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Lapunk
tartalmából:
● Egy komáromi pilóta
(2. oldal)
kalandjai
● Csak az egészséges
ügyfél a jó ügyfél?
(2. oldal)
● Emberéleteket mentő
lélekjelenlét (3. oldal)
● Miért magyar iskolá(3. oldal)
ba?

Az ógyallai Magnólia idősek otthonában
szombaton este elszabadult a pokol

KÉT MAGATEHETETLEN HÖLGY LETT
A TŰZVÉSZ ÁLDOZATA
Szombaton este a Nyitra megye fennhatósága alá tartozó ógyallai Magnólia idősek otthona mozgássérültek és mozgásképtelen betegek számára fenntartott szárnyrészében eddig ismeretlen okból tűz ütött ki. A riasztásra szinte pillanatok
alatt a helyszínre értek a város hivatásos tűzoltói, rajtuk kívül négy önkéntes tűzoltó, valamint a helyszínre sietett a komáromi, illetve érsekújvári tűzoltóság egy-egy rohamkocsija is. A tűzoltók a sűrű füst miatt csak légzőkészülékkel tudták
megközelíteni az égő helyiségeket.
Az intézetben lakó 180 idős ember közül a tűz idején 170-en voltak jelen, közülük tizenkilencen
a mozgásképtelenek és fekvőbetegek épületszárnyában voltak
elhelyezve. Itt észlelték a tüzet.
A tűz oltásával egyidejűleg megkezdődött a veszélyeztetett szo-

Komárom városának készülő költségvetése
súlyos kihívások elé néz:

Végrehajtás indulhat
a KOMVaK ellen!
Állításunk sajnos ezúttal sem légből kapott, hanem nyilvánosan is elérhető, hiteles források (a Közjegyzőség Központi Jelzálogjog-nyilvántartása) igazolják. A hozzáférhető
információk szerint eddig több százezer euró értékben indítványoztak a KOMVaK ellen vagyoni végrehajtást. Egyéb adatok szerint a vállalat szinte állandó jelleggel tartozik a szociális és betegbiztosítóknak, ami súlyos, belső gazdálkodási problémákat jelez.
A városi médiákban, illetve
más sajtóorgánumokban többször lehetett olvasni a KOMVaK sikereiről, több millió eurós támogatások elnyeréséről.
A kommentárok szerint ezeknek a beruházásoknak növelniük kellett volna a város vagyonát, amit viszont a tények nem
igazoltak. A városi cég gazdálkodásában már évek óta súlyos
hiányosságok tapasztalhatóak,
viszont a tulajdonosnak, vagyis Komárom városának a cég
belső ügyeire semmilyen befolyása nincs, hacsak az nem,
hogy a cég rossz pénzügyi
helyzetét (likviditását) különböző, burkolt támogatásokkal
próbálták konszolidálni.
A jelenlegi állapot fontos kérdéseket vet fel:
1. Tudott-e a vállalat tulajdonosa (a polgármester és az önkormányzat), arról, hogy a KOMVaK ellen végrehajtás indulhat?
2. A cégalapítónak vajon
van-e tudomása arról, hogy a
KOMVaK szinte állandó jelleggel szerepel a szociális és

az egészségügyi biztosítóknak
tartozók listáján?
3. Van-e tudomása a vállalatalapítónak a KOMVaK által
felvett hitelek struktúrájáról és
nagyságáról?
4. Tudnak-e arról, hogy milyen
vagyonnal fedezi a cég a felvett hiteleket?
5. Készítettek-e a cégalapítók
tanulmányt arra az esetre, ha
csődbe menne a cég, milyen
veszteségek érhetnék Komárom városát?
Valószínűleg sok választópolgárt meglepett, hogy Andruskó
Imre indítványára, a KOMVaK elnökét, Olláry Viktort

javasolták a városi pénzügyi
bizottság tagjának. Ebben az
esetben Olláry Viktor továbbra
is „felügyelhetné” a KOMVaK
és saját tevékenységét.
Bár a cég súlyos anyagi problémákkal küzd, ő gond nélkül
eladta saját nyaralóját az általa
irányított cégnek, ami még kiegyensúlyozott működés esetén
is elgondolkodtató etikai kérdéseket vetne fel.
Valószínűleg a fent említett
tények is befolyásolhatták Stubendek László polgármestert
akkor, amikor élt vétójogával a
szakbizottságok összetételének
elfogadásával kapcsolatban.

bákból a betegek mentése is.
Összesen 48 idős embert kellett
azonnal evakuálni. Számukra
az otthon központi szárnyában találtak átmeneti szállást.
A mentés közben egy ápoltról
állapították meg, hogy füstmérgezést szenvedett, viszont
a személyzet további négy tagját kellett kórházba szállítani
megfigyelésre. Információnk
szerint egyikük sincs életveszélyben.
A tűzoltást követő helyszíni
szemle során az egyik szobában két idős hölgy, a 94 éves
Mojzešová Rozália és a 86
éves Csalava Zsófia holttestére
bukkantak, akik minden valószínűség szerint előbb füstmérgezést szenvedtek, majd súlyos

égési sérüléseik következtében
életüket vesztették. Az ügyeletes
orvos elrendelte mindkettőjük
törvényszéki boncolását.
– Ez a szombati nap Ógyalla
fekete napja volt, hiszen kora
reggel egy hatalmas, életve-

szélyes faág zuhant az obszervatórium területéről a járdára,
később csőtörés volt a szabadidőközpontban, este pedig ez a
szörnyű tragédia zárta a napot
– nyilatkozta lapunknak Basternák Ildikó polgármester, aki

elismerően szólt a tűzoltóság
körültekintő munkájáról, illetve a Magnólia személyzetének
fegyelmezett,
összehangolt
erőfeszítéséről, amellyel megoldották az ápoltak gyors elhelyezését és enyhítették az átélt
sokk hatásait.
Felvételeink az éjszakai tűzoltást és a kiégett épületszárnyat örökítették meg.
-hzh-

Kedves Testvérek!
Február 7-én lesz a család védelméről szóló referendum – népszavazás. Három kérdésre adhatunk választ a szavazóhelyiségekben.
Buzdítsuk egymást és a ránkbízottakat, hogy mint választópolgárok vegyünk részt a
népszavazáson és mindhárom kérdésre igennel válaszoljunk.
Fel kell emelnünk hangunkat az emberi természetet, házasságot, a családot fenyegető,
annak létét megkérdőjelező ideológiával szemben.

Ön is részt vesz
a február 7-i népszavazáson?

Kiss Róbert

nagyszombati püspöki ülnök,
vikárius, címzetes kanonok

Megszavazták a szakbizottságok összetételét

Gútán is elkezdődhet az érdemi munka

A január 26-i ülésen Horváth Árpád polgármester bemutatta a képviselőknek és a meghívott vendégeknek a január 15-én kinevezett új hivatali elöljárót, Ing. Mgr. Finta Zoltánt. A
törvénymódosítások következtében a hivatalvezető kinevezése már nem a képviselőtestület,
hanem a polgármester kizárólagos jogkörébe került.
Az önkormányzat megvitatta az betöltéséhez szükséges követel- Béla módosítást terjesztett
iskolaügy anyagait, valamint a ményeket. A testület szavazott elő, miszerint a képviselők
város által fenntartott iskolai in- a város képviselői, kinevezett juttatása a polgármester fizetézmények tanácsának összeté- és választott tisztségviselői ju- tésének eddigi 8%-a helyett
telét. A következő pontban a tes- talmazásának egész választási legyen meghatározott ös�tület hivatalosan is meghirdette ciklus idejére szóló alapelveiről szeg, mégpedig 230 euró. Az
a Szabadidőközpont igazgatói is. Az eddigi gyakorlat az volt, MKP frakciója ezt a javaslatot
pályázatát, s megszabta a poszt hogy a polgármester fizetésével nem tudta elfogadni, hiszen
együtt az alpolgármester bére- ez évente legalább 5 400 euró
zéséről évente legalább egyszer többletköltséggel
terhelné
szavazott az önkormányzat. A meg a város költségvetését,
községi
önkormányzatokról amelyet először valahonnan
szóló törvény utolsó módo- el kellene vonnunk, és amit
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
sítása a polgármester kizáró- más, ennél fontosabb célokra
•Vedenie úverového účtu zadarmo
lagos jogkörébe helyezte az is költhetne az önkormányzat.
•Garantované splátky až do konca splácania
alpolgármester
kinevezését, A nap egyik leghosszabbnak
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
munkatöltetének meghatáro- ígérkező megszavazásra váró
Nie je úrok ako úrok!
zását és azt, hogy milyen kö- pontja a szakbizottságok ös�Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)
rülmények között helyettesíti a szetétele volt. Tíz bizottsági
polgármestert. Ennél a pontnál elnök várta, hogy felsorolja,
( 0907 771 903 www.mojepozicky.sk
a független frakcióból Angyal illetve megindokolja bizott-

Hypopôžička
na čokoľvek

sága személyi összetételét. Az
új önkormányzat alakuló ülése
folyamán létrehozott tanácsadó,
kezdeményező és ellenőrző feladattal rendelkező városi tanács
inkább politikai testület, mivel
összetételében a törvény garantálja a képviselő-testületbe
jutott politikai pártok és független képviselők arányát. Ezzel
ellentétben a szakbizottságok
már szakmai tanácsadó testületek, amelyek szakmailag segítik
a képviselő-testület munkáját.
Természetesen ennél a pontnál
is akadtak viták, azonban a képviselők végül elfogadták minden
bizottsági elnök javaslatát azokról a személyekről, akikkel az
általuk vezetett szakbizottságban dolgozni kívánnak az előttünk álló négyéves időszakban.
A tárgyalás következő pontjaiban a város főellenőre tartott
beszámolót az elmúlt év folya-

mán tartott ellenőrzésekről,
valamint néhány vagyonjogi
beadványról határozott a testület. Határoztunk a „Gúta
város stratégiai dokumentuma – Gúta város gazdasági és
szociális fejlesztésének programja” dokumentum érvényességének meghosszabbításáról,
amely mindamellett, hogy a
város hosszú távú gazdasági
és szociális fejlődésének lehetőségeit, valamint elemzéseket
és célkitűzéseket tartalmaz,
kötelező melléklete az EU-hoz
beadott pályázati kérvényeknek is.
A következő pontban a polgármester tájékoztatott a közelgő,
családvédelemről szóló népszavazás szervezési kérdéseiről, annak bebiztosításáról, valamint az utolsó időszakban a
város által benyújtott pénzügyi
támogatási kérelmekről.
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Az első világháború kitörésekor a hadviselő felek közül az Osztrák-Magyar Monarchia

sen nincs kedvem levelet írni,
hanem lefekszem aludni. Ma
három napja volt egy érdekes
kalandom az orosz tábor felett.
Leírom, tán érdekelni fogja.
„Turul” nevű gépembe beszereltünk egy drótnélküli távírót.
(Azt hiszem, anyusnak írt leve-

ben vagy hosszabban és milyen
irányba lőjenek a mi mozsaraink. Kitűnő napunk volt. Egyik
muszka ágyú a másik után vált
harcképtelenné. Még a muníciós kocsikat is összelődöztük! Úgy látszik, nem tetszett
a szomszédéknak, hogy még a

mem. Hirtelen kihajoltam a
gépből és egy kis fehér felhőcskét láttam öt- hatszáz méter
mélyen magam alatt. Tudtam,
hogy hányat ütött az óra! Nem
ijedtünk meg, mert a magasságmérő 1900 métert mutatott.
Figyelni kezdtem a felhőcskéket. Folyton közelebb jöttek,
a puffogás meg dörgéssé vált.
Sűrűn egymásután robbantak
a srapnelek alattam, mellettem
és fölöttem. Már a gép is kapott
sebet az „apparáttestbe” hátul,
a magassági kormánynál. A
jobb szárnyvéget szintén meg-

lemben már említettem.) Ezzel
az újfajta (?) szerkezettel járok
mostanában „visavit táncoltatni”!
Szép, napos délutánunk volt.
Vígan szálltunk föl a gépbe a
megfigyelő tisztemmel. Egy jó
félórai körözés után 1800 méterre emelkedtünk és átmentünk a muszka tüzérség fölé,
ahonnan vígan kopogtatta a
„beobachterem”, hogy rövideb-

legelrejtettebb tüzérállásukat is
legrosszabb esetben harmadik
lövésre a nyakukra dönti a mozsárbomba! Látták, hogy itt az
én „Turul” nevű madaram viszi
a gibic-szerepet. Tompa pattanást hallottam, azt hittem, hogy
a gépemen törött vagy pattant
el valami. Érdeklődve pislogtam mindenfelé, de nem láttam
semmit. Egy újabb és erősebb
puffanás vonta magára a figyel-

tépte a srapnelszilánk. Menekülnünk kellett! Teljes gázt
adtam a motornak, hogy gyorsabban szabaduljunk ebből a
veszedelmes helyzetből. A gépemet elég gyors szélirányba
fordítva egykettőre kifutottunk
a „srapnelesőből”. A dörgés is
lassan lecsillapodott. Hátranéztem. Egész kis felhősor mutatta
az utunkat. Természetesen óvatosabbak lettünk és a saját ál-

rendelkezett a leggyengébb légierővel, mivel elsősorban a hadiflotta fejlesztését tartotta a legfontosabbnak a hadvezetés. Légierővel egyébként is csak a „közös” k. und k. hadsereg rendelkezett,
a magyar nem. Ennek ellenére a hadipilótáknak több mint a fele magyar volt. A hadseregben
uralkodó meglehetősen konzervatív elvekre és szokásokra vall, hogy – legalábbis a háború kezdetekor – magukra a pilótákra, akik jó esetben csak altiszti rangot viseltek, mint alsóbbrendű katonákra, úgy tekintettek, mint afféle gépjárművezetőkre, akiknek a feladata a repülőgép vezetése.

Minden gépen tiszti rangban
lévő megfigyelő is helyet foglalt. Amint az az alábbi élménybeszámolóból is kitűnik,
a háború első szakaszában a
repülőgépeket csak légi megfigyelésre és felderítésre, a tűzérség lőpontosságának a fentről
történő irányítására, esetleg az
ellenség hátországában végzendő ún. zavaró repülésekre
használták, a bombázásokra és
a légi harcokra csak a háború
későbbi szakaszában került sor.
Érdekességként még ide kívánkozik, hogy az első repülőgépgyárak nagyobb asztalos- és
bútorüzemekből alakultak ki,
mivel az akkori repülők még
fából készültek és viaszosvászon bevonatúak voltak. Kovács Zénó komáromi pilóta
(nevét a továbbiakban Kovách
alakban írták) valószínűleg az
Aviatik repülőgéptípussal repült, amelynek több változata
is szolgált a galíciai fronton.
Alábbi levelét, amelyet a sorozat negyedik részeként közölt
hasábjain a Komáromi Ujság
1915. február 18. száma, egy
komáromi ismerősének, Tomcsányi Lipótnak címezte, és
többek között az alábbi történet
áll benne:
....Mostanában nap-nap után
repültem. Itt még nagyon rossz
idő van. Folyton szeles és oly
örvényes a levegő, hogy egy
három-négy órás repülés testileg, lelkileg tökéletesen kimerít. Vannak azután napok, mikor légi kalandjaink is akadnak,
amelyek aztán a legnagyobb
legénykedés mellett is erősen
előveszik az ember idegeit.
Egy ilyen út után természete-

Felét fizetjük
a vonatjegynek,
ha munkába
járunk

lásaink fölött maradva küldözgettük a bosszantó bombákat.
De azért mikor hazatérve szerencsésen földet értem, istók
uccse jól éreztem magam. Egy
tüzérkapitány jelentése szerint,
aki a küszködésünket alulról
végignézte, legalább nyolcvan
srapnelt lőttek ránk a muszkák!
Gondolhatja, kedves bácsi,
hogy az ilyen kis esetből levonom a konzekvenciát. Nem
gondoltam volna, hogy ezek a
bestiák oly pontosan lőjenek,
olyan nagy magasságra. Most
tudom, hogy várnak rám (elég

gyakori vendégük vagyok),
óvatosabb leszek egy darabig.
Elvégre a mi állásaink fölül is
jól látjuk a tüzelés eredményét
és így nem teszem ki magam
annak a komikus(?) jelenetnek,
hogy a muszkák kössék meg a
nyakkendőm!
Zénó”
(Folytatása következik)
Közreadja: Németh István

Nyilvános levélféle az egészségügyi biztosítóhoz

Csak az egészséges ügyfél a jó ügyfél?
Emberünk, aki történetesen
asszony, levelet kapott az
egészségügyi biztosítójától.
Ebben felhívják szíves figyelmét, hogy az utóbbi időben már többezer eurójába
került a biztosítónak, ezért
mérlegelnie kellene, vajon
mindazon gyógyszerekre és
kivizsgálásokra szüksége-e
volt/van, melyeket előírtak
számára.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az érintett több
mint húsz éve vállalkozó és
hiánytalanul fizeti a biztosítási díjat. Ez alatt az idő alatt,
a tavalyi évig a biztosítónak
szinte fillérjébe, illetve centjébe sem került, mert nem
volt beteges. Érdekes, de annál jellemzőbb módon ez a

biztosítót nem zavarta, nem
reklamált, hogy önnek kedves
ügyfél, ilyen és ilyen megelőző vizsgálatokra van joga,
ugyan törődjön már egy kicsit
többet az egészségével. Amikor aztán előkelő kifejezéssel
élve onkológiai páciens lett,
egyszerűbben és közérthetőbben szólva rákos daganatot
diagnosztizáltak nála, természetesen kivizsgálások és kezelések egész sorára szorult
és szorul jelenleg is. Tekintettel arra, hogy rákot szimulálni nem lehet, s az ilyenkor
szokásos kivizsgálások és kezelések csak és kizárólag kezelőorvosi javaslatra történnek, betegünknek a biztosító
„ajánlásával” szemben nem
sok mérlegelésre van lehető-

sége. Illetve egy választása
mégis van: vagy aláveti magát a fájdalmakkal és mellékhatásokkal járó kezelésnek,
vagy megkímélve a biztosítót a kiadásoktól, rájuk hagyományozva az évek során
befizetett egészségbiztosítási
összeget, szép csendben várja
a halált. A dolog pikantériája, hogy mindezt a biztosítónak kéne a leginkább tudnia,
hiszen a kezelések összege
mellett náluk tételesen szerepelnek az előírt gyógyszerek
és kivizsgálások is, amiből
ugye teljesen egyértelmű,
hogy az illető nem képzelt
betegségekkel boldogítja az
orvosokat. Érezhetnek azért
ilyenkor némi bizonytalanságot az utasítást végrehajtó

és a személyre szóló elektronikus levelet megfogalmazó alkalmazottak is, mert a
levél végén az a megjegyzés
olvasható, hogy nem kell rá
válaszolni. Hogy aztán azt,
aki ezzel a diagnózissal ilyen
levelet kap, pillanatnyi fizikai
és lelki állapotától függően
miként érinti annak tatalma,
azt minden jóérzésű ember
elképzelheti. Ezért íródtak és
kerültek közzétételre ezek a
gondolatok ilyen formában,
nem az azt esetleg olvasatlanul papírkosárba hajító biztosítói alkalmazottnak, hanem inkább a sorstársaknak
szánva.
„Csak a halott indián a jó indián” – maradt fenn a szállóigévé vált hírhedt mondat, mely

állítólag Philip Henry Sheridan, az észak-amerikai polgárháború (1861–1865) hőse,
az uniós haderők parancsnokának nevéhez kötődik. Nos,
feltehetően az egészségügyi
biztosítók filozófiája szerint
ezzel szemben csak a makkegészséges ügyfél a jó ügyfél,
aki a biztosítónak és a biztosítónál hagyja az általa, vagy
utána befizetett összeget, ahelyett, hogy valamely komoly
betegséggel terhelné annak
kasszáját. S még szomorúbb
és egyben felháborítóbb elképzelni, mi történik akkor,
ha az ügyfélnek ilyen helyzetben ráadásul tartozása van a
biztosítóval szemben...
Ennyit a humánumról.
-nkzs-

Hétfőtől a munkába járó dolgozók 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg
vasúti menetjegyeiket. A kedvezményre a belföldi vasúti
közlekedés
másodosztályú
szerelvényeit igénybe vevő,
heti- és havijeggyel rendelkező dolgozók jogosultak.
A kedvezményt minden, a belföldi vasúti közlekedés szerelvényeinek 2. osztályán utazó,
heti vagy havi pályabérlettel
rendelkező utas, alkalmazott
vagy iparengedéllyel rendelkező kisvállalkozó egyaránt
igénybe veheti. A kedvezmény
kizárólag az állami vasúti közlekedési vállalatokra, tehát az
állami támogatással működő
vasúti személyszállításra vonatkozik. Mindez a lakosság
életszínvonalának
javítását
szolgáló szociális-gazdasági
csomag tizedik megvalósított
intézkedése, mely az államnak 1,35 millió eurójába kerül
majd. A jövedelemkiesést az
állam az utasok növekvő létszámából származó bevétellel kívánja fedezni. Az eddigi
kedvezmény hetijegy esetében
35%, havijegy esetében pedig
45% volt.
– A kormány következetesen
teljesíti a szociális-gazdasági
csomagban elfogadott intézkedéseket – erősítette meg
Robert Fico kormányfő. – Valószínűleg két hónap múlva
a következő szociális csomagot is nyilvánosságra hozzuk,
amelyik talán még az elsőtől is
érdekesebb lesz, csak meg kell
várnunk a pénzügyi fedezetről
szóló döntést – tette hozzá.

Fogatlan
szabályozás?

Az egészségügyi minisztérium
szigorítani kívánja az orvosi
rendelőkben különböző jogcímen kérhető díjakat. Hogy ez
a valóságban mennyire sikerül,
az egyrészt vita tárgyát képezi,
másrészt a gyakorlat mutatja
majd meg. A díjakat a megyéknek kellene jóváhagyniuk, kérdés viszont, hogy mennyire
hagyatkoznak az orvosok javaslatára.
Némely eddig használatos
díjak megszűnnek, így nem
kérhet pénzt az orvos a beteg
soron kívüli előnyben részesítéséért, a gyógyszer, illetve
a gyógyászati segédeszköz
receptjének és a szakorvosi beutalónak a kiállításáért,
valamint a gyógyfürdői kezelés ajánlásáért, tehát azokért
a műveletekért, melyeket a
biztosító fizet neki. A gépjármű-vezetői
jogosítványhoz
szükséges alkalmassági orvosi
ellenőrzésért és a fegyvertartási engedélyhez szükséges
igazolásért továbbra is fizetni
kell. Az ellenzék szerint azonban a törvény csak azt határozza meg, hogy miért nem lehet
pénzt kérni, arról viszont már
nem szól, hogy miért lehet. S
az eddigi példák alapján a kapzsiság és az ötletesség határtalan, hallottunk már telefonfeltöltési díjról, egy pohár víz
elfogyasztása után felszámolt
díjról, mindjárt a rendelőintézetbe történő belépéskor „önként” fizetett adminisztrációs
hozzájárulásról és sok egyébről is. Félő, hogy a megyei
hivatalnokoknak nem lesz elég
kapacitásuk a valóban reális
árak meghatározására, s azok
betartásának ellenőrzésére, vélik a törvény bírálói.
-zsu-
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Emberéleteket mentett a buszsofőr lélekjelenléte
Csütörtökön a reggeli órákban Komáromból indult az a buszjárat, amely Megyercset és Keszegfalvát érintve, Gútán keresztül haladt volna végállomására, Szímőre. Hajabács Róbert, az
autóbusz sofőre mintegy húsz iskolásgyermeket és egy felnőtt
utast szállított. A stagnócai kanyartól Csergő felé vezető úton
vette észre, hogy a vele szemben haladó kamion furcsán imbolyogva áttér az ő sávjába. Sok ideje nem maradt, a frontális ütközés elkerülése végett lehajtott az útról. Így kerülte el a
minden bizonnyal emberáldozatokat is követelő ütközést.
A sofőr lélekjelenlétét igazolja, kukorica az úttestre szóródott.
hogy a másodpercek tört része Több mint hat órán át tartott a
alatt olyan helyet talált, ahol el- rendőrség helyszínelése, illetve
kerülve a mély árkokat a busz az úttest letakarítása.
talpon maradt, azaz nem dőlt az A Szlovák Autóbuszközlekeoldalára.
dési Vállalat pótbuszt küldött
A csehországi kamion 24 éves az utasok elszállításra, így a
sofőre már késve eszmélt fel a nebulók kis késéssel ugyan, de
mikroálomból, kocsija „beol- részt vehettek a féléves bizolózott”, s a szalagkorlátot leta- nyítványok átvételén. A gyererolva oldalára dőlt. Szerencsé- kek, akik kisebb sokkal élték át
re a sofőr is sérülések nélkül a balesetet, minden bizonnyal a
úszta meg a karambolt, viszont figyelem központjába kerültek
a nyergesvontató többtonnás az osztályokban.
szállítmánya, az ömlesztett
(foto: JOJ)

Hozzászólás,
avagy
M i é rt mag yar i sk o l á b a ?
„Felemás beszéd felemás lélek jele.” (Kodály Zoltán)

Elkezdődött a gyermekek iskolába való beíratása, s csakhamar
itt lesz az óvodába való beíratás
ideje is. Éppen ezért hadd ajánlom mind a szülők és nagyszülők, mind pedig a pedagógus
kollégák figyelmébe Kodály
Zoltánnak – számomra minden
idők legjelesebb magyar nevelőjének – néhány örökérvényű
„tanítását”.
Kodály Zoltán írja: „A nemzetnevelés már az óvodában
kezdődik (…). Az óvoda nemzetnevelő hivatása: a tudatalatti
magyarság alapköveit lerakni.
(…) Az alapkövek közül három emelkedik ki: a beszéd, az
ének, a mozdulat. (…) A zene és
testmozgás szerves kapcsolata:
énekes játék a szabad ég alatt,
ősidők óta a gyermek életének
legfőbb öröme (…) aki nem játszotta gyermekkorában e játékokat, annyival is kevésbé magyar.
Egy csomó jellegzetesen magyar
testmozdulat, szólás-, hanglejtésforma, dallam: kimaradt lelki
életének építőanyagából.”
Továbbá: én abban is Kodály
Zoltánnak hiszek, hogy a gyermeket „nem volna szabad anyanyelvén kívül más nyelvre tanítani, mielőtt azt tudatosan nem
bírja, tehát tízéves kora előtt.
A többnyelvű gyermek végül
egyiket sem tudja igazán.” Nekünk, kisebbségben élőknek

nem kell túl messzire mennünk
ahhoz, hogy Kodály igazáról
meggyőződjünk. A „közegnek”
– horcsicásos, tocsenásos, preukázos, kontrolára járós, zsuvis
stb. világunknak –, amelyben
élünk, az anyanyelven történő
művelődés háttérbe szorulásának, sajnos, már lépten nyomon
érezhető a hatása: egyre fogyatékosabb anyanyelvtudásunk,
mi több: ezáltal nemzeti tudatunk is. Ennek az önpusztításnak legfőbb gerjesztői azok a
szülők, akik a hazugságtól – miszerint: ha gyermekét a többség
nyelvén oktató-nevelő intézménybe járatja, „az majd jobban érvényesül” – félrevezetve
gyermeküktől megtagadják a
magyar iskolát. Jómagam azok
közül való vagyok, akik a hontalanság éveiben lettek kisiskolások. Tőlünk nem a szüleink,
hanem a korszak gyalázatos politikája tagadta meg (egy időre)
az anyanyelvünkön való tanulás lehetőségét, ránk zúdítva a
„semmit sem értek” rémületét,
a bizonytalanság érzését, az álmatlan éjszakákat. Ennek okán
bátorkodom így fogalmazni:
Minden szülőnek tudatosítania kell: a gyermeket idegen
nevelési vagy tanítási nyelvű
intézménybe
kényszeríteni,
megtagadni tőle a mindenkinek
kijáró alapvető emberi jogokat:

Sikeres felvidékiek

Csaknem hetven jelentkező vett részt azon az esszéíró pályázaton, amelyet 19. alkalommal hirdettek meg a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. A pályázatot a budapesti Magyarság
Házában értékelték ki.
Az alapiskolások kategóriá- csó Dorottya, harmadik az Ipajában harmadik lett a hetényi ri Szakközépiskolából Baráth
Lucza Ákos és Rancsó Kamil- György és Kosár Dávid (róluk
la, dicséretben részesült Ko- lapunk múlt heti számában már
tiers Ráhel. A középiskolások írtunk). Dicséretben részesült
kategóriájában második lett Molnár Rudolf és Rancsó Máté
a Selye János Gimnáziumból (SJG), illetve Vasi Zsuzsanna
Androvics Franciska és Ran- (ISZ).

Valentin bál
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a természetes fejlődés, az
anyanyelven való tanulás
és művelődés jogát: ma is
kifejezetten bűn! Mindezek
ellenére számomra is természetes, hogy a „kisebbségi” – már csak önbecsülése
miatt is – tanulja és majd
felnőtt korára fokozatosan
sajátítsa el a többség nyelvét. De! Azt is tudatosítani
kellene már, hogy gyermekeink sikeres életútját eddig
sem, az Európai Unióba lépésünk óta pedig végképp
nem a szlovák nyelv ilyen
vagy olyan szinten való
tudása, hanem – mint az
Comenius óta köztudott, –
csakis az anyanyelven elsajátítható naprakész alapos
tudás határozza meg. Tehát:
az idegen nyelveknek (minden belemagyarázás ellenére) – ideértve a szlovákot
is – elsajátíttatása (nem az
óvoda, hanem) az iskola

feladata!
Hadd idézem újfent Kodály tanár úr tanítását: „Az
idegen nyelvekről nem
mondhatunk le. Sőt arra
kell törekednünk, hogy legalább egyet minden művelt
magyar tökéletesen tudjon.
De használjuk fel idegen
nyelvtudásunkat arra, hogy
vele magyar nyelvtudásunk
nyerjen, ne veszítsen. (…)
Mielőtt (…) arra törekszünk, hogy az angolt angolosan, a németet németesen
beszéljük: próbáljuk meg a
magyart magyarosan, minden idegen mellékíz nélkül
beszélni.
Ha nyelvünk harangszavát
repedt fazékká engedjük
zülleszteni, ne csodálkozzunk, ha senki sem hallgat
ránk, és elmerülünk a népek
tengerében.”
Stirber Lajos
nyugalmazott pedagógus

A németnyelv-oktatás
sikerei
A Selye János Gimnázium három tanulója vett részt a ja-

nuár 12-én megrendezett német nyelvi olimpia járási fordulóján. Juhász Anikó (IV. D) kategóriájában a második
helyet szerezte meg. A II.D osztály tanulója, Elek Fanni
Mária rendkívül jól szerepelt, kategóriájának győztese lett, s így részt vehet a verseny kerületi fordulóján.
Kovarčík Sára, iskolánk terciós diákja, aki 2014 novemberében – megnyerve kategóriájában a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Gimnáziumban megrendezett nyelvi
versenyt – vándorserleggel tért haza. Sára kiváló teljesítményt nyújtott a járási német olimpián is és benevezett a
kerületi olimpiára. Két tanuló, Fábián Rita a III. D-ből és
Šarai Tamás a IV. A-ból egyenesen a kerületi versenybe
kapcsolódnak be. A diákok és tanáraik egyaránt büszkék
a versenyzők kitűnő nyelvtudására.
SJG

Forradalom
és szabadságharc

Évről évre március 15-én emlékezünk meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Akár jelzésértékű is lehet a szlovák kormányfő döntése, amely élve kormányzó többségével, gyorsított eljárású
törvénymódosítással március 15-én nyitná meg a nyugdíjbiztosítás
második pillérét. A forradalmat az jelentheti, hogy a 2015 januárjától
folyósított, katasztrofálisan alacsony, esetenként 30-40 eurónyi összegű nyugdíjakat látva, a biztosítottak a megnyitást követően tömegesen hagyhatják el a nyugdíjbiztosítás 2. pillérét. A szabadságot pedig
az jelentheti, hogy a méltánytalanul alacsony nyugdíjfolyósítás és a
rendszer negyedik megnyitása nyomán, a második pillérben résztvevők ezúttal az első igazi tapasztalatot követően maguk dönthetik el,
elhagyják-e a nyugdíjbiztosítás második pillérét, visszalépnek-e az
állami garanciával működő első pillérbe, vagy sem. A rendszer első
három megnyitásakor, gyakorlati tapasztalat hiányában, viszonylag
kevesen éltek a váltás lehetőségével.
A magán nyugdíjszámlákon vezetett, tőkefedezetű nyugdíjpillért Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban is államosították
védve a tömegeket, akik alacsony jövedelmük folytán, a nyugdíjkorhatárt betöltve alamizsnára, vagy még arra sem számíthatnak. Sőt,
maga a rendszer megálmodója, José Piňera hazájában, Chilében is
államosították a nyugdíjbiztosítás második pillérét. Izlandon nemcsak
a nyugdíjbiztosítást, hanem szinte az egész pénzügyi rendszert államosították, védve ezzel a széles tömegek érdekeit. Emellett Izlandon
az egy főre jutó hazai össztermék 2009 óta folyamatosan nő, tartósan
az EU-28-ak átlaga és az eurózóna átlaga feletti értéket mutat. Izland
tehát gazdasági helyzetét, a pénzügyi fegyelmet vizsgálva, kontinensünk egészséges magjába tartozik.
Fico a fentieknél rafináltabb, kifinomultabb stílusa folytán megvárta
a számára kínálkozó alkalmat, amikor a rendszer államosítás nélkül,
mintegy a polgárok akaratából omlik össze. Ezt az alkalmat pedig
tálcán nyújtották neki a biztosítók, melyek kiváró, óvatos stratégiája okozta a második pillérben takarékoskodók jogos felháborodását
2015 kezdetén. Fico csak pöccint egyet a kártyaváron, csupán annyit
tesz majd, hogy az átlagbér alatti jövedelemmel rendelkezők számára
nyomatékosan ajánlani fogja a 2. pillér elhagyását. Mivel az egyetlen
kormányzó párt, a Smer közvélemény-kutatási adatok alapján formálja politikáját, ezen belül szakpolitikáját is, mérget vehetünk rá, hogy
a kormányfőnek igaza lesz, és a második pillérben takarékoskodó
másfél millió ember döntő többsége, az átlagbér alatt kereső közel
egymillió polgár elhagyja majd a második pillért. Azokat, akik eddig
rendületlenül hittek a második pillérben, maga a 2004-es szlovákiai
nyugdíjreform alkotója, a vonatkozó törvények beterjesztője, Ľudovít
Kaník tétova megnyilvánulásai bizonytalanították el. Bevallotta, hogy
tarthatatlan a helyzet, ám szerinte minden baj okozója a mai kormány,
Fico első kormánya, valamint a 2008-ban begyűrűzött gazdasági válság. A rendszer gyakori megnyitása, a nyugdíjkifizetések szabályozásáról szóló törvény késése, valamint a második pillérbe irányuló
nyugdíjjárulék-hányad 9 százalékról 4 százalékra történő csökkentése
okozta a rendszer instabilitását. Radičová kormányában Jozef Mihál
szociális miniszter előterjesztette volna a nyugdíjkifizetésekről szóló törvény javaslatát, ám erre már nem maradt ideje. Azt már elhallgatta, hogy a részvénypiacok bizonytalansága, kiszámíthatatlansága
okozta azt, hogy a második pillérben takarékoskodók döntő többsége
a kockázat nélküli, az állam által garantált, államkötvényeken alapuló alapokban tartja nyugdíj-megtakarításait. Ez pedig hosszabb távon
azt eredményezi, hogy az első és a második pillérből származó havi
nyugdíjkifizetés összege alacsonyabb lehet, mint azok nyugdíja, akik
az első pillérben maradnak.
2004-ben minden tapasztalat nélkül azért szavazott a párt a nyugdíjreform mellett, mert az első pillér, a kirovó-átutaló stratégia az idő előrehaladtával egyre nagyobb erőfeszítések árán lesz csak fenntartható.
Fenntartható, ám a demográfiai mutatók folyamatos romlásával kevesebb ember fogja eltartani a nyugdíjasok egyre növekvő tömegét. Vagyis fenntartható lesz, ám a járulékterhek idővel megnőnek. Ehhez pedig
elengedhetetlen lesz a középosztály szolidáris hozzáállása. A második
pillér fokozatosan lecsupaszított rendszerét komoly erőfeszítések árán
lehet csupán rendbe hozni. Ehhez elsősorban vissza kellene állítani a
járulékbefizetés kiegyensúlyozott rendszerét a két pillér között. Haladéktalanul el kellene fogadni a nyugdíjkifizetés szabályozásáról szóló
törvényt. Amennyiben mindezekre nem lesz meg a politikai szándék,
a második pillérben csupán azok maradnak, akik jóval az átlagbér felett keresnek. A magánszámlákon takarékoskodók száma tehát alaposan
lecsökken. Hogy ilyen körülmények között a rendszer mennyire lesz
fenntartható, azt nehéz megjósolni. Minden jel arra mutat, hogy a magánszámlákon alapuló nyugdíjbiztosítás lassú megszűnése kezdődhet
el, a fent leírt fejlemények ezt jelzik előre. Más országokhoz képest a
különbség csupán annyi, hogy mindez kifinomultabb, kevésbé drasztikus módszerekkel történik meg.
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke
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Növényvédelem

Gömöri Kovács István szlovákiai
magyar költő versét idézzük:

Gyümölcsfák fiatalítása

Kertészeti tanácsként elmondható, hogy fafajtánként eljön
az az idő, hogy a gyümölcsfáink elöregszenek. A kivágást
azonban elkerülhetjük, ha erőteljes visszametszéssel, vagyis
csonkolással hajtásnövekedésre serkentjük a fiatalítani kívánt öreg fákat.
A metszés hiánya ugyanis
gyorsítja a fák öregedését és az
visszafordíthatatlanná válik.

Mindig vegyük azonban figyelembe, amikor egy fa megtartásáról vagy kivágásáról döntünk, hogy milyen fáról van
szó, mert például egy 20-25
éves tölgyfa még fiatal fának
számít, de egy ugyanilyen korú
gyümölcsfa már öregnek. A
gyümölcsfákon például megfigyelhető, hogy ha elmaradnak
a metszések, akkor a termőrészek csak a fa tetején találhatóak meg, ott is elég ritkán. A
vastagabb ágakból nem indul
fiatalabb vessző, és a fa elkezd
kopaszodni, levelet is csak a fa
tetején találunk.
El kell fogadnunk azt a kertészeti tanácsot, hogy a fiatalítás
legjobb időpontja a tavaszi
metszés, igaz ezzel elveszthetjük az idei termés legjavát.
Így sokan megvárják a termés

beérését és akkor csonkolják
vissza a fákat. Igaz ez nem nagyon jó a fának, de ha a megfelelő sebkezelés megtörténik,
akkor túl nagy problémát nem
okozunk.
A télutói, illetve tavaszi ifjítás
egy kicsit humánusabb megoldás.
Fák esetében a koronaágakat
nyugodtan visszavághatjuk a
felére. A legtöbb fa egy ilyen
csonkolás
után gyorsan
újrahajt, de
ha egy vastagabb törzset
vágunk le, akkor több időre
van a fának
szüksége,
hogy az alvó
rügyei kihajtsanak.
A sebek lezárásáról soha
ne feledkezzünk
meg,
mert a fa életében ez a csonkolás olyan, mintha egy műtétet
végeztünk volna a seb bevarrása nélkül.
Azzal, hogy nagy ágakat vágtunk le a fáról, még csak a
fiatalítás kezdeténél tartunk,
hiszen a fiatalítás többéves folyamat. A fa életében most egy
új fiatal ágrendszer kialakítása
fog elkezdődni. A visszavágással, vagyis csonkolással
megszüntettük a gyökér és a
lombkorona közötti egyensúlyt, így a nagy gyökértömeg
rengeteg vízhajtást fog hozni.
Ilyenkor nagyon fontos a hajtásválogatás.
Ki kell válogatni a hajtások
közül, hogy melyik ágból szeretnénk idővel vastag ágakat
nevelni és melyek azok, amiket eltávolítunk. Ne sajnáljuk

Mezey László rejtvénye

Téli vers

ezeket a vízhajtásokat, mert
ha sokat hagyunk meg belőlük, akkor egymás kárára növekszenek.
Eleinte furcsán fog kinézni a
fa a kis koronájával, de idővel
egy életerős fa áll majd a régi
kivágásra szánt fa helyén, ha
megfogadják a fenti kertészeti
tanácsokat.
Soha nem szabad összekeverni az ifjító metszést a ritkítóval. Az ifjító metszéssel jelentős mennyiséget elveszünk az
öreg fák koronájából, és akkor
van rá szükség, ha már alig
hoz új hajtásokat a fa, egyúttal elkezd felkopaszodni, a
termései pedig elcsökevényesednek. Az ifjító metszéssel új
hajtások nevelésére késztetjük a gyümölcsfákat; egy-két
éven belül pedig a gyümölcsök minősége is észrevehetően javul. Tehát mielőtt nekilátunk a tényleges ifjításnak,
első lépésben mindenképpen
meg kell ritkítanunk a teljes
koronát, hogy legyen elég
helyünk a munkavégzéshez.
Ezután következik a klasszikus értelemben vett ifjítás: az
időközben elágazott vázágakon válasszuk ki azt az irányt,
amelyet előnyösebbnek tartunk; és a többi ágrészt távolítsuk el. A vázágak végét is le
kell vágni, a már megismert
szabály szerint: a sudár leendő
csúcsát és a vázágak csúcsait
összekötő háromszög felső
szöge 120°-os legyen. Tovább
serkenthetjük a termőrészek
kinevelését, ha emellett még
az öreg, nem termő ágrészeket és a többi, zavaró ágat is
eltávolítjuk.

Megőszültek a hegyek,
Fehérek a dombok,
Fehér virág lepte el
A vadszilva-bokrot.
Néma torkú madarak
Rövidet repülnek,
Halványabb a színe is
A lobbanó tűznek.
Havas fenyő csendesen
Ringatja a fátylát,
Riadt szemű őzike
Keresi a párját...
A befejező versszak a rejtvényben.

A januári megfejtéseket február 10-ig
kérjük eljuttatni
a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

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!

A nemesócsai Polgár temetkezési vállalat felvesz sírásókat
Nemesócsáról és környékéről.
Gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezők előnyben.
Jelentkezni a 0905 252 715-ös telefonszámon lehet,
vagy személyesen a nemesócsai üzletben.

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

Apliko+

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Próbáljon most mással foglalkozni és ne azon törje a fejét, hogy mi lesz ha … Gondjai most ugyan
komolynak tűnnek, de hamarosan egyik pillanatról a másikra megoldódnak majd és nemsokára már nem is érti, hogyan adhatta át magát
ennyire az aggodalmaknak.
HALAK (február 21. – március 20.) Meglepő pontossággal tudja eltalálni mások legfájóbb pontját. Ezt a képességét nemcsak arra
használhatja, hogy céljait elérje, hanem segíthet is vele másoknak,
különösen családtagjainak. Egy kis bátorítással és őszintén kimutatott szeretettel begyógyíthatja azokat a sebeket, amelyektől olyan
sokat szenvednek szerettei.
KOS (március 21. – április 20.) Ez a hét kiválóan alkalmas arra,
hogy megfeledkezzen a rutinfeladatok szürkeségéről és valami
egészen szokatlanba és újba vesse bele magát. Barátai vagy kedvese ehhez kiváló társak lehetnek.
BIKA (április 21. – május 20.) Nagyon figyeljen oda, hogy saját egyéniségének mi felel meg és ebből ne engedjen, hajlamos ugyanis alárendelni saját szükségleteit egy nagyobb közösség, például a család igényeinek. Bizonyos mértékig ez helyes és elfogadható is, de az utóbbi
időben mintha már szervezete is jelezné, hogy túl sokat áldoz magából.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Szellemi inspirációra vágyik, kulturális eseményre, színházba vagy legalábbis moziba. Segítsen párjának
eleget tenni kötelezettségeinek és ő azután boldogan osztja meg önnel
az új élményeket. Mindenképp beszéljen vele gondolatairól, érzéseiről,
amelyeket az újonnan szerzett tapasztalatok keltettek önben.
RÁK (június 22. – július 22.) Belső békéje és szeretetteljes viszonyulása embertársaihoz hasonló reakciókat vált ki belőlük is
önnel szemben. Nem csoda, hiszen mindig azt kapjuk vissza, ami
belőlünk árad. Őszinte és gyakorlati szintű segítőkészségével önmagán is segíthet most.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Energiaszintje a plafonon van. Úgy érzi, bármit képes megtenni, amit csak elvárnak
öntől. Arra azért ügyeljen, hogy ezek az elvárások az ön igényeinek is megfeleljenek, mert csak akkor tudja be is fejezni, amit
elkezdett.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Most érzi igazán, hogy
hosszú a tél. Kevesebb az energiája, valahogy mindennek nehezebb nekikezdeni. Ezen könnyedén segíthet, ha a hűvös ellenére is
sokat tartózkodik a szabadban. Egy kirándulás kettesben a párjával
egyébként is kellemes fordulatot hozhat a kapcsolatukba.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Úgy érezheti, túl kevés inger éri, pedig másoknak mindez talán még sok is lenne. Érdeklődését új dolgok vagy emberek megismerésével tudja most leghatékonyabban lekötni, úgyhogy utazzon vagy legalább menjen emberek
közé, szórakozzon!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Jólesik most otthon tölteni az estéket családjával. Kiváló alkalom ez a régről összegyűlt
dolgok rendezgetésére. Ez talán szentimentális hangulatba hozza
majd és gyerekkori emlékeket ébreszt. Nyugodtan ossza meg ezeket szeretteivel, mesélje el, mit hogyan élt meg.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ügyeljen rá, hogy a borúsabb időszakban is elegendő napfény érje. Ha az időjárás ezt nem teszi
lehetővé, vegyen egy szoláriumbérletet és úgy pótolja az önnek oly
fontos fényt. Egy kis kényeztetés egyébként sem árt most, ha elégedett
a külsejével, belső egyensúlyát is könnyebb megtalálnia.
BAK (december 22. – január 20.) Kedvese valószínűleg neheztelne önre, ha azt mondaná, hogy ön pedig előre szólt. Annak ellenére, hogy igaza van, jobb, ha ezt most nem hangoztatja. Párja úgyis
pontosan tudja és magában megfogadta, hogy ezentúl jobban odafigyel az ön véleményére.
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Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:

I ÖNT
RABUL EJT ALÁDJÁT!
ÉS A CS

Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.
Érdeklődjön:

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása:
3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Illusztrációs fotó.

Gúta,

Az új ŠKODA Fabia Combi

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

Ismerkedjen meg a legtágasabb autóval a saját kategóriájában. Az új ŠKODA Fabia Combi családjának és önnek is maximális
teret kínál minimális pótdíj ellenében, legújabb echnológiákat, spórolós motorokat és dinamikus tervezést. Ezen felül még
4 éves jótállást adunk és előnyös Finanszírozást eggyesre.
www.skoda-auto.sk

MEDCHIR Kft.
Pracovná agentúra

GAPON
and Personal

s.r.o.
ponúka prácu v Čechách s
nástupom ihneď
v pozíciach:
zvárač CO2, MIG 135
Mzda 145 až 150 Kč/hodina, ubytovanie zabezpečené.
Práca na výrobnej linke v
čokoládovni
Mzda 90 Kč/hodina (3,30
eur)
SONY výroba DC
Práca na výrobnej linke
90 Kč//hodina (3,30 eur).
Telefonický kontakt:

0910 904 801.

* Bérbe adom a komáromi / KN /
II. lakótelepi, a Béke / Mieru / utcai garázsomat. A garázs azonnal
elfoglalható.Bérleti díj havonta 30
euro + villany. Érdeklődni a 0902
561 899 számon lehet.

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

* Eladó Gútán garantált minőségű erős (őrölt) fűszerpaprika.
Tel. : 0908 853 224.
* Búza eladó. Tel.: 0908 135 671.
* Eladók Gútán 120 kg-os

vágósertések. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0903 740 809.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

201 3

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

Predám
prerobený
tehlový byt

C-SERVICE k. f. t.

Tel. : 0918 756 247.

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

na Vnútornej okružnej
v Komárne.
Cena dohodou.

Meštianska 3019 * Komárno

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

* Eladó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. : 035/3810674
(7 órától), 035/777 8724.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Varrógépek és vízcsapok javítását vállalom Komáromban és
környékén. Tel.: 0904 572 752.
* Eladók hízókacsák és fél disznó,
ill. házilag készített csibekeltető
(200 db-os). Tel.: 915 343 546.
* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.
* Eladó hízó Gútán. Tel.: 0907 544
016.

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

e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

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

Átépítés * Csempézés * Belső vakolás
Öreg kémények javítása és felújítása, térkőlerakás és hőszigetelés.

Garantált minőség! Téli kevezmény!
0905 295 528

*Eladó hízódisznó. Tel. : 0907
673 607.
* Kútfúrás. Tel.: 0908 179 712.

WALDEK s. r. o.

Bejárati ajtók
már
77, 41 eurótól

Nemzetközi fuvarozásra sofőrt
keresek C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.
* Gútán eladó keményfabrikett.
Tel.: 0918 638 449
* Nagyon olcsón eladó 15 m2-es
üzlethelyiség a komáromi vásárcsarnokban. Tel.: 0905 512 441.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

Tel.: 0905 606 252

(2 332 Sk)

Beltéri ajtók
már 39, 83 euótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Akciós gyorshitelek

munkavállalóknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak.
Hívjon bizalommal!

0915 744 858

Meštianska 3019
Komárno

035/7726 466
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M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Az
ember bolygója, 10.35 Két
duci hölgy, 12.55 Asztal öt
személyre (amer.), 14.55
Romatnikus lelkek (amer.),
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.35 Gasztroangyal, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Híradó, 20.25 A Dal 2015,
22.30 Üvegtigris 3 (magyar),
0.20 A vér kötelez (amer.),
1.50 A Csendes-óceán

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 11.00 Szabadnak
született (amer.), 12.55 Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 13.55 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.55
Belevaló papapótló (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Norbit
(amer.), 21.05 Trópusi vihar
(amer.-angol), 23.15 A gyilkos csapat (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05 Kalandor, 13.40 Családom és
egyéb emberfajták, 14.05
Dr. Csont (amer.), 16.05
Botcsinálta túsz (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz
plusz, 19.20 Bérgyilkosék
(amer.), 21.10 Még drágább
az életed! (amer.), 23.40
Gengszter románc (amer.)

RTL II

9.40 A harc törvénye (amer.),
11.30 Mint(a)apa (francia),
13.15 Dallas (amer.), 15.00
Az első millióm története,
16.00 Nyomtalanul (amer.),
17.00 ValóVilág7, 18.00 Tökéletes célpont, 18.55 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.50 Most már elég!
(amer.), 22.00 ValóVilág7

M2

13.10 Született kémek,
13.55
Elveszett
világ,
14.21 Szófia hercegnő,
14.45 Hófehérke, 15.45
Zorro, 16.10 Állati portrék, 17.40 Caillou, 18.35
És te mit gondolsz?, 20.10
Híradó, 20.55 Amerikai
ének (amer.), 22.25 A Dal
2015, 22.55 Büszkeség
és balítélet (angol), 0.20
Koncertek az A38 hajó
színpadán, 1.15 Párizsi
mentősök (francia)

Duna tv

10.40 Hat hét boldogság
(magyar), 12.50 Ízőrzők,
13.25 Belle és Sebastien
(francia), 13.55 Apa lett a
fiam (francia), 15.40 Önök
kérték, 16.40 Sziget a szárazföldön (magyar), 18.00
Híradó, 18.35 Patika (magyar), 19.05 Hogy volt?,
20.05 Az élet sava-borsa
(lengyel), 20.55 Santa Fe
ösvény (amer.), 22.45 Dunasport, 23.00 Tenisz FED
Kupa

Pozsony 1

13.05 Túlélni, 14.55 Titanic
(amer.), 16.25 Szlovákia,
szeretlek!, 18.00 Építs házat, ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz
történetek, 21.45 Talkshow,
22.45 A lázadók földje, 0.40
Titanic (amer.)

Pozsony 2

11.45 Farmereknek, 12.05
Kapura, 12.45 Tesztmagazin, 13.00 Tenisz FED Kupa,
16.45 Jégkorong, 19.30 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 20.55 Őrangyalok, 21.25 A hetedik célpont (francia), 23.10 Mozi,
23.40 Csehszlovák filmhét

Markíza tv

8.25 Beverly Hills-i cserkészek
(amer.),
10.30
Lépésről lépésre, 11.20
Dumb és Dumber (amer.),
13.00 Men in Black
(amer.), 14.45 Harc a szabadságért (amer.), 17.00
Szomszédok, 17.45 Kredenc, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Kegyetlen tanítónő (amer.),
22.25
Zöld
mérföldkő
(amer.), 2.00 Játék hármasban (amer.)

JOJ TV

11.35 Édes élet, 13.30 Hogyan szülni és nem megbolondulni, 15.55 Valódi
szőke (amer.), 18.00 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó,
20.30
Csataló
(amer.), 23.40 Sikertelen
túszejtés (amer.), 1.50 A
halál csókja (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Katolikus krónika, 11.05
Látogatóban Gryllus Vilmosnál, 13.25 Öltések közt
az idő (spanyol), 15.00
Mavericks (amer.), 16.55
Büszkeség és balítélet (angol), 17.55 Drágán add a
rétedet! (amer.), 19.30 Híradó, 20.25 Elvált nők klubja (amer.), 22.10 A lényeg,
22.45 A végzet őrei (angol),
0.20 A szlovén lány (szlovén-szerb)

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2-matiné, 9.40 Több
mint testőr, 12.10 Monk
(amer.),
13.05
Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.05 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.05
Sodró lendület 2 (amer.),
18.00
Tények,
18.55
Rising Star, 21.40 D.E.B.S.
(amer.), 23.35 Egek ura
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.00
A Muzsika TV bemutatja,
13.05 Tuti gimi (amer.),
14.05 Dr. Csont (amer.),
16.10
Rendőrakadémia
5 (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Angyalok és démonok (amer.), 21.20 Holtpont
(amer.), 0.25 Mona Lisa mosolya (amer.)

RTL II

8.05 Bűnös szerelem (amer.),
9.05
Mint(a)apa
(francia), 10.50 Most már elég!
(amer.), 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes, 19.00 ValóVilág7, 22.00
BeleValóVilág7, 22.30 Heti
hetes, 23.30 Nikita (franciaolasz), 1.40 Bűnös szerelem
(amer.)

M2

12.35 Született kémek,
13.00 Állatkert a cipősdobozban (angol), 13.50 Kicsi a bors, de erős, 16.30
A rút kiskacsa, 17.50 Lolka
és Bolka, 18.35 És te mit
gondolsz?, 18.50 Nyuszi
Péter, 19.10 Ormányos család, 20.10 Híradó, 20.55
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.45 Üvegtigris 3
(magyar), 23.35 Koncertek
az A38 hajón, 0.25 Párizsi
mentősök (francia)

Duna tv

11.00
Római
katolikus
szentmise, 13.00 A hölgy
egy kissé bogaras (magyar),
14.20 Hazajáró, 15.20 Hogy
volt?, 16.15 Megszállottak
(magyar), 18.00 Híradó,
18.35 Patika (magyar),
19.05 Önök kérték, 20.05
Mága Zoltán Budapesti Újévi koncertje, 21.00 Clou
seau felügyelő (amer.),
22.50 Heti hírmondó, 23.20
Santa Fe ösvény (amer.)

Pozsony 1

11.05 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Agatha Christie,
15.05 Reggeli Tiffanynál
(amer.), 17.00 Senki sem
tökéletes, 18.15 Konyhám titka, 19.00 Híradó,
20.20 Titkos életek, 21.20
A remény öble (kanadai),
22.55 Mrs. Marple (angol), 0.30 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

11.25 Orientációk, 11.55
Szóval, 12.40 Tenisz FED
Kupa, 18.55 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.40 Művészetek, 22.10 Sílesiklás,
23.35 Múzeumi tárgyak

Markíza tv

7.30 Tom és Jerry, 9.00 Men
in Black (amer.), 10.35 Harry Potter és a félvér királyfi
(amer.), 13.40 Charlie angyalai (amer.-német). 15.50
Iron Man (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 A vad Django
(amer.), 23.55 Én, a legenda
(amer.), 1.40 Ismétlések

JOJ TV

11.45 Édes élet, 13.40
Kidobósdi (amer.), 15.45
Ve r s e n y z ő a k a d é m i a
(amer.), 18.000 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Gondok a
paradicsomban
(amer.),
22.55 Funny Games USA
(amer.), 1.15 Sikertelen
túszejtés (amer.)

M1

HÉTFŐ

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.40 Család-barát, 12.15 Sporthírek,
13.00 Roma magazin, 14.05
Magyarlakta vidékek, 15.00
Zorro, 15.50 Charly, majom
a családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek
doktora (amer.), 19.30 Híradó, 20.30 Kékfény, 21.30
Római helyszínelők (olasz),
22.30 Az este, 23.05 Híradó

TV2

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

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.30
Éjjel-nappal
Budapest,
15.45 A vihar (mexikói),
16.50 Dr. Tóth, 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20
Éjjel-nappal
Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Dr. Csont (amer.), 22.45
Döglött akták (amer.), 23.45
Magyarul Baló Györggyel

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Bűnös szerelem (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 20.00 Glades
(amer.), 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág7, 23.30
Barátok közt

M2

11.35 Hunyormajor, 13.05
Heathcliff, 13.55 Nagyi nyomoz, 14.50 Geronimo Stilton, 15.30 Kedvencek a világ
körül, 16.40 Richard Scarry,
17.45 Mirr-Murr kalandjai,
20.10 Híradó, 21.00 Boston
legal (amer.), 22.40 A médium (angol), 23.25 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

9.25
Elcserélt
lányok
(amer.), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Kívánságkosár, 14.30 Éretlenek, 15.00 Magyar zeneszerzők, 16.30 Térkép,
17.10 Elcserélt lányok
(amer.),
18.00
Híradó,
18.35 Közbeszéd, 19.05
Hölgyek öröme (angol),
20.05 Don Matteo (olasz),
21.10 Dunasport, 21.20 Kiházasítom az egész falut,
23.30 Clouseau feklügyelő
(amer.)

Pozsony 1

10.05 Orvosok (szlovák),
12.20 Nők klubja, 13.55 A
remény öble (kanadai), 15.25
A világ képekben, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Talkshow, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.20 Esküvő a citrusok között (amer.), 22.10 A
kiválasztottak

Pozsony 2

14.50 Sport, 15.50 Nemzetiségi magazin, 17.50
Hírek, 18.00 Nő a világ
végén, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Szavak,
amelyek megváltoztatták a
világot, 21.40 Tudományos
magazin, 22.10 Sílesiklás,
23.30 És mégis mozog

Markíza tv

11.25 Dr. House (amer.),
13.15 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Alvég, felvég
(szlovák), 21.30 Az örökség
(cseh), 0.10 Két sé fél férfi,
1.00 Cobra 11 (német)

JOJ TV

12.50 Lehetőség, 13.25 Új
lakások, 14.30 A Simpson család, 15.25 Vásárlási láz, 16.30
Topsztár, 17.20 Tárgyalóterem, 18.10 Édes élet, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak (szlovák),
21.40 Panelház (szlovák),
22.45 Édes élet, 23.40 Versenyakadémia (amer.)

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Zorro
(kolumbiai), 15.50 Charly,
majom a családban (német),
16.55 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Gran
Hotel (spanyol), 21.20 Zűrös
szívügyek
(német),
22.10 Az este, 23.05 A Nobel-díjas hadifogoly

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.30
A törvény erejével (amer.),
23.30 King és Maxwell
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 14.00
Fókusz, 14.30 Éjjel-nappal
Budapest, 15.45 A vihar (mexikói), 16.50 Dr. Tóth, 18.00
Híradó, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.20 Castle (amer.), 22.40
XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 Bűnös szerelem
(mexikói), 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35 Barátok
közt, 16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Kidobós
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág, 23.30
Barátok közt

M2

13.35 Mi micsoda, 15.30
Kedvencek a világ körül,
15.40 Caillou, 16.30 Lolka és
Bolka kalandjai, 16.40 Teszvesz város, 18.00 Mesélj
nekem!, 18.30 Boldogvölgy,
19.20 Ormányos család,
21.00 Boston Legal (amer.),
21.50 Ridikül, 22.40 A médium (angol), 23.25 Szívek
doktora (amer.), 0.05 Koncertek az A38 hajón

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.00 Hölgyek öröme (angol), 12.25 Kívánságkosár,
14.25 Éretlenek, 15.55 Széki lakodalom, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.35 Közbeszéd,
19.05 Rex felügyelő, 20.00
Don Matteo (olasz), 21.15
Tétova félrelépők (francia),
23.05 Júlia és a szellemek
(olasz)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30
Igaz
történetek,
15.05 District, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.30 Szlovák receptek, 22.45 Törvény és rend, 23.30 Dist
rict

Pozsony

15.05 A család, 15.35 Orientációk, 16.00 Ruszin
magazin, 18.45 Esti mese,
20.00 Az internet története, 21.35 A rendelő, 22.05
Talkshow, 23.15 Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.), 13.10
NCIS (amer.), 14.05 Cobra 11
(német), 15.10 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, 21.35 Családi történetek, 22.40 Az FBI nyomoz
(amer.), 23.25 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

13.25 Édes élet, 14.25
Panelház, 15.25 Vásárlási
láz, 16.30 Topsztár, 17.20
Tárgyalóterem,
18.00
Édes élet, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 Vadlovak (szlovák), 21.40
Panelház (szlovák), 22.45
Édes élet, 23.40 Castle
(amer.)

M1

SZERDA

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
16.55 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Cédrusliget (amer.), 21.20 Szabadság tér 89, 22.10 Az este,
23.35 Élet az amisokkal,
0.25 Lola (amer.-kolumbiai)

TV2

CSÜTÖRTÖK
M1

9.05 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.15 Családbarát, 12.30 Nemzetiségi
magazinok, 14.50 Zorro
(kolumbiai), 15.40 Charly,
majom a családban (német),
16.45 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Harry és Sally (amer.), 22.10
Az este, 23.35 Történetek a
nagyvilágból

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.30
Életfogytig (amer.), 23.40
Lángoló Chicago (amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Az
indíték (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.30 Életfogytig
zsaru (amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.00 Fókusz, 14.30 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Szulejmán (török), 23.05
Házon kívül, 0.25 Maradj!
(amer.), 2.15 Teresa (mexikói)

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.00 Fókusz, 14.30 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.20 CSI: Miami (amer.),
22.45 CSI: A helyszínelők
(amer.), 23.50 Magyarul
Baló Györggyel

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05 Tom
és Jerry, 18.05 Agymenők
(amer.), 18.55 Bankcsapda
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel 22.00 ValóVilág7,
23.30 BeleValóVilág7, 0.00
Barátok közt

M2

12.45 Heathcliff, 13.35 Mi
micsoda, 14.00 Nagyi nyomoz, 14.25 Hunyormajor,
15.25 Kedvencek a világ körül, 16.25 Lolka és Bolka kalandjai, 17.10 Lülü, a teknőc,
18.05 Kérem a következőt!,
18.25 Boldogvölgy, 19.20
Napfény farm, 19.35 Szép
álmokat, gyerekek!, 20.10
Híradó, 21.05 Boston Legal
(amer.), 22.40 A médium (angol), 23.25 Szívek doktora
(amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztráknémet), 12.25 Kívánságkosár,
14.40 Éretlenek, 15.10 Álomkövetők, 15.55 Vidékességek,
17.10 Elcserélt lányok (amer.),
18.00 Híradó, 19.05 Párizsi
helyszínelők, 20.00 Don Matteo (olasz), 21.05 Dunasport,
21.15 Fapad (magyar), 21.45
Zöld kártya (ausztrál), 23.50
Never Sorry

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Konyhám
titka,
15.05
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Harc a sors kopjájáért
(német), 22.10 A múlt hangjai (német), 23.45 District

Pozsony 2

13.05 Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 17.15
Energetika, 17.30 Híradó,
18.30 Tesztmagazin, 18.45
Esti mese, 19.55 Melegünk
lesz?, 21.00 Hírek, 21.35
Fivérek, 22.05 A győztes
(szlovák), 23.20 Rendőrség, 23.35 Profik

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.10
Cobra 11 (német), 15.10
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 Forr a bor
(szlovák), 21.35 Családi
történetek, 22.40 Az FBI
nyomoz
(amer.),
23.30
Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.50 Lehetőség, 13.25
Édes élet, 14.25 Panelház
(szlovák), 15.25 Vásárlási
láz, 16.30 Topsztár, 17.00
Híradó, 17.20 Tárgyalóterem, 18.10 Édes élet, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.40 Családi
történetek, 22.45 Édes élet,
23.40 Csalók (amer.)

RTL Klub

RTL II

10.35 A gyanú árnyékában,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Bűnös szerelem, 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35
Barátok közt, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Step Up 3
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 ValóVilág7,
23.30 Barátok közt

M2

12.50 Heathcliff, 13.35 Mi
micsoda, 14.50 Geronimo
Stilton, 16.25 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.05 Lóti és futi,
17.55 Mesélj nekem!, 18.05
Kérem a következőt!, 19.20
Napfény farm, 20.10 Híradó,
21.00 J.A.G. (amer.), 22.40
Ridikül, 23.30 A médium
(angol), 0.15 Szívek doktora
(amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.35 Éretlenek,
15.05 Meghívottak, 16.30
Térkép, 17.10 Elcserélt
lányok (amer.), 18.00 Híradó, 19.05 Rózsák harca
(olasz), 20.00 Don Matteo
(olasz), 21.20 Szerelem
második vérig (magyar),
22.50 Kultikon, 23.05
Müpart classic

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 Váratlan találkozások, 15.05
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
a fjordoknál (német), 21.50
Riporterek, 22.15 A rendőr,
23.00 District, 0.10 A világ
képekben

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.25
A páva (szlovák), 14.20
Fivérek, 15.55 Roma magazin, 16.45 Fókusz, 18.45
Esti mese, 19.30 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Andrea
a határon túl, 21.35 Szép
életük volt, 22.00 Sílesiklás,
23.45 Tudományos magazin,
0.10 A rendelő

Markíza tv

10.50 A férfiak nem sírnak,
12.15 Dr. House (amer.),
13.15 NCIS (amer.), 14.10
Cobra 11 (német), 15.05
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor (szlovák),
21.35
Családi
történetek, 22.40 Nyomoz az FBI
(amer.), 23.30 A mentalista
(amer.), 0.30 Cobra 11 (német), 1.15 NCIS (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 12.50
Lehetőség, 13.25 Édes élet,
14.25 Panelház (szlovák),
15.25 Vásárlási láz, 16.30
Topsztár, 17.20 Tárgyalóterem, 18.00 Édes élet, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.40 Panelház
(szlovák), 22.45 Édes élet,
23.40 Csalók (amer.), 0.40 Az
ügynök (amer.)

M1

PÉNTEK

9.05 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.15
Család-barát, 13.00 Esély,
14.05 Az ember bolygója,
15.00 Zorro (kolumbiai),
15.50 Charly, majom a
családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek doktora (amer.), 19.30
Híradó, 20.30 Öltések közt
az idő (spanyol), 22.05 Az
este, 23.00 Hamlet (amer.angol), 1.15 Lola (amer.kolumbiai)

TV2

6.50 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Halálos iramban (amer.), 23.35
Grimm (amer.), 2.50 Combat
Hospital (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
14.00 Fókusz, 14.30 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.20 Végtelen és képtelen
(amer.), 23.35 Magyarul
Baló Györggyel

RTL II

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

M2

11.05 Európai népmesék,
11.15 Geronimo Stiltom,
12.25 Telmo és Tula, 13.30
Mi micsoda, 15.55 Kengu kalandok, 16.25 Lolka
és Bolka kalandjai, 17.00
Lóti és Futi, 19.20 Napfény farm, 20.10 Híradó,
21.05 J.A.G. (amer.), 22.00
Ridikül, 22.45 A médium
(amer.), 23.30 Szívek doktora (amer.), 0.15 Koncertek az A38 hajó színpadán

Duna tv

10.00 Don Matteo (olasz),
11.05 Rózsák harca (olasz),
12.25 Kívánságkosár, 14.25
Éretlenek (magyar), 15.30 A
tenger kincsei és legendái,
16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok (amer.), 18.00
Híradó, 19.05 Rocca parancsnok (olasz), 20.05 Don Matteo (olasz), 21.15 Columbo
(amer.), 22.50 Kopaszkutya
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Titkos életek, 15.05 District,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szlovákia, szeretlek!,
21.45 Nikita (amer.), 23.40
District

Pozsony 2

10.25 Fókusz, 11.10 Tudományos magazin, 13.20 Kései virágok, 16.45 Fókusz,
17.55 Nemzetiségi híradók,
18.00 Telehétvége, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.00 A dinoszauruszok
bolygója, 21.25 Mozi, 22.00
Sílesiklás, 23.45 A rádió világnapja

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.10
Cobra 11 (német), 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó, 17.30
Reflex, 19.00 Híradó, 20.30
Harry Potter és a halál ajándéka (amer.), 23.30 Evil rezidens
(amer.), 1.15 Hatodik érzék
(amer.), 2.00 Bostoni gyilkosságok (amer.)

JOJ TV

7.25 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 13.25 Édes élet,
14.25 Panelház (szlovák),
15.25 Vásárlási láz, 16.30
Topsztár, 17.25 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Profi (francia),
23.05 Robotzsaru (amer.),
1.25 Az óriáskígyó (amer. )
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február 7-én Tódor
február 8-án Aranka
február 9-én Abigél
február 10-én Elvira
február 11-én Bertold, Marietta
február 12-én Lívia, Lídia
február 13-án Ella, Linda

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a gútai Nagy Csaba és a perbetei Telkesi Mónika
Gútán: a gútai Benkóczky Marián és a vágfarkasdi Szépe
Bernadett.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ímelyi Rajková Va

nessa, a mojzesovói Števár Tobiass, a komáromi Barkoczi Daniel, Csicsó Dávid és Csonka Samuel, a bátorkeszi Hajabács László, a vágfarkasdi Fűri Péter Áron, a
tanyi Nagy Brendon Robert, a köbölkúti Marosi Kristóf, a szentpéteri Bese Dominika, a gyulamajori Bajcsi Csongor Dávid, az
ógyallai Banda Fabian és Emily Van Geest, a dunaszerdahelyi
Bazsó Boglárka, a gútai Szigyártó Orsolya és Őszi Tímea, a
marcelházai Lakatos Paulína és az őrsújfalusi Mórocz Natália.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a

komáromi Mellen Erzsébet (75 éves), Pravdová Pavlína (82
éves), Csengelová Mária (84 éves), Valent Pavol (85 éves),
Csepy Tibor (66 éves), Berza Ferenc (68 éves), Molnár Jolán
(87 éves) és Pető Lajos (61 éves), a gadóci Bujnová Helena
(89 éves) az őrsújfalusi Hübsch Imre (55 éves), a nemesócsai
Cseh Erzsébet (90-éves), az izsai Kinczer Ladislav (93 éves)
és Szeles László (88 éves), a vágfüzesi Uňatinská Terézia (73
éves), az ekeli Balla Attila (75 éves), a csallóközaranyosi Horváth Ján (56 éves), Laposová Aranka (89 éves) és Botková
Katarína (85 éves), a gelléri Derzsi Lajos (89 éves), a füssi
Csémi Tibor (63 éves), a csicsói Vasmera László (60-éves) a
hetényi Bálint Zoltán (70-éves) és a marcelházai Fürstenceller
Ján (84 éves).

Emléküket megőrizzük!

Registračné pokladne

PREDAJ

*

SERVIS

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

info: 0907 227 699

A Dunatáj receptkönyvéből

Sertésszelet
Holstein
módra
Hozzávalók:
4 szelet sertéskaraj
(csont nélküli)
8 csipet só
őrölt feketebors
búzaliszt
4 db tojás
Elkészítése:

Régi klasszikus a Holstein szelet, ami több ok miatt is népszerű. Finom, laktató, egyszerűen és gyorsan elkészíthető! A húsok
mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, majd lisztbe forgatjuk. Egy
evőkanál olajon a húsok mindkét oldalát megsütjük. Oldalanként
pár percet számítunk. Annyi különálló tükörtojást sütünk, ahány
szelet húst sütöttünk.
Hasábburgonyával tálaljuk. Minden szelet húsra egy tükörtojást
teszünk, és a végén sózzuk, borsozzuk.

Megérkeztem!

Azért mert szerettek,
jöttem a világra,
s lettem új fény, csillag,
szülők boldogsága.
Szeressetek engem
igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok,
pici kincs, de Ember!
Tisztelettel értesítem a nagyvilágot, hogy én,

Viola Benedek,

január 27-én,
apukám Miklós és anyukám Helga
nagy boldogságára 50 cm-rel és 3350 grammal
egészségesen megszülettem.
Bence

Leszázalékolt munkaerőt keresek
raktárba és üzleti eladónak
Nemesócsa, Nagykeszi, Tany és Ekel környékéről.
Jelentkezni a 0908 790 345-ös telefonszámon lehet.

Tejszínkrémes kiviszelet
Hozzávalók:
Tészta:
30 dkg cukor
3 tojás
2 dl étolaj
csipet só
1 csomag sütőpor
2 csomag vaníliás cukor
35 dkg liszt
2,5 dl tej
3 ek darálatlan mák
1 doboz zöld színű aroma
(ha lehet, inkább ízesítetlen)
Krém:
1 csomag vaníliás pudingpor

3 dl tej
cukor ízlés szerint
2 dl habtejszín
fél csomag étkezési zselatin

Elkészítése:
A cukrot a tojással elkeverjük, hozzáadjuk az olajat, sót, vaníliás cukrot és a sütőporral kevert lisztet. Végül a tejjel egyenletesen elkeverjük és hozzáadjuk az aromát. Egy 28x35 cm-es tepsit sütőpapírral
bélelünk, belesimítjuk a masszát és 180 fokra előmelegített sütőben
30-35 perc alatt készre sütjük. (Tűpróbát végezzünk!)
A krémhez a pudingot a tejjel és a cukorral készre főzzük, majd kihűtjük. A tejszínt keményre felverjük és összekeverjük a kihűlt krémmel.
A zselatint 1 dl vízben feloldjuk (nem szabad forralni!) és a krémhez
adjuk. Az elkészült krémet a lapra simítjuk és teljesen lehűtjük.

humorcsokor

Az utolsó mondat:
A sikerre való tekintettel most felolvasnám még egy versemet...

Kovács elmegy a szemorvoshoz, és elpanaszolja, hogy rosszul
lát. Az orvos megvizsgálja, de semmiféle szembajt nem tud
megállapítani.
– Nincs a maga szemének semmi baja – mondja.– Honnan veszi azt, hogy nem lát jól?
– Onnan, doktor úr, hogy azelőtt ha egy szép nőt láttam, rögtön
izgatott lettem. És most már egy fél éve nem vagyok izgatott.
A pályaudvaron a vonatablakból egy férfi így búcsúzik el a barátjától:
– Köszönök mindent! A feleséged pedig isteni az ágyban!
Mikor elindul a vonat, pár perc múlva megszólal az egyik kupéban ülő utas:
– Maga ezt komolyan mondta?
– Nem. A felesége átlagos, csak nem akartam megsérteni vele...

MEGEMLÉKEZÉSEK
Dňa 4. februára si pripomenieme
smutné,
piate výročie úmrtia milovaného syna,

Ladislava Alaksu.

Kto ste ho poznali, venujte spolu
s nami tichú spomienku.
Láskou a bolesťou v srdci spomínajú
rodičia a brat.
Február 4-én emlékezünk arra a
szomorú pillanatra, amikor öt évvel ezelőtt utolsót
dobbant
Alaksa László
szerető szíve.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt egy néma pillanattal.
Szeretettel és fájdalommal emlékező
szülei és testvére
Lehunytad szemed,
csendesen elmentél,
Szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk február 1-jén,
halálának 5. évfordulóján

Tánczos Péterre
Gútán.

Akik tisztelték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Szerető felesége, fia és lánya családjaikkal
Lelked mint fehér galamb,
csendesen, messzire szállt.
Hiába kerestünk,
könnyes szemünk sehol sem talál.
Tudjuk, a csillagok közt
a legfényesebb te leszel,
utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben örökké létezel.
Szomorú szívvel emlékezünk
édesanyánkra,

Pápai Máriára
Izsán,

halálának hetedik évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Szívünkben helyedet
nem pótolja semmi,
míg e földön élünk,
nem fogunk feledni.
Szomorú szívvel emlékezünk február
9-én, halálának nyolcadik évfordulóján
drága halottunkra,

Szabó Istvánra
Gútán.

Emlékét és szeretetét őrzi felesége, lánya, veje, fia, menye,
négy unokája és a dédunoka
Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 10-én,
halálának
huszonnegyedik évfordulóján

id. Nagy Ferencre
Gútán.

Emlékét őrző felesége és családja

* Anyanyelvi szinten angol és
olasz nyelvoktatást vállalok.
Tel.: 0944 465 007.

* Pincérnőt felveszünk komáromi éttermünkbe. Tel.:
0902 297 175.

L A B D A R Ú G Á S

Képes megújulni a keszegfalvai labdarúgás?

K A R AT E
Előkészületi
mérkőzések

Egy évvel ezelőtt, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után távozott az élők sorából a keszeg- Komárom – Tardoskedd
falvai focicsapat kiváló edzője, Tureček Milan, aki távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga 2:2 (2:2) Góllövők: Kürthy
után nemcsak családja, hanem a község sportéletében is. A focikedvelők ezzel magyarázzák R. és Uzola * Komárom –
azt, hogy a csapat azóta sem tud magára találni, s így jelenleg is a tabella utolsó helyén áll. Udvard 8:3 (3:2) Góllövők:
Cong 2, Čurgali 2, AntunoMindezt Zengő Jánossal, a keszegfalvai futballklub titkárával elemeztük.
Elöljáróban el kell mondani a tett? – Elsősorban az, hogy a mindketten a csapat játékosai. vič, Gonzáles, Nagy és Pá67 éves sportemberről, hogy múlt év tavaszától visszaesett Az utánpótlással sem lesz baj, linkás * Csákvár – Gúta 6:0
fiatal kora óta a labdarúgás sze- a csapat teljesítménye, amit el- őket Árvai Máté készíti fel az Az NB II-ből kieső Csákvár
relmese. Mindig a keszegfalvai sősorban azzal magyarázunk, idényre. Nem titok, hogy az csapata fölényes győzelmet
csapatban játszott, lokálpatri- hogy hiányzott az összekötő ka- Actív KN ificsapatába 5-6 já- aratott a hat sérültet nélküóta, és 2006-tól a
pocs a játékosok és tékost adtunk, s ennek fejében löző gútai csapat felett. Elterületi labdarúgóa vezetőség között, hazai találkozóik a keszegfal- sősorban a „húzóemberek”,
Czabány, Musitz, Kürti és
szövetség ifjúságyérebbek lettek vai pályán zajlanak.
gi bizottságának
az edzések, a játé- * Kilátások? – Én bízom ab- Zuzola hiányoztak, akiket
elnökeként szívkosok pedig egyre ban, hogy a tavaszi idény kö- a próbajátékon résztvevők
ügyének tekinti az
türelmetlenebbek. zepére már bizonyítani tudjuk, sem tudtak pótolni. * Marutánpótlás felkuNyáron a veze- hogy a keszegfalvai csapat ké- celháza – Izsa 5:0 (1:0)
tatását. Negyven
tőségben is csere pes önerőből megújulni, hiszen * Trenčianske Tankovce
éven át társedzőtörtént, lemondott mindig is a hazai játékosokra – Gúta 6:1 (3:1) Góllövő
Kürti
ként vezette a csaelnöki posztjáról támaszkodtunk.
pat felkészülését
Novák
Roland,
Komáromi teremfocitorna
és legnagyobb siaki szerencsénkre
A 13. forduló eredményei:
kerének azt tartja,
továbbra is vezeOxygen
–
Anaplast
12:4 * KFC-Young – Boys Activ 7:8 * Ilmont
amikor 1982-ben a
tőségi tag és lelkes
–
Cars
Team
3:12
*
Amfora – FC Aureus 4:8 * Barracuda – Black
felnőtt csapatot az akkori I. B szponzor maradt. Az elnöki
osztályba, azaz a mai V. ligába tisztet Hupián László vette át. Bull-Litovel 6:2 * Bauring City -1. FC Doki 5:4 * U20 – Králik
juttatta fel.
Nemrégiben még játékosként TV 10:5
* Most valahogy lemaradt a láthattuk a pályán Ekel, illetve 1. Oxygen 39 p., 2. Bauring City 34 p., 3.
csapat... – Ez így van. Amikor Keszegfalva csapatában, így Barracuda 34 p. 4. 1. FC Doki 27 p., 5. Black
2013 őszi idényét a bajnok- személyében adott a kapcsolat a Bull-Litovel 25p., 6. Anaplast 22 p., 7. Activ
ság 3. helyén zártuk, meg sem játékosok és a vezetőség között. 18 p., 8. Amfora 17 p., 9. U20 16 p., 10.
fordult a fejünkben, hogy egy * Milyen a játékoskeret? – Ta- KFC-Young Boys 13 p., 11. Cars Team 9p., 12.
évvel később már az utolsók vasztól visszatér csapatunkba Králik TV 9 p., 13. FC Aureus 3p., 14. Ilmont
leszünk. Azt szokták monda- Budai, így kapusproblémánk 3 pont.
A rájátszásokra vasárnap, február 8-án kerül sor.
ni, hogy egy fecske nem csinál is megoldódni látszik. Sérünyarat, de ez megboldogult Tu- léseiből lassan felgyógyul Szi 9.30 Oxygén – Amfora * 10.30 Bauring City – Activ * 11.30 1. FC
reček barátunk esetében nem József is, tehát keretünk tovább Doki – Black-Bull Litovel * 12.30 Barracuda – Anaplast -cseriérvényes. Halálával hatalmas erősödik. Heti két alkalommal
veszteség érte a csapatot. He- folyik a felkészülés, az edzélyét betölteni lehet, ám szemé- seken átlagosan 10-11 játélyét pótolni már nem!
kos vesz részt. Február 1-jétől
III. liga
kovics 2,5, Gyarmati R. 2,5,
* Mi volt az, ami a csapat Szüllő Zsolt és Hozman István .Komáromi PK – Ipolyság Gyarmati V 2, ill. Berkes 3,5,
szétforgácsolódásához veze- irányítja az erőnléti edzéseket, 11:7 Pontszerzők Varga 3,5, Nagy 3,5, Ibolya 3 és BoroTóth 3, Oravecz 2,5. i. Ollá- vica 1 * Pokrok Komárom C
Izsa értékelt és mérlegel
ry 2. A PK Komárom csapata – Ipariskola B 17:1 PontszerEredményekben gazdag 2014-es évet értékelt a múlt hét végén a bajnokság 3. helyén áll 52 ző: Kučerovský 4,5, Petráš
az izsai labdarúgószervezet, amelynek I. osztályú csapata őszi ponttal.
4,5, Fercsik 4,5, Košík 3,5, ill.
bajnokként várja a tavaszi fordulót.
IV. liga C csoport
Mátyus * SJ Egyetem – STK
Szabó Ferenc vezetőségi tag Domin István polgármester, Mocsonok – Komáromi Pok- Dunamocs 12:6 Pontszerző
megnyitója után Bakay Zsolt, valamint az izsai önkormány- rok B 12:6 Pontszerzők: Tur- Jóba 4,5, Deák 4, Sánta 3,5, ill.
a szakosztály elnöke rész- zat rendkívüli segíteniakarásá- ner, Nagy O. és Való 2-2 * Bábi 2,5, lajos 1,5, Banai T.P.
letesen elemezte a kialakult nak is köszönhető a focicsapat Kürt – Komáromi PK. B 9:9 és Banai T.I 1-1 * Hetény B –
helyzetet, majd Sipos Péter a sikeressége, hiszen e nélkül le- Pontszerző Bánfalvy 3,5, Joze- Gúta A 0:18 Pontszerző Szabó,
gazdálkodásról adott számot. hetetlen lenne teljesíteniük az fík és Lacko 2, Gálik 1,5 * Ko- Varga, Zifčák és Sefcsik 4,5 *
Beszámolóját követően jelen- izsaiak elhatározását, vagyis máromi Pokrok A – Érsek- Bátorkeszi Gúta B – 10:8 Ponttette be, hogy elfoglaltsága mi- azt, hogy ősztől már az V. ligá- újvári Gimi 9:9 Pontszerző szerző Cséplő Sz. 4,5, Száraz
Machalík 4,5, Rajkó 2,5, Jesný 3, Varga 2,5, illetve Balázs,
att nem tudja tovább vállalni a ban szerepeljenek.
tisztséget. A vezetőség megér- Mérlegelik a komáromi KFC 2 A Pokrok Komárom csapata a Izsák 2-2, Balog és Fűri 1-1. *
tette az indokokat és elfogadta vezetőségének az ajánlatát, bajnokság 2. helyén áll, 5. a PK Hetény A – Pokrok Komárom
azt, majd megköszönte Sipos hogy a III. ligás csapat után- Komárom B, a 14. pedig a Pok. D 14:4 Pontszerzők: Szikonya,
Vojáček, Ember és Macho 3,5,
sokéves, áldozatkész mun- pótlás-együttesét az izsai- Komárom B csapata.
VI. liga
illetve Rajko 4.
kásságát. Helyére, a héttagú akkal közösen állítsák fel.
vezetőség kiegészítésére Lebó Minderről a két csapat veze- Perbete A – Muzsla A 11:7
tősége még a tavaszi bajnok- Pontszerző Uzsák A 3,5,
Boldizsárt választották.
A vita során többször is el- ság befejezése előtt tárgyal Koncz, Habara, Káploczky 2,5
* Perbete A csapata a bajnok- MBK SPU Nyitra – MBK Rimondták a sportbarátok, hogy majd.
eker COM-therm Komárom
ság első helyén áll.
80:94 (28:47) Az extraliga
VII. liga
Bardoňovo B – Perbete B sereghajtója nem veszélyeztetIII. liga B 1 csoport
3:15 Pontszerző: Uzsák 4,5, te a komáromi vendégcsapat
Folytatódnak a fekete-fehér táblák előtt a bajnoki csaták. Komá- Herda, Lengyel 4, Čacho 2,5. eredményét. A találkozó első
rom B – Kőhídgyarmat 6:2 Pontjaikat Góth, Gróf, Jóba és Vi- Perbete B csapata a bajnokság negyedében hozták is a formáczencz 1-1, ill. Molnár, Vörös, Ábrahám és Jakab (0,5) szerezték 3. helyén áll.
jukat a komáromiak, később
* Perbete – Bátorkeszi B 5:3 Pontszerző Balogh T., Szeko, Baviszont kiegyensúlyozottá vált
Járási bajnokság
logh P és Ostružlík 1-1, Ostružlík M és Rancsó 0,5, ill. Pallag és Szentpéter – Komáromi Ipar- a játék. Szerencsére a nyitrai
Bóna 1, Jóba P. és Jóba T. 0,5.
iskola A 7:11 Pontszerző Mar- csapat nem használta ki a lehetőséget, több esetben szalasztott el fontos labdát, így az első

A S Z TA L I T E N I S Z

A karatékák regionális felnőttbajnokságát és az ifi regionális
vándorserlegért meghirdetett torna második fordulóját január 31-én rendezték meg Naszvadon. Itt két gútai csapat is tatamira lépett.
A versenyen 15 regionális mite 3. * Jóba Attila, kumite 1.
klub 113 versenyzője indult, * Szabó Imrich, kumite 3.
amelyen a Tayió karateklub
nagyszerű eredményével a csa- A versenyen a Corvin HE
patbajnokság második helyét is indult. – Engem személy
szerezte meg.
szerint legboldogabbá Kurucz
Egyéni eredmények:
Erika Réka sikere tett, aki hatBogárová Dominika, kata 1. évesen élete második versekumite 1. * Erdélyiová Nina, nyén vett részt és kumitében
kata 2. kumite 1. * Nagy Vik- aranyérmet szerzett. Minden
tor, kata 2. kumite 1. * Jakab tiszteletet megérdemel Lakatos
Viktor, kata 3. * Rigó Rebec- Erika (kumite második), Horca, kumite 1. * Varga Tünde váth Christopher (kumite harEmese, kumite 3. * Forró Réka madik), Horváth Zoltán (kumiDorina, kumite 1. * Szulcsányi te harmadik) és Kurucz Mário
Viktor, kumite 2. * Bagita Da- (kumite harmadik helyezés) is
niel, kumite 1. * Vermes Ákos, – nyilatkozta lapunknak Kukumite 3. * Jakab Viktor, ku- rucz Kozsó József.

RÖPLABDA

A komáromi Spartak szenzációs győzelmet
aratott Eperjes csapata felett
a final four férfi röplabdatorna fináléjában!
Spartak VKP Komárom –
VK MIRAD PU Eperjes 3:2
(22, -20, 21, -22, 26) A Spartak
VKP Komárom játékosai első
komolyabb sikerüket érték el a
final four röplabdatorna döntőjében. Legyőzték Privigye csapatát, majd a döntőben a VK
MIRAD PU Eperjes csapatát
is, aki jelenleg az extraliga
első helyén áll.
A komáromiakat már a mérkőzés elejétől az Andrej Patúc
– Miloš Horník alkotta kettős
irányította. Horník utólag a
mérkőzés legértékesebb játékosának bizonyult, a vendégcsapatból pedig Marcel
Lux jeleskedett.
Ez a döntő az egyik
legjobb volt, amit egy
valódi szurkoló el tud
képzelni. Az extraliga
állását nézve Komárom
egyenrangú ellenfélnek
bizonyult a listavezető
Eperjessel szemben. A
kiegyenlített mérkőzés
öt szetten keresztül tartott.
A teambreak-ben tizenhét mérkőzéslabda
volt! Keleti barátaink
már megkezdték a győzelmük ünneplését, de

a bíró komáromiaknak ítélte
meg a pontot, akik a 9. mérkőzéslabdájukat már értékesíteni
is tudták.
Mivel Komárom csapata már
második alkalommal győzte le
a listavezető Eperjes csapatát,
ezért úgy tűnik, hogy az extraliga végkimenetele sincs még
eldöntve. A következő mérkőzés február 8-án esedékes, az
ellenfelünk pedig Igló lesz.
A találkozó 550 néző előtt 135
percig tartott, a játékvezetők
Vaško és Hodoň voltak.
–cser–

K O S Á R L A B D A

SAKK

BIRKÓZÁS

Január utolsó napjaiban rendezték meg Somorján a kötöttfogású országos diákbajnokságot, amelyen szép eredményeket
értek el régiónk sportreménységei.
Egyéni eredmények:
Országos bajnok lett az 50 kgos súlycsoportban a marcelházai Megály Arnold, 84 kg-ban
a madari Papp Lajos. Ezüstérmes lett 55 kg-ban a gútai
Lakatos Igor, míg bronzérmet
szerzett 60 kg-ban a naszvadi Borka Kevin, 84 kg-ban a
madari Csicsó Zoltán. Továb-

bi pontszerzők: Kelko Viktor
(Marcelháza, 8. hely, 74 kg),
Marcinko Nikolasz (Marcelháza, 4. hely, 84 kg), Sipka
Norbert (Naszvad, 6. hely, 84
kg), Bári Patrik (Sp. Komárom, 7. hely, 84 kg).
A csapatbajnokságban 7.
lett Marcelháza csapata, 8.
Madar, 10. Naszvad, 11. Gúta

és 15. a komáromi Spartacus
csapata.
Pozsonyban rendezték meg
az ifjúsági szabadfogású
nemzetközi
birkózótornát,
amelyen 42 kg-os súlycsoportban az idősebb diákok
kategóriájában Kürthy Adrián aranyérmes lett, testvére
ugyanitt bronzérmes. Az idősebb diákok 47 kg-os súlycsoportjában az ugyancsak
gútai Lakatos Lucian ezüstérmes lett.

félidő végére kellő előny maradt a komáromiak számára. A
sereghajtók a második félidő
mindkét szettjében kezdeményezők voltak, a komáromiak
előnyéből is szépen lefaragtak,
viszont a Duna-partiak igazolni tudták, hogy megérdemelten
vannak az élvonalban. Mivel
a pozsonyi Inter ezúttal alulmúlta önmagát és elvérzett
Besztercebányán, a komáromi
csapat pontelőnnyel a máso-

dik helyre került fel. A mérkőzés legjobbjai: Bannister 23,
Alawoya 19, Halada 18, Jankovič 18, Bilič 8, Kratochvíl 7
és Sertič 1.
A hóviharok miatt a szombati találkozó elmaradt, amit
viszont hétfőn, mintegy 600
lelkes drukker jelenlétében játszottak le Komáromban
MBK Rieker COM-therm
Komárno – BK 04 AC LB
Igló 107:75 (52:43) A legtöbb
pontot Jankovič 28, Bilič 24,
Alawoya 16, Bulatovič 22,
Brown 18, ill. Pipíška, Kovalík és Hrkač 7-7 szerezte. A
komáromi csapatnál ezúttal
sem volt hiány lelkesedésből,
de érezhető volt az is, hogy a
nyitraiak után az iglóiak elleni mérkőzésen is voltak olyan
pillanatok, amikor nem tudott összpontosítani a csapat.
Mindez érezhető volt az első
félidő eredményén is, viszont
a második már egyértelműen a
komáromiak fölényét mutatta.
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