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A járási székhely bűnhődik dr. Marek Anton „vétkéért”

Stubendek Attila felvétele

A Matica slovenská komáromi szervezete igen,
a Jókai Színház viszont nem kap támogatás Komáromtól!

Kik döntöttek ilyen megmagyarázhatatlan módon?

Nagy felháborodást okozott Komáromban, hogy a múlt év végén megtartott önkormányzati ülésen, ahol a város gazdálkodási tervét kellett elfogadni, a kulturális támogatások
elosztásánál a városatyák többek között 10 ezer eurós támogatást hagytak jóvá a Matica slovenská komáromi támogatására, viszont nem szavaztak anyagi támogatást a Jókai
Színház alapítványa számára.
Az esettel kapcsolatosan nem
kívánunk állást foglalni, csupán az igazság érdekében cáfolnunk kell, hogy az MKP-s
komáromi képviselők miatt
nem kapott támogatást a színház (megjegyezzünk, mindkét kulturális szervezet többet
érdemelt volna), ugyanis jelenleg a képviselőtestületnek
Knirs Imre alpolgármesteren
kívül nincs MKP-s tagja!
A Matica slovenská komáromi szervezetének támogatására szavazott Andruskó Imre,
Bastrnák Tibor, Batta György,
Bende István, Gajdáč Ondrej,

Meghívó
helyett

A Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület Elnöksége tisztelettel értesíti
tagjait és minden tisztelt
érdeklődőt, hogy
az egyesület
évzáró közgyűlésére
január 25-én,
szerdán 16.30 órai kezdettel
kerül sor a Kultúrpalota
(Nádor utca) dísztermében.
Évzáró közgyűlésünket a
reformáció 500. évfordulója tiszteletére, „A reformáció hatása nemzeti művelődésünk fejlődésére” című
előadással kezdjük.
Közreműködik: Kustyán
Ilona, az egyesület titkára
és Szebellai Dániel, a Selye
János Gimnázium diákja.

Glič Konštantín, Hortai Éva,
Ipóth Szilárd, Kiss Péntek József, Less Károly, Marek Anton, Szénássy Tímea és Varga
Tamás. A szavazásnál tartózkodott Bujna Zoltán, Keszegh
Béla, Keszegh Margit, Knirs
Imre, Korpás Péter, Kovács
Dávid, Szabó Béla és Vetter
János.
A Jókai Színház támogatását javasolta Andruskó Imre,

Keresik a családapát

Tavaly október 24-én tűnt el a csallóközaranyosi háromgyermekes édesapa,
Csiba Zoltán. A 42 éves férfi megtalálása
érdekében olvaasóink segítségét kérjük,
aki 5, 8, és 9 éves gyermekeiről gondoskodott. Eltűnése napján (2016. október
24-én) Stomfán (Stupava – Malackai
járás) tartózkodott, ahol kőművesként
dolgozott. Azóta nem adott életjelt magáról.

Az elmúlt napokban terjedt el a hír Komáromban, hogy januártól megszűnhet a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetési támogatása, amelyet a Munka-, Szociális- és
Családügyi Hivatalon keresztül kapott a város. Az Európai Szociális Alapból folyósított
támogatásban részesülő gyerekek létszáma változó és valószínűleg meghaladja a 300-at,
hiszen a múlt év decemberében 314 gyermek volt jogosult ilyen hozzájárulásra.

A hozzájárulásnak köszönhetően az alsó tagozatos rászoruló tanulók 1 centért, a felső
tagozatosok 9 centért, az óvodások pedig 19 centért kaptak
ebédet, esetenként tízórait és
uzsonnát. Az állam egy euróval járult hozzá a költségekhez.
Mint az a városi hivatal közleményében olvasható, 2016ban 46 924 eurós összeg
érkezett a gyerekek étkeztetésére, amihez még 9 196 euró
tanszervásárlási
támogatás
is társult. Mivel a város egy
2014-ben, az előző választási ciklusban történt mulasztás miatt felkerült a Nemzeti
Munkafelügyelet feketelistájára, így az étkezési hozzájárulás jogosultságát is elvetette az illetékes hivatal.
– Kiemelt feladatként tekintettünk az eset megoldására,
miután január 10-én hivatalosan értesítettek bennünket arról, hogy megvonják a támo-

Továbbra sincs megoldás ügyükben…

A 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépésétől 1648 személy veszítette
el a szlovák állampolgárságát. A törvény az akkori parlament válasza volt a magyar ország�gyűlés által elfogadott törvényre, amely megkönnyítette a Magyarország határain kívül élő
magyarok anyaországi honosítását. A legutóbbi felmérés alapján tudható, hogy 2017. január
12-ig a „csehek” bukták a legtöbbet.
A cseh állampolgárságuk miatt veszítették el és ukrán (2-2), luxemburgi, dán, új-zélandi, izeddig legtöbben, konkrétan 437-en a szlovák raeli, szerb és szingapúri (1-1).
útlevelüket. A német állampolgárságot felvevők A törvény elfogadása óta több kísérlet is tör396-an, az osztrákot 236-an és a britet 156-an tént a jogszabály enyhítésére, de egyik sem járt
voltak. A magyar állampolgárságot választók sikerrel. A jelenlegi jogi normával a Szlovák
és így a szlováktól megfosztottak száma 84. A Köztársaság Alkotmánybírósága is foglalkotovábbiak: amerikai (69), norvég (37), holland zott, de nem tudta megítélni, hogy alkotmány(35), svájci és ír (29-29), belga (27), olasz (23), ellenes-e vagy sem. A belügyminisztérium az
kanadai és ausztrál (21-21), finn (11), svéd (10), ígéretek ellenére egyelőre nem terjesztett elő
francia (9), kínai és orosz (3-3), izlandi, lengyel újabb javaslatot.

Már Komáromban is
megjelent a madárinfluenza

Január 9-én két elpusztult hattyúról érkezett bejelentés
a Komáromi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatalhoz. Az elhullott madarakat Lándor
környékén találták, később viszont további tetemekre leltek a kavai kavicstónál is.

A zólyomi speciális laboratóriumban végzett vizsgálatok
megerősítették, hogy a H5N8
típusú madárinfluenza okozta
(CP 148512017) a madarak
pusztulását.
A Komáromi járásban több
helyen tapasztaltak elhullást
a szabadon élő nagytestű madaraknál, ezért az említett hivatal rendelkezései alapján az
érintett önkormányzatoknak
és gazdáknak, gazdaságoknak
összeírást kell készíteniük a
szárnyasokról, fokozni kell a
biológiai védekezést (fertőtle-

Bastrnák Tibor, Batta György,
Bende István, Gajdáč Ondrej,
Glič Konštantín, Hortai Éva,
Ipóth Szilárd, Less Károly,
Marek Anton, Szénássy Tímea.
A szavazásnál tartózkodott
Bujna Zoltán, Keszegh Béla,
Keszegh Margit, Kiss Péntek
József, Korpás Péter, Kovács
Dávid, Rajkó Ferenc, Szabó
Béla, Varga Tamás és Vetter
János.

Ki felel az éhező
komáromi gyerekekért?

nítést), meg kell akadályozni,
hogy a baromfi érintkezzen a
szabadon élő szárnyasokkal, s
az itatóvizük nem származhat
olyan helyről, amelyhez hozzáférhetnek szabadon élő madarak, a jelzett térségekből pedig 15 napig tilos elszállítani a
szárnyasokat. Biztonsági okokból a Komáromi járás területén
tilos a madarak vadászata is.
Az óvintézkedések Csicsóra,
Komáromra, valamint Lándorra, Kavára, Gyulamajorra,
Kabátfalura, Kisizsára, a téglagyár környékére, Nagyharcsásra és a gadóci városrészre
terjednek ki. Nagykeszi és
Csallóközaranyos térségében
nem találtak további fertőzött
állatokat.

gatást. Azonnal egyeztettünk a
helyi munkaügyi hivatal vezetőjével, és közösen kerestük a
megoldást, amelynek intézését
már elindítottuk. Komáromban
továbbra is meg kell kapniuk
az ebédet a rászoruló gyermekeknek, s nem érheti őket

egy havi 1000 eurós összegről
van szó – tájékoztatott bennünket Fekete Tamás hivatalvezető.
A városi hivatal az ügyet kiemelt fontosságúként kezeli.
A polgármester azonnal találkozott az igazgatókkal, akik-

hátrány a korábbi ciklusban
történt eset miatt” – fejtette ki
Stubendek László polgármester. – A helyzet megoldása folyamatban van, két megoldás is
szóba jöhet.
– Az alap- és speciális iskolák
esetében közvetlen kérvényezéssel oldjuk meg a kialakult
helyzetet, aminek részleteiről egyeztettünk a munkaügyi
hivatallal. Február 10-ig kell
leadni az iskoláknak a szükséges dokumentumokat és
március 1-től újra megkapnák
a támogatást. Az óvodák esetében, amelyek nem önálló jogi
egységek, hanem közvetlenül
a városi hivatalhoz tartoznak,
átvállaljuk a támogatást. Mint-

kel pontosították az ügyintézés
folyamatát. Mint Stubendek
László elmondta, az iskoláknál nem várják meg a márciusi időpontot sem, a februári
támogatásokat kigazdálkodják
Komárom költségvetéséből.
Fekete Tamás hozzátette, hogy
mindent megtesznek a feketelista feloldására, amely miatt
egyre több hátrány éri a hivatalt, és már konkrét, megnyert,
sokszázezer eurós projektek
merítését is veszélyezteti. Ennek kapcsán a hivatal erre szakosodott jogi segítséget is kért,
továbbá minden illetékesnél,
minden törvényes lehetőséget
kihasználva dolgoznak a megoldáson.

„Ráértek” megszületni Gúta és Ógyalla idei első újszülöttjei...
Orvosi tanácsra csak vasárnap délután kereste fel Gúta első
újszülöttjét és szüleit Horváth Árpád, Gúta polgármestere.
Veselka Sven Peter január 10-én született Veselka Roland és
neje, Diana házasságából. A polgármester arany karkötővel
ajándékozta meg az újszülöttet, akinek súlya 3 500 gramm,
magassága 47 cm. Odahaza testvére már nagyon várja kisöccsét.

Ógyalla legfiatalabb lakója is január 10-én született. Csalava
Richárd 3 900 grammal és 50 centivel érkezett a világra. A
pici és anyukája, Horňáková Denisa is jó egészségnek örvend
és várják már a hazaindulást. Őket a komáromi kórház szülészetén Basternák Ildikó, Ógyalla polgármestere személyesen kereste fel és adta át a város ajándékait.
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MISS SPINNER 2017

KEREKESSZÉKES SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ VÁLASZTÁS

2012-ben egyedülálló kezdeményezés indult útjára, amely
szerette volna megmutatni, hogy a kerekesszékes hölgyek
is ugyanolyan szépek és nőiesek, mint ép társaik. A rendezvény igen hosszú utat járt be az elmúlt évek alatt, és nagy
örömünkre 2014-től már nemzetközi keretek között zajlott
a szervezés.
A szervezők nagyon örülnek A verseny Budapesten kerül
annak, hogy idén ismét megren- megrendezésre idén áprilisdezésre kerülhet ez a rendkívül ban. Ezekben a napokban már
impozáns hazai és határon át- várják minden kerekesszékes
nyúló, magyarságot összefogó hölgy jelentkezését, aki szeretesemény, ahová sok szeretettel ne egy különleges eseménysovárnak mindenkit, aki szeretné rozat részese lenni.

megmutatni a világnak a benne
lakozó NŐT! Nem titkolt céljuk, hogy minél több, a szomszédos országokban élő kerekesszékes hölgynek adhassanak
esélyt arra, hogy új emberekkel,
és élményekkel gazdagodhasson a verseny során.
2017-ben nagy hangsúlyt fektetnek a rendezvény alapvető
mondanivalóján, a társadalmi
felelősségvállaláson kívül az
önbizalomfejlesztés és a pozitív
életszemlélet kérdéskörére is.

A jelentkezés feltételei a következők:
* Betöltött 18. életév (vagy
az idei évben tölti a 18. életévét)
* Kommunikációs szintű magyar nyelvtudás (nem baj, ha
akcentussal beszéli az illető a
nyelvet)
* Kézi hajtású kerekesszék
használata, aktív életvitel
A további részleteket a www.
spinnerszek.hu oldalon olvashatják az érdeklődők.

Kaliňák listáján
Komárom is szerepel

A belügyminisztérium egy listát állított össze azokról a településekről, ahol azok problémás volta miatt növelné a
rendőri jelenlétet.
A Sme napilap által nyilvánosságra hozott jegyzék kétszáz
problémás roma telepet tartalmaz. A lista érdekessége, hogy

Ünnepkor
zárva!

A Smer javaslatára májustól minden államünnepen és
munkaszüneti napon (ös�szesen évi 15 napon) zárva
lesznek az üzletek. Az üzletek eddig nem tiltakoztak,
a munkáltatók szövetsége
viszont javasolta az ünnepnapok számának csökkentését. A javaslattevő Smer nem
volt kíváncsi a vásárlók és
az üzletek alkalmazottainak
véleményére, nem készült
felmérés a körükben. Az
új szabályozás korlátozza
a diákmunkát is, mivel sok
üzletben diákokat foglalkoztattak az ünnepnapokon.
A tilalom nem vonatkozik
az egyéni vállalkozók által
üzemeltetett kisboltokra, a
benzinkutakra és a szállodákban működő boltokra.
Szlovákiában egyébként az
uniós átlagnál több ünnepés állami szabadnap van, ezt
csökkentené a munkaadók
szövetsége.

Pályázat egyházi dalköltőknek

A Mária Rádiónak régi vágya, hogy a zenetárát megújítsa, felfrissítse akár új dalokkal, zenékkel is. Ennek kapcsán merült fel az ötlet, hogy néhány év elteltével ismét dalpályázatot
hirdessenek. A dalpályázat célja az is, hogy bemutatkozási lehetőséget adjanak a rádióban
feltörekvő, új zenekarok, dalszerzők számára.
A Mária Rádióban már régóta listára kerülnek a Mária Rádi- pályázóknak a dalpalyazat@
hallhatóak magyar költők iste- óban.
mariaradio.hu e-mail címre,
nes versei, amit a visszajelzé- A pályázatok elbírálásának lehetőség szerint mp3 formásek alapján szeretnek hallgató- legfőbb szempontjai, hogy a tumban. A fájlnév tartalmazza
ik. Ez okból a pályázatot ilyen pályaművek
hangulatukban az előadót és a vers címét is!
versek megzenésítélegyenek Istenhez Azokat a műveket, amelyek
sére írják ki.
emelőek, a vers egyéb módon érkeznek be, sajBár manapság az onhangulatával legye- nos nem tudják elbírálni.
line közösségi oldanek összhangban. A műveket egy többtagú zsűri
lak népszerűségének
Továbbá, hogy a fogja elbírálni. A zsűri tagja
köszönhetően egyre
művek
előadása, lesz Kindelmann Győző író,
több
lehetőségük
hangszerelése
le- irodalmi szerkesztő, a Signum
van a zenekaroknak
gyen minőségi, rá- együttes vezetője, továbbá ifj.
is megmutatni madiós játszásra alkal- Ott Rezső zeneszerző, fagottgukat, de egy rádimas. A nevezéshez művész.
ós megjelenés még
regisztrációs űrlap A pályázat 2017 tavaszán egy
mindig nagy segítség lehet egy kitöltése szükséges, mely meg- gálakoncerttel zárul, ahol leheszárnyait bontogató együttes található a www.mariaradio.hu tőség lesz a díjazott dalok élő
számára. Éppen ezért minden kezdőoldalán, a mozgómenü- bemutatására is.
díjazott előadóval műsort ké- ben.
A dalpályázattal kapcsolatos
szítenek, ahol bemutatkozhat A pályázat március 1-jén, ham- friss hírekről a Mária Rádió
és megmutathatja a zenéjét. vazószerdán éjfélkor zárul. holnapján és Facebook oldalán
Továbbá a legjobban sikerült A művek hangfelvételét óri- a rádió műsoraiban folyamatos
pályaművek kiemelt játszási áslevélben kell elküldeniük a tájékoztatást adnak.

annak összeállításához nem
kérték ki sem a polgármesterek, sem pedig a romaügyi
biztos véleményét. Az előbbiek közül sokan meglepetve
tapasztalták, hogy szerepelnek
a jegyzéken. Komárom öt kockázatos teleppel került fel a
jegyzékre, ahol a polgármester
szintén nem tudott a listáról,
de ugyanakkor örül a rendőri
jelenlét fokozásának. A város
ugyanis régóta küzd közbiztonsági problémákkal például
a II-es lakótelepen, ahol a lakók régóta tiltakoznak az ös�szeférhetetlen, alkalmazkodni
képtelen rendbontók jelenléte
miatt.

Jubileum és tisztújítás
az ógyallai önkéntes tűzoltóknál

Az elmúlt napokban évzáró taggyűlést és tisztújítást tartott
az idén 130 éves ógyallai önkéntes tűzoltóegyesület, amelyen
újraválasztották a polgári társulásként tevékenykedő tűzoltók elnökének Bogner Istvánt, illetve a csapat parancsnokának Kocskovics Lászlót, akit aktív tevékenységéért magas
szakági kitüntetésben részesítettek. Az ülésen részt vett Basternák Ildikó, Ógyalla polgármestere is.

Gimnazisták a virtuális
nemzetközi politikában

A múlt év végén a komáromi Selye János Gimnázium négy tanulója Budapesten, az Eötvös József Gimnázium által szervezett ENSZ-modellkonferencián vett részt. Az alábbiakban az egyik résztvevő, Bánki Bence beszámolója olvasható.
Iskolánk már évek óta állandó
résztvevője az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ)
működését szimulálni hivatott
konferenciáknak. Ezek közé
tartozik a budapesti Eötvös
József Gimnázium által életre
hívott ENMUN (Eötvös National Model United Nations) is,
amely a múlt év végén kerültmegrendezésre.
Hármunk – Andruskó Krisztina,
Bozsaky Gábor és jómagam –
az Emberi Jogi Tanácsban, míg
Elek Máté a Biztonsági Tanácsban foglalt helyet. Az Emberi
Jogi Tanácsban az eltűnések
elleni harc, míg a Biztonsági
Tanácsban a Koreai-félszigeten
fennálló helyzet volt a téma.
Három héttel a konferencia
előtt megtudtuk, melyik országot fogjuk képviselni: Krisztina
Kolumbia, Gábor Portugália,
Máté Venezuela, én pedig Argentína küldöttje lettem. Ennek
megfelelően készültünk fel, ami
alapos kutatómunkát foglalt
magába: áttanulmányoztuk államunk múltját, nyilatkozatokat
kerestünk politikai vezetőktől,
statisztikákat olvastunk, jelentéseket böngésztünk át annak
érdekében, hogy pontosan meg
tudjuk határozni, hogyan viszonyul országunk a problémához,
és a lehető leghitelesebben tudjunk majd a képviselőjeként
fellépni.
A tanácskozás mindkét nap kilenc órakor kezdődött, majd –
kisebb megszakításokkal – dél-

után ötig tartott. A konferencia
folyamán betekintést nyerhettünk egy diplomata életébe:
először rövid beszédet kellett
összeállítanunk, amelyben ismertettük az általunk képviselt
állam múltját, jelenét és általános álláspontját a témával
kapcsolatban, illetve, ha volt
ilyen, előtörténetét a témával
kapcsolatban. A lobbizás során (többnyire a nagyhatalmak
körül formálódott) csoportok
alakultak, melyekben az egyes
országok saját nézeteik és érdekeik szerint összeállítottak egy
vázlatjavaslatot. A program

szerint. Minden paragrafushoz
lehetett támogató vagy ellenző
beszédet tartani, melyek után
nem ritkán parázs vita alakult
ki az ellentétes állásponton
levő országok képviselői között. A módosító javaslatok és
kiegészítések tárgyalása, illetve a róluk való szavazás után
következett az egész megoldási javaslatról való végső voksolás. Ekkor már szinte tapintható volt a feszültség a teremben:
a dokumentum támogatói
próbálták annak előnyeit kihangsúlyozni, míg az ellenzői,
akik úgy érezték, sérülnek az

ezen részét roppant izgalmasnak találtuk, hiszen bármilyen
javaslat vitába bocsátásához
kellő számú állam támogatására volt szükség, így ügyes
taktikázással a kisebb nemzetek érdekei is érvényesítésre
kerültek. A szombati program
délutáni részében és vasárnap
a benyújtott dokumentumok
vitájára került sor, először általánosan, majd bekezdések

érdekeik, az utolsó pillanatig
megpróbálták befolyásolni a
bizonytalan vagy tartózkodni
készülő képviselőket. A konferencia fő célját – legalább egy
javaslat elfogadását – végül az
összes bizottságban sikerült
teljesíteni.
Az esemény során kiváló lehetőségünk adódott az angol
nyelv gyakorlására: amellett,
hogy számos új kifejezést sajátítottunk el, sikerült fejlesztenünk a vitakészségünket és
gyakorolnunk az improvizációt. Természetesen legalább
ilyen fontos volt, hogy jó megfigyelők legyünk – nem hiába
mondják, hogy a legjobb szónokok a legjobb hallgatók is…
Külön köszönetet kell mondanunk Vlahy Anita tanárnőnek,
akinek köszönhetően a komáromi delegáció bekapcsolódhatott az eseménybe, továbbá
végig segítette a felkészülésünket, illetve Szilárd Ágnes
tanárnővel egyetemben vállalta
csoportunk kísérését.
Összességében elmondhatjuk,
hogy egy hatalmas élménnyel
gazdagodtunk és sok új barátot szereztünk. Szerencsére
már nem kell sokáig várnunk
a következő hasonló eseményre: április 7. és 11. között kerül megrendezésre a BIMUN
(Budapest International Model
United Nations) nemzetközi
konferencia, amelyen változatlan felállásban képviseljük
iskolánkat, és erről szintén beszámolunk majd.
Bánki Bence

Likvidáló erejű egyenlősdi

Gyakran tapasztaljuk, hogy az igazi húsbavágó és a munkavállalók tömegeit érintő kérdések nálunk alig jelennek meg a közbeszédben. Szlovákiában nem igazán hangos a sajtó azoktól a jogszabályoktól, amelyeket tavaly Németország és Franciaország vezetett be, pedig szlovákiai munkavállalók ezreit is érinthetik. A sor pedig Ausztriával folytatódik.

Tavaly a német és a francia kötelező minimálbér-rendelkezés ellen több uniós tagállam közúti fuvarozói
is tüntettek Brüsszelben, fokozva a nyomást az Európai Bizottságra, hogy erélyesen lépjen fel a két nagy
tagállam protekcionista törvényeivel szemben. Ezek a
törvények ugyanis közvetetten arra irányulnak, hogy
padlóra küldjék a kelet- és közép-európai fuvarozó
cégeket. A német jogszabály bruttó 8,50 euró, a francia változat 9,67 euró kötelező minimális órabért ír
elő az ország területén munkát végző teherautóvezetők számára. Ám legyen, ha az ottani gazdasági helyzet ezt lehetővé teszi. A svédcsavar ott van, hogy ha
például egy szenci telep- és székhelyű cég Bécsben
felvesz egy fuvart (mert onnan kap megrendelést),
és ezt Európa bármelyik országába szállítja, ott már
osztrák munkáltatónak minősítik. Ez azt jelenti, hogy
innen a szlovákiai jogrend szerint működő vállalatra
rákényszerítik az osztrák jogrendet, azaz: az osztrák
jogrend ebben az értelmezésben Szlovákiában lesz
érvényes. Ez az elv érvényesül a német vagy francia
szabályozás esetében is. (Tavaly egy cseh hírportál
közölte, hogy francia rendőrök megbüntettek egy
cseh kamionsofőrt, mert az ottani törvények szerint
keveset keresett!)

Azzal, hogy más országok cégeire is vonatkozik az
osztrák, a német és a francia törvény, ami meglehetősen furcsa uniós gyakorlat, nagyon is kilóg a lóláb, a
farizeusi egyenlősdi: a németek és a franciák természetesen nem a nyugati és a kelet-közép-európai munkavállalók közöti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni, hanem abba az irányba akarják nyomni a piacot,
hogy a külföldi, keleti cégeknek ne érje meg Németországba, Franciaországba fuvarozni. Mert akkor
természetesen a helyi cégek vehetnék át a helyüket.
Ez a gyakorlat térségünk fuvarozóit akár likvidálhatja
is. Mindehhez, úgy látszik, a szlovák kormány boldogan, vagy inkább együgyűen asszisztál. Ráadásul:
Szlovákiában emelkedik a tehergépkocsik kötelező
biztosítása, miközben a szállítmányozó cégek adóterhei már így is a második legmagasabbnak számítanak Európában. Ha mindezeket a tételeket összeadjuk, nem nehéz kiszámítani, hogy a hazai fuvarozók
hamarosan bedobhatják a törülközőt. Megérhetjük,
hogy nem magyar, szlovák, cseh – olcsóbban szállító – kamionok fogják járni a nyugati országok útjait,
hanem a drágábban szállító nyugati szállítmányozók
a mi útjainkat. Ezt hívják egyenlő versenynek európai
uniós módra, ahol a nagyok diktálnak a kicsiknek.

A téma természetesen a felvidéki magyarokat is érzékenyen érinti, hiszen Dél-Szlovákia sok településén
élnek fuvarozásból munkavállalók, akik – szűkebb
régiójukban más munkalehetőség híján – az egész
kontinens országait járják, akár hetekig távol vannak
a családjuktól, hogy biztosítsák a megélhetést. Üdvös
lenne, ha a szlovák kormány érdemben foglalkozna a
témával, és a munkavállalók valós gondjainak a megoldását is felvállalná.
Őry Péter, az MKP OT elnöke

3
A KOMVaK „feledékenysége” miatt olcsóbb lesz Komáromban a vízszolgáltatás és
csatornázási díj

Újabb érvágás a városi költségvetésen?
Természetesen senkinek sem kell aggódnia, hogy valakit is felelősségre vonnak, ez ugyanis nem jellemző Komáromra. Kiderült ugyanis, hogy a KOMVaK nemrégiben leköszönt
vezetősége is érdekes, ám felettébb drága „örökséget” hagyott hátra, ami bizony minden
valószínűség szerint majd a járási székhely költségvetését terheli. Előzetes számítások szerint előfordulhat, hogy a korábbi évekhez viszonyítva, a cég mintegy 250-300 ezer euróval
kevesebb bevételhez jut.

Az történt ugyanis, hogy a
cégvezetés nem küldte el a
víz- és csatornázási szolgáltatás díjszabásához kért adatokat az Árszabályozási Hivatal
számára a kért határidőre. Mi
több, a hivatal október 20-án
elküldött sürgetésére sem érkezett válasz. Nagy valószínűség szerint a cégvezetés nem
tudta megfelelő módon prezentálni a csallóközaranyosi,
illetve kavai elszámolást, illetve a komáromi vízmű közös
vagyonának értékét, hiszen
az illetékes környezetvédelmi
minisztérium árdrágítást állapított meg, s a várostól 1,8
millió eurót követel vissza.
Mind köztudott, ez a beruhá-

zás volt az, amely Andruskó
Imre képviselő, a Híd frakcióvezetője szerint „új távlatokat nyit a cég életében'”. A
testületi ülésről készített videófelvételen látszik, ahogyan
Andruskó szinte kényszeríti
Cséplő Gábor akkori KOMVaK igazgatót arra, hogy az
önkormányzattal
fizettesse
meg az aranyosi beruházás
önköltségét!
Ez a beruházás valóban új
távlatokat nyitott meg a cég
életében, hiszen egyértelműen a részvénytársaság lejtmenetét idézte elő. Arra, hogy a
KOMVaK vezetősége részéről
nem egyszerű feledékenységről van szó, bizonyíték, hogy

múlt év december 8-án elektronikus postán küldött levelükben arról írnak, hogy az árhivatal által elküldött előzetes
vízárakhoz nincs hozzáfűzni
valójuk...
A cég által korábban benyújtott adatokból kiindulva az
Árszabályozási Hivatal radikális döntést hozott és előírta
a ivóvíz-szolgáltatás, illetve
szennyvízcsatornázási szolgáltatások árának csökkentését. Ez azt jelenti, hogy Komáromban egységesen, a tavalyi
évhez viszonyítva kevesebbet
kell fizetni az ivóvíz- és szen�nyvízszolgáltatásért. Természetesen a vízműveket mindez
arra ösztönözheti, hogy sürgő-

sen lépjenek és próbálják meg
„kigazdálkodni” azt a bevételkiesést, amelyet a számukra
kötelezően előírt árcsökkenés
okoz majd.
A komáromi lakosok egy része
tehát a cégvezetés hibájából
most jól jár, a nagyobb cégek
viszont nem vesznek majd
észre jelentősebb változást.
Kérdés azonban, hogy az a városi cég (Rt.), amely évek óta
növeli az adósságát, miképpen
tudja bebiztosítani ezek után –
az előzetes számítások szerinti
évi 250-300 ezer eurós – bevételkiesést?
Az új cégvezetés minden bizonnyal konkrét lépéseket
tesz az ügyben, mert a szűkre
szabott városi költségvetést is
padlóra küldheti, ha abból kell
majd fedezni a kiesést, nem
szólva arról, hogy a minisztérium visszaköveteli a korábbi
beruházások túlárazását.

Kattant a bilincs a feltételezett templomfosztogató kezén

Addig jár a korsó a kútra...

A múlt év végén sorozatban törtek be a Komáromi járás több templomába. Komárom
mellett Ógyallán, Naszvadon, a múlt év végén és az idei év elején a rendőrség a Dunaszerdahelyi járásban is négy olyan esetetben indított vizsgálatot, melyek során ismeretlen
tettes templomokba tört be. Az említett négy eset vélhetően a nagymegyeri református
és római katolikus, az ekecsi, valamint a dunaszerdahelyi római katolikus templomokba
történő betöréseket takarja.
Az elkövető a templomokban
lévő kegytárgyakat nem tulajdonította el, kizárólag a készpénzre
„utazott”, bár a miseborba több
helyen is belekóstolt. Egyedül Ógyallán használt durvább
módszereket, amikor
felfeszítette a Szent
Antal-szobor alatti
perselyszekrényt. Itt
okozta a legnagyobb
anyagi kárt, ugyanis
elvitte a templom karácsonyi díszítésére
félretett pénzt.
Az elkövető tehát
készpénzt lopott a
templomokból, legnagyobb zsákmánya 200 euró volt.
Az egyik esetben
semmilyen károkozás nem történt. A
rendőrség
komáromi bűnüldőzési
osztályával párhuzamosan a
Dunaszerdahelyi járásban is
intenzíven nyomoztak az elkövető után, és zajlott a hely-

Nyugdíjas nénit
csaptak be

Újabb nyugdíjas esett csalók áldozatául. A 85 éves
komáromi nénit sírva hívta
fel egy magát az unokaöc�csének hazudó férfi, hogy
pénzt kérjen tőle haldokló
gyermeke megmentése érdekében...

Éjjel tizenegykor csengett a vezetékes telefon a 85 éves néni
házában. A telefonáló férfi a
nagynénjének nevezte áldozatát és zokogva mesélte, hogy
balesetet szenvedett, amelynek
során megsérült a gyermeke,
s most pénzre van szüksége a
megmentése érdekében.
A férfi hangja emlékeztetett
az unokaöccséére, ezért a néni
kiment a házból és 1 500 eurót
adott át a hozzá taxival érkező nőnek. Később még 3 000
eurót kért a szomszédaitól, s
ezt az összeget másnap átadta
ugyanannak a személynek.
Sajnálatos, hogy minden figyelmeztetés ellenére még vannak
olyan hiszékeny emberek, akik
bedőlnek a trükkös csalóknak.

színelések során bebiztosított
nyomok kiértékelése.
Az ügyben illetékes vizsgálótiszt itt négyrendbeli betöréses
lopás miatt indított büntetőeljárást.

szerdahelyi Vámbéry Ármin
téren, ahol a római katolikus
templom található.
Mint kiderült, a nyomozók
az időközben rendőrkézre
került gyanúsítottal a hely-

Múlt héten, csütörtökön délután 17.30 óra körül civil ruhás rendőrök jelentek meg egy
megbilincselt férfival a duna-

színen rekonstruálták a bűncselekményt és úgy tudjuk,
a férfi beismerte, hogy ő tört
be a dunaszerdahelyi Szent

György-templomba. A rendőrség hivatalos tájékoztatása
szerint az utóbbi két-három
hétben négy templomi betörés történt a Dunaszerdahelyi
járásban, konkrétan Ekecsen,
Nagymegyeren (ott a református és a katolikus templomba is behatoltak) és Dunaszerdahelyen.
Az elkövető – a Komáromi
járásban történtekhez hasonlóan – minden alkalommal a
perselypénzre utazott, legnagyobb zsákmánya körülbelül
200 euró volt, az egyik esetben
viszont üres kézzel távozott. A
templomi kegytárgyakat érintetlenül hagyta, de megesett,
hogy kutatott a sekrestyékben
is és rendszeresen fogyasztott
a miseborból.
Azt egyelőre nem tudni, hogy
a nyomozók által elfogott
gyanúsított lehet-e a többi
templomi lopás elkövetője is,
de ismereteink szerint a komáromi és a dunaszerdahelyi
nyomozók már egyeztetik a
helyszíneken talált biológiai
nyomokat.
Tekintettel arra, hogy kegyeletsértő bűncselekményről van szó, háromtól tíz évig
terjedő
börtönbüntetésre
számíthat az elkövető.

2017 egyik legfőbb kihívása:

a novemberi
megyei választások

Közösségünk jövője és régióink jövőbeni fejlődése
szempontjából a 2017-es év legfontosabb eseménye
minden bizonnyal a november elején esedékes megyei
választások lesznek.

Döntés született arról, hogy
a megyei önkormányzatok
következő, 5. választási időszakának mandátuma öt évig
tart. Ennek alapján a következő megyei választásokat a
2022-ben esedékes helyi önkormányzati választásokkal
együtt tartanák majd meg.
Jobb esetben így lesz. Ha
azonban a novemberi megyei választásokon az eddigiekhez hasonlóan újra
kritikusan alacsony lesz a
választópolgárok
részvétele, nem zárható ki, hogy
egyben az utolsó megyei
önkormányzati választásokra kerül sor. Hallhatók ilyen
hangok a szakma és a kormánykoalíció berkeiből. Az
egyes választási körzetekben az eddig megtapasztalt
15-30 százalék közötti megyei választási részvételt az
elemzők választói közönyként,
érdektelenségként
magyarázzák. Eközben a
választópolgár arra panaszkodik, hogy alultájékozott,
kevés információja van a
megyei önkormányzat tevékenységéről, hatásköreiről.
Nem érzi, hogy köze lenne
a művileg összetákolt megyékhez. Lehet, hogy másként állnának hozzá a polgárok, ha azok a természetes
régiók mentén alakulnának
ki. Ehhez azonban politikai akarat kell, és nemcsak
az MKP részéről. A polgárok tájékozottsága a média
hozzáállásán is múlik, mely
szinte kizárólagosan csak
az országos politikát tálalja.
Tisztelet a kevés kivételnek,
amely rendszeresen tájékoztat a megyei történésekről.
Közösségünk jövője és régióink jövőbeni fejlődése
mellett a soron következő
megyei választások másik
kiemelt tétje tehát, hogy
fennmarad-e a megyei önkormányzati képviselet. Ellenkező esetben a 2001-ig,
az első megyei választásokig érvényes gyakorlathoz
térhetünk vissza. Ez esetben
a kormány kinyújtott karjaként újra megszületnek a

kerületi szintű állami hivatalok, amelyek léte a megyei
önkormányzatok megszületését követően indokolatlanná vált, hiszen hatásköreik
jelentős részét átruházták a
megyei önkormányzatokra.
A novemberi megyei választásokon részvételükkel
tehát erről is döntenek a választók.
A megyei választásokon dől
el, hogy a szakközépiskolák, gimnáziumok, szociális
intézmények, egészségügyi
intézmények,
színházak,
múzeumok, képtárak, művelődési központok, regionális
fejlesztés, idegenforgalom,
a másod- és harmadrendű
közutak, a közérdekű autóbusz-közlekedés, területrendezés ügyében a polgárok
által közvetlenül megválasztott megyeelnök és megyei képviselők döntenek-e
majd, vagy a mindenkori
kormány által kinevezett hivatalnokok. A választópolgár nem lehet közömbös az
iránt, hogy a kormány hivatalnoka által vezetett kerületi állami hivatal, vagy az ő
közvetlen választásával, beleszólásával felállt megyei
önkormányzat fog dönteni a
gyakorolt hatáskörökről.
Jövőnk és régióink fejlődésének formálása, valamint
a megyei önkormányzatok
megmaradása érdekében is
rendkívül fontos tehát a választásokon való részvétel,
lényeges, hogy az érezhetően felülmúlja a korábbi választásokét.
Ha figyelembe vesszük a
társadalmi
folyamatokat,
a kialakulóban levő politikai trendeket és közösségünk politikai képviseletének megosztottságát, az
sem lehet mellékes, vajon
közösségünk és régióink
mennyire erőteljes képviseletre számíthatnak országos
szinten a soron következő
és az azt követő parlamenti
választás után?
Farkas Iván,
az MKP gazdasági és
régiófejlesztési alelnöke

Komárom városa
Klapka tér 1, 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról

A komáromi városi képviselő-testület 2016. december 8-án kelt 1072/2016-os
számú határozata értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező, a
Tiszti pavilonban (Vár sor – pincehelyiségek – a volt Aranysas) lévő 370 négyzetméternyi területű, 142-es helyrajzi számú, a komáromi kataszterben a 6434es tulajdonlapon vezetett, a C regiszterben 1846/3-as parcellaszám alatt szereplő
helyiségek bérbeadási szándéka 20,- euró/m2/év kikiáltási áron, az éves bérleti
díj 7 400 euró/év, ez egyúttal a legalacsonyabb ár, meghatározott időre, 5 évre
szólóan, kereskedelmi versenytárgyalás útján a Törvénytár községi vagyonról
szóló, 138/1991-es számú törvénye 9. paragrafusának 9. bekezdése és a további
vonatkozó törvények értelmében.
A versenytárgyalás meghirdetését és annak feltételeit, beleértve a javaslattétel
határidejét, a következőképpen hozzuk nyilvánosságra:
• a város hirdetőtábláin,
• a város honlapján: www.komarno.sk
A versenytárgyalás meghirdetéséről és annak feltételeiről, valamint a szerződésjavaslat mintapéldányáról írásban, illetve elektronikus formában tájékoztatást
ad a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztálya az alábbi címen: 945 01
Komárom, Vár sor 3., 1. emelet, 13 C ajtószám, illetve a következő telefonszámon: 035/2851 379, 035/2851 319.
Az érintett vagyonra vonatkozó általános és műszaki információk kikérhetők,
illetve annak megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán, a 035/2851 379-es, vagy a 035/2851 319-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök
polgármester

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
közvetlen eladási szándékáról

A komáromi városi képviselő-testület 2016. december 8-án hozott 1086/2016os számú határozata, illetve a Törvénytár községi tulajdonról szóló 138/1991es számú rendelete 9. paragrafusának 1. bekezdése és a további vonatkozó
törvények értelmében jóváhagyásra került az alábbi
ingatlanok közvetlen eladással történő értékesítési
szándéka:
* kétszobás lakás Komáromban az Udvaros utca 5/28as szám alatt, 1405-ös helyrajzi számmal, mely a C regiszterben 5769-es parcellaszámmal szerepel, társtulajdonban a C regiszterben 5769-es parcellaszám alatt
vezetett 1 118 négyzetméternyi alapterületű lakóház
közös helyiségeire és berendezéseire, valamint beépített területre és udvarra, melyen a ház áll, s mely a komáromi kataszterben a 8602-es számú tulajdonlapon szerepel, legalacsonyabb,
a vagyon általános értékének megfelelő, becslő által megállapított 17 600 eurós
áron.
A közvetlen eladással történő értékesítés feltételei olvashatók a város hirdetőtábláin és a város honlapján. www.komarno.sk.
A közvetlen eladásra kerülő vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki információkkal a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán szolgálnak
a 945 01 Komárom, Vár sor 3. szám, az l. emelet 13 C ajtószám alatt, vagy a
035/2851 378-as telefonszámon.
Stubendek László mérnök
polgármester
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Növényvédelem

Fagypont alatt...

Szobanövényeink télen

Vegyszermentes
növényvédelem a lakásban
A lakásokba áttelelésre betelepített és lassan már legyengült
növényeinknél
előbb-utóbb
megjelenhetnek a gombabetegségek, a kártevők, illetve bizonyos makro- és mikroelemek
hiánybetegségei. Milyen vegyszermentes praktikákkal orvosolhatjuk a felsorolt bajokat?
Kártevők
A levéltetvek a leggyakoribb és
legelterjedtebb kártevők. Elsősorban zöld vagy fekete színű
változatai fordulnak elő a szobanövények levelein, hajtásain.
Jellemzőjük, hogy szabad szemmel is jól láthatóak, pici, hártyás
szárnyuk van, és nagyon lassan
mozognak.
Levéltetveknél a legkézenfekvőbb módszer a mechanikai
tisztogatás, amikor enyhén
szappanos vízzel lemossuk a
növény fertőzött részeit. Az erősen fertőzött részeket egész egyszerűen vágjuk le a növényről.
A levéltetvek ellen régi jó szer
a timsó is. Ha 5 liter vízben feloldunk 50 g timsót, és ezzel az
oldattal lepermetezzük a tetvek
által megtámadott fákat, bokrokat, illetve szobanövényeket, a
tetvek elpusztulnak. Házi módszereink közül említhető még a
csalán, a vöröshagyma illetve
a dohánylevél (cigaretta) áztatásával előállított oldat, amely
– változó hatékonysággal – gyéríti a kártevőket. Vegyszermentes módszerként alkalmazzák
bizonyos növények párosítását,
összeültetését is, amelyek riasztó (repellens) hatással vannak
a levéltetvekre. Ilyen hatásáról
ismert a levendula, a bársonyvirág (büdöske), illetve a zsálya.
A pajzstetvek nevüket alakjukról kapták, mert testüket kagylószerű burok védi a környezet külső hatásaitól. A növény
különböző részeire tapadnak,
helyváltoztató mozgást nem
végeznek. A pajzstetveknél már
erősebben kell fellépnünk, mivel a kártevőt körülvevő „páncél” ellenáll az enyhe lemosásnak, illetve a permetezésnek.
Itt hatékonyabb, ha szivaccsal
ledörzsöljük őket a szárról és a

levelekről, vagy étolajjal bekenjük az erősen fertőzött részeket,
amitől a pajzstetvek egész egyszerűen megfulladnak. A pajzstetű ettől még nem tűnik el, a
kiszáradt „pajzsok” gyakran
a növény felületén maradnak,
amit később el kell távolítani.
A takácsatkák szabad szemmel nem, vagy csak nehezen
észrevehető, pókszerű kártevők. Finoman szőtt hálójuk
védelmében – elsősorban a
levelek fonákján – szivogatják a növényeket. Többnyire a
száraz levegőjű lakásokban élő
szobanövényeken bukkannak
fel: fejlődésüknek kedvez a túl
magas hőmérséklet, az alacsony
páratartalom és a túltrágyázás.
Ebben az esetben legkézenfekvőbb lemosni a növényt zuhany
alatt, és párás körülményeket
teremteni párologtató tálcával,
napi kétszeri
párásítással
vagy – ha a
növény mérete nem szab
határt – átlátszó fóliába is
csomagolhatjuk néhány
napra.
Kórokozók
A szobanövényeken a
gombás megbetegedések közül elsősorban
a lisztharmat, a korompenész,
illetve a szürkepenész jelentkezhet.
Leggyakoribb probléma a lisztharmat, amely a levelek színén
fehéres-szürkés pöttyök-foltok
formájában jelenik meg. Erős
fertőzése esetén a növény levelei elszáradnak és lehulljanak.
A lisztharmat ellen eredményes és kímélő módszer sóoldattal (1 dkg só 1 liter vízhez)
vagy zsurlóteával permetezni a
növény leveleit. Vagy ültethetünk bazsalikomot a növények
közelébe, amely gátolja a lisztharmatfertőzés terjedését, és
amellett remek fűszer olaszos
vacsorákhoz.
A korompenész a pajzstetvek
és levéltetvek ürülékén, az ún.
mézharmaton telepszik meg.

Elcsúfítja a növényt, és gátolja
a fotoszintetizálásban, ám egy
egyszerű szappanos oldattal eltávolítható.
A szürkepenész jelenléte mindig
rothadást jelez, hátterében rendszerint elhaló növényrész vagy
túlöntözött talaj áll. A penészes
növényt vagy növényrészt alkohollal fertőtlenített ollóval vagy
késsel távolítsuk el, ügyelve
hogy a megmaradt növényrészen ne maradjon rothadó rész.
Talajpenészedéskor érdemes a
növény gyökerei közül kimosni
a fertőzött közeget, és új virágföldkeverékbe ültetni a növényt,
ügyelve a megfelelő méretű virágcserép megválasztására.
Hiánybetegségek
A növények hiánybetegségeit és
annak tüneteit hosszasan lehetne sorolni és részletezni, de a kialakulásukat megelőzni sokkal
egyszerűbb.
Az ültetőközeg – elsősorban virágföld
– rendszeres
felügyeletével
a hiánybetegségek kiküszöbölhetők.
A szépen növekvő szobanövényeinket
érdemes évente átültetni, általában tavasszal. A gyökérzetet
minden alkalommal vizsgáljuk
meg, és annak erőnléte szerint
válasszunk kisebb vagy nagyobb ültetőedényt. Az egészséges gyökérzet sűrűn behálózza a
földlabdát. Ilyenkor a földlabda
széle fehér a sűrű gyökérzettől,
és az erős gyökerek már a cserép lyukain is kinyúlnak. Ekkor
mindenképpen ültessük át a növényt!
Tápoldatozni csak a nyári –
fényben gazdagabb – időszakban (áprilistól szeptemberig)
szükséges. Télen a növény a
csökkent fényviszonyok mellett
nem használ annyi tápanyagot,
mint nyáron, így októbertől
márciusig felesleges e szerek
alkalmazása.
Szakács István
kertészmérnök

Tisztelettel értesítjük az érintetteket, hogy a dr. Ginzery Mária körzetébe tartozó pácienseket
a Nyitra megyei tisztifőorvos rendelete értelmében január 1-jétől dr. Bakai Hedvig vette át.
Új, tágas rendelője az Eötvös utcai Szt. Valéria Rendelőintézetben található.
Szeretettel várja minden volt és új körzetébe tartozó utcák pácienseit:
Polgár utca (Meštianská), Király püspök utca (Biskupa Királya), Szent János utca (Svätojánska), Seress Rezső utca (R. Seressa), Dob utca (Bubnová), Csillag utca (Hviezdna), Aranyember
utca (Zlatého muža), Klapka tábornok utca (gen. Klapku), Jedlik Ányos utca (A. Jedlika),
Páva utca (Pávia), Selye János utca (J. Selyeho), Platánfa sor (Platanova alej), Gadóc (Hadovce) + szabad orvosválasztás.

Tel.: 035/7725 921.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A Vízöntő jegy szülötteivel
előfordul, hogy belekezdenek valamibe, majd később elveszítik
az érdeklődésüket iránta. Ha ilyesmit érez a munkájával kapcsolatban, próbáljon kitartóbb lenni, és más szemszögből nézni a
dolgokat. Igyekezzen ellesni, hogyan csinálják azok, akik igazán
sikeresek valamiben.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten nem sok kedve van a kötöttségekhez, és a hétköznapi feladatokra se gondol
szívesen. Esténként próbáljon olyasmit tenni, ami lelkileg feltölti, és amitől jobban érzi magát. Egy kis kikapcsolódás után
újra visszatér a kedve és élvezni tudja majd a mindennapokat
is.
KOS (március 21 – április 20.) Szerelmi téren nem húzhatja tovább az időt – lépnie kell, méghozzá bátran, felvállalva, hogy
esetleg mégsem úgy alakul a kapcsolata, ahogy szeretné. Ha hisz
az ügyben, az már fél siker! Tartsa szem előtt, hogy a képzeletének, gondolatainak erős teremtő hatása van!
BIKA (április 21. – május 20.) Változékony hangulata miatt
nem nagy lelkesedéssel lát munkához ezen a héten. Rendszeres
sportolással, vagy egy érdekes, rendszeresen végezhető hobbival sokat javíthatna ezen. Persze mindig a legnehezebb rávenni
magunkat bármiféle rendszerességre, de legalább hosszabb sétákkal próbáljuk energiával feltölteni magunkat…

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

Egy papucsférj nagyon megelégeli a házasságban betöltött szerepét és elmegy a pszichiáterhez. Megtudja tőle, hogy az egész azért van,
mert nincs kellő önbecsülése, nagyon kevésre
tartja magát és ezen változtatni kell. Ehhez
segítségként kap is rögtön egy könyvet. A fickó hazafelé mentében végig lázasan olvas és
szívja magába a tudást. Amikor hazaérkezik,
rögtön nekiesik a feleségének:
– Na idefigyelj! Mostantól minden megváltozik! Én vagyok a ház ura és te azt teszed, amit
én parancsolok. Most azt akarom, hogy azonnal készíts nekem egy pompás vacsorát. Utána,
hogy azt megettem, egy ízletes desszerttel fogsz
meglepni. Aztán eresztesz nekem kellemes fürdővizet, hogy a kádban kipihenhessem magam.
Végül pedig mit gondolsz, ki fog szépen felöltöztetni és megfésülni engem?
– A temetkezési vállalkozó.
– Zöld vagy vörös papagájt vegyünk Jean?
– Vöröset, mert a zöld még bizonyára éretlen.
– Miért rakja a szőke nő a poros szőnyeget a
hűtőszekrénybe? – ??? – Hogy kirázza a hideg.

Egy fickó üvöltve rohangál az építkezésen.
– Mi történt? – kérdezi tőle a mester.
– Egy tégla ráesett a lábamra.
– Ezért kell így üvöltened? A Józsira tegnap
rádőlt az egész fal, és még csak meg se mukkant.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az egyik munkatársa sokat
segíthet önnek ezekben a napokban, csak az ön döntésén múlik, hogy ezt elfogadja-e, vagy inkább megmakacsolja magát,
és kizárólag a saját erejére támaszkodik. Nyugodtan működjön
együtt másokkal, ez most nem a magányos harcok ideje és amúgy is itt az ideje a kollektivitás megszilárdításának!
RÁK (június 22. – július 22.) Ezekben a napokban nagyon energikus lesz, így abba a ritka helyzetbe kerül, hogy több dolgot
sikerül elintéznie, mint amit betervezett. Szerelmi élete is felpezsdül, nyitott minden újra és izgalmasra. Hétvégén különösen
jó hatással lenne önre egy hát- vagy talpmasszázs, vagy kitartóbb
séta a természetben.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezekben a napokban
különösen élvezi majd az életet, az ízeket, az illatokat. Ez a
spontán életöröm és optimizmus nagy ajándék, hatására mások
is nagyra értékelik a társaságát. Tele van tetterővel, mindenkit
elbűvöl maga körül és csak úgy sziporkázik, pedig egy kisebb
orvosi beavatkozás vár önre.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kissé nehezen viseli a
hideget ezekben a napokban, de ne engedje, hogy ez rányomja bélyegét a hangulatára is. Ha teheti, utazzon el olyan helyre, ahol most jó meleg van vagy keressen fel egy gyógyfürdőt,
esetleg egy szaunát és élvezze, hogy minden porcikáját átjárja
a meleg.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Úgy tűnik – akaratán
kívül – reményeket ébresztett valakiben, aki most sok mindent
megtenne azért, hogy önnel lehessen. Ha ön másképp érez,
akkor legyen egyértelmű, amíg nem késő. Ön sem örülne, ha
valaki így játszana az érzéseivel. Ne dobjon be egyszerre több
csalit!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten rengeteg
ismerőssel futhat össze „véletlenül”, és egyáltalán nem lesz magányos, mert úgy alakulnak a napjai, hogy a szokásosnál több
időt tölthet másokkal. Kedvesével is egyre oldottabb a légkör,
igazán közel kerülnek egymáshoz és élveznek minden együtt
töltött órát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ezen a héten mintha
elhúznák a függönyt a szeme elől, felismeri, hogy mi nyomasztotta annyira az elmúlt időszakban. Ezáltal bizonyos dolgok
hirtelen egészen új dimenziót kapnak az életében, más, eddig
létfontosságúnak tartott ügyei pedig újra csak annyi energiáját
kötik le, amennyit valóban megérdemelnek.
BAK (december 22. – január 20.) A valóság nem mindig egyezik azzal, amit elképzelünk, és végképp nem az „ideális” állapottal. Ezekben a napokban kénytelen lesz lefaragni valamit az
elvárásaiból – a saját nyugalma érdekében. Ám mivel rájön,
hogy ezek nem is voltak igazán fontosak önnek, könnyedén le
tud mondani róluk.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

* 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!
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

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. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Azonnali beköltözéssel
bérbe adó
egy személy részére
egyszobás lakás Komáromban
a Belső körúton,
a fürdőnél.
Tel.: 0905 871 890 * Fotky/képek: www.gratis.sk

S možnosťou okamžitého
nasťahovania prenajmem
pre jednu osobu jednoizbový,
čiastočne zariadený byt na
Vnútornej okružnej,
pri kúpalisku.

Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Egészségügyi segédeszközök
nagy választékban a VII.
lakótelepi poliklinikán, az

ALBA patikában.
Tel.: 035/785 1076

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk
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MŰSORAJÁNLAT
január 21-től 27-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 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

7.00 TV2 matiné, 11.25 Az
év háziasszonya, 12.30 A
Miller család (amer.), 13.00
Tarzan (amer.), 14.05 Gyilkos sorok (amer.), 16.15
Csipkerózsika
(amer.),
18.00 Tények, 18.55 Az
ördög jobb és bal keze 2
(olasz), 21.35 Zárt világ
(amer.), 23.50 Műkincsvadászok
(amer.-német),
2.20 Az elnök árnyékában
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 12.05
Sz uper vi ha r
(amer.),
15.50 Fiú a Ma rsról
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.15
101
k isk ut ya
(amer.),
21.20 x X x (amer.), 23.50
Végképp eltörölni (amer.)

RTL II

9.00 A török konyha titkai,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Lesz ez még így se!
(amer.), 16.00 A gyanú árnyékában, 18.00 A szállító (amer.), 19.00 Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Az éhezők viadala (amer.),
22.15 CSI: A helyszínelők
(amer.)

M2

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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.15
Mesék , 10.50 Tű sa rok ,
13.30 Falforgatók , 13.35
A Miller család (a mer.),
14.0 0
Ta r za n
(a mer.),
15.05
Gy il kos
sorok
(a mer.), 16.10 Úton hazafelé (a mer.), 18.0 0 Té nyek , 18.55 Ju rassic Pa rk
3 (a mer.) 21.0 0 Üveg t ig r is
3 (mag ya r), 23.30 Tá madóerő (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.00 A
Muzsika TV bemutatja,
13.45 Házon kívül, 14.45
Dallas (amer.), 15.45 Amerikai taxi (amer.-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Exférj
újratöltve (amer.), 20.05 Sötét lovag (amer.-angol), 0.50
Szigorított őrizet (amer.)

RTL II

9.35 Diana (amer.), 11.45
Segítség, bajban vagyok!,
16.45 Az éhezők viadala
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Lopott szavak (amer.),
21.50 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.00 Lopott
szavak (amer.)

M2

12.05 Góg yi felüg yelő,
13.05 Sherlock, a jak,
14.15 Pom-Pom meséi,
14.55 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér
játszótere,
19.15
Gondos bocsok, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vag yok it t, 22.35
M R 2 Szimfoni k

13.05 Sherlock , a ja k ,
14.16 Pom-Pom meséi,
15.25 I rá ny Ok ido!, 15.55
A f iú , a k i v ilággá ment,
17.0 0 Mickey egér játszó tere, 17.50 A g u m i maci k ,
19.15 Gondos bocsok ,
20.10 Elcserélt lá nyok
(a mer.), 21.05 Mi nden nap
(a mer.), 23.35 Gy il kosság
(a mer.), 0.40 Eu rope i n
Concer t

12 . 50
Ízőrzők,
13. 35
K el e t- E u r ó p a v a d o nja i ,
14. 2 5 H a z ajá r ó, 15. 30
L e g e n d a a vo n a t o n (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o 
a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n cseszombat,
19. 30
A
DA L 2 017, 2 2 .15 12 é v
r a b s z olg a s á g (a m e r.- a n gol), 0. 30 A z i m á d o t t n ő
(f r a n c i a)

12.50 Rú zs és selyem,
13.20 A nők kedvence
(a mer.), 15.0 0 Páva Gála ,
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.10 K á r t yavá r
(a mer.), 22.05 Sz ületet t
július 4 - én (a mer.), 0.45
A z utolsó cowboy (a mer.)

Duna tv

Duna World

11.30 Szovát hy Éva (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.45 Ha ng v illa ,
15.20 Új idők , új d alai,
15.50 Hog y volt?, 17.50
Csalá d-ba r át , 19.30 A
DA L 2017, 21.35 Fábr y,
23.0 0 Mu n k aüg yek , 23.30
O per a Café

Pozsony 1

10.25 Robin Hood, 12.30
Egy lépés a mennyország, 14.30 Anya, segíts!
(olasz), 16.20 Szlovákia,
szeretlek!, 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25
Elcserélt
életek
(amer.), 22.40 Anya, segíts! (olasz)

Pozsony 2

14.00 Farmereknek, 15.05
Kvartett, 16.40 Színészlegendák, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Őrangyalok, 20.35 Csak egy
nap (cseh), 22.00 Kártyavár (angol), 22.50 Kártyavár 2 (angol), 23.55
Szlovákia
legnagyobb
bűnesetei

Markíza tv

7.45 Kutyaszálló (amer.),
11.00 Nicsak, ki beszél!
(amer.), 13.05 A pláza
ásza (amer.), 15.05 Har r y
Potter és a titkok kamrája (amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
vihar mag ja (amer.), 22.15
R ED (amer.), 0.30 Columbiana (amer.)

JOJ TV

8.15 Donald kacsa (amer.),
9.05 A Simpson család,
10.00 Ninja Faktor, 10.55
Dr. Dolittle 4 (amer.), 12.40
Kincsvadászok
(amer.),
14.40 Anderssonék nyaralása (svéd), 16.50 Az első
nyaralásom, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Kincsvadászok (amer.), 22.50
Killing Season (amer.), 0.40
Szörnyű éjszaka (amer.)

Duna tv

Duna World

10.50 A DA L , 13.20 Nag yok , 13.55 Ola sz-mag ya r
örök ség, 14.40 A rejt élyes
X X. szá za d , 15.10 Rú zs
és selyem , 15.45 Ö nök
ké r t ék , 16.40 Beág ya zot t
em lékei n k , 17.55 Csalá dba r át , 19.30 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30 Hoz z r á v íg esz t endőt , 22.10 Bábel – Hesnával a v ilág, 23.10 Ha ngv il la

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.45 Miss Mar ple (angol),
15.15 Gyilkos a t úlvilágról
(szlovák), 17.00 Sen ki sem
tökéletes, 18.15 A konyhám titka, 19.00 Hírek,
20.25 Ragan bácsi (szlovák), 21.25 A három testőr
(francia-olasz), 23.05 Miss
Mar pl e (angol)

Pozsony 2

12.05 A család, 14.35 K ristályszár ny, 16.45 Jégkorong, 19.30 Mesék, 20.00
Híradó, 20.10 Hábor ú és
béke (angol), 21.10 Münchausen báró kalanadjai
(angol-olasz), 23.05 Amit
az apám mesélt (kanadai)

Markíza tv

7.30 Madagaszkár pingvinjei, 7.50 Harry Potter és
a titkok kamrája (amer.),
11.05 Babovřesky 2 (cseh),
13.20 Chart Show, 15.25 Jó
tudni!, 17.45 Felvég, alvég,
19.00 Híradó, 20.30 G. I.
Joe (amer.), 22.35 Tűz alatt
(amer.), 1.00 A vihar magja
(amer.)

JOJ TV

10.05 Ikrek, 10.50 Inkognitó, 12.05 Tengerészeti
akadémia (amer.), 14.10
Iron Man 2 (amer.), 17.10
Főzzünk!, 17.50 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hetedik
mennyország, 23.00 A csúf
igazság (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40
Magánnyomozók,
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Az 50 milliós játszma, 20.40
A szultána (török), 21.15
Herkules legendája (amer.),
23.20 Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.40 A szultána
(török), 21.15 Filofax, avagy
a sors könyve (amer.), 23.45
Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05
Szívek doktora (amer.),
15.05 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.),
22.30
Glades
(amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Nyomtalanul (amer.), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
16.05 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.05 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

11.45 Süsu, a sákrány, 12.55
Geronimo Stilton, 14.05 Kutya jó kalandok, 15.25 Lucas
és Emily, 16.20 Peppa malac,
17.55 Rosie világa, 20.10 Mit
gondolsz, ki vagy?, 21.10 Én
vagyok itt, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.20 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.30 A császárság k i ncse
(dél-koreai), 15.30 Elfele det t szerelem (mexi kói),
16.20 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25
Kék fény,
21.25
Hawaii Five.0 (amer.),
22.20 Alpesi nyomozók
(osz t rák), 23.10 Joe K idd
(amer.)

Duna World

11.35
Mámi
(magyar),
13.45 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.10 Roma magazin, 16.05 Duna anzix,
16.25 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Kislány a küszöbön (német), 22.20 Riporterek,
22.55 A mentőautó (cseh),
23.50 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

10.55 Élő panoráma, 13.30
Nagyothallók
műsora,
15.00 Az én hét csodám,
15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ kincsei,
20.00 Hírek, 20.10 45 szelleme, 22.30 Hazudós Jakab
(cseh-német)

Markíza tv

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 Szívek doktora
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Castle (amer.),
22.30 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.05 Új csaj (amer.), 17.35 A
konyhafőnök, 18.35 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Pin kód, 14.05 Kutya
jó kalandok, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.10
Traktor Tom, 16.20 Peppa
malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki
vagy?, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Szerelem és vérbosszú (olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.25
A császárság kincse (dél-koreai), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.30
Velvet Divatház (spanyol),
22.20 Gran Hotel (spanyol)

Duna World

11.20 Sztyepancsikovo falu
és lakói (magyar), 13.40
Szerelmes földrajz, 15.05
Nemzetiségi
magazinok,
16.25 Hogy volt?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek,
22.10 Jimmy utolsó lehetősége (amer.), 22.55 Murdoch
felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.00 Az én
hét csodám, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.35 Talkshow, 23.45
Szavak, amelyek megváltoztatták a világot

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.05
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég, alvég, 21.45
Babovřesky 3 (cseh), 23.55
Én, a nő és plusz egy fő
(amer.)

9.55 Családi történetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó,
20.30 Boldog otthon, 21.30
Tíz évvel fiatalabb, 22.35
Családi történetek, 23.45
Két és fél férfi, 0.40 NCIS
(amer.)

9.50 Rendőrök akcióban,
10.50 Az örökség (amer.),
12.00 Hírek, 12.25 Topsztár,
12.45 Elveszett lelkek, 13.40
Csalók (amer.), 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.20
Fejünk felett a világ (cseh)

9.50 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.50 Örökség, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 15.20
Viszlát, nagyi!, 15.55 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Az első nyaralásom, 23.10 Castle (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

M1

SZERDA

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

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 20.40 A szultána
(török), 21.15 A szövetség
(amer.), 23.45 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05
Szívek doktora (amer.),
15.05 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán
(török), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 19.00 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Szulejmán (török),
22.35 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Gordon Ramsey, a konyha
ördöge, 17.05 Új csaj (amer.),
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 Gyilkos ösztön (amer.)

M2

14.05 Kutya jó kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 15.00 Caillou,
15.25 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki
vagy?, 21.00 Én vagyok itt!,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Szerelem és
vérbosszú (olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.35 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.20
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.40
Zsaruvér (amer.), 21.36 A
fehér királyné (angol), 22.45
Leány gyöngy fülbevalóval
(angol), 0.45 Öltések közt az
idő (spanyol)

Duna World

11.40 Szent Gellért legendája (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.45 Noé és barátai,
15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.05 Duna anzix, 16.25
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 2.25
Szent Gellért legendája

Pozsony 1

10.00 Rendőrségi ügyosztály, 12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A remény öble
(kanadai), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Schindler listája
(amer.), 23.25 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

10.45
Folklórfesztivál,
11.55 Élő panoráma, 14.30
A diagnózis, 15.00 Az én
hét csodám, 15.30 Magyar
magazin, 17.00 Hírek,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Az állatok élete,
21.00 Testbeszéd, 22.30
Művészetek, 23.00 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

10.05 Családi tör ténetek, 12.00 Szerencsekerék, 13.00 A ment alist a
(amer.), 14.55 Családi történetek, 17.00 Hí rek, 17.25
Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Hí radó, 20.30
Char t Show, 22.30 Páros
mellék hat ás (amer.), 1.00
NCIS (amer.), 1.45 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.25
Topsztár,
12.45
Elveszett lelkek, 13.40 Csalók, 15.20 Viszlát, nagyi!,
15.55 Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35
Vakáció, 21.40 Kameňák
2 (cseh), 0.05 Kettősügynök (amer.), 0.55 Bűntény
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az
50 milliós játszma, 20.40
A szultána (török), 21.15
NCIS: Los Angeles (amer.),
22.20 NCIS: Los Angeles
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Knight
Rider (amer.), 13.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Fák jú tanár úr
(német), 23.50 A férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.05 Szívek doktora
(amer.), 15.05 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Válótársak (magyar), 22.35 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 Gordon Ramsey,
a konyha ördöge, 17.35 Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

11.25 Magyar népmesék,
14.05 Kutya jó kalandok,
15.25 Lucas és Emily, 17.45
Milly, a kíváncsi, 18.10 Rosie világa, 20.10 Mit gondolsz, ki vagy?, 21.00 Én
vagyok itt!, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.20 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.25 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.15 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.00
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 A
Bagi Nacsa Show, 21.25
Mun kaügyek
(magyar),
22.00 Apám, a hős (francia)

Duna World

11.35 Az éjszaka lánya
(magyar), 13.20 Kék bolygó, 14.00 Magyar krónika,
16.00 Duna anzix, 16.20
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Házasság szünettel (német),
21.55 Törvény és rend,
23.25 Rendőrségi ügyosztály (amer.), 0.10 Ágota

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.40
Az állatok élete, 13.25
Testbeszéd, 15.00 Az én
hét csodám, 16.00 Édenker tek, 16.50 Nemzetiségi hírek, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Műkorcsolya Eb, 23.10 Tudományos magazin, 23.40 Beatgenerációja

Markíza tv

11.50 Szerencsekerék, 12.50 A
mentalista (amer.), 14.50 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Szerencsekerék, 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 21.40
Szórakoztató műsor, 22.40 Jószomszédi viszonyok, 23.40
Két és fél férfi

JOJ TV

9.50
Rendőrök
akcióban
(amer.), 10.50 Az örökség,
12.25 Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.40 Csalók,
15.20 Viszlát, nagyi!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Anderssonék a hegyekben (svéd),
22.45 Castle (amer.), 23.45
Kettősügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest,
14.05 Szívek doktora (amer.),
15.05 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.25 Halálos
fegyver (amer.), 22.30 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
Új csaj (amer.), 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30
Showder
Klub,
22.00 Az első millióm
tör ténete, 23.00 Barátok
közt

M2

11.45 Süsü, a sárkány, 12.55
Geronimo Stilton, 14.05 Kutya jó kalandok, 14.30 Raju,
a riksa, 15.00 Caillou, 17.45
Mily, a kíváncsi, 17.55 Rosie
világa, 18.25 Szófia hercegnő, 20.10 Elcserélt lányok
(amer.), 21.00 Én vagyok itt!,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.25 Szerelem és vérbosszú (olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.35 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Superman visszatér (amer.angol), 23.05 Fuss, fiú! (német-francia)

Duna World

11.30 Nóra (magyar), 13.45
Rúzs és selyem, 14.45
Esély, 15.40 Öt kontinens,
16.10 Duna anzix, 16.35
Hogy volt?, 17.35 Családbarát, 19.10 Illényi Katica
koncertje, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 A mesterdetektív (amer.)

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
12.45 K r ist ály t isz t a ví z ,
14.35 Tudomá nyos maga zi n, 15.0 0 A z én hét
csod ám, 16.05 Vá rosból
vá rosba , 17.15 A világ
k i ncsei, 18.40 Est i mese,
19.0 0 A d zsu ngel köny ve,
20.0 0 Hí rek , 20.10 Műkorcsolya Eb, 22.10 Paulet te (f ra ncia), 23.35 A z
ellenállás (f ra ncia)

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00
Szerencsekerék,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Never Let Go
(amer.), 22.35 Char t Show,
0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Csalók, 14.30
Barkács Kft., 15.20 Viszlát, nagyi!, 15.55 Találd ki
a koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Holtodiglan (amer.),
0.05 Áruld el a bátyádat!
(amer.), 2.15 Resident Evil
(amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január
21-én
Ágnes
január
22-én
Vince, Artúr
január
23-án
Zelma
január
24-én
Timót
január
25-én
Pál
január
26-án
Vanda
január
27-én
Angelika
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Lakatos Dávid, Bödők Bálint és Lévai Emma,
az ógyallai Csalava Ryan és Majbová Hana,
a negyedi Blankó Bennett, a gadóci Halmo Matej, a
besei Tarr Adam, a martosi Kis Pisti Zsófia, a gútai
Stojková Brigita, a muzslai Lányi Dorina Zselyke,
a peredi Matkovič Hanna, az érsekújvári Bencsík
Theo, a nagysurányi Matušková Tereza, a dunamocsi Fűri Kornél, a szentpéteri Szabóová Barbora és
a naszvadi Kosztolányi Adam.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Mórocz Miklós (90 éves) Szalaiová Verona (90 éves), Čechová Irena (84 éves), Magyari István
(51 éves), Strapáková Erika (63 éves), Ružičová Mária (92 éves) és Harmanovský Július (72 éves), a gútai Nagy Anna (94 éves), Kis Irén (84 éves), Lénárt
Dezider (85 éves), Czékus István (29 éves) és Kondé
Erzsébet (93 éves), a vágfüzesi Mižigarová Aurélia
(56 éves), valamint a csallóközaranyosi Illés Pavel
(81 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Színes töltött karaj

Hozzávalók:
1,5 kg szeletelt hosszúkaraj
szalámi
kolbász
trappista sajt
pritamin paprika
mozzarella
fűszerkeverék
só, bors
bacon szalonna
olívaolaj
Elkészítése:
A húst szeletelés után kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk a szeleteket. A paprikát felcsíkozzuk, a kolbászt szeleteljük, a sajtot szintén. A hússzelet közepére rakosgatjuk a tölteléket.
Szép szorosan feltekerjük a húst, majd egy szelet baconbe csavarjuk és magas falú tepsibe sorakoztatjuk a tekercseket. Amelyikre
nem jutott bacon, használjunk rá rendes szalonnát.
Fűszerkeverékkel ízlés szerint megszórjuk, mozzarellaszeleteket
teszünk rájuk, majd olívaolajjal meglocsoljuk és alufóliával lefedve 180 fokon kb. 1 órán át sütjük, majd a fóliát levéve megpirítjuk.

Horgászbotok javítása:

0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk

Diós-almás-rumos
rácsos süti

Hozzávalók:
A tésztához:
25 dkg vaj
15 dkg porcukor
45 dkg süteményliszt
2 darab tojássárgája
1 evőkanál joghurt
1 csomag sütőpor
1 citrom reszelt héja
0,25 dl rum
A töltelékhez:
10 dkg darált dió
5 dkg barnacukor
50 dkg reszelt alma kifacsarva
0,5 kávéskanál őrölt fahéj

Elkészítés
A tészta hozzávalóiból egy robotgéppel sima tésztát gyúrunk,
majd 1 napra a hűtőbe tesszük. A töltelékhez a kifacsart almareszeléket a cukorral feltesszük a tűzhelyre, és pároljuk. Fűszerezzük és a diót hozzákeverjük. Pár percig kavargatjuk, míg az
alma megpuhul. Ezután hagyjuk kihűlni.
A tésztát másnap elővesszük, és 3/4 részéből kinyújtjuk a közepes méretű tepsire való tésztát. (A hatszemélyes adag ad ki egy
közepes tepsire való süteményt.) Megböködjük villával, majd
a diós-almás masszát egyenletesen rákenjük. A maradék tésztát
elosztjuk és rácsokat sodrunk a tetejére. 200 oC-os légkeveréses
sütőbe tesszük és 15 percig sütjük 185 fokon. Vaníliás porcukorral megszórjuk, és négyzet alakú szeletekre vágjuk.

Eladó búza és hízódisznó
(1,40 euró/kg)
félbevágva is.
Tel.: 0915 343 546.

S Z U D O K U

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos
3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal
és 50 m2-es pincével.

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Takarítást
vagy
gyermekgondozást
vállalok.

Tel.: 0907 789 807

0,5 kávéskanál szegfűszeg
0,5 kávéskanál csillagánizs
kevés rum
kevés vaníliaaroma

Aplico+

Tel.:
0902 482 227

Komárom,

Munka utca 25.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört
szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, a volt kollégáknak,
Vágfüzes lakóinak, a jó barátoknak
és mindazoknak, akik január 13-án
elkísérték utolsó útjára, a szeretett
fiút, férjet és édesapát

Forró László mérnököt,

aki életének 61. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat, részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk január 20-án

Beblavý Pálra
Komáromban,

halálának első évfordulóján.
Emlékét örökké őrző özvegye Kati,
fia Pali családjával,
és lánya Erika
családjával
Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a dolgos kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres, szomorú a ház,
Hihetetlen, hogy ki téged úgy imádott,
tíz éve már hiába vár.
Mély fájdalommal emlékezünk
január 17-én édesapánkra

Illés Istvánra
Csallóközaranyoson.

Élete minden percét ajándékként,
szívük legféltettebb emlékeként őrzik,
akik őt nagyon szerették.

Tel.: 7704 310.

Használt és öreg autók
likvidálása

NON-STOP

BIRKÓZÁS

TEL: 0919 183 225

Január 14-én a magyarországi Érden a helyi Spartacus Sport
Club szervezésében került megrendezésre az Érd Kupa Nemzetközi Birkózóverseny, amely egyben a Meghívásos Lakatos
Gábor Emlékverseny is volt. A versenyre meghívást kapott a
Komáromi Spartacus Birkózóklub is, Csóka Krisztián vezetésével.

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 Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Ezen a hagyományos, nagyon
színvonalas évadnyitó birkózóversenyen főleg a magyar birkózóklubok vettek részt. Ös�szesen 250 birkózó – köztük a
komáromiak – léptek szőnyegre. Öt birkózószőnyegen zajlottak a selejtezők, melyek során
a komáromiak kötöttfogásban
harcoltak a minél jobb eredményekért. A Komáromi Spartacus
Birkózóklub végelszámolásban
egy arany-, két bronzéremmel
és két ötödik hellyel térhetett
haza. Az egyéni versenyben bir-

kózóink a következő eredményeket érték el:
Egyéni eredmények:
Gyerek 2008-2010 korosztály:
23 kg – ...5. hely – CSIZMADIA Levente * 29 kg – ...5.
hely – CINGEL Thomas *
Diák I. 2004-2005 korosztály:
54 kg – 1. hely – LAKATOS
Imre * Kadét 2001-2002 korosztály: 100 kg – ...3. hely –
NAGY Kevin * Junior 19971999 korosztály: 66 kg – ... 3.
hely – NAGY Arnold.
Dr. Kúr Károly

LABDARÚGÁS
IV. liga – tavaszi menetrend
16. forduló, március 12-én, 14.30-kor
Szentpéter – Alsószeli * Nyitrakörtvélyes – Imely * Gúta –
ČFK Nyitra
17. forduló, március 19-én 15.30-kor
Párkány – Szentpéter * Alsószeli – Ímely * Léva – Gúta
18. forduló, március 26-án, 15.30-kor
Szentpéter – Garamkálna * Ímely – Párkány * Gúta – Tar
doskedd
19. forduló, április 2-án, 16 órakor
Udvard – Szentpéter * Garamkálna – Ímely * Nyitra B – Gúta
20. forduló, április 9-én, 16 órakor
Szentpéter – ČFK Nyitra * Ímely – Udvard * Gúta – Felsőbo
dok
21. forduló, április 16-án, 15.30-kor
Léva – Szentpéter * ČFK Nyitra – Ímely * Gűta – Nyitrakört
vényes
22. forduló, április 23-án, 15,30-kor
Ímely – Léva * Szentpéter – Tardoskedd * Család – Gúta
23. forduló, április 30-án, 15.30-kor
Tardoskedd – Ímely * Gúta – Tardoskedd * Nyitra B – Szent
péter
24. forduló, május 7-én, 16 órakor
Újlót – Gúta * Szentpéter – Felsőbodok * Ímely – Nyitra B
25. forduló, május 14-én, 16 órakor
Felsőbodok – Ímely * Gúta – Szentpéter
26. forduló, május 21-én, 16.30- kor
Szentpéter – Család * Ímely – Gúta
27. forduló, május 28-án 16.30-kor
Család – Ímely * Gúta – Alsószeli *Tótmegyer – Szentpéter
28. forduló, június 4-én. 17 órakor
Párkány – Gúta * Szentpéter – Újlót * Ímely – Tótmegyer
29. forduló, június 11-én, 17 órakor
Gúta – Garamkálna * Újlót – Ímely * Szentpéter – Nyitrakört
vélyes
30. forduló, június 18-án, 17 órakor
Udvard – Gúta * Ímely – Szentpéter

Komáromi városi
kispályás fociliga
VIII. forduló

T. TechniCAD – Barracuda
35:7 * Csoda Bal – Antigén
7:9 * U 20 – R. Anaplast 2:2
* B. B. Litovel – B. Diamonds
10:6 * Bauring City – Amfora 13:3 *

Nyitra megye
álomcsapata

A Nyugat-szlovákiai Kerületi
Labdarúgó-szövetsége
folytatja csaknem negyedszázados hagyományát és összeállította a III. ligás játékosokból az „álomcsapatát”. Íme:
Rožník Dalibor (Komárom),
Riška Michal (Púhó), Brez
ničan František (Púhó), Szórád
Csaba (Komárom), Tiep Pham
Thanh (Felsőnyitra), Kocsis
Martin (Galánta), Gajdošík
Marek (Púhó), Olbert Igor
(Komárom), Faragó Tamás
(Komárom), Haša Roman (Ko
márom) és Militosjan Vahagn
(Nagytapolcsány).

Az őszi idényben elért teljesítményéért több spor
toló vehetett át vándorserleget. Az év legszebb gól
jáért a Gőgh Kálmán Vándorserleget Pavlík Tomáš
kapta a Párkány-Gúta találkozón lőtt góljáért. Az
év legsportszerűbb játékosának Máté Zsolt edzőjátékost választották. Lassan már az is hagyomány,
hogy a legjobb góllövő Magyar Zsolt legyen, aki
Koczkás Bea alpolgármester vándorserlegét vehet
te át. Az év légjobb játékosa címet Rom Henrik, a
biztos kezű hálóőr érdemelte ki, míg az év legsokol
dalúbb játékosa címet Tóth Árpád vehette át lapunk
főszerkesztőjétől.

A hazai III. ligás utánpótlás mellett komáromi, érsekújvári és
vágsellyei (II. ligás) játékosok léptek pályára a fiatalabb diákok és az idősebb diákok korcsoportjában. Az eredmények:
Fiatalabb diákok: Gúta – Ko Idősebb diákok: Gúta – Komá
márom 0:1 (góllövő Angyal rom 2:4 (góllövők: Bagita Be
Krisztián) * Vágsellye – Érsek nedek, Lakatoš, illetve Kováč
újvár 4:0) * Gúta – Érsekújvár Dominik 2, Tánczos Pavol és
2:0 (góllövők: Kürti Márk Rode Simon Barna) * Vágsellye – Ér
rik és Markovics Viktor) * Vág sekújvár 3:4 * Gúta – Érsekújvár
sellye – Komárom 0:2 (Lacza 1:2 (góllövő Forró Ákos) * Vág
Alex és Konc Slavomír) * Gúta sellye – Komárom 0:6 (góllövő
– Vágsellye 0:1 * Komárom – Kováč Dominik 4, Virágh Dá
Érsekújvár 6:0 (góllövők: Lacza niel és Lukacsovics Krisztián) *
Alex 2, Angyal Krisztián, Né Gúta – Vágsellye 3:0 (góllövők:
meth Márk, Pavlík Matej és Gál Forró Ákos, Nagy Viktor, La
Ádám). 1, Komárom, 2. Vágsel� katoš Marián * Komárom – Ér
lye, 3. Gúta, 4. Érsekújvár. A leg sekújvár 2:2 (góllövő Hegedűs
jobb góllövő Lacza Alex (Komá Tamás és Bott Márton). 1. Ko
rom), a legjobb kapus Csizmadia márom, 2. Érsekújvár, 3. Gúta,
Lóránd (Gúta) lett.
4. Vágsellye.

Alapos meglepetést okozott a
vendégcsapat, hiszen az első
negyedben – igaz néhány meg
ingástól eltekintve – jobbnak

IX. forduló

Nagy hajrát várnak a tavaszi idénytől

Diákcsapatok teremtornája

MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK Losonc
102:80 (25:29, 28:14, 23:17, 26:20)

Aureus – U 20 1:5 * R.
Anaplast – T. TechniCAD 7:5 * Barracuda – Csoda Bal 7:4 * Antigén – Bauring City 3:14 * Amfora – B.
B. Litovel 4:7 *A bajnoki táblázatban: 1. Barracuda 21, 2. Ba
uring City 19, 3. B. B. Litovel 16,
4. B. Diamonds 13, 5. Antigén 13,
6. Csoda Bal 9, 7. Amfora 9, 8. R.
Anaplast 7, 9. U 20 7, 10. T. Tech
niCAD 3, 11. Aureus 0 ponttal.

Értékelték eredményeiket a gútai labdarúgók
Az elmúlt napokban hagyományaikhoz
hűen a gútai labdarúgók is értékelték őszi
idényüket. Máté Tibor mérnök, a fociklub
elnöke elmondta, hogy a bajnokságokban
négy csapatuk is harcol a pontokért. A
fiatalabb diákok III. ligájának 1. helyén
végeztek a legkisebbek, az idősebb diákoknak a III. ligában a 9. hely jutott, az
ifjúsági csapat pedig a IV. liga 14. helyén
várja a tavaszi rajtot. A gútai felnőtt csapat a IV. ligában küzd és a 7. helyen fejezte be az őszi idényt.

KOSÁRLABDA

ASZTALITENISZ
Már hatodik alkalommal
rendezte meg a martosi
Sziget Polgári Társulás az
asztalitenisz-bajnokságot,
amelybe ezúttal a hazaiakon
kívül ógyallaiak
is asztalhoz álltak.
Idén a mérkő
zésre váró ver
senyzők,
vagy
az esetleg unatkozó nézők a
szomszédos teremben activity
játékkal szórakozhattak. A
győztes ágon Lukács László,
Papp Benjamin és Szabó Ja
roslav lett az első, a vigasz
ágon Hesounová Marta lett a
győztes, megelőzve Lukács
Pétert és Mihályi Lászlót.

bizonyult a hazaiaknál, amit
elsősorban az okozott, hogy
alábecsülték ellenfelüket. Mi
vel nem lépett pályára a loson
ciak legnagyobb
erőssége,
Sims,
a
komáromiak
azzal számoltak,
hogy sétagalopp
lesz a találkozó.
Csaknem
késői
volt a komáromi
csapat ébredése és
így sokat tudtak
lecsiszolni lema
radásukból. Min
denesetre az első
menet jó tanulsá
gul szolgált arra,
hogy nem szabad
soha lebecsülni az
ellenfelet.

A második, harmadik és negye
dik negyedben is már a régi ko
máromi csapatnak szurkolha
tott a lelkes közönség, javult a
védelem, pontosabbá váltak az
átadások és mindkét fél részé
ről látványos játék folyt a pá
lyán. Az első félidő végén már
az 53:43-mas eredmény azt
jelezte, hogy Komárom önma
gára talált. A találkozó végére
sikerült átlépni a bűvös százas
pontarányt, amelyre már régóta
vártak a hazai szurkolók.
Komárom legjobbjai:
Cobb (21 pont), Bilič (16
pont), Halada (13 pont),
Langston (12 pont), Kuffa (12 pont), Bojanovský
(11 pont), Vido (9 pont),
Djordjevič (7 pont, Mar
chyn (1 pont).

Még azok a csapatok is,
amelyek esetleg a bajnoki
táblázat előkelőbb helyén
állnak, mint a komáromi
kosarasok, keserű szájízzel
állapították meg, hogy az
MBK Rieker COM-therm
legalább két remek játékosával felér a szurkolói gárda, amely minden esetben
olyan hangulatot teremt a
nézőtéren, hogy a legnagyobb lelki és fizikai terhelésnél is átsegíti a csapatot
az esetleges depresszión.
Jakab István felvételei

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
86 : 80 (19:16, 21:23, 20:21, 26:20)

Ezúttal nem sikerült a korábbi években megszo
kott bravúr, hiszen a lévai csapat értékes ponto
kat rabolt el a komáromi kosarasoktól, ráadásul
olyan tétmérkőzésen, amely a hazai extraligán
kívül az Alpok-Adria Kupa eredményeibe is
beleszámítódott. A lévaiaknak szinte az utolsó
pillanatokban sikerült leszerződtetniük Mychal
Ammonst, aki a sérült Reginald Keely helyére
lépett. A „vérfrissítés” jót tett, a lévaiak folya
matosan támadó játékot folytattak. Igaz, fej-fej
melletti, kiegyensúlyozott mérkőzést láthattak a
szurkolók, ám az első negyedben egyértelműen a
hazai csapat irányított. A rövid szünet után már a

komáromiak is felzárkóztak, és kétpontos előn�
nyel zártak. Enyhe komáromi fölény jellemezte
a második félidő első részét is, igaz, csak egy
pontos előnnyel zárták azt. Ez viszont kevésnek
bizonyult az utolsó negyedhez, ahol ismét a haza
iak voltak aktívabbak, elsősorban a kosarak alatti
harcban. Sajnos sok volt a felesleges szabálysér
tés is, amit a lévaiak minden esetben kihasznál
tak. A visszavágóra január 30-án lesz lehetősége
a komáromi csapatnak.
Komárom legjobbjai: Cobb 18, Bilič és Djordjevič 14-14, Langston 12, Bojanovský 9, Halada 7, Vido 4, Kuffa 2.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
87 : 79 (23:17, 15:25, 25:15, 24:22)

TÉLI
ÚSZÁS
A gútai Rozmárok
téli úszócsapat ezúton értesíti az érdeklődőket,
hogy
január 22-re tervezett idénynyitójukat
kénytelenek február
19-re
elhalasztani,
ugyanis a vízreszállásra kijelölt partszakasz a jégtorlódás
miatt megközelíthetetlenné vált.

Hétfőn este került sor a komáromi
kosarasok újabb összecsapására,
amelynek során a tabella harma
dik helyén álló privigyeiek jöttek
a Duna-parti városba.
Az első negyed végén jogos volt
a komáromi szurkolók öröme,
hiszen a komáromiak igazán lát
ványos támadásokkal és sikeres
dobásokkal hatpontos előnnyel
zártak. Hidegzuhanyként érte
őket azonban a második negyed,
ekkorra ugyanis a privigyeiek
rendezték soraikat és a sokszor
gyengélkedő komáromi védelmet
letarolva tízpontos előnyt kihar

colva fordítani tudtak a mérkőzés
állásán. Az edzői utasításokat be
tartva megújult erővel támadott a
komáromi csapat és a harmadik
szettben ők harcoltak ki tízpontos
előnyt. Mindenki érdeklődve várta
az utolsó negyedet, vajon sikerül-e
megtartani a találkozó végéig ezt a
fölényt. A sok kihasználatlan lehe
tőség ellenére a komáromi kosara
sok technikásabbnak bizonyultak,
s végül az alapszakasz rájátszásá
ban legyőzték örök riválisukat. A
közönség jogosan tombolt.
Komárom legjobbjai: Langston
18, Vido 17, Djordjevič 16.

RÖPLABDA

VK KDS Kassa – SJE Komárom 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 22:25, 15:10)

Rendkívül izgalmas mérkőzéssel folytatódott a múlt hét végén az extraliga második fordulója,
hiszen a komáromiak a nagy vetélytárs, a bajnoki táblázatban is előttük álló kassaiak pályáján
harcoltak a pontokért. A találkozó kiegyensúlyozottságára jellemző, hogy 22:22-es állás után
mindent az ötödik szett döntött el.
Az első szettben a komáromi lent harcoltak ki, majd végig részben a komáromiak jobban
csapat jól kezdett, 7:11-nél uralták a pályát.
összpontosítottak, hárompon
azonban a kassaiak felélén A második félidő kezdetétől tos előnyükkel pedig döntet
külte és végül ötpontos előnyt fogva hatalmas harc folyt
lent vívtak ki, így hosszab
harcoltak ki. A második játék a pályán, fej-fej mellett
bításra került sor. Ekkor
részben a komáromiak irányí haladt a két csapat, ám
már mindkét csapaton
tották a játékot annak ellenére, a lefújás előtt a komáro
érezni lehetett a fáradtsá
hogy a kezdés után a kassaiak miak szervát rontottak,
got, bár a komáromiak jól
keményen harcoltak és 7:1-es így kétpontos hátránnyal
védekeztek, a kassaiak jobb
vezetéshez jutottak. Ezután a zárták ezt a játékrészt. Nem kis formában voltak. Komárom a
komáromiak 10:10-es döntet meglepetésre a negyedik játék bajnoki táblázat 6. helyén áll.

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi. Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk
címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P.f. 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:
94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész évre 20,80 euró, félévre 10,40 euró negyedévre 5,20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő
és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A.
Kft és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

