Az
ezekről készített összefoglalókat ősszel sugározza a Duna
csatorna, a döntőket pedig a
tervek szerint novemberben
és decemberben láthatja a közönség.

Árnyékra
vetődtek

A honi sajtó egy része diadalmasan jelentette be, hogy Szlovákia államháztartási – illetve költségvetési hiánya –
csökkent, mégpedig az előre jelzett 3,3
milliárdról 2,9 milliárdra. Ez csupán a
kormány ügyes, ám megtévesztő propagandája. Az államháztartási hiány értéke
és annak GDP-hez viszonyított aránya
csak a zárszámadáskor, azaz áprilisban
derül ki. A december 31-i adat a hiány
készpénzben kifejezett pillanatnyi értéke, amely naponta változik. A sajtóban
megjelent adat csupán a szilveszteri
állapotot jelzi, s ez semmilyen jelentőséggel sem bír. A hírt tálalók közül tehát
néhányan árnyékra vetődtek.
Mivel a sajtó egy része a félreértelmezett hírt felkapta, némi magyarázat mindenképpen idekívánkozik. Az államháztartás kiadási oldala az egyes tárcák,
állami intézmények és közintézmények
kiadásainak összessége. Az államháztartás bevételi oldalát nagyvonalakban
az adózó jogi személyek – munkáltatók,
magánvállalkozók és magánszemélyek
– által befizetett adók és járulékok (nem
az állami költségvetésről, hanem államháztartásról beszélünk) képezik. Mivel
a 2014-ben befizetett összegek csupán
előlegek, azok elszámolását az adóvagy járulékbevallás leadását követően,
általában március 31-éig kell elvégezni.
Legtöbbször addigra kiderül, hogy az
XY vállalkozó által előző évben befizetett 4200 euró adóelőleg végül 3900
euró tényleges adóra módosul, s miután
XY elkészítette adóbevallását, és leadta az illetékes adóhivatalban, 300 euró
visszajár neki az államkasszából.
A hiány Szilveszter napjához viszonyított, készpénzben kifejezett értékét a
4200 eurós összeg alapján számították
ki, míg a zárszámadás adataiban, vagyis
a tényleges hiány kiszámításánál a 3900
eurós adat szerepel majd.
A naptári év utolsó napjához viszonyított, készpénzben kifejezett hiány bizonyos tendenciát mutat, azonban közel
sem pontos adat. Előrejelzi, hogy az
államháztartás 2014-es végleges adata
a 3,3 milliárdnál valószínűleg alacsonyabb lesz, ám hogy mennyivel, az a
zárszámadáskor derül ki.
Úgy gondolom, azért érdemes a témával foglalkozni, mert a nemzetgazdaságban az államadósság mellett leg�gyakrabban használt kifejezés éppen az
államháztartás hiánya, röviden hiány,
vagy deficit. Mind ugyanazt jelenti.
A hiány adata az elemzők számára az
egyik legfontosabb paraméter, amely
alapján felállítják prognózisaikat, bankok és hitelminősítők törnek pálcát
országok felett, vagy emelnek ki országokat a kátyúból. Az egyik leginkább
figyelemmel követett, országok sorsát
befolyásoló, leggyakrabban használt
fogalom esetében nem árt, ha korrekt,
pontos adatokat használunk, nem pedig semmitmondó adatokkal tévesztjük
meg a nyilvánosságot. Akkor is, ha a
hír az emberek számára pozitív kicsengésű volt. Legyünk óvatosak, nehogy a
2014-es hiány végleges adata csalódást
okozzon!
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai
alelnöke
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Növényvédelem
A körte metszése

Mielőtt hozzálátnánk a gyümölcsfák metszéséhez, érdemes megismerni a fák növekedésének alaptörvényeit.
Néhány szabályt figyelembe
kell venni.
A meredeken felfelé törő:
– különösen a fiatal – hajtások
hajlamosak az erőteljes vegetatív növekedésre. Ezeken a
hajtásokon a felső rügyekből
fejlődnek az új, erős hajtások.
Lefelé csökken a kihajtásra
való hajlandóság.
Ha egy ág kissé vízszintes
irányba hajlik, akkor az ág
felső oldalán és a csúcson a
legerősebbek a hajtások. Ha
íves az ág, akkor annak a csúcsán a legerősebb a hajtás.
A vízszintes ágaknál az ág
felső oldalán a legnagyobb
mértékű a kihajtás, a lefelé
irányuló ágaknál pedig az ág
alapi, vagyis a legmagasabb
részén hajtanak ki legjobban
a rügyek. Ezek a szabályok a
fiatal és az idősebb gyümölcsfákra egyaránt érvényesek.
Az erőteljes növekedésű és a
későn termőre forduló fáknál:
az ágak vagy a hajtások egy
részét kötözzük le vízszintesen. Ezzel fékezzük a növekedést és serkentjük a virágrügyek képzését. Ez főként
az erős növekedésű fajtáknál
szükséges, amelyek így korábban fordulnak termőre. Az
erős növekedésűeket mérsékelten metsszük.
A gyenge növésűeket erősebben kell visszavágni. Az erősebb metszés rendszerint
erősebb kihajtásra serkenti a
fákat. A gyenge hajtást a nem
megfelelő ápolás és a kedvezőtlen időjárás okozhatja.
Erős metszéskor ne sajnáljuk
a virágrügyes hajtást, olyan
ágat is levághatunk, ame-

lyen van virágrügy is. Ez azért
szükséges, hogy a virág- és a
gyümölcsfejlődés ne hátráltassa az új hajtásképzést.
Az alma és a körte metszése:
Ritkítani akkor kell őket, ha
a fenntartó metszést nem végeztük el rendszeresen, és a
korona közben besűrűsödött.
A ritkítás során távolítsuk el
az összes befelé növő, sérült
és beteg hajtást, valamint azokat, amelyek akadályozzák
egymást a növekedésben. A
cél, hogy a korona belsejébe
több fény és levegő jusson. A
koronán belül hagyjuk meg
az oldalágakat. Ez érvényes
az olyan fiatal hajtásokra is,
amelyekből termőgallyak fejlődhetnek. Ritkításkor minden
hajtást tőből távolítsunk el, ne
maradjanak csonkok.
Gyümölcsfák metszése
januárban és februárban
Mivel a téli metszést már november közepétől meg lehet
kezdeni, a gyenge fejlődésű,
idős alma- és körtefák már ősz
végén metszhetők, de legkésőbb február elejéig. Az idősebb almafélék fáinak ritkító
metszését decembertől februárig időszerű elvégezni.
Erős hajtást, amely nem hozna
virágot, március-áprilisban közvetlenül a virágzás megindulása
előtt egy mérsékelt metszésben
kell részesíteni. Február végétől minden olyan fa metszhető,
amelyet legalább 4-5 éve telepítettünk. A diófának (csak korona
kialakítása céljából metsszük)
ez az időszak kedvezőbb, mint
a nyár. A munkákat száraz és
fagymentes időben végezzük.
A sebek kezeléséhez sebkezelő
anyagot használjunk. A csonthéjas gyümölcsfákat lehetőleg
lombos állapotban metsszük:
cseresznyét júliusban, meggyet,

szilvát, őszibarackot augusztustól szeptember közepéig.
Ha a nyári metszés elmaradt,
február-márciusban pótolható.
Ha a hajtásnövekedés nagyon
gyenge, szintén korán, februárban kell a metszést elvégezni. Fiatalabb fákon a legjobb
márciustól áprilisig, tél végén,
a rügyfakadás előtt és a talaj
felengedése után a metszést
elvégezni. Metszéskor a fő cél
a növekedés és a terméshozás közötti egyensúly biztosítása. A legjobb termőkorban
jön el annak az ideje, hogy az
egyensúlyt – ellenőrző és ritkító metszésekkel – ameddig
csak lehet, fenntartsuk. Az idős
fák, amelyek már csak termő
hajtást produkálnak, gyorsan
elöregszenek. Ilyen állapotban
a fát intenzívebb metszéssel
(fiatalító metszés) erőteljesebb
hajtórügyképzésre lehet serkenteni. A helyes metszés a
gyümölcsfa teljesítőképességét
növeli és meghosszabbítja. A fa
termése legyen inkább közepes,
de minden évben rendszeres.
Nagyon hátrányos, ha nagyon
magasra nő a gyümölcsfa, és
a termés egy része elérhetetlen magasságban van. Ha a
korona belső részébe bőséges
fény és levegő jut be, növekszik a fa ellenálló képessége,
egészségi állapota és hozama.
Minden metszés élénkíti a
fejlődést. Gyenge vagy hos�szúra metszés után gyenge a
hajtásnövekedés. Erős vagy
rövidre metszés erős hajtásnövekedést eredményez. Gyengébben fejlődő fákat erőteljesebben, erősebb fejlődésűt
gyengébben kell metszeni.
(Folytatjuk)
A falusi orvos iszonyatos sebességgel száguld végig a falu főutcáján. – Vigyázz – figyelmezteti a felesége –, mert megállít a rendőr!
– Nem hiszem...
(Folytatás a rejtvényben)

A januári megfejtéseket február 10-ig

kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal
közös rendszerekben is.

Apliko+

* Komárom *Munka utca 25. *
Tel. : 7704 310
www. aplicoplus. sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Lelkiismeretességére, aprólékosságára, kitartására, rendszeretetére mindig lehet számítani.
Felettesei tudják, hogy akkor is megőrzi hidegvérét, amikor igazán
komoly a baj, sőt még arra is odafigyel, hogy ilyen helyzetekben
megnyugtassa munkatársait, elfeledtesse velük a veszélyeket.
HALAK (február 21. – március 20.) Meglepően jól alakulnak
pénzügyei ezen a héten. Ha nincsenek törlesztendő részletei, lehetőleg tegyen félre egy kis pénzt, mert hamarosan alkalma lesz
előnyösen befektetni tőkéjét. Most csak arra kell odafigyelnie,
hogy ne hadakozzon feleslegesen, ne vegyen mindent magára.
KOS (március 21. – április 20.) Tisztában van vele, hogy milyen
irányba kell haladnia, hogy elérje áhított célját. Egyedül az bizonytalanítja el, hogy nincs elég tapasztalata az adott területen.
Ezt leginkább határozottsággal kompenzálhatja. Persze azért tanácsadók, barátok segítségének is jó hasznát veszi.
BIKA (április 21. – május 20.) Egy rendkívül nehéz feladatot bíznak önre, persze nem véletlenül, hiszen mindenki tisztában van vele,
hogy sokkal többre képes, mint amit eddig elvállalt. Ilyen helyzetekben tudja igazán felszínre hozni szunnyadó tehetségét. Azonnal
elemében érzi magát és kész a maximumot teljesíteni.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Csak a megszokott rutinfeladatok elvégzésére alkalmas ez az időszak. Ha valami újra adódna lehetőség és
semmiképp nem akar nemet mondani rá, mindenképp hosszú határidővel vállalja, mert nem valószínű, hogy olyan ütemben tud majd haladni,
mint máskor.
RÁK (június 22. – július 22.) Nem szereti az egyhangú dolgokat.
Kell, hogy mindig változzanak ön körül a dolgok és időnként bizony az emberek is. Mivel ezt tudja magáról, nagyon óvatos minden kapcsolati elkötelezettséggel. Most azonban olyan mély ös�szetartozás érzés tölti el új kedvesével, hogy feladja eddigi elveit.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Mostanában feltűnően sokat gondolkodik a jövőjéről és egyre eltökéltebben igyekszik
megvalósítani az ehhez szükséges változásokat. Előfordulhat, hogy
otthagyja munkáját, ami már jó ideje nem elégíti ki, vagy egyéb
területen fordít nagyot az életén. Mindenképp jól teszi, itt az ideje!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten többször is
alkalma nyílik arra, hogy megmutassa, milyen nagy szíve van. Jótékony cselekedeteit végezheti munkahelyén vagy lakóhelyén egyaránt. Bárhol talál is rá módot, élvezni fogja az érzést és ezzel talán
egy új szokás alakul ki önben. Keresse a lehetőséget a segítségre!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bár saját tapasztalatai is
azt igazolják, hogy érdemes a párkapcsolati problémákat azonnal
megbeszélni, most mégis halogat és kitér. Ez elgondolkodtatja és
rájöhet, hogy kedvese sokkal többet jelent önnek, mint eddig gondolta. Nem meri megkockáztatni, hogy elveszítse.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Belevág valamibe, amire régóta vágyik. A dolog kimenetele nagyban függ attól, hogy
mik az indítékai. Ha valóban fontos önnek, amiért küzd, akkor
nem kétséges a siker. Ha azonban csak elismerésre vágyik, ha csak
meg akarja mutatni valakinek, milyen nagyban tud gondolkodni,
akkor semmi sem garantált.
NYILAS (november 23. – december 21.) Bárki életében adódhatnak
hirtelen nehézségek, amelyre nem lehet felkészülni. Ha környezete
elől eltitkolja ezeket, nem tudnak segíteni önnek. Ossza meg gondjait,
de semmiképp ne sajnáltassa önmagát, mert önnek kell cselekednie!
BAK (december 22. – január 20.) A Bak szülött látszólag nagyvonalú párkapcsolatában, valójában azonban árgus szemekkel kíséri párja minden rezdülését. Megérzi a legkisebb vonzalmat vagy
szimpátiát egy harmadik felé, ösztönösen tud a legártatlanabb
flörtről is. Igyekezzen megőrizni méltóságát ilyen helyzetben!
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Lefolyók,
kanalizációk tisztítása

magasnyomással + lehetőség kamerával való átvizsgálásra.
Tel. : 0907 184 409

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.
Érdeklődjön:

Gúta,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

C-SERVICE k. f. t.

Komárom

UHLIE -SZÉN

Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET Komáromban
és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

Predaj – Eladás

www. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

0908 790 345
Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

* Eladó Gútán garantált minőségű erős (őrölt) fűszerpaprika. Tel. : 0905 163 575.

Predám
prerobený tehlový byt
na Vnútornej okružnej
v Komárne. Cena dohodou.
Tel. : 0918 756 247.

Prijmem
vodičov MKD
Fehér s. r. o Kolárovo
Tel.: 0905 814 718

* Eladó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában.
Tel. : 035/3810674 (7 órától),
035/777 8724.
* Búza eladó. Tel.: 0908 135 671.
* Spanyol származású tanárnő nyelvleckét ad kezdőknek
és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás,
gyorsan! Tel.: 0902 309 729.

* Eladó keményfatüzelő és
fenyőbrikett Gútán, a Hosszú
utca 16. szám alatt. Tel.: 0903
437 948.

GALERIA
FOTOSZALON

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már
77, 41 eurótól

(2 332 Sk)
Beltéri ajtók
már 39, 83 euótól
PVC ajtók
és ablakok
akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

035/7726 466

Gútán eladó
keményfabrikett.
Tel.: 0918 638 449
*Eladó hízódisznó. Tel. : 0907
673607.
* Eladó 150 kg-os hízósertés (1,
70 euró/kg).Tel. : 0907 715 257.
* Bérbe adom komáromi (KN)
II. lakótelepi, Béke (Mieru) utcai
garázsomat. A garázs azonnal elfoglalható! A bérleti díj havonta 30
euro + a villany. Érdeklődni a 0902
561 899 számon lehet.
* Eladó búza és árpa (16 euró/q).
Tel.: 0915 188 030.
* Kútfúrás. Tel.: 0908 179 712.
* Nagyon olcsón eladó 15 m2-es
Eladó Csallóközaranyoson
üzlethelyiség a komáromi vásárEladó
(a Dunánál) 21 áras kert szőlővel,
csarnokban.
Tel.:
0905
512
441.
Singer varrógép.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyümölcsfákkal és hétvégi kis házzal.
Tel.: 0918 230 801.
Tel: 0917 130 456.
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb. )
is felvisszük!

Egészségügyi
nővéreket keresek
főállásba,
vagy félállásba.
Feltételek:
szakképzettség
és B típusú jogosítvány.

Tel.: 0918 188 320.
* Eladó 2-szobás lakás Komáromban, a strandnál. Tel. : 0905
658 360.
* Felújított családi ház eladó
Gútán, közel a városközponthoz.
Tel.:7771570, 0917382109.

Újra indul a börze!

2015. január 11-től
Komáromban, a Vár piacon.
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M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Az
ember bolygója, 10.35 Két
duci hölgy, 12.55 Sherlock
Holmes nevében (magyar),
14.40 Majd, ha fagy! (amer.),
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.35 Gasztroangyal, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Híradó, 20.25 A Dal 2015,
22.30 Üvegtigris 1 (magyar),
0.20 Az utolsó állomás (angol-német), 2.10 Törvénytisztelő polgár (amer.)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 10.50 Szórd a
pénzt és fuss! (amer.), 12.50
Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 13.55 Walker, a texasi kopó (amer.),
16.00 Kutyám, Jerry Lee
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Vissza a jövőbe 2 (amer.),
21.10 Viharsziget (amer.),
23.50 Védtelen gyermek
(amer.-kanadai)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.45 Kalandor, 12.55 Családom és
egyéb emberfajták, 13.50
Dr. Csont (amer.), 15.55
Könnyed erkölcsök (angol-kanadai), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.20 Ismeretlen férfi (angol-amer.), 21.30 SWAT
(amer.), 23.55 A tábornok
(amer.)

RTL II

9.40 A harc törvénye
(amer.), 11.30 Szerelem a
négyzeten (amer.), 13.15
Segítség, gyereket várok!
(amer.), 15.00 Az első millióm története, 16.00 Nyomtalanul (amer.), 17.00 ValóVilág7, 18.00 Tökéletes
célpont, 18.50 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.45
Szerelmünk lapjai (amer.),
22.00 ValóVilág7

M2

13.00 Varázslók a Waverly
helyből, 13.45 Elveszett
világ, 15.30 Zorro, 15.55
Állati portrék, 17.30 Angelina, a balerina, 17.45
Dip és Dap, 18.40 És te mit
gondolsz?, 20.10 Híradó,
20.55 Apurablók (amer.),
22.25 A Dal 2015, 22.50
Monty Python Repülő Cirkusza, 23.25 Koncertek az
A38 hajó színpadán, 0.15
King (kanadai)

Duna tv

10.15 Az új földesúr (magyar), 12.05 Nótacsokor,
13.05 Nálatok laknak állatok?, 13.40 Az újabb gombháború
(angol-francia),
15.15 Önök kérték, 16.15
Fűre lépni szabad (magyar),
18.00 Híradó, 18.35 Öregberény (magyar), 19.10 Hogy
volt?, 20.10 Az élet savaborsa (lengyel), 20.55 Amélie csodálatos élete (francia), 22.55 Dunasport

Pozsony 1

14.00 Nyozóiskola, 15.00
A híres ötös (német), 16.30
Szlovákia, szeretlek!, 18.00
Építs házat, ültess fát!,
18.30 Taxi, 19.00 Híradó,
20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek,
21.45 Talkshow, 22.25 A
lázadók földje, 0.10 A híres
ötös (német)

Pozsony 2

11.35 Szeparé, 15.00 Kapura,
15.45 Farmereknek, 16.25
Idősek klubja, 16.55 Színészlegendák, 17.10 Mercadet
(szlovák), 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 20.55 Őrangyalok, 21.30 Isten gyermekei
(iráni), 22.55 Ermitázs, 23.40
Csehszlovák filmhét

Markíza tv

9.45 Lépésről lépésre,
10.35 A Beverly Hills-i
zsaru (amer.), 12.30 Dan
ny csapata (amer.), 14.55
Vadászat az exfeleségre (amer.), 17.10 Szomszédok, 17.50 Kredenc,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Felnőttek
(amer.), 22.30 Star Trek

JOJ TV

12.30 Wall Street (amer.),
15.20
Flynn
Carsen
(amer.), 17.20 Knight Rider (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A célpont (amer.), 23.15 Disaster Movie (amer.), 1.15 Az
ellenség táborában (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Katolikus krónika, 11.00
Református ifjúsági műsor, 12.10 Telesport, 13.05
Öltések közt az idő (spanyol), 14.40 Menyasszony
csaléteknek (angol), 16.10
Magyarország, szeretlek!,
17.50 Az ember, aki túl keveset tudott (amer.), 19.30
Híradó, 20.25 A skarlát betű
(amer.), 22.40 A lényeg,
23.15 Lélegzet (amer.-mexikói), 0.50 Bevetetlen
ágyak (angol)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2-matiné, 9.25 Több
mint testőr, 11.55 Monk
(amer.),
12.45
Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Vissza a jövőbe 2 (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Rising
Star, 21.35 Túl jó nő a csajom (amer.), 0.45 Szenvedélyek viharában (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05
A Muzsika TV bemutatja,
13.10 Tuti gimi (amer.),
14.10 Dr. Csont (amer.),
16.20 Rendőrakadémia 4
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Sherlock Holmes (amer.),
21.10 A szökevény (amer.),
0.25 Benjamin Button különös élete (amer.)

RTL II

10.45 Szerelmünk lapjai
(amer.), 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes, 19.00 ValóVilág7, 22.00
BeleValóVilág7, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Metró (francia),
1.25 Sammy nagy kalandja
(belga)

M2

12.50 Varázslók a Waverly helyből, 13.35 Állatkert
a cipősdobozban (angol),
14.30 Kicsi a bors, de erős,
16.45
Kengu-kalandok,
17.55 Vuk, 18.35 És te mit
gondolsz?, 18.50 Nyuszi
Péter, 19.10 Ormányos család, 20.10 Híradó, 20.55
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.45 Üvegtigris 1
(magyar), 23.30 Koncertek
az A38 hajón, 0.35 King
(kanadai)

Duna tv

10.05 Univerzum, 11.00
Evangélikus istentisztelet,
12.55 A kölcsönkért kastély (magyar), 14.25 Hazajáró, 15.25 Hogy volt?,
16.20 A csodacsatár (magyar), 18.40 Öregberény
(magyar), 19.10 Önök kérték, 20.05 A bohóc felesége
(magyar), 21.00 Felügyelő életveszélyben (amer.),
22.45 Dunasport

Pozsony 1

11.00 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.40
Agatha
Christie,
15.15
Filmmúzeum, 16.55 Senki
sem tökéletes, 18.15 Konyhám titka, 19.00 Híradó,
20.20 Titkos életek, 21.20
A remény öble (kanadai),
22.55 Mrs. Marple (angol), 0.30 A remény folyója
(francia)

Pozsony 2

11.30 Biatlon, 14.50 Orientációk, 15.25 Világtörténelem, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 20.10 Elfelejtett
falvak, 21.35 Lefújva,
22.00 SZU 2015, 22.15
On air

Markíza tv

7.50 Tom és Jerry, 8.25 Mentsétek meg Willyt! 2 (amer.),
10.20 Harry Potter és a tűz
serlege (amer.), 13.15 A futár (amer.). 16.55 Lara Croft
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
Sherlock Holmes (amer.),
23.00 Halálos fegyver 3
(amer.), 1.20 Ismétlések

JOJ TV

10.15 A Simpson család,
11.50 Profik, 14.05 Veszélyben a hold (amer.kanadai), 16.05 Haver, hol
a kocsim? (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A
gondozoo (amer.), 22.50 A
végrehajtó (amer.), 1.00 A
célpont (amer.), 3.05 Diaster Movie (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.20 Család-barát, 12.15 Sporthírek,
13.00 Roma magazin, 14.00
Magyarlakta vidékek, 15.00
Zorro, 15.50 Charly, majom
a családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek
doktora (amer.), 19.30 Híradó, 20.30 Kékfény, 21.25
Római helyszínelők (olasz),
22.20 Az este, 22.55 Híradó

TV2

5.05 Csapdába csalva, 6.50
Mokka, 12.00 Tények délután, 12.50 Családi titkok,
13.50
Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.25
Jóban Rosszban, 20.15 Hal a
tortán, 21.30 Az elnök árnyékában (amer.), 22.30 Machete (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.20
Éjjel-nappal
Budapest,
15.45 A vihar (mexikói),
16.50 Dr. Tóth, 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20
Éjjel-nappal
Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Dr. Csont (amer.), 22.45
Döglött akták (amer.), 23.45
Piszkos csapat (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Bűnös szerelem (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 20.00 Glades
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág7

M2

11.35 Hunyormajor, 13.00
Heathcliff, 13.50 Nagyi nyomoz, 14.40 Geronimo Stilton, 15.20 Kedvencek a világ
körül, 16.30 Richard Scarry,
17.45 Mirr-Murr kalandjai,
20.10 Híradó, 21.00 Boston
legal (amer.), 22.35 A médium (angol), 23.20 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

9.30
Elcserélt
lányok
(amer.), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Kívánságkosár, 14.30 Liszt
Ferenc, 15.55 Magyarok
Dél-Amerikában,
16.30
Térkép, 17.10 Elcserélt
lányok (amer.), 18.00 Híradó, 18.35 Közbeszéd,
19.05 Hölgyek öröme (angol), 20.05 Don Matteo
(olasz), 21.15 Nicky családja (cseh-szlovák), 23.15
Felügyelő életveszélyben
(amer.-angol)

Pozsony 1

10.00 Orvosok (szlovák),
12.20 Nők klubja, 13.50 A
remény öble, 15.25 A világ
képekben, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Talkshow, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
A forradalom (dán-svéd),
21.50 A kiválasztottak, 23.35
A forradalom (dán-svéd)

Pozsony 2

14.50 Lefújva, 15.55 Nemzetiségi magazin, 17.30
Hírek, 18.00 Nő a világ
végén, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Szavak,
amelyek megváltoztatták a
világot, 21.35 Tudományos
magazin, 22.05 A végrendelet (francia), 0.10 És
mégis mozog

Markíza tv

11.25 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi kurzus, 16.00
A mentalista (amer.), 17.25
Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég (szlovák),
21.25 Nap, széna, pár pofon
(cseh), 00.15 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

13.10 Az örökség (szlovák),
14.25 Lehetőség, 15.50 Tárgyalóterem, 17.30 Topsztár,
17.50 Vásárlási láz, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak (szlovák), 21.25
Édes élet, 22.15 Vészhelyzet
(amer.), 23.10 A végrehajtó

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.25 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
16.55 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Gran
Hotel (spanyol), 21.20 Zűrös
szívügyek
(német),
22.10 Az este, 23.05 Hőskeresők (magyar)

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 A macska (amer.),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Beverly Hills-i zsaru 3
(amer.), 23.30 King és Maxwell (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.55
Fókusz, 14.20 Éjjel-nappal
Budapest, 15.45 A vihar (mexikói), 16.50 Dr. Tóth, 18.00
Híradó, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.20 A mentalista (amer.),
22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 Szerelem zálogba
(mexikói), 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35 Barátok
közt, 16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők
(amer.), 18.55 A leggyorsabb
indián (amer.-angol), 21.30
Az élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Barátok közt

M2

13.25 Mi micsoda, 14.15 Hunyormajor, 15.05 Leonardo
kalandjai, 15.35 Dip és Dap,
16.20 Lolka és Bolka kalandjai, 16.30 Tesz-vesz város,
18.05 Mesélj nekem!, 18.35
Boldogvölgy, 19.20 Ormányos család, 21.00 Boston
Legal (amer.), 21.50 Ridikül, 22.35 A médium (amer.),
23.20 Szívek doktora (amer.),
0.00 Koncertek az A38 hajón

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.05 Hölgyek öröme (angol), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Liszt Ferenc, 15.55
Múzeumtúra, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.35 Közbeszéd,
19.05 Rex felügyelő, 19.55
Don Matteo (olasz), 21.05
Schindler listája (amer.),
0.20 Kultikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30
Igaz
történetek,
15.05 District, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 22.15 Törvény és rend, 23.00 Dist
rict

Pozsony 2

14.00 Szavak, amelyek
megváltoztatták a világot,
14.55 A család, 16.00 Ruszin magazin, 18.45 Esti
mese, 20.00 Sport, maffia
és korrupció, 21.35 A rendelő, 22.00 Talkshow, 23.15
Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.), 13.10
NCIS (amer.), 14.05 Cobra 11
(német), 15.05 Önvédelmi
tanfolyam, 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.35
Feleségcsere, 22.40 Az FBI
nyomoz (amer.), 23.55 A mentalista (amer.)

JOJ TV

11.00 Vásárlási láz, 13.10
Az örökség (szlovák),
14.20 A lehetőség, 15.00
Édes élet, 15.55 Tárgyalóterem, 17.00 Híradó,
17.30
Topsztár,
19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Vadlovak (szlovák), 21.25
Édes élet, 22.15 Vészhelyzet (amer.), 23.15
Castle (amer.)

M1

SZERDA

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.25 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
16.55 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Cédrusliget (amer.), 21.20 Szabadság tér 89, 22.05 Az este,
23.30 Zsidók és muszlimok,
0.30 Lola (amer.-kolumbiai)

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 A
sötétség krónikája (amer.),
23.45 Hawaii Five (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Szulejmán (török), 22.55
Házon kívül, 23.30 Mit műveltél? (amer.), 1.40 Furcsa
páros (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Garfield
(amer.), 20.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 0.00 Barátok közt, 0.30
Nyomtalanul (amer.)

M2

13.00 Heathcliff, 13.25 Mi
micsoda, 13.50 Nagyi nyomoz, 14.15 Hunyormajor,
15.35 Dip és Dap, 16.20 Lolka és Bolka kalandjai, 17.00
Lülü, a teknőc, 18.10 Kérem
a következőt!, 18.25 Magyar
népmesék, 18.30 Boldogvölgy, 19.20 Ormányos család, 19.35 Szép álmokat, gyerekek!, 20.10 Híradó, 21.00
Boston Legal (amer.), 22.35
A médium (angol), 23.20 Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztrák-német), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 Liszt Ferenc,
15.00 Janovics Jenő, a magyar
Pathé, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.00 Híradó, 19.05
Párizsi helyszínelők, 20.00
Don Matteo (olasz), 21.05
Dunasport, 21.15 Fapad (magyar), 21.45 Rio Lobo (amer.),
23.55 Milos Forman: Amibe
nem halsz bele

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Konyhám
titka,
15.05
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 A keresztapa 3
(amer.), 22.55 District, 0.05
A gyanúsított

Pozsony 2

13.30 Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Híradó, 18.45
Esti mese, 19.50 100 nézet,
20.05
Dokumentumfilm,
21.35 Fivérek, 22.00 Kalimagdora (kopr.), 23.45
Rendőrség

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 21.35 Az
anyós, 22.40 Az FBI nyomoz (amer.), 23.40 A mentalista (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.10 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség, 15.00 Édes élet,
15.55 Tárgyalóterem, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.50 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 21.25
Édes élet, 22.15 Vészhelyzet (amer.), 23.10 Castle
(amer.), 0.10 Csalók (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.25 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 14.50 Zorro
(kolumbiai), 15.40 Charly,
majom a családban (német),
16.40 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Pop,
csajok
satöbbi
(angolamer.), 22.25 Az este, 23.20
Rejtélyes XX. század

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Az
indíték (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.35 Életfogytig
zsaru (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
CSI: Miami (amer.), 22.45
CSI: A helyszínelők (amer.),
23.45 Odaát (amer.)

RTL II

10.30 A gyanú árnyékában,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Bűnös szerelem, 14.40 Karibi
szerelem (brazil), 15.35 Barátok közt, 18.05 Agymenők
(amer.), 19.00 Ne csókold meg
a menyasszonyt! (amer.), 21.30
Az élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

12.40 Heathcliff, 13.25 Mi
micsoda, 14.40 Geronimo
Stilton, 16.20 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.00 Lóti és futi,
18.05 Mesélj nekem!, 18.10
Kérem a következőt!, 19.25
Ormányos család, 20.10
Híradó, 21.05 Boston Legal
(amer.), 21.50 Ridikül, 22.35
A médium (angol), 23.25
Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 Liszt Ferenc, 15.50
Mesélő cégtáblák, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.00 Híradó, 19.10
Don Matteo (olasz), 20.15
Műkorcsolya és jégtánc Eb,
21.55 Dunasport, 22.00 Hét
tonna dollár (magyar), 23.30
Kultikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.05 Váratlan találkozások, 15.00
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
a fjordoknál (német), 21.50
Riporterek, 22.15 A rendőr,
23.00 District, 23.45 A világ
képekben

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.40
Időmozi, 14.30 Idősek klubja, 15.50 Roma magazin,
16.45 Fókusz, 17.30 Hírek,
17.55 A természet közelről,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 Andrea a határon
túl, 21.35 A család, 22.05 A
lámpa alatt, 0.20 A rendelő

Markíza tv

10.45 A férfiak nem sírnak,
12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 21.35 Az
anyós, 22.40 Nyomoz az
FBI (amer.), 23.40 A mentalista (amer.), 0.35 Cobra 11
(német), 1.30 NCIS (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.10 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség, 15.00 Édes élet,
15.55 Tárgyalóterem, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.50 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.25 Édes élet,
22.15 Vészhelyzet (amer.),
22,15 Csalók (amer.), 1.05
Az ügynök (amer.), 1.50
CSI: Miami (amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.25
Család-barát, 13.00 Esély,
14.10 Az ember bolygója,
15.05 Zorro (kolumbiai),
15.50 Charly, majom a
családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek doktora (amer.), 19.30
Híradó, 20.30 Öltések közt
az idő (spanyol), 22.05 Az
este, 22.55 Kajínek (cseh),
0.55 Lola (amer.-kolumbiai)

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.30
Die Hard (amer.-angol), 0.00
Grimm (amer.), 3.15 Combat
Hospital (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Tökéletes bűnözők (amer.),
23.50 Kemény motorosok
(amer.), 2.40 Teresa

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50
Bűnös
szerelem,
13.45
Bűnös
szerelem,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág7 (amer.), 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 20.00 Alcatraz (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
ValóVilág7, 23.30 Barátok
közt (magyar)

M2

10.55 Leonardo kalandjai,
11.10 Geronimo Stiltom,
12.00 Nagyi nyomoz, 13.25
Mi micsoda, 15.20 Kedvencek a világ körül, 16.20 Lolka és Bolka kalandjai, 16.55
Lóti és Futi, 19.25 Ormányos család, 20.10 Híradó,
21.00 Boston Legal (amer.),
21.50 Ridikül, 22.35 A médium (amer.), 23.20 Szívek
doktora (amer.), 0.05 Koncertek az A38 hajó színpadán

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.05 Fekete macska (magyar), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Éretlenek (magyar),
15.30 Európa egészsége,
16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt
lányok (amer.), 18.00 Híradó,
19.105 Don Matteo (olasz),
20.15 Műkorcsolya Eb, 22.35
Fekete Péter (csehszlovák),
0.20 A Jászság festője

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Titkos életek, 15.00 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szlovákia, szeretlek!,
21.45 A hal neve: Wanda
(amer.), 23.30 District

Pozsony 2

10.00 Fókusz, 11.00 Biatlon,
13.20 Lámpa alatt, 16.45
Fókusz, 17.50 Nemzetiségi
híradók, 18.00 Telehétvége,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 Hogyan működik
a természet, 21.25 Az első
nagy vonatrablás (angol),
23.15 Jazz night

Markíza tv

12.20 Dr. House (amer.),
13.15 NCIS (amer.), 14.15
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.30 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Harry Potter és a Főnix rendje
(amer.), 23.10 S.W.A.T. 2
(amer.), 00.55 Hatodik érzék (amer.), 1.40 Bosztoni
gyilkosságok (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 13.10 Örökség,
14.20 Lehetőség, 15.00 Édes
élet, 15.55 Tárgyalóterem,
17.50 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Profi (francia), 22.40 Kickboxer 3 (amer.), 0.45 Élve
eltemetve (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 24-én Timót
január 25-én Pál
január 26-án Vanda
január 27-én Angelika
január 28-án Károly, Karola
január 29-én Adél
január 30-án Martina

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: a dunaszerdahelyi Vörös Lajos és az érsekújvári Izsák Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bátorkeszi Halász
Zoé, a komáromi Kovács Petra, Paxner Szofia,
Dombóvári Anna és Földes Vivien, a nemesócsai
Mottajcsek Márk, a vágsellyei Oláh Matej, az ebedi
Komžáková Natália, a perbetei Hégérová Zoé, a garamkövesdi Szegedi Liliana, a naszvadi Horesnyík Gergő, az érsekújvári Molnár Michal és Ďuranová Sofia, a gútai Tóth Marco, Slivka József Adrián és Horváth Melánia, a nagyharcsási
Majerčík Milan, a szentpéteri Molnár Ákos, a kőhídgyarmati
Szetei Áron, az ógyallai Stojková Veronika, a vágtornóci Zuberníková Stefani és a martosi Rosinská Alexandra.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Borka Géza (77 éves) és Fekete Antal
(63 éves), a gútai Steiner Tibor (67 éves), a kavai Gubán Gyula (70-éves), a búcsi Czúth Júlia (86 éves), az
ekeli Balla József (88 éves), a hetényi Csintalan Júlia
(87 éves), a madari Édes Rebeka (75 éves), a nemesócsai dr. Princzkel József (59 éves), az ekeli Filko Pál
(74 éves). valamint a dunaradványi Chovanec Alojz
(78 éves).
Emléküket megőrizzük!
* Eladó Lakszakállason
3-szobás családi ház. Tel.:
0915 774 487, 0907 635 409.
* Régi ismerőse várja Köpcsényiné, szül Czanik Márta
komáromi lakos jelentkezését a 0908 267 120-as telefonszámon.
* Eladó hízó Gútán. Tel.:
0905 944 821.

A Dunatáj receptkönyvéből

Brassói aprópecsenye tarjából 3bit – sütés nélkül
Hozzávalók:
1,2 kg tarja
nagy fej hagyma
10 gerezd fokhagyma
2 db zöldpaprika
1-2 db paradicsom
1 db babérlevél (kisebb)
8 szelet bacon
8 dkg sertészsír
himalájai só
sok őrölt bors
sok morzsolt majoránna
kevés őrölt kömény
kevés fűszerpaprika
1 kis kanálnyi darált
csípős paprika
2,5 kg burgonya

Hozzávalók:
Tésztához
450 g keksz (vajas)
Pudingos töltelékhez
500 ml tej
2 db tojássárgája
100 g cukor
1 teáskanál vaníliaaroma
40 g étkezési keményítő
40 g finomliszt
200 g vaj
Tejszínhabhoz
90 g tejszínhabpor
(2 csomag)
300 ml tej
2 ek cukor
Elkészítése:

Egy nagyobb edényben zsíron a szalonnát és az apróra vágott hagymát
megdinszteljük, erre jön a csíkokra vágott tarja, amit fehéredésig pirítunk. Ezután mehet bele a zöldpaprika, a paradicsom, a fűszerek ízlés
szerint és a fokhagyma. Percekig kevergetjük, majd egy kevés vízzel
felöntjük, és lefedjük. Ezt a folyamatot ismételgetjük 8-10 alkalommal,
amíg a hús vajpuha nem lesz, de még nem esik szét. Mindig csak kevés
vizet öntünk alá, hogy piruljon is, párolódjon is. Mintegy 60-70 perc
alatt elkészül.
A burgonyát megpucoljuk, kockára vágjuk, és egy nagy lábosban sós
vízben, forrástól számított 5 percig forraljuk, majd rögtön leszűrjük.
Egy olajsütőt (fritőzt), vagy lábast feltöltünk olajjal, és ebben sütjük ki
(három) részletben a burgonyát, majd sózzuk, és az elkészült brassói
húshoz keverjük.

humorcsokor

Akciós
gyorshitelek

munkavállalóknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal!

0915 744 858

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

szül. Szénási Máriát,

aki életének 84. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
A gyászoló család
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak, a volt munkatársaknak
és mindazoknak, akik január 15-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett férjet, édesapát, nagyapát,
testvért, sógort és jó rokont,

dr. Tóth Istvánt,

aki életének 71. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Mióta elmentél, szomorúan sír a szél,
s a nap nélküled semmit sem ér.
Fájó szívvel emlékezünk január 21-én,
halálának tizenötödik évfordulóján

Kocsik Jánosra
Gútán.

Emlékét őrző felesége Erzsi,
fia Jani, Robi és felesége Kriszti,
unokája Klaudia, Viktória,
valamint a jó barátok.

Elkészítése:
Pudingos töltelékhez
A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a lisztet, keményítőlisztet, felöntjük a vaníliás
tejjel, és csomómentesre keverjük. Kis lángon sűrű pudinggá főzzük, majd hagyjuk alaposan kihűlni. A vajat
habosra keverjük, és kis adagokban összedolgozzuk a
pudinggal.
Tésztához
Egy 20×35 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, az alját kirakjuk egy sor keksszel. A karamellt rákenjük a
kekszre, és betakarjuk egy újabb sor keksszel. A pudingot rásimítjuk a második sor kekszre, és betakarjuk egy
újabb sor keksszel.
Tejszínhabhoz
A tejszínhabpótló port, a tejet és a cukrot mixerrel keményre felverjük. Rásimítjuk az utolsó sor kekszre,
és csokiforgáccsal díszítjük. A hűtő legalsó részében
hagyjuk 5 órán át állni, majd felszeleteljük.

Hosszú utazás után a férj kimerülten állítja le az autót.
– Parkolóhelyünk már van – sóhajt egy nagyot. – Most
már csak azt kellene megtudnunk, hogy melyik városban
vagyunk.

* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik január 16-án
elkísérték utolsó útjára, a gútaiai temetőbe
a szeretett édesanyát, anyóst, testvért,
nagymamát és dédnagymamát,
özv. Takács Jánosnét,

Továbbá
400 g sűrített tej
(karamellizált)
50 g étcsokoládé

NE FELEDJE!

A pénztárgépekről szóló törvény
utolsó módosítása alapján 2015. április 1-jétől
az adóalanyok új csoportja számára kötelező
az elektronikus kasszagép használata.

Mi segítünk megoldani az ön problémáját!

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. * Tel. : 7704 310
www. aplicoplus. sk

Egy fazon stoppol egy eléggé gyér forgalmú úton.
Ráesteledik, az eső is szemerkélni kezd, amikor meglát egy lassacskán felé közeledő fénycsóvát. A kocsi
lassan mellégurul és emberünk meg sem várva, hogy
az megálljon, kinyitja a jobb oldali ajtót és beugrik.
Megdöbbenve látja, hogy a kocsiban nem ül senki,
de az szépen egyenletesen halad tovább… Első megdöbbenéséből felocsúdva – arra gondolva, hogy itt
legalább nem ázik – elnyújtózik az ülésen, és ekkor
veszi észre, hogy az úton egy kanyarhoz közelednek.
Még mielőtt a kormányhoz tudna nyúlni, megjelenik
egy kéz és a kocsit a helyes irányba kormányozza,
majd eltűnik. Az emberünk köpni, nyelni nem tud a
megdöbbenéstől, főleg amikor a jelenet a következő
kanyarnál megismétlődik, majd újra és újra, ahogy
épp az útirány megkívánja. Végül elérkeznek egy
benzinkúthoz, ahol a kocsi begördül a parkolóba…
A stoppos – aki ekkora már eléggé be van rezelve –
félelmében meg sem várja, hogy a kocsi megálljon
kipattan és berohan a töltőállomásra. Megpillantja
a pult mögött álldogáló kutast és éppen belekezdene
az elképesztő történet elmesélésébe, amikor kinyílik
az ajtó és belép két ázott férfi. Az egyik rápillantva
odaszól a másiknak:
– Te Béla! Itt az a csávó, aki beugrott a kocsiba, amikor toltuk.
– Miért nem eszik reggel banánt a rendőr?
– Mert a banán déligyümölcs.
Az agresszív kismalacot megszólítja egy férfi:
– Hé haver, hogy jutok el leggyorsabban a kórházig?
– Úgy, hogy még egyszer havernak szólítasz!

L A B D A R Ú G Á S
Előkészületi
mérkőzések

A IV. liga legjobb góllövője Rom Henrik!

A labdarúgás csapatjáték, ám a találkozókon mindig egyedül áll a kapuban, legfeljebb a hátvédek ügyességére, helyzetfelismerésére tud támaszkodni. Ő a kapus. Nélküle azonban védtelen
lenne a háló, s tagadhatatlan, csak az ő ügyességén múlik, hogy a távoli, vagy akár közeli lövések hol kötnek ki: a hálóban, vagy az ő kezében. A Dunatáj Baráti Kör értékelése alapján a 4.
liga délkeleti csoportjában a múlt év folyamán a gútai csapat hálóőre, Rom Henrik érdemelte
ki a kapusok királya címet.
A rendkívül szerény fiatalem- múlt évi eredményei viszont gas, az ellenfél csatárainak
ber útja eléggé kanyargós uta- arról is tanúskodnak, hogy réme, hiszen fej- és lábtechnikon vezetett el Gútára. A nagy a családias hangulaton kívül kájával is belső hátvédként a
hírű Győri ETO csapatában rendkívüli eredmények is kel- kapum előtt a legmegbízhatóbb
kezdte pályafutását. Elsősor- lettek a díj elnyeréséhez.
ban edzőinek köszönheti, hogy Tavaly a 29 bajnoki méridőben észrevették rendkívüli kőzés mindegyikén a telgömbérzékét, kipróbálták a ka- jes játékidő alatt a kapupusi poszton. Természetesen ő ban védte a gútai csapatot.
is jobban szeretett volna csatár- A találkozók során 29 gólt
ként gólokat rúgni, s nem a há- kapott, ami mérkőzésenlót védeni, de végül megbékélt ként 1-1 gólt jelentett, s ez
a helyzettel. A felvidéki sport- az eredmény elégnek biéletet először Komáromban zonyult a kapuskirályi cím
kezdte, azután volt Ímelyen és megszerzéséhez. Naponta
Udvardon is.
együtt él a labdarúgással,
– Sok helyen megfordultam, de Győrben a kapusutánpótel kell mondanom, hogy ennyi- lással foglalkozik, hetente
re családias hangulatot, mint négyszer pedig Musitzzal
Gútán, egyetlen csapatban sem együtt a gútai csapattal
tapasztaltam – mondja. Rom edz. – Persze örülök a
címnek, de az eredmény
az egész csapat érdeme.
Játékvezetők
Külön örülök annak, hogy
a pályán
az értékelés során a legjobb söprögető. A királyságom fele
Szombaton rendezték meg védő címét barátom, Musitz ezért őt illeti – mondja Henrik
Galántán a játékvezetők és Balázs kapta, aki 192 cm ma- a beszélgetés végén.
pályamegfigyelők
kerületi
versenyét, amelyen 12 csapat
indult. Az A csoportban küzdő Komáromi járás játékve- Az idősebb diákok teremtornáját Verebélyen rendezték meg,
zetői sajnos nem remekeltek
amelyen hat csapat vett részt. Az eredmények:
Az eredmények:
Komárom – PFA Verebély 4:0 * A tornát vereség nélkül,
Nitra – Komárom 0:0 * Du- * Komárom – Aranyosmarót 15 ponttal Komárom diáknaszerdahely – Komárom 2:1 4:3 * Komárom – Nyitra 5:2 csapata nyerte. A torna gól(góllövő Zácsik) * Komárom * Komárom – Vágsellye 12:0 királyi címét Ďuráč Patrik
– Érsekújvár 0:0 * Galánta – * Komárom – Érsekújvár 7:2 érdemelte ki.
Komárom 2:0 * Nagyszombat
Janikovcen a fiatalabb diákok teremtornáját rendezték meg.
– Komárom 3:0.
A tornát Nyitra csapata nyerte, Ezen a régiót a Naszvad diákcsapata képviselte. Az eredmémegelőzve a 2. Nagyszombat nyek:
és a 3. helyezett Privigye gár- Naszvad – Janikovce 4:1 * torna győztese Naszvad didáját, míg a Komáromi járás Naszvad – Vicsapapáti 3:1 ákcsapata lertt és a csapatból
csapata a 11. lett. Az összecsa- * Naszvad – Urmince 3:2 * a torna legjobb kapusa címét
pásokat értékelve illik azon- Naszvad – Čechynce 8:2 * A Vrábel Krisztián érdemelte ki.
ban elmondani azt is, hogy a
járásunkat képviselő csapatnál Galántán is rendeztek az U9-es labdarúgótornát, ahol a járási
nem volt hiány küzdőszellem- székhelyek diákcsapatai mérkőztek meg egymással. A torna
ben, inkább csatáraik lövései eredményei:
Galánta – Komárom 3:2 (2:1) Komárom 3:6 (2:3). A tornát
pattantak le a védőkről.
* Vágsellye – Komárom 6:0 a vágsellyei diákcsapat nyer(4:0) * Komárom – Nagy- te, a komáromi diákcsapat az
Komáromi teremfocitorna
szombat 1:2 (1:2) *Szered – 5. lett.
A 11. forduló eredményei:

Szégyen ide, szégyen oda,
a Komáromi járásban nincs
egyetlen műfüves pálya
sem, ahol régiónk csapatai,
függetlenül az időjárás viszontagságától, előkészületi találkozókon vehetnének
részt. Igaz, Nagyszombat
csapata is a Győr melletti
Lipóton (híres a péksége)
tartja a téli edzőtábort, ebből viszont a komáromi
csapatnak is származott
előnye. Ősztől sok év után
ismét Anton Dragúň mesteredző irányítja a komáromi gárdát, aki egy gyors
szervezéssel elvihette a komáromiakat Lipótra. Sajnos
a szerdai találkozóról több
rutinos játékos is hiányzott,
akiket az ificsapatból kellett
pótolni.Az 5:0-ás vereség
ellenére még a nagyszombatiak is elismerően nyilatkoztak a komáromiak
játékáról, s a gólnélküliség
is a fiatalok gyakorlatlanságából adódik. Egyfajta gyógyír volt minderre,
amikor az Actív Komárom
csapatával a dél-komáromi
pályán mérték össze erejüket. Itt 8:0-ás győzelmet
sikerült kiharcolniuk.
Szombaton a dél-komáromi
műfüves pályán sorozatban
küzdöttek a Komáromi járás csapatai. A gútaiak Marcelháza csapatával mérkőztek Máté Zsolt edző-játékos
irányításával január 7-től
folyik a tavaszi idényre
való felkészülés, első találkozójukon 2:2-es döntetlen
született.
Ugyanezen a napon a komáromi csapat 4:0-ás győzelmet aratott Párkány
gárdája felett. A komáromiak elsősorban támadó
játékukkal és jól záródó
védelmükkel lepték meg az
ellenfelüket.
-cseri-

Králik TV – Ilmont 5:0 * KFC Young Boys – Cars Team 5:3 *
1. FC Doki – Activ Komárom 9:5 * Amfora – Barracuda 2:8
* Anaplast – Black Bull-Litovel 5:7 * Bauring City – Oxygen
3:4 * U20 – FC Aureus.
1 Oxygen 33 ponttal, 2. Bau- rom (12), 9. az U20 (10), 10.
ring City (30), .3. a Barracuda a KFC-Young Boys (10), 11.
(30), 4. az 1. FC Doki (27), Králik TV (9), 12. a Cars Team
5. Black Bull-Litovel (22), 6. (6), 13. az Ilmont (3), 14. az
az Anaplast (19), 7. az Am- FC Aureus (0).
fora (17), 8. az Activ Komá-cseri-

SAKK

I. liga – nyugati csoport
5. forduló:
6. forduló
Komárom – Bős 5:3
Komárom – Nagyta(pontszerző Kukel, Vöpolcsány 5,5:2,5 (pontrös, Berza és Hegedűs
szerző Borošová, Bot�1-1, Borošová és Bere
tyán, Janko,. Szegi és
0,5.
Vörös 1-1, Kukel 0,5.

KÉZILABDA
Tatabányán rendezték meg az Interball Kupa nemzetközi
U9-es csapatok utánpótlástornáját. A nemzetközi porondon
is a legjobbak között a Felvidéket a Naszvad/Ímely csapata
képviselte.
Az egyes mérkőzések ered- tornát a TSC Dózsa nyerte,
ményei: TSC Dózsa – Nasz- a Naszvad/Ímely csapata a
vad/Ímely 13: * SK Talent 6. lett. Külön dícséret illeti a
Dunaszerdahely – Naszvad/ felvidéki csapatból Rajkó ReÍmely 18: * Naszvad/Ímely – bekát, akit a látottak alapján
ETO Kölyökkéz 1:13 * Nasz- a zsűri a torna válogatottjába
vad/Ímely – Dorog 5:1 * A szavazott be.

Ján Urda Emlékverseny

K A R AT E
A múlt hét végén rendezték meg a Zsolna Nagydíjáért (Grand
prix Žilina) megrendezett karateversenyt. A versenyen 5 ország 56 klubjának 400 versenyzője vett részt, közöttük a gútai
Tayió Karate gútai csapatának versenyzői is.
A gútai versenyzők nem ille- Nagy Viktor 2 x arany,- Jóba
tődtek meg a nemzetközi po- Attila 1x arany-, Szulcsányi
rondokon már előkelő helye- Anasztázia 1x arany-, Bagita
zést megszerzett ellenfeleiktől, Dániel 2 x ezüst-, Vermes Ákos
s végül a csapatverseny negye- és Bogár János bronzéremmel
dik helyét szerezték meg úgy, lett gazdagabb. Kiss Tibor, a
hogy éremgyűjteményük négy csapat vezetője szomorúan
arany-, két ezüst- és két bronz- mondta, hogy csapatversenyéremmel gazdagodott. Ez azért ben akár elsők is lehettek volna
különösen szép teljesítmény, a gútaiak, de az utóbbi hetekmivel a nyolctagú csapat végül ben rendkívül sok versenyzőnyolc érmet szerzett. Az érem- jük sérült le.
szerzők:
–KiTi–

TÉLI

ÚSZÁS

Rendkívüli engedményekkel
várják vendégeiket!

Január 25-én tartják évi országos találkozójukat a szlovákiai téli úszók Gútán. Mintegy 70-80 sporttársukat
várják, ám a Huszárik Károly vezette „rozmárok” idén
rendkívüli engedményeket tesznek a közönség érdekében.
Először is számukra megvetendően meleg idővel és vízzel
(kb. +5 oC) szeretnék buzdítani majd a leendő téli úszókat az első próbára. Ugyancsak különleges engedmény
lesz, hogy eltekintenek majd a kötelező fürdősapkától és
fürdődressztől, az érdeklődők számára ezúttal megengedik, hogy nudizással, azaz Ádám-kosztümben tegyék
meg az első métereket a Vág-Dunában. A szervezők és a
nézők természetesen örömmel látnák az Éva-kosztümre
vetkezett próbálkozókat is. Ami biztos, vasárnap délután
14 órától ismét benépesül a gútai töltés...

R Ö P LA B D A
Szombaton rendkívül jó összpontosítással aratott fölényes
győzelmet az extraliga rájátszásában a komáromi Spartak
VKP csapata Myjaván.
TJ Spartak Myjava – Spartak harmad végére a myjavaiak örülVKP Komárom 1:3 (-18, -28, hettek a vezetésnek. A negyedik
23, -20) Az első szettben félidő- szettben drámai pillanatok válig még egyenrangú játék folyt a tották egymást, ám a komáromi
pályán, azonban fokozatosan át- röpisek semmit sem bíztak a
vették a vezetést a komáromiak véletlenre, a negyed elején kiharés megérdemelt győzelmet arat- colt hétpontos előnyüket remek
tak. Hasonló volt a helyzet a má- védekezéssel a találkozó végéig
sik szettben is, a negyed elején meg tudták őrizni.
a hazai csapat vezetett, azután Az 1-6. helyért folytatott rájátrákapcsoltak a komáromiak és szásban a táblázat élén Eperjes
megfordították a játék menetét. csapata áll 60 ponttal, míg 52
Változást a harmadik játékrész ponttal a komáromi csapat a
hozott, amikor a komáromi csa- második helyen várja a követpat kezdett erőteljesebb táma- kező fordulót, amikor hazai
dássorozatot, de fokozatosan el- pályán fogadhatja az eperjesi
fáradtak, s ennek köszönhetően a gárdát.

K O S Á R L A B D A
MBK Rieker COM-therm
Komárom – Svit 108:71
(39:16, 24:22, 24:14, 21:19).
Legeredményesebbek: Jankovics 31 Az MBK Rieker COMtherm Komárom a szlovák Eurovia kosárlabda extraligában a
Léva és az Inter után ezúttal a
Svitet részesítette csúfos vereségben.
A két csapat közti különbség
már az első negyed után jelentős volt. Lényegében a komáromiak azt csináltak a pályán
a Svittel, amit akartak, mert a
tátraaljaiak szinte nem is találtak önmagukra. A második
negyed már szorosabb volt,
mintha a hazai gárda kicsit lazított volna. A második félidő
első negyedében ismét a komáromi csapat volt az irányító,
bár az utolsó negyedben ismét
„pihenőpályára” álltak a komáromiak, végül ezt a negyedet
is győzelemmel zárták. A komáromiak amerikai irányítója,
T. J. Bannister ismét elemében
volt, bár ezúttal csak hét pontot
tett a közösbe, mindez emellett
tizenhat gólpasszt jegyzett a

Svit elleni mérkőzésen. Ezen
a találkozón a komáromiak közül a valódi sztár Szasa Jankovics volt, aki harmincegy pontot szerzett, s ezzel a mérkőzés
legeredményesebb
játékosa
lett. A magasbedobó hat kétpontos dobása látványos volt,
s mindemellett a hárompontos
vonal mögül is hatvanszázalékos pontossággal célzott,
nagy része volt abban, hogy az
MBK Rieker végül harminchét
pontos különbséggel tarolta le
ellenfelét.
BC Privigye – Rieker COMtherm
Komárom
89:64
(23:17,26:8,15:18,25:21)
Vannak még meglepetések.
Privigyén talán az idény leggyengébb játékát mutatta be a
komáromi csapat. A Svit fölötti győzelem után a szombaton
látott játék eléggé kiábrándító
volt. Már az első negyedben
érezhető volt az, hogy a komáromi gárda nem tudta felvenni
a játék ütemét, sok volt a kihasználatlanul maradt komáromi lehetőség. Már ekkor fel
kellett volna figyelni arra, hogy

a privigyei csapat megerősítette védelmét. Ez azután a
második negyedben teljes mértékben beigazolódott, amikor a
vendéglátók sorozatos támadásaikkal nem csupán meglepték
a komáromiakat, hanem védel-

len csapat benyomását keltette.
A harmadik negyedben még
felvillant némi remény, még ha
fej-fej mellett küzdött is a két
csapat. Lelkesedésből nem volt
hiány a negyedik negyedben
sem, ám az nem volt elég egy

mi zárukat szinte feltörni sem
lehetett. A komáromi csapat talán legrosszabb eddigi pontarányát (26:8) érte el, nem szólva
arról, hogy az egész negyed folyamán szinte végig egy erőt-

sikeres záráshoz. A komáromi
csapatnak lényegében három
napja volt arra, hogy lapzárta
után, szerdán Besztercebányán
bizonyítsa, hogy kilábalt a nehézségekből.
-cseri-
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