A Magyar Közösség Pártja a február hetedikei népszavazással
kapcsolatban kibővített elnökségi ülésén foglalkozott azokkal a kérdésekkel,
amelyeket a népszavazás
felvet.
Arra a következtetésre jutott, hogy
mint konzervatív és keresztény
jobboldali párt, mindenképpen
a hagyományos családot tartja
a legfontosabbnak, és választóit arra buzdítja, vegyenek részt
a referendumon, és ezen érték
alapján szavazzanak.
Berényi József, az MKP elnöke
a három kérdésre három igennel fog szavazni.

Ön is részt vesz a február 7-i
népszavazáson?
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● Egy komáromi pilóta
(2. oldal)
kalandjai
● Házkutatás Ímelyen
(2. oldal)
● Iparisták a múlt
nyomában (3. oldal)
● Álrendőrök loptak
meg egy hölgyet
(3. oldal)

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának ülésén végső döntés született

A komáromi alapszervezetet feloszlatták!
Pozsonyban tartotta meg idei első ülését a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP OT). A testület tagjai értékelték
az önkormányzati választásokat, valamint megkezdték a 2016-os parlamenti választásra való felkészülést. Az ülést az Országos Tanács elnöke, Szigeti László nyitotta meg. A novemberben zajlott választások eredményeit, tanulságait a párt elnöke,
Berényi József elemezte. Csáky Pál EP-képviselő az Európai Parlamentben zajló történésekről és törekvésekről szólt. Az
általános vitában számos kérdést érintettek, kiemelt hangsúlyt kaptak a beiratkozások.
Megkezdte a felkészülést a jövőre esedékes parlamenti választásokra a Magyar Közösség Pártja
(MKP), amelynek választási listájára olyanok is felkerülhetnek
majd, akik nem tagjai a pártnak
– jelentette be az OT ülését követően a párt vezetése.

– A mai nap legfontosabb döntése az, hogy az MKP megnyitja kapuit a nem párttagok előtt
is – jelentette ki Berényi József
MKP-elnök. Ez azt jelenti, hogy
a 2016-os parlamenti választásokon párton kívüli, független jelöltek is felkerülnek a választási

listára, közülük valaki az első tíz
közé, vagyis a párt sikere esetén
befutó helyet kaphat.
Az OT tagjai az önkormányzati
választások komáromi eseményeivel is foglalkoztak. Megállapították, hogy elhamarkodott volt
a Most-Híd párttal kierőszakolt

Megtartotta első munkajellegű tanácskozását az új komáromi képviselőtestület

Összeálltak a szakbizottságok

Január 21-én Stubendek László polgármester vezetésével (22 képviselő jelenlé
tében) megtartotta első munkajellegű tanácskozását a komáromi képviselőtestület. A programon eredetileg 11 pont szerepelt, ám ezek közül a polgármester
levette a napirendről a 7. pontot, amely egy új általános érvényű rendeletet tartalmazott a „Város tiszteletbeli polgára” cím odaítéléséről.

Viszont tájékoztató jelleggel
megkapták a képviselők Komárom város költségvetésének
a 2015-2017-es időszakra vonatkozó javaslatát a főellenőr
szakvéleményével. A tervezett
költségvetés jóváhagyásáról a
februári ülésen tárgyal a testület. A határozatok teljesítésével
kapcsolatban, amelyet Kóňa
Bohumír új hivatalvezető terjesztett be, elhangzott, hogy a
hivatal új módszereket keres
a határozatok pontos ellenőrzésére és a régi, 2007-től nem
teljesített határozatokat folyamatosan megszüntetik a testületre vonatkozó javaslatok-

Lapunk
tartalmából:

kal. A képviselők a vitában az
erődrendszer tetőszerkezetének
javításáról, a KomVargas cég
eladásának elszámolásáról, az
uniós pályázatok rugalmasságáról és más témákról szóltak.
Itt a válaszok során elhangzott,
hogy az erőd tetőszerkezete
javításának közbeszerzése a
végéhez közeledik. A főellenőr
beszámolóját az elvégzett ellenőrzésekről tudomásul vette a
testület, majd jóváhagyta a főellenőr ellenőrzési tervét a 2015ös év első félévére. Csintalan
Miklós főellenőr megjegyezte,
hogy a jövőben folyamatosan
részt kíván venni az egyes tes-

Stubendek polgármester
élt vétójogával!

Lapzárta után kaptuk a hírt, miszerint Stubendek
László, Komárom polgármestere élve vétójogával, az
önkormányzatnak a szakbizottságok összeállítására
elfogadott határozatát nem hagyta jóvá és megvétózta. Indoklás nem hangzott el, viszont a komáromiak
szóvá tették, hogy a szakbizottságok összeállítása inkább egyes gazdasági csoportok érdekeit, mint Komáromét szolgálja.

Kimutatta
foga fehérjét
a tél...

A hét elején napsütés, azután borongás, vasárnap vacogás... Hét nap alatt eléggé szélsőségessé vált a Komáromi járásban az időjárás, olyannyira, hogy a Gúta
és Nemesócsa közötti harmadosztályú utat le kellett
zárni a forgalom elől. A mintegy 30 kanyarral büszkélkedő 17 kilométeres utat járhatatlanná tették a hófúvások, s az út jellege miatt a közútkezelők sem tudnak mindenhová hófogókat állítani. Vasárnap estére
a Komáromi járás valamennyi közútján helyreállt a
forgalom.
Pozitívumként azt is meg
kell jegyeznünk, hogy az
ítéletidő ellenére a RegioJet
vonatszerelvényei mindös�sze pár percet késtek.

tületi szakbizottságok ülésén
is. Majd a testületi tanácskozás
egyik legfontosabb pontja következett, amikor a szakbizottságok tagjainak kinevezéséről
tárgyaltak a képviselők. Mivel
a szakbizottságok elnökeit már
az alakuló ülésen jóváhagyta a
testület, most 2+8 fölállásban
a képviselők és szakemberek
javaslatait terjesztették be az
egyes képviselői csoportok –
frakciók. Két bizottsági tag javaslata esetében pontosítani kell
a munkaviszony részét, de azért
a testület minden javaslatot jóváhagyott így 76-an dolgoznak
majd a testületi bizottságokban.

A következő napokban folyamatosan megtartják alakuló
ülésüket az egyes szakbizottságok. Jóváhagyta a testület a
polgári esketők kinevezését.
Így a két eskettető alpolgármester, Knirs Imre és Keszegh
Béla mellé még megválasztották eskettetőnek Keszegh Margitot, Szénássy Tímeát, Less
Károlyt, Szabó Bélát és Bujna
Zoltánt. Vagyonjogi kérdésekben 6 régebbi eladást és bérbeadást hagyott jóvá a testület,
melyek közül kiemelném a II.
lakótelepi volt posta helyiségeit, amelyeket üzleti célokra
fognak használni. Ezeket a
vagyonjogi javaslatokat is jóváhagyta a testület. Az egyes
pontok megvitatása és jóváhagyása után Stubendek László
polgármester berekesztette az
ülést.
Dr. Bende István

Hasznos tudnivalók

az online regisztrációs pénztárgépekről és
a regisztrációs
pénztárgépek használatára köteles
vállalkozók körének kiszélesítéséről
Idén április elsejei hatállyal bővül azon vállalkozók köre,
akik kötelesek lesznek a készpénzzel történő fizetésnél a regisztrációs pénztárgépek használatára.
Ide tartoznak a következő
tevékenységek:
gépjárművek szerelése és karbantartása, motorkerékpárok,
alkatrészek és tartozékok árusítása, karbantartása és javítása, taxiszolgálat, egyéb földi
személyszállítás, illetve az
azon belül végzett kiegészítő
tevékenységek, szállodai és
hasonló jellegű szállásadás,
turisztikai és egyéb rövid ideig
terjedő szállásadás, autókempingben, táborhelyeken és lakókocsik számára fenntartott
szálláshelyeken történő elszállásolás, szálláshelyek, egyéb
szállásadói tevékenység, vendéglátóipari tevékenységek és
mobil ételárusítás, ételkiszállítás, egyéb vendéglátóipari
szolgáltatások, vendéglői szolgáltatások,
életbiztosítások
kötése,
vagyonbiztosítások
kötése, jogi tevékenységek,
könyvelői és könyvvizsgálói
tevékenységek,
főkönyvek
vezetése, adótanácsadás, cégvezetés, a nyilvánossággal
folytatott kapcsolat és kommunikáció terén nyújtott szolgál-

tatások, vállalkozói és cégvezetési tanácsadás, építészeti
tevékenység, mérnöki tevékenység és az ezzel összefüggő
műszaki tanácsadás, műszaki
tesztek és elemzések végzése,
reklámügynökségek, műsoridő árusítása, piac- és közvéleménykutatás,
specializált
formatervezés, fényképészeti
tevékenység, fordítói és tolmácsszolgáltatás, állategészségügyi tevékenység, autók és
könnyű gépjárművek lízingelése és kölcsönzése, rekreációs
és sporteszközök lízingelése és
kölcsönzése, videokölcsönzés,
háztartási eszközök kölcsönzése, munkaközvetítés, emberi
erőforrások egyéb kölcsönzése, utazási ügynökségek és irodák tevékenysége, egyéb helyfoglaló és ezzel összefüggő
tevékenységek, magán biztonsági szolgálatok, a biztonsági
berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos szolgáltatások, keresőszolgáltatások, kórházi tevékenységek, általános orvosi
tevékenység, szakorvosi tevé(Befejezés a 2. oldalon)

kapcsolatfelvétel, amely végül a
városi alapszervezet leszerepléséhez vezetett. Az OT nagy többséggel a komáromi alapszervezet
feloszlatásával, majd újraszervezésével értett egyet. Az előzményekről bővebben lapunk 3.
oldalán írunk.

Hetven éve szabadult fel
Auschwitz
Hagyomány, hogy a komáromi zsidó hitközség Auschwitz
felszabadításának évfordulója
– mely egyben a 20. század
szégyenletes náci zsidóüldöztetésének végét jelentette –,
azaz a holokauszt napja alkalmából értékes előadásokkal
tarkított emlékestet tart. Idén
Katarína Repasová (SZK Belügyminisztériuma Komáromi
Levéltára) a komáromi levéltár dokumentumai alapján A
zsidó vagyon árjásítása címmel tartott beszámolót. Sajnos
a hófúvás miatt nem érkezett
meg Simon Attila (Selye János
Egyetem) aki a Magyar idők a
Felvidéken 1938-1945 című
könyvének kapcsán tartott volna előadást, viszont helyette a
TuBiSvat ünnepe alkalmából a

Paszternák testvérek tartottak
érdekes tájékoztatást a zsidók
Fák születésnapja rendezvényeiről, amelynek keretében
kóser gyümölcsöket és kalácsokat kóstolhattak az érdeklődők.
Kép és szöveg: Jakab István

2 K U LT Ú R Á N K É S T Ö R T É N E L M Ü N K
Száz évvel ezelőtt már harmadik hónapja ellenállt az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legfontosabb erő-

dítménye, Premysl, az ostromló orosz seregek halálos szorításának. Az erődök falai között komáromi honvédek és
népfelkelők is harcoltak szép számban, egy részük elesett, sokan pedig orosz fogságba kerültek Premysl feladása után.
Az erődrendszert védő sereg kötelékében harcolt a 11. osztrák-magyar repülőszázad. A monarchiának a háború kitörésekor mindössze ötvenöt hadra fogható repülőgépe volt, amelyeket öt századba vontak össze. Ezzel szemben a cári
seregek 190 repülőgéppel rendelkeztek. Annak érdekében, hogy némileg helyreálljanak ezen a téren is az erőviszonyok, a monarchia hadvezetése hamarosan Premyslbe rendelte a 11. repülőszázad megerősítésére az 1., 3., 5., 7. és 8.
repülőszázadot. A száz év előtti komáromi sajtóban tallózva a Fülöp Zsigmond és Baranyay József szerkesztette KOMÁROMI UJSÁG 1915. január 14-i második számában lettem figyelmes egy komáromi atyánkfia, Kovács Zénó hadipilóta érdekfeszítő beszámolóira, amelyeket édesanyjának, özvegy Kovács Arisztidnénak irt a galíciai frontról és a lap
rendszeresen közölte hasábjain. A komáromi pilóta beszámolói nem nélkülözik a derűs hangulatot. Azt, hogy tavasszal
Premysl elestekor Kovács Zénó orosz fogságba került-e, vagy a repülőszázadban szolgáló pilótatársaival – amint erre
szép számmal volt példa – az utolsó pillanatban sikerült elhagynia az erődvárost, nem sikerült megállapítanom, de
mindenképpen érdekes lenne további sorsának a felkutatása. Az elkövetkezőkben érdekesebb fronttudósításait szerkesztett formában száz év elteltével ismét közreadom.
„Azt hiszem tudják, hogy ma is a csomagot a szomszéd- Hamarosan bekapcsoltam a méteres magasságban folyvan a nevem napja! Pompá- nak. Vagy 25-30 percnyi re- segélybenzintartályt. A mo- tonos tüzelés közben saját
san meg lett ünnepelve az pülés után a főhadnagyom a tor újra megindult. Keres- területre léptünk át! Éppen
eset. Átmentem látogatóba földre mutatott. Odanéztem, tem a hibát, hamarosan meg ideje volt, mert három perc
a muszka szomszédokhoz. láttam, hogy orosz katonák is találtam. Erősen szeles múlva a motor bemondta a
Elég barátságosan fogadtak! marsolnak az országúton. és bősz lévén az idő, sokat „dájerit” és a propeller keMég üdvlövéseket is küldtek Integettem nekik: elég illet- kellett lábbal dolgozni és resztben megállt! Egy pillafel hozzánk, hála Istennek lenek voltak, nem intettek valahogy félrerúgtam a főr- natra mind a ketten meredten
hatástalanul. Talán érdekelni vissza, csak puskacsöveikkel ezervvíz-nyomás csapját és néztünk a füstölő motorra és
fogja, röviden leírom a mai mutogattak felénk. Nemsoká- kifutott a nyomás. Pumpál- az álló propellerre. Alattunk
repülésem érdekesebb pontja- ra láttunk egy nagyobb város tunk és repültünk tovább. A egy tisztást láttam és egy
it. Délelőtt fél 12 órakor kap- közelében egy repülőteret. Öt „figyelmeztetés” azonban rövid kör után szerencsésen
tam a parancsot a felszállásra. szép fehér hangársátor volt használt!
Megfordultunk földet értünk! De nem egé-

Rendőrjárőrök
az utakon

Időről-időre, a legváratlanabb helyeken is felbukkanhatnak a
közúti forgalom ellenőrzését végző rendőrjárőrök. Néha mérik a sebességet, néha csupán figyelmeztetik a kisebb kihágásokat elkövetőket, ám az sem titok, hogy sok esetben előkerül
a jegyzettömb, helyszíni igazoltatás következményeként pedig
néhányan a pénztárcájukhoz nyúlhatnak.
A múlt héten Ógyalla és Bajcs róság dönt a vétkes büntetéséközött a járőrök arra lettek fi- ről. Az ittas sofőr akár egy évet
gyelmesek, hogy az úton sza- is tölthet rács mögött.
bályosan haladó személygép- Január 21-én Lakszakálkocsinak csak az egyik lámpája las és Bogya között végezvilágít. A kocsit megállították, te munkáját a rendőrjárőr,
hogy figyelmeztessék a sofőrt. amikor egy VW Golf típusú
Mivel a gépkocsivezető rend- személygépkocsira figyeltek
kívül furcsán viselkedett, elő- fel. A sofőr okmányainak átkerült az alkoholszonda, s ki- vizsgálásakor kiderült, hogy
derült, hogy a kisebb műszaki a fiatalembert korábban 25
hibával küszködő gépkocsinál hónapra eltiltották egy kosokkal „betegebb” annak so- rábbi vétségéért a gépjárfőrje, hiszen leheletében 1,08 művezetéstől. Mivel visszaezreléknyi alkoholt mutatott esőnek minősül, tettért akár
ki a berendezés. Ilyen esetben kétéves börtönbüntetésre is
nem a rendőrség, hanem a bí- ítélhető.

Ismét növekedtek
a vállalkozók
járulékterhei

A Szociális Biztosító ugyan minden évben július elsejei hatál�lyal bírálja felül az előző évi adóbevallás alapján, hogy a vállalkozóknak milyen összegű társadalombiztosítási járulékot
kell fizetniük, viszont a járulékok összege ettől függetlenül év
elején változik.
A minimális kivetési alap a ta- árra fizetendő megnövekedett
valyi 402,50 euróról 412 euró- biztosítási összeget legkésőbb
ra nőtt, ami a gyakorlatban azt február 8-ig kell átutalni a Szojelenti, hogy a legalacsonyabb ciális Biztosító számlájára.
társadalombiztosítási járulék a Egy pozitív változás is törtavalyi 133,42 helyett 136,57 tént a vállalkozók szemponteuró lesz. A maximális kivetési jából: idén január elsejétől
alap 4025 helyett 4120 euróra megszűnik ki- és bejelentési
emelkedett, aminek alapján kötelezettségük a Szociális
a legmagasabb biztosítási díj Biztosítóval szemben. Ezentúl
összege 1334,28 helyett janu- a biztosító feladata lesz tájéártól 1365,78 euró lesz.
koztatni a vállalkozókat járuA járulékok összegét az év ele- lékfizetési kötelezettségükről,
jén azoknak kell módosítani- illetve a biztosítási díj összeuk, akik eddig 136,57 eurónál géről.
kevesebbet fizettek, s a janu-zsu-

Megjelölték az utat, amelyet
át kellett vizsgálnunk. Elég
nagy út volt, körülbelül 500
km. Egy főhadnagy úr volt az
útitárs. Rövid körözés után elértük azt a magasságot, amely
az ellenséges golyóktól némileg biztosít, átkormányoztam
a gépet a szomszéd portájára. Gyönyörű szépen lehetett
látni a mi marsoló katonáinkat, trénjeinket. Mint valami
óriási hernyó, nyújtózkodtak
lassan tovább az országúton.
Nemsokára fel-felvágó füstfelhőket vettem észre. A mi
ütegeink voltak. Küldték ők

egymás mellé felállítva és
kint a téren egy monoplánt
láttunk pihenni. Örömünkben, hogy kollégáink lakását felfedeztük, leejtettünk
két darabka bombát! Sajnos
a hatást nem figyelhettük
meg, mert még nagy utat
kellett megtennünk. Gyönyörű táj felett mentünk.
Mindenütt hegyek és erdők,
közben egy-egy kis falu,
vagy városka lapult meg.
Körülbelül négy órai repülés után a motor elkezdett
köpni és hirtelen megállt!
Még orosz földön voltunk.

hazafelé. Nem voltunk már
messze a saját táborunktól,
amikor a motor ismét elkezdett ijesztgetősdit játszani! Mindig lassabban és
lassabban járt! Pár pillanat
múlva azon szomorú tényre jöttem, hogy elfogyott
az olaj! (És mi még mindig a szomszédék portáján
voltunk!) Próbáltam minden lehetőt, de semmi sem
használt! A motor folyton
kevesebb túrát csinált és
nekem ereszkednem kellett.
Elértük a harcvonalat és az
orosz tűzérség felett 400

szen szerencsésen! A tisztás
kicsiny volt, a talaj pedig
roppant puha és mi masinástól beleszaladtunk a fákba,
csinálván akkora recsegést,
ropogást, hogy magunk is
megijedtünk! A gépnek mind
a két szárnya eltört, de más
baj hál’istennek nem történt.
A fő, hogy mindent láttunk,
amit csak tudni akartunk! A
repülés 5 óra 25 percig tartott, ami az eddigi rekordom!
Boldog ünnepeket!”
(Folytatása következik)
Közreadta:
Németh István

Befejezéséhez közeledik a páncélkocsi kirablása ügyében folyó nyomozás

Ímelyen is házkutatást tartottak

Január 22-én A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (Národná kriminálna agentúra) kommandósai SZEM (OKO) elnevezésű szervezett razziát hajtottak végre Aranyosmaróton, Érsekújvárban és Ímelyen. A rajtaütés során három embert állítottak elő, majd a
kihallgatások után közülük kettőt előzetes letartóztatásba helyeztek.

Tavaly október 17-én a Nyitra és Aranyosmarót közötti úton ismeretlen tettesek tisztázatlan körülmények között
kiraboltak egy páncélozott pénzszállító
járművet.
Az akkori kihallgatások során egyre inkább az volt a nyomozók meggyőződése,
hogy egy jól előkészített, előre megbeszélt álrablással állnak szemben. Gyanú-

juk beigazolódott, s kiderült, hogy a rablást
a pénzszállítókocsi személyzete követte el.
Előírt útvonalukat megszakítva, egy előre
megbeszélt helyen leállították a járművet,
többször rálőttek egy 7,65-ös kaliberű ismétlőfegyverrel, majd a pénzszállítmány
egy részét átrakták egy rájuk várakozó
személyautóba. Ezek után „átrendezték” a
terepet, hogy az „valósághű” legyen.

A szervezett bűncselekmények sorában
kimagasló besorolást kapnak a fegyveres
rablások, s a nyomozók igyekeznek még
forró nyomon eljutni a bűnözőkig. Az
álrablás a pénzintézetnek 480 ezer eurós kárt okozott. A házkutatás során több
olyan bizonyíték került elő, amelyek
eredményeképpen került sor a csütörtöki letartóztatásokra. Rács mögé került az
58 éves I. József és a 46 éves K. Ivan,
akiket a bíróság tíztől tizenöt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhet. Harmadik
társuk szabadlábon védekezhet.

Hasznos tudnivalók

az online regisztrációs pénztárgépekről
és a regisztrációs pénztárgépek használatára
köteles vállalkozók körének kiszélesítéséről
(Befejezés az 1. oldalról)
kenység, fogorvosi tevékenység, egyéb egészségügyi tevékenység, sportlétesítmények
üzemeltetése, sportklubok, fitnesszközpontok, vidámparkok
tevékenysége, számítógépek
és tartozékaik, kommunikációs berendezések, szórakoztató elektronikai berendezések,
háztartási berendezések javítása, cipőjavítás, bútorjavítás,
óra- és ékszerjavítás, egyéb
háztartási kellékek javítása,
mosás és vegytisztítás, fodrászat és kozmetika, temetkezés,
kutyakozmetika és minden
kutyaápolással kapcsolatos tevékenység, tetoválás és piercing. Mindezen tevékenységet
folytató vállalkozások számára
tehát kötelezővé válik készpénzfizetés esetén a pénztárgép
használata.
Ugyanakkor a törvénymódosítás ugyancsak idén április
elsejétől lehetővé teszi a virtuális pénztárgép használatát

is. Ennek alkalmazásával a
vállalkozók bevételei nyilvántarthatók lesznek nemcsak a hagyományos, hanem
a virtuális pénztárgépekben
is. Virtuális pénztárgépet
használhat minden vállalkozó
árusításnál és szolgálatásnál
egyaránt, s egyúttal eldöntheti, hogy a virtuális vagy az
elektronikus pénztárgép alkalmazását választja. Fontos
azonban tudni, hogy a virtuális pénztárgép csak abban
az esetben használható, ha az
egy hónap alatt kiadott pénztári bizonylatok száma nem
haladja meg az ezret.
A virtuális pénztárgép a Pénzügyi Igazgatóság honlapján
keresztül lesz elérhető a számítógépek és táblagépek, illetve más olyan berendezések
segítségével, melyek internetkapcsolattal rendelkeznek. A
virtuális pénztárgép ingyenesen online hozzáférhető lesz a
vállalkozók számára.
-zsu
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Nem dr. Szabó Olga beszámolóján múlott!

Komárom karrierpolitikusai „levizsgáztak”
Az MKP Országos Tanácsának ülésén Dr. Szabó Olga ismertette azokat az eseményeket,
amelyek eredményeképpen a járási pártelnök és a városi szervezet elnöke olyan veszélyes
szervezkedésbe fogott, amelynek eredményeképp darabjaira hullott a városi szervezet és az
MKP-ból olyan nagy tekintélynek örvendő tagok léptek ki, akik annak idején a párt alapításában is részt vettek. A beszámolót követően az OT jóváhagyta a komáromi alapszervezet
feloszlatását. Az alábbiakban dr. Szabó Olga beszámolójából idézünk.

„Mindannyian tudjuk, hogy a
Komáromi járás szavazatainak
jelentős növelése nélkül az MKP
nem kerül be a törvényhozásba.
Azt is tudjuk, hogy csak parlamenti pártként befolyásolhatjuk
az országos történéseket. De azt
is tudjuk, hogy még egy választási időszakot nehezen vészelne
át a párt parlamenten kívül.
Ezért van különösen nagy jelentőségük a komáromi történéseknek.
Aggodalommal
tesszük fel a kérdést: Mi lesz a
helyi szervezettel, amelyik működik ugyan, de hogyan?
Most időrendi sorrendben, a
komáromi taggyűlések ös�szehívásának időpontjáról, tevékenységéről és a jelenlevő
döntéshozók számáról szeretném tájékoztatni önöket.

2014. 3. 21-én a 132 fős tagságból 24 felfüggesztett tag
mellett csak 36 fő vett részt a
taggyűlésen, akik arról tárgyaltak, hogy javaslatot kell tenni a
polgármester és képviselőjelöltek személyére. Hol volt akkor
a többség, a 72 szavazásra jogosult tag?
2014. 6. 13-án a 135 fős tagságból 23 felfüggesztett tag
mellett 51 jelenlevő bízta meg
az elnökséget a helyhatósági
választásokkal kapcsolatos politikai tárgyalásokkal. Hol volt
akkor a többség, a 61 szavazásra jogosult tag?
2014. 7. 4-én a 135 fős tagságból 20 felfüggesztett tag
mellett 66 fő vett részt az
MKP polgármesterjelöltjének
megválasztásán. Ezek közül

58 szavazott. Czíria Attila 43
szavazatot kapott, Stubendek
László 13-at. 49 szavazóképes
tag nem vett részt a gyűlésen,
így Czíria Attila az össztagság
31 százalékának a szavazatával
lett az MKP polgármesterjerlöltje Komáromban.
2014. 8. 28-án a 138 fős tagságból 20 felfüggesztett tag
mellett 56 jelenlevő jóváhagyta a Most-Híd és az MKP komáromi alapszervezete közötti
együttműködési
szerződést,
melynek tartalmát nem közölték még a járási elnökségi tagokkal sem. Hol volt akkor 62
szavazásra jogosult tag?
2014. 12. 8-án 136 fős tagságból 20 felfüggesztett tag mellett 49-en vettek részt a gyűlésen, ahol a koalíciós szerződés

Iparisták a múlt nyomában
1989-től január 22. a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a című munkájáért a bírálóbizottnapon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz ság elismerő oklevéllel jutalmazírását. A Palóc Társaság tizenkilenc éve hirdette meg első al- ta. Gondolatai egy határozott,
kalommal azt a pályázatot, melynek célja a magyarságtudat céltudatos fiatal reális elképzeléelmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, a nemzeti törté- seit tükrözik az életről, a fiatalnelem megismerése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és a ság feladatáról és a jövőről.
fiatalok tehetségének kibontakoztatása.
A dobogós helyezettekhez haA nemzeti összetartás eszmé- második világháborús, majd a sonlóan mindegyik pályamunjének terjesztéséhez és meg- háború utáni megpróbáltatása- kaíró mindennapjaiban fontos
szilárdításához az egész Kár- inak történetét foglalta össze, helyet foglal el a hagyománypát-medencében élő magyar különös figyelmet szentelve ápolás, valamint a helyi törtéfiatalok hozzájárultak.
a kitelepítések időszakának, nelmi emlékek felkutatása és
A történelem iránt érdeklődő valamint az ötvenes évek újra- megismerése.
diákoknak lehetőségük nyílt a kezdési nehézségeinek.
A komáromi Ipari Szakközépkiterjedt kutatómunkán kívül Az első osztályos Kosár Dávid iskolában a szaktantárgyak
lakóhelyükhöz, az őket körül- szintén harmadik (nem meg- mellett a társadalomtudomávevő világhoz fűződő érzé- osztott) helyezettként szere- nyok ismerete, az állandó érseik, gondolataik, javaslataik pelt. „Apánk csontjaiból terem tékek tisztelete és a humán
kinyilatkoztatására is. A helytörténeti bemutatáson kívül
a történelmi visszaemlékezések, a helyhez kötődő mondák
gyűjtése és nem utolsósorban a
szülőföldhöz való ragaszkodás
kérdésének fejtegetése is érdekes kihívásnak bizonyultak.
A komáromi Ipari Szakközépiskola diákjai évek óta bekapcsolódnak ebbe a nemzetközi
szintű megmérettetésbe.
Az idei tanévben a következő
tanulók bizonyították kötődésüket a szülőföldjükhez, jártasságukat a történelem fordulatos eseményeiben: Baráth
György, Kosár Dávid, Lovász
Erika, Raj Dávid, Tóth Ágnes,
Varga Emília, Vasi Zsuzsanna Kosár Dávid és Baráth György a Magyarság Házában
és Vígh Balázs.
Az eredményhirdetésre 2015. a kenyér” című munkáját nagy- műveltség sem szorul háttérbe.
január 18-án, Budapesten a apja, a kilencvenéves Kosár Biztató tény, hogy rohanó viláMagyarság Házában került sor. Gyula elbeszélései alapján írta. gunkban a középiskolás fiataIskolánk másodikos tanuló- Az izgalmas pályamunkában a lok részéről van érdeklődés az
ja, Baráth György a harmadik történelem viharai által meg- ilyen jellegű megmérettetések
helyezettnek járó díjat vette át. tépázott, felvidéki magyarság iránt.
„Emlékezés a régiekre” című nehéz sorsa tárul fel.
PaedDr. Tóth Katalin
családtörténeti
munkájában A harmadik osztályos Vasi Zsufelkészítő tanár
dédanyja, néhai Illés Gizella zsannát „Én itthon maradok”

Nagyobb volt a füst,
mint a láng...

Pénteken délelőtt lángra kapott a komáromi Selye János
Gimnázium tornaterme melletti kisebb raktárhelyiség. Ez
egy régi fabódé volt, amely a posta és a gimnázium tornaterme között állt. Egyelőre a tűzoltóság azt sem zárta ki, hogy
öngyulladás történt, vagy az elöregedett elektromos vezeték
zárlata okozta a tüzet.
A tüzet először a tanárok tak A mentők megvizsgálták
kezdték oltani, de pillanatok az egyik tanárt, mert feltétealatt megérkeztek a tűzoltók lezhető volt, hogy az oltáskor
is, a mentők és a rendőrség nagyobb mennyiségű füstöt
kíséretében. Az oltás alatt le- lélegezhetett be. Szerencsézárták a Király Püspök utcát.
re megállapították, hogy az
A diákok nem voltak veszély- oltással próbálkozó személy
ben és a tanítást sem kellett nem szenvedett sem sérülést,
megszakítani. A zárt térben sem pedig füstmérgezést.
kialakult tűz miatt szénmono- Valójában a gimnáziumnak
xidtartalmú füst keletkezett, semmilyen kára nem keletamit a tűzoltók kiszivattyúz- kezett.

felmondása, a régi elnökség
lemondása és az új elnök és
elnökség megválasztása volt
a cél. Elnököt Csintalan Zsuzsanna személyében 23 szavazattal, alelnököket úgyszintén
23 szavazattal Farkas Attila és
Korpás Péter személyében, a 3
elnökségi tagot, Szabó Bélát
28 szavazattal, Czíria Attilát
és Petheő Attilát 24-24 szavazattal választották meg. Az új
elnökre a tagság 17 százaléka
szavazott. A helyi szervezet
gyűlése ezután határozatképtelenné vált, ezért több elnökségi tagot nem választhatott.
67 szavazásra jogosult tag
hiányzott erről a gyűlésről,
így 23 szavazat elég volt egy
új elnök megválasztásához,
de egy működőképes elnökséget megválasztani már nem
tudtak. A közös polgármester,
és az MKP-Híd koalíció a komáromiaknak nem kellett. Sőt,
az MKP jelöltek sem kellettek,
hiszen közülük csak Szabó
Béla, Feszty Zsolt és Korpás
Péter jutott be az önkormányzatba. Nem került be többek
között Petheő Attila, Csintalan
Zsuzsanna, Szayka Róbert, és
Kolek Zsolt sem. Ezzel a számunkra igen kevés boldogságot hozó házassággal azonban
a Most-Híd nagyon jól járt,
hiszen 6 képviselőjük jutott be
a helyi döntéshozatalba, köztük olyan általunk is jól ismert
személyek, mint Bastrnák Tibor, Andruskó Imre, Hortai
Éva, és ifj. Batta György. Gondolom, az MKP célja nem az
volt, hogy őket mandátumhoz
juttassa…
A jelenlegi komáromi alapszervezet és a választópolgárok között szakadék tátong.
A bizalmatlanság, a hiteltelenség, a csömör szakadéka.
Többen megkérdezték tőlem,
ugyan, milyen emberek azok,
akik a megyei választásokon
még kígyót-békát kiabáltak a
hídasokra, most meg bratyiznak velük? Hol van ezeknek
az embereknek a gerince? Azt
gondolják, hogy a választó
tudathasadásos, és nem emlékszik a sárdobálásra, meg az
egységes magyar párt szétverésére?”

Végre!

Kedvező hír a csallóköziek számára, hogy 2017-ben végre
elkezdhetik az R7-es déli gyorsforgalmi út első szakaszának
építését. Az adófizetők számára viszont kedvezőtlen hír, hogy
a legdrágább pénzügyi konstrukcióval fedeznék a beruházás
megvalósítását.
Szerdai ülésén a szlovák kormány elvi döntést hozott: 2017
és 2020 között megépítik az R7-es déli gyorsforgalmi út első
szakaszát a főváros és Egyházgelle között, együtt a fővárost
elkerülő D4-es körgyűrű első szakaszával. A hír pozitív oldala maga a kormány döntése, ami azt jelzi, hogy immár nem
politikai, mindinkább szakmai kérdésként kezeli a déli gyorsforgalmi utat, amelyről szakmai berkekben köztudott, hogy
a körgyűrűvel együtt a főváros mai közlekedési gondjainak
orvoslását és a még súlyosabb jövőbeni gondjainak megelőzését szolgálhatja. Számunkra, és különösen a Csallóközben
élők számára ennél is jelentősebb küldetése, hogy a 63-as úton
tapasztalható, egyre inkább elmélyülő közlekedési gondokat
megoldja, a mind gyakrabban felmerülő közlekedési dugókat
megszüntesse.
Az adófizetők számára kedvezőtlen információ, hogy a közszféra és a magántőke partnerségén alapuló pénzügyi konstrukcióban (PPP) valósítanák meg a beruházást. Ami a kormány számára roppant kénylemes az építkezés fázisában:
nem költ semmit sem az elkészült mű átvételéig. Az őt követő
kormányok fognak majd fizetni, harminc éven át, összesen
4,7 milliárd eurót kell majd törleszteniük. Az R1-es gyorsforgalmi út Nyitra és Újbánya közötti szakaszát is hasonló
pénzügyi konstrukcióban építették meg. A kormányok ez
esetben is 30 évig fogják törleszteni a hihetetlenül vastag ceruzával kiszámított kamatokkal megterhelt részleteket a Pribina holland-szlovák konzorciumnak. E finanszírozási forma
makrogazdasági előnye, hogy a beruházás költségei a kivitelezés idején nem terhelik meg az államháztartást, a törlesztés
évekkel később befolyásolja majd az államháztartás hiányát.
A beruházásról szóló kormányzati döntést e tényező alapvetően meghatározza.
A beruházás finanszírozásával kapcsolatban téves hírt is leközöltek. Nem, a D4-es körgyűrű és az R7-es út Pozsony megyei
szakasza nem építhető meg az Európai Unió támogatásával.
Ehhez Pozsony megye túl gazdag – az Eurostat becslése alapján Európa ötödik leggazdagabb régiója – emiatt nem használhatja fel a Kohéziós Alap forrásait. Csupán a Somorjától
keleti irányban húzódó szakaszok megépítésére használható
fel az unió támogatása. Viszont a pénzpiac mai feltételeit figyelembe véve, roppant alacsony kamatlábbal vehetné fel a
kormányzat a beruházás finanszírozását fedező hitelt, amelynek részletfizetési végösszege sokkal alacsonyabb volna, mint
a PPP-konstrukcióban kiszámított végösszeg. Úgy tűnik, Szlovákiában ez ma nem tényező.
A hír másik kockázati tényezője, hogy 2016-ban parlamenti
választások lesznek, azok kimenetelét pedig senki sem meri
ma megjósolni. Nehogy megismétlődjön a 2012-es forgatókönyv, amikor Iveta Radičová kormányának határozata alapján elkezdődött volna az R7-es első szakaszának építése, ám a
terveket a 2012-re előrehozott parlamenti választás keresztülhúzta. A közlekedési tárca mai vezetése azt követően módosította elődje célkitűzéseit, a megvalósításra váró beruházások
listájáról elsőként az R7-es szakaszait törölte. Emiatt ezzel
úgy vagyok: hiszem, ha látom. Legyünk óvatosak az elvi döntésekkel és az eltúlzott várakozásokkal! Az aktuális kormány
számára mi sem könnyebb és kényelmesebb, mint utódja számára meghatározni a feladatokat.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Álrendőrök loptak meg egy nyugdíjas hölgyet

Több mint 12 ezer euró értékű készpénzt és ékszert loptak el egy 65 éves komáromi nyugdíjas hölgytől álrendőrök, akik január 20-án a délelőtti órákban csöngettek be a hölgy
családi házába. A két férfi a ház asszonyának rendőrként mutatkozott be, valamiféle igazolványt is felmutattak. A nyugdíjas nő mit sem sejtve beengedte őket.
Miközben egyikük az
emeleten beszélgetett
a hölggyel, a másik a
földszinten maradt. Az
álrendőrök körülbelül
fél óra elteltével távoztak a házból. A nő
csak estefelé vette ész-

re, hogy eltűnt a készpénze és az ékszerei.
A lopás által több mint
12 ezer eurós kára keletkezett.
A károsult leírása
alapján az egyik gyanúsított 190 centimé-

ter magas, vékony
testalkatú férfi. Sötét
színű rövid haja volt,
zöld színű háromnegyedes kabátot viselt.
A másik férfi középtermetű,
körülbelül
175 centiméter magas.

Szőke haját oldalra
fésülte, barna dzsekit
és kék farmernadrágot
viselt.
A rendőrség lopás
ügyében indított eljárást és folytat nyomozást.
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Növényvédelem
A körte metszése

A gyümölcsfák törzse a gyökérrendszert és a koronát
köti össze. A törzs feladata a
gyökér által felvett, tárolt, és
termelt anyagok továbbítása
a koronába, valamint a fa sta-

bilitásának biztosítása, amit a
gyökérrel együtt lát el. Szabvány szerint a gyümölcsfák
törzsmagassága a következő
lehet:
bokortörzs 30-50 cm,
alacsony törzs 60-80 cm,
közepes törzs 90-120 cm,
magas törzs 150 cm.
Minél magasabb a törzs, annál
több hátrányt hordoz számunkra. Magas törzs csak nagyon
indokolt esetben lehet célszerű.
A magas törzs hátrányai:
· nehezebben és hosszabb idő
alatt jutnak a koronába a gyökértől az anyagok,
· nehezebb a szüret,
· problémásabb a metszés,
· a növényvédelemhez speciális eszközökre van szükség.
A túlzottan alacsony törzs is
problémákat okozhat, gondoljunk csak a földre lógó ágakra, amelyek a fa alatti közlekedést, és a terület gondozását
nehezítik.
A körte koronaformáit két
csoportra osztjuk:
· hagyományos koronaformákra és,
· intenzív koronaformákra.

Az intenzív koronaformák a
modern gyümölcstermesztés
elvárásainak felelnek meg, míg
a hagyományosak leginkább
a házikertek saját célú gyümölcstermesztésének adnak
alapot.
A körtetermesztésben az alábbi koronaformákat alkalmazzuk:
· ágcsoportos sudaras korona,
· szórt állású sudaras korona,
· kombinált korona,
· természetes bokorfa,
· termőkaros orsó,
· Haag-sövény,
· Hungária-sövény,
· Palmetta-sövény,
· Bouché-Thomas-sövény,
· karcsú orsó.
Sajnos nincs lehetőségünk arra,
hogy mindegyiket részletesen
tárgyaljuk, de később sort kerítünk rájuk. Hamarosan a gyümölcstermesztésben alkalmazott különféle koronaformákról
és azok általános jellemzéséről,
leírásáról, kialakításuknak kezdeti lépéseiről is szólunk.
Olvasóink arról érdeklődtek,
hogyan lehet az örökzöldeket
metszeni. A fenyőfák szimmetrikus felépítésüknél fogva
ritkán és csak igen kis mértékű
metszést igényelnek. Lehetőleg hagyjuk meg természetes
habitusukat, úgy a legszebbek.
A lomblevelű fákat és bokrokat
az ifjítással gyógyítjuk. Sajnos
a fenyőkről ez nemigen mondható el. Súlyosabb fagykár,
kártevők pusztítása után, ha a
fenyő a lombját elveszíti, csak
kivételes esetben segít a vis�szametszés.
Fölösleges formára szabni,
nyírni őket, hiszen e rendkí-

vül formagazdag növények
közül bárki választhat óriásit
és törpe növésűt, karcsú oszlop alakút és terebélyes vagy
éppen a földön kúszó bokrot,
gömb, félgömb, tojásdad formájút. (Ha nyírott sövényt
nevelünk fenyőből, akkor viszont elkerülhetetlen az évente való metszés.)
A fenyőfélék visszametszése árthat szép, természetes
alakulásuknak, ugyanakkor
káros is lehet. Ha egyszer
belenyírunk például egy luc-,
jegenye- vagy feketefenyőbe,
évekig tarthat, amíg kinövi, de
olyan következménye is lehet,
hogy a visszavágott ág nem
tud megújulni, hanem elpusztul, a helyén pedig a növény
oldalán örökre egy lyuk éktelenkedik.
Sajnos ma is szokás, hogy a
sík vidék ellenére a ház elé
fenyőfát, rendszerint lucfenyőt ültetnek. Néhány év
alatt viszont kiderül, hogy az
örökzöld lomb télen is erős árnyékot vet, a lakást elsötétíti.
Ekkor elkezdik föltisztítani,
évente egy-egy ágörvöt levágnak alul, mindaddig, amíg az
ablak magasságát el nem érik.
Csúnya az így meggyötört
fa, ezért helyesebb, ha eleve
olyan helyre ültetjük, ahol
minden irányba zavartalanul
nőhet. Az oszlopos növésű
borókákat és tujákat szívesen
ültetik sorba; nyírás nélkül is
mutatós térhatárolók. A magasságuk azonban néhány év
alatt különböző lesz, ekkor a
magasabbak csúcsát és felső
hajtásait megrövidíthetjük.
(Folytatjuk)
A medve, a farkas, a róka és a nyuszika beleesnek egy gödörbe, és
nem tudnak kimászni. Végül éhségükben úgy határoznak, hogy a
leggyengébb állatot fel kell áldozni. A nyuszika megszólal: (…)
(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.) Környezete a legtöbb döntésében maradéktalanul támogatja. Ahhoz azonban, hogy valóban
hasznosíthassa segítségüket és szeretetüket, nyitottnak kell maradnia és megosztania velük aggodalmait, problémáit. Különösen utazással kapcsolatban számíthat váratlan segítségre.
HALAK (február 21. – március 20.) Ön kezdetben engedékeny
és kompromisszumra kész kapcsolataiban, de egy idő után megpróbálja átvenni az irányítást és nem érti, hogy ezt miért viseli
nehezen a másik fél. A gondot az okozza, hogy amit eddig elfogadott, azt most egyszeriben értéktelennek minősíti.
KOS (március 21. – április 20.) Ha a hét különösen zsúfoltnak
ígérkezik, ahelyett, hogy tovább hajtja magát, igyekezzen sorrendet felállítani a tennivalók között, és ha szükséges, halasszon
el néhány dolgot későbbre, amikor több ideje jut rá. Cserébe
örömteli percekre számíthat, leginkább családi körben.
BIKA (április 21. – május 20.) Személyiségének fejlesztésére kiváló ez a hét. Ha bármilyen témáról többet szeretne megtudni, most
valószínűleg találkozik valakivel, aki tanáccsal vagy útmutatással
segíthet önnek. Meglepődik majd, mennyi öröm éri ezen az újonnan
felfedezett területen.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Jót tenne most egy kis levegőváltozás
és kikapcsolódás. Ha teheti, utazzon el valahová! A most szerzett tapasztalatok, új ismeretek és új ismeretségek nagyon hasznosak lesznek
a későbbiekben. Az is előfordulhat, hogy a most kialakuló barátságok
szerelemmé mélyülnek.
RÁK (június 22. – július 22.) A munka okozta feszültség miatt
rendkívül kimerültnek és elgyötörtnek érezheti magát. Ahelyett,
hogy magányosan küszködik, avasson be másokat is az érzéseibe
és kérjen segítséget! Nagyon fontos, hogy önmagáról se feledkezzen meg, teremtse meg a kikapcsolódás feltételeit!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A magányos vagy
magánéleti válságon átesett Oroszlánok izgalmas változásokra
számíthatnak. Ehhez azonban ki kell mozdulnia otthonról! Még
ha nincs is igazán kedve, induljon el, hiszen önnek lételeme a
társaság és itt végre feltöltheti lemerülőben lévő készleteit.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Legyen tekintettel másokra! Bizonyára megvannak a maga elképzelései és tervei, de
hallgassa meg ismerősei, rokonai tanácsát és véleményét is!
Most nem szabad makacsnak lennie és magányosan törnie előre!
Különösen családi körben legyen nyitottabb mások nézeteire!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Saját kedvtelései mellett
most örömét leli a másokkal közösen végezhető tevékenységekben
is. Meglepően kellemes beszélgetésekre számíthat családi körben
és az is előfordulhat, hogy rég elfeledett titkokra derül fény. Ezek
segíthetnek megérteni saját belső működését is.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A társasági összejövetelek kitűnő alkalmat kínálnak a kikapcsolódásra és segítenek
kipihenni a munka fáradalmait, bár ön most nagyon megválogatja
a társaságát. Mivel nem rajong az üres fecsegésért, szívesebben
találkozik barátaival, mint hogy idegen közegben ismerkedjen.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ügyeljen rá, hogy a borúsabb időszakban is elegendő napfény érje. Ha az időjárás ezt nem teszi
lehetővé, vegyen egy szoláriumbérletet és úgy pótolja az önnek oly
fontos fényt. Egy kis kényeztetés egyébként sem árt most, ha elégedett
a külsejével, belső egyensúlyát is könnyebb megtalálnia.
BAK (december 22. – január 20.) A hónap utolsó hete esélyt tartogat arra, hogy olyasvalakivel találkozzon, aki hamarosan élete
fontos szereplőjévé válik. Előfordulhat, hogy ez a találkozás egy
véletlensorozat eredményeképpen jön létre, de bárhogyan történjék is, mindenképp sok örömet hoz önnek az elkövetkezőkben.
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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.
* Búza eladó. Tel.: 0908 135 671.

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.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Varrógépek és vízcsapok javítását vállalom Komáromban és
környékén. Tel.: 0904 572 752.

* 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.

* Eladó Lakszakállason
3-szobás családi ház. Tel.:
0915 774 487, 0907 635 409.
* Eladó hízó Gútán. Tel.:
0905 944 821.

Akciós
gyorshitelek

munkaválkalóknak,
nyugdíjasoknak,
vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal!

0915 744 858

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

* 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!
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M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Az
ember bolygója, 10.35 Két
duci hölgy, 12.50 Holdtánc
és pepita (amer.), 14.25 Kék
tengermély (olasz), 16.05
Szeretettel
Hollywoodból,
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.35 Gasztroangyal, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Híradó, 20.25 A Dal 2015,
22.30 Üvegtigris 2 (magyar),
0.25 Alulképző (amer.), 1.55
Az öldöklés istene (francianémet)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 11.35 A macska (amer.), 13.10 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.10 Walker, a texasi kopó (amer.), 16.10
Pénznyelő (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Vissza a jövőbe 3 (amer.), 21.25 Sasszem
(amer.), 23.40 Legdrágább az
életed (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.00 Kalandor, 13.00 Családom és
egyéb emberfajták, 14.05
Dr. Csont (amer.), 16.05
Bagolyvédők (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.30 A játszma folytatódik
(amer.), 22.00 Az utolsó
cserkész (amer.), 0.05 Világok harca (amer.)

RTL II

9.10 A harc törvénye (amer.),
11.10 Egy fiúról (angolamer.), 13.10 Ara csak egy
vam (amer.), 15.00 Az első
millióm története, 16.00
Nyomtalanul (amer.), 17.00
ValóVilág7, 18.00 Tökéletes
célpont, 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.50
Az igazság ára (amer.),
22.00 ValóVilág7

M2

12.55 Varázslók a Waverly
helyből, 13.45 Elveszett
világ, 15.35 Zorro, 16.00
Állati portrék, 17.35 Angelina, a balerina, 17.45
Caillou, 18.40 És te mit
gondolsz?, 20.10 Híradó,
20.55 A barátnőm pasija
(amer.), 22.25 A Dal 2015,
22.55 Monty Python Repülő Cirkusza, 23.25 Koncertek az A38 hajó színpadán, 0.15 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

10.30 Mária két éjszakája
(magyar), 12.50 Nálatok
laknak állatok?, 14.00 Műkorcsolya és jégtánc Eb,
14.35 Önök kérték, 16.30
Egy pikolo világos (magyar), 18.00 Híradó, 18.40
Patika
(magyar),
19.10
Hogy volt?, 20.05 Az élet
sava-borsa (lengyel), 20.55
Bocsáss meg, drágám! (francia), 22.30 Dunasport, 22.45
Rúzsa Magdi év végi koncertje

Pozsony 1

14.05
Nyomozóiskola,
14.55 A híres ötös (német),
16.25 Szlovákia, szeretlek!,
18.00 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Taxi, 19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10 Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.30
A lázadók földje, 0.25 A
híres ötös (német)

Pozsony 2

11.00 Biatlon, 15.05 Kapura,
15.45 Farmereknek, 16.25
Idősek klubja, 16.55 Színészlegendák, 17.00 Mercadet
(szlovák), 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.00 Őrangyalok, 21.30 Nadera és Simin,
23.30 Csehszlovák filmhét,
23.40 Hírek

Markíza tv

10.20 Lucky Luke, 12.20
Men in Black (amer.),
14.25 Az összes exem
(amer.), 16.25 Szomszédok, 17.05 Kredenc, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Bolondos, buta
szerelem (amer.), 22.50
A kezdet (amer.), 1.30 A
vámpírvadász (amer.)

JOJ TV

13.05 A sámán (amer.),
15.25 Ping Pong (amer.),
17.15 Knight Rider (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 A perzsa királyfi
(amer.), 23.05 Miss Március (amer.), 1.00 Gyilkos
ösztön (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Úton-útfélen, 11.00 Református ifjúsági műsor,
12.25 Telesport, 13.20 Öltések közt az idő (spanyol),
14.55 Nem kívánt kívánság
(amer.), 16.25 Büszkeség és
balítélet (angol), 17.20 A
hírek szerelmesei (amer.),
19.30 Híradó, 20.25 Az
utolsó vakáció (amer.),
22.20 A lényeg, 22.55 Tigris a hóban (olasz), 0.45
Rövidlátók (japán)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2-matiné, 9.15 Több
mint testőr, 11.45 Monk
(amer.),
12.40
Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 13.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Vissza a jövőbe 3 (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Rising
Star, 21.40 A mexikói
(amer.), 1.15 Két szerető
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika TV bemutatja,
13.00 Tuti gimi (amer.),
14.00 Dr. Csont (amer.),
16.05 Rendőrakadémia 5
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Sherlock Holmes (amer.),
21.10 Életre-halálra (amer.),
0.20 A jóslat (amer.)

RTL II

10.50 Az igazság ára (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes,
19.00 ValóVilág7, 22.00 BeleValóVilág7, 22.30 Heti hetes, 23.30 Az arany kéksége
(francia-amer.), 2.05 Bűnös
szerelem (amer.)

M2

12.35 Varázslók a Waverly helyből, 13.00 Állatkert
a cipősdobozban (angol),
13.50 Kicsi a bors, de erős,
16.30 A rút kiskacsa, 17.50
Lolka és Bolka, 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 2
(magyar), 23.35 Koncertek
az A38 hajón, 0.25 Párizsi
mentősök (francia)

Duna tv

11.00 Önkéntesek, 11.25 Új
nemzedék, 12.00 Műkorcsolya és jégtánc Eb, 13.20
Keresztúton
(magyar),
14.55 Műkorcsolya és jégtánc Eb, 17.00 Hogy volt?,
18.00 Híradó, 18.35 Patika (magyar), 19.05 Önök
kérték, 20.05 Mága Zoltán
Budapesti Újévi koncertje,
21.00 Casino Royale (angol), 23.55 Bocsáss meg,
drágám! (francia)

Pozsony 1

11.05 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött,
13.25 Agatha Christie,
15.00 Filmmúzeum, 17.05
Senki sem tökéletes, 18.20
Konyhám
titka,
19.00
Híradó, 20.20 Titkos életek, 21.20 Kristályszárny,
23.15 Mrs. Marple (angol), 0.50 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

12.45 On Air, 13.05 Orientációk, 14.50 Az elveszett fehér elefánt (szlovák), 15.50 Őrangyalok,
16.20 Jégkorong, 18.55
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.10 Dokumentumfilm,
21.50 Lefújva, 22.15 Biatlon, 22.30 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

7.45 Tom és Jerry, 8.15 Mentsétek meg Willyt! 3 (amer.),
11.35 Harry Potter és a Főnix
rendje (amer.), 14.15 Charlie angyalai (amer.-német).
16.05 Lara Croft (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Kovbojok és betolakodók (amer.),
23.00 Halálos fegyver 4
(amer.), 1.20 Ismétlések

JOJ TV

10.10 A Simpson család,
11.10 Profik, 13.20 A perzsa királyfi (amer.), 15.45
Pokol a paradicsomban
(amer.), 18.000 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Házastársi
fogadalom (amer.), 22.50
Törvényen kívül (amer.),
0.55 A leleplezés (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.25 Család-barát, 12.15 Sporthírek,
13.00 Roma magazin, 14.00
Magyarlakta vidékek, 15.05
Zorro, 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 Kékfény, 21.25
Római helyszínelők (olasz),
22.25 Az este, 23.00 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 Doom
(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.), 23.40
Magyarul Baló Györggyel

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.), 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág7, 23.30
Barátok közt

M2

11.35 Hunyormajor, 13.00
Heathcliff, 13.50 Nagyi nyomoz, 14.40 Geronimo Stilton, 15.15 Kedvencek a világ
körül, 16.30 Richard Scarry,
17.45 Mirr-Murr kalandjai,
20.10 Híradó, 21.00 Boston
legal (amer.), 22.40 A médium (angol), 23.20 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

9.25
Elcserélt
lányok
(amer.), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Kívánságkosár, 14.35 Éretlenek, 15.05 Panaszkodj,
sötét eső, 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 Ez volt a sorsom,
21.45 A JFK háttere, 23.35
Casino Royale (angolamer.)

Pozsony 1

10.00 Orvosok (szlovák),
12.20 Nők klubja, 13.55 A
világ képekben, 14.20 Az
ajtó mögött, 16.25 A világ
kincsei, 17.00 Talkshow,
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.20 A kényelmetlen, 22.15
A kiválasztottak, 0.15 A kényelmetlen

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, 22.00 Soul
kitchen (német), 23.40 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),
21.30 Nap, széna, erotika
(cseh), 23.55 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

12.50 Lehetőség, 13.20 Új
lakások, 14.25 A Simpson
család, 16.30 Topsztár, 18.00
Édes élet, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak (szlovák), 21.40 Panelház
(szlovák), 22.25 Vészhelyzet
(amer.), 0.20 Csalók (amer.)

M1

KEDD

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 Gran
Hotel (spanyol), 21.20 Zűrös
szívügyek (német), 22.10 Az
este, 23.05 A legyőzhetetlenek (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 Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.30
Piszkos lappal (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.), 19.00 Balek-suli
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág, 23.30
Barátok közt

M2

13.25 Mi micsoda, 14.15
Hunyormajor, 15.05 Leonardo kalandjai, 15.30 Caillou,
16.20 Lolka és Bolka kalandjai, 16.30 Tesz-vesz város,
18.00 Mesélj nekem!, 18.30
Boldogvölgy, 19.20 Ormányos család, 21.00 Boston
Legal (amer.), 21.50 Ridikül, 22.35 A médium (angol),
23.20 Szívek doktora (amer.),
0.00 Koncertek az A38 hajón

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.00 Hölgyek öröme (angol), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Éretlenek, 15.05 A zenén túl, 16.00 Mesélő cégtáblák, 16.30 Térkép, 17.10
Elcserélt lányok (amer.),
18.35 Közbeszéd, 19.05 Rex
felügyelő, 20.00 Don Matteo
(olasz), 21.10 Egy ember és
a kutyája (francia-olasz),
23.05 Zenekari próba (olasz)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
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, 22.20 Törvény és rend, 23.00 Dist
rict

Pozsony 2

12.55 Népdalok, 15.05 A
család, 15.35 Orientációk,
16.00 Ukrán magazin, 18.45
Esti mese, 20.00 Az internet
története, 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
Családi történetek, 22.40 Az
FBI nyomoz (amer.), 23.30 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55
Tárgyalóterem,
13.25 Édes élet, 14.20
Panelház (szlovák), 15.20
Vásárlási láz, 16.30 Topsztár, 17.20 Tárgyalóterem, 18.00 Édes élet,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.30 Vadlovak (szlovák),
21.40 Panelház (szlovák),
22.45 Édes élet, 23.40
Castle (amer.), 0.40 Csalók (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 Élet az amisokkal,
0.20 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
Dick és Jane trükkjei (amer.),
23.20
Lángoló
Chicago
(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), 22.50 Házon kívül, 0.05 Hantahíradó
(amer.), 1.55 Teresa (mexikói)

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 Csajok Monte Carlóban (amer.-magyar),
21.30 Magyarul Baló Györg�gyel 22.00 ValóVilág7, 23.30
Barátok közt, 0.00 Nyomtalanul (amer.)

M2

12.50 Heathcliff, 13.35 Mi
micsoda, 14.00 Nagyi nyomoz, 14.25 Hunyormajor,
15.30 Kedvencek a világ körül, 16.30 Lolka és Bolka kalandjai, 17.15 Lülü, a teknőc,
18.10 Kérem a következőt!,
18.30 Boldogvölgy, 19.20
Ormányos család, 19.35 Szép
álmokat, gyerekek!, 20.10
Híradó, 21.00 Boston Legal
(amer.), 22.40 A médium (angol), 23.20 Szívek doktora
(amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztrák-német), 12.25 Kívánságkosár, 14.25 Éretlenek, 14.55
Honnan jöttél, Ádám?, 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
Sarki fény (amer.-kanadai),
23.55 Tenisz FED Kupa

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 Nibellung kincse (német), 22.15 Hatos fokozat
(német), 23.45 District

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,
20.00
Dokumentumfilm,
21.30 Fivérek, 22.00 Besztercebánya, 23.20 Rendőrség

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.10
Két és fél férfi, 16.00 A
mentalista (amer.), 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.35 Családi
történetek, 22.40 Az FBI
nyomoz (amer.), 23.30 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

13.25 Édes élet, 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.30 Topsztár,
17.20 Tárgyalóterem, 18.00
Édes élet, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 21.35 Családi
történetek, 22.40 Vészhelyzet (amer.), 23.30 A mentalista (angol)

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.30 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 14.55 Zorro
(kolumbiai), 15.45 Charly,
majom a családban (német),
16.45 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40 Szívek doktora (amer.), 19.30
Híradó, 20.30 Csak tudnám,
hogy csinálja (amer.), 22.00
Az este, 23.25 Történetek a
nagyvilágból

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.), 23.30 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.), 23.40 Magyarul
Baló Györggyel

RTL II

11.00 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 Átkozott boszorkák (amer.), 21.30 Magyarul Baló Györggyel, 22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

12.50 Heathcliff, 13.35 Mi
micsoda, 14.50 Geronimo
Stilton, 16.30 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.05 Lóti és futi,
18.00 Mesélj nekem!, 18.10
Kérem a következőt!, 19.20
Ormányos család, 20.10
Híradó, 21.05 Boston Legal
(amer.), 21.50 Ridikül, 22.40
A médium (angol), 23.25
Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.00 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 Éretlenek, 15.30 A Bihar grófja Czárán Gyula, 16.30
Térkép, 17.10 Elcserélt
lányok (amer.), 18.00 Híradó, 19.05 Rózsák harca
(olasz), 19.55 Don Matteo
(olasz), 21.05 Szerelem
első vérig (magyar), 22.35
Kultikon, 22.55 Tenisz
FED Kupa

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 Váratlan találkozások, 15.05
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, 0.10 A világ
képekben

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.05
Baracklekvár
(szlovák),
14.15 Idősek klubja, 15.25
Roma magazin, 16.45 Jégkorong, 19.30 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.05 Andrea
a határon túl, 21.35 A család, 22.00 A lámpa alatt,
0.05 Tessék belépni!

Markíza tv

10.50 A férfiak nem sírnak,
12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05 Két
és fél férfi, 16.00 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor (szlovák),
21.35
Családi
történetek, 22.40 Nyomoz az FBI
(amer.), 23.30 A mentalista
(amer.), 0.30 Cobra 11 (német), 1.20 NCIS (amer.)

JOJ TV

7.40 Tárgyalóterem, 12.50 Lehetőség, 13.25 Édes élet, 14.20
Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.30 Topsztár,
17.20 Tárgyalóterem, 18.00
Édes élet, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Vadlovak,
21.40 Panelház (szlovák),
22.45 Édes élet, 23.40 Castle
(amer.), 0,40 Csalók (amer.),
1.20 NCIS (amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.35
Család-barát, 13.00 Esély,
14.05 Az ember bolygója,
15.00 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), 22.00 Az
este, 22.55 Pippa Lee négy
élete (amer.), 0.35 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 Halálos iramban (amer.), 23.35
Grimm (amer.), 2.50 Combat
Hospital (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjel-nappal 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 Háborgó mélység (amer.), 23.40 Magyarul
Baló Györggyel

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 Magyarul Baló Györggyel, 22.00
ValóVilág7, 23.30 Barátok
közt (magyar)

M2

11.05 Leonardo kalandjai,
11.20 Geronimo Stiltom,
12.10 Nagyi nyomoz, 13.40
Mi micsoda, 15.30 Kedvencek a világ körül, 16.30 Lolka és Bolka kalandjai, 17.05
Lóti és Futi, 19.20 Ormányos család, 20.10 Híradó,
21.05 Boston Legal (amer.),
21.50 Ridikül, 22.40 A médium (amer.), 23.25 Szívek
doktora (amer.), 0.05 Koncertek az A38 hajó színpadán

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Rózsák harca (olasz),
12.25 Kívánságkosár, 14.30
Éretlenek (magyar), 15.30 A
tenger kincsei és legendái,
16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok (amer.), 18.00
Híradó, 19.05 Rocca parancsnok (olasz), 20.00 Don Matteo (olasz), 21.10 Columbo
(amer.), 22.45 Tenisz FED
Kupa

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.),
er.) 0.45 Élve
eltemetve (am

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 31-én Marclla
február 1-jén Ignác
február 2-án Karolina
február 3-án Balázs
február 4-én Ráhel
február 5-én Ágota
febuár 6-án Dorottya, Dóra

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

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a nagykeszi Bölcskei Máté Kevin, az ógyallai Lakatos Rebeka
és Vörös Zoé, a nyitrai Žáková Anabela, a
bátorkeszi Lami Kristián, a csicsói Kovács
Izabella, a keszegfalvai Manyuš Attila, a füssi
Mihács Gergely, a csallóközaranyosi Belohorec
Máté Kristóf, a szentantali Sárközi Tiffany, a komáromi
Pisár Lukáš, a naszvadi Rehák Gabriel, a gútai Kovács
Ronald, Tóth Bence István és Viola Benedek.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Pindeš Éva (84 éves), Pajdušák Michal
(76 éves), Borovica Árpád (66 éves), Suchová Judita (89 éves), Sláviková Mária (81 éves), Kiss Ferenc
(49 éves) és Moravčíková Mária (86 éves), a gútai
Nagy Erzsébet (86 éves), Forró Lajos (67 éves) és
Mácsai Irén (83 éves), a nemesócsai Balla Kálmán
(71 éves) és Szép Mária, a nagykeszi Cseh Tibor (64
éves), az ekeli Szilágyi Tibor (48 éves) a keszegfalvai
Forišek Károly (49 éves), lakszakállasi Pauter Imre
(84 éves), a csallóközaranyosi Preplatená Judita (77
éves), a gyulamajori Domonkoš Pavel (64 éves), a
marcelházai Erős Károly (79 éves), valamint a búcsi
Mikle János (77 éves).
Emléküket megőrizzük!
Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 699

* Eladó Lakszakállason
3-szobás családi ház. Tel.:
0915 774 487, 0907 635 409.
* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.
* Eladó hízó Gútán. Tel.: 0907
544 016.

Nemzetközi fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 606 252

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733
* Eladók hízókacsák és fél
disznó, ill. házilag készített
csibekeltető (200 db-os). Tel.:
915 343 546.

MEGEMLÉKEZÉSEK
Szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen boldog
Fájó szívvel emlékezünk február 1-jén,
halálának 15. évfordulóján

Simigh Máriára
(szül. Vas).

Emlékét örökké őrző
lánya Ica családjával

Csak az hal meg,
akit elfelednek.
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal
emlékezünk február 2-án,
halálának első évfordulóján

Fazekas Zsoltra
Gútán.

Emlékét őrző
szerettei

Az élet elmúlik,
de akit szeretünk,
arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.
Soha el nem múló szeretettel
állunk meg sírjánál
és fájó szívvel gondolunk halálának
tizennegyedik évfordulóján

Zuber Ferencre
(Gúta – Nagysziget).

Emlékét őrző felesége és családja

A Dunatáj receptkönyvéből

Baconbe tekert csirkemell Almás-karamellás szelet
Hozzávalók:
A csirkemellhez:
20 dkg csirkemellfilé
2 szelet bacon
0.5 db piros kaliforniai paprika
4 gerezd fokhagyma
A körethez:
3 közepes burgonya
ételízesítő ízlés szerint
(sült krumpli)
1 ek olívaolaj
1 kis fej vöröshagyma

Elkészítése:
A krumplit héjában megfőzzük, meghámozzuk, felkarikázzuk. Olívaolajjal
kikent tepsibe tesszük, megszórjuk a fűszerkeverékkel, és mellészeleteljük
a hagymát.
A csirkemellet négy vékony szeletre vágjuk, ezek kicsi szeletek, de pont
megfelelnek a célnak. Minden szeletre keresztbe fektetünk egy-egy megpucolt fokhagymagerezdet és egy-egy szelet kaliforniai paprikát.
Feltekerjük és belegöngyöljük egy-egy fél szelet bacon-be.
Megtűzzük fogpiszkálóval és az előkészített krumplikarikákra helyezzük
mind a négy kis „csomagot”. Alufóliával letakarjuk.
Előmelegített sütőbe tesszük, 20 percig sütjük alufólia alatt, majd újabb 15
percig fólia nélkül. A krumpli kissé megpirul, a szalonnáról nem is beszélve.
A paprika pedig különlegessé teszi ezt az egyszerű ételt.

Hozzávalók:
10 dkg mazsola
10 dkg datolya
2 dl tej
25 dkg margarin
20 dkg cukor
4 db tojás (nagy)
1 ek mézeskalács-fűszerkeverék
2 teáskanál vaníliaaroma
30 dkg finomliszt
0.5 csomag sütőpor
4 kis db alma
6 db tejkaramella
2 tk citromlé
3 ek tej
Elkészítése:
Az apróra vágott datolyát és a mazsolát a 2 dl tejjel felforraljuk, majd lehűtjük.
A margarint a tojásokkal, a cukorral és a fűszerekkel kikeverjük, majd hozzátesszük a sütőporral elkevert lisztet. Beletesszük a mazsolás-datolyás tejet, és egy sütőpapíros tepsibe simítjuk. Az almákat meghámozzuk, és
vékonyra felszeleteljük, meglocsoljuk a citromlével, és
a tészta tetejére tesszük úgy, hogy a szeletek egy kicsit
fedjék egymást. Előmelegített sütőben 50 percig sütjük.
A tejkaramellákat a tejben lassú tűzön felolvasztjuk,
majd a kihűlt sütemény tetejére csorgatjuk.

humorcsokor

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek,
a volt kollégáknak,
szomszédoknak,
a jó barátoknak is mindazoknak,
akik január 20-án elkísérték
utolsó útjára, a komáromi temetőbe
a szeretett férjet, édesapát
és nagyapát,

Fekete Antal

volt gútai lakost,
aki életének 63. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
Emlékét örökké őrző családja

Egy lótenyésztő elmegy az állatorvoshoz:
– Doktor úr, tudna még felírni abból az ajzószerből,
amit múltkor a lovamnak ajánlott?
– Persze! Mi is volt a neve?
– Arra sajnos nem emlékszem, de olyan kellemes fahéjas íze volt...
A farkas bekopog a kismalacok háza ajtaján, és
ezt mondja:
– Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az anyácskátok és tele a tőgyem friss tejjel!
Mire a malackák:
– Hazudsz farkas! Mi az anyut sörért küldtük!
Két székely találkozik az erdőben.
– Adjon Isten!
– Adjon Isten!
Leülnek egy kidőlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az eső.
– Megeredt.
– Meg.
Jó negyedóra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral, döbbenten áll meg a két székely előtt.
– Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben?
– Beszélgetünk!

Átépítés * Csempézés * Belső

vakolás

Öreg kémények javítása és felújítása, térkőlerakás és hőszigetelés.

Garantált minőség! Téli kevezmény!

0905 295 528

L A B D A R Ú G Á S

Újabb fejezet nyílik a KFC életében?

A III. ligában szereplő komáromi KFC csapata az őszi idény végétől a táblázat 6. helyén
állva várja a tavaszi bajnokság kezdetét. Az őszi idényben felemásra sikeredett a játék,
hiszen a 17 fordulóban hét esetben győzelemmel, hatszor döntetlennel és négy esetben vereséggel hagyták el a pályát. Csoportjukban ők játszották le a legtöbb döntetlennel záródó
mérkőzést, ám azt is el kell mondani, hogy a legtöbb esetben a találkozók utolsó pillanataiban úszott el számukra az értékes két pont. Minderről Baráth Györggyel, a labdarúgószakosztály elnökével beszélgettünk.
* Valójában az elképzelései beigazolódtak, bár Ön
a táblázat 8. helyére várta
a komáromi csapatot. – Az,
hogy végül a 6. helyet szereztük meg, megnyugtató érzés is.
Pihenni azonban
nincs mód, január
5-től az egykori
szlovák válogatott másodedzője,
Anton
Dragúň
vette át a csapat
felkészítését, aki
Szórád
Csaba
csapatkapitánnyal
és egyben másodedzővel együtt
készítette elő az edzéstervet.
Úgy tervezzük, hogy heti két
alkalommal 2. és 4. ligás csapatokkal találkozunk felkészülési mérkőzéseken. Legutóbb
Nagylót csapatát fogadtuk, s
5:1-es győzelmet arattunk felettük. Sajnos Komáromnak
nincs műfüves pályája, ezért
többnyire Dél-Komáromban
lépünk pályára, viszont külön
öröm számunkra, hogy ezekre a találkozókra is elkísérnek
bennünket a lelkes szurkolók.
Idehaza minden hétfőn torna-

teremben tartjuk a fizikai erőnléti felkészüléseket, a többi
napokon a szabadban folyik az
edzés.
* Tavasszal új arcokkal ismerkedhetünk meg
a pályán? – Az volt
az
elképzelésünk,
hogy a lila-fehér
együttes összeállításakor komáromi,
környékbeli játékosok jussanak szerephez, egyre kevesebb
légiós alkalmazásával. Az sem titok,
hogy még jelenleg is
folynak a tárgyalások
egy gólerős csatár
leszerződtetése érdekében. A
jövőt viszont saját lehetőségeink kihasználására igyekszünk
alapozni, hiszen olyan ifjúsági
csapatunk van, amely korosztálya 3. ligájának második helyén telel át, s nem titok, hogy
a végső cél a 2. ligába való feljutás.
* Akkor a komáromi csapatban komáromiak játszanak
majd? – Nem ez a logikus?
Kétszáz fiatal utánpótlásjátékosunk van, akik közül néhányat már a felnőtt csapatban

A legkisebbek gútai tornája

Négy csapat részvételével rendezték meg Gútán az ifjabb és az
idősebb diákok teremtornáját. Érdekes, hogy a vendéglátók
kis csapata az utolsó helyen végzett, viszont a „nagyok” fölényesen nyerték a tornát. Az eredmények:
Fiatalabb diákok tornája
Ollé) * Negyed – Vágsellye
Gúta – Ekel 0:6 góllövők: Le- 5:0 * Gúta – Negyed 4:2 (góldeczky 2, Ódor, Szegi, Balogh, lövő Ollé2, Both 2) * Vágsel�Olajos * Negyed – Vágsellye lye – Ekel 0:5 (góllövő Horvá0:4 * Gúta – Negyed 2:4 (gúta th Gyöngyi 3, Balogh Ádám,
góllövői: Forró, Kürti * Vág- ill. öngól) * Gúta – Vágsellye
sellye – Ekel 9:1 Góllövő Le- 11:0 (Góllövők: Ollé 3, Balogh
deczky * Gúta – Vágsellye
Tamás 2, Rigó,
0:13 * Ekel – Negyed 3:1
Mente,
Farkas,
(Ekel góllövői: Balogh,
Molnár, Sztojka *
Olajos, Ledeczky.
Ekel – Negyed 3:0
A tornagyőztes Vágsellye
(góllövők: Horváth
diákcsapata, 2. Ekel, 3. NeGyöngyi, Szilágyi
gyed, 4. Gúta diákcsapata
és Gál)
Idősebb diákok tornája
1. Gúta, 2. Ekel
Gúta – Ekel 1:0 (góllövő
csapata

BIRKÓZÁS

Brünnben rendezték meg az előkészítő korcsoportok
nemetközi szabadfogású birkózóversenyét, amelyen a
gútai sportreménységek is szőnyegre léptek.
A
gútai
csapat
négy
versenyzőjét küldte a nívós
összecsapásra, s mind a négyen
súlycsoportjuk bronzérmesei
lettek. Az előkészítő csoport
28 kg-os súlycsoportjában

3. lett Dinkó Bronislav, ill.
33 kg-ban Duráč Dávid. Az
idősebb diákok 38 kg-os
súlycsoportjában Marosi Péter,
ill. 50 kg-ban Lakatos Lucián
lett bronzérmes.
–misi–

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
Vágfarkasd – PK Komárom 8:10 Pontszerzők: Tóth
4, Moravec 3,5, Varga 2,5.
Komárom a bajnokság 4. helyén áll.
IV. liga C csoport
Vágtornóc C – Pok. Komárom A 13:5 Pontjainkat Machalik (3,5) és Kürthy (1,5)
szerezték * PK Komárom B

– Mocsonok 16:2 Pontjainkat
Bánfalvy és Gálik 4,5, Lacko és Jozefík 3,5 szerezték.
A Pok. Komárom A csapata a
bajnokság 2., a B csapat pedig
az 5. helyén áll.
VI. liga
Bardoňovo – Perbete A 5:13
Pontszerzők: Uzsák A. 4,
Koncz és Káploczky 3,5, Habara 2.

is kipróbáltunk. Ez a szám
egy olyan káderkeretet jelent,
ahonnan folyamatosan tudjuk
majd biztosítani a felnőtt csapat számára is a játékosokat.
* Köszönjük a tájékoztatást.
Lebó Boldizsár

Elnézést
kérünk
Lapunk múlt heti számá-

ban portrét közöltünk
Rom Henrikről, amelynek
címében a kiváló sportolót, mint a IV. liga legjobb
góllövőjét mutattuk be.
Természetesen a sportbarátok tudják, hogy Henrik
csak játékból, edzéseken
rúg gólt, viszont a térség
legjobb kapusa! Ezért tőle
és az érintettektől elnézést
kérünk.

TÉLI

ÚSZÁS

Azért a gútai rozmárok, vagyis a téli úszók tudnak szervezni!
Igaz, jégtáblák nem voltak a Vág-Dunán, de a víz hőmérséklete még a 4 oC-t sem érte el, szitált a hó, tehát ideális
feltételeket teremtettek a XI. szlovákiai találkozó számára.
A sportolókat Koczkás Bea alpolgármester köszöntötte. A
„jégemberek” szinte az egész ország területét képviselték, s
természetesen az úszás előtt közösen énekelték el himnuszukat. Felvételeink a vasárnap délutáni eseményeket örökítették meg.

Komáromi teremfocitorna

A 12. forduló eredményei:
Oxygen – Amfora 6:3 * Ilmont KN (15 p), 9. U20 (13 p), 10.
– U20 4:9 * FC Aureus – KFC- KFC-Young Boys (13 p), 11.
Young Boys 6:7 * 1. FC Doki – Králik TV (9 p), 12. Cars Team
Black Bull-Litovel 4:6 * Activ (6 p), 13. Ilmont (3 p), 14. FC
-cseriKN – Králik TV 6:5 * Anaplast Aureus (0 p)
– Cars Team 5:3 * Barracuda –
Előkészületi
Bauring City 4:4.
mérkőzések
A vasárnapi eredményekkel
összhangban a következő- Komárom – Nagylót 5:1
képpen alakult a komáromi (3:0) Góllövő Kóša, Košťuvárosi teremfocitorna állása: kevič, Szórád, Pálinkáš és
Cong * Gúta – Felső1. Oxygen 36 pontal,
szeli 0:1 (0:0) * Per2. Bauring City (31 p),
bete – Udvard 1:1
3. Barracuda (31p), 4.
A szombati hófú1. FC Doki (27p), 5.
vás miatt elmaradt
Black Bull-Litovel (25
a Negyed – Gúta tap), 6. Anaplast (22p), 7.
lálkozó.
Amfora (17), 8. Activ

Felvételeinken: A téli úszók felsorakozása * Vízimanó úszás
előtt * Az alpolgármester köszöntötte az úszókat * A jövő téli
úszói? * A legtöbben a töltésen dideregtek* Irány a Vág-Duna * A legfiatalabb téli úszó mindössze ötéves volt...*

RÖPLABDA
Szépen gyarapítja bajnoki pontjait a Spartak VP Komárom
extraligás röplabdacsapata, amely Eperjes mögött a tabella
második helyén áll. Ezért is volt olyan nagy elvárásokkal
kísért találkozó a múlt hét végi, amelyet „semleges pályán”,
Pozsonyban játszott le a két csapat.
Spartak VKP Komárom – a komáromi röpisek taktikát
VK MIRAD PU Eperjes 3:0 váltottak, s fordítani tudtak
(23, 22, 17) Egyértelműen az álláson. Mindezt még két
meg kell állapítani, hogy a szetten át eljátszották, hiszen
komáromi fiúk szinte meg- minden esetben csak az utoltáltosodva játszották végig só percekben dőlt el a menet
a mérkőzést, nem tisztelve végeredménye. Két, nagyon
és nem kímélve a listavezető szoros harmad után 4:6-os
keletieket, akik játékuk alap- vezetést harcolt ki az eperjesi
ján mindenképpen győzni csapat, s úgy tűnt, hogy még
szeretek volna. Eleinte vál- egy játszmára sor kerülhet,
takozó szerencsével játszott amikor fordítani tudott a koa két csapat, s mintha enyhe máromi csapat és végül megeperjesi fölény is érezhető érdemelt győzelmet vívott ki
lett volna. Az első szett felé- az eperjeseik felett, akik vinél még három ponttal vezet- szont még mindig 5 ponttal
tek az eperjesiek, ám ekkor vezetnek a bajnokságban.

K O S Á R L A B D A
SKP Besztercebánya – MBK
Rieker COM-therm Komárom 88:97 (20:27, 27:18,
25:29, 16:23) Múlt heti, privigyei kisiklását feledtetve az
MBK Rieker COM-therm Komárom az amerikai Bannister
vezérletével Besztercebányán
aratott győzelmet a szlovák
Eurovia kosárlabda extraliga
28. fordulójában. A komáromiaknak már a mérkőzés első
negyedében sikerült átvenniük
az irányítást. Túlzott önbizalmuk viszont megbosszulta magát, mert a második negyedben
a hazaiak remekeltek, s így a
félidőt még ők nyerték. A második félidőben azonban már
a papírforma érvényesült, és
a komáromi csapat hozta régi
formáját. Természetesen T. J.
Bannister, a komáromiak idegenlégiósa ezúttal is rászolgált a figyelemre, hiszen ismét
csapata legeredményesebbje
volt, ráadásul – huszonnyolc
pontja mellé – kiosztott kilenc

gólpaszt is. És ha jól megy
Bannisternek, a csapat szekere
is robog. Jól mutatja mindezt
egy statisztikai számsor: 5/1
az MBK Rieker idei mérlege,
azaz a 2015-ös naptári évben
Komárom öt győzelemmel, s
csupán egy vereséggel áll – a
besztercei mérkőzés után a
bajnok Inter és a Privigye mögött a tabella harmadik helyén.
Legeredményesebbek:
Žiak
24/6, Korner 20/6, Berkis 14/9,
illetve: Bannister 28, Halada
20/9, S. Jankovics 15/6.
MBK Rieker COM- therm Komárom – MBK Nyitrabánya
109:87 (25:23, 28:24, 26:20,
28:18) Szombaton sem kellett
csalódniuk a komáromi kosárlabdarajongóknak, amikor
csapatuk a táblázatban is párharcot vívó ellenfelét, Nyitrabánya csapatát fogadta. Az
első negyedben szinte fej-fej
mellett folyt a küzdelem, s a
kedélyeket borzolta, hogy sok
esetben rontott a komáromi

csapat. A komáromiak azonban
a szett végére megőrizték vezetésüket. A második negyedben már négypontos vezetést
harcoltak ki, s nem is sejtették,
hogy ezzel elvették
a vendégcsapat utolsó reményét, hogy
pontot
rabolnak
Komáromtól. A harmadik negyedben
további hat ponttal
növelte előnyét a
Duna-parti gárda,
nem szólva az utolsó negyedről, ahol
klasszissal nagyobb
volt a komáromi
csapat fölénye. A találkozó legjobbjai:
Jankovič 26, Ban
nister 23, Halada
16, Bilič 14, Kratochvíl 3 (Alawoya
17, Marchyn 7, Sertić 3.
A bajnoki táblázatot Privigye csapata

vezeti, egy ponttal lemaradva
a második és harmadik helyen
a pozsonyi Inter és Komárom
csapata osztozik 52-52 ponttal.
-cseri-

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap. Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Főszerkesztő: Morovič Lajos. Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa. Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária. Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi.
Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3., Postafiók 38, 94501 Komárno. Tel. /Fax: 035/7731
267, mobil: 0911 316 762 Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo. A kiadó címe:
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