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Ha valaki azt hiszi, hogy csak azért
csatlakozunk az újságírók nemzetközi tiltakozásához, mert napjainkban
most ez a „menő”, az téved. A Charlie
Hebdo francia szatirikus lap szerkesztősége ellen elkövetett véres terrortámadás nem csupán arról szól, hogy
karikaturisták kigúnyolták az arabok
istenét, illetve prófétáját, Allahot és
Mohamedet. Évszázadokon át folytak
Európában is a vallási harcok, a ken
resztes hadjáratok, a katolikusok és
protestánsok közötti véres összetűzések. De most, a 21. század kezdetén valamennyiünknek rá
kell döbbennünk arra, hogy ez a sajtó iránti nyílt gyűlölet
sajnálatos módon általánossá vált. Mi másért kellett volna
megfélemlíteni a világ újságíróit azért, mert egy olyan szatirikus lap – amely azért néha túlságosan is alpári volt –,
egyaránt kifigurázta Istent, a pápát, illetve Mohamedet?
A kis párizsi utcában levő szerkesztőség hirtelenjében gépfegyverek kereszttüzébe került. Meghaltak szerkesztők,
rendőrök, túszok. Nem csupán védtelen emberek esnek áldozatul a fanatizmusnak, de tavaly másfélszáz újságírót öltek meg szerte a világban, s nem csak vallási okok miatt. El
kell hallgattatni azt a sajtót, amely nem fél, netán nem úgy
fütyül, ahogy azt egyesek akarják? És ha valaki nem hinné
is, hazánk jogrendszerében sorozatban érik támadások a
lapokat „a jó hírnév megsértése” paragrafus szellemében.
(Ha bárki összefüggést vélne felfedezni az egyik komáromi
cég lapunk ellen kezdeményezett sajtópere és az előbbiek
között, az csak a véletlen műve!) Tehetik ezt azok, akiknek
nincs tisztességük, becsületük, s végképp nincs jó hírük! És
lassan majd elkezdhetünk félni, hiszen a meggyőzés helyett
egyesek az elhallgattatást tartják majd célravezetőbbnek.
Ezért a többi sajtóhoz hasonlóan, mi is felírtuk lapunkra
a szlogent:

0, 40 euró

Lapunk
tartalmából:
● Komárom 750 éve
(2. oldal)
város
● A tél első komáromi
áldozata (3. oldal)
● Volt egyszer egy nagygyűlés
(3. oldal)
● A rendőrök gyorsabbak voltak (3. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP

Én is Charlie vagyok!
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Közeledik az új városvezetés első próbatétele

Mikor és milyen költségvetése
lesz Komáromnak?

Már a legutóbbi önkormányzati választások előtt is köztudott volt, hogy Komárom város súlyos anyagi helyzetben van, nagyon szűkösek a fejlesztésre fordítható források és a városnak
nincs elfogadott költségvetése. A korábbi Híd-as többségű testület még a város mindennapi
életét biztosító kontokorrens (áthidaló) hitelkeret elfogadását is megakadályozta.
Az új vezetésnek ezt a hitelkeretet még az első ülésen sikerült elfogadtatnia, ami sikernek
tekinthető, hiszen időlegesen
elhárultak a város működését
akadályozó pénzügyi problémák.
A jövő szempontjából viszont
jön a sokkal nehezebb feladat,
a város költségvetésének megvitatása és elfogadása. Mint
minden településnek, Komáromnak is a legfőbb bevételi

Az első terepszemle
Hétfőn délelőtt a komáromi városvezetés eleget tett Rajkó Ferenc
képviselő kérésének és terepszemlét
tartott az őrsújfalusi városrészen.
Stubendek László polgármester,
Knirs Imre és Keszegh Béla megtekintették a sportpálya áldatlan
körülményeit, a valamikori alapiskola üresen, kihasználatlanul tátongó helyiségeit, a Kertekalja utca
megoldatlan vízelvezetését. Külön
foglalkoztak az őrsújfalusi illegális
szemétlerakatokkal és a városrész
gyermekjátszóterének bővítési lehetőségével. A város vezetői ígéretet tettek, hogy orvosolni fogják az
őrsújfalusiak jogos felvetéseit, fejlesztési igényeit.

forrása az állami visszaosztásból származik, ami törvényileg szabályozott, s nagyságát
legfőképpen az itt élők száma
határozza meg. A városok növelhetik bevételeiket különböző helyi adók kivetésével,
illetve az általuk üzemeltetett
vállalatok nyereségével.
Ezekből a bevételi forrásokból kell fenntartani a városi
közigazgatást, az iskolákat
a szociális és kulturális intézményeket, a sportlétesítményeket. Természetesen a
költségvetésekben kellő figyelmet kell fordítani többek
között az úthálózat karbantartására, a szemétgazdálkodásra és ki kellene építeni
az infrastruktúrát az olyan
új vállalkozások létrehozásá-

hoz, amelyek munkahelyeket
tudnak kialakítani.
Első ránézésre Komárom nagyon kedvező helyzetben van,
mert egy olyan közműcégnek
a tulajdonosa, amely biztosítja
Komárom és környéke ivóvízzel való ellátását. Maga ez a
tény lehetőséget teremt akár
európai fejlesztési források
bevonására, viszont a város
számára elengedhetetlen lenne, hogy a cég áttekinthetően
és hatékonyan működjön, s
hozzá tudjon járulni a város
költségvetéséhez. Köztudott,
hogy a jelenlegi helyzet nem
ilyen, a közműcég inkább viszi a város pénzét, mint hozza.
Csak bízni lehet abban, hogy
az új vezetés ezt a problémát
sikerrel megoldja.

Író-olvasó találkozó a Csemadokban

Pénteken, 17 órától a a Csemadok Komáromi Városi Szervezete
és a Diderot könyvesbolt szervezésében a komáromi galériában
kerül sor Kiss-Péntek József tanár (költő, karikaturista, színházi rendező) grafikai kiállításának megnyitójára és új könyveinek
bemutatójára. Megnyitóbeszédet mond Stubendek László, Komárom polgármestere, a Csemadok Komáromi Városi Szervezetének elnöke, míg a könyvbemutatót Spátay Adriana, a Selye János
Gimnázium tanára vezeti. A szerző a helyszínen dedikálja: Vészirat (Kiss Péntek József versei, Kurucz Ottó fotói), A vendég (dramatikus szövegek), A Jókai Napok története és A megbecsült színház (tanulmányok, kritikák és más színházi írások) című köteteit.

Döntés
született

Múlt hét szerdáján kaptuk meg szerkesztőségünkbe a Szlovák Köztársaság Sajtótanácsának
döntését, amelyet a komáromi KOMVaK beadánya
alapján hozott. Az alábbiakban közöljük a döntést:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že v článku uverejenenom pod názvom „Séria škandálov okolo mestských podnikov” v
týždenníku Duntáj, č. 6, dňa
1. februára 2012 bol porušený Etický kódex novinára
(ďalej len Kódex) účinný od
1. januára 2011 konkrétne v
častiach spadajúcich do čl. II.
ods. 1 a 2, v ktorých sa hovorí (ods. 1) „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti” a v
(ods. 2 ) „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadí
vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.”
Ezért a sajtótanács írásunkkal
kapcsolatosan aggodalmát
fejezte ki, ugyanakkor elutasította a KOMVaK beadványának azon részét, amely
írásunk címét – Botrányok
sorozata a városi cégek körül
– sérelmezte és azt a tanács
részünkről megalapozottnak
ismerte el.

Mi vár Szlovákiára 2015-ben?

A szuperválasztási évet követően –
amikor gyors egymásutánban négy
választáson a fegyelmezett választók
akár hatszor is a választási urnákhoz
járulhattak – idén ugyan nem lesz
választás, ám lassan rá kell hangolódnunk a 2016-os parlamenti megmérettetésre. Ez lesz számunkra a
következő időszak legfőbb kihívása,
amely a szlovákiai magyar politikai
képviselet számára akár vízválasztó is lehet. Rövidesen dönteni kell a
választási stratégiánkról és az MKP
listájáról.
Az ingyenes vonatjáratokkal a kormányzó párt látensen el is kezdte a
választási kampányt. Az év végén a
kormány tagjai bejelentették: további
szociális csomagok várhatók, amen�nyiben az ország gazdasági állapota
ezt lehetővé teszi. Rossz hír a vállalatoknak és a vállalkozóknak, hogy
az új év kezdetétől tovább nőnek az
adó- és járulékterhek. Ennek hírét az
év elején a kormány kommunikációs
átfedéssel kezelte, a pénzügyminiszter
feltételes módban jelentette be az adóés járulékterhek enyhítését, amennyiben a gazdaság állapota azt megengedi. Persze az érintettek, a vállalkozók
és érdekszervezeteik nem hisznek a
mesékben, kételyeiket rögvest nyilvánosságra is hozták. Jó hír viszont
a megbízás alapján dolgozó egyetemisták és középiskolások számára,
hogy havi 200 eurós keresetig ezentúl
nem kell járulékokat fizetniük. Jelen-

tős segítség a kezdő munkavállalók
számára, akik legalább egy évig munkanélküliek voltak és keresetük nem
haladja meg a minimálbér kétszeresét:
fizetésük mellé továbbra is megkapják
szociális segélyüket.
Ami viszont a közterhek kézzelfogható enyhítése a vállalkozók számára,
az az év elején bevezetett intézkedés,
amely a kutatás-fejlesztés előmozdítása érdekében fogant. Az erre szánt
költségek egynegyede az adóalap eddigi, megszokott kiszámításán felül
lesz leírható, ugyanígy a kutatásra, fejlesztésre újonnan alkalmazott, egyetemet végzett munkaerő bérköltségének
egynegyede, valamint a K+F+I területén aktív vállalatok, vállalkozók
esetében a kutatásra, fejlesztésre szánt
kiadások éves növekményének egynegyede is az eddigi normán felül lesz
leírható az adóalapból.
Egyelőre ez nem sokakat érint, ám
progresszív, ösztönző intézkedésről
van szó. Ne feledjük el, a K+F+I területén a korábbinál sokkal több uniós
forrás áll majd rendelkezésre a 20142020 közötti időszakban. Nem árt
elgondolkodni az ilyen jellegű irányváltáson, ha az Európai Unió komolyan gondolja kontinensünk gazdasági
felzárkóztatását a mellettünk elhúzó
kontinensek mellé. Ez elsősorban az
innovatív technológiák elsajátításával
és gyakorlatba való átültetésével érhető el. Bőkezűen áldoz majd erre az
unió, ennek kézzelfogható példája a
Brüsszelben meghirdetett, és ugyanott
közvetlenül megpályázható program:
a Horizont 2020.
Ami tervezetünket illeti, amelyet A
szlovákiai magyarok megmaradásá-

nak és gyarapodásának intézményi
feltételei címmel hozott nyilvánosságra tavaly decemberben az MKP, arra
számítok, hogy a nyilvános vitában
sokan hozzászólnak, felkészült szakemberek nyilvánítják ki véleményüket. Később szakmai konferencián
összegezhetjük a legfontosabb iránymutató hozzászólásokat és véglegesíthetjük az önkormányzati rendszer
programját, tervezetét. Az értelmiség
tagjai, valamint azok a középosztálybeliek, akiket az állami propaganda
több mint húsz éve tartó riogatása sem
félemlített meg, nagyon jól tudják,
hogy szülőföldünk és közösségünk
jövője szempontjából kulcsfontosságú önrendelkezésünk, önigazgatásunk
kivívása. Ennek alternatívája közösségünk lassú elsorvadása, fokozatos
megszűnése.
A kisebbségi kultúrák támogatására az
idén több forrás jut, ezen belül azonban
a magyar kultúra támogatására valamivel kevesebb, mint tavaly. Ezzel sem
békülhetünk meg, számunkra ez az
irány nem lehet tartós! Amennyiben a
vonatkozó törvényt nem sikerül megváltoztatni, szeptembertől elindul a
szaktárca listáján szereplő kisiskolák
fokozatos leépítése, majd bezárása. Lévén, hogy új, művelt, fiatal tárcavezető
irányítja az oktatási tárcát, megérne
egy kísérletet a 2013-ban elfogadott
jogszabály módosítása. Térségünk parlamenti képviselete, karöltve a Pedagógusszövetséggel a fennmaradó nyolc
hónap folyamán bölcsen, a lehető
legjobb stratégiát alkalmazva tehetne
lépéseket a várható kemény intézkedés
tompítására, kiküszöbölésére. Január
elején az oktatási tárca a törvényhozás-

ba juttatta el a szakképzés reformjának,
a duális képzés bevezetésének törvénymódosító javaslatát. Számunkra ez hízelgő, hiszen a Baross Gábor Tervbe
az előkészületek folyamán, bő egy éve
iktattuk ezt az olyannyira szükséges intézkedést.
Miután Brüsszel hamarosan – az utolsó
operatív program elfogadását követően
– elfogadja a 2014-2020 közötti uniós
időszakra szóló szlovák nemzeti fejlesztési tervet, az operatív programok
gazdái, irányító hatóságai lassan, de
biztosan meghirdetik az első pályázati felhívásaikat. Ezek nyárra várhatók. Azért fontos erre figyelni, mert a
szlovák kormányfő néhányszor kijelentette, hogy a hazai fejlesztéseket és
beruházásokat nyolcvan százalékban
az Európai Unió közös költségvetése
fedezte, mi több, a magyar kormányfő
szerint Magyarországon ez az arány
96 százalék. Azt szeretnénk, hogy a
jövőben az uniós, tehát közösségi beruházások és fejlesztések elsősorban
a leszakadó, hátrányos helyzetű régiókban valósuljanak meg, hogy a régiók közötti elmélyülő, esetenként szakadéknyi különbségek enyhüljenek.
A fejlesztések pedig célozzák meg a
gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést. Természetesen ez által szülőföldünk, Dél-Szlovákia (ezen belül
Kelet-Szlovákia déli része) érdekeire,
érdekérvényesítésére gondolunk. Kiemelten fontos, hogy a déli megyék
önkormányzatai és a régióinkban tevékenykedő helyi önkormányzatok,
illetve vállalkozók felkészüljenek az
uniós támogatások megpályázására és
felhasználására.
Ami az Interreget illeti, bennünket

elsősorban a magyar-szlovák határon
átnyúló program jövője érint. Brüsszel
feltehetőleg hamarosan elfogadja a
két ország által benyújtott programot,
az első pályázati felhívások itt is nyáron, ősz elején várhatók. A program öt
célterületének összesített kerete mintegy 20 százalékkal lecsökkent az előző időszakhoz képest, ám megjelent a
viszonylag könnyen megpályázható
Kis Projekt Alap, amely 5 – 45 ezer
euró költségvetésű partnerpályázatok
támogatását teszi majd lehetővé önkormányzatok, vállalkozók és civil
társulások számára.
Reménykedjünk, hogy fizetőeszközünket, az eurót 2015-ben nem éri
különösebb megrázkódtatás. A görögországi előrehozott választásokat
követően reméljük, nem kerül zuhanórepülésbe a görög gazdaság vagy
az euróövezet más gazdasága 2015ben. A defláció – a fogyasztói árak
folyamatos csökkenése – várakozási
pszichózist okoz a vásárlóknál, akik
az alacsonyabb árak reményében elodázzák tervezett vásárlásaikat, közben a folyamat komoly csapást mér a
nemzetgazdaságra, e veszélyére való
tekintettel az Európai Központi Bank
intervencióhoz fogott, fokozatosan
felvásárolja az euróövezet tagjainak
állami kötvényeit. Ezzel készpénzhez
juttatja a közös fizetőeszközt használó tagállamok nemzeti bankjait. A
pénzügyesek tudják, hogy ez az euróbankók nagybani kibocsátását jelenti. Érdekesség, hogy ezzel szemben
Szlovákiában növekszik az infláció,
az árak emelkedése érezhető.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke
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„Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmatia Croatia, Rama, Servia, Gallicia, Ladomeria
és Cumania királya. Ödvöt az Úrban mindazoknak, kik most vagy a jövőben e jelen okmányunkat megtekintendik! Mivel a királynak dicsősége a népek sokaságában fekszik, a királyi méltóság folytán nemcsak az erkölcsökkel kell nevelniük a tekintélyt, hanem az alattvalók iránti bőkezűségben is mindenki felett ki kell tűnniük; tehát ezek folyamatában mindenkinek emlékezetébe
akarjuk hozni, hogy Komárom városunk Volvelinus Oltmanus (Altman) és Neklinus zsidóktól,
ti. Henel (Henok?) hajdani kamaragrófunknak fiaitól, egy nagy összeg pénz fejében (a királyi
kamara igazgatásából) reánk visszaszállott, és mi ugyanezt a várat Walternek, kamaránk grófjának adjuk örök birtoklásul ugyanoly nagy öszegű pénzért! Ugyanez a Walter gróf nem rejtve el
az igazságos munka és törekvés által szerzett kincset, hanem inkább nyilvánosságra hozva azt, a
királyi fenség tiszteletére és az ország díszére, mint hű hazafi ama várat nagyszerűen igyekezett
felékesíteni saját költségén, s előttünk alázatosan könyörgött, hogy ama vár fentartását és megőrzését – mivel az ő
tehetsége nem elégséges – királyi méltóságunkkal eszközöljük. Mi tehát a magunkra vállalt tisztségünknél fogva, tartozván mind az igazi érdemeket becséhez képest mérni, mind országunk összes alattvalóinak érdemeit, melyeket előre
is közhasznúnak vélünk, jutalmazatlanul nem hagyni; ezen Walter grófot szívünkből óhajtván királyi ajándékkal
megtisztelni, Komárom falut (mely mint ilyen mindig királyi birtokot képezett, s így mint alább látandjuk, ha nem is
volt a fentnevezett zsidóknak birtokában), melyet udvarnokaink laktanak, s mely közeli fekvése miatt a vár számára
szerfölött alkalmas, minden jövedelmeivel, ti. a földekkel, kaszálási, halászati és más jogokkal a fentnevezett Walter
grófunknak adjuk örök és békés birtoklásul Komárom várához, átvivén onnan udvarnokainkat máshová! És mivel a
királyoknak tulajdonsága a népek sokaságának örülni, hogy ezen faluban biztosabban és szabadabban gyűljenek a
városi lakók, az azon faluba összegyűlt és a jövőben összegyűlendőknek minden tekintetben ugyanazt a szabadságot
adjuk, melynek Buda (...) polgárai örvendenek. Hogy pedig ezen donációnknak és szabadalomadásunknak érvénye
mindörökké fent maradjon, s hatálya az idők folyamában valaki által meg nem változtathassék, jelen levelünket adjuk ki kettős pecsétünkkel megerősítve. Kelt april 1-én 1265-ben, uralkodásunknak 30. évében hívünknek, Farkasy
mesternek, a fehérvári egyház prépostjának s udvarunknak vicekancelláriusa által.”
(IV. Béla király Komáromnak adott privilégiuma a város szülöttének, Takáts Sándor történésznek a fordításában)

Vajon mekkora születésnapi tortát kellene sütni annak az ünnepeltnek, aki – vagy amely – az ószövetségi időmértékkel mérve
is megérte az ugyancsak tekintélyesnek számító hétszázötvenedik
születésnapját, ahhoz, hogy azon egy kocsideréknyi gyertya elférjen? Ekkora tortáról bizony nem tud a história, pedig a huzatos
Kárpát-medencében megannyi történelmi vihart, tatár- és törökdúlást, szabadságharcokat,
járványokat és természeti
csapásokat városként megélt Komárom bizonyára
megérdemelné... Dicső ősök
huszonegyedik századbeli
esendő utódaiként itt, a VágDuna és a Duna véráztatta
szegletében vajha tehetünk
többet annál ebben a kivételezett esztendőben, mint
hogy – képletesen az idők
feneketlen kútja fölé hajolva – emlékezünk. A hétszázötven év szédítő mélység.
Alant, a homályban felködlik előttünk Farkasy magiszter, Béla – e néven immár
a negyedik magyar király –
alkancellárjának meggörbült
hátú vézna alakja, amint az
új királyi székhely, Budavár
egyik félreeső boltíves helyiségében az írópadja fölé
hajolva, a mécsesek imbolygó lángjánál szemét még
egyszer végigfuttatja a friss
pergamenen glédában sorakozó cifra latin betűk ármádiája fölött. S miután halkan
elmormogja a selymes tapintású kikészített bőrre rótt
szöveget, komótosan bólint
egyet mintegy annak a jeléül, hogy abba minden belefoglaltatott, amit az Isten kegyelméből
uralkodó koronás fő legfenségesebb akaratának megfelelt, s amelyet holnap kézjegyével és a királyi pecsétekkel is elláthat.
IV. Béla király (1206-1270), aki a tatárjárás pusztítása után ismét
talpra állította az országot, s ezért az utókor a „második honalapító” jelzővel is megillette, II. András és Merániai Getrud gyermeke, Szent Erzsébet testvére volt. A vesztes
muhi csata (1241. április 12.) után az ország újjáépítéséhez fogott, új elvekre igyekezett építeni a kormányzást,
szorgalmazta kővárak építését és a nagyobb településeknek városi jogokat adott, hogy fokozottabb mértékben támaszkodhasson a kialakuló városi polgárságra. Mindezt
oly módon tette, hogy a régebbi városok privilégiumát
anyajognak tekintette és azt ruházta át újabb városokra.
Az említett anyajognak tartott kiváltsággal ruházta fel például az uralkodó Budát, Székesfehérvárt, Zágrábot, Selmecbányát, Nagyszőllőst, a szászok lakta településeket és
a szepességi városokat. Ezek közül Komárom, amint az
a fent idézett privilégiumlevélből is kitűnik, Buda városi
jogait nyerte el. Itt jegyzem meg, hogy az eredeti oklevél
nem maradt ránk, de annak szövegét egy, a tizenhatodik
században készült, feltehetően szöveghű másolata őrzi,
amely az esztergomi prímási levéltárban található.
IV. Béla idején kezdett szervezettebben működni a királyi kancellária, amely egyre több oklevelet bocsátott ki az
uralkodó nevében. 1244. október 28-án Komárom mellett
állították ki a király azon oklevelét, amelyben a körmendi-

eknek több rendbeli kiváltságokat adott. A Komárommal kapcsolatos egyik legrégibb ismert oklevele 1245-ből származik, melyet
egy „Folwyne” nevezetű egyénnek adott ki, aki jelentős érdemeket
szerzett a vár megerősítésében és megtartásában, és tettével sokak
életét és vagyonát megmentette. Ezért a királytól Hetényen és Banán földbirtokot kapott. Amint az a korabeli oklevelekből is kivi-

láglik, IV. Béla gyakran és szívesen tartózkodott Komáromban és a
Csallóközben, ahol magánügyben ítéletet is hozott. Bizton tudjuk,
hogy Komáromon kívül járt az uralkodó Aranyoson és kedvenc tartózkodási helyei közé tartozott Füzitő is, amely alkalmasnak bizonyult királyi szállásnak, s feltehetően ez utóbbi helyen állították ki

a király több, évszámmal el nem látott oklevelét is. Egy évvel azt
követően, hogy Buda városi kiváltságaival ruházta fel az uralkodó
Komáromot, 1266-ban az épülő és fejlődő városba látogatott, ahol
október 20-án egy peres üggyel is foglalkozott. A királyi privilégiumlevélben említett, és tetteiért felmagasztalt Walter kamaragrófot az oklevél kiállítását követő harmadik esztendőben iktatták
csak be hivatalosan birtokába,
s ebből az időből származik a
komáromi
várbirtokrendszer
bejárásáról, illetve annak körülírásáról szóló oklevél, amely
rendkívül érdekes és értékes adatokkal szolgál a történészeknek.
S most időben és térben ugorjunk
egy fél évezredet: 1265 után még
ötszáz év telt el, amikor Mária
Terézia királynő uralkodása alatt
Komárom elnyerte a „Szabad királyi város” címet, illetve rangot,
amely további előjogokat biztosított polgárai számára. De ez
már egy másik történet...
IV. Béla életének és uralkodásának utolsó évtizedében osztozkodott a hatalomban fiával, aki
később V. István néven került a
trónra. Sajnos apa és fia kezdeti
jó viszonya később olyannyira kiéleződött, hogy fegyveres
harcba torkollott, amely 1265ben az Isaszegnél megvívott csatában csúcsosodott ki, s amely
az apa seregének a vereségével
végződött. Béla király ezzel elvesztette fennhatóságát országa
egy része felett. Az apja halála
után az ország felett egyeduralmat szerzett és V. István néven
királlyá koronázott fia 1270-ben
két alkalommal is Komáromban
tartózkodott. Az Ottokár ellen viselt háborúja idején előbb október
29-én, majd november 5-én állíttatott ki Komáromban oklevelet.
A tatárjárás idején és azt megelőzően a mai Komárom térségében
három faluról tesznek említést korabeli írásos emlékek. Ezek
egyesüléséből jött létre később az a nagyobb település, amely 750
évvel ezelőtt városi rangot kapott. A hagyományok és
korabeli források szerint közvetlenül az akkori vár alatt
terült el Komárom falva (Villa Camarum), a mai Szent
András-templom környékére tehető Szentandrásfalva
(Villa St. Andrea), míg a Vág-Duna partján állt – feltehetőleg a IV. bástya térségében – Keszifalva. Az utóbbi két
falu lakosai halászattal foglalkoztak, s beolvadásukat látszik bizonyítani az a tény is, hogy az 1277 utáni írásbeli
forrásaink már nem tesznek róluk említést.
Komárom 1965-ben ünnepelte városi létének kerek
700. évfordulóját, amelyet azonban jelentősen beárnyékolt a nagy dunai árvíz. Azóta ismét eltelt egy
fél évszázad és így lehetőségünk nyílik ünnepelni és
emlékezni. Ezen a helyen szívesen beszámolnánk arról, hogy a 750. születésnapját ünneplő város jelenlegi magisztrátusa miként kívánja megünnepelni ezt
a szép évfordulót, ám kétségeim vannak afelől, hogy
egyáltalán tudnak-e arról, hogy a város, amelyet jólrosszul kormányoznak, ilyen szép kort ért meg...
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Évzáró gyűlés

Kolozsnémáról Magyarigenre
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A komáromi diabetikusok DiaKom elnevezésű, rendkívül aktív szövetsége január 7-én tartotta ünnepélyes évzáró gyűlését a komáromi
nyugdíjasklubban. Ez a szervezet azokat a cukorbetegségben szenvedőket tömörítette, akik az általános orvosi vizsgálatokon kívül szeretnének többet tudni erről a kórról. Üléseiken saját tapasztalataikat
osztják meg tagtársaikkal.

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, mintegy fél tonnányi ajándékcsomagot vitt a kolozsnémaiaktól
Erdélybe egy küldöttség. A küldeményben a társasjátékokon,
élelmiszer- és ruhacsomagokon kívül könyvek is voltak az
ottani református gyülekezeti házban megnyitott kis könyvtár számára. A könyvadományok között volt szépirodalom,
ifjúsági- és gyermekirodalom, több szótár, lexikonok, egyházi
könyvek, DVD-k, illetve CD-k. Szász Csaba, a magyarigeni
református lelkész levelet küldött Lévai Attila református lelkésznek és Szalay Rozália polgármesternek, amelyben hálás
köszönetét fejezte ki az adományozóknak. Felvételeinken a
kolozsnémai küldöttség látható Magyarigenen.

Az évzáró ülést Molnár Olga vezetőségi
tag vezette. Rigó Piroska, a szervezet elnöknője olvasta fel a
2014-es eseménynaptárt és értékelte a klub
munkáját A gazdasági
beszámolót Adler Éva
pénztáros tartotta, majd
Rigó Piroska elnöknő a
2015-ös tevékenységi
tervet ismertette. Sajnálattal közölte, hogy
egyre fogy a tagság,
jó lenne, ha fiatalabb
cukorbetegek is jelentkeznének a szervezetbe.
Rancsó Melinda edukációs
egészségügyi
nővérrel továbbra is
vezetik a klubot, ahol a

tagok orvosi előadásokat hallgathatnak, oktatófilmeket nézhetnek és
vércukormérésekre is
sor kerül. A komáromi
szervezet tovább mélyíti a kapcsolatot a GyőrMoson-Sopron megyei
diabétesz-egyesülettel
és testvérszervezetükkel, a pozsonyi AdiaS
egyesülettel. Lelkese-

désben nincs hiány, cukorbetegeink gőzerővel
készülnek a szervezet
megalakulásának 25.
évfordulójára. Az ünnepséget áprilisra tervezik. A gyűlés hivatalos
része a határozat elfogadásával ért véget, amit
kötetlen beszélgetés és
a frissítők elfogyasztása
követett.
-mel-

Húsz év után már nem iránymutató, csak történelem?

A komáromi nagygyűlésre emlékeztek
Hirtelenjében elkezdett havazni, mégis eljöttek Ágcsernyőről, Kassa vidékéről is. A Felvidék magyar,
akkori fiatal politikusai nagygyűlésre hívták össze
a kisebbség jeles képviselőit annak érdekében, hogy
közösen határozzák meg azokat a feladatokat, célkitűzéseket, amelyek elérésével a többségi nemzettel
azonos jogokat vívhattunk volna ki.

és polgármestereinek mintegy
kétharmada.
Az összejövetel
központi témái
a magyar közösség alkotmányos
jogállásának állapota és a közigazgatási-területi átszervezés addig ismert tervezetei
voltak.
Erről, azaz a felvidéki magyar közösség rendszerváltás utáni történetének egyik

legjelentősebb eseményéről,
a huszonegy évvel ezelőtt
zajló komáromi nagygyűlésről január 8-án, Komáromban már csak maroknyian
emlékeztek meg. És mindez
nem annak tudható be, hogy
az emberek elfeledkeztek
volna róla, hanem annak,
hogy maguk a megemlékezés szervezői sem tartották kötelességüknek, hogy
megmutassák, napjaink politikusai képesek tömegekeet megmozgatni. Többeket

megdöbbentett, hogy az est
fő szónoka, az MKP járási
elnöke, Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök újévi köszöntőjére hivatkozva, azt eléggé átfogalmazva
és átértelmezve, ismét azt
hangoztatta, hogy hinni
kell az összefogás erejében.
A felvidéki magyarság ér- és fél ezer résztvevő között
Összefogás, de kivel? Miért
dekképviseletének
eddigi ott volt az akkori pozsonyi
kell hinni abban, hogy a fellegnagyobb összejövetelét, törvényhozás összes mavidéki magyarság, pártjukat
a „komáromi nagygyűlés” gyar képviselője, valamint
elhagyó árulókkal tud csak
néven ismertté vált találko- a felvidéki magyarság öneredményeket felmutatni?
zót huszonegy évvel ezelőtt, kormányzati képviselőinek
A legutóbbi önkormányzati
1994. január 8-án
választások bizoRévkomáromban
nyították, hogy
szervezték
meg.
a felvidéki maA nagygyűlés apgyarság többsége
ropóját az akkor
hisz az elkötelefolyamatban lévő
zettségben, a beközigazgatási-terücsületes politikáleti átszervezés és
ban. Ezt jó volna
az adta, hogy aktudatosítania az
koriban a magyar
említett tisztségpolitikai érdekképviselőnek is.
viselet a magyarA
komáromi
ság és más etnikai
Csemadok székcsoportok jogállását
ház homlokzatán
erősítő törvényja2009-ben elhevaslatai folyamatos
lyezett emléktábelutasításba
ütlánál Stubendek
köztek a pozsonyi
László, Komárom
parlamentben. Az
polgármestere és
összejövetel részta Csemadok vávevői ezzel ös�rosi elnöke, illetszefüggésben több
ve Petheő Attila,
fontos, a felvidéki
a Csemadok komagyar közösség Huszonegy évvel ezelőtt 3500 felvidéki magyar merte vállalni, hogy az ítéletidő ellenére eljöj- máromi területi
jövőjével kapcsola- jön Komáromba, az egyesek számára most már kellemetlennek tűnő komáromi nagygyűlés- választmányának
tos kérdést kíván- re. A hírek.sk hírportál felvételén azok láthatók, akik idén részt vettek a Csemadok városi szék- elnöke közösen
tak megválaszolni. házán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásán. Ideje lenne rendezni végre közös dolgainkat helyezett el koA mintegy három
szorút.
és újra tárgyalásra hívni a felvidéki magyarság képviselőit.

Lejárt az
okmánybélyegek ideje

A hivatalok idén január elsejétől már nem fogadják el a hagyományos, papír alapú okmánybélyegeket. A bírósági és közigazgatási illetékek térítésére már csak elektronikus okmánybélyegek formájában van lehetőség. Ezek rendszere tavaly óta
működik a fokozatos átállás érdekében.
A régi, papír alapú okmány- de nem ez az egyedüli hiábélyegeket tavaly november nyossága az átállásnak. Az új,
végéig árulták, s év végéig elektronikus okmánybélyegefogadták el a hivatalokban. ket speciális, érintőképernyős
Akinek maradt még ilyen automatákban vásárolhatják
okmánybélyege, az idén no- meg az ügyfelek a hivatalokvember végéig visszaválthatja ban, készpénzzel vagy banka postahivatalokban. Mind- kártyás térítéssel. Csakhogy
ehhez írásbeli kérvényt kell például az adó- és vámhivamellékelni, csatolni kell hozzá talokban érthetetlen okokból
az okmánybélyegeket és egy nincs ilyen automata, ezért az
jegyzéket azok számáról, név- itt fizetni köteles ügyfeleknek
értékéről. Hogy ehhez miért postán kell befizetniük az illevan szükség ilyen bürokrati- téket, melyről igazolást kapkus huzavonára, nem tudni, nak, s azt kell bemutatniuk.

Halálra fagyott

Az idei tél első áldozatát
a múlt hét csütörtök reggel találták meg Komáromban. A járási székhelyen feltételezések szerint
mintegy 60-70 hajléktalan
él, viszont a hajléktalanok számára fenntartott
30-személyes szálláshely
kapacitása kimerült. A
hajléktalanok közül sokan
nem is hajlandóak feladni
„függetlenségüket”, a szociális munkások viszont
képtelenek valamennyiüket felkutatni. A komáromi Schell-kút mögötti
garázsoknál
megtalált
60-éves Richter László
megpróbált ugyan kartonokból, fóliadarabokból,
öreg takarókból menedéket kialakítani magának,
de ez kevésnek bizonyult.

A rendőrök gyorsabbak voltak

Érsekújvárban akart egy zálogházat kirabolni két
fegyveres, símaszkos férfi. A városi rendőrségre beérkező riasztás alapján az egyik rablót a helyszínen,
a másikat rövid üldözés után fogták el. Kiderült,
hogy egyikük, a 29 éves József naszvadi illetőségű.

A gyermekek
és a család jogaira
összpontosít
a februári referendum
A február hetedikén esedékes népszavazás
időpontját még tavaly novemberben Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök tűzte
ki. Meghirdetését augusztusban kezdeményezte a Családért Szövetség, amely több
mint négyszázezer aláírást gyűjtött össze
ennek támogatására.
Az önálló Szlovákia
történetének nyolcadik népszavazásán
részt vevő választópolgárok három kérdésre adhatnak majd
választ. A kérdések
sorrendben a következőek:
1. Egyetért-e azzal,
hogy
házasságnak
csak egy férfi és egy
nő kötelékét lehessen
nevezni?
2. Egyetért-e azzal,
hogy azonos nemű
párok számára ne
váljék lehetővé gyermek
örökbefogadása? 3. Egyetért-e
azzal, hogy az oktatási intézmények ne
követelhessék meg a
gyermekek részvételét azokon az órákon,
melyek tananyaga a
szexuális viselkedéssel illetve az eutaná-

zia kérdésével foglalkozik?
A Családért Szövetség nem titkolja,
hogy kampányukat
a referendum második kérdése köré
építették, rámutatva
a gyermekeknek a
hagyományos családhoz való jogára.
A referendum témái
ugyan
megosztják
Szlovákia társadalmát, ám korábbi
felmérések eredményei mégis inkább
azt mutatják, hogy a
választók a népszavazás kérdéskörében
túlnyomórészt konzervatív véleményt
fogalmaznak majd
meg.
Kérdés, hányan járulnak majd az urnákhoz
és eredményes lesz-e
a népszavazás?
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Növényvédelem
Szobanövények téli ápolása
A leggyakoribb téli növényápolási hiba öt területre össz
pontosul:
1. Túl kevés fény:
Télen gyakran behúzzuk a
függönyt vagy leeresztjük a
reluxát, ha nagyon hideg van,
hogy ezzel is szigeteljük a
szobát. Ám a sötét, félhomályos szoba méreg a növények
számára. Télen, ha van rá lehetőség, tegyük át a növényeket
a déli fekvésű szobákba, ahol
fényhez jutnak, főleg az olyan
növények számára fontos ez,
mint az orchidea és a télen virágzó növények.
2. Túl száraz levegő:
Télen a fűtés miatt a levegő
túl szárazzá válik, ami szintén
a növények pusztulásához vezet. Épp ezért nagyon fontos
télen a megfelelő párásítás,
helyezzünk el a radiátoron egy
vagy két párologtatót, vagy
tegyünk a növények földjére
agyaggranulátumot,
amely
hamar elpárologtatja a nedvességet. Ha sok kis méretű cserepes növényünk van otthon,
vegyünk egy nagyobb méretű
tálcát, ezt szórjuk meg murvával majd a murvarétegen
helyezzük el egymás mellé a
cserepes növényeket. A murva
porózus kőzet, amely nagyon
gyorsan felszívja a vizet, és el
is párologtatja. Emellett érdemes hetente többször a növények leveleit permetezni egy
szobai permetezővel.
3. Huzat és hideg:
Mivel télen is kell szellőztetni
otthonunkban, így az ablakokat is kinyitjuk rendszeresen
akkor is, ha kint -10 fok van.
Ám gyakran nem gondolunk
arra, hogy növényeink épp az
ablak közelében vannak, és ha
engedjük a -10 fokos hideg le-

vegőt, egyszerűen megfáznak.
Épp ezért télen, ha szellőztetünk, először vigyük a növényeket védett helyre, vagy a
nagyobb növényeket takarjuk
el könnyű habtéglalappal. Ne
feledjük, növényeink is élőlények, akik megfáznak a hidegben.
4. Szürke, poros levelek:
A leveleken lerakodott por és
piszok szintén káros lehet növényeinknek, így érdemes a
leveleket havonta egyszer egy
tiszta, vizes ruhával jó alaposan
áttörölni, míg a kisebb növényeket zuhannyal megtisztítani.
Lehetőleg felejtsük el a sörrel
való lemosást, és a levélfényt,
mert ezek csak még jobban eltömítik a légzőnyílásokat.
5. Tápoldatozás:
Télen nincs szükség tápoldatozásra, mivel a növények pihennek ebben az időszakban, ez
alól kivételt képeznek a télen
virágzó növények, mint a ciklámen, a mikulásvirág, a karácsonyi kaktusz, az azálea, vagy az
orchideák. Ezeket a növényeket
ugyanúgy kéthetente érdemes
tápoldatos vízzel meglocsolni.
Néhány szobanövény kifejezetten jól tűri a száraz, meleg,
fényszegény körülményeket.
Ilyen az anyósnyelv (Sanse
vieria), a rákvirág (Aglaonema), a pletyka (Tradescantia), a
sárkányfa (Dracaena) és a filodendron, illetve a kaktuszok és
a pozsgás levelű növények (Sedum, Euphorbia, Haworthia,
Peperomia, Aloe). A broméliafélék (Guzmania, Neoregelia,
Aechmea) is jól megélnek télen
a túlfűtött lakásokban, ha levéltölcsérüket rendszeresen feltöltjük vízzel.
A szobai dísznövények többsége viszont a száraz levegőtől is

szenvedhet. Télen használjunk
párologtatót, vagy helyezzünk
a fűtőtestre vízzel telt edényt.
Az sem baj, ha a szobában szárítjuk a ruhákat, amelyek szintén párásítják a levegőt. Ezzel
nemcsak szobanövényeinknek, hanem magunknak is jót
teszünk. A virágcserepek alá
helyezzünk még egy, a szokásosnál nagyobb alátétet, amelyet mindig töltsünk fel vízzel,
hogy a növény környezetében
páradúsabb legyen a levegő.
A téli időszakban a szoba napfényesebb részében alakítsunk
ki zöld sarkot, amelyben egymás mellett több növényt helyezünk el. Folyami kaviccsal,
vagy
agyaggranulátummal
töltsünk meg egy nagy tálat,
és cserepestől helyezzük el
benne a növényeket. A kavicságyat rendszeresen töltsük fel
vízzel. A növények párologtatásukkal kedvező mikroklímát
alakítanak ki maguknak és
egymásnak.
Szobanövényeinket időnként
permetezzük (spricceljük) le
tiszta, forralt, és szobahőmérsékletűre hűtött vízzel, vagy
desztillált vízzel. A permetezéssel nemcsak a páratartalmat
növeljük, hanem a port is lemossuk a növényről, és szabaddá válnak a légzőnyílások. A
párásítást sem szabad azonban
túlzásba vinni, mert a meleg
lakásban kedvező környezetet
teremt a gombakártevőknek.
A tápoldatozást a téli hónapokra elhagyhatjuk. Előfordul,
hogy néhány levél elszárad,
illetve satnya, színtelen hajtások fejlődnek. Ezeket távolítsuk el a növényről.
Pap Edina
A szúnyogok tüzet raknak. A tűzrakás vezetését az öreg szúnyogra
bízzák. Azt mondja az idősebb szúnyog: – Először csak a vékony
ágakat tegyétek rá...
(Folytatás a rejtvényben)

A januári megfejtéseket február 7-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

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

Apliko+

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Családi és társasági élete igen
mozgalmasnak ígérkezik. Örömmel veti bele magát az otthoni feladatokba és nagy hasznát veszi most kiváló beleérző képességének,
ugyanis közvetítése megelőz egy családi veszekedést. Ezzel újra helyreáll az a békés hangulat, amely nélkülözhetetlen a boldogságához.
HALAK (február 21. – március 20.) Újra és újra vannak olyan
periódusok az életében, amikor meg van róla győződve, hogy
csak az anyagi jólét teheti boldoggá és ilyenkor egészen beleveti
magát a munkájába és minden olyan tevékenységbe, amelytől
azt reméli, segít létrehozni rendíthetetlen birodalmát.
KOS (március 21. – április 20.) Mozgalmas családi hétnek nézhet elébe. Ha zsúfolt mindennapjai ellenére szán elegendő időt
a közös tevékenységekre és egymás segítésére, nagyon kellemes
lehet ez a hét nap. Sőt, előfordulhat, hogy hosszú ideig az egyik
legkellemesebb élményként tartják majd számon.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha a hét különösen zsúfoltnak ígérkezik, ahelyett, hogy tovább hajtja magát, igyekezzen sorrendet
felállítani a tennivalók között, és ha szükséges, halasszon néhány
dolgot későbbre, amikor több ideje jut rá. Cserébe örömteli percekre
számíthat, leginkább családi körben.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Energiáinak nagy részét most a munkájába fekteti, amit jól is tesz, mostani erőfeszítései már rövid távon
megtérülnek. Munkatársaival is kitűnően együttműködnek, összeszokott csapatként egymás keze alá dolgoznak. Alkalma lesz megfelelő
formába hoznia magát, ami jól is esik az utóbbi hetek lustálkodása után.
RÁK (június 22. – július 22.) Folytatódhat érzelmi fellángolása,
de továbbra sem biztos benne, hogy ő-e az igazi. Még ha ilyen
helyzetben nehéz is türelmesnek lennie, most csak ez segíthet
tiszta döntést hoznia. Az is előfordulhat, hogy most fogja megismerni a másik fél hátterét teljes egészében.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Január harmadik hete
esélyt tartogat arra, hogy olyasvalakivel találkozzon, aki hamarosan
élete fontos szereplőjévé válik. Előfordulhat, hogy ez a találkozás
egy véletlensorozat eredményeképpen jön létre, de bárhogyan történjék is, mindenképp sok örömet hoz önnek az elkövetkezőkben.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Hiába remélt nyugalmat
erre a hétre, az események valószínűleg magukkal ragadják, hacsak
nem sikerül nagyon ügyesen és tudatosan távol tartania magát a családi konfliktusoktól. Mivel véleménye sokat számít családtagjainak,
jó esélye van rá, hogy mégis belefolyik valamennyire.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A környezetében élők tudják, hogy önre nyugodt szívvel rábízhatják legféltettebb titkaikat
is. Sőt, úgy tűnik, azért is szeretnek önnel legbensőbb érzéseikről
beszélni, mert az a mély bölcsesség, amellyel hallgatja és reagál,
képes a legnagyobb belső zűrzavarban is békét teremteni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Kedvese végre megadja önnek az a csodálatot és szerelmet, amiben ön annyira szeret
lubickolni. Ön ilyenkor tud igazán hódítani és kényeztetni, ilyenkor minden sejtje arra hangolódik, hogy miként tudja még jobban
megbabonázni párját. Merüljön el a szerelemben!
NYILAS (november 23. – december 21.) Kedvese most olyan biztonságos légkört teremt az ön számára, amelyben végre beszélni
tud rejtett érzéseiről. A romantikus esték, párja szeretete és elfogadása segít, hogy végre foglalkozzon saját érzelmi igényeivel és
pihenjen, élvezze az ünnepek utóhatását.
BAK (december 22. – január 20.) Szívesen menne most emberek
közé, egészen ki van éhezve új ismerősökre, szeretne új szemléletmódokat, életeket megismerni. Ha nincs kedve egyedül útnak
indulni, telefonálja körbe barátait és beszéljenek meg estére egy
találkát. Akár még a nagy Ővel is találkozhat valamelyik este.
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Lefolyók,
kanalizációk tisztítása

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

Egynapos sebészet Gútán

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

Gúta,

MEDCHIR Kft.

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

C-SERVICE k. f. t.

Komárom

UHLIE -SZÉN

Meštianska 3019 * Komárno

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

Predaj – Eladás

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

0908 790 345

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

Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

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

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

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

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

GALERIA
FOTOSZALON

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

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

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

035/7726 466

Gútán eladó
keményfabrikett.

Komárom

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

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

Egészségügyi
nővéreket keresek
főállásba,
vagy félállásba.

Tel.: 0918 638 449
*Eladó hízódisznó. Tel. : 0905
158 925.
* Eladó 150 kg-os hízósertés (1,
70 euró/kg).Tel. : 0907 715 257.
* Bérbe adom komáromi (KN)
II. lakótelepi, Béke (Mieru) utcai
garázsomat. A garázs azonnal elfoglalható! A bérleti díj havonta 30
euro + a villany. Érdeklődni a 0902
561 899 számon lehet.
* Eladó búza és árpa (16 euró/q).
Tel.: 0915 188 030.
* Vennék 90 cm x 150 cm-s faabEladók hízók
lakot. Tel.: 0948 137 758.
(élve 1, 50 euró/kg
* Nagyon olcsón eladó 15 m2-es
hasítva 2, 10 euró/kg) üzlethelyiség a komáromi vásárTel. : 0908 133 315.
csarnokban. Tel.: 0905 512 441.

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

Feltételek:
szakképzettség
és B típusú jogosítvány.

Tel.: 0918 188 320.

Eladó Csallóközaranyoson
(a Dunánál) 21 áras kert szőlővel,
gyümölcsfákkal és hétvégi kis házzal.
Tel: 0917 130 456.

* Gútán eladó hízó. Tel.: 0905 944
821.
* Eladó 2-szobás lakás Komáromban, a strandnál. Tel. : 0905
658 360.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Hízó eladó Gútán (150 kg). Tel.:
0907 544 016.

A KOMÁROMI JÁRÁS LEGJOBB ÁRAI!
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M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00
Az ember bolygója, 9.55
Kapásjelző, 10.25 Két duci
hölgy, 12.55 Kívánságiroda
(német), 14.35 A műkedvelő
kincsrablók (amer.), 16.05
Szeretettel
Hollywoodból,
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.35 Gasztroangyal, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Híradó, 20.25 Játék határok
nélkül, 21.45 A keresztapa 2
(amer.), 1.10 A rettegés tornya (angol)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 10.40 Pán Péter
(amer.), 12.45 Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.),
13.50 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.55 Ikrek (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Vissza
a jövőbe (amer.), 21.25 Egyszerűen bonyolult (amer.),
23.45 Kőkemény igazság
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05
Kalandor, 13.10 Dr. Csont
(amer.), 15.10 Szerelemben,
háborúban (amer.), 16.10
Vegyünk új mamit! (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz
plusz, 19.20 Szuperman
visszatér (amer.), 22.20 Kígyók a fedélzeten (amer.),
0.15 Don Juan DeMarco
(amer.)

RTL II

10.00 A harc törvénye
(amer.), 11.00 Jégvárak
(amer.), 12.45 Julie és Julia (amer.), 15.00 Az első
millióm története, 16.00
Nyomtalanul (amer.), 17.00
ValóVilág7, 18.00 Tökéletes célpont, 18.50 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
19.40 Minden végzet nehéz
(amer.), 22.00 ValóVilág7

M2

13.05 Varázslók a Waverly
helyből, 13.50 Elveszett
világ, 15.30 Phineas és
Ferb, 15.55 Zorro, 17.35
Angelina, a balerina, 17.50
Dip és Dap, 18.45 És te
mit gondolsz?, 20.10 Híradó, 20.55 Monty Python
Repülő Cirkusza, 21.30
Műkedvelő műkincsrablók
(amer.), 23.00 Koncertek
az A38 hajó színpadán,
1.10 Egy lányról (angol)

Duna tv

10.50 Nászút féláron (magyar), 12.10 Nótacsokor,
13.20 Nálatok laknak állatok?, 13.55 A rejtelmes sziget (francia-olasz), 15.25
Önök kérték, 16.25 Az örökös (magyar), 18.00 Híradó,
18.35 Fölszállott a páva,
20.30 Az élet sava-borsa
(lengyel), 21.20 A balek
bosszúja (francia), 22.55
Dunasport

Pozsony 1

13.35 Kaland a hat Napóleonnal, 14.30 Szlovákia
borútjai, 15.00 Az úszó
(osztrák), 16.30 Szlovákia,
szeretlek!, 18.00 Építs házat,
ültess fát!, 18.30 Taxi, 19.00
Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.30 A
lázadók földje, 0.15 Az úszó
(osztrák)

Pozsony 2

13.05 Ne féljünk a szlovák
nyelvtől, 13.55 Humoraréna,
15.45 Farmereknek, 16.10
Idősek klubja, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 20.55 Őrangyalok, 21.25 Soul Boy,
22.25 A férfi, aki kiabál (belga-francia)

Markíza tv

9.25 Lépésről lépésre,
10.10 A Beverly Hills-i
zsaru (amer.), 12.10 Dann y
csapata (amer.), 14.35 Egy
éjszaka a harmincévessel
(amer.), 16.30 Szomszédok, 18.20 Operabál pillanatai, 19.00 Híradó, 20.30
Az én szép tanító nénim
(amer.), 22.20 Catwoman
(amer.)

JOJ TV

9.55 Édes élet, 13.00
Toszkána ege alatt, 15.35
Mit csináljuk a faterral?
(amer.), 17.20 Knight Rider (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.25 Miami
Vice (amer.), 23.00 A zombik városa (amer.), 1.00 Az
ellenség táborában (amer.)

M1

VASÁRNAP

M1

HÉTFŐ

5.55 Magyar gazda, 9.00
Kérdések a Bibliában, 11.00
Római katolikus szentmise, 12.10 Telesport, 13.05
Öltések közt az idő (spanyol), 15.30 Angel (angolbelga), 17.30 A Moszkitópart (amer.), 19.30 Híradó,
20.25 Játék határok nélkül,
21.45 A lényeg, 22.20 Az
ajánlat
(angol-ausztrál),
0.05 Mint hal a vízben (chilei-francia)

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.20 Család-barát, 12.15 Sporthírek,
13.05 Roma magazin, 14.10
Magyarlakta vidékek, 15.05
Zorro, 15.55 Charly, majom
a családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek
doktora (amer.), 19.30 Híradó, 20.30 Kékfény, 21.25
Római helyszínelők (olasz),
22.25 Az este, 23.00 Híradó

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2-matiné, 9.05 Több
mint testőr, 11.35 Monk
(amer.),
12.35
Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Vissza a jövőbe 2 (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Rising
Star, 21.40 Lepattintva
(amer.), 0.55 Komfortos
mennyország (amer.-angol)

5.05 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.00 Tények délután, 12.50 Családi titkok,
13.50
Magánnyomozók,
14.50 Valentina titka (kolumbiai), 15.50 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.25
Jóban Rosszban, 20.15 Hal a
tortán, 21.30 Az elnök árnyékában (amer.), 22.30 Bunyó
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.00
A Muzsika TV bemutatja,
13.05 Tuti gimi (amer.),
14.05 Dr. Csont (amer.),
16.20
Rendőrakadémia
3 (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Nagyfiúk (amer.),
20.45 Zöld darázs (amer.),
23.40 Jeges rettegés (amer.),
1.35 Az utolsó csók (amer.)

RTL II

8.55 Jégvárak (amer.), 10.40
Minden végzet nehéz (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes,
19.00 ValóVilág7, 22.00 BeleValóVilág7, 22.30 Heti hetes, 23.30 Irigy kutya (amer.)

M2

12.15 Varázslók a Waverly
helyből, 13.50 Kicsi a bors,
de erős, 16.35 A rút kiskacsa, 17.30 Kengu-kalandok, 18.00 Lolka és Bolka
nagy utazása, 18.40 És te
mit gondolsz?, 18.55 Nyuszi Péter, 19.15 Ormányos
család, 20.10 Híradó, 20.55
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.45 A Moszkitópart (amer.), 23.40 Koncertek az A38 hajón, 0.35
King (kanadai)

Duna tv

10.30 Az óceán óriása,
11.00 Élő világegyház,
12.10 Nótacsokor, 12.50
Pusztai
királykisasszony
(magyar), 14.15 Hazajáró,
14.45 Szerelmes földrajz,
15.15 Hogy volt?, 16.15
Nehéz kesztyűk (magyar),
18.35 Öregberény (magyar), 19.10 Önök kérték,
20.05 A sziget (görög),
21.15 A rózsaszín párduc
(amer.), 0.00 A balek bos�szúja (francia)

Pozsony 1

11.25 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.55
Agatha
Christie,
15.30
Filmmúzeum, 17.00 Senki
sem tökéletes, 18.20 Konyhám titka, 19.00 Híradó,
20.20 Titkos életek, 21.20
A remény öble (kanadai),
22.55 Mrs. Marple (angol), 0.30 A remény folyója
(francia)

Pozsony 2

11.30 A szerelem ereje,
13.35 Orientációk, 14.00
Szóval, 14.15 Kristályszárny, 16.20 Jégkorong,
18.55 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 20.10 Elfelejtett falvak, 21.35 Lefújva, 22.00
Európa, szerelmem, 23.40
Művészetek

Markíza tv

7.05 Tom és Jerry, 7.30 Mentsétek meg Willyt! (amer.),
11.35 Harry Potter és az azkabani fogoly (amer.), 14.05
Godzilla (amer.). 16.40 G.
I. Joe (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 Sherlock Holmes (amer.), 22.45 Halálos
fegyver (amer.), 2.50 Vértestvérek (amer.)

JOJ TV

10.15 A Simpson család,
11.10 Profik, 13.15 Vérfürdő (amer.), 15.10 Martin és a Vénusz (amer.),
17.25 Szakácsok, 18.05
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.25 Eltitkolva (amer.), 22.35 Scary
Movie (amer.), 0.25 Miami Vice (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.20
Éjjel-nappal
Budapest,
15.45 A vihar (mexikói),
16.50 Dr. Tóth, 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20
Éjjel-nappal
Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Dr. Csont (amer.), 22.45
Döglött akták (amer.), 23.50
Piszkos csapat (amer.)

RTL II

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

M2

11.40 Hunyormajor, 13.10
Heathcliff, 14.00 Nagyi nyomoz, 14.50 Geronimo Stilton, 15.30 Kedvencek a világ
körül, 16.30 Lolka és Bolka
kalandjai, 17.45 Angelina, a
balerina, 20.10 Híradó, 21.00
Boston legal (amer.), 22.35
Bosszú (amer.), 23.20 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

9.25
Elcserélt
lányok
(amer.), 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.25
Kívánságkosár, 14.25 Liszt
Ferenc, 16.00 Magyarok
Dél-Amerikában,
16.30
Térkép, 17.10 Elcserélt
lányok (amer.), 18.00 Híradó, 18.35 Közbeszéd,
19.05 Hölgyek öröme (angol), 20.05 Don Matteo
(olasz), 21.15 A szovjet
levelezőpajtás, 22.30 A rózsaszín párduc (amer.)

Pozsony 1

10.0 Orvosok (szlovák),
12.20 Nők klubja, 13.50 A
remény öble, 15.25 A világ
képekben, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Talkshow, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
John Raabe, 22.25 A kiválasztottak, 0.25 John Raabe

Pozsony 2

14.50 Lefújva, 15.55 Nemzetiségi magazin, 17.30
Hírek, 18.00 Nő a világ
végén, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Szavak,
amelyek megváltoztatták
a világot, 21.35 Tudományos magazin, 22.00 Fekete macska, fehér kandúr
(francia)

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi kurzus, 16.00
A mentalista (amer.), 17.25
Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég (szlovák),
21.30 Nap, széna, eper
(cseh), 23.15 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

11.00 Vásárlási láz, 13.10 Az
örökség (szlovák), 14.22 Lehetőség, 15.50 Tárgyalóterem,
17.30 Topsztár, 17.50 Vásárlási láz, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.25 Vadlovak
(szlovák), 21.20 Édes élet,
22.10 Vészhelyzet (amer.),
23.10 A szerelem (szlovákcseh)

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 15.10 Zorro
(kolumbiai), 16.00 Charly,
majom a családban (német),
17.00 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 Drakula dilemma

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.50 Valentina
titka (kolumbiai), 15.50 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Tortúra 2 (amer.), 23.20 King és
Maxwell (amer.)

RTL Klub

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

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 Szerelem zálogba
(mexikói), 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35 Barátok
közt, 16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 A nő kétszer
(amer.-angol), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág,
23.30 Barátok közt

M2

13.30 Mi micsoda, 14.25 Hunyormajor, 15.10 Leonardo
kalandjai, 15.40 Dip és Dap,
16.25 Lolka és Bolka kalandjai, 16.35 Tesz-vesz város,
18.10 Mesélj nekem!, 18.40
Boldogvölgy, 19.30 Ormányos család, 21.00 Boston
Legal (amer.), 21.45 Ridikül,
22.35 Bosszú (ame.), 23.15
Szívek doktora (amer.), 23.55
Koncertek az A38 hajón

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.05 Hölgyek öröme (angol), 12.25 Kívánságkosár,
14.35 Liszt Ferenc, 16.00
Vidékességek, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 19.05 Rex felügyelő, 20.00 Don Matteo
(olasz), 21.10 Ginger és
Fred (francia-német), 23.35
A Blekinge utcai banda
(dán)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.30
Igaz
történetek,
15.05 District, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 22.20 Törvény és rend, 23.05 Dist
rict

Pozsony 2

15.05 A család, 16.00 Ukrán
magazin, 18.45 Esti mese,
20.00 Az ellenőrzési zóna,
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), 15.05 Önvédelmi
tanfolyam, 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.35
Feleségcsere, 22.40 A mentalista (amer.), 23.40 Cobra 11
(német)

JOJ TV

7.20 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az
örökség (szlovák), 14.20
A lehetőség, 14.55 Édes
élet, 15.50 Tárgyalóterem, 17.00 Híradó, 17.30
Topsztár, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.25 Vadlovak (szlovák), 21.20
Édes élet, 22.10 Vészhelyzet (amer.), 23.10
Castle (amer.), 0.10 Csalók (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.15 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 15.05 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
17.00 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 A Magyar Kultúra Napja, 22.50
Az este, 23.40 Zsidók
és muszlimok, 0.40 Lola
(amer.-kolumbiai)

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 14.55 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 A boldogság sosem jár egyedül
(amer.), 22.20 Az este, 23.10
Barangolások öt kontinensen

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.50 Valentina
titka (kolumbiai), 15.50 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.30
22 évente sötétség (amer.),
23.40 Hawaii Five (amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.50 Valentina
titka (kolumbiai), 15.50 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
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.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Szulejmán (török), 23.05 Házon kívül, 1.55 Furcsa páros
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05 Tom
és Jerry, 18.05 Agymenők
(amer.), 19.00 Diploma után
(aemr.), 20.40 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt,
0.00 A rejtély (amer.)

M2

13.05 Heathcliff, 13.30 Mi
micsoda, 13.55 Nagyi nyomoz, 14.20 Hunyormajor,
15.40 Dip és Dap, 16.25 Lolka és Bolka kalandjai, 17.00
Lóti és Futi, 18.15 Kérem
a következőt!, 18.25 Vízipók-csodapók, 18.35 Boldogvölgy, 19.25 Ormányos
család, 19.35 Szép álmokat,
gyerekek!, 20.10 Híradó,
21.00 Boston Legal (amer.),
22.35 A médium (amer.),
23.20 Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.05 Rex felügyelő (osztráknémet), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Liszt Ferenc, 15.30
Táncok és templomok, 17.10
Elcserélt lányok (amer.),
18.00 Híradó, 19.05 Párizsi
helyszínelők, 19.55 Don Matteo (olasz), 21.00 Dunasport,
21.10 Fapad (magyar), 21.40
Reszkess, Monaco (francia),
23.30 Milos Forman: Amibe
nem halsz bele

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Konyhám
titka,
15.05
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 A keresztapa 2
(amer.), 23.30 District, 0.15
A gyanúsított

Pozsony 2

13.30 Talkshow, 15.10 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Híradó, 18.45
Esti mese, 19.50 100 nézet,
20.00
Dokumentumfilm,
21.35 Fivérek, 22.05 Báthory Erzsébet (szlovák),
23.15 Rendőrség

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor (szlovák), 21.35 Az
anyós, 22.40 A mentalista (amer.), 23.35 Cobra 11
(német), 0.35 NCIS (amer.),
1.25 Dr. House (amer.)

JOJ TV

7.20 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség, 14.55 Édes élet,
15.50 Tárgyalóterem, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.55 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 21.20
Édes élet, 22.10 Vészhelyzet (amer.), 23.05 Castle
(amer.), 0.05 Csalók (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
CSI: Miami (amer.), 22.50
CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Bűnös szerelem, 14.40 Karibi
szerelem (brazil), 15.35 Barátok közt, 18.05 Agymenők
(amer.), 18.55 A vasmacska
kölykei (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

12.55 Heathcliff, 13.20 Mi
micsoda, 14.35 Geronimo
Stilton, 16.15 Lolka és Bolka
kalandjai, 16.55 Lóti és futi,
18.00 Mesélj nekem!, 18.10
Kérem a következőt!, 19.25
Ormányos család, 20.10
Híradó, 21.00 Boston Legal
(amer.), 21.45 Ridikül, 22.30
A médium (angol), 23.15
Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.05 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.35 Liszt Ferenc,
15.30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.00 Híradó, 19.05
Rózsák harca (olasz), 19.50
Don Matteo (olasz), 21.00
Vitéz lélek

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.05 Váratlan találkozások, 15.00
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
a fjordoknál (német), 21.50
Riporterek, 22.15 A rendőr,
23.00 District, 23.45 Szlovákia borútjai, 0.15 A világ
képekben

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.40
Rózsák egy szép nőnek,
14.20 Idősek klubja, 15.55
Roma magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Hírek, 18.00 A
természet közelről, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.00 Andrea a határon túl,
21.35 A család, 22.05 A lámpa alatt, 0.05 A rendelő

Markíza tv

10.40 A férfiak nem sírnak,
12.10 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor (szlovák), 21.35 Feleségcsere, 22.40 A mentalista (amer.), 23.40 Cobra 11
(német), 0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

7.20 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség,
14.55
Édes
élet, 15.50 Tárgyalóterem,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.50 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 21.20 Édes élet, 22.10
Vészhelyzet (amer.), 23.10
Castle (amer.), 0.05 Csalók
(amer.), 1.00 Az ügynök
(amer.), 1.40 CSI: Miami
(amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.20
Család-barát, 13.00 Esély,
14.15 Az ember bolygója,
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 Öltések közt
az idő (spanyol), 22.05 Az
este, 22.55 A rocker csajok
(amer.), 0.40 Lola (amer.kolumbiai)

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.50 Valentina titka (kolumbiai), 15.50
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 A macska (amer.),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Wanted (amer.), 23.40
Grimm (amer.), 2.55 Combat
Hospital (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.55 Fókusz, 14.20 Éjjelnappal Budapest, 15.45 A vihar (amer.), 16.50 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.20
Szerelemben, háborúban (török), 22.50 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL II

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

M2

10.55 Leonardo kalandjai,
11.10 Geronimo Stiltom,
12.00 Nagyi nyomoz, 13.30
Mi micsoda, 15.20 Kedvencek a világ körül, 16.20 Lolka és Bolka kalandjai, 16.55
Lóti és Futi, 19.25 Ormányos család, 20.10 Híradó,
21.00 Boston Legal (amer.),
21.50 Ridikül, 22.35 A médium (amer.), 23.15 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

10.20 Don Matteo (olasz),
11.15 Rózsák harca (olasz),
12.25 Kívánságkosár, 14.35
Liszt Ferenc, 15.30 Európa egészsége, 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.),
22.45 Ha nem volnának zenészek (csehszlovák)

Pozsony 1

11.15 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.00 Titkos
életek, 15.00 District, 16.25
A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Colette (francia), 22.20
München, 1.00 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

10.25 Roma magazin, 12.15
Élő panoráma, 13.55 Lámpa
alatt, 16.45 Fókusz, 17.55
Nemzetiségi híradók, 18.05
Telehétvége,
18.45
Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Hogyan működik a természet, 21.25 Adu ász, 23.20
Péter és Pál, 0.20 Andrea a
határon túl

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Harry Potter és a tűz serlege
(amer.), 23.25 A harc művészete (amer.), 1.00 Hatodik
érzék (amer.)

JOJ TV

10.20 Tárgyalóterem, 12.00
Híradó, 13.00 Örökség,
14.20 Lehetőség, 14.55
Édes élet, 15.50 Tárgyalóterem, 17.55 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.25 Profik, 22.40 Kickboxer (amer.), 0.30 Grockleton
városa (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 17-én
január 18-án
január 19-én
január 20-án
január 21-én
január 22-én
január 23-án

Antal, Antónia
Piroska
Sára
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az őrsújfalusi Nagy Ákos és Riszdorfer Szandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a kiskeszi Adamík
Rémusz, a Bruty-i Viglaš Bálint, a szímői Litavecová Barbara, a kavai Lakatos Renáta, a
gadóci Riečičiar Adam, a gútai Bábi Diana és
a marcelházai Góth Szofia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Alföldi húsgombóc
Hozzávalók:
25 dkg burgonyás tészta
30 dkg sertéslapocka
1 vöröshagyma
1 ek. olaj
só, bors
pirospaprika
petrezselyem
1 zöldpaprika
1 paradicsom
1 dl tejföl
5 dkg reszelt sajt

Elkészítése:
A sertéslapockából pörköltet ké- gombóc alakúra formázzuk, majd
szítünk, majd a levét félretesszük, vízbe feltesszük főni. Ezután egy
a húst pedig apróra felvágjuk. tűzálló üvegtálba tesszük őket,
Eközben a burgonyás tésztát ki- rátöltjük a tejföllel elkevert pörnyújtjuk, kb. 5x5 cm-es kockákat költlevet, és a tetejére szórjuk a
vágunk ki belőle, és ezekre tes�- sajtot. Végül a sütőben megsütszük a húst. A tésztát összezárjuk, jük, és már kínálhatjuk is.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Slašťan Ján (61 éves), Hožvák Oto (80-éves),
Mészáros Béla (67 éves), Ember Ervin (53 éves), Ivanová Mária (86 éves), az őrsújfalusi Varga Erzsébet
(84 éves), id. Kiss Géza (85 éves) és Váradi Anna (75
éves), a gútai Bezúr Katalin (72 éves), Németh Ilona
(74 éves), Zolnai Julianna (68 éves), Takács Mária (84
éves) és Tóth István (71 éves), a kisizsai id. Varga János
(82 éves), a szentpéteri Lengyel Albert (84 éves), a marcelházai Babiš Ferenc (75 éves) és György Ondrej (71
éves), a keszegfalvai Czikora Zoltán (45 éves) és a haraszti Kládeková Ľubica (54 éves), a nemesócsai Cseh
Teréz (62 éves) és Horváth Mária (84 éves), a nagykeszi
Kasznár Mária (83 éves), a csicsói Bognár László mérnök (79 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
a jó barátoknak és mindazoknak, akik december 31-én
elkísérték utolsó útjára, az ógyallai temetőbe
a szeretetett édesapát, apóst, nagyapát és dédnagyapát,

Basternák Jánost,

aki türelemmel viselt, hosszú betegség után,
életének 85. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él e múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Fájó szívvel
és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk
január 11-én, halálának első évfordulóján

Dikan Róbertre
Naszvadon.

Emlékét örökké őrző felesége és fiai

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálunk élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk
január 15-én,
halálának harmadik évfordulóján

Tóth Imrére
Gútán.

Emlékét örökké őrzi felesége, lánya, fia,
vejei, menye és unokái
Egy gyertyaszállal beszélgetek,
Szólok hozzá, bólint a láng,
érzem, hogy te voltál.
Halkan suttogom:
köszönöm, hogy szerettél
és az édesapám te lettél.
Örökre a szívembe zártalak,
mely őriz, mint a várfalak.

A felejthetetlen édesapára,

Illés Istvánra

emlékezünk, aki nyolc éve, hogy
nincs már velünk.
Emlékeznek rád, kik naponta sírodnál megállnak.

NE FELEDJE!

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

Mi segítünk megoldani az ön problémáját!

Apliko +

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

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu neurčitú časť
nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú.
Komárno, LV č. 2548 vhodné na:
1. výrobný proces o výmere 1200 m2 (časť výrobnej haly) s cenou nájmu
minimálne 20 €/m2/rok,
2. skladovanie o výmere 158 m2 s cenou nájmu minimálne 15 €/m2/rok.
Termín obhliadky predmetu nájmu: 22. 01. 2015 v čase od 10.00 h do 14.00 h.
Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať
si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má
právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo
na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu. Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči
druhej strane. V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 3. 2. 2015 do
15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno v označenej obálke:
„NÁJOM”. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

Pikáns virslis falatkák

Hozzávalók:
50 dkg leveles tészta
(1 csomag mélyhűtött)
35 dkg füstölt virsli
2 ek mustár
(csípős is lehet)
5 dkg füstölt sajt
(de lehet bármilyen)
1 evőkanál finomliszt
(a tészta nyújtásához)
1 db tojás
1 csipet fűszerpaprika
2 ek szezámmag

Elkészítése:
A mélyhűtött leveles tésztát kb. 20 perc alatt kiolvasztjuk. Közben előkészítjük a belevalókat.
Vágjuk fel a virslit (félbe, harmadba, attól függően,
hogy mekkora falatkákat szeretnénk), szeleteljük vagy
reszeljük le a sajtot, ahogy kényelmesebb. A sütőt
előmelegítjük. A felengedett leveles tésztát lisztezett
deszkán kinyújtjuk, és olyan szélességű téglalapokra
vágjuk, amekkorákra a virslit. (Legjobb, ha marad
egy kicsi (fél-fél cm) perem, hogy a betekerés után ne
lógjanak ki a virsli végei.) A méretre vágott téglalapokat megkenjük mustárral, beleteszünk egy-egy adag
virslit és sajtot, majd óvatosan feltekerjük. Ügyeljünk
rá, hogy a végeket aláhajtsuk, így nem lóg ki és sütés
közben nem „szottyad” össze a virsli és nem folyik ki
a sajt! Hideg vízzel kiöblített hőálló tálba, enyhén olajozott tepsibe vagy sütőpapírra tesszük a tekercseket,
nem túl szorosan egymáshoz, mert picit megnőnek a
sütés alatt. A tojást egy csipetnyi pirospaprikával kikeverjük – ezzel megkenjük a falatkákat, hogy szép színük legyen, majd késsel a tetejüket kicsit beirdaljuk,
a végén pedig megszórjuk szezámmaggal. 180-200
fokon kb. 20 perc alatt aranybarnára sütjük.

humorcsokor

– Miért vesz a szőke nő barna tehenet?
– Mert csokis tejet akar inni!

– Remek ez az étterem! – mondja a vendég az étterem tulajdonosának.
– Nagyon örülök, hogy meg van velünk elégedve
uram. Elárulná, hogy elsősorban mi ragadta meg a
tetszését?
– A zene! Olyan hangos volt, hogy végre egy mukkot
sem hallottam az anyósom állandó locsogásából!
A repülőgép egyik utasa nagyon fél, de a pilóta próbálja
nyugtatni:
– Repülni nem is olyan veszélyes, mint autót vezetni.
Képzelje csak el! A múltkor utazott a barátom az autópályán, amikor hirtelen ráesett a kocsijára egy repülőgép!
A skót egy ördögöt talál a szobájában. Ráripakodik:
– Te meg hogy kerültél ide?
– A kéményen keresztül jöttem.
A házigazda nyúl a telefon után, ám az ördög visszafogja a kezét.
– Könyörgök, ne telefonálj a papnak!
– Ki gondolt a papra? A kéményseprőt hívom, hogy lemondjam a holnapi kéménytisztítást!
Két vadász beszélget az erdőben:
– Ha én megcélzok egy nyulat, az máris írhatja a végrendeletét!
A tisztáson hirtelen feltűnik a tapsifüles. A hencegő vadász előkapja a puskáját, rálő, de a nyúl elszalad.
Mire a másik epésen megjegyzi:
– Úgy látom már szalad is a közjegyzőhöz…
– Ki az abszolút peches?
– ???
– Aki magába roskad és melléesik.

LABDARÚGÁS

Idén is folytatódik
a komáromi kispályás focitorna

A hét végén folytatódó komáromi torna 11. fordulójában az
U20 – FC Aureus, a KFC–Young Boys Cars Team, a Králik
TV – Ilmont, az Amfora
– Barracuda, az 1. FC
Doki – Activ, a Bauring City – Oxygen,
valamint az Anaplast
– Black Bull-Litovel
összecsapásokra kerül
sor 12 órától. A december végén befejeződött első
szakasz végeredménye a következő volt:
1. az Oxygen csapata 30 ponttal és 102:15 -ös gólaránnyal,

2. a Bauring City (108:27) 30
ponttal, 3. a Barracuda (85:20)
27 ponttal, 4. az 1. FC Doki
(156:34) 24 ponttal, 5. az Anaplast (56:35) 19 ponttal, 6. a
Black Bull-Litovel (54:43)
19 ponttal, 7. az Amfora
(48:39) 17 ponttal, 8. az
Activ (39:55) 12 ponttal, 9. az U20 (33:60) 7
ponttal, 10. a KFC-Young Boys (39:75) 7 ponttal, 11. a Cars Team (24:51)
6 ponttal, 12. a Králik TV
(37:108) 6 ponttal, 13. az Ilmont
(20:81) 3 ponttal, 14. az FC Aureus (34:92) 0 ponttal.

BIRKÓZÁS
Komáromi birkózók az évadnyitó
nemzetközi kötöttfogású birkózóversenyen Érden

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

A martosi Sziget Polgári Társulás Erdélyi Zoltán elnök vezetésével január 10-én a helyi Zsittnyan István Kultúrházban vidám, jó hangulatú asztalitenisz-bajnokságot szervezett. A helyieken kívül érkeztek még versenyzők Naszvadról,
Vágfüzesről, Szentpéterről és Ógyalláról. Minden versenyző
keményen küzdött a helyezésekért és mindvégig izgalmas
összecsapások folytak.
Eredmények: 1. Forró János, 2. Bánysky Tibor, 3. Risavy
Tibor. Fent az egyik összecsapás, lent a győztes versenyzők
láthatók.
Kép és szöveg: Sedliak Pál

Január 11-jén az érdi Spartacus Sportclub szervezésében került
megrendezésre a meghívásos Érd Kupa Nemzetközi Lakatos
Gábor Emlékverseny, melyre meghívást kapott a komáromi
Spartacus Birkózóklub is. Az évadnyitó birkózóversenyen főleg
magyar birkózóklubok vettek részt, összesen 289 birkózóval. A
komáromi Spartacus Birkózóklub egy ezüst-, két bronzéremmel,
egy ötödik és egy hatodik hellyel térhetett haza. Az egyéni versenyben birkózóink a következő eredményeket érték el:
Diákok I. (2002-2003-ben szül.): 29 kg – 2. hely – NAGY Nikolasz, 32 kg – 5. hely – SOCHA Benjamin * Serdülők (2000
– 2001-ben szül.): 58 kg – 3. hely – HULMAN Nikolas, 6 kg – 6.
hely NAGY Kevin, * Junior (1995-96-97-ben szül.): 84 kg – 3.
hely BÁRI Patrik.

Sportlövészet
Szilveszteri Steel Challenge
December utolsó vasárnapján került megrendezésre a KŠSK
Komárno szervezésében Harcsáson a Steel Challenge lövészverseny. Az eddigi versenyekkel ellentétben egy kis változással
és egy újdonsággal is készültek a szervezők.
A változás a puskák enge- Pisztoly – Standard:
1. Poliačik Martin * 2. Bičan
délyezett kaliberét érintette,
bármilyen pisztolylőszerrel Jaroslav * 3. Hrivňák Rastislav
lehet lőni 9 mm Luger-ig Pisztoly – Open:
bezárólag, kivéve 7,62×25 1. Szabó Alexander * 2. BaTokarev és más, acélmagos rančík Ivan * 3. Grác Robert
lőszereket. A versenyben há- Kiskaliberű pisztoly:
rom kategóriában mérhették 1. Bičan Jaroslav * 2. Máťa Peössze tudásokat a jelentke- ter * 3. Hrivňák Rastislav
zők, amelyeket fegyverne- Revolver:
mek szerint osztottak szét, 1.Máťa Peter
mégpedig a következőkép- Puska:
pen: Pisztoly/Puska, Sörétes 1. Oláh Jozef * 2. Utto Anton *
Puska és Shoot Off (csak 3. Gahir Marek
Sörétes puska:
pisztoly).
A versenyre több, mint 53 1. Utto Anton * 2. Szabó Rójelentkező nevezett be, az bert * 3. Mandík Róbert
eredmények a következő- Sörétes Open:
képp alakultak a kategóriák 1. Bielik Mikuláš * 2. Schilling
Pavol * 3. Vrťo Jozef
és alkategóriák szerint:

SAKK

A fennállásának huszadik évfordulóját idén ünneplő perbetei sakkszakosztály múlt évi teljesítménye alapján a II. liga
B1 csoportjának győzteseként várja a tavaszi idénnyitást.
A községben egyre nagyobb
érdeklődésnek örvendő „agytorna” kedvelői január 3-án
megrendezték a perbetei falukupát, amelyen az idősebb
sakkozókon kívül a fiatalabb
generáció képviselői is megmérettethették magukat. Húszan ültek a táblák elé, közülük a legidősebb Gellérthegyi
László volt (65 éves). A tornát
a felnőttek korcsoportjában
Ostružlík Márk nyerte, a diákkategóriában pedig Szabó Gergely volt a legeredményesebb.

Nyitrai siker

Harmadik alkalommal rendezték meg a sakkozók kerületi ifjúsági kupaversenyét. A tornát
42 ponttal a perbetei Rancsó
Márk nyerte.

AT L É T I K A
Mint arról lapunk múlt heti számában már beszámoltunk, Gútán megrendezték a Három Királyok Futóverseny ötödik évfolyamát. A hirtelen lehullott hó és a metsző szél ellenére több
mint kétszáz atléta állt rajthoz, s az ágyúlövés jelére előbb Gúta utcáin, majd a Vág-Duna
töltésén, illetve a töltés melletti közúton vágott neki a félmaratoni, ill. maratoni távnak. Az
alábbiakban a versenyeredményeket ismertetjük.
A maratoni (42 195 m) távon a zólyomi Valachová Eva (1:46:46), 49. a dunaradványi
74-en mérték össze erejü- (4:08:50), harmadik pedig a Juhász Gábor (1:46:54), 55. a
ket. A versenyt Kovács At- diósdi Balits Éva (4:39:53).
gútai Nagy Róbert (1:48:34),
tila kecskeméti futó nyerte A félmaratoni távon százhar- 57. Lukács Krisztián (1:50:08),
3:02:08-es idővel. Második mincegyen rajtoltak, ahol a fér- 66. a bogyaréti Szabó Ivett
lett a pozsonyi Novák Bro- fiak kategóriájában első lett a (1:54:43), 69. a keszegfalvai
nislav, (3:09:50) harmadik besenyői Magyar Imre 1:21:06 Marsal Tamás (1:55:22), 70. a
pedig a jablonovcei Jánoš idővel. Második a nyitrai Ku- gútai Varga Levente (1:55:40),
Pavol (3:10:46). A Komáromi lich Michal (1:22:19), harma- 72. a komáromi Keszegh Béla
járást képviselő Zsélyi Zoltán dik pedig a korponai Korčok (1:56:10), 74. a bogyaréti
(4:09:56) úgy lett 51., hogy Július (1:23:04).
Čelková Zuzana (1:56:31),
közben szervezte, buzdította Összesítésben 23., a nők kate- 78. a naszvadi Ďurika Andfutótársait.
góriájában első lett a győri Árus rej (1:58:03), 81. a komáromi
Összesítésben
harmincki- Kovács Zsuzsanna (1:37:32), Macejko Slavomír (2:00:36),
lencedikként, viszont a nők második az ugyancsak győri 92. a komáromi Puha Zoltán
versenyében elsőként ért cél- Bakos Szasa (1:40:50), harma- (2:07:10), 98. a gútai Szabóová
ba a tolmácsi Seidlová Eva, dik pedig a budapesti Szunyog Lukrécia (2:09:49), 100. a ko(3:55:10).
Összesítésben Erika (1:43:11). A Komáromi máromi Pisár Maros (2:10:44),
50., ám a női maratonfutók járás futói közül ezen a tá- 124. a búcsi Szabó Tímea
kategóriájában második lett von 47. a gútai Tóth Ladislav (2:33:03).

KOSÁRLABDA
MBK Rieker Komárom –
Léva Patriots: 99-85 (28-18,
19-12, 25-26, 27-29). Az első
félidő mindkét negyedében
éreztette felkészültségét, technikai fölényét a komáromi
csapat. Mindez megnyilvánult a további két negyed során is annak ellenére, hogy a
meggyengült védelemnek
köszönhetően a második félidőben ötvenöt pontot kapott
a komáromi csapat. Az utolsó negyed lévai rohamokkal
kezdődött, Klarék fel is zárkóztak 12 pontra. Ekkor úgy
tűnt, itt akár még meglepetés is születhet, a két csapat
ugyanis ilyen közel csak az
első negyedben volt egymáshoz. Ez elsősorban a JankovicsBannister-Halada triónak (ők
hárman 66 pontot szerzetek),
és a csapat nagyszerű támadójátékának volt köszönhető. A
csaknem száz pont és a 14 pontos győzelem elismerésre méltó,
még ha az MBK teljesítményét
némiképp árnyalja is a csapat
második félidőben nyújtott elkapkodott védekezése. Mindezt
ellensúlyozta a remek támadójáték és így az első perctől az
utolsóig kézben tartva a mérkőzést, sima győzelmet aratott
hazai pályán az MBK Rieker
Komárom az Eurovia szlovák
kosárlabda extraliga 24. fordulójában. Legeredményesebbek:
Jankovics 27, Bannister 21, Halada 18, illetve: Igrutinovics 24,
Klar 16.

BK Inter Incheba Pozsony
– MBK Rieker COM-therm
Komárom 78:87 (18:16,
40:45, 62:66) A hétvégi találkozó eredménye alapján a ko-

máromiak a bajnoki táblázat 3.
helyére kerültek úgy, hogy alaposan elhúzva a középmezőnytől, mindhárom csapatnak 45
pontja van (1. Privigye, 2. Inter
Pozsony). A találkozó első negyedében még 2-pontos vezetést szerzett a pozsonyi csapat,
viszont az első félidő végére
nemcsak kiegyenlíteni tudott
a komáromi gárda, hanem a
vezetést is megszerezték. A találkozó folytatásában is intenzívebb, támadásokban gazdagabb
játékot mutatott a vendégcsapat,
s végül megérdemelt kilencpontos vezetést harcoltak ki.
Január 14-én Privigyén lép pályára a komáromi csapat, s ez
a találkozó sorsdöntő lehet Komárom számára, hiszen akár a
táblázat élére is kerülhetnek.
foto: Scholtz

Komáromban rendezik meg
a Szlovák Kupa négyes döntőjét

Első alkalommal rendezheti meg a Szlovák Kupa négyes döntőjét saját csarnokában az MBK Rieker Komárom. Az elődöntő összecsapásaira február 7-én, a döntőre február 8-án
kerül sor.
A Szlovák Kosárlabda-szö- együttesek otthonában renvetség elnöksége és a Szlovák dezik. A legjobb nyolcból toKosárlabda-bajnokság
csa- vábbjutó csapatok pedig már a
patainak közös megegyezése komáromi elődöntőkben méralapján a bajnokságban jelen- kőzhetnek meg egymással.
leg második helyen álló MBK A komáromi MBK a február
Rieker COM-therm Komárom 6-i negyeddöntőben a lévai
csapatát bízták meg a Szlovák csapattal találkozik hazai páKupa 2015 elődöntőinek és lyán. A két együttes éppen a
döntőjének megszervezésével. múlt hét végén játszott egyA komáromi együttes remek mással bajnokit, melyet KoKarvai torna
A hazaiakon kívül Lábatlan, Ta- hazai mutatóval rendelkezik márom nyert. A komáromiak
kod és Muzsla tizennégy nem az idényben, a végső sikerre számára azonban bizakodásigazolt sakkozója ült asztalhoz is nagy eséllyel pályázik. Az ra adhat okot az is, hogy eba 26. nemzetközi versenyen. A út a döntőig azonban hosszú ben az idényben Lévától még
torna győztese a tokodaltárói lesz, előbb ugyanis a negyed- nem szenvedtek vereséget:
Szomjó Péter lett, második a döntő mérkőzései következ- Kozlíkék tavaly októberben
karvai Hrabos Gábor, harma- nek, melyeket az Eurovia SBL 107-71-re, a novemberi lévai
dik és negyedik pedig a karvai alapszakaszának 18. forduló- meccsen 94-84 arányban győja után jobb helyen szereplő zedelmeskedtek. Amennyiben
Hrabs Gyula és Varga Péter.
az MBK Rieker sikerrel veszi
a negyeddöntőt, úgy a Privigye – Besztercebánya párharc
Spartak Komárom – VK Privigye: 0:3 Nem tett jót a téli szünet a győztesével mérkőzhet a dönkomáromi Spartak röplabdacsapatának, a másfél hónapos szü- tőbe jutásért.
net után ugyanis vereséggel kezdte az évet a dél-szlovákiai együtNegyeddöntők:
tes. Panaszra azonban nincs ok, hiszen a Spartak ezzel együtt is Péntek, február 6.:
remek sorozatot tudhat magáénak: a csapat legutóbbi nyolc fel- BK Inter Incheba Pozsony (1.)
lépéséből hatot megnyert, s csupán kettőn szenvedett vereséget.
– VŠEMvs Karlovka Pozsony
A hosszabbra sikeredett téli pi- hajszálon múlott a privigyei (8.) * MBK Rieker COMhenőt követően, akár kedvező- pontszerzés (25-23), viszont therm Komárom (2.) – EUnek is vélhető előjelek mellett érezhető volt, hogy a vendé- COS Patrioti Léva(7.) (18 órá(az Igló és a Trencsén elleni gek jobban koncentrálnak, tól) * BC Privigye (3.) – ŠKP
győzelem után) hazai
leütéseik pedig pontosak. Besztercebánya (6.) * BK Iskpályán fogadta a SparA másik két harmadban ra Szvit (4.) – MBK Nyitrabátak Komárom a privigyei
sem adta meg magát kön�- nya (5.)
röplabdásokat. Valójában
nyen a Spartak, sokszor
Elődöntők:
az ősz folyamán látott jápróbálták megfordítani a Szombat, február 7.
tékuk alapján akár gyenjátékmenetet, ám a vendé- Az Inter/Karlovka győztese –
gébb csapatnak is nevezgek a döntő szituációknál A Szvit/Nyitrabánya győztese
hetnénk a privigyeieket,
higgadtabbak maradtak. (15.00) * A Komárom/Léva
akik azonban minden előjelre Mindhárom összecsapás so- győztese – A Privigye/Beszrácáfoltak: három szoros és ki- rán sokkal jobban összpon- tercebánya győztese (18.00)
élezett játszmában bizonyultak tosítottak, így a második és a
Döntő:
jobbnak a komáromiaknál. Az harmadik játszmát is 25-21-re Vasárnap, február 8-án, (18
óra).
első játszmában ugyan csak nyerték.
III. liga B1
Érsekújvár – Bátorkeszi B
6:2 Pontszerző: Pallag 1, Jóba
és Szenczi 0,5 * Perbete – Komárom B 2:6 Pontszerzők:
Ostružlík 1, Balogh T. és Balogh P 0,5 pont, illetve Vörös
és Ábrahám, Jakab, Jóba és Viczencz 1-1, Molnár és Sebenky
0,5-05. A bajnokság első helyén Nagytapolcsány B csapata
áll 13 ponttal, 2. a komáromi B
csapat 12 ponttal, 4. Perbete 9,
5. Bátorkeszi B 9 ponttal.
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