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Lapunk
tartalmából:

●Áprilistól nem kérhetnek pénzt az orvosok
(3. oldal)
● A viharos szél okozott
balesetet (3. oldal)
● Ülésezett a közrendi
bizottság (3. oldal)
● Adósnak nem jár
gyógyszer (3. oldal)

Az MKP járási elnöksége is bekapcsolódik
a kisiskolák megmentésébe

Védjük meg iskoláinkat és településeinket!
2013 decemberében a szlovák parlament elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámát. Ez a
rendelkezés a soron következő tanév első napjától lenne hatályos, vagyis ez év szeptemberétől az első osztályokban minimum 11, az alsó tagozat további évfolyamaiban
pedig legalább 13 tanulónak kell lennie, hogy a törvény értelmében egy iskola tovább
működhessen.

KOMÁROM

1265 – 1745 – 2015
A két Komárom
közösen ünnepelt

Április 1-jén zászlófelvonással, Észak- és Dél-Komárom
képviselőinek közös ünnepi ülésével, valamint a város
középiskolásainak zenés történelmi-irodalmi műsorával
emlékeztek meg a járási székhely várossá nyilvánításának 750. évfordulójáról. A városi rangot 1265-ben IV.
Béla király adományozta Komáromnak, Mária Terézia
pedig szabad királyi városi jogokat biztosított számára.
Az ünnepi megemlékezés díszvendége volt Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, jelen volt Berényi József, az MKP elnöke és Farkas Iván,
az MKP régiófejlesztési és gazdasági alelnöke, Fazekas
László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Elek László, a Szent András-plébániatemplom esperese, valamint a környező települések polgármesterei és
a város oktatási intézményeinek vezetői.
A szervezők az Európa-udvarban, IV. Béla szobránál
várták az Észak-és Dél-Komáromból, valamint a környező településekről érkező
ünneplőket, majd átvonultak
a Klapka térre, ahol ünnepélyesen felvonták Komárom zászlaját egy erre az
alkalomra készített díszes
zászlórúdra. Talapzatán emléktábla hirdeti latin, szlovák
és magyar nyelven, hogy IV.
Béla király 750 évvel ezelőtt
városi jogokat biztosított Komáromnak. Az ünnepség a
Tiszti pavilon dísztermében
folytatódott Észak- és DélKomárom képviselőinek közös ünnepi ülésével.
– Komárom 750 év óta erős

bástyaként szolgálja a magyarságot és Európát – állapította
meg beszédében Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy a
két Komárom vezetősége arra
törekszik, hogy a komáromiak
a Duna mindkét partján úgy
érezzék, bár két országban élnek, de egy városban.
Stubendek László, ÉszakKomárom
polgármestere
rámutatott arra, hogy Komárom ellenállt a tatároknak, szembeszállt a törökökkel, pusztíthatta árvíz,
tűzvész, földrengés, mégis
mindig újjá tudott épülni.
Ott vagyunk minden könyvespolcon, Jókai műveiben,
(Folytatás a 2. oldalon)

Ha megvizsgáljuk a közoktatási hálózat jelenlegi állapotát, azt
tapasztalhatjuk, hogy manapság 586 iskolában nem haladja
meg a tanulói létszám az ötvenet, melyek közül 101 magyar
tanítási nyelvű.
A Magyar Közösség Pártja
oktatási és kulturális alelnöke,
illetve Dunaszerdahely alpolgármestere, A. Szabó László
február végén és március első
hetében 737 önkormányzathoz küldött el egy felhívást,
valamint egy levélmintát, arra
kérve a falvak polgármestereit,
hogy juttassák el azt községük
lakosaihoz, és ők minél nagyobb számban postázzák az
oktatási miniszter címére. A
levél (amely az MKP honlapjáról is letölthető) az érintett települések lakóinak azt a kérését
tartalmazza, hogy a tárcavezető
− mivel véleményünk szerint
nem szabad kizárólag gazdasági szempontok alapján dönteni
egy-egy közoktatási intézmény
sorsáról − vonja vissza az elfogadott rendelkezést, és minél
előbb szüntesse meg a minimális osztálylétszámokat, hogy a
legkisebb tanulók továbbra is
lakóhelyükön kezdhessék meg
tanulmányaikat. A felhívás a
szlovák településeken is kedvező visszhangra talált.
Az MKP járási elnöksége azon
kívül, hogy támogatja az akciót,
vagyis levélben felhívással fordul az érintett intézmények és
a települések önkormányzataihoz, megbízta a járási elnökség

Április elsejétől egy pozsonyi cég vette át a somorjai Czvedler Kft.-től az országos és regionális lapok szétosztását. Annak ellenére, hogy nyomdánk pontos határidőre leszállította
múlt heti számunkat, legnagyobb megdöbbenésünkre azt a
következő lapzártáig sem juttaták el a Czvedler cég által üzemeltetett trafikokba, illetve nagyobb üzletekbe. Amennyiben
a Dunatáj a hét folyamán sem érkezne meg az árusítóhelyekre, kérjük a trafikosokat, jelezzék szerkesztőségünknek,
hogy azonnal intézkedni tudjunk, más terjesztőt keressünk.

Szenvedélyes vita
az önkormányzati ülésen
Horváth Árpád (MKP) polgármester megnyitója után a képviselők azonnal munkához
láttak, hiszen halaszthatatlan programpontokat kellett megoldaniuk. Azonban máris az
elején kisebb-nagyobb vitákat váltott ki az ülésen részt vevő képviselők körében a korábban már többször tárgyalt iskolaügy. A költségvetési időszak közepén egy átcsoportosítással kellett a testületnek szembesülnie.
ad pénzt, ezért az iskoláknak
maguknak kell megoldaniuk a
felmerülő problémát. Egyelőre a harmadik általános iskola
(Corvin Mátyás Alapiskola)
is hozzájárul a felmerülő költségekhez, ám Samu István
MKP-s képviselő elmondta, hogy a kerületi hivatallal
együtt dolgoznak azon, hogy
a megye vállalja át a váratlan

roly MTNY AI és Óvoda Izsa 7
elsős * Lőrincz Gyula MTNY
AI 1–4. évf. (2015. január 1–
jétől összevonták a szlovák iskolával!) Keszegfalva 4 elsős *
MTNY AI 1–4. évf. és Óvoda
Karva 5 elsős * MTNY Református Alapiskola 1–4. évf. Martos 3 elsős * MTNY AI 1–4. évf.
Dunaradvány 5 elsős * MTNY
AI 1–4. évf. Nagykeszi 4 elsős
* MTNY Alapiskola 1–4. évf.
Tany 4 elsős *
Veszélyben vannak:
Gáspár Sámuel MTNY AI és
Óvoda Csicsó 12 elsős * Tarczy
Lajos MTNY AI Hetény 13 elsős * Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda Gúta
12 elsős * MTNY AI Dunamocs
13 elsős * Édes Gergely MTNY

A Komáromi járásban a gimnáziumok közül a legveszélyeztetettebb helyzetben a gútai Nagyboldogas�szony Egyházi Alapiskola és Gimnázium van, ahol
az idén érettségiző osztályban a diáklétszám jóval a
megkövetelt 17 alatt van. Ha nem változik a törvény,
szeptember 1-jétől ez az oktatási intézmény elveszti
középiskolai státuszát.

Elégett egy Bentley!

Hová tűnt a Dunatáj?

Ötödik alkalommal ülésezett a gútai képviselőtestület

Mindezt az indokolta, hogy
a szlovák (Komenský Alapiskola) és az egyik magyar
tannyelvű alapiskolában (II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola) is vannak olyan tanulók,
akiknek a mindennapi boldogulásukhoz pedagógiai as�szisztensre van szükségük.
Ezeknek az asszisztenseknek
a bérezésére az állam nem

három tagját – Dolník Tibor oktatásért felelős elnökségi tagot,
Samu István járási alelnököt és
Gyarmati Tihamér járási elnököt –, hogy vizsgálják meg a
Komáromi járás településeinek
és iskoláinak érintettségét is.
A járás területén ugyanis sok
olyan község van, amelynek
esetében az iskola megszűnésével a település élete, jövője
is veszélybe kerül, hiszen az
iskola a kultúra, sport, pályázati lehetőségek, vagyis egyben
a társadalmi élet központja is
a faluban. Így az iskola megszűnésével visszafordíthatatlan
negatív folyamatok indulnának
be (támogatási lehetőségek
leépülése, munkahelyek megszűnése, fiatal családosok még
erőteljesebb elvándorlása stb.).
Dolník Tibor, Samu István és
Gyarmati Tihamér három kategóriába rendszerezte a járás
iskoláit az SZMPSZ statisztikája alapján: „Bajban vannak”
– őket fenyegeti 2015 szeptemberében a törvény elsősorban,
második kategória a „Veszélyben vannak” a közeli jövőjük
van veszélyben és a „Még nem
veszélyeztetett” kategóriájúak.
A veszélyeztetett intézményeket két kategóriába sorolva
nyilvánosan is megnevezzük,
hogy a Komáromi járás közvéleménye átérezze a helyzet
komolyságát.
Bajban vannak:
Katona Mihály MTNY AI Búcs
9 elsős * MTNY AI 1–4. évf.
Megyercs 7 elsős * Döme Ká-

AI Madar 11 elsős * MTNY AI
Lakszakállas 12 elsős * Móra
Ferenc MTNY AI Nemesócsa
12 elsős.
Bízunk abban, hogy a közös
erőfeszítés sikeres lesz, és
− tekintettel a közelgő parlamenti választásokra, valamint
arra a tényre, hogy az oktatási
minisztérium munkatervében
csupán decemberi határidővel szerepel a közoktatás finanszírozásáról szóló törvény
elfogadása − a kérés a tárca
illetékeseinél, valamint a kormánykoalíció képviselőinél is
meghallgatásra talál.
Tisztelettel kérjük ezért párthovatartozásra való tekintet nélkül a Komáromi járás felvidéki
magyar közösségének tagjait,
hogy csatlakozzanak a felhíváshoz! Tegyünk meg mindent
iskoláinkért és nem utolsósorban településeinkért!
Az MKP
járási elnöksége

kiadások finanszírozását. A
tervezet szerint ezt a pontot
egyszerűen tudomásul kellett
volna vennie a testületnek, viszont a frakciók között voltak
eltérő álláspontok.
A második nagy vitát kiváltó
téma a Gúta TV Kft. hosszú
ideje megoldatlan problémája
volt.
(Befejezés a 3. oldalon)

Szombaton pár perccel este 9 óra után érkezett segélyhívás
a komáromi tűzoltóságra a Körútról, ahol kigyulladt egy
nagy értékű személygépkocsi. A tűz erejére jellemző, hogy
a tűzoltóknak a 80 liternyi oltóhab mellett 9 köbméternyi
vizet is fel kellett használniuk a Bentley oltásához. Mint azt
az előzetes vizsgálat megállapította, egyértelműen szándékos gyújtogatás történt. Az anyagi kárt 110 ezer euróra becsülték.

Új fejezet kezdődik
a Komáromi Imanap történelmében

Tavaly 25. alkalommal gyűltek össze Komáromban a római katolikus hívők, hogy
a papi és szerzetesi hivatást választó fiatalokért, az áldozópapokért és a magyar
püspökség megalapításáért imádkozzanak. Idén április 26-án egy újabb negyedszázados időszakot nyit meg a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia közös szervezésében sorra kerülő, immár 26. felvidéki magyar imanap.
A Komáromi Imanapra
Küldetése nem változik, a tesi hivatásokért imádkozunk.
résztvevő hívek és a papság Az Imanap egyben a Jó Pászszeretettel hívjuk
képviselői ezen az imanapon tor Imakilenced első állomáés várjuk a lelkiatyákat
is a felvidéki magyar hívek sa is, amellyel a Megszentelt
és a híveket!
lelki gondozásával megbízott saját főpásztorért, valamint magyar papi és szerze-

Élet Évéhez kapcsolódik.
Program:
14.30 Engesztelő szentségimádás a Szent András-templomban
15.00 Keresztút
15.45 Nóna – délutáni imaóra
16:00 Ünnepi koncelebrált
szentmise a Szent András-plébániatemplomban

ThDr. Karaffa János s.k.
a Pázmaneum Társulás
védnök-elnöke
PaedDr. Farkas Zsolt s.k.
a Jópásztor Alapítvány elnöke
Mgr. Elek László s.k.
komáromi esperes-plébános
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Letelt az első száz nap! (2.)

Lapunk múlt heti számában közöltük annak a beszélgetésünknek az első részét, amelyet
Stubendek László mérnökkel, Komárom polgármesterével készítettünk. A riport apropóját az adta, hogy száz nap telt el polgármesterré való választásától, tehát ideje volt beszámolni az első sikerekről, illetve az elvárásokról.

 Komárom tespedésének
több mint tízéves időszakát
elsősorban a munkanélküliség
okozta. A választók elsősorban
erre a problémára várják az orvoslást…
A polgármester egyetértően
bólintott. – Tisztában vagyok
azzal, hogy a lakosság döntő többsége
számára a fő problémát a munkahelyek
alacsony száma, a
város és az egész
régió életszínvonalának viszonylagosan
alacsony volta jelenti. Az elmúlt időszak
során számos üzletemberrel, kisebb és
nagyobb vállalatvezetővel, potenciális
nagybefektetőkkel
volt alkalmam tárgyalni esetleges helyi
szerepvállalásukról. Anélkül,
hogy üzleti titkokat lepleznék
le, kijelenthetem, hogy a közeljövőben több száz új munkahely létrejöttére van reális esély,
első körben az SK-Cont és a
Relax 2000 cégek jóvoltából.
Erről remélhetőleg hamarosan
sajtótájékoztató keretében tudunk bővebben beszámolni.
Természetesen a dél-komáromi ipari parkban a Microsoft
cég kivonulása miatt kialakult
helyzettel is foglalkozni kell.
Molnár Attila polgármestertársammal gyakorta tárgyalunk.
Tárgyalásaink
legfontosabb
témáját az ottani munkalehetőségek képezik. Amennyiben
új nagyberuházó érkezne DélKomáromba, biztosan szükség lesz az észak-komáromi
képzett szakemberekre, s ez
tovább segíti a munkanélküliség problémájának megoldását. Amire viszont magunknak

kell megoldást keresnünk, az a
város mikrokörnyezete. Komárom számos részén továbbra
is komoly kihívást jelent parkolóhelyet találni. Különösen
bosszantó ezzel a problémával
szembesülni reggel, autóbuszra
vagy vonatra sietve a pályaudvaroknál. Ezen
a téren jó hírrel
szolgálhatok: a
Forex cég erőteljes közreműködésével
új
parkolóhelyek
kerülnek kialakításra a vasúti
és autóbusz-pályaudvart ös�szekötő lépcső
alatti, eddig civil forgalomtól
elzárt
részen.
Reméljük, hogy
ez a városrendezési átalakítás hatékonyan
megoldja az itt parkolni szándékozók nehézségeit.
A komáromi választók arra is
kíváncsiak, hogy mikor kerül
sor a városi hivatal munkájának átszervezésére?
– Ahogy arra a kampány során
is ígéretet tettem, belekezdtünk a városi hivatal átszervezésébe, annak hatékonyabbá
tételébe. S hogy mit értünk
el eddig? A teljesség igénye
nélkül: új vezetési rendszert
vezettünk be, új szervezési
struktúrát dolgoztunk ki, elkészült az etikai kódexünk, új
kollektív szerződés készül, a
fogadóórák száma bővült, hivatalos könyvvizsgálat vette
kezdetét, s fegyelmi eljárás
indult számos városházi alkalmazottal szemben a szerződésben foglaltak megsértése
miatt. Hamarosan pályázatok
írunk ki különböző vezetői

posztok betöltésére, így arra
kérem a komáromiakat, hogy
továbbra is kövessék figyelemmel a városi hivatal honlapját
– mondta a polgármester. A
továbbiakban kitért a város�szépítés kérdéseire is. – Városunkban mindig fontos szerep jutott a környezetvédelem
és a sport problémakörének.
Ahogy arról a tevékenységemet figyelemmel kísérők már
értesülhettek, komoly munkálatok vették kezdetüket az
Öregvár területén, melyek
célja a terület erőteljes talajszennyeződés megszüntetése,
a földbe szivárgott szennyezőanyagok és a fertőzött talaj
eltávolítása. Fontosnak érzem
elmondani, hogy ez a projekt
még az előző ciklusban indult,
de a ténylegesen is látható,
markáns tevékenység a napokban vette kezdetét. Ugyancsak
idén kerül sor a „madzagosi”
szemétlerakat felszámolására,
a hulladék elszállítására, s a
terület megtisztítására. S végül, de egyáltalán nem utolsósorban egy rövid hír a beszélgetés végére: a közeljövőben
teniszpályák létesítésére kerül
sor a Holt-Vágnál, ahol e sport
szerelmesei számára nyílik lehetőség hódolni szenvedélyüknek. Nyugodt lelkiismerettel
merem kinyilvánítani, hogy
Knirs Imre és Keszegh Béla
alpolgármesterekkel karöltve
szüntelenül azon dolgozunk,
hogy élhetőbb hellyé tegyük
Komáromot. Elvárjuk viszont
a lakosságtól, hogy szavak és
tettek szintjén egyaránt kapcsolódjanak be Komárom
megújításába. Száz nap után
is meggyőződésem, hogy bár
rengeteg a buktató és ellenerő,
de közösen elérhető a hőn áhított cél.

A k é t K o m á ro m
közösen ünnepelt
(Befejezés az 1. oldalról)
szófordulataiban és történeteiben – mondta.
A komáromiakat levélben
köszöntötte Andrej Kiska és
Áder János. A két Komárom
jelenlegi viszonyát, de széles

A komáromi városháza
előtti zászlótartó talapzata
emlékeztet majd a várossá
avatás 750. évfordulójára.
(lent) Az ünnepség résztvevői először az Európa-udvarban találkoztak.
viszonylatban Magyarország
és Szlovákia kapcsolatát is
kölcsönös elismerés, tisztelet,
és az együttműködés iránti
nyitottság jellemzi – emelte ki
levelében a szlovák államfő.

Áder János magyar
államfő
levelében
kiemelte,
hogy
„…Komárom
öröksége kivételesen gazdag,
illő számon tartani múltját, de
még becsesebb,
ha erőforrásként
tekintünk elmúlt
évszázadaira. A
közös megemlékezés Komárom
régi-új hivatását
élteti, amely ma
is ugyanaz, mint
hét és fél évszá- Berényi József, az MKP országos elzada: összekötni nöke, Csonka Lajos, a párt komáromi
a két partot, sor- alapszervezetének elnöke és Farkas Iván,
sokat, célokat, a párt országos alelnöke is a megemlékenépeket és em- zés vendége volt
bereket.”
A jeles évforduló alkalmából biztosító oklevél eredeti pélÉszak- és Dél-Komárom pol- dányát.
gármestere az eseménynek Az ünnepi rendezvényt a váemléket állító díszoklevelet ros középiskolásainak zenés
írt alá. Az ünnepségen részt- történelmi-irodalmi műsora
vevők – szigorú biztonsági zárta. A Komárom történelmi
intézkedések mellett – meg- eseményeit felelevenítő előtekinthették a 270 évvel adást Kiss Péntek József renezelőtt Mária Terézia által dezte, közreműködött Dráfi
adományozott, Komáromnak Mátyás színművész. - felvJakab István felvételei
szabad királyi városi rangot

Taroltak
a hazaiak

Első alkalommal szervezték
meg a komáromi Műszaki
Szakközépiskolában azt a
GDM számítógépesgrafikaversenyt, amelybe bekapcsolódott a magyarországi
(Neszmély) Launai Miklós
Református Iskola is.

Gútán is várják az adományokat
a kárpátaljaiak megsegítésére!
A gútai Református Gyülekezet is aktívan bekapcsolódik a kárpátaljai magyarok illetve az ott élők megsegítésébe. A pénzbeli
adományokból a Református Diakóniai Központban dolgozók
tartós élelmiszert és gyógyszert vásárolnak a kárpátaljaiak számára, amelyeket eljuttatnak az érintettekhez. A gútaiak adományait április 15-ig szeretnék összegyűjteni, de folyamatosan
várják a „perselypénzt” is, amelyet erre a célra az egyházmegye számlájára küldenek majd el. Ezúton is szeretnénk felhívni
mindazok figyelmét, akik indíttatást éreznek arra, hogy enyhítsenek a kárpátaljaiak nehéz helyzetén, hogy adományaikat
bármely református istentisztelet alkalmával leadhatják a lelkészi hivatalban.
Simon Ilona református lelkész

A versenyfeladat, amelyre a
diákoknak 3 óra állt rendelkezésükre, próbára tette a résztvevők fantáziáját és szakmai
tudását is. Az első kategória
feladata egy logó és névjegykártya, a második kategória
feladata pedig egy kisarculat
(logó, névjegykártya, levélpapír és boríték) megtervezése,
elkészítése volt. A téma – jó idő
lévén – a túrázáshoz, természetjáráshoz kapcsolódott: mindkét
kategória versenyzőinek egy
túrafelszereléseket árusító bolt
számára kellett arculattervet
készíteniük. A versenyt két „hazai” és két vendég zsűritag értékelte: Gábor Éva és Horváth
András (Launai Miklós Református Iskola Magyarország),
valamint Ing. Kissová Katarína
és Czifra Éva (Műszaki Szakközépiskola Komárom).
A verseny győztesei:
I. kategória: 1. Marcinko
Mário, (MSZKI, Komárom),
2. Fehér Tamás, (MSZKI,
Komárom), 3. Borbás Petra,
(Launai Miklós Református Iskola, Neszmély)
II. kategória
1. Kianek Christopher (MSZKI, Komárom), 2. Lampert
Milán (Launai Miklós Református Iskola, Neszmély), 3.
Vendégh Viktor (MSZKI, Komárom).
-cziv-

A vendégek fogadása az Európa-udvarban, illetve az ünnepi közgyűlés megnyitása

(Fent) Az ünnepségen részt vettek a történelmi egyházak képviselői is. (Lent) Kiss Péntek
József rendezésében Komárom középiskolásai egy rendkívül érdekes, sokszereplős, lélekemelő előadást mutattak be.

Szenvedélyes vita
az önkormányzati ülésen

(Befejezés az 1. oldalról)

Sajnálatos módon az ügy ezúttal sem zárult le, ugyanis
sem az alapítólevél módosítására, sem pedig az ügyvezető
igazgató kinevezésére nem
került sor. A hétfői testületi
ülésen nem egyezett a képviselők álláspontja a hivatal
által kínált megoldással, így
Horváth Árpád polgármester nem egyértelmű jogi ér-

telmezés miatt levette a napirendről a beterjesztést és
közölte, hogy független jogi
szakvéleményt kér az ügy
rendezése érdekében. A vitát
a független frakció képviselő asszonya kezdeményezte,
aki a vállalkozói szakbizottság elnökeként szorgalmazta,
hogy az 552/2003-as törvény
értelmében pályázatot kell
kiírni a betöltésre váró pozícióra (kicsit furcsa, hogy a

Elfújta a szél…

A múlt hét elején régiónban is orkán erejű szél
dühöngött, amely szerdán
szokatlan közlekedési balesetet okozott a komáromi határátkelőhelyen. Az
egyik rakomány nélkül
vontatott pótkocsi a csapóhídon áthaladva az oldalról rátörő heves viharban felborulva rázuhant
egy személygépkocsira.
Bár az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem
történt.
Foto: -obos-

független képviselő két hónapot várt a véleménye kinyilvánításával, hiszen a szóban
forgó kérdés már két hónapja terítéken van). A Gúta TV
ügyét megoldani hivatott javaslatot előterjesztő Koczkás
Beáta (MKP) alpolgármester
azonban nem értett bizottságot elnöklő képviselő hozzászólásával, ugyanis szerinte
a szóban forgó törvény nem
vonatkozik a kereskedelmi
vállalat ügyvezetőjére és említ kivételes eseteket is, ha
azokról a kereskedelmi vagy

az önkormányzati törvény
másként rendelkezik. A kialakult heves vitában több frakciótag és független képviselő
is elmondta véleményét, majd
arra kérték Tóth Éva főellenőrt, hogy foglaljon állást a
kialakult helyzettel kapcsolatban és tegyen javaslatot annak megoldására. A főellenőr
állásfoglalása után a megoldásra a következő testületi
ülésen kerül majd sor.
A hosszúra nyúlt önkormányzati ülés a képviselői interpellációkkal ért véget.

A gútai önkormányzati ülésről készített felvételt nézve
(mit tesz Isten, a hétfői ülést
szerdától bárki megtekintheti
a városi televízión, miközben
erre a COM-Média Kft. nem
képes!) egy különös számadat
ütötte meg a fülemet: a városi
tévé évi 30 ezer(!) eurós támogatással működik. Mielőtt bárki Gúta és Komárom nagyságbeli különbségével érvelne,
azt is el kell mondanom, hogy
a Gúta TV munkatársai csak
jelképes összegért állnak a
kamerák mögé, vágják a kép-

anyagokat úgy, hogy az adás
minősége nem rosszabb, mint
Komáromban. Ők büszkék
arra, hogy elősegíthetik a kisváros polgárainak tájékoztatását. Nem panaszkodnak, ha
egy városi eseményre esetleg
szombaton, vagy vasárnap kell
elmenniük. Pedig nem kapnak
túlórapénzt (mint ahogy az
Komáromban történik), s ha
kell, hétvégeken nappal sportanyagokat készítenek, este
pedig kulturális eseményekre
mennek.
Hát így is lehet?

AZ ÜGY MARGÓJÁRA

Áprilistól nem kérhetnek pénzt az orvosok
Április elsején hatályba lépett az egészségügyi ellátásról szóló törvény, melynek értelmében az orvosok a rendelőkben eddig fizettetett díjak nagy részét már nem kérhetik a betegeiktől. A továbbiakban is engedélyezett díjakra pedig az eddigieknél szigorúbb előírások
vonatkoznak.
A módosítás szerint azután az
egészségbiztosítók által teljes mértékben térített művelet
elvégzésével összefüggésben
nem fizettethetnek semmilyen
díjat az orvosok. Vonatkozik
ez például olyan adminisztratív
feladatok elvégzésére, mint a

munkáltató számára szóló igazolás megírása, recept felírása,
vagy éppen az adott időpontban, sorrenden kívül történő
fogadásért fizettetett különdíjra.
Ez utóbbi váltotta ki a legtöbb
vitát pro és kontra, egyik oldalon azon páciensek részé-

Még mindig a KOMVaK kapcsán …
Sajnos mindeddig egyetlen komáromi testületi ülésen sem esett szó arról, hogy a KOMVaK gazdálkodásában mit is takar valójában a zálogba tett cégvagyon. Bizony az nem pár
fénymásoló, vagy cégautó, hanem hatalmas ingatlanvagyon, amely a létező városi és falusi
vízvagyonok fejlesztése nyomán keletkezett, mint például Komáromnak a Gadócon, illetve
az Erzsébet-szigeten található szennyvízvezetéke része, illetve több település, például Izsa,
Marcelháza, Virt, Ekel, Path, Dunaradvány vízvezetékrendszerének része, melyek mind
közpénzekből, azaz mindannyiunk, a komáromiak pénzéből lettek megépítve. Ennek ellenére a KOMVaK és testületbeli támogatói is többször hangoztatták azt a féligazságot, hogy
nem városi vagyon lett elzálogosítva, hanem a cég vagyona.
Ha jobban megvizsgáljuk ezt
az állítást, megállapíthatjuk:
a KOMVaK a várossal kötött
bérleti szerződése alapján csak
bérlője illetve üzemeltetője,
nem pedig tulajdonosa lehet a
vizes vagyonnak, tehát az nem
lehet sem cégvagyon, sem a
zálogosítás tárgya, mivel annak valójában a bérlet tárgyát
kell(ene) képeznie. Ennek a
jogviszonynak a cég vezetése teljes tudatában volt, mert
2013-ban a testületen keresztül elérték, hogy többek között
a gadóci és Erzsébet-szigeti
kanalizáción, tehát a város
vagyonán végzett KOMVaK
fejlesztések ne növeljék a város vagyonát, azaz a közvagyont, hanem 2022-ig a cég
ingatlanvagyonát gyarapítsák.
A városi hivatal akkori vezetése felismerte ezt a csapdát és
a város érdekeit nem szolgáló
rossz testületi döntést, mely a
községeket érintő törvényekkel
sem volt összhangban. Ezért
az erről szóló szerződés kidolgozása helyett javasolta a cég
alapszabályzatának módosítását, melyet kétszeri nekifutásra
sem fogadott el az akkori testület. Ez viszont jól láttatja, hogy
egyes képviselők valójában kinek az érdekeit képviselik.
A KOMVaK-ot nem azért alapították, hogy ,,privát” ivóvízés csatornahálózata legyen,
mégis a cég vezetése látván,
hogy nem érhette el célját, nem

legalizálhatta a közvagyon cégvagyonban történő „jegelését”,
önkényes döntést hozott, nem
ruházta át a tulajdonosra a város vagyonán eszközölt fejlesztéseket, hanem visszatartotta,
sőt, mint önjelölt társtulajdonos, a helyhatósági választások
után az új városvezetés iránti
félelméből elzálogosította.
Erre a félelemre tesz utalást az
Új Szó 2015. 2. 6-i KOMVaKról szóló írása. Ez a félelem
adhat magyarázatot arra, miért
kellett egy 2 millió eurós tartozást 5 milliót érő vagyonnal leterhelni. Az sem igaz, hogy saját
vizes vagyon nélkül nem működhet a cég. Az országban még
legalább két ilyen, sőt nagyobb
cég működik. A zálogosítással
adottak a feltételek, hogy a vagyon akár magánkézbe is kerülhessen. Ezért egy meghasonlott,
mondhatni skrizofén állapot állt
be egyes képviselőknél, mikor
ezek után a céget védték saját
tulajdonosa – a város és annak
képviselői, tehát – saját magukkal szemben.
Hogy legyen elképzelésünk
minderről, mivel a KOMVaK
a 2007-2013-ig terjedő községi
beruházásokat nem tette közzé honlapján, (vajon miért?),
a zálogosítás jegyzőkönyve
alapján, ha a falvakat is érintő
2005-2012-es időszakot ves�szük figyelembe, a KOMVaK
5 985 000 euró értékben tett
szert közvagyonra, vízvezeté-

kekre és kanalizációra, melyet
mint beruházó, a kivitelező cég
felé kifizet(ett) és el is zálogosított. A fenti összegből a KOMVaK 4 millió 128 ezer eurót
beruházott (a város szempontjából idegen vagyonba, községi
vízvezetékekbe, mely a teljes
összeg 70 százaléka. Ha csak a
minimális 5%-nyi önrészt ves�szük alapul, a KOMVaK több
mint 206 400 eurót fektetett
olyan vagyonba, amely nem
gyarapítja a város vagyonát,
mert a községi vízvezetékek az
említett falvak tulajdonát kell,
hogy képezzék. Az idegen vagyonba való beruházásnak is
adott a magyarázata: a vizes üzlet egyben nagy „üzlet” is, viszont a 2007-2013-as időszakra
uniós pénzeket csak új vezetékekre lehetett szerezni, így
Komárom olyan amilyen, de
kiépített vízvezetéke nem volt
érdekes sem a kivitelező, sem
a KOMVaK számára. A cégvezetés eléggé nevetséges módon
a várost okolta, hogy nem volt
pénze (az eredetileg kb. 150 000
eurós) kavai vízvezeték megépítéséhez (mely egyébként városi vizes vagyon), pedig erre a
tervdokumentáció már évekkel
ezelőtt elkészült. Összehangolt
munkával – beleértve a médiacirkuszt – félrevezették a
testületet, s az egész várost, és
emiatt nem történhetett meg a
felelősök számonkérése sem.
–ata–

ről, akik nem fizették meg ezt
a különdíjat, s így órákon át
várakozhattak, másrészt azok
szemszögéből, akik elfoglaltságuk vagy egyéb okok miatt
inkább megfizették az orvosonként változó összeget, csak
ne kelljen fél napokat várakozniuk.
A törvény ezen részének betartását két hónap türelmi idő eltelte után ellenőrzik majd.
A díjak korlátozását főleg a
magánpraxist folytató orvosok
nehezményezték
bevételeik
csökkenése miatt. További, az
orvosokat is érintő változás,
mely ugyancsak április elsején
lépett érvénybe, hogy ettől az
időponttól kezdve az orvosnál
történő készpénzfizetés esetén
itt is kötelező a pénztárgép,
vagy a virtuális pénztárgép
használata, illetve a számlaadás. A híradásokból már arról is értesülhettünk, hogy az
orvosok sok helyütt ezt a kötelezettséget postai csekkek kiállításával tudják le, ami szintén megengedett. Más kérdés,
hogy a beteg számára mennyire
kellemes a kiállított csekkel elballagni a postára, majd visszatérni a rendelőbe…
-zsu-

3
Ülésezett a komáromi önkormányzat
környezetvédelmi, közrendi
és közlekedésügyi bizottsága
A környezetvédelmi, közrendi és közlekedésügyi bizottság
második ülését a komáromi városi rendőrségen tartotta meg.
Az ülésen a szokottnál több programponttal foglalkoztak.
Ilyen volt az, amely a városi autóbuszjáratok ritkítását javasolta. Köztudott, hogy városunkban a taxik „elszippantották”
az utasokat és így a városi hivatal és az ARRIVA Kft. statisztikája szerint is sokkal kevesebben veszik igénybe a városi
tömegközlekedést. A járatok csökkentése viszont csak azokat
az autóbuszokat érintené, amelyeket minimális létszámú, vagy
egyetlen utas sem vesz igénybe. Az új városi buszokon a WIFI
bevezetését is tervezik. A legnagyobb problémát a Harcsásról
járó autóbusz utasai okozzák. Mivel főképp a reggeli órákban
rendszeresen károkat okoznak az autóbuszban és zavarják a
közrendet, ezt a járatot – ha a körülmények engedik – a városi
rendőrségnek kell kísérnie.
A bizottság foglalkozott a belvárosi parkolás jövőjével is. Az
ülésre eljött a City Parking Group Kft. komáromi igazgatója,
Ferenczi Tibor, aki elmondta, hogy 2016 végén lejár a város
és a parkolórendszert üzemeltető cég közötti szerződés. Ajánlatában az szerepelt, hogy a szerződés lejárta után 36 hónapon át a szervizszolgáltatásokat cégük végezné el havi 3 500
eurós juttatásért. Cserébe azonnali hatállyal lecsökkentenék a
havi bérleményt 8 200 euróról 5 500-ra (HÉA nélkül). (Ennyit
fizet jelenleg a város a cégnek). Természetesen először arra a
kérdésre kell megtalálni a választ, hogy a város 2016-tól mit
szándékozik tenni a belvárosi parkolással…
A városi úthálózat minősége is terítéken volt. Mivel a tavaly
felújított Petőfi utca után a Lehár és a Polgár (Meštianská) utcákra készültek el a felújítási tervek és az engedélyek, a bizottság egyöntetűen a Polgár utcát (Meštianská) javasolja idén
felújításra. Mivel ezeknél az utcáknál is sokkal rosszabb állapotban van a VII. lakótelepi Eötvös utca, amelynek felújítását
a mindenkori városvezetés csak halogatja, ezért ezzel a problémával is foglalkozni kell. Mint a bizottság elnöke, beterjesztettem egy javaslatot, amelyet a bizottság támogatott. Ennek
alapján a városi hivatal a jövő évi költségvetés elfogadásáig
dolgoztassa ki az Eötvös utca komplex felújítási tervét, illetve
annak előzetes költségvetését. Az Eötvös utca alatt több régi
pincehelyiség is lehet, amelyek eléggé megdrágíthatják az utca
felújítását.
A közrenddel kapcsolatos témák is sorra kerültek, amelyekhez Tóth Ladislav bizottsági tag egy beszámolót is készített.
Szerinte a városi rendőrségnek erélyesebben kell fellépnie a
szemetelőkkel és a felelőtlen kutyatartókkal szemben. Ehhez
kapcsolódva már korábban is többször felvetettük azt, hogy a
városi rendőrségnél a mai napig hiányoznak azok az alapvető
dokumentumok, előírások, amelyek szigorúan szabályoznák
tevékenységüket, beosztásukat, a fegyelmi előírásokat, valamint a rendőrség struktúráját és meghatároznák fő feladataikat. Ezért terjesztettem be egy javaslatot a városi rendőrség
statútumának, vagyis fegyelmi és szervezeti rendjének kidolgozásáról, amelyet a bizottság szintén elfogadott. Naponta
szembesülünk ugyanis olyan lakossági panaszokkal, amelyek
a közrend nem elégséges színvonalával, a különféle rendbontásokkal és szabálysértésekkel kapcsolatosak (főképp városunk
I. és II. lakótelepén). Tudjuk, hogy ebben a lokalitásban ennek
legnagyobb okozója az a tény, hogy a közelmúltban sok alkalmazkodni nem tudó (akaró) család illetve személy költözött be a magánkézben lévő tömbházakba. Ezek a személyek
viselkedésükkel naponta megkeserítik az ott lakó tisztességes
polgárok életét. Ennek a problémának a megoldására is tettem
javaslatot, konkrétan szorgalmaztam a városi rendőrség helyi
kirendeltségének kialakítását. Javasoltam az I-es, vagy a II-es
lakótelepen egy rendőrőrs megnyitását, ami növelné az ott lakók biztonságérzetét és szükség esetén elősegítené a gyorsabb
beavatkozást is. A rendőrök állandó jelenléte sokat segítene
a rendbontások és egyéb szabálysértések megelőzésében is.
Remélem, hogy a bizottság által is támogatott javaslatommal
egyetért majd a testület is, és így az ott lakó tisztességes polgárok egy kicsit fellélegezhetnek.
Foglalkoztunk még néhány közlekedési tábla elhelyezésével és
Less Károly javaslatával, aki a lakosság néhány beteg fa kivágására vonatkozó kérését tolmácsolta. Az ülés végén a bizottság tagjainak Tóth Alexander parancsnokhelyettes bemutatta
a városi kamerarendszert figyelő alkalmazottak munkáját és
röviden felvázolta a rendőrség ezzel kapcsolatos feladatait.
Dr. Varga Tamás

Adósnak nem jár gyógyszer!

Az egészségügyi biztosítók az eddigieknél határozottabban lépnek fel járulékkal
tartozó ügyfeleikkel szemben. A Dôvera eddig sem fizette a tartozóknak a halasztható kezeléseket és a gyógyfürdői ellátást, április elsejétől azonban már a gyógyszerek és a fogászati kezelés költségeit sem téríti számukra. Ugyancsak nem fizeti
a halasztható kezeléseket, konkrétan a gyógyfürdői kezelést, a tervezett kivizsgálásokat és a műtétek teljes költségét adósainak az Union egészségbiztosító sem.
Ezeket a tartozónak magának kell térítenie.
Az egészségbiztosítók fenti
korlátozásai viszont csak azon
adósokra vonatkoznak, akik
maguk fizetik a járulékot, azaz
az egyéni vállalkozókra és a
munkanélküli önbiztosítottakra. Nem vonatkozik viszont az
alkalmazottakra, akik helyett a
munkaadó fizeti a biztosítást,
aki ha adósságot halmoz is fel,
az alkalmazottnak akkor is jár
a teljes egészségügyi ellátás. S
bár igaz, hogy az alkalmazott
nem sújtható a munkáltató tar-

tozása miatt, viszont az egyéni
vállalkozókkal szemben méltánytalan, hogy a komoly adósságokat felhalmozó intézményekkel, például a kórházakkal
szemben, melyek közismerten
nem fizetik a járulékokat, nem
tesznek semmilyen lépéseket.
Ugyancsak nem vonatkozik a
korlátozás azokra az adósokra
sem, akik megegyeztek a biztosítóval adósságuk törlesztésében és rendszeresen fizetik a
részleteket.

Mint azonban általában minden törvény, ez is sántít valahol. A gyógyszerészek ugyanis nem kötelesek ellenőrizni,
hogy a recepttel érkező páciens
fizeti-e az egészségbiztosítási
járulékot. A recept alapján kiadott gyógyszer árát viszont az
egészségbiztosító köteles kifizetni, majd ezt követően követelheti a biztosítottól a gyógykezelés, egészségügyi ellátás
árát, illetve a be nem fizetett
járulékot.
-zsu-
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Növényvédelem

Tavaszi túrán

Itt az ideje a burgonya elültetésének!

A burgonya – családias
nevén: a krumpli – egyike
a legnépszerűbb táplálékunknak. A gumója sok
szénhidrátot, C-vitamint,
esszenciális aminosavakat
és ásványi anyagokat tartalmaz.
Könnyen emészthető, ízletes, sokféleképpen elkészíthető, jól tárolható és
tartósítható termény.
Termesztése és a vetésterület egyharmada a kistermelésre jut. Sok család
termel a kertjében néhány
tő burgonyát a mindennapi
használatra, vagy nagyobb
területen téli eltartásra.
Azt mondja a néphiedelem,
hogy a krumplinak
a húsvéti harangszót már a földben
kell meghallgatnia,
de a hideg idő miatt
inkább a következő
napokra kell ös�szpontosítani, bár a
burgonya szereti a
hűvöset.
Csak egészséges
vetőgumókat
ültessünk!
Ültetésre
csak
egészséges gumót
szabad használni.
Vírusfertőzött vagy
rizoktóniás gumóból nem
lesz termés! A gumók kihajtását meggyorsíthatjuk
azzal, hogy előcsíráztatott
gumókat ültetünk. Házikertben különösen ajánlatos a mini-gumók ültetése,
mert ezek fertőzésmentesek és igen erőteljesen
növekednek, nagy termést
adnak.
Vessünk egy pillantást ennek a növénynek a felépítésére: a jércetojás méretű,

kb. 50 grammos vetőgumót ültetik el. Ebből szár
fejlődik, rajta levelekkel,
a hajtás csúcsán fehér virágokkal, amelyekből nagyon keserű, sőt mérgező
bogyótermés lesz, benne
magokkal, amelyeket csak
a nemesítők hasznosítanak. A gumók a földalatti
sztólókon alakulnak ki. A
szélsőséges talajok kivételével mindenütt megterem,
de legjobban a közömbös vagy kissé savanyú
kémhatású homok, illetve
homokos vályogtalajokat
kedveli. Igényes növény,
amely különösen meghálálja a káliumtrágyázást.

Milyen fajtát ültessünk?
Erre a kérdésre nem válaszolhatok, viszont illik
megkérdezni a házias�szonyt, hogy mit kér a
konyhára. A gazdaboltokban ugyanis gazdag a
választék, van olyan ültetőburgonya, amely piros,
illetve sárga héjú, kásás,
vagy jól tűri a főzést. Lehet eleve szalmakrumlinak
(hasábburgonya) ajánlott
fajtát, illetve chips készíté-

sére javallottat vásárolni.
Mindenesetre azt ajánlom,
hogy egyszerre több fajtát is ültessünk, hiszen a
korai (újkrumpli) kevésbé
alkalmas a késői tárolásra,
a kései fajták viszont nem
alkalmasak primőr újkrumplinak.
Elő a gereblyékkel!
El lehet kezdeni a melegigényes zöldségfélék (bab,
póréhagyma,
mángold,
csemegekukorica, kobakosok) magvetését a szabadföldbe. Már kiültethetjük
a korai fejes káposzta, a
karalábé, a kelkáposzta palántáit és elvethetjük a bimbóskel magját is.
Most vethetjük el a kúszó
növények (hajnalka, tűzbab, egynyári komló, sarkantyúka, szagosbükköny
stb.) magjait. Ezek a növények 2-3 méter magasra
is felfutnak, ezért kiválóan
alkalmasak a terasz árnyékolására és a lugasok
befuttatására. Gyors növekedésükhöz bőséges vízés tápanyagellátásra van
szükségük!
Vessünk a kert sarkába,
vagy a kerítés mellé napraforgómagot. A kikelő növényeket és beérő tányérokat
örömmel fogadják majd
jövő télen a madarak.
Ha a pázsitban a téli hónapok folyamán elszaporodtak a mohák, akkor most
meg kell a gyepet levegőztetni. Erre a célra kiváló,
elektromos árammal működő gépek állnak rendelkezésre. A nagyon mohás
foltokra szórjon ki négyzetméterenkint 5-6 dkg oltott
mészport, amely csökkenti
a talaj savanyodását.

A kertekben és a parkokban a mohásodást gyakran
az okozza, hogy a környezetben élő fák és bokrok
megnőttek és árnyékot
vetnek a gyepre. Ezen csak
az árnyék csökkentésével
lehet segíteni!
A cserepes szobanövények
átültetésének is most van
az optimális ideje! A cserepéből kinőtt növényt
emeljük ki, a földet óvatosan rázzuk le a gyökerekről és az elhalt, valamint
túlságosan megvastagodott gyökérágakat vágjuk
le. A növény föld feletti
részéről is távolítsuk el
az elhalt ágakat és leveleket, szükség esetén most
messük meg a szobahárs,
a mályvarózsa hajtásait és
ültessük el a növényt kissé
nagyobb cserépbe, friss,
tápdús és a növény igényeinek megfelelő kémhatású
(lúgos vagy közömbös)
földbe.
A citrom és egyéb citromféle (narancs, mandarin, grapefruit) fácskákat
csak akkor állítsuk ki a
szabadba,amikor a tavaszi
fagyok biztosan elmúltak!
A szőlőtőkék a talaj felszíne alatt ilyenkor harmatgyökereket fejlesztenek,
és sajnos a mélyebben
lévő, felszívó gyökerek
elsatnyulnak. Ajánlatos a
harmatgyökereket
most
eltávolítani oly módon,
hogy a tőke körül a talajt
megbontjuk és a harmatgyökereket tőből levágjuk. Ezzel visszanyeri az
egyensúlyát a gyökérzet és
a szőlő jobban viseli majd
a nyári szárazságot.
–la–

Az áprilisi megfejtéseket
május 10-ig kérjük eljuttatni

Hypopôžička
na čokoľvek

a szerkesztőségbe,
vagy címünkre:

•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3.
94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

www.mojepozicky.sk

HASZNÁLT ÉS
ÖREG AUTÓK
LIKVIDÁLÁSA

* A kocsi kijelentéséhez
szükséges iratok ügyintézése
* ingyenes elszállítás
* készpénzfizetés
a helyszínen
*A KN-es rendszámú
gépkocsikat töröltetjük
a rendőrségi nyilvántartásból

Tel.: 0908 188 115

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Semmi sem veszi el annyira
a kedvét, mintha azt látja, hogy valaki unatkozik ön mellett. Ez az
ön számára annak a jele, hogy az illető nem tudja követni azokat a
finom magyarázatait, amelyek pedig leginkább megfelelnek belső
világának és érzékelésének. Biztos abban, hogy nem ön az, aki túlzásba viszi a szellemességet?
HALAK (február 21. – március 20.) Ne kezelje gyerekként kedvesét, ne fossza meg a szabad döntés lehetőségétől és főleg ne
döntsön helyette. Hiába kéri ki mindig a véleményét, ha azután
egyáltalán nem veszi figyelembe. Ezt senki sem tűri el hosszú távon, bármennyire szereti is önt.
KOS (március 21. – április 20.) Munkája már nem jelent kihívást önnek és egyre gyakrabban vágyik komolyabb szellemi
kihívásra! Kezdjen el valami újat tanulni, például idegen nyelvet vagy bármi olyan dolgot, ami az adott területet színesebbé
teheti vagy tágabb lehetőségeket biztosít.
BIKA (április 21. – május 20.) Kedvesének tudnia kell, hogy a föld
jegyűeket inkább el kell csábítani. Az ő fegyverük a vonzás, csak ritkán
teszik meg ők az első lépést. Ameddig erre nem jön rá, mindig elbizonytalanodik, vajon nem azért lett-e ilyen passzív, mert az ön érdeklődése csökkent iránta.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha hiteles képet akar kapni új ismerőséről, figyelje meg, mennyire van összhangban az, amit mond és amit
csinál. Ez sokat elárul mindenkiről. Persze ilyenkor önkéntelenül önmagunkat is megvizsgáljuk ilyen szempontból és ez érdekes eredményre
vezethet.
RÁK (június 22. – július 22.) Partnere szívesen megtesz önért bármit, de ehhez éreznie kell, hogy ön ezt értékeli és ezért cserébe ő a
legfontosabb az életében. Ugyanakkor nem szereti, ha nagy nyilvánosság előtt túl bensőségesen viselkedik. Ezt jobb, ha tiszteletben
tartja, mert számára ez rendkívül érzékeny pont.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Csalódhat valakiben, akit
nemrégiben ismert meg. Ennek valószínűleg az az oka, hogy inkább
álmai és nem a realitás szerint látta új ismerősét. Ha még önmagát
is győzködnie kell arról, hogy igaza van, akkor valami valószínűleg
nincs rendben az érvelésében! Legyen őszinte önmagához!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Tehermentesítse családját,
amennyire csak tudja! Intézzen el nekik olyan dolgokat, amelyek
önnek könnyedén mennek, nekik viszont nehézséget jelentenek!
Ezek az apró gesztusok erősítik a családi kötelékeket, ami mindenki
számára létfontosságú háttér.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Jó lenne most, ha nem
markolna egyszerre túl sokat, hanem a helyesen felismert úton következetesen és kitartással próbálna sikereket elérni. Ne féljen attól, hogy később talán nem lesznek ilyen jók a lehetőségei. Bízzon
abban, hogy teljesítménye önmagáért beszél.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Már megint első látásra
ítélt és nem gondolta végig, hogy döntésének milyen következményei lehetnek. Ezzel csak a saját életét nehezíti, hiszen mindent
jóvá kell tennie és elölről kezdheti felépíteni mindazt, amin már
hetek vagy hónapok óta céltudatosan dolgozott.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ne engedje manipulálni
magát! Ehhez persze tisztában kell lennie saját gyenge pontjaival, és
igyekeznie kell megerősíteni magát ezekben! Ha megszűnik ez a fajta
kiszolgáltatottsága, biztos lehet benne, hogy minden döntése valóban
a sajátja lesz és nem más befolyásának enged.
BAK (december 22. – január 20.) Ez a hét kiválóan alkalmas a vásárlásra. Különösen azoknak a Bakoknak érdemes most végigjárniuk a boltokat, akik a régiségek szerelmesei. De olyan tárgyakat
is találhat most, amelyek szebbé teszik az életét, barátságosabbá
az életkörnyezetét.
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Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

AZ ÖN ÚJ
DINAMIKUS
STÍLUSA

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.
Ingyenes téli kerék akciónk a 2015. 3.31-ig raktárkészletünkbol eladott autóinkra vonatkozik

* Festő – ügyes kezek – szép falak. Tel.: 0905 365 661
* Eladó megkímélt állapotban
levő ülőgarnitúra zöld bőrutánzattal (vas alapon) forgó fotelekkel. Tel.: 0915 621 531.
* Eladó tollpaplan és 120 literes
fagyasztó. Tel.: 0949 542 621.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék öt színben 3,50 euró/db.
Tel.: 0903 153 602, 0903 153 603.

A szlovák nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszíroás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
www.heloro-cars.sk
Hadovská cesta
Tel.: 035/ 774 08 60
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail:

ÉVES

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

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

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

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

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

Bejárati ajtók
már

77, 41 eurótól

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

(2 332 Sk)

Beltéri ajtók
már

39, 83 eurótól
PVC ajtók és ablakok

www. waldek. sk

Adóssága, tartozása van és
nem törleszti? Végrehajtás és
árverés fenyegeti?

035/7726 466

I. Tartozásmentesítő Kft. (1.
Prvá oddlžovacia s.r.o.)
Komárno Tel.: 0908 793 296.

akciós áron!

Meštianska 3019
Komárno

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.

Mi SEGÍTÜNK!

* Komáromban, a Vág partján
nyaraló eladó. Tel.: 0905 468
674.

Hétszemélyes
minibuszokkal

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.

* Apró munkák házakban és lakásokban. Tel.: 0905 365 661.
* Drobné práce v domoch a bytoch. Tel.: 0905 365 661.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.

belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

* Eladók hízók és kismalacok.
Tel.: 0907 562 029.
* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.

Tel.: 0905 606 252.

* Hízók eladók. Tel.: 0908 306
554.
* Felveszünk szakácsot, vagy
szakácsnőt Komáromban. Tel.:
0902 297 175.
* Eladó fél évig használt 60 l-es
vízmelegítő bojler. Tel.: 0905
259 096.
* Eladó Gútán emeletes, két
generációs családi ház, garáz�zsal és kis kerttel. Érdeklődni
lehet a 0905 274 611-es telefon-

számon.
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MŰSORAJÁNLAT
á p r i l i s 11 - t ő l 1 7 - i g

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2 matiné, 10.40 Balfékek (amer.), 11.05 Tűsarok,
12.40 Knight Rider (amer.),
13.45 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.50 A párizsi diáklány (francia), 18.00 Tények,
19.00 Az olasz meló (amer.angol), 21.25 Blöff (angolamer.), 23.35 Bőrnyakúak
(német-amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.00 Kalandor, 12.45 Street Kitchen,
13.20 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.10 A nagy svindli (amer.), 15.05 Glades
(amer.), 16.05 Miami végveszélyben (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.10 A vasálarcos (angolamer.), 21.35 Az igazság
védője (amer.), 23.40 Az
árva (amer.-francia), 02.05
Odaát (amer.)

RTL II

10.00 A harc törvénye
(amer.), 11.00 Holdhercegnő
(magyar-angol), 13.00 Fiú a
Marsról (amer.), 15.00 Az
első millióm története, 16.00
Nyomtalanul (amer.), 17.00
Tökéletes célpont (amer.),
18.00 Érintés (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Elárulva
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Megfontolt
szándékkal (kanadai)

M2

12.25 Az én kis szörnyeim, 13.20 Született kémek,
14.35 Szófia hercegnő,
16.25 Lucky Luke, 17.45
Állatkert a hátizsákban,
18.30 Vackor az első
bében, 19.15 Nyuszi Péter,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Forma-1

Duna tv

10.30 Belle és Sebastien
(francia), 11.00 Hazajáró,
13.45 Labdarúgás, 16.10
Forma-1, 18.00 Híradó,
18.30 Szerencse szombat,
19.25 Nero Wolfe rejtélyei
(olasz), 21.10 A világ nem
elég (angol-amer.), 23.20
Müpart

Duna World

10.05 Hogy volt?, 12.01
Nótacsokor, 13.15 Aranymetszés, 14.10 A férfi mind
őrült (magyar), 16.05 Csodabogár, 16.30 …Por és
Istenpor vagyunk…, 17.25
Szabadság tér, 18.10 Poén
Péntek, 19.00 Linda (magyar), 19.55 Vendégségben
Magyarországon,
21.25
Gasztroangyal

Pozsony 1

13.10 A nyakék (francia),
14.55 A szocializmus bájai,
15.25 Mit tudom én, 16.50
Hétvége, 17.25 Építs házat,
ültess fát!, 18.00 Szlovák
receptek, 18.30 Taxi, 19.00
Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10 Igaz történetek, 21.45 Talkshow,
22.30 A legenda üldözése
(szlovák)

Pozsony 2

14.00 Bajnokok Ligája Magazin, 14.30 Kapura, 15.15
Farmereknek, 15.35 Tesztmagazin, 16.50 Jégkorong,
19.30 Esti mese, 19.55 Hírek,
20.05 Apokalipszis, 21.00
Őrangyalok, 21.35 Az úszómester (jugoszláv), 23.00
Filmmagazin

Markíza tv

10.40 Arrow, 12.30 Taylor
(amer.), 14.40 Nászéjszaka Las Vegasban (amer.),
16.45 Szomszédok, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Csajos buli (amer.),
23.10 Kettős vád (amer.)

JOJ TV

10.50 Ügynökök (amer.),
12.45 Veszélyes száguldás
(amer.), 14.30 A fekete lovag (amer.), 15.20 Mi ketten és a rém (amer.), 18.00
Új kertek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Semmi
sem választ el minket (spanyol), 22.40 Férfi a tűzben
(amer.-angol)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2-matiné, 11.40 Monk
(amer.), 12.35 Knight Rider (amer.), 13.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.35
Az olasz meló (amer.-angol), 18.00 Tények, 18.55
Az ének iskolája, 20.50
Szökőhév (amer.-ír), 23.00
Egy hölgy arcképe (angolamer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.10
A Muzsika TV bemutatja, 13.10 Egy rém modern
család (amer.), 14.05 Sky
kapitány és a holnap világa
(amer.-angol), 16.10 Jackie,
a jó fiú (hongkongi), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Szemfényvesztők (francia), 21.55 Gyilkosság a Fehér Házban (amer.)

RTL II

9.10 Fiú a Marsról (amer.),
11.10 Elárulva (amer.), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Heti hetes, 19.00 A
titkok könyvtára (amer.),
21.00 Minden lében négy
kanál (amer.), 22.00 Heti hetes, 23.00 A titkok könyvtára
(amer.), 0.50 A sors üldözöttje (amer.)

M2

12.10 Táncakadémia, 13.50
Kicsi a bors, de erős, 14.20
Ókori kalandok, 16.25 A
rút kiskacsa, 18.30 Vackor
az első bében, 19.05 Dip
és Dap, 19.15 Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00
Filmklub, 23.35 Forma-1

Duna tv

7.30 Forma-1, 13.15 Hagyaték, 13.45 Forma-1, 16.30
Az új rokon (magyar), 18.00
Híradó, 18.35 Hogy volt?
19.30 Magyarország, szeretlek!, 20.45 Koss uthk ifli
(magyar), 21.40 Alvilági
melódia (francia), 23.30 Az
ifjú Viktória királynő (angol-amer.)

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 12.30 Nótacsokor, 14.00 Szenes Iván
írta, 16.15 Labdarúgás,
18.45 Női kosárlabda döntő, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem, 0.20 Férjhez
menni tilos! (magyar)

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
14.05 Agatha Christie:
Poirot (angol), 14.55 Fájdalommal teli kocsi (szlovák), 16.35 Senki sem tökéletes, 17.50 Megyünk a
kertbe, 18.20 A konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.20
Kezét csókolom (olasz),
22.55 Agatha Christie:
Poirot (angol), 23.45 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

13.15 Szóval, 13.20 Őrangyalok, 14.00 Kerékpározás, 17.05 Színészlegendák, 17.20 Horacius
(szlovák), 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 Éjszaka a levéltárban, 22.40 Lefújva, 23.25 Művészetek

Markíza tv

10.30 Kényszerből lett rendőr
(amer.), 12.15 Chart Show,
14.25 Transformers (amer.),
17.25 Kulcsrakész ház, 18.05
Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30
Need for Speed (amer.), 23.10
Sniper 4 (német), 1.15 Ismétlések

JOJ TV

10.15 A Simpson család
(amer.), 10.40 Kincsvadászok (amer.), 13.40 Nyaral a család (amer.), 15.50
Semmi sem választhat el
minket (spanyol), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Álomtánc, 23.40 Martha
Marcy és May Marlene
(amer.), 1.55 A király nevében 2 (amer.), 3.30 Fiatalok, szabadok és mérgesek (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

5.05 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.-mexikói), 16.55
A macska (amer.-mexikói),
17.25 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Ros�szban, 20.10 Zsaruk (magyar), 21.15 Éden Hotel,
22.35 A megtorló (amer.-német)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.40 Ízes élet, 13.00 Reflektor, 13.15 Agymenők,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (mexikói), 16.20 A
szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök,
20.15 Éjjel-nappal Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Dr. Csont (amer.),
23.30 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A nagy
ízválasztó, 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Showder Klub

M2

11.20 Arthur, 12.50 Az én
kis szörnyeim, 13.15 Ókori kalandok, 15.05 Szuper
sportosok, 16.20 Traktor
Tom, 17.05 Alex és a tenger,
17.45 Peppa malac, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Gyilkosság (amer.),
23.25 Életművész: Vastag
Csaba

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola
(amer.), 16.05 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.30 Don Matteo
(olasz), 19.30 Brown atya
(angol), 20.30 Kékfény,
21.25 On the Spot, 22.25
Felvidék,
23.25
Regina, 0.35 Alvilági melódia
(francia)

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.15 Római katolikus
szentmise, 16.15 Építészet,
17.15 A szabadság rabságában, 18.10 Határtalanul
magyar, 18.40 Szerelmes
földrajz, 19.15 Hazajáró,
19.45 Hogy volt?, 21.00
Híradó, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Taxi, 14.35 Az egészségügy,
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.20 Kon-tiki,
22.10 A mentőautó (cseh),
23.10 A gyanúsított, 23.50
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.25 Lefújva, 15.00 Profik, 16.10 Nemzetiségi
magazin, 16.50 Jégkorong,
18.20 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Különleges
asszonyok, 21.35 Tudományos magazin, 22.00 A
cigány (szlovák), 23.45 És
mégis mozog…

Markíza tv

12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.30
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.50 A férfiak
nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45
Kredenc, 22.20 Pitiáner akcióban (amer.)

JOJ TV

13.30 Édes élet, 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak (szlovák), 21.45
Panelház, 22.50 Dr. Csont
(amer.) , 23.50 Ismétlések

M1

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 A macska, 17.25 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.10
Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 Kasza!, 23.50
Hawaii Five (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
A konyhafőnök, 15.25 A vihar
(mexikói), 16.15 A szerelem
foglyai (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.30
XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 17.05 Agymenők, 18.05 Hupikék törpikék
(amer.), 19.00 Káoszelmélet (amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.20 Ókori kalandok, 14.40
A mesemondó, 16.20 Traktor
Tom, 16.40 Tesz-vesz város,
17.05 Alex és a tenger, 17.35
Vackor az első bében, 18.45
Irány Dínóföld!, 19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Twin Peaks (amer.)

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.25 Önök kérték,
21.25 Szerepcsere (amer.),
23.25 Bolha a fülbe

Duna World

11.00 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 A sokszínű vallás,
16.05 Útravaló, 17.10 Határtalanul magyar, 17.45 Férfi
kézilabda-mérkőzés, 19.35 A
rejtélyes XX. század, 20.05
A zenén túl, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Igaz
történetek, 14.35 Az egészségügy, 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 17.00 Orvosok, 17.50 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.30
Szlovák receptek, 22.00 Harc
az idővel, 22.50 Törvény és
rend, 23.35 Rendőrségi ügyosztály, 0.25 Rocca parancsnok (olasz)

Pozsony 2

12.10 Élő panoráma, 14.55
A család, 16.05 Nemzetiségi magazin, 16.45 Fókusz, 18.30 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.00
Talkshow, 23.15 Comeback

Markíza tv

12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.30
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak,
19.00
Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45
Családi történetek, 22.50
Feleségcsere, 0.05 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek,
20.30
Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 Gyilkosságok (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.10 Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 A konyha ördöge, 23.50 Lángoló Chicago
(amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.40 Belső
ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (amer.), 16.15
A szerelem foglyai, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.30 Házon kívül,
0.55 A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 18.55 Dolgozó lány
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.30 Telmo és Tula, 13.05
Az én kis szörnyeim, 14.00
Arthur, 15.55 Kedvencek a
világ körül, 16.10 Traktor
Tom, 17.35 Vackor az első
bében, 18.05 Trombi és a tűzmanók, 18.40 Mentsük meg a
Földet!, 19.05 Nyuszi Péter,
19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30 Don
Matteo (olasz), 19.30 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.25
Szabadság tér, 21.10 Fapad
(magyar), 21.45 Gran Hotel
(spanyol), 23.30 A köz szemérme (olasz)

Duna World

11.05 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.10 Zebra,
17.25 Magyar elsők, 17.45
Kosárlabda bajnoki mérkőzések, 20.05 Önök kérték, 21.00
Híradó, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Az
egészségügy, 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Orvosok,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Bajnokok Ligája, 23.30 Rendőrségi ügyosztály, 0.25 Rocca parancsnok (olasz)

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 14.50
Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.00 Műemlékek sorsa, 18.45 Esti mese, 19.50
100 nézet, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Hírek, 21.35
Felsőbb elv (cseh-szlovák),
23.45 Rendőrség, 0.00 Profik

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (amer.), 16.15 A szerelem foglyai (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.35
Magyarul Baló Györggyel

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Dan és a szerelem (amer.),
21.30 Magyarul Baló Györg�gyel, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.25 Telmo és Tula, 13.55
Arthur, 14.25 A mesemondó,
16.10 Traktor Tom, 17.10 A
kis sárkány kalandjai, 18.10
Magyar népmesék, 18.20
Pimpa, 19.05 Nyuszi Péter,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Borgiák
(kanadai), 23.35 Tenyérnyi
gyerekek

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.30 Don
Matteo (olasz), 19.30 Szívek doktora (amer.), 20.15
Fábry, 21.40 Munkaügyek,
22.10 Római helyszínelők
(olasz), 23.40 Elsietett házasság (magyar)

Duna World

10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.55 Evangélikus magazin, 16.05
Cselekvő hit, 17.05 Határtalanul magyar, 18.40 Hazajáró, 19.10 Szenes turné, 21.30 Gasztroangyal,
23.40 Tálentum

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.35 Az egészségügy, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban, 17.00
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Laura (lengyel), 21.35
Riporterek, 22.00 Pokol,
23.25 Rendőrségi ügyosztály,
0.20 Az ajtó mögött, 0.45 Ismétlések

Pozsony 2

10.30 Magyar magazin,
11.40
Évekkel
ezelőtt,
12.10 Élő panoráma, 14.50
Rendőrség, 15.10 Fókusz,
15.55 Roma magazin, 16.30
Szeparé, 16.50 Jégkorong,
18.20 Esti mese, 20.00 Csodálatos építmények, 20.45
Labdarúgás, 23.00 A rendelő

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.30
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.30 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi történetek, 22.50 Feleségcsere,
0.00 Gyilkos elmék (amer.),
1.00 A múlt nélküli ügynök
(amer.)

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 Gyilkosságok
(amer.)

10.55 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 21.45 Ös�szeomlás (szlovák), 22.25 Dr.
Csont (amer.), 23.25 Gyilkosságok (amer.),

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel
6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fio
rella (amer.-mexikói), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.35
Grimm (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (amer.), 16.15
A szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub, 23.40 Magyarul Baló
Györggyel, 0.15 Minden lében négy kanál (amer.)

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Érintés
(amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00
Barátok közt (magyar)

M2

11.10 A mesemondó, 12.30
Telmo és Tula, 13.05 Az én
kis szörnyeim, 15.05 Kedvencek a világ körül, 16.10
Traktor Tom, 17.15 A kis
sárkány kalandjai, 19.05
Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Cam el ot (amer.-spanyol), 23.35 Munkaügyek,
0.00 Fapad (magyar)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.25 Család-barát, 12.45
Jamie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola
(amer.), 16.05 Charly, majom
a családban (német), 17.00
Ridikül, 18.35 Labdarúgás,
21.00 King (kanadai), 21.50
Szeretettel
Hollywoodból,
22.20 Forma-1, 0.05 A rejtélyes XX. század

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
10.25 Szabadság tér 89, 11.30
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus krónika,
16.10 A vers ereje, 17.10 Határtalanul magyar, 17.45 Női
kézilabda elődöntő, 19.30
Hazajáró, 20.00 Kossuthkifli
(magyar), 21.25 Gasztroangyal, 22.25 Magyar Ring Profi Ökölvívó Gála

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Egészségügy, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
17.00 Orvosok, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom én,
21.40 A szocializmus bájai,
22.10 Taxi (francia), 0.00
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.55 Népdalok, 15.40 Európai Liga Magazin, 16.10
Szemtől szemben, 16.45
Fókusz,
17.50
Híradó,
18.00 Nemzetiségi magazinok, 20.00 Vad Pireneusok,
21.15 Filmmagazin, 21.45
Szállnak a darvak (szovjet),
23.20 Jazz

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.10
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 Családi történetek,
22.40 xXx 2 (amer.), 0.50
Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.50 Tárgyalóterem, 13.35
Dr. Csont (amer.), 14.40 Ös�szeomlás, 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Marmaduke
(amer.), 22.35 Szörnyvadász
(amer.), 1.00 A vér szaga
(amer.)
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Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április
április
április
április
április
április
április

11-én
12-én
13-án
14-én
15-én
16-án
17-én

Leó
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia
Csongor
Rudolf

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az ógyallai Tonka Roland és az érsekújvári Moceková Martina

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a szentpéteri Várodi Elizabeth, a csallóközaranyosi Németh
Attila, az ógyallai Kováč Ramóna, a marcelházai Csóka Priscilla, a nagymegyeri Almáši
Áron, az érsekújvári Pócs Natália, Fábián Stella és
Kartadi Viktor, a bögellői Gubala Áron, a komáromi Kurčík Samuel, Zakalata Hana, Bohos Bianca és
Rigó Richárd.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Vrečič József (83 éves),
László Ilona (75 éves) Žiaková Júlia (79 éves),
id. Brand István (77 éves), Šenkár Lídia (74
éves), Kudry Mária (61 éves), Kapusňák Pavol (84 éves), és Bencsík Miklós (63 éves),
az ógyallai Ďurčová Judita (75 éves) és Misák
János (72 éves), a naszvadi Nagy Gizella (82
éves), a marcelházai Danišová Silvia (22 éves),
a tanyi Bugár Zoltán (64 éves), az ekeli Nagy
Ilona (91 éves), a csicsói Bognár József (72
éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Burgundi hátszín

Hozzávalók:
3-4 szelet hátszín
1 nagy fej hagyma apróra vágva
1 doboz darabolt paradicsom
só, olaj
1 kk. zsálya
1 kk. rozmaring
1 kk. bazsalikom
2 közepes sárgarépa

oldalát, hogy lezárjuk a rostokat, így szaftos marad a hús. Ha megvagyunk vele, vegyük ki a szeleteket, ha szükséges, pótoljuk a zsiradékot, és pirítsuk üvegesre a hagymát. A pirított hagymára tegyük
vissza a húst. Hozzáadjuk a paradicsomot, a karikára vágott répát,
sót, fűszereket és annyi borral öntjük fel, hogy szépen befedje. Lefedve, takarékon főzzük, a hús puhulásáig. Ha szükséges, a nedvességet
borral pótoljuk a húson, a szaftot pedig forralással sűrítsük be. Ízlés
szerint galuskával, tésztával kínáljuk.

humorcsokor

– Apa, az ufók a barátaink
vagy az ellenségeink?
– Miért kérded, kisfiam?
– Mert az előbb az udvaron
leszállt egy csészealj és elvitték a nagymamát…
– Akkor a barátaink…
Két barátnő beszélget:
– Te hűséges vagy a férjedhez?
– Igen, elég gyakran…
Megy a csaj este haza, őrülten
fél a kihalt utcán. A egyik sarkon elétoppan egy vicsorgó
férfi széttárt karral, kidülledt
szemmel és mély, hörgő hangot
hallat. A nő ijedtében előkapja
az esernyőjét és nagyot húz a
fejére. Csörömpölés, üvegszilánkok. Félig sírva megszólal
a férfi:
– Bammeg! Ez a harmadik ablaküveg, amit nem tudok hazavinni!

PROJEKT-MARKET
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.

Hozzávalók:

3 alma
1 cs. vaníliás cukor
15 dkg liszt
2 dl tej
1-2 dl szódavíz
2 egész tojás
Elkészítése:
csipetnyi só
Egy közepes lábasban, kevés olajon megfuttatjuk a húsok mindkét 1/2 dl étolaj

A gútai Michal Gőgh mérnök

Egynapos sebészet Gútán

Alma pongyolában

vállalata
munkatársakat keres

fagyasztott áru kiszállítására
Követelmények:
 B, C kategóriás jogosítvány
 érvényes igazolás a gépjárművezetésre való szellemi alkalmasságról
(psychotest)
 orvosi egészségügyi igazolvány
élelmiszeripari munkához
 szlovák és magyar nyelv ismerete
 pénztárgép használatának ismerete.

Az álláskeresőket várjuk a vállalat telephelyén
a Východná 11, 946 03 Kolárovo – Gúta címen
április 7-től április 17-ig
8 és 9 óra között.
A munkába állás időpontja:
2015. május 1.

Elkészítése:
A meleg fahéjas almát szívesebben fogyasztja az édességkedvelő, mint nyers társát. Az almákat megmossuk, meghámozzuk, a magházat kiszúrjuk, majd vastagabb szeletekre vágjuk.
Az almaszeleteket megszórjuk a vaníliás cukorral.
A szokottnál valamivel sűrűbb palacsintatésztát készítünk
lisztből, tojásból, tejből és szódavízből. A szeleteket a
tésztába mártjuk két villa segítségével, és forró olajban
mindkét oldalukat szép világosbarnára sütjük. Az olaj
hőmérsékletét úgy ellenőrizhetjük, ha belecseppentünk a
tésztából. Ha serceg, mehetnek bele az almák. Fahéjas porcukorral tálaljuk.

MEDITÁCiÓ

„Változz meg és átalakul a világ!”
Sok szeretettel meghívunk az ingyenes hétfői együttléteinkre, amelyeket márciustól folyamatosan tartunk, ezért bármikor csatlakozhatsz hozzánk. Megismerkedünk egy újfajta
életstílussal, elsajátítjuk a meditáció technikáját, amely segít
az egészség megőrzésében, jobb koncentrációt biztosít, segít
a hatékonyabb munkavégzésben és a gyorsabb tanulásban.
Továbbá útmutatást kapunk, hogyan szabaduljunk meg a haragtól, negatív gondolatoktól és hogyan kezeljük helyesen
a stresszhelyzeteket. Választ kapunk olyan kérdésekre is,
hogy: Ki vagyok én? Mi az életem célja?
Helyszín: Komárno, Letná 22.
A kezdés időpontja: 2015. 03. 30., 18.00-tól

Információk: 0949 206 282, 0905 702 872.

Újra indult a börze
Komáromban,
a Vár piacon!
Tel.: 0903 762 511.

* Eladó Honda Shadow VT750C
motorkerékpár. Tel.: 0907 036 304.
* Eladó tisztított lucernamag.
Tel.: 0907 578 200.
* Eladó térkő, járdaszegély, fűhézagos betonkockák. Tel.: 0908
042 655.

L A B D A R Ú G Á S
Komárom felkészülését a tavaszi idényzárásig
Szórád Csaba irányítja!

Április 1-jei hatállyal lemondott a komáromi KFC vezetőedzői
tisztségéről Dragúň Anton, aki mindössze négy mérkőzésen
ült a kispadon. Ezalatt a komáromi csapat mérlege két döntetlen és két vereség volt. A hetvenhárom éves edző munkájával
elégedetlen volt a csapat vezetősége és a szurkolók is, mivel a
KFC eredménye messze elmaradt az őszitől. A tavaszi idény
végéig Baráth György, a KFC elnöke és a klubvezetés Szórád Csaba eddigi segédedzőt bízta meg a csapat vezetésével.
IV. liga
FC Slovan Galánta – FK
Gúta 4 : 2 (2:1) A találkozó első percében 11-est ítélt
a játékvezető, amit a hazaiak
értékesítettek. Csaknem húsz
percet kellett várni az
egyenlítésre, amely Magyar nevéhez fűződik.
A 45. percben viszont
ismét a listavezető
Galánta csapata jutott
vezetéshez. A második
félidő hatodik percében
ismét Magyar egyenlített. Sajnos, a találkozó végére a gútai
csapat elfáradt és az 56., ill. 66.
percben lőtt góljukkal a galántaiak megérdemelten győztek.
Ők állnak a tabella élén 52
ponttal, második a gútai csapat
41 ponttal.
V. liga keleti csoport
20. forduló
ŠK Termál Podhájska –
Szentpéter 3:3 (2:2) Még ha
döntetlen is lett a találkozó
vége, értékes pontot szerzett
a szentpéteri csapat. Az első
gólt a podhájskaiak szerezték a 7. percben, amit a 32.
percben Vida egyenlített. Két
perccel később ismét a hazai
csapat vezetett, de Lakatos
egyenlíteni tudott. A második
félidőben először Vida révén
a szentpéteriek szereztek gólt,
de a podhájskaiak a 79. percben ismét egyenlítettek* FC
Komját – FK Marcelháza
(A) 2:1 (1:0) A végeredmény
ellenére megállapítható, hogy
a marcelháziak szebb, technikásabb játékot mutattak be,
s komjátiak az egyetlen gólt
is egy gyors ellentámadásból
szerezték. A 65. percben egy
szögletrúgásból a komjátiak
növelték előnyüket, amelyet a
82. percben Bottyán gólja enyhített* TJ Družstevník Zsitvabesenyő – Ógyalla 6:2 (4:0)
Hidegzuhanyként érte a ven-

dégcsapatot a seregható zsitvabesenyői mérkőzés, hiszen sorozatban kapták a gólokat úgy,
hogy néhány bombahelyzetet
még ki is hagytak. A találkozó 64. percében öngólt rúgtak,
majd a 85. percben Turza
szépített * Perbete –
Ekel 1:3 (0:2) A találkozó első percétől
érezni lehetett, hogy
a vendégcsapat semmit sem bíz a véletlenre. Az 5. percben Parádi,
majd a 19. percben Inczédi
növelte a vezetést. A második
félidő 30. percében Horváth
ismét az ekelieknek szerzett
örömet, majd öt perccel a találkozó vége előtt Rigó szépíteni tudott OŠK Dolný Ohaj
– Naszvad 2:2 (1:0) A találkozó elején a naszvadiak játéka
tette izgalmassá a mérkőzést,
a hazaiak egyetlen ellentámadásából viszont a 28. percben
gól született. A második félidő
nyolcadik percében Hengerics
engyenlített, ám tíz perccel később ismét a hazai csapat vette
át a vezetést. A találkozó 75.
percében Molnár büntetőből
egyenlített, így értékes pontot
szerzett Naszvad csapatának
* Ímely – Bánkeszi 3:1 (3:1)
Annak ellenére, hogy az ímelyiek lelkesebben kezdték a
játékot, a 6. percben ők kaptak
gólt. Ezek után viszont a 21.
percben (büntetőből) Oršolík, a
33. percben Hübsch, majd a 43.
percben Kender biztosította az
ímelyi győzelmet.
Járási bajnokság
20. forduló
Marcelháza (B) – Gúta (B) 3:0
(2:0) Jobb volt a hazai csapat,
amely Méhes 2 és Obložinský góljaival győzött, ám egy
kis igyekezettel még nagyobb
vereséget mérhettek volna ellenfelükre * Hetény – Pat 4:1
(2:1) Mindkét csapat óvatosan

A S Z TA L I T E N I S Z
Húsvéti torna
Nagyszombaton 54-en jelentek meg, hogy az ünnepet testedzéssel és újabb
barátságok
szövésével
töltsék. Két kategóriában
zajlott a torna: amatőrök és a járási bajnokságokban küzdő játékosok
részvételével. Az amatőrök kategóriájában 21-en
álltak a zöld asztalhoz.
Itt az alábbi eredmények
születtek:
1. Veres Zoltán – Negyed,
2. Mrška Mihály – Gúta, 3.
Chylík Peter – Komárom (ő
az előző nyertese volt). 4.
Vígh Dezső – Negyed.
A jegyzett játékosok között
33-an mérettették meg tudásukat és elsöprő nemesócsai
győzelem született.
Az eredmények:
1. Ledeczký Vince, 2. Molnár
Gábor (mindkettő Nemesócsa), 3. Rajkó Zoltán – Komárom, 4. Zifčák Tibor – Gúta.

A páros versenyen az alábbi
eredmények születtek:
1. Ledeczký Vince – Molnár
Gábor – Nemesócsa,
2.
Sladký Richárd
– ifj. Mezei János – Gúta, 3.
Varga Artúr –
Múčka Karol
– Gúta, 4. Danczi Szabolcs
(Érsekújvár)
– Kučerovský Robert (Komárom) páros.
A hazai nevezőkön kívül csatasorba álltak még versenyzők Negyedről Hetényről,
Nemesócsáról, KN-ből, NZből, Kamocsáról, Kicsindről
(Malá n./Hronom), Őrsújfaluról is.
Külön kiemelném a 14 éves
gútai Fehér Anna Fruzsinát,
aki egyetlen hölgy versenyzőként benevezve jó néhány
férfiversenyzőt is megleckéztetett.

kezdett, de az első gólhelyzethez a patiak jutottak, amikor
büntetőt rúghattak. Ezt Paulík
biztosan érvényesítette. Ezek
után a hetényiek visszavették
a mérkőzés irányítását, majd
Lévai 2, Pásztor és Csintalan
góljaival megérdemelten győztek * Bátorkeszi – Lakszakállas 3:2 (2:1) Foghíjas csapattal
álltak fel a hazaiak, ám ennek
ellenére Barton két góllal jelezte a bátorkeszi fölényt. Ezt
Inczédi gólja enyhíteni tudta,
de a második félidőben Száraz,
majd a vendég Hury módosította az eredményt * Újgyalla
– Dunamocs 2:1 (2:1) Gáspár
a találkozó elején megszerezte
a vendégcsapat első és egyben
utolsó gólját, ez azonban intenzívebb játékra ösztönözte a
hazaiakat, akik Habara M. és
Habara R. góljával megérdemelten győztek * Nemesócsa
– Keszegfalva 1:0 (1:0) A találkozó első perceiben eldőlt
a mérkőzés végeredménye,
amikor Viczena megszerezte
a hazaiak vezetését * Izsa –
Activ Komárom 0:1 (0:1) Jó
iramú, szép játékkal két azonos színvonalú csapat küzdött.
Nagy gólja után a komáromi
csapat szorosra zárta védelmét,
amelyet az izsai játékosok nem

tudtak már feltörni. A Nagykeszi – Búcs találkozót elhalasztották.
Járási bajnokság
II. osztály, 19. forduló
Bogyarét – Vágfüzes/Kava 3:4
(1:1) Góllövő Leckési, Hrotkó,
Lengyel, ill. Jancsó 2 Koštialiky * * SJE FC – Őrsújfalu
0:4 (0:2) góllövő Döme, Petrók, Vojtík és Haulík * Szilos – Bajcs 3:0 (2:0) Góllövő
Zmeček 2 és Hegedűs * Bogya/Gellér – Martos 3:3 (2:2)
Góllövő Bálint, Bölcs, Füredi,
ill. Pšenák, Csicsó és Bilko *
Csicsó – Ifjúságfalva 3:2 (1:0)
Góllövő Dudáš 2, Mišák, ill. Pál
* Dunaradvány – Megyercs
4:1 (0:1) Góllövő Erncz 2, Szemenyei, Mohos, ill. Farkas *
Tany – Nagysziget 0:0

IV. ifjúsági liga
20. forduló
Szered – Ekel 3:0 * Nádszeg
– Gúta 2:1 *Nagymegyer –
Marcelháza 2:1
Ifjúsági V. liga
keleti csoport, 20. forduló
Ipolyság – Szentpéter 3:0
(2:0) * Nemesócsa (A) –
Nagyölved 1:2 (0:0) Góllövő
Hipp * Udvard – Naszvad 1:2
Góllövő Bagin és Paluska.
-boldi-

AT L É T I K A

41. Komárno – Komárom
nemzetközi szabadidős
utcai futóverseny

Észak-Komárom Város Önkormányzata, az Észak-Komáromi Városi Hivatal Oktatási és Művelődésügyi Főosztálya,
Dél-Komárom Város Önkormányzata és a Komárom – Európa Futóegyesület (KEFE-Komárom) idén is megrendezi a két
Komárom közötti nemzetközi szabadidős utcai futóversenyt.
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE: 2015. május 1. (péntek),
Észak- és Dél-Komárom városok közútjain
VERSENYTÁVOK: 5 500 m,
10 000 m
Rajt: Észak-Komárom, Városi
Sportcsarnok (Szlovákia), 5 500
m : 1200 órakor * 10 000 m :
1215 órakor
CÉL: Dél-Komárom, Jókai liget
– Beöthy Zsolt utca (Magyarország)
EREDMÉNYHIRDETÉS:
13.30 óra, Jókai liget, Nagyszínpad
KATEGÓRIÁK:
5 500 m
Családi kategória: 9-14 éves
gyermek/gyermekek (szül. év
2001-2006) és szülő/szülők/
nagyszülők * Junior fiú – leány
15-18 éves korig (1997-2000-ig
születettek) * Nők, férfiak:19-35
éves korig (1980-1996-ig szüle-

tettek) * 36-50 éves korig (19651979-ig születettek) * 51-60
éves korig (1955-1964-ig születettek) * 60 év felett (1954-ben
és korábban születettek) *
10 000 m
Nők, férfiak: 2000-ben és korábban születettek
DÍJAZÁS: minden kategória
1-3. helyezettje éremdíjazásban,
1. helyezettje serlegben részesül
* a távot teljesítő legidősebb női
és férfiversenyző különdíjban részesül.* a 10 000 métert teljesítő
abszolút győztes 1 évig birtokolja a szervezőbizottság vándor
serlegét
ELŐNEVEZÉS: 2015. április
25-ig a www.kefekomarom.hu a
Komárom-Európa Futóegyesület honlapján.
HELYSZÍNI NEVEZÉS: a verseny napján 9.30-tól 11.30-ig, az
Észak-komáromi Városi Sportcsarnokban (Szlovákia)

KOSÁRLABDA
2015. április 1: BK Inter Incheba Pozsony – MBK Rieker
COM-therm Komárom 75:78 (34:46) Az Eurovia extraliga elődöntőjének második mérkőzésén is győzni tudott az
MBK Rieker Komárom a pozsonyi Hant arénában, amely
ezzel már 2:0-ra vezet a bajnoki címvédő Interrel vívott,
négy győztes mérkőzésig tartó párharcban.
Csaknem kétezer néző előtt,
mindvégig izgalmas találkozóra került sor. Fél perccel a
rendes játékidő vége előtt még
döntetlent mutatott az eredményjelző, amikor Milosevič
triplájával 75-75-re egyenlített
az Inter. A komáromiak edzője, Miljan Čurovič időkérése

után úgy tűnt, Bannister egyedül játssza meg a figurát, az
amerikai azonban Jankovičhoz passzolt, aki „nyakán” a
védőjével süllyesztett el egy
hármast az Inter gyűrűjébe. A
hazaiaknak kilenc másodpercük maradt az egyenlítésre,
ám Udrih dobása célt tévesztett, a labda azonban
az Internél maradt.
Másodpercekkel a
dudaszó előtt Miloševič emelkedett
dobásra,
kezéből
azonban Kozlík „kivarázsolta” a labdát.
Komárom így második győzelmét is
megszerezte a bajnoki elődöntőben.
Legeredménye
sebbek:
Sedmák 17, Udrih 15, Babič és
Graham 10, illetve. Bannister 18,
Alawoya 15, JankoIgen! Sikerült a bravúr! Pozsonyban is vič 13.
győzni tudtak a komáromi kosarasok!

2015. április 4: A komáromi szurkolók számára kellemes
meglepetésként, az Inter játékosai csúfos vereséget szenvedtek szombaton a komáromi sportcsarnokban az MBK Rieker COM-therm kosarasaitól.
MBK Rieker COM-therm
Komárno – BK Inter Incheba Bratislava 91:74 (29:18,
22:14, 21:28, 19:14) Jól kezdett a komáromi csapat, az első
pontokat Igrutinovič szerezte.
A pozsonyiakat összezavarva
Alawoya tovább gyarapította
Komárom pontjait. Már 15:7re vezettek, amikor az Inter
felzárkózott, sőt a vezetést is
átvette. Čurovič edző időkérése után ismét lelkesebbé vált
a Duna-parti csapat és Kozlík
hárompontosa után a negyed
végén már 29:18-ra vezettek.
A második negyedet ismét a hazai csapat sikerei jellemezték és
40:22-nél kért időt az Inter mestere. Nem járt eredménnyel a tanácsadása, mert másfél perccel
a félidő előtt már 51:28 volt az
állás. Az Inter ekkor rákapcsolt,
de a félidő végére még mindig
51:32-re vezetett a komáromi
csapat.
A harmadik negyed az Inter
támadásaival kezdődött, illetve a néhol rendkívül agres�szív játékmodor bemutatásával
Parker megkapta a szokásos
technikai hibáját sportszerűtlen

viselkedését, de Rančíknak és
Babičnak is kijárt a büntetés. A
negyed végére hét ponttal „elhúzott” az Inter. Az utolsó negyedet ismét a komáromi gárda
irányítása jellemezte, és néha
úgy tűnt, mintha az Inter feladta volna a meccset. Négy perccel a találkozó vége előtt már
20 pont volt különbség. Komárom remek játékkal, megérdemelten, 91:74-re győzött!
A mérkőzés végén a komáromi
közönség ünnepelte csapatát,
az Inter szurkolói azonban elkeseredésüket vizespalackok
dobálásával, füstbomba „bevetésével” fejezték ki. Komáromnak, amely összesítésben
3:0-ra vezet, a döntőbe jutáshoz már csak egy győzelemre
van szüksége. Szerdán találkozik a két csapat a negyedik
mérkőzésen. Ha Komárom
folytatja sikersorozatát, akkor
már bekerült az Eurvia döntőjébe.
Komárom legjobbjai: Bilič 6,
Jankovič 17, Igrutinovič 15, TJ
Bannister 23, PJ Alawoya 21,
Jurčina, Halada, Kratochvíl 3,
Kozlík 6.

R Ö P L A B D A
Szerdán minden eldőlhet!

A férfi röplabda extraliga elődöntőjének negyedik mérkőzésén nem sikerült kiharcolnia a továbbjutást a komáromi röplabdacsapatnak, így a szerdai hazai találkozón dől el, hogy ki jut
a bajnoki döntőbe.
VK Privigye – Spartak VKP A folytatásban fej-fej mellett A negyedik játszma eleje
Komárom 3:1 (26:24, 23:25, küzdött a két csapat, ám Hor- roppant szorosan alakult és
25:21, 25:23) A privigyei csa- ník irányításával végül sikerült 17:11-es állásnál eldőlni látpat hatalmas irammal kezdett. Komáromnak kiegyenlítenie szott a mérkőzés. Ekkor a
Már 13:9-es volt az állás, ami- a szettek állását. A Spartak mindvégig jó teljesítményt
kor végre fordított a találkozó 23:25-re nyerte a játszmát.
nyújtó Demčák nyitásai után
menetén a komáromi csapat, A harmadik szettben pontatlan- felzárkózott Komárom és csak
ekkor 13:17-re módosult az ál- ná vált a komáromiak játéka. A két pont volt a különbség. A
lás. Ekkor ismét a privigyeiek privigyeiek védelméről az el- találkozó vége felé már idelettek kezdeményezőbben és lenfél térfelére pattantak vissza ges volt a hazai csapat is, ám
rendkívül szoros végjátékban a labdák, s végül 25:21-re Pri- ennek ellenére sikerült megmegnyerték az első szettet. vigye nyerte a szettet.
tartaniuk előnyüket és 25:23-

ra megnyerték a szettet, ami
egyben a mérkőzés végeredményét is eldöntötte.
A döntőbe jutás tehát az 5.
mérkőzésen dől el, melyet lapzárta után, szerdán rendeznek
a komáromi sportcsarnokban.
Reméljük folytatódik ez a szép
sorozat, és a hazai csapat ezen
a találkozón is győzni tud.
A párharc állása 2:2, s ha ismét
lelkes hazai szurkolótábor bíztatja a komáromi csapatot, akkor talán megérdemelten lesz
ott Komárom a döntőben.
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