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Ki jogosult a
kedvezményre

Mint ismeretes, még tavaly december-
ben fogadta el a komáromi képviselő-

testület a kommunális hulladék elszállí-
tási díjának emelését. Az eddigi 18,80 eu-
rós díjat 27 euróra emelték, valamint a 62
év feletti nyugdíjasoknak és a súlyosan
egészségkárosodott személyeknek járó
kedvezményt sem igényelhetik ezentúl au-
tomatikusan, egyénenként kell kérvé-
nyezni. Folytatás az 5. oldalon

Hetény

Az elmúlt héten a legtöbbet vitatott téma az MKP és a HÍD közti egyezte-
tések és azoknak a végkimenetele volt a megyei választásokat illetően. Elő-
ször tárgyalóasztalhoz ültek a megyei legfelsőbb vezetők, majd Komárom
város helyi vezetői, végül a héten kerül sor a járási vezetők tárgyalására.
Egyelőre egyik eszmecsere sem hozott konkrét eredményt, de annyiban
megegyeztek, hogy további tárgyalásokra lesz szükség.

Gyilkosságért húsz évet kapott

Rácsok mögé küldte a nyitrai bíróság D. Tí-
meát, aki 2011. november 19-én meggyilkolta

a hetényi Sz. Dezsőt. A vádlott a tárgyalás alatt
végig tagadta bűnösségét.

A bíróság nehéz helyzetben volt, mivel Tímeán, az
élettársán és az áldozaton kívül senki nem volt a tett
helyszínén, valamint a bizonyítékok is csak közve-
tettek voltak. Azonban a bírónő a közvetett bizonyí-
tékok, a tanú vallomása és a szakértők véleménye

alapján hozta meg döntését, és húsz év letöltendő
börtönbüntetésre ítélte a nőt. „Elítéltek egy tanú ha-
mis vallomása alapján, aki már ült börtönben gyil-
kosságért és csak feltételesen volt szabadlábon. Ár-
tatlan vagyok“ – mondta az ítélethirdetés után D. Tí-
mea. A védőügyvédje hozzátette, hogy minden bi-
zonnyal fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A vádirat szerint D. Tímea ötször szúrta meg az ál-
dozatot, melyekből a hátán ért három szúrás halálos
volt. Mindezt azért tette, mert az áldozat rajtakapta őt
és élettársát, ahogy az erdőből lopják a fát. Majd a
testet letakarta gallyakkal és meggyújtotta. ssy

Múlt csütörtökön néhány perccel 12 óra előtt föld-
rengés rázta meg a Komáromi járás több települését.
A földmozgások epicentruma Gúta volt. Egyes ada-
tok szerint erőssége a Richter-skála szerint 2,9 volt
más források 3,4-ről beszélnek. Többen jelezték,
hogy a rengést érezték Csallóközaranyoson, Ekelen,
de főleg Gútán, Keszegfalván és Megyercsen.

Folytatás a 3. oldalon

Agyerkőcök legnagyobb örömére ugyan kissé megkésve, de régiónkba is megérke-
zett az igazi tél. Persze, a felnőtteknek ez nem kevés gondot okoz, hiszen az idei, tá-

jainkon szokatlanul nagy hómennyiség lényegesen lassítja a közlekedést nemcsak a
gépkocsik, de gyakorta a gyalogosok számára is. Ez persze minden évben visszatérő
probléma, amikor bővebben érkezik az „égi áldás”. Már a régi vicc is (ha vicc!) szinte
elfakult, miszerint az útkezelőket januárban is váratlanul éri a havazás. Természetesen,
az utak és járdák tisztítása nem olcsó dolog, de az adófizető polgárok biztonsága min-
dent „űberel”. Folytatás az 5. oldalon

Nagy mennyiségű hó zúdult régiónkra Jól érezhető volt
a földrengés



�2013. január 21. AKTUÁLIS� DELTAPOLITIKA

Kommentár

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor
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Fodrász/nő, Wellness Patince s.r.o. 1
0917 867 658,

asistent@wellness-
patince.sk

Villanyszerelő – karbantartó, SR
KOLAGREX Int. s.r.o. Komárno 1 035/7771895

tomata@tomata.sk

Elektrotechnikus, SR
RLAN SLOVAKIA, Komárno 1

Szlovák és magyar
nyelvű életrajz:

web@magicnet.hu

Szakács/nő 2 035/771 0004

Ügyfélszolgálati munkatárs, BIZNIS PARTNER,
s.r.o. Érsekújvár 1 0918 779 421
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PRO AMERICANA s.r.o. Komárno 1 035/7730952

Termelésmenedzser, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 035/7692890

femad@femad.sk

Menedzser, pénzügyi tanácsadó–specialista,
Roman Gálik InfoCentrum, pracovisko
Komárno

3
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Projektmenedzser,
Promis Slovakia spol s r.o. 1 promis@promoslovakia.sk

Építésvezető, Danubia Bridge s.r.o. KN 2 euronex@euronex.hu,
szasa01@gmail.com

Központi beszerző, FEMAD s.r.o. Naszvad 1 035/769 2890, femad@femad.sk

CNC gépkezelő és programozó
MOPED Slovakia s.r.o. Gúta 2 0905 894 482

Lovaglás-oktató, Zorech s.r.o. Marcelháza 1 levaiova@zorech.sk

Tehergépjárművezető, Takton s.r.o. KN 2 0904 57 27 25, 0917 197 151
Nevelőnő, Református Alapiskola, Martos 1 0907 79 48 15

Karbantartási technikus - mechanikus
FEMAD s.r.o. Naszvad 1 035/769 2890,

femad@femad.sk

Könyvelő/nő 1 boncsekovabeata@hotmail.com

Szaktanár - kémia + bilógia/fizika
Magániskola, Gúta 1 kérvény+diploma másolata a

schola.privata@stonline címre

Varrónő, HOTOTEX s.r.o. KN 5 0948 399 118, 0915 069 526

Alacsony ingerküszöb
Nehéz időket élünk mostanában,

így a ritkábban érkező jó hírek felér-
tékelődnek. Különösen igaz ez Ko-
máromban, ahol sok előrelépésről,
fejlesztésről sajnos nem tudunk be-
számolni az elmúlt évekből. Ha
mégis történik valami, ami nem a köl-
csönről, díjemelésről, leépítésről
vagy a veszekedésről szól, azért iga-
zán tudunk lelkesedni.

Egy bölcs sváb mondás szerint, a kis hal is hal (ebben
egy keszeg igazán nem kételkedhet). A kicsi mozzana-
tokat, előrelépéseket is meg kell becsülni, mert akkor
legalább tudjuk, hogy mozgásban vagyunk előre.

A múlt héten jelent meg a hír, hogy a komáromi városi
rendőrség új autót kap, ráadásul az autón (és nemso-
kára a többi autón is) megjelennek a magyar feliratok. A
hírnek mindenki örült, az újságokon kívül a rádió is
zengte a jó hírt, de még a Duna TV és a szlovák köz-
szolgálati is beszámolt róla. Ez az aprócska szösszenet
pozitív jelzést adott az embereknek, hogy fejlődünk a
közbiztonság és a kétnyelvűség terén egyaránt.

Ünneprontó nem szeretnék lenni, de azért mégis ér-
demes meghallgatni ezt a hírt más formában. A komá-
romi városi rendőrség vett részletre egy Daciát, amire
végre – más városok példáját követve – kerültek fel ma-
gyar feliratok. Sajnos ebben nem élen jártunk, hanem
másokat követtünk, ráadásul Komárom magyar nevére
már nem jutott festék. Pedig a törvény ezt nem tiltja.

Sajnos ez a kétnyelvűsítés nem a város vezetésének
jutott az eszébe – pedig akár egy MKP-s alpolgármes-
tertől ezt elvárhatnánk –, hanem Varga Tamás kérte ezt
számon egy interpellációban, egy korábbi határozatra
hivatkozva. De, hogy korrektek legyünk, ezzel a lehető-
séggel a korábbi városvezetések sem éltek, pedig tőlük
is joggal elvárhattuk volna.

A hír így már annyira nem felemelő, és sajnos a városi
rendőrség helyzete sem az Komáromban. 10 hely betöl-
tetlen jelenleg a 43 helyből álló állományban, de további
10 személy csökkentett munkaképességű alkalmazott,
akik csupán a kamerarendszert felügyelik. Valójában
már túlzás kamerarendszernek nevezni az elavult és
több helyen meghibásodott múzeumi kameragyűjte-
ményt, hiszen a legtöbb mobiltelefonban már jobb ka-
mera van, mint amit a rendőrségen belül használnak. Az
anyagi díjazása a rendőröknek olyan, hogy szinte tör-
vényszerű, hogy a városi rendőrök kerülik a legjobban a
bajt, amiben pont nekik kéne a konfliktusokat kezelni. Is-
merjük a problémás gócpontokat a városban, mégis te-
hetetlenül bólogatva nem történik előrelépés.

Anton Marek polgármester, akinek közvetlen irányí-
tása alá tartozik a rendőrség, nyilvánosan kijelentette,
hogy a rendőrparancsnok nem élvezi a bizalmát. Mivel
azonban a leváltáshoz nem kapta meg a támogatást, így
ebben a „szerelmi viszonyrendszerben” kéne együtt-
működniük. A polgármester bővíteni szeretné a szemé-
lyi állományt, azonban a költségvetésben erre már nem
akadt forrás. Az előrejelzés szerint állami támogatá-
sokból lesznek az új munkaerők felvéve, így tartósan
munkanélküli fiatalokat tudnak majd bevonni a rendőr-
ségi munkába.

A helyzet korántsem rózsás, és a városvezetés hely-
zete sem könnyű a gazdasági helyzetre való tekintettel.
Örülni lehet az apró előrelépésnek, de jó volna mégis
szem előtt tartani, hogy a rendőrség munkájához konk-
rét célok, elvárások, irányadások és számonkérések
szükségesek. Ezek alapján a rendőrség is pontosan
tudhatná, hogy mit várnak tőle, és a munkájuk is szak-
mailag (és nem személyes érzelmek alapján) volna ér-
tékelhető. Ha lakossági igényekre reagáló látható ered-
mények születnének, akkor akár a bizalmi index is újra
nőhetne. Így viszont lehet, hogy a lakosok szemében
csak tulipáncsőszök maradnak.

Keszegh Béla, városi képviselő

Folytatás az 1. oldalról
A 2000 lakosú Keszegfalván az iskolában kisebb fajta

pánik tört ki a tanulók körében. Erről Egyed Mária, az iskola
igazgatónője így nyilatkozott: „A rengést tanítási óra alatt,
1 perccel 12 óra előtt észleltük. Mivel az iskola közvetlenül
a főút mellett áll, először azt hittük, hogy megint csak egy
teherautó halad el az úton, de ez az érzés valami más volt.
Erősebb, és az egész testünkkel éreztük. Morajló hang is
kísérte. Az ajtó és az asztalok is remegésnek indultak, a
tárgyak azonban a helyükön maradtak. Néhány helyen
megrepedt a vakolat, de még nem mértük fel a súlyossá-
gát. A gyerekekkel együtt persze megriadtunk, és monda-
nom sem kell, hogy attól a pillanattól kezdve ez volt a
téma az iskolában“ – mondta az alapiskola igazgatónője.
Megyercsen a főtéri üzletben okozott riadalmat. Többen ki-
futottak az utcára. Érezhetően megmozdultak a poharak és
a székek is mozgásba indultak. Az egész 5 -10 másod-
percig tartott.

Érdekesség, hogy két évvel ezelőtt januárban volt az
utolsó komolyabb mérvű földmozgás. Ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy rövid időn belül egyre sűrűbben jelent-
kezhetnek majd a tájainkon mostanában ismeretlennek
számító földrengések. pint

Jól érezhető volt
a földrengés

A Delta hetilap január 14-i lapszámában
Bastrnák Tibor (HÍD) tollából jelent meg a
„2012 - hideg és meleg” című cikk, melyben
olyan állításokat írt le, melyekre kénytelen
vagyok reagálni.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy
nem tartom szerencsés dolognak, hogy a
képviselő úr már a tárgyalások megkezdése
előtt prekoncepciót fogalmazott meg, az
egyeztetések lehetséges kimenetelére utalt,
miközben a tárgyalások még csak a múlt
héten zajlottak. A politikai kultúra részének
tartom, hogy a megkeresésekre reagálni kell,
és a véleménykülönbségek dacára a tár-
gyalóasztal mellett kell keresni a közösség
jövőjét érintő kérdések megoldását. Az MKP
Komáromi Helyi Szervezete érdekelt abban,
hogy a Nyitra megyei közgyűlésben a lehető
legtöbb magyar képviselő szerezzen man-
dátumot.

Továbbá érthetetlen, hogy Bastrnák Tibor
összemossa az MKP vezetőit a városi kép-
viselők munkájával. Mint a cikkben leírta:
„szükséges lenne beszélni arról a helyzetről
és felelősségről, amit az MKP felvállalt a je-

lenlegi borzalmas városvezetés támogatá-
sával”. Az MKP nem része a jelenlegi vá-
rosvezetésnek. A választásokon azért vá-
lasztanak képviselőket, hogy lehetőségeiket
és tudásukat latba vetve képviseljék a lako-
sok érdekeit. Nem azért vannak ott, hogy
politikai csaták helyszínévé váljon a testület.
A kommunális politika nem látványpékség,
nem attrakció, hanem szolgálat és odaadás
városunk fejlődése és működése érdekében.
Az MKP-s képviselők a lakosság szolgálatá-
ban, a város fejlődése érdekében együttmű-
ködve, egy irányba mennek és közösen sza-
vaznak, kiállnak a jó indítványok, ötletek mel-
lett. Egy beruházás, fejlesztés csak közös
döntéssel valósulhat meg.

Az MKP elutasítja a személyes érdekeket
előtérbe helyező politikát, meggyőződésünk,
hogy a közösség érdekét a távlatokat ke-
reső építő munka szolgálja és nem az eseti
alkuk keresése. Szövetségi politikánkat eb-
ben a viszonyrendszerben képzeljük el.

Czíria Attila,
az MKP Komáromi Helyi Szervezetének

elnöke, az Országos Elnökség tagja

Reakció

lesz megállapodás az MKP és a HÍD között?
Folytatás az 1. oldalról

MEGyEi SzinTEn MáR
HARMADSzoR TAlálKozTAK

A PoliTiKuSoK

„A Magyar Közösség Pártja és a Most -
Híd Párt 2013. január 14-én Gútán tartotta
meg harmadik egyeztető tárgyalását a no-
vemberi megyei önkormányzati választá-
sokra való felkészülés jegyében“ – adta hí-
rül lapunknak az MKP megyei küldöttsége.

„A három-három tagú egyeztető bizott-
ság az előző tárgyalásoktól eltérően már
konkrétan kifejtette elképzelését az együtt-
működés lehetséges formáiról. A tárgyalás
folyamán a két fél együttműködéssel kap-
csolatos elképzelései több pontban is távol
estek egymástól. A vélemények közelíté-
séhez az MKP szerint további egyeztetések
szükségesek. A Magyar Közösség Pártja
továbbra is szorgalmazza a két párt közti
együttműkédés létrehozását a megyei vá-
lasztások során. Ennek érdekében felkéri a
megye területén működő járási szervezetek
elnökeit és elnökségeit, hogy az egyeztető
tárgyalásokat járási szinten folytassák. Az
MKP meggyőződése, hogy az együttmű-
ködések legoptimálisabb formáit a járási
szintű egyeztetések biztosítják. Az MKP
Nyitra megyei kerületi vezetősége továbbra
is nyitott a Most - Híd párttal folytatandó tár-
gyalásokra“ – zárta nyilatkozatát, melyet
Horváth Árpád, az MKP Nyitra kerületi el-
nöke, Botka Ferenc, az MKP frakcióveze-
tője és Szigeti László, az MKP Érsekújvári
járás elnöke jegyzett.

Bastrnák Tibor, a HÍD megyei elnöke a
következőképpen értékelte a tárgyalást:
„Szeretnénk együttműködni a Magyar Kö-
zösség Pártájával, de ha regionális szinten
nem születik egyezség, akkor a parlamenti
választásokon is nehezen fog menni a kö-
zös munka. Össze kell fogni, hogy tudjuk
szolgálni az embereket, de az is biztos,
hogy még sok tárgyalás van előttünk, hogy
végleg kikristályosodjon az együttműködés
formája, mivel sok kérdésben még nem
egyezik a véleményünk. Mi a tárgyalásokon

konkrét számokat mutattunk a másik párt-
nak, de megegyeztünk, hogy majd a járási
elnökök döntenek ez ügyben.”

VáRoSi SzinTEn iS folynAK
A TáRGyAláSoK

Mindkét párt helyi (komáromi) legfelsőbb
vezetői is találkoztak, hogy megvitassák a
lehetséges együttműködés feltételeit, va-
lamint Komárom város problémáit. Czíria
Attila, az MKP komáromi elnöke lapunknak
elmondta: „A múlt héten városi szinten is
megkezdődtek az egyeztetések. A tárgya-
lás kimeneteléről nem kívánok nyilatkozni,
annyi azonban biztos, hogy még további
találkozókra lesz szükség. Februárban pár-
tunk tagsági ülésén megvitatjuk az esetle-
ges együttműködés feltételeit és majd ott
kapjuk meg a felhatalmazást, hogy miben is
lehet megegyezni a másik politikai párttal
helyi szinten. Reményeink szerint a tár-
gyalások abban is segítenek, hogy a ko-
máromi polgárok érdeklődése a közélet
ügyei iránt erősödni fog. Szükségesnek
érezzük, hogy a magunk erejével is hozzá-

járuljunk a politikai kultúra erősítéséhez.”
Bastrnák Tibor a HÍD képviseletében

ezen a tárgyaláson is részt vett. „Megnyi-
tottunk témákat, volt amiben egyetértet-
tünk, volt amiben nem, de abban az egyben
megegyeztünk, hogy ezekről a tárgyalá-
sokról nem számolunk be a sajtónak. Tehát
még várnank ránk egyeztetések” – nyilat-

kozott lapunknak szűkszavúan a parlamenti
képviselő.

A járási elnökök sajtóértesülések szerint
a héten ülnek asztalhoz, hogy a lehetséges
együttműködésről beszéljenek.

MKP-HÍD ERőPRóBáK Az EDDiGi-
EKBEn A KoMáRoMi jáRáSBAn

A Híd párt megalakulása óta az MKP és
a Híd már összemérte erejét országos, me-
gyei és helyi szinten is. A választások kü-
lönböző és változó eredményeket hoztak. A
számokat áttekintve próbáljuk felvázolni az
egyes pártok erőviszonyait a járásban.

PARlAMEnTi VálASzTáSoK

Az országos parlamenti választásokon
eddig két esetben (2010 és 2012) mérte
össze erejét a két párt. A Komáromi járás
eredményeit elemezve az figyelhető meg,
hogy a Híd iránti bizalom visszaesett,
ugyanakkor az MKP erősödött korábbi
eredményéhez képest. 2010-ben a Komá-
romi járásban a Híd megelőzte az MKP-t
(2010: MKP 17.817 szavazat – 34,63%, Híd
19.409 szavazat - 37,73%), addig két évvel
később már az MKP előzte meg a kor-
mányban is szerepet vállaló Hidat. (2012:
MKP 18.694 szavazat - 41,77%, Híd 13.947
- 31,16%).

MEGyEi VálASzTáSoK

A megyei választások esetében 2009 volt
edig az egyetlen alkalom, amikor a két párt
együtt szállt ringbe. Ez volt az első alkalom
a Híd megalakulása után, az MKP létezése
óta, amikor már két magyarokat megszólító
párt versenyzett a választók támogatásá-
ért. Ezeket az eredményeket két szem-
pontból is érdemes óvatosan kezelni. Egyik
szempont a megyei választások iránti ala-
csonyabb érdeklődés, ugyanakkor azt is
érdemes leszögezni, hogy ez a választás
viszonylag röviddel a Híd megalakulása
után volt. A Híd szervezettsége és ismert-
sége még gyerekcipőben járt, ami az ered-

ményeket minden bizonnyal befolyásolta.
2009-ben a megyei választásokon az

MKP „lemosta“ a Hidat a Komáromi járás-
ban, de országos szinten is. A 8 helyből,
ami a Komáromi járást illeti Nyitra megyé-
ben, 7 személy az MKP soraiból került ki,
mellettük nyolcadikként Anton Marek füg-
getlen jelölt, jelenlegi pogármester volt
eredményes. Ez az eredmény azóta némi-
leg változott Basternák László tragikus ha-
lála miatt. Helyére Angyal Béla került, aki a
Híd és más szlovák formációk jelöltjeként
indult akkor a választásokon. Angyal Béla
azóta már távozott a Hídból, Gútán már
független jelöltként indult az önkormány-
zati választásokon. Az MKP csoportja is
már formálódott, hiszen Fehér Csaba MKP-
s jelöltként jutott be, de már egy új párt
szervezésén dolgozik.

ÖnKoRMányzATi VálASzTáSoK

A 2010-es önkormányzati választásokon
a járásban már sok helyen volt MKP-s és
Hidas jelölt is a 41 községben. Itt már akadt
példa az összefogásra a polgármesteri je-
lölések esetén. Marcelházán és Csallóköz-
aranyoson olyan polgármestert választot-
tak, akiket mindkét párt támogatott, de Du-
namocson is olyan függetlenként induló je-
lölt nyert, aki mögé mindkét párt felsorako-
zott.

Összességében a független jelöltek
győztek (19 polgármester) a járásban a pol-
gármesteri székekért folytatott harcban.
Őket követték az MKP-s jelöltek, akik közül
15 volt sikeres, továbbá 3 Hidas és 2 Sme-
res jelölt futott be.

Ha a megválasztott helyi képviselők lis-
táját vesszük szemügyre, akkor a Komá-
romi járásban 2010-ben az MKP volt a leg-
eredményesebb. 144 jelöltjüket választották
meg, akiket a függetlenek 130-as csoportja
követ. A Hídnak 44 jelöltjét sikerült bejut-
tatni az önkormányzatokba. Ezen a téren
összefogásra a két párt között csak Ara-
nyoson volt példa, ahol az MKP és a Híd
közös jelöltjeiből 5-en kerültek be a helyi
testületbe. (b, ssy)

Visszaesett a gépkocsivásárlás
Szlovákiában mintegy negyedével

csökkent az újonnan forgalomba he-
lyezett gépkocsik száma 2012 decembe-
rében az egy évvel korábbihoz képest,
két hónappal a gépkocsik regisztrációs
adójának emelése után - közölte a SiTA
szlovák hírügynökség.

1999 óta nem volt olyan decemberi hó-
nap, amelyben ilyen kevés új gépkocsi került
volna forgalomba Szlovákiában, az előző év
hasonló időszakához képest 23 százalékos
volt a visszaesés.

Tavaly összesen 69 268 új gépkocsit re-
gisztráltak Szlovákiában, ami azt jelenti,
hogy 2012-ben másfél százalékkal nőtt az
újonnan forgalomba helyezett autók száma.
Visszaesést csak az utolsó negyedévben le-
hetett kimutatni, ekkor 15 és fél százalékkal
csökkent az eladott új gépkocsik száma az
előző negyedévhez képest.

A visszaesés általános vélemény szerint a

regisztrációs adó októberi emelésével függ
össze. Az egységes összegű regisztrációs
adó októberben szűnt meg: a korábban egy-
ségesen 33 eurós illeték csak a 80 kilowatt-
nál kisebb teljesítményű gépjárművek ese-
tében maradt meg, a többi gépkocsi eseté-
ben a teljesítmény függvényében 150 euró-
tól 3000 euróig terjed. Szlovákiában jelenleg
csak az elektromos és hibrid autók után nem
kell regisztrációs adót fizetni. mti
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

kompleX megolDás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
HHiiRRDDeettééssffeellvvéétteell  
HHééttffőőttőőll  ppéénntteekkiigg..

PÉNTEK jan. 18 jan. 24 feb. 2 feb. 8 feb. 15 feb. 22 már. 1 már. 8 már. 15 már. 22
VASÁRNAP jan. 20 jan. 27 feb. 3 feb. 10 feb. 17 feb. 24 már. 3 már. 10 már. 17 már. 24

Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince

II. útvonal

III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince

Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő 
- Wellness Hotel Patince

lehár-bál, térzene, 
zenei gyermektábor
január 26-án, szomba-

ton pereg majd az első
lehár-bál a Tiszti Pavilon
dísztermében. Balogh Ró-
zsa, Vadkerti imre, két va-
csora, 15 tagú pozsonyi
nagyzenekar és 3 tagú
Acapella együttes várja a
báli közönséget. Minden
jegy elfogyott. Terveikről
faggattam Klemen Terézia
tanárnőt, a bált szervező
lehár ferenc Polgári Tár-
sulás elnökét.

• Kinek az ötlete volt a
lehár-bál?

- A miénk, Ľubica Jobbá-
gyovával. Őt és a férjét lepte
meg a lányuk két éve egy
jeggyel a bécsi Strauss-
bálba. Amikor hazajött, fel-
vetette, rendezzünk egy Le-
hár-bált. Így jött az ötlet ta-
valy nyáron, hogy megala-
pítsuk a Lehár Ferenc Pol-
gári Társulást. Az első
rendezvényünk a Lehár-bál
lesz. Minőségi szórakozást
kínálunk.

• Kérünk néhány részle-
tet!

- A dél-komáromi Kultsár
István Szakközépiskolából,
ahol tanítok, érkezik a nyitó-
tánc. A végzősök betanultak

egy táncot Lehár Ferenc
Arany-ezüst keringőjére.
Csodálatos ruhákat visel
majd a nyolc pár! A műsor-
vezetők Gyurász Ildikó és
Boráros Imre lesznek.

• Mikor kerül sor a kö-
vetkező rendezvényükre?

- Május közepén a Városi
Művelődési Központtal kö-
zösen rendezzük a Lehár
Napokat. Ők énekversenyt,
mi térzene fesztivált szerve-
zünk. Miután megkoszorúz-
zuk Lehár Ferenc szobrát, a
zenekarok kisvonattal át-
mennek Dél-Komáromba, és

a Jókai ligetben is fellépnek.
Ezáltal zenehíd alakul a két
Komárom között.   

• nyári terveik?
- Lehár Zenei Gyermektá-

bort nyitunk tehetséges, ám
szociálisan rászoruló gyer-
mekek részére, augusztus
17. és 23. között a pati für-
dőben. Bécsből a Vienna
Conservatory tanára, Geréb
László, Pozsonyból Török
Ferenc hegedűs érkezik ta-
nítani, budapesti és győri
színházakból is zenetanáro-
kat várunk.     

• ősszel is ápolják a
nagy zeneszerző emlékét?

- Lehár Ferenc 1948. októ-
ber 24-én hunyt el. Ennek
65. évfordulóján szervezünk
Dél-Komáromban egy vetél-
kedőt középiskolásoknak.
Szeretnénk tánciskolát indí-
tani diákok részére, hogy
mire jönnek a szalagavatói
bálok, ismerjék a társasági
táncok alapjait. Keressük a
módját, miképp lehetne fel-
újítani a Lehár kávéházat,
ahol klubdélutánokat tartunk
majd. Rengeteg tervünk és
sok energiánk van. Most már
nincs megállás!

Bárány jános

Keressék és szeressék 
a programjainkat!

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a Komáromi Városi Művelő-
dési Központ ezennel meghirdeti a jubileumi 50. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar ama-
tőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 2013. június
10-16. között kerül megrendezésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet –
postai úton vagy e-mailben – 2013. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi Mű-
velődési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá: „Jókai Napok“),
e-mail: vmkmoni@stonline.sk; csengel.monika@gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés tar-
talmazza a csoport és vezetője nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás cí-
mét, szerzőjét és műfaját. További információk a 0905/892580, 035/ 7713 547, 7713 550-es
telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címeken Csengel Mónikánál.

Felhívás

50. Jókai Napok

Karikatúrák a Csemadok Galériában
A lengyelországi Legnica fiatal képzőművészei

által 1977-ben indított Satyrykon elnevezésű kari-
katúra-versenyek anyagából látható mulattató tár-
lat január végéig a Csemadok Galéria falain. Me-
gint Pótszilvesztert tartanak. Kocsis Ernő festő-
művész, aki évtizedek óta rajzol karikatúrákat is,
sok-sok évvel ezelőtt gondolt arra, hogy az új esz-
tendőt mindig karikatúra-kiállítással kezdjék. Most
lengyel humort kínálnak, felsőfokon. A Satyrykon
az emberről és környezetéről szól, minden évben
más témát állítva a középpontba. A rajzok, fest-
mények, fotómontázsok és kollázsok bárki napjait
vidámabbá teszik, ha betér a Kossuth téri galéri-
ába megtekinteni a Pótszilveszter 2013 című tár-
latot. (báj)

Fotó: a szerző

Folytatás az 1. oldalról
Legalábbis így gondoljuk mi, és a

polgárok többsége. Hogy milyen is
volt a valós helyzet múlt csütörtö-
kön, amikor a legnagyobb mennyi-
ségű hó hullott le régiónkra, viszont
eléggé eltérőek voltak a vélemé-
nyek. Hallottunk jót is, rosszat is, mi-
közben magunk is meggyőződtünk
néhány tényről, amelyekre elsősor-
ban olvasóink hívták fel figyelmün-
ket. Régiónk három városában, Ko-
máromban, Gútán és Ógyallán szó-
lítottuk meg az illetékeseket, akik
összességében kielégítőnek tartot-
ták a kialakult helyzet kezelését. So-
kan a lakosok közül azonban más-
képp ítélték meg a hó eltakarításá-
nak mikéntjét. Legtöbben a járdák
állapotára hívták fel a figyelmet, de a
szűkebb komáromi utcákban közle-
kedő gépkocsivezetők is zsörtölőd-
tek eléggé szaporán. A havat ugyan
gépekkel eltolták, de a járdák mellett
felhalmozódó hómennyiség akadá-
lyozza a mindkét irányban történő
közlekedést.

A Komáromi Városi Hivatal szóvi-
vője, Králik Róbert arról tájékozta-
tott bennünket, hogy a város kezelé-
sében 105 kilométernyi úthálózat
van. „Komáromban a téli idényben
költséghatékonysági szempontból
nincs állandó útkarbantartó szolgá-
lat, de indokolt esetben az emberek
és gépek készenlétben állnak. Je-
lenleg négy hókotró áll rendelkezé-
sünkre, ezekből három az utakat,
egy pedig a járdákat tisztítja. Szük-
ség esetén további öt jármű vethető
be ekézésre, négy traktor és egy te-
herautó. A járdákat három keske-
nyebb jármű és erőgép tisztítja. A
város alkalmazottai a közhasznú
munkásokkal kiegészülve pedig két-
kezi munkával a parkok járdáit és az
útkereszteződésekben a gyalogátjá-
rókat tisztítják meg a rátolt hótól” –
mondta el lapunknak a szóvivő. 

A gútai helyzetről Horváth Árpád
polgármester tájékoztatott bennün-
ket: „A város tulajdonában lévő Gúta
Servis vállalat teszi a dolgát, így a
közlekedésben nincs fennakadás.
Valamennyi munkába fogható em-
berünk dolgozik, de a kellő technika
is rendelkezésünkre áll. Ami kissé
nehezíti a dolgunkat, hogy a város-
hoz 36 kilométernyi tanyasi út is tar-
tozik, így az erőket úgy kell meg-
osztani, hogy valamennyit járhatóvá
tudjuk tenni. Az ingatlantulajdono-
soknak kb. 80 százaléka eltakarí-

totta az ingatlanja előtti járdát, így a
járdák zöme is járható. Ilyen esetben
a polgárok türelmére és megérté-
sére is szükség van, hiszen egy-
szerre nem lehetünk ott mindenütt.
Összességében elmondhatom,
hogy a helyzet kezelhető, és az idő-
járáshoz viszonyítva normálisnak is
mondható” – mondta el Horváth Ár-
pád.

Ógyalláról Lovász Karol alpolgár-
mester adott lapunknak helyzetje-
lentést. „Szerencsénkre, a két leg-
nagyobb városrész a főút mellett he-
lyezkedik el, és mivel annak karban-
tartását a Regionális Útkarbantartó
Vállalat biztosítja, úgy azzal nincs
különösebb problémánk. A többi vá-
rosrészben két hóeke dolgozik, de
rendelkezésünkre áll egy pótkocsi
is, mivel a havat több helyről el kell
szállítanunk, mert az összetolt hó-
buckák akadályozzák a forgalmat.
Az ingatlantulajdonosok zöme be-
csületesen takarítja a járdákat, így
semmilyen fennakadásról nincs tu-
domásom. Tél van, és mivel a tél
hóval is jár, ezt a helyzetet türelem-
mel kell kezelnünk” – mondta el az
alpolgármester.  

Amire felfigyeltünk, hogy a nem
régen átadott komáromi Kossuth téri
parkolóban, csütörtökön délután
még nyoma sem volt hókotrónak.
Igaz, gépkocsi is lényegesen keve-
sebb volt. A gépkocsivezetők zöme
bizonyára más közlekedési módot
választott, hiszen a város utcáin se-
hol nem volt egyszerű dolog a par-
kolás. 

Legyünk hát türelmesek, körülte-
kintőek és jóindulatúak egymással
szemben, élvezzük a tél szépségeit. 

Böröczky józsef

Folytatás az 1. oldalról
Több olvasónk is jelezte, hogy saj-

nos nem kaptak arról tájékoztatást,
hogy ki jogosult a hulladék-elszállítás
díjának kedvezményére. Így megke-
restük a Komáromi Városi Hivatal szó-
vivőjét, hogy tájékoztassa olvasóinkat.
Íme a válasza: 

„Az ország törvényhozó testülete,
sajnos eltörölte annak a lehetőségét,
hogy az önkormányzatok a kommuná-
lis hulladékkezelésért kirótt évi ösz-
szegből általános kedvezményeket
nyújtsanak a lakosok számára. A ked-
vezmény nagyságrendje eddig váro-
sonként változott, de legtöbb község-
ben egyáltalán nem volt kedvezmény.
Komáromban eddig a 62. életévüket
betöltött lakosok voltak jogosultak - ki-
vétel nélkül - 50%-os kedvezményre.
Ez az alanyi jogú kedvezmény az új tör-
vényi szabályozás értelmében meg-
szűnt!

Ezek után csupán egyéni elbírálás
nyomán, szociális alapon lehet ked-
vezményt kapni, mégpedig az igazol-
ható egyéni vagy családi bevétel nagy-
sága alapján. Azok részesülhetnek
kedvezményben, akik hivatalosan bi-
zonyítható havi jövedelme nem haladja
meg az állam által meghatározott ak-
tuális  létminimum összegét, ez jelen-
leg 194 euró. Az 50%-os kedvezményt
úgy kérvényezhetik, hogy kitöltik a hi-
vatali formanyomtatványt, és hivatalo-

san igazolják a bevételük nagyságát
(a kérvényhez mellékelik a szociális és
munkaügyi hivatal igazolását).

A törvény szigora miatt a kedvez-
mény immár nem vonatkozik automa-
tikusan az egészségkárosultakra  sem,
hacsak nem tartoznak a szociálisan
hátrányos személyek kategóriájába és
a bevételük nem haladja meg a létmi-
nimum összegét.

Továbbra is megmaradt az 50%-os
kedvezményezettség joga a városon
kívül dolgozók számára, azonban fel-
tétel az, hogy az adott helyen átmeneti
lakhellyel rendelkezzenek. Hasonló-
képpen a városon kívül tanulók is csak
a teljes díj felét kötelesek kifizetni (ha
éves szinten legalább 90 nap erejéig
az adott helyen tartózkodnak), azon-
ban a kedvezmény igénylése terén ez
esetben két kategóriát különböztet meg
a szabályrendszer. A 105 kilométernél
közelebb tanulók a tanulmányok vég-
zése hivatalos igazolása mellett köte-
lesek igazolni az átmeneti elszállásolás
tényét is. Az ennél távolabb tanulók
számára az elszállásolás igazolása
nem kötelező.

Mivel az év elején várható a legtöbb
kedvezményigénylés, ezért az ügyin-
tézés folyamatossága érdekében a Ko-
máromi Városi Hivatal a januári hónap
folyamán napi ügyfélfogadást biztosít“
– írta nyilatkozatában, Králik Róbert, a
Komáromi Városi Hivatal szóvivője. d

„Szemétdíj“
Ki jogosult a kedvezményreNagy mennyiségű hó zúdult régiónkra
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Az iskolai beíratások idejének közeledtével egyre több
szülő kezd el gondolkodni azon, hogy hatéves gyer-

mekét melyik iskolába írassa be. Az iskolaköteles gyer-
mek szüleinek egy jelentős számú hányada azt is el-
kezdi mérlegelni, hogy gyermeke vajon hatéves kora
ellenére már elég érett-e az első évfolyam követelmé-
nyeinek teljesítésére. 

Az idevonatkozó jogszabályok napjainkban már lehetővé
teszik, hogy a szülő, aki úgy érzi, hogy gyermeke még túl já-
tékos, érzelmileg még nem készült fel a rá váró kihívások fel-
vállalására, egy évvel kitolhatja az iskolakezdés idejét. Az is-
kolapszichológus ajánlásával gyermekét még egy évre visz-
szaviheti az óvodába, de beíratathatja az iskola nulladik,
úgynevezett előkészítő osztályába is. Ilyen osztállyal már
több alapiskola is rendelkezik.

Ezen sorok írója is egy ilyen alapiskola alsó tagozatos pe-
dagógusa. Az én és kollégáim immár ötéves tapasztalata
mondatja velem, hogy a nulladik osztályba beíratott gyer-
mekek szülei közül egy sem bánta meg, hogy az óvoda he-
lyett az iskola előkészítő évfolyamát választotta. 

A maximum tizenhatos gyermeklétszámmal működő osz-
tályban, játékos formában, készségfejlesztés folyik. Év ele-
jén a szülők beleegyezésével a DIFER (Diagnosztikus Fej-
lődésvizsgáló Rendszer) segítségével felmérjük az iskolába
kerülő gyermekek készségeinek fejlettségi szintjét. A Ma-
gyarországon már évtizedek óta sikerrel használt mérési
módszer nálunk is hatásosnak bizonyult. A mérésben részt-
vevő gyermekek szülei, de tanítói is bizalommal fogadták.
Segítségével írásbeli dokumentumot kaptak arról, hogy mi-
lyen fejlettségi szinten vannak a gyermek azon készségei,
amelyek elengedhetetlenül fontosak az iskolakezdés sikeres
elkezdése szempontjából. A további két mérés segítségével
pedig a második évfolyam végéig nyomom követhető az
évek folyamán végzett készség-fejlesztő munka hatékony-
sága. 

Hat évre visszamenő méréseink azt bizonyítják, hogy a
nulladik osztály készség-fejlesztésben részt vett diákjai -
sportnyelven szólva - jobb startpozícióból indultak az első
osztályba, mint az egy év halasztást óvodában eltöltött kor-
társaik. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a gyere-
kekkel a jövendő első osztályos pedagógus foglalkozik. Pon-
tosan tudja, melyek azok a készségek és milyen szinten kell
lenniük ahhoz, hogy a betűtanulás, az írás, olvasás elsajá-
títása, valamint a számfogalom kialakulása, az összeadás,
kivonás megértése zökkenőmentes legyen. Az iskolai élet
mindennapjaiban, szabályaiban, szokásaiban, délutáni nap-
közis foglalkozásainak játékaiban úgy vesznek részt, hogy
házi feladatot nem kell készíteniük. Az iskolában eltöltött
napok alatt van idejük megismerkedni jövendő iskolatársa-
ikkal, tanítóikkal, a rájuk váró feladatokkal. Az első osztályba
lépve kisebb pszichikai nyomásnak, stressznek vannak ki-
téve, mint az óvodából érkező társaik.

Kedves Szülők! A magyar iskolák várják gyermeküket! Vá-
lasszák számára a legmegfelelőbbet! A Nyílt Napok keretén
belül a Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola is tárt kapukkal várja kedves leendő diákjait és szüleit!

Szilárd Erika
Az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

pedagógusa

óvoda? Első osztály? … nulladik osztály!

Hová járjon a gyermek? 
– beiratkozási útmutató

Továbbra is fogy a lakosság száma
Az előző évszázad hetvenes és

nyolcvanas éveiben tapasz-
talható gazdasági fejlődés, s en-
nek következtében a lakosság
számának dinamikus növekedése
már régen a múlté nagymegye-
ren. 

Az 1989-es rendszerváltozást kö-
vetően a munkalehetőségek beszű-
külésével és a lakótelepi tömbház-
építések leállításával az 1990-es
években előbb stagnálni kezdett a
lakosság száma. Abban az évtized-
ben még 9 300 körül mozgott ez a
mutató, majd 2000-től már folyama-
tosnak mondható a város lakosai-
nak számbeli fogyatkozása, ez alól
csak a 2005-ös és 2010-es esz-
tendő volt kivétel, de ekkor is csak
négyen, illetve tizenegyen voltak
többen a nagymegyeriek az előző
évhez képest. Az 1997-2012-es éve-
ket felölelő időszakban 589 fővel
csökkent a lakosság száma, ebben
a tizenhat esztendőben a születé-
sek és elhalálozások közötti kü-
lönbség -110, míg a városba beköl-
tözött és onnan elköltözött emberek

száma már -479 volt. A negatív mu-
tatók lefaragására mindenképpen a
helyi munkalehetőségek bővítése
lehetne a gyógyír, mert az emberek -
nek akkor nem kellene esetleg más-
hová költözniük érvényesülésük ér-
dekében. Viszont a mostani gazda-
sági helyzetben nehezen képzel-
hető el, hogy újabb cégek teleped-
jenek meg a városban, hiszen az
I/63-as főút melletti ipari park is
csak papíron létezik már hosszú
évek óta, jelenleg is szántóföldként
funkcionál. Az utóbbi években tör-
tént városi bérlakások építése egy
kicsit ugyan lassította a lakossági
létszámfogyást, de megállítani nem
tudta.

Ami a tavalyi mutatókat illeti: 2012-
ben 71 gyerek született Nagyme-
gyeren, 92 volt az elhalálozások
száma, a városba 93-an költöztek
be, viszont 106-an elköltöztek. Így a
közigazgatásilag Izsapot és néhány
közeli majorságot is felölelő város
lakosainak száma 8761-re csökkent
a 2012-es esztendő végén, vagyis
2011-hez képest harmincnéggyel él-
tek kevesebben Nagymegyeren. 

Az újszülöttek névadásában to-
vább tart az utóbbi évek bevett szo-
kása, azaz a korábban hagyomá-
nyosnak mondható magyar neveket
már ritkábban adják a szülők cse-
metéiknek. A névválasztást gyakran
a tévénovellák és szappanoperák
hősei is befolyásolják, hiszen két-két
esetben is a Seherezádé, Santiago
és Amira nevet kapták a tavaly vi-
lágra jött nagymegyeri gyerekek. A
nevek között találunk még olyanokat

is, mint a Ricardo Márió, Kiara, Zara,
Zoé, Maxim, Amína vagy Vico. A
2012-es pálmát viszont a Sára, Vik-
tória és Máté név vitte el, mivel há-
rom-három esetben is előfordult,
igaz, az utóbbi név egyszer Máté
Márk formában jegyeztetett be a la-
kossági nyilvántartóba. Kétszer for-
dul elő még a Gábor, Anna, Kristóf,
Tímea és Dávid is.

Kovács zoltán 
(táblázat: Kovács Zoltán)  

Nagymegyer

Nagy siker volt a hóemberépítő-verseny

Míg sokan bosszankodnak a hirtelen
jött havazás miatt, addig a lakszakál-

lasi Csemadok alapszervezet tagjai, ki-
használva a lehetőséget hóemberépítő-
versenyt rendeztek a nemrég átadott új
park területén. nagy örömükre kezdemé-
nyezésük sok vállalkozó szellemű gyer-
mekre és felnőttre egyaránt hatott, ugyanis
ovisok, alapiskolások, szülők, nagyszü-
lők, tanító nénik teljes erőbedobással ké-
szítették az ötletesebbnél ötletesebb hó-
embereket. 

Volt, aki egyénileg vagy párban, de a leg-
többen csoportokban dolgoztak. Összesen 14
csoport versenyzett, ezáltal 65 gyermek kap-
csolódott be a hóemberépítő-versenybe, mely-
nek végeredménye 24 hóember lett. A legdi-
vatosabb hóember díját Modra Éva és Lőrinc
Orsolya nyerte. Egyéni alkotó díját: Halász Nor-
bert. Különdíjat kapott: Győri Tibor és Polák
Viktor, Barthalos Katalin és Pázmány Zoltán,
Gergely Márton és Bartal Bence, Kocsis Re-
beka és Bajcsi Szabolcs, Kovács Péter és
Csonka László. A csapatversenyben első he-
lyezést az 5. osztályos lánycsapat, az 5. osz-
tályos fiúk csapata és a Gömböcök csoportja

érdemelt ki. Második helyezést az iskolai klub
3 csapata szer zett meg. A Micimackó óvodás
csoport pedig a legjobb csapatmunkáért járó
díjat kapta, hiszen az óvó néni az édesanyák-
kal és nagymamákkal együtt alkották meg a
hóemberek nagy családját.

A jelenlevők vidám és mozgalmas délutánt
tölthettek el a friss levegőn. Aki ezen a napon
áthaladt Lakszakállason, megcsodálhatta a
szebbnél szebb remekműveket. -pint-

Fotó: Barthalos Andrea

Lakszakállas

Három kisfilmmel igyekszik felhívni a
szülők figyelmét a Via nova iCS arra,

hogy írassák magyar iskolába gyerme-
keiket. Az első már elkészült, három csa-
lád beszél tapasztalatairól. A Gútáért Pol-
gári Társulás is ugyanerre hívja fel a fi-
gyelmet, ők óriás plakátokon buzdítják a
szülőket.

A filmeket Samu István, a Via Nova elnök-
helyettese és Králik Róbert készítette a szer-
vezet oktatási kabinetjének megbízásából.
Samu István a Bumm.sk hírportálnak el-
mondta: a videóban két vegyescsalád és
egy teljesen magyar család szerepel. Az
egyik családban az édesapa, a másikban
az anyuka szlovák (ebben a családban két-
nyelvűek a gyerekek, az anya nem beszél
magyarul), a harmadik családban pedig az
apa szlovák iskolába járt. Hármukban kö-

zös, hogy mindannyian magyar iskolába írat-
ták gyermekeiket.

Samu István szerint a beiratkozási kampá-
nyukat a korábbiakkal szemben arra hegyez-
ték ki, hogy a közösségi médián keresztül szó-
lítsák meg a szülőket. Elmondása szerint
ugyanis körútjaikon az iskolákban általában
olyan szülőkkel találkoztak, akik már eldöntöt-
ték, hogy magyar iskolába íratják gyereküket.

A kampány részét képezi egy óriásplakát-
akció is: hét plakátot helyeznek el szerte az
országban az olyan magyarlakta települé-
seken, ahol csökkent a magyar iskolákba
beíratott gyerekek száma.

Az iskolai beiratkozások február 15-ig tarta-
nak, minden alapiskola maga határozza meg
a pontos időpontot. A tavalyi tanévben Szlo-
vákiában összesen 57 213 elsős kezdte meg
tanulmányait, közülük 3677 gyereket adtak
szüleik magyar tannyelvű alapiskolába. (b)

Kampányolnak 
a magyar iskolák mellett

Tél a madáretetés időszaka
Tél elején a madarak többsége még

talál táplálékot, rovarokat a gyü-
mölcsfák kérgén vagy éppen a bokrok
fagycsípte bogyóit. ám amikor bekö-
szönt az igazi, kemény, havas tél, ak-
kor bizony már etetni kell. 

Először is válasszuk ki azt a helyet,
ahová az etetőt illetve még jobb, ha az
etetőket szeretnénk elhelyezni. A leg-
jobb, ha az ablak közelébe állítjuk, lévén
így gyönyörködhetünk a legjobban a foly-
ton tevékenykedő, élvezettel csipegető
madárseregben. Fontos kihangsúlyozni,
hogy macska ne tudjon a közelében el-
rejtőzni, és jó ha arra is ügyelünk, hogy a
macska magát az etetőt se tudja meg-
mászni. Ezért a stabil etető lábát tekerjük
be tüskés gallyakkal. A tökből vagy mű-
anyagflakonból készült etetőt pedig füg-
gesszük vékony gallyra. Lehetőleg este
töltsük fel az etetőt, mégpedig annyi

maggal, hogy az etető délutánra se ürül-
jön ki teljesen. Az esti etetés azért fontos,
mert így az elcsigázott madarak már pir-
kadatkor kiadós táplálékhoz jutnak. 

A cinegék leginkább az olajos magva-
kat kedvelik, ezért számukra elsőrendű
táplálék a napraforgó vagy a tökmag.
Napraforgóból készíthetünk madárkalá-
csot is. Olvasszunk ki faggyút, öntsünk
bele napraforgót, formázzuk meg, majd
akasszuk ki egy ágra. Hasonlóképpen
elsőrangú táplálék számukra a szalon-
nabőrke, főtt hús. 

Figyelem! Ha már egyszer elkezdtünk
eteni, azt bizony az enyhülésig – márci-
usig – nem hagyhatjuk abba. Ugyanis az
etetők közelében a környék madarai le-
horgonyoznak, és ettől fogva már csupán
a mi jó szívünkre hagyatkoznak. Ha hir-
telen abbahagyjuk az etetést, a sok ma-
dár a környéken nem talál magának táp-
lálékot, és többségük éhen pusztulhat.
Ha néhány napra elutazunk, akkor is
gondoskodnunk kell tollas barátainkról.
Ha valaki elkezdi a madarakat etetni, és
a közelebbi-távolabbi szomszédok látják
ezt, gyakran ők is szenvedélyes madár -
etetőkké válnak. Ez pedig azt is eredmé-
nyezheti, hogy a tollasok egy része vég-
leg a környékre költözik. A közelünkbe
fognak költözni, már ha találnak megfe-
lelő, védett, költésre alkalmas bokrokat
vagy fészekodúkat - ez azonban már egy
másik történet. -pint-

AVolkswagen Alapít-
vány segítségével fel-

tárul a mikrovilág a Maria-
num diákjai előtt.

A természettudományok
fejlődését sok műszer meg-
alkotása segítette. A mikrosz-
kóp azért is nagyszerű talál-
mány, mert segítségével
olyan világ tárul a szemünk
elé, amely érzékszerveink ha-
tárán túlmutat. Szinte hihetet-
len, mennyi mindent nem lá-
tunk a szemünkkel. Az élőlé-
nyek és a tárgyak nagyításá-
val egy egészen más, furcsa
univerzum tárul az ember
szeme elé, mely a nagyítás

mértékétől függően nagyon
különböző. Az életnek ezt a
területét a régiek nem ismer-
hették. A modern kor kivált-
sága, hogy egyre jobban
megismerjük a mikrovilág le-
nyűgöző tulajdonságait és
sokféleségét.

Ez a lehetőség adatott meg
a Marianum diákjai számára
is a Volkswagen Alapítvány
jóvoltából. Támogatásával az
iskola 4 új mikroszkóphoz és
USB csatlakozóval ellátott
mikroszkópos kamerához ju-
tott, amely a biológia labora-
tóriumot gazdagítja. Az új
mikroszkópok nemcsak több

diáknak adnak lehetőséget
megismerni a sejtek, szöve-
tek világát, de ugyanakkor az
egész osztály élvezheti tár-
suk ügyességét a kivetítőn
keresztül. A tudományos
megismerés hasznos segí-
tője lesz az az USB mikrosz-
kópos kamera is, melynek se-
gítségével közelre hozhatjuk
a távolit és fel is nagyíthatjuk.

A kémia laboratórium szá-
mára digitális mérleg és pH-
mérő érkezett. A modern fel-
szerelés bizonyára élvezete-
sebbé teszi majd a kémia
órák laboratóriumi gyakorla-
tait. Mgr. németh Klára

Új felszereléseket kaptak

Decemberi keresztrejtvényünk nyertese PénTEK AnnAMáRiA Csalló-
közaranyosról. nyereménye féléves DElTA előfizetés.

Gratulálunk. 
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A fejlődés lehetőségeinek tárháza
Aképviselő-testületet

még november 30-án
tájékoztatta Koša József
polgármester az udvard
és Vidéke Polgári Társu-
lás helyi akciócsoportjá-
nak integrált Vidékfejlesz-
tési Stratégiája program-
járól. Ekkor a belépés le-
hetőségéről szavaztak a
képviselők, majd a leg-
utóbbi ülésen ismét napi-
rendre került a téma.

A polgármester tájékozta-
tójában elmondta: a társulás
célja, hogy a 15 települést
összefogó mikrorégióban
hozzájáruljon a lakosok élet-
színvonalának emeléséhez,
a Leader-program által nyúj-
tott lehetőségek kihasználá-
sával. Az Udvard és Vidéke
Társulás működésének 10
éve alatt sokféle forrásból
merített. Azzal, hogy meg-
alakult a helyi akciócsoport,
a Leader (összefogások a vi-
dékfejlesztési aktivitások ér-
dekében) program is meg-
nyílt előttünk. A községek a
tagság maximum felét alkot-
hatják, a másik felét pedig a
vállalkozói és polgári szektor
(vállalatok, polgári társulá-
sok, magánvállalkozók, la-
kosok).

Az új mikrorégiót 15 tele-
pülés alkotja: Besenyő,
Bény, Baromlak, Bart, Csúz,

Udvard, Köbölkút, Jászfalu,
Kisújfalu, Perbete, Fűr, Sze-
mere, Kürt, Szőgyén és Sár-
kány.

Az első közgyűlésen meg
lettek választva a társulás
vezető szervei, akik majd a
kapott támogatások körüli te-
endőket intézik, valamint
jóvá lett hagyva az alapsza-
bályzat. A társulás elnöke
Ing. Gabriel Timoranský, Be-
senyő polgármestere lett.

A helyi akciócsoport az
első szakaszban az ún. kis
Leader-programba kapcso-
lódhat be, melyet Nyitra me-
gye hirdet meg. Ahhoz, hogy
támogatásért folyamodhas-
sanak, ki kell dolgoznia az
Integrált Vidékfejlesztési
Stratégiát. Ez egy átfogó do-
kumentum, melyben megfo-
galmazódnak azok a priori-
tások és célok, amelyekre a
támogatási összeget fel sze-
retnék használni.

„Ha a kidolgozott stratégiát
elfogadja a megyei közgyű-
lés, akkor tavasszal már fo-
lyamodhatunk támogatásért.
A kapott támogatásokat az-
tán a most megalakult helyi
akciócsoport osztja szét,
amely szinte kis minisztéri-
umként működik. Meghirdeti,
mire lehet pályázni, és várja
a községek, polgári társulá-
sok és a magánszektor pá-
lyázatait. A lakosok igényei

az elsődlegesek. Támogatva
lehet (a kiírásnak megfele-
lően) a közterületek, parkok
rekonstrukciója és felújítása,
a közvilágítás, járdák, kerék-
párutak kiépítése, illegális
szemétlerakatok megelő-
zése és felszámolása, társa-
dalmi és kulturális rendezvé-
nyek lebonyolítása, egyesü-
letek támogatása és sok
egyéb“ – fűzte hozzá a pol-
gármester.

A 2014-2020-as időszak-
ban a helyi akciócsoport be-
kapcsolódik a „Nagy Lea-
der”-programba. Itt a támo-
gatások összege sokszoro-
san magasabb lesz, ami le-
hetővé teszi a mikrorégió
gyors fejlődését.

A képviselő-testület 8 igen
és 1 tartózkodás mellett el-
fogadta a dokumentumot és
a község belépését a társu-
lásba.

Miriák ferenc

Perbete

Épül a falusi korcsolyapálya
Újabban egy hazai korcsolyapályában

gondolkodnak a megyercsiek. Be-
recz Roman és barátai ötlete alapján a
község egyik részére tervezték a helyi
korcsolya- és hokipályát. Meg is találták
a megfelelő helyet, ami a falusi strand
tőszomszédságában található. Megköze-
lítésében, adottságában a lehető legjobb
helyet választották. 

A terv kidolgozása után Berecz Károly se-
gítségével elkezdődtek a föld-munkálatok.
Komoly mennyiségű földtömeget kellett meg-
mozgatniuk, míg a végén körvonalazódott a
korcsolyapálya formája. A pálya megalkotá-

sánál figyelembe vették a tervezett pálya
méretét, és a kívánt mélységet. A megyercsi
korcsolyapálya jellegzetessége, hogy kb. 30-
40 cm mélységgel fog rendelkezni, ami ki-
zárja az esetleges baleseteket, melyek a kö-
zeli víztárolón szinte elkerülhetetlenek. A pá-
lya ötletét több vállalkozó is támogatja. Ha az
idő megengedi, akkor lehetséges, hogy az
év elején már birtokba is vehetik a korcso-
lyázni vágyók, nem beszélve a jégkorong
szerelmeseiről. 

A megyercsiek összefogása, fifikussága
ismét bizonyította, hogy egy jó használható
ötletért nem mennek a szomszédba.

Kép és szöveg: -pint-

Megyercs

Keszegfalván egyre magasabbra 
teszik a mércét
Aki az utóbbi években Keszegfalvára

látogatott a falu valamelyik rendez-
vényére, az első kézből tapasztalhatta,
hogy ez a közel 2000 lakosú község
mennyit fejlődött néhány év alatt. Szá-
mos olyan nívós rendezvény került lebo-
nyolításra, amely nem a megszokott ka-
tegóriába tartozott. Hogy csak egynéhá-
nyat említsünk: nemzetközi kakasfőző
verseny, melynek híre már országhatá-
rokon kívülre is elszállt, vagy a tájainkon
népszerű falunap, ami ebben a község-
ben felér egy kisebb népünnepéllyel.
Azonkívül több más olyan mértékű és
színvonalú esemény, melyet más falvak
is megirigyelhetnének.

A keszegfalvaiak vallják: elsődleges cél a
közösség összekovácsolása, és ez a törek-
vésük, úgy látszik kezd egyre jobban kibon-
takozni. Az év elején meglátogattuk Lehocký
Milant, a falu polgármesterét, aki készsége-
sen állt a rendelkezésünkre. „Nem panasz-
kodásképp mondom, de az elmúlt év na-
gyon nehéz volt, persze nemcsak nekünk, a
többi önkormányzat sem dúskált a javakban.
Nagyon meg kell gondolnunk, hogyan gaz-
dálkodunk, és úgy néz ki, idén sem lesz ró-
zsásabb a helyzet, de ennek ellenére tavaly
sikerült egy-két jó dolgot összehoznunk. A
pályázatok által nyert beruházásokat fontos-
nak tartom, de a közösség érdekében ren-
dezett események éppoly fontosak. Az ösz-
szefogás elengedhetetlen ebben a nehéz vi-
lágban. Ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni,
szükségünk van egymás segítségére. Ezért
fontosnak tartom, hogy az emberek a jó ügy
érdekében, ha kell adakozzanak is, hisz itt
ebben a faluban minden az itt élő emberek-
ről szól. Az idei évet is ennek függvényében
indítjuk. Az első komoly rendezvényünk egy
jótékonysági bál lesz, melyet a kultúrház
szebbé tételéért szervezünk. Nyilvánvaló,
hogy e téren komoly lépéseket kell tennünk,

hogy a falu kultúrháza olyan állapotba kerül-
jön, hogy azért ne kelljen szégyenkeznünk.
Ha sikerül, akkor az említett épület egyes
részein szeretnénk elvégezni felújításokat.
Gondolok itt elsősorban a kultúrház előte-
rére, a szociális helyiségekre. Beadtunk két
pályázatot is, mely által a nyílászárókat és a
létesítmény szigetelését szándékozunk meg-
oldani. Emellett egy másik pályázat útján a
kazánház és fűtésrendszer is felújításra vár.
Aztán itt vannak a sportpálya öltözői. Nem
egy szép látvány, ezt a munkát is rövidesen
el kell végezni. Tervbe van véve a mini skate
pálya továbbfejlesztése, ahol egy közleke-
dési pályát iktatnánk be, mely lehetőséget
adna a környező falvaknak, netán a járáson
kívüli településeknek a gyakorlásra. Fő ter-
veink között szerepel a helyi temetők rava-
talozóinak rekonstrukciója is. Itt főleg a csa-
tornázási munkák a legégetőbbek. Aztán
gondolkodunk egy piactér megtervezésén,
valamint bérházak építésén is. 

A fejlesztések mellett természetesen az
évente megtartandó események most is
megrendezésre kerülnek. Terv akad bőven,
persze nem szabad elfelejtenünk, ezeknek a
megvalósításához összefogásra, együttmű-
ködésre, no meg anyagi forrásra van szük-
ség“ –  mondta zárszóként a falu első em-
bere. Kép és szöveg: -pint-

Az Európai Szociális
Alap (ESzA) segíti a

tagállamokat abban, hogy
az európai munkavállalók
és cégek jobban meg tud-
janak felelni az új, globá-
lis kihívásoknak. Az el-
múlt két évtizedben a hát-
rányos helyzetű lakos-
sági csoportok többségé-
nek szinte az egyetlen
lehetőséget a munkaerő-
piacon való részvételre a
közmunka rendszere kí-
nálta. 

Marcelháza és Ógyalla
települések is bekapcsolód-
tak az Európai Szociális
Alap által támogatott nem-
zeti projektbe a szociálisan
hátrányos helyzetű lakos-

sági csoportok számára. A
projekt tervezett időszaka:
2012. 08. 01 - 2015. 10. 31.
Célja: „A kedvezőtlen társa-
dalmi élethelyzetben és a
kirekesztett közösségekben
élő emberek támogatása,
különös tekintettel a roma
közösségekre“. Célja to-
vábbá az egyént segíteni
abban, hogy a települések
problémáit felismerje, meg-
fogalmazza, célokat és fel-
adatokat határozzon meg
és megvalósítsa azokat, il-
letve a jövőben önállóan is
képes legyen erre. 

A projekt végrehajtását
Marcelházán egy szociális
munkás és két asszisztens,
Ógyallán három szociális
munkás és két asszisztens

biztosítja. A szociális munka
lényege: segítségnyújtás a
munkakeresésben, alap-
vető szociális tanácsadás
személyes problémák, ne-
héz élethelyzetek megoldá-
sában, egyéni és csoportos
konzultációk, segítségnyúj-
tás a hivatalos űrlapok és
egyéb dokumentumok kitöl-
tésében, segítségnyújtás a
végrehajtási eljárásokban,
kíséret és tárgyalás az
ügyfél érdekében, informá-
ció-közvetítés az ügyfél és
az intézmény között.  

Marcelházán az iroda a
kultúrházban, Ógyallán a
Konkoly-Thege tér 3 szám
alatt található. Ügyfélfoga-
dás hétfőtől péntekig.

Miriák ferenc 

Szociális munka-program
Marcelháza - Ógyalla

Áprilistól indulhat 
újra a hajóforgalom

Mindkét településen (lábatlan, Karva) elkészül egy-
egy úszó móló, melyhez kiköthetnek a Dunán köz-

lekedő hajók is. Tavasszal (április) indulhat újra a hajó-
forgalom a két település közt.

2006 áprilisában a két kormány megállapodást írt alá tu-
risztikai határátkelési pontok kijelöléséről a magyar-szlovák
határ mentén. Ezek között volt Karva és Lábatlan is. Ekkor
a két önkormányzat kísérletet tett a révátkelés újranyitására,
de a megfelelő infrastruktúra hiányában és a hatóságok ne-
gatív hozzáállásának köszönhetően a kezdeményezés si-
kertelen lett. 2008-ban mindkét önkormányzat döntést hozott
a révátkelő újraépítéséről oly módon, hogy a fejlesztés a du-
nai közlekedésbe is visszakapcsolja a két települést. A szer-
ződéskötésre 2011-ben került sor. Majd a kivitelezővel való
szerződéskötést követően megkezdődött az infrastrukturális
fejlesztés, melynek fő elemei: úszómű telepítése Lábatlanon,
úszómű telepítése és a kishajó fejlesztése Karván, járda, ki-
szolgáló épületek kialakítása, közműhálózat-fejlesztés.

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 783 068 euró,
melyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kor-
mányzati társfinanszírozás által nyújtott támogatás összesen
743 915 euró. A projekt megvalósításához Lábatlan Önkor-
mányzata 24 473 euróval, Karva település pedig 14 680 eu-
róval járul hozzá. 

Duka Gábor karvai polgármester szerint nagyon fontos az
is, hogy ezek az új kikötők a Dunán közlekedő, sokszor 120
métert is elérő szállodahajók fogadására is alkalmasak, így
a turizmus terén is nyílnak lehetőségek.

Lábatlani oldalon a kivitelezés a tervezett ütemnek meg-
felelően halad, az építési munkák jelenlegi készültségi foka
50 százalékos. Október közepére elkészült a kikötőhöz tar-
tozó parkoló a 10-es sz. főút mellett, a Duna-parton elbon-
tásra került a régi kikötő és megépült a töltés. Teljesen kész
állapotban van a kikötő parti fogadószerkezete, vagyis már
állnak a cölöpök és pillérek, helyére került a hídfő. A nagy ha-
jók kikötéséhez szükséges úszómű gyártása is megkezdő-
dött.

A kikötőket 2013 áprilisában készülnek átadni. Egyelőre
kész menetrend nem készült, de napi rendszerességgel
közlekedne a hajó. Miriák ferenc

A szerző felvétele és képarchívum

Karva

A pontonhíd és a felújított kishajó

Az ógyallaiak panaszkodnak 
a város közlekedésére
Aváros közlekedése a képviselők, a vállalkozók és a

lakosság szerint is egyre átláthatatlanabb és egyre
veszélyesebb – derült ki a képviselő-testület ülésén. A
városon áthaladó i/64 számú főút csaknem 250 méteres
szakaszán több hivatal, vendéglátó egység, csillag-
vizsgáló, posta, bank és szupermarket is található. na-
ponta több ezer személyautó, több száz tehergépkocsi
és kamion keseríti a városban élők mindennapi életét. A
képviselők szerint több szakaszon a kerékpározók is ve-
szélyeztetik a közlekedést. 

Az ülésen Basternák Ildikó azzal a kéréssel fordult a városi
hivatal felé, hogy értékeljék át a Komáromi utcán kihelyezett
közlekedési táblákat. Mária Hamranová képviselő arra fi-
gyelmeztette az illetékeseket, hogy a Kis utcában nincsenek
megfelelő helyen kirakva a közlekedési táblák, és hibásan je-
lölték ki a parkolóhelyet is az érintett utcában. A Művészeti
Alapiskolával szemben nincs megvilágítva az átjáró. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a Lidl áruházból mennyire körülmé-
nyes kijönni az Október 28 utcára.

A főút több szakaszán tiltó táblákat helyeztek ki. A gépko-
csivezetőknek fokozott figyelemmel kell közlekedni az Októ-
ber 28 utcából egészen a sörgyárnál lévő autóbuszmegál-
lóig. A „Megállni tilos” táblát elsősorban a vállalkozók átkoz-
zák, szerintük elriasztják az ügyfeleket. Ezek a táblák kb. 22
intézményt érintenek. Amennyiben az emberek kiszállnak az
autóból és a postára mennek, vagy pénzt vesznek ki az au-
tomatából, máris közlekedési kihágást vétenek.

A Kis utca a Művészeti Alapiskola felé egyirányú, a gép-
járművezetők csak Komárom felől érkezve tudnak betérni. A
másik irányból megakadályozza őket ebben az elválasztó
sziget a főúton. Amennyiben be szeretnének kanyarodni az
utcába, egészen a fő autóbuszmegállóig vagy a posta előtt
lévő parkolóig kell kocsikázniuk és ott fordulhatnak vissza. A
képviselők szerint a közlekedési helyzet jelenleg a városban
nagyon szegényes és katasztrofális. 

Roland Hulko, a városi hivatal régiófejlesztési osztályának
vezetője válaszában a bírálatokra elmondta, a Művészeti
Alapiskola előtti gyalogos átjáró kivilágítása megtörtént. A
gépjárművezetőket figyelmeztető villogó LED világító testek
lettek kihelyezve, de az elválasztó szigetecskével a helyzet
már nem ilyen egyszerű. A járási és a kerületi hivatal közle-
kedési osztálya biztonságos közlekedés szempontjából to-
vábbra is kitart az úttesten lévő szigetecskék mellett. Biz-
tonságosak és lassítják a közlekedési forgalmat. 

Mikuláš Kašík képviselő tájékoztatása alapján a kihelyezett
„Megállni tilos” táblák azért lettek kihelyezve, mivel a város
főutcája várakozó személyautókkal van tele. A városban há-
rom hivatalos parkoló van, a katolikus templom, az artézi kút
és a városi hivatal mellett. Amennyiben az üzletek alkalma-
zottai egész nap ott parkolnának, akadályoznák a kerékpá-
rosok közlekedését a főutcán. Már haláleset is történt az el-
múlt években. Javasolták, hogy új parkolót létesítsen a vá-
ros a Sport utcában.

Lovász Károly alpolgármester szerint az volna a legegy-
szerűbb, hogy egy tiltó közlekedési táblát kihelyeznének a
város elején és a másikat a végén. A városban sok parkolási
lehetőség van. Azonban a közlekedési táblák kihelyezése a
közlekedési intézet hatáskörébe tartozik, a város csak ja-
vaslatot, megjegyzést nyújthat be. 

Egyházi Zoltán képviselő javasolta, hogy a jövőben a ha-
sonló esetekkel először a testületi ülésen foglalkozzanak.

A város közlekedésének ügye tovább folytatódott a képvi-
selő-testület 23-i ülésén, amelyen Zemkó Margit polgár-
mester felolvasta azon vállalkozók levelét, akiknek üzletei a
Komáromi úton vannak. Végül felolvasta a városi hivatalban
megrendezett találkozóról készült jegyzőkönyv szövegét. 

Ezzel kapcsolatban Roland Hulko, a régiófejlesztési osz-
tály vezetője elmondta: a Járási Közlekedési Osztály és a he-
lyi rendőrség képviselői továbbra is kitartanak az mellett,
hogy a kihelyezett táblák segítik a város főutcáján áthaladó
biztonságos közlekedést. A legbiztonságosabb az lenne,
hogy a főút elkerülné a várost, de ennek a valószínűsége elő-
reláthatólag nagyon kicsi. 

Miriák ferenc
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Naszvad

Abai kisüsti sikere 
a Vajdaságban

Szabó Károlynak az jelenti
a felüdülést, ha kimehet

Abára a gyümölcsösébe,
ahol nagy odaadással és fi-
gyelemmel gondozza a sző-
lőt és a gyümölcsfákat. A
szőlőből minőségi borokat
készít, és a versenyeken na-
gyon szép helyezéseket ért
el. A szőlőn kívül 30-40 gyü-
mölcsfa várja a gondos tö-
rődést. Hogy kárba ne vesz-
szen a megtermett gyü-
mölcs, két éve új tevékeny-
ségnek szenteli az idejét, az
egészséges, tiszta, érett
gyümölcsöt összegyűjti, le-
darálja, kevergeti, meger-
jeszti  és kifőzeti.

Az odaadó gondoskodás szép eredményeket termett. Az
elismert ógyallai pálinkaszakértő, Varga Edit tanácsára 2012-
ben benevezett a „Duna aranypárlata” névvel meghirdetett
nemzetközi pálinkaversenybe, ahol mindjárt az első nekifu-
tásra a körtepálinkája aranyérmes lett. 2012 decemberében
Szerbiában 5 ország (Csehország, Magyarország, Szlová-
kia, Szerbia és Románia) részvételével  rendeztek pálinka-
versenyt, itt pedig Szabó úr barackpálinkája lett az ezüstér-
mes. Számos elismerő oklevél s most ez a két rangos nem-
zetközi versenyen megszerzett érem a bizonyítéka annak,
hogy a precíz, gondos munka elismerést és megbecsülést
érdemel. 

Reneszánszát éli a pálinkafogyasztás hazánkban is. A
méltán híres és kiváló minőségű felvidéki borok után a pá-
linkák is nemzetközi sikerek felé törnek, egyre több ugyanis
a hazai és nemzetközi szintű megmérettetés, ahol a párlata-
ink jobbnál jobb eredményt érnek el. (radosicky, miriák)

Radosicky Györgyi felvétele

Ógyalla
ATarczy lajos Alapiskola nyolcadik osztályos tanulói,

Rancsó Máté és Csollár Ádám - Rancsó Andrea pe-
dagógus segítségével feldolgozták a hetényi focicsapat
történetét. Az adatgyűjtésben segítségükre volt Ran-
csóné Hencz Gizella, Rancsó Dezső, Vörös Lajos, Klu-
csár Jenő, Németh Gyula és Lucza Zoltán.

A kiállítás anyagából kiderült, hogy az első focimérkő-
zés1927-ben volt, a falu libalegelőjén, a mai Sport utcában
állították fel a két kapufát és ott jelölték ki a pályát. Singer
Ödön volt a fő támogatója és az első edzője is a frissen ala-
kult csapatnak. A játékosok zöld-fehér csíkos mezben rúg-
ták a bőrt. A hetényi futballcsapat megalakulása az 1930-as
évekre tehető. Az alapító tagok Szabó Benő, Németh Zoltán,
Csík Sándor, Klucsár János, Farkas Géza, Papp Tibor. Szív-
béli drukkereik is voltak: Bertók Benő, Csintalan László, Pin-
tér Dezső, Gál István, Markacz Gyula, Zajos István, Szabó
Lajos, Fónad Ferenc, Krojer Vlado, Szabó Dezső, Kiss
Gyula, Ollé Gábor, Szabó Kálmán, Singer Ödön, valamint
Rancsó Dezső. A legtöbb és legnagyobb sikert elért fiúk ki-
érdemelték a „hetényi aranycsapat“ elnevezést. Tagjai: Edző
- Mészáros Károly, aki előtte a komáromi csapat jobbszélsője
volt, Knihár Mihály, Hencz Miklós, Pintér Ernő, Szabó Lajos,
Hencz Gyula, Klucsár Jenő, Tóth Lajos, Vörös Öcsi, Szuh
Dezső, Németh Gyula, Rancsó Dezső.

Jelenleg a hetényieknek nem igazán megy a foci. Pedig
még indulót is szereztek a régi nagyok a fiatalok buzdítására.
Régi hetényi nóta dallamára idősebb Lucza Zoltán szerezte
a szöveget, melyet néhány régi focista a hetényi hajlokban
(pincéknél) énekelt fel egy egyszerű kazettás magnóra, me-
lyet mára már digitalizáltak és feltöltötték a hetényi focicsa-
pat honlapjára. Az itthoni meccsek előtt mindig leadják buz-
dításként. (miriák)

A szerző felvétele

A hetényi focicsapat
története

Helyi amatőr képzőművészek 
kiállítása Ógyallán
Első alkalommal rende-

zett kiállítást ógyallai
Spektrum néven a város-
ban élő vagy a városhoz
kötődő amatőr képzőmű-
vészek alkotásaiból az Art
Centrum Polgári Társaság
és a helyi Művészeti Alap-
iskola. A tárlaton festmé-
nyeket, rajzokat, grafiká-
kat, szobrokat, fafaragá-
sokat és egyéb techniká-
val készült alkotásokat
mutatnak be.

Juraj Svitek, a Művészeti
Alapiskola igazgatója el-
mondta: „A kiállítás ötletét az
évtizedek óta sikeresen zajló
Képzőművészeti spektrum
elnevezésű, amatőrök szá-
mára meghirdetett verseny
adta, amelyre sajnos nagyon

kevés ógyallai alkotó nevez
be. Pedig szép számmal
vannak olyanok, akik mun-
kájukkal bátran képviselhet-
nék városunkat. Számukra
szeretnénk bemutatkozási
lehetőséget nyújtani, és egy-
ben bátorítást adni nekik ez-
zel a kiállítással. A kiállítók
műkedvelők, akiknek kikap-
csolódást nyújt az alkotás
öröme, munkáikat a változa-
tos tematika és a sokféle ki-
fejezésmód jellemzi” - tette
hozzá az igazgató.

A Művészeti Alapiskola
koncerttermében, amely
egyben galériaként is szol-
gál, az ünnepélyes megnyi-
tón a kiállítás kurátora, Mag-
daléna Serbáková elmondta,
a rendezvény célja, hogy
megkeressék és támogas-

sák az új tehetségeket és
bekapcsolják őket a város
kulturális életébe.

Az első alkalommal meg-
rendezett kiállításon 17 ama-
tőr művész munkáját cso-
dálhatják meg az érdeklő-
dők. Név szerint Berkes
Csilla, Ján Bradáč, Edita
Brédová, Gogola Edit, Ange-
lika Holomáňová, Jóba Lilla,
Kovács Zdenka, Kornélia La-
jos Rechtorisová, Ján Miha-
lík, Molnár Veronika, Joze-
fína Moravčíková, Gabriela
Ondrišáková, Annamária
Ondrušek Kuruczová, Ta-
kács László, Tarics Beáta,
Varga Tímea és Vitai Attila. 

A tárlatot január végéig te-
kinthetik meg az érdeklődők. 

(miriák)
Andrea Švecová felvétele

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és az oklevelek át-
adására a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került sor.
Felvidék igencsak szépen szerepelt, járásunk borászainak
számos ezüst- és bronzérem is jutott. 

Eredmények:
Karkó János Cabernet sauvignon Búcs 2009 - ezüstérem
Karkó János Chardonnay Búcs 2012 - ezüstérem
JUDr. Gőgh Géza Szürkebarát Dunaradvány 2011 - ezüstérem
Hengerics Péter Chardonnay Szentpéter 2009 - ezüstérem
Vinszalkontakt Cabernet sauvignon Dunamocs 2011 - bronz-
érem
Hengerics Péter Zöldveltelíni Szentpéter 2009 - bronzérem
Karkó János Szürkebarát Búcs 2011 - emléklap
Hengerics Péter Kékfrankos Szentpéter 2009 - emléklap.

Miriák ferenc

VII. Kárpát-medencei
Borverseny 
AMagyar Bor Akadémia, a Hegyközségek nemzeti

Tanácsa, a Magyar zászlósborok Rendje és a BCE
Soós istván Borászati Szakközépiskola hetedik alka-
lommal rendezte meg a Kárpát-medencei Borversenyt. 

Megkezdte működését 
a kamaraszínház

Ahelyi kulturális tevékenység fejlődé-
sét, kulturális rendezvények megva-

lósítását elsősorban a helyi Művelődési
Központ helyiségei teszik lehetővé. itt ka-
pott helyet a kábeltelevízió, az előcsar-
nokban lévő galéria, a könyvtár és a fa-
lumúzeum.

Az elmúlt évben a Művelődési Központ
emeleti részén található Méta bár helyén 70
személy befogadására alkalmas kamara-
színházat alakítottak ki. A Naszvadi Kama-
raszínház félkör alakú lépcsőzetes nézőtér-
rel, a fény- és hangtechnika beszereléssel,
az öltözők kialakításával 11 ezer euróba ke-
rült. A munkálatokat három hónap alatt sike-
rült elvégezni.

„Az átadást követően már több rendez-
vény került megrendezésre: a Magyar dal
napja, Irodalmi est, egészségügyi előadá-
sok, Maksa Zoltán fellépése, Lyukas Garas
karácsonyi koncert, a Matica slovenská mel-
lett működő színjátszó csoport próbái, kü-

lönböző vetítések. Az idei év első negyed-
éve műsortervében szerepel Berecz András
mesemondó estje, Orosz Zoltán harmonika-
művész bemutatkozása, Martin Huba fellé-
pése, iskolai szavalóversenyek gálaműsorai
és a Hófehérke mesejáték bemutatása. 

„Szeretnénk a felnőtt lakossággal és a
gyerekekkel is megszerettetni a kamara-
színházat, melyben lehetőség lesz arra,
hogy a mai modern törekvéseket felkarolva
alternatív művészeti műhelyként funkcionál-
jon. Emellett klasszikus kamaraszínházi pro-
dukciókkal is találkozhat a közönség az új
színházi épületben. A kamaraszínház valódi
kulturális műhellyé formálhatja a község
összművészeti központját. Remek helyszíne
lehet a kulturális eszmecserének, művésze-
tek és emberek találkozásának, a boldog
békeidők hangulatát idézve. Kiemelkedő
szerepet vállal a község, a régió értékeinek
közvetítésében” – mondta Holop Ferenc, a
kamaraszínház megálmodója. (miriák)

Holop Ferenc felvétele

Mindent megtesznek a közösségi életért
Az 560 lakosú község a Vág-

Duna menti termékeny síksá-
gon, a Vág bal partján fekszik. A
községben működik óvoda, vi-
szont az 1913-ban alapított, négy-
osztályos általános iskola 2006-
ban az alacsony gyermeklétszám

miatt megszűnt. A falu gyermekei
főként Komáromba járnak isko-
lába. Minden tizedik település
kisközség Szlovákiában, itt él az
emberek 60 százaléka. Az elöre-
gedő falvakban a kulturális élet
is többnyire elsorvad.

Vágfüzesen a helyzet javításában
nagy szerepe van a Csemadok helyi
szervezetének, minden adott tehát
az élénk kulturális élethez. Mégis az
a tapasztalat, hogy nehéz mozgósí-
tani az embereket, a rendezvénye-
ken vegyes az érdeklődés. Ruhás
Teréz, a Csemadok elnöke továbbra
is bizakodó, szervezi a falu kulturális
életét, amelyről be is számolt a szer-
vezet évzáró taggyűlésén. 

„Már hagyományosan a község
kulturális életét koszorúzással és kö-
zös megemlékezéssel kezdtük már-
cius 15-e alkalmából a kopjafánál.
Május első vasárnapján az édes-
anyákat köszöntöttük. Ezen a ren-
dezvényen fellépett a helyi Csema-
dok ifjúsági csoportja, majd ven-
dégszereplőnk, a dunamocsi Lajos
András népdalokat adott elő. Június
elején gyermeknapot tartottunk,
amelyen fellépett Zsapka Attila,
utána Tóth Zsanett és Benkóczki
Klaudia vezetésével játékos vetél-
kedők szórakoztatták a gyermeke-

ket. Augusztus első hétvégéjén ke-
rült sor a vágfüzesi önkormányzat
rendezésében a falunapra, melyen
többek között régi fotók kiállítása
nyílt a falu életéből. A műsorban fel-
lépett a Csemadok ifjúsági cso-
portja, Zsapka Attila és Emmer Pé-
ter koncertje volt látható, és a Bu-
dapesti Utcaszínház előadása. No-
vember elsején megemlékezést és
közös gyertyagyújtást tartottunk a II.
világháborúban elesettek emlékmű-
vénél. Az elmúlt évet Karácsonyváró
zárta Mikulással és gazdag vendég-
látással” – nyilatkozta a szervezet
elnöke.

Az önkormányzat az erejéhez
mérten támogatja a kultúrát. Az igaz-
sághoz hozzá tartozik, hogy a meg-
kezdett kultúrházat talán már soha-
sem fogják tudni befejezni, de a kö-
zösségi és kulturális élethez mindig
biztosítani tudnak megfelelő helyisé-
get. 

(miriák)
Képarchívum

Vágfüzes

Falunap, mint közösség megtartó erő

Atavalyi évben új teme-
tőkerítést sikerült a

községnek építeni, még
ugyanebben az évben
megvalósult a vízhálózat
bővítése is, így a falu
egész területét ellátták
ivóvízzel. Gelléren megol-
dottnak látszik a közvilá-
gítás kérdése is. Az év vé-
gén vadonatúj burkolatot
kapott a községi hivatal
bejárata. 

Ezek mind fontos részét ké-
pezték a település előbbre lé-
pésének, de ne feledkezzünk
meg a helyi specialitásokról
sem, a gelléri borkóstoló már
kinőtte régiónkat, hisz tavaly
más járásokból is neveztek
az amatőr borversenyre.
Szintén nagy népszerűség-
nek örvend a hagyományos
augusztus végi horgászver-
seny is. A községben figye-
lemreméltó munkát fejt ki a
helyi Csemadok alapszerve-
zet. Jó néhány színvonalas
rendezvénnyel emelték a falu
egyre növekvő hírnevét. A na-
pokban Rácz Lászlónál, Gel-
lér polgármesterénél tettünk
látogatást, megtudva, milyen
tervekkel készülnek a 2013-
as esztendőre.

„Tudvalevő, hogy gondok-
kal küszködik minden önkor-
mányzat, s ez alól a gelléri
sem kivétel. Ezért az idei ter-
vünket ennek függvényében
állítottuk össze. Valójában
egy-két olyan beruházást ter-
vezünk, amelynek véghezvi-
telét nagyon sürgeti az idő.
Az egyik a közvilágítás kér-
dése. Itt azokban az utcák-
ban szeretnénk ezt realizálni,
melyek kimaradtak a tavalyi
évben. Ez konkrétan hét ut-
cát érint. Vannak terveink az
óvodát illetően is. Itt a létesít-
mény hőszigetelése és a nyí-
lászárók cseréje nagyon sür-
get bennünket. Annál is in-
kább, mivel az óvoda ezen
részei sajnos nagyon rossz
állapotban vannak. Ezt min-
denképpen szeretnénk meg-
oldani. Az a helyzet, hogy
több pályázatot is beadtunk a
különböző felújításokra, de
ha ezek a projektek nem
lesznek sikeresek, akkor sa-
ját erőnkből vagyunk kényte-
lenek ezt megoldani. Hogy
még az óvodánál maradjunk,
az előtte levő teret térkőrend-
szerrel szándékozunk felújí-
tani, valamint a nagy esőzé-
sek miatt felgyülemlett víz-
mennyiséget elvezetni. Meg-

említhetném még a Tisztább
Duna mente projektot is,
mely a falunkat is érinti. En-
nek kapcsán tavasszal egy
brigádot tervezünk az illegális
szemétlerakatok felszámolá-
sára. Egyik igazán sarkala-
tos tervünk a Gellér katasz-
terébe tartozó kavicsbánya
kellemes környezetű hor-
gásztóvá alakítása a helyi
horgászkedvelő lakosság
számára. Az első lépéseket
megtettük ez irányban. Ter-
mészetesen azok a progra-
mok, melyek a tavalyi évben
is sikereseknek bizonyultak,
idén sem maradnak el. Gon-
dolok itt a farsangi bálra, a
gelléri borkóstolóra, a falu-
napra, az augusztus végi hor-
gászversenyre, a nyugdíjas-
napra, és a decemberi prog-
ramjainkra, zárva az évet a
népszerű szilveszteri bállal.
Talán mondanom sem kell,
ezek tervek, és a tényleges
megvalósításukhoz, mint min-
 denhez elsősorban anyagi
forrásra van szükségünk. Ha
a pályázataink sikeresek lesz-
nek, úgy Gellér egy újabb fon-
tos lépést tesz fejlődése út-
ján“ - mondta Rácz László,
Gellér polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Gellér ismét előbbre lépett
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Első fotóm

Slatinová nicol
Dulovce

(3600/51)

Tóthová Bernadett
Gúta

(3300/50)

Melicher Emma 
Komárom
(3400/49)

Kovalík – Kapusňák oliver
Komárom
(4200/50)
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ÚjSzülÖTTEK:
Csóka Nimród Antal (Komárom); Balogh Botond (Nemes -
ócsa); Melicher Emma (Komárom); Kovalík-Kapusňák Oli-
ver (Komárom); Slatinová Nicol (Dulovce); Šerédiová Sára
(Ružomberok)

ElHunyTAK:
Kamocsai Gyula (75) Gúta; Horváth Béla (53) Nagykeszi;
Ďalák Bedrich (87) Komárom; Gyuriček Ondrej (90) Mar-
celháza; Pap Irén (88) Ógyalla; Šali Ivan (51) Gúta; Szom-
bat Attila (64) Őrsújfalu; Kertész Anna (66) Keszegfalva;
Kürthy István (73) Komárom

HázASSáGoT KÖTÖTTEK:
Bozsaky Csaba és Bozsaky Žaneta (Komárom)

„Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat,
Könnyű ide belépni, de nincs kijárat.
Fejünkbe bekúszik egy borús emlékünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk!”

zálogház-bazár
ferencesek utcája 5.
Komárom (a Penita

étterem mellett), zálogba
veszünk vagy

felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki
cikkeket, régiséget,

autót, lakásokat - házhoz
is elmegyünk. Tel: 0915
389 405, 0949 535 421,
www.victorytrade.sk

vagy facebook: viktor &
viktor

irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb 

bérleti díjat fizetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60 m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Ko-
márom egyik legfrekventáltabb helyén,
a  Duna rakparton, a híd alatti parkoló
mellett. Ezen kívül teljesen új, tágas
helyiségeket (70+80 m2) is bérbe kí-
nálunk, közvetlenül az utcafronttól kö-
zelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

Új JS-Servis, Gútai sor 6,
Komárom. Televíziók, rá-
diók, videók, gramofonok,
DVD-k, Sat-vevők gyors és
szakszerű javítása. Tel.:
0904 310 333. Hívható
8.00-20.00 óráig.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztősé-
günk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.

�

�

Fájó szívvel emlékezünk január 14-én 

Csontos józsefre 
(Hetény) 

halálának 4. évfordulóján.

A gyászoló család.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Megemlékezés
„Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
Egy gyertya az asztalon még érted ég,
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Mi soha nem feledünk el Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk január 16-án,
halálának 4. évfordulóján 

Himpán józsefre 
Bátorkeszin.

Emlékét őrzik: felesége, lányai, vejei, unokái 
és az egész rokonság.

Január 21-én ünnepli 
24. születésnapját

Morvay Krisztina 
Komáromban.

Köszönti őt: Robi.

január 18-án ünnepli 5. születésnapját

Gőgh Erika
Cserháton.

E szép ünnep alkalmából köszön-
tik: anyu, apu, mama, papa, Gőgh
mama és papa, Tibi, 
Öcsi és Ropi.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik
2013. január 10-én jelen voltak a komá-
romi katolikus temetőben a drága

Mgr. Ehrenberger judit 
született Csölle

búcsúztatóján, aki 44 évesen távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvánításokat,
mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„Elcsitul a szív, ami értünk dobogott,
És megpihen a kéz, ami értünk dolgozott.“

Fájó szívvel emlékezünk 
Csollár ferencre 

(Karva) halálának 10. évfordulóján és

Csollár szül. Mrella Petronellára 
halálának 3. évfordulóján.

Emléküket örökké őrző lányai családjaikkal.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
És a szívedet soha ne bántsa senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.“

Fájó szívvel emlékezünk január 18-án,
halálának 2. évfordulóján

Gőgh jánosra 
(Komárom).

Szerető felesége és családja.

Starožitnosti 
unicorn Régiségek, 

Župná ul., az Allianz biztosító
mellett. Predaj – výkup, el-
adás – felvásárlás. Po do-
hode prídeme aj na adresu.
Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

Záložňa Unicorn,
Komárno, Palatínová

34. Najstaršia a najspoľah-
livejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

20 ro
kov 

Sex shop unicorn -
Ponúka erotický tovar
rôzneho druhu, erotickú
bielizeň, DVD filmy a iný
tovar erot. charakteru. 
Otvorené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa
tel: 0905 528 522. Ad-
resa: Europália - oproti
Šeko shop-u. KN.

Január 22-én ünneplik 
30. házassági évfordulójukat

Vasmera Béla és
Vasmerová Helena (Csicsó).

Ezt a szép alkalmat megragadva köszönti őket:
szerető fiaik Roman és Adrián, lányuk Brigitta,
menyük Mónika és a kis unokájuk Csabika. 
Kívánunk nekik még sok-sok együtt töltött évet. 

A Jóisten éltesse erőben, egészségben a január
21-én 70. születésnapját ünneplő dunamocsi 

id. Kocsis jánost.
Szívből gratulálnak, jó egészséget, nyugodt nyugdí-

jas éveket kívánnak szeretettel: felesége Zsu-
zsanna, fia János, menye Ildikó, lánya Zsuzsi Csa-
bával. Sok puszit küldenek az unokák: Ádám,
Dóra és a kis Máté. A jókívánságokhoz csatla-
koznak: anyósa, testvére családjával, nászáék

Ipolybélről, a Vasas család és az egész rokonság.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet, csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy nagyon boldog ezen a szép napon.“

FELVESZÜNK
Állandó munkaviszonyba
nemzetközi fuvarozásra
- Sofőrt B kategóriás jo-
gosítvánnyal 3,5 t-ig
- Sofőrt C, E kategóriás
jogosítvánnyal 24 t-ra
Az életrajzokat a 
mobaxsro@gmail.com 
e-mail címre, vagy a MO-
BAX s.r.o., Pohraničná
1/5, 945 01 Komárno pos-
tacímre várjuk.

PRIJMEME do TTP
- Účtovníčku (znalosť po-
dvojného účtovníctva, per-
sonalistika, prax min. 2
roky)
- Špeditéra (znalosť MJ,
AJ alebo NJ)
Životopisy čakáme na mo-
baxsro@gmail.com emai-
lovú adresu.

SKT Electro shop

Tv készülékek
Új nyitási akció!

Vnútorná okružná 2, 
Komárno (Tiszti pavilon
épületével szemben). 

január 27-én ünnepli 
18. születésnapját
Tóth Brigitta 

Gútán.
Sok erőt, egészséget 

és boldog életet kíván: 
mama és papa Komáromból.

Egri zoltán 
január 22-én ünnepli 2. 

és dédmamája 
Benkóczi julianna 

a 78. születésnapját. 

„Az igazi ajándék, 
az egyik ember számára a

másik ember lehet, a másik
szívtől szívig érő szeretete.“

Köszönti őket 
az egész család.

január 21-én ünnepli 80. születésnapját
Esztergályos Margit 

nagykeszin.
Sok szeretettel köszöntik és to-
vábbi jó egészséget kívánnak:
fiai, menyei, unokái, dédunokája
Kitti és az egész rokonság.

„Elmúltak az évek, nyolcvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Vennék zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Beriem objednávky na
kachlové pece! Cserépkály-
hák. Tel.: 0907 447 314.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.

• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Nové úvery pre živnostní-
kov. Tel.: 0944 393 580.
• Eladó szoba-konyhás föld-
szinti lakás régi állapotban,
VII-es lakótelepen, spájzzal
és nagy pincével, ár: 17.000

€. Tel.: 035/7726 687, 0915
383 951.
• Csempézést, kőműves-
munkát vállalunk. Tel.: 0944
367 318.
• Predám RD v Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• Kiadó garzon a Duna-rak-
parton, 170 €. Tel.: 0905 926
778.
• Nemzetközi fuvarozásban
tevékenykedő vállalat gye-
korlattal rendelkező fuvar-
szervezőt keres. Idegen
nyelv ismerete előny! Öné-
letrajz a tamas@kopitrans.eu
email címre várjuk.

• Németjuhász kölyökkutyák
eladók. Tel.: 0908 842 952.
Predám šteniatka nemec-
kého ovčiaka.  Tel.: 0908
842 952.
• Eladó Komárom belvárosá-
ban 2-szobás lakás részben
felújítva, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 138 580.
• Lakások és házak teljes át-
építése, fürdőszobák. Fes-
tés, víz és villany szerelése.
Tel.: 0905 671 731, 0905 295
528.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580. 

Amatőr/profi modellek je-
lentkezését várjuk (6-tól
50 évig) katalógus-, ma-
gazin-, naptárfotózá-
sokra, szépségverse-
nyekre, divatbemuta-
tókra, reklámfilm szere-
pekre. Jelentkezés:
www.mondecaste.hu ol-
dalon!

• Kiadó 2-szobás berende-
zett lakás KN-ben. Tel.: 0908
133 326.
• Kiadó 3-szobás lakás, ga-
rázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789, 0904 578 648.
• Podnájom v dome v Ko-
márne, 400 € a Zlatnej na O,
alebo predám. Tel.: 0907
447 314.
• Gyorskölcsön dolgozóknak
és vállalkozóknak. Tel.: 0917
637 302.
• Ipari telek eladó Dél-Ko-
máromban 3621 m2, víz, vil-
lany, gáz. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 313 871.
• Felvásárolunk szántófölde-
ket a Komáromi járásban.
Tel.: 0918 444 624.
• Eladó 3-szobás lakás er-
kéllyel a Duna-rakparton.
Tel.: 0905 230 373.

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las. www.proficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Akkreditált ápolói tanfo-
lyam indul Komáromban,
Ógyallán február 11-én,
Dunaszerdahelyen feb-
ruár 18-án. 0911 395 737. 
www.prosocia.sk, emese.
baranyai@prosocia.sk. 

Akció 190 euró!

• Biztosítsa be saját és csa-
ládja életét, egészségét,
meglévő kölcsöneit nálunk.
Ajándékként ingyenes vi-
lágra szóló utasbiztosítással.
Tel.: 0907 768 646.
•Eladó 1-szobás lakás-fel-
újítva a VII. lakótelepen. Tel.:
0949 589 086.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó Renault Clio 1500
cm3 Dci, gy.év 2002, gará-
zsolt. Jó állapot. Tel.: 0908
442 691.
• Kešovka – gyorskölcsön,
csak KN. Tel.: 0948 710 719.
• Eladó családi ház a sziget-
ben 6,5 áras telken. Tel.:
0905 230 373.
• Súlyos az anyagi vagy az
egészségi problémája?
megoldas.2013@gmail.com
• Vennék szoba-konyhás la-
kást Komáromban. Tel.:
0944 189 208, 0904 464
801.
• Predám lúpané orechy 5
€/kg. Eladó pucolt dió 5 €/kg.
Tel.: 0908 952 777.
• Eladók 5-hónapos szuka
őzpincs kölykök. Tel.: 0907
577 029.

Anyagi
gondjai 
vannak? 

Nem tudja,
hogyan 
tovább? 
Hívjon –

mi segítünk! 
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás
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Z policajných hlásení

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. ��

www.autoskolaelan.sk
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční0905 489 059

AUTOŠKOLA  ELÁN
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V pondelok 21. 1. pred-
pokladám v našom regióne
prechodné oteplenie. Prevažne
veľká oblačnosť až zamračené s
občasným slabým dažďom.
Množstvo vlahy  do 2 mm.
Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C,
denná teplota od  0 do + 2  ̊C.
Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s. (od
7 – 14 km/h.)   

V utorok 22. 1. predpokladám v našom
regióne počas dňa pomalé ochladzovanie.
Veľká oblačnosť, popoludní a k večeru 
miestami sneženie. Množstvo snehu do 2
cm. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná
teplota okolo 0  ̊C. Mierny S vietor do 6 - 8
m/s. (od 22 – 29 km/h.)

V stredu 23. 1. predpokladám v našom
regióne citeľné ochladenie a pekné zimné
počasie, oblačno, len s malou možnosťou
slabých snehových prehánok. Nemerateľné
množstvo snehu. Nočná teplota od - 7 do 
- 5  ̊C, cez deň od - 3 do - 1  ̊C. Slabý SV 
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 24. 1. predpokladám v našom
regióne dosť chladno, polojasno až oblačno
ale  bez zrážok. Nočná teplota od - 9 do - 7
̊C, cez deň od - 4 do - 2  ̊C. Slabý JV vietor

do 2 - 4 m/s. (od  7 – 14
km/h.) 
V piatok 25. 1.  predpokla-

dám v našom regióne chladno, počas
dňa pribúdanie veľkej oblačnosti, k
večeru slabé občasné sneženie.
Množstvo snehu do 2 cm. Nočná
teplota od - 9 do - 7  ̊C, denná  tep-
lota od - 4 do - 2  ̊C. Mierny SZ vie-

tor do 4 - 8 m/s. (od 14 – 29 km/h.)  
V sobotu 26. 1. predpokladám v našom

regióne stále chladno, oblačno, len miestami
snehové prehánky. Množstvo snehu do 1
cm. Nočná teplota od - 8  do - 6  ̊C, denná
teplota od - 4  do - 2  ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nedeľu 27. 1. predpokladám v našom
regióne veľmi chladno, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 11 do - 9  ̊C, cez
deň od - 5 do - 3  ̊C. Slabý SZ, S vietor do 2
- 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.). 

V nasledujúcom týždni  podľa predpo-
vedných modelov očakávam mrazivé zimné
počasie bez väčších zrážok.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 21. 01. 2013 - 27. 01. 2013

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Chrípka rapídne útočí,
čakárne sú preplnené
V druhom kalendárnom týždni roku

2013 zaznamenal Úrad verejného
zdravotníctva takmer 50-percentný ná-
rast akútnych respiračných ochorení. le-
kári nahlásili 57 148 takýchto prípadov,
čo je nárast chorobnosti o 48,3 percenta.
najvyššia chorobnosť bola v nitrianskom
kraji, najnižšia v Košickom kraji.

Ochorenie malo komplikovaný priebeh u  
1352 osôb, čo predstavuje 2,4 percentá zo
všetkých akútnych respiračných ochorení.
Ochorenia hlásilo 65 percent lekárov pre deti
a dorast a 60 percent praktických lekárov
pre dospelých. Najviac postihnutou skupi-
nou boli deti do päť rokov. Lekári v uplynulom
týždni nahlásili 6 200 prípadov chrípky a
chrípke podobných ochorení, čo predstavuje
10,8 percenta akútnych respiračných ocho-
rení. 

V druhom kalendárnom týždni zazname-
nali sedem prípadov ťažkého akútneho res-
piračného ochorenia. Za celú chrípkovú se-
zónu 2012/2013 bolo hlásených 13 prípadov
SARI. Zdroj: webnoviny

Buďte opatrní!
Na Sociálny odbor Mestského úradu v Komárne boli

nahlásené nové prípady pokusu o zavádzanie občanov po-
dobné, ako v decembri 2012, keď mestská polícia obdržala
oznámenie od občanov, že na Ulici Szinnyeiho v Komárne
starších občanov navštevuje pán, ktorý sa predstavil ako
Jozef Nagy, a vydával sa za zamestnanca Mestského
úradu v Komárne na Oddelení sociálnych vecí. Občanov
uvádzal do omylu tým, že im oznámil, že došlo k zvýšeniu
starobného dôchodku a zároveň žiadal späť peniaze, aby
následne mohol úrad zaplatiť vyššiu sumu dôchodku.

Mestská polícícia oznamujeme občanom, že Mestský
úrad Komárno nemá zamestnanca menom Jozef Nagy a
taktiež nikdy neriešila otázku starobného dôchodku v mies-
te trvalého bydliska a nikdy nevyberala peniaze za týmto
účelom.

V prípade, že sa niečo podobné bude ešte opakovať,
alebo získate nejaké informácie ohľadne uvedeného po-
písaného skutku, ihneď volajte na telefónne číslo 159.

Róbert Králik, hovorca Mestského úradu v Komárne

Šoféri a šoférky pozor,
vodičáky vydané po

19. januári budú maxi-
málne platiť 15 rokov. Poz-
rite si, ako je to v prípade
starších preukazov. 

Pre vodičské preukazy
začnú platiť nové pravidlá.
Od 19. januára sa obmedzí
ich platnosť, pričom novo
vydané preukazy nebudú
platiť viac ako 15 rokov.

Všetky vodičské preukazy
vydané do 1. mája 2004 sa
budú musieť vymeniť najne-
skôr do roku 2023. Do roku
2032 treba vymeniť vodičské
preukazy vydané medzi 1.
májom 2004 a 18. januárom
2013. Preukazy vydané po
19. januári tohto roku budú
platiť maximálne 15 rokov. Z
novely zákona o cestnej pre-
mávke, ktorú schválili pos-
lanci ešte v roku 2011,
vyplýva, že vodičské preu-
kazy pre skupiny AM, A1, A2,

A, B1, B, BE a T budú platiť
15 rokov, preukazy skupín
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
a DE budú platiť päť rokov.
Okrem toho preukazy držite-
ľov nad 65 rokov budú platiť
päť rokov. U držiteľov skupín
C a D bude podmienená pre-
ukázaním zdravotnej a
psychickej spôsobilosti a vo-
diči starší ako 65 rokov budú
musieť preukázať zdravotnú
spôsobilosť. „Zostane tak za-
chovaný súčasný princíp,
podľa ktorého zákon nenúti
podrobovať sa pravidelným
lekárskym prehliadkam a
psychologickým vyšetreniam
všetkých držiteľov týchto sku-
pín, ale len tých, ktorí vozidlá
reálne vedú. Ponechanie
platnosti skupín C a D zos-
táva na vodičovi. Princíp sa
bude uplatňovať pri výmene
aj obnove vodičských preu-
kazov vydaných na Slo-
vensku aj v zahraničí“ -
uvádza ministerstvo. d

Pozor, platnosť vodičákov 
sa obmedzí

Dňa 9. 1. 2013 okolo 17.30 hod. došlo k
dopravnej nehode medzi motorovým vozid-
lom zn. Škoda Favorit, ktoré viedol vodič Ju-
raj F. a pevnou prekážkou – stromom. K dop-
ravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že
vodič viedol motorové vozidlo smerom od
obce Zlatná na Ostrove smerom na obec Ča-
lovec, pričom sa dostatočne nevenoval ve-
deniu vozidla a s vozidlom zišiel mimo vo-
zovku vľavo v jeho smere jazdy a tam nara-
zil do pevnej prekážky - stromu. Pri doprav-
nej nehode došlo k zraneniu vodiča, ktorý
utrpel zranenia s predpokladanou dobou lie-
čenia 3 mesiace, vznikla materiálna škoda na
motorovom vozidle vo výške cca. 1000 eur.
Vodič bol po dopravnej nehode podrobený
dychovej skúške na alkohol s výsledkom 0,74
mg/l alkoholu v dychu.

Dôslednou prácou policajtov Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Komárne
boli objasnené nasledovné závažné prípady: 

- dňa 27. 12. 2012 v čase okolo 17.15 hod.
v Komárne na Palatínovej ul. sa na chodníku
v tom čase  nestotožnený páchateľ priblížil
zozadu ku tam idúcej poškodenej,  kde ju
oboma rukami chytil za ramená, pričom sa
jej snažil zobrať cez rameno prevesenú ka-
belku, čo sa mu na prvýkrát nepodarilo, po
čom ju rýchlo obišiel a následne ju zovretou
päsťou udrel do tváre. Poškodená násled-
kom útoku spadla na zem, po čom jej pá-
chateľ z ruky vytrhol kabelku,  v ktorej mala
poškodená  kreditné karty, rôzne doklady,
mobilný  telefón, osobné veci a finančnú ho-
tovosť vo výške 190 eur a následne z miesta
činu utiekol. Poškodenej bola spôsobená
materiálna škoda vo výške cca. 500 eur. Dňa
10. 01. 2013 bolo za uvedené konanie vzne-
sené obvinenie Jozefovi H. za zločin lúpeže
a prečin  neoprávneného vyrobenia a použí-
vania  platobného  prostriedku, elektro-
nických peňazí alebo inej platobnej karty.  

- dňa 6. 01. 2013 v čase okolo 17.30 hod. v
Komárne na Damjanichovej ul., v tom čase
nezistený páchateľ, sotil  dlaňami rúk poško-
denú do oblasti hrudníka, v dôsledku čoho

táto  stratila  rovnováhu, spadla na zem a ud-
rela si hlavu a následne jej páchateľ z  ruky
vytrhol  kabelku, v  ktorej  sa  nachádzali
osobné  doklady,  mobilný  telefón a  finančná
hotovosť vo výške cca. 15 eur. Poškodenej
bola spôsobená škoda výške 34 eur.  Dňa 10.
1. 2013 bolo za uvedené konanie vznesené
obvinenie Jozefovi H. za zločin lúpeže.

- dňa 09. 01. 2013 v čase okolo 01.40 hod.
v Komárne na ul. Košickej v priestoroch
herne  v tom čase nezistený páchateľ bez
fyzického násilia použil hrozbu držaním noža
v ruke voči poškodenej, pričom žiadal od nej
peniaze. Následne páchateľ z poličky od-
cudzil peňaženku   s finačnou hotovosťou vo
výške cca. 24 eur a z herne odišiel. Dňa 09.
01. 2013 bolo za uvedené konanie vznesené
obvinenie Jozefovi H. pre zločin lúpeže. Ob-
vinený Jozef H. bol zadržaný, umiestnený do
CPZ (cely predbežného zadržania), bol na
neho spravovaný návrh na vzatie do väzby,
ktorý sudca akceptoval.  

- dňa 08. 01. 2013 v čase okolo 22.00 hod.
na Bratislavskej ceste v obci Tôň, prišiel do
shopu čerpacej stanice v tom čase nesto-
tožnený páchateľ, kde si od operátora čer-
pacej stanice  vypýtal krabičku cigariet, ktorú
mu operátor dal aj spolu s vydanými peniaz-
mi, potom páchateľ urobil krok dozadu od
pultu a povedal: „daj sem peniaze“ následne
siahol  do  vačku  svojej  bundy,  odkiaľ vytia -
hol predmet podobajúci sa krátkej guľovej
zbrani  čiernej farby a   povedal operátorovi,
že z  pokladne chce všetko a rýchlo, lebo
strieľa,  lebo  nesranduje. Poškodený mu z
pokladne vydal  financie  v  rôznych  euro-
bankovkách  z obavy, že  vykoná svoje
vyhrážky, po čom si páchateľ peniaze zobral
a z miesta ušiel,  pričom svojim  konaním
spôsobil celkovú škodu vo výške cca. 978
eur. Dňa 10. 1. 2013 bolo za uvedené kona-
nie vznesené obvinenie Ambrózovi S. za zlo-
čin lúpeže. Obvinený bol zadržaný, umiest-
nený do CPZ, bol na neho spravovaný návrh
na vzatie do väzby, ktorý sudca akceptoval.

pplk. juDr. ján justyák
riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
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M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyar-
lakta 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők 15.00 Rex felügyelő 15.50
Acu hercegnő. 16.35 Heartland 17.20 Jövő-időben 17.30 Híradó
17.35 Észak és Dél 18.30 Van képünk hozzá 19.30 Híradó, sport
20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve. 21.10 Kékfény 22.10 Az
ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga 12.15 Sandokan  12.40 Mr.
Bean. 13.05 Tatonka 13.35 Ókori kalandok. 14.00 Sarah Jane kaland-
jai 14.30 Amika. 15.00 H2O 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi csoda
16.20 Tatonka 16.45 Sandokan 17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco
és Gina. 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sport
20.35 Melissa és Joe 21.00 Az aranyborjú 22.25 Farkasokkal táncoló. 

DUNA
7.00 Hagyaték 7.35 Angyali érintés 8.35 Székely kapu 9.05 Közbe-
széd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Élő világegyház
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.20 Öregberény. 13.00 Kívánságko-
sár 15.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 15.35
Híres zeneszerzők nyomában. 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00
Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Liszt Fe-
renc 20.20 Liszt Ferenc 20.45 Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Privát
Mészöly 22.20 Kultikon 22.35 Sportaréna 23.05 Szeged hangjai 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal. 12.00 Titkok hálójában. 13.00
Doki. 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó. 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30
Tények 19.30 Családi titkok, 23. 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00
Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS

7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Fókusz plusz 13.20 Fókusz 14.00
Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Csont nélkül 22.35 A főnök 23.35 A Dakar

STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
14.55 Hetedik mennyország. 17.00 Poirot 18.00 Dallas. 19.00 Co-
lumbo 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS 

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Tomboló vihar. 17.15 Tengerre,
tata! 19.15 Poseidon. 21.00 Hősök kora. 22.45 A harc mestere.

VIASAT
6.25 Tuti gimi 7.15 Gyilkos sorok 9.15 Shark 10.10 Apám beájulna
12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szí-
vek szállodája 14.55 Monk 15.50 GSG 9 16.45 Shark 17.35 CSI: A hely-
színelők 18.25 Amerikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10
Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Az igazság napja

STV :1
7.15 Hírek, sport 8.15 Galileo 8.50 Párbaj. Vetélkedő 9.20 Családi ve-
télkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.15 Kachora 15.05 Quinn
doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo
17.50 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10 Sze-
relem a fjordoknál 21.40 A hegyi doktor 22.25 Árulkodó nyomok

STV :2
8.50 Talkshow gyerekeknek 8.55 Dokumentum 10.25 Szemtől szem-
ben 10.50 Fókusz 11.55 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Mű-
vészet 2012 13.30 Família. 14.00 Lefújva 14.25 A sport Szlovákiában
15.30 Sportvisszhang 16.05 Nemzetiségi magazin 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Esti mese 18.40 A
szlovákiai elit galériája. 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
19.50 Időjárás 20.00 Megaépületek 20.50 Lakótelepi történetek.
21.30 Hírek és kommentárok 22.00 Euromozi. 

MARKÍZA
8.30 Forr a bor. 9.25 Rex felügyelő 10.20 Cobra 11 11.10 Transfor-
mers 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Alf 16.05 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Forr a bor. 19.00 Híradó, sport
20.05 Időjárás 20.20 Feleségcsere 21.35 Még egy esély az életre.
22.30 Ketten a csőd szélén. 23.05 Éjszakai hírek 23.30 Doktor House 

JOJ
6.05 Krimihírek 7.55 Bírósági akták 9.50 A felszín alatt 12.00 Híradó
13.00 ÖsszeEsküvők. 13.55 Már megint te?! 16.00 Kockáztass egy-
milliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport, időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.30 Bučekék –
Nap, széna, falu. 23.00 Expertek 23.30 Underworld 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján. 9.50 Rex felügyelő 10.40
Csald-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bilds-
chirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 14.30 Fejjel a fajnak 14.40 Ízőr-
zők. 15.15 Rex felügyelő 16.00 Acu hercegnő 16.50 Heartland 17.35
Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni kell, ennyi az egész. 19.30
Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Egyszer volt, hol nem volt. 21.00
Camelot. 22.00 Az ESTE 22.30 Sir Solti 100 23.30 Híradó 

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan,
12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane
kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi
csoda 16.15 Szaladin. 16.45 Sandokan 17.10 Séta az állatkertben 17.15
Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina. 18.00 Nils Holgersson 18.35
Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Beugró 21.55 Far-
kasokkal táncoló. 23.50 Kortárs

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30 Lanterna
10.35 Századfordító magyarok 11.30 Mesélő cégtáblák 12.00 Híradó
12.15 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna 15.30 Kézjegy
16.10 Néprajzi értékeink 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó,
sport 18.35 Közbeszéd 19.00 A Fölszállott a páva gálaműsora a Magyar
Kultúra Napján 20.55 Szálka, hal nélkül 21.35 Gyerekek vagy egyebek.
23.00 Kultikon 23.20 Tálentum. 23.50 Koncertek az A38 Hajón.

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ 11.30
Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki. 14.00 Tények  15.00
Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Doktor House 17.25
Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok. 20.25
Bűnök és szerelmek. 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Hirtelen halál

7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Gasztrotúra 13.20 Fókusz 14.00
Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz 20.55
Barátok közt 21.30 Castle 22.30 Döglött akták 23.35 XXI. század 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország,
17.00 Poirot 18.00 Dallas. 19.00 Columbo 21.00 NCIS 23.00 A cukorbáró.

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Poseidon. 17.15 Nagydarab és Ki-
csiagy. 19.05 Valdez lovai. 21.00 Tökéletes katona.  23.00 Riválisok 

VIASAT
7.20 Gyilkos sorok 9.25 Shark 10.20 Szívek szállodája 12.05 A dadus
13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szállodája
14.55 Monk 15.50 GSG 9 16.45 Shark 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25
Amerikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok
20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.20 Nikita

STV :1
7.10 Hírek, sport 8.10 Galileo 8.45 Párbaj. 9.20 Családi vetélkedő 10.05
Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.30 Építs
házat, ültess fát! 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek,
sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 19.50 Sport 20.10 Senki sem
tökéletes. 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást,  21.40 Doktor House
22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 Árulkodó nyomok 

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Sportvisszhang 9.30 A sport Szlovákiá-
ban 10.30 Nemzetiségi magazin 10.55 Fókusz 11.30 A halak élete.
12.00 Élő körkép 12.35 Táncminiatűrök 13.10 A bíró pihenőideje 14.45
Megaépületek 15.40 Egyházi magazin 16.05 Ukrán nemzetiségi ma-
gazin 16.30 Vadászmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.40 Japán mozaik 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Fénycsövek 20.55 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Gyógyászat 23.00
Kristályszárny 

MARKÍZA
8.35 Forr a bor. 9.30 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11. 11.20 Mélyben
izzó tűz 13.00 Ismeretlen áldozatok. 13.50 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr a
bor. 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 A Sekera család 21.25
A célszemély 22.30 Híradó 22.55 Doktor House 23.45 A célszemély. 

JOJ
6.10 Krimihíradó 8.00 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek. 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.10 A barlang fog-
ságában. 16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Panelházi
történetek. 21.30 A felszín alatt 22.30 A bűntény. 23.30 Dr. Csont.

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru
13.25 Camelot. 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők. 15.00 Rex fel-
ügyelő 15.50 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben
17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán! 19.30 Híradó 20.15 Bosszú. 21.00 Nemzeti álmok
21.55 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan,
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin. 13.30 Ókori kaland. 14.00 Sarah Jane
kalandjai 14.30 Amika 14.55 H2O 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi
csoda 16.15 Szaladin 16.45 Sandokan 17.10 Jómadarak 17.15 Egérúti
kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 A vendég: Major Tamás
22.05 Játszani is engedd 22.50 Medúzák.

DUNA
7.00 Srpski Ekran 7.35 Hogyan gondolkodnak a kutyák? 8.35 Határ-
talanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Napok, évek, századok 10.30
Gróf Széchenyi Zsigmond 11.20 Zagyva 12.00 Híradó 12.15 Néprajzi
értékeink 12.25 Öregberény 15.00 A Duna 15.30 Vidékességek 16.00
Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 16.30 Térkép
17.05 MacGyver. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali
érintés 19.55 Eszmélet 20.45 Hírek, sport 21.00 4 hónap, 3 hét, 2
nap. 22.55 Kultikon 23.10 Koncertek az A38 Hajón. 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki. 14.00 Tények
15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Doktor
House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi
titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Co-
lumbo 23.20 Ügyféllista

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Ste-
ele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Trendmánia 13.20
Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok,
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fó-
kusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.35 Házon kívül

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország
17.00 Poirot 18.00 Dallas 19.00 Columbo 21.00 NCIS 22.00 A hidegsebész

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Valdez lovai. 17.25 A csendőr
nyugdíjban. 19.20 Pofa be! 21.00 Zsenikém 23.05 Godsend 

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 9.00 Shark 9.55 Star Trek 12.05 A dadus 13.05
Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szállodája 14.55
Monk 15.50 GSG 9 16.45 Shark 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25 Ame-
rikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Sherlock  23.15 CSI: A helyszínelők 

STV :1
8.10 Időjárás 8.15 Galileo 8.55 Párharc. 9.25 Családi vetélkedő 10.10
Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Taxi 14.15 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek,
sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10
Sherlock. 21.40 A bűntények ideje 23.15 Árulkodó nyomok

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Zavaros víz 10.05 Beckó vára 10.35
Ukrán nemzetiségi magazin 11.00 Fókusz 11.35 Hogyan működik
12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Hallássérültek tévéklubja
13.35 Gyógyászat 14.30 Fénycsövek 15.40 Kvartett 16.05 Magyar
magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet. 18.30
Esti mese 18.40 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Műkorcsolya és Jégtánc-Eb. 21.30 Hírek és kommen-
tárok 22.05 A Barnabáš Kosügy. 23.35 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.30 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11
11.20 Árvíz. 13.00 Ismeretlen áldozatok. 13.50 Döglött akták 14.40
Monk 15.35 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50
Forr a bor. 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Dallas. 21.10 Az
50 első randi 23.05 Éjszakai hírek 23.30 Doktor House

JOJ
6.10 Krimihíradó 8.00 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek.
11.00 Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági
akták 15.00 Dr. Csont. 16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15
Időjárás 20.30 A szállító. 21.30 Dr. Csont 22.30 Castle.

Kedd, január �� Szerda, január ��

TVműsorTVműsor január 21 - január 27
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, január ��

Programajánló

Horoszkóp
Kos

Komoly beszélgetésre fog sor ke-
rülni valakivel ezen a héten, aki sze-
ret téged. Most minden a legjobb ke-
rékvágásban halad.

BiKa
Szerelemben ez a hét a félreérté-

sek időszaka lehet, ugyanis - jó szo-
kásuk szerint - ismét csak elbeszél-
nek egymás mellett.

iKReK
Azonnal szerelmessé válhatsz, ha

egy vonzó illetővel találkozol. Hosszú
idő telik majd el, mire rájössz, hogy
valójában hibáztál.

RáK
Gondolkodj el erősen a hét máso-

dik felében a szerelmi életedről. Na-
gyon vonzó vagy, rengeteg ember ér-
deklődik irántad.

oRoszláN
Ne keress újabb izgalmakat az ér-

zelmi életedben. Ismerd meg jobban
a kedvesedet és bízz meg abban a
szerelemben, ami a napokban kerí-
tett a hatalmába.

szűz
Be akarsz iratkozni egy tanfo-

lyamra? Tedd! Szükséged van egy
kis intellektuális feltöltődésre,

MÉRleG
Őrült tempóban látsz a munkáid-

hoz, és egyetlen célod az, hogy be-
bizonyítsd a rátermettségedet az
egész világnak.

sKoRPió
Nagyon valószínű, hogy egy régi

szerelmedhez fogsz menekülni, ha
már nem bírod elviselni az egyedül-
létet. Ez nem nagyon tisztességes.

Nyilas
Ha már van kedvesed, akkor ezen

a héten azon fogsz munkálkodni,
hogy még jobbá tedd a kapcsolato-
tokat. Ha még egyedülálló vagy, ak-
kor végre megtalálod a „Nagy Ő”-t.

BaK
Ha reggeltől estig dolgozol, akkor

fontos, hogy kiegyensúlyozottan táp-
lálkozz és rendszeresen eddz.

VízöNTő
Furcsa dolgok történnek a szerelmi

életedben, s ez túlságosan is le fogja
kötni az idődet. Olyan illető iránt érzel
vonzódást, aki nem akarja most sen-
kihez sem lekötni magát.

HalaK
Fontos, hogy jól érezd magadat,

és egy kis kényeztetés sem ártana,
megérdemled.

Mozi ajánló
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éSzAK-KoMáRoM:
zichy palota:
A Helios Fotóklub 36. tagsági
kiállítása. A kiállítás megte-
kinthető 9.00 és 16.00 között
március 26-ig.
Duna Menti Múzeum főépü-
lete:
A Szlovákiai Képzőművészek Társaságának tagsági ki-
állítása február 1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki régészeti kiállítás
március 1-ig tekinthető meg.
limes Galéria:
Az idén 60 esztendős Dolán György jubileumi kiállítása
és az ahhoz készült szép katalógus január 31-ig tekint-
hető meg. 
Csemadok Galéria:
Pótszilveszter - a lengyel karikaturisták kiállítása január
végéig tekinthető meg.
VMK:
Egészségklub: január 21-én, 18.00 Számmisztika 2013-
ra – Helena Šáliová. Belépődíj: 1,50 euró. Január 28-án
18.00 órától A pulzáló mágnesterápia szerepe a rehabi-
litációban – Varga László Zoltán, belépődíj: 1,50 euró.
Selye jános Gimnázium díszterme: Január 21-én,
17.00 órakor A Magyar Kultúra Napja alkalmából Baráti
találkozás Jókai Anna Kossuth-díjas író- és költőnővel.
A találkozón Jókai Anna több könyve megvásárolható
lesz.
Prestige étterem:
Jubileumi 60. Csemadok-bál, február 9-én. Kezdés
19,30. Zene: Dominó zenekar. Belépőjegy: 32 euró.
Jegyelővétel: Madách Könyvesbolt, Jókai utca 25, Ko-
márom.

Dél-KoMáRoM:
Közösségi ház:
Télen is Fotóklub! Január 9-től, szerdánként 17.30-tól
újra. A KOFOT (Komáromi Fotósok Baráti Köre) to-
vábbra is várja mindazok jelentkezését, akik szeretnek
fényképezni és szívesen lennének egy hobbi fotókör
tagjai. Információ: 00 36 70 736 01 40.
Arany 17 Rendezvényközpont, Arany jános u. 17.:
Január 29, 17.00 Múzeumbarát Kör: Antarktisz. Dr. Nagy
Balázs geográfus, egyetemi oktató előadása az Antark-
tiszról, személyes élmények alapján.
Klapka György Múzeum, Kelemen lászló u. 22.:
Február 3-ig A komáromi tűzrendőrség története, kiállítás. 
jókai mozi:
Január 23-án, 17.00 órakor Magyar Kultúra Napja a Ko-
dály emlékév jegyében. Közreműködnek: Concordia Ve-
gyeskar, Vix Femina, Németh Nikolett, Bedecs Ilona,
Pőcze László és a Garabonciás Néptáncegyüttes, Mik-
lós Józsefné, Tóth Dorottya. Belépés díjtalan.

Játék

Ira kiváló matematikus, ám esetlen a
nőkkel. Amikor egy bárban megismer-
kedik a kedves Lisával, majd a lány nem
sokkal később eltűnik, a kétségbeesett
férfi Walterhez fordul segítségért.

Csont nélkül •21.30 • RTl KlUB

Artúr és Giniver kapcsolata nem alakul a
legjobban. A fiatalember szomorú, mert
álmai asszonya, Giniver egy másik férfi-
val, Leontesszel készül frigyre lépni.

Camelot • 21.00 • M1

Vanessa új barátja, Justin klubot akar
nyitni, melyet a nő ex-férje, Tony támogat
anyagilag. Mikor azonban Tony volt fele-
ségét zaklatja, Vanessa ellöki magától, a
férfi szerencsétlenül esik és meghal.

Columbo • 21.30 • Tv2

Pár évvel ezelőtt, néhány karvai fiatal
gondolt egy nagyot, és belevágtak egy

koncert megszervezésébe. Akkor még nem
is sejtették, hogy pár év leforgása alatt
igazi fesztivállá növi ki magát az esemény. 

Idén elérkeztünk a jubileumi 10. fesztivá-
lunkhoz. Az elmúlt esztendőkben 10 rock-
fesztivál alatt 33 zenekar kapott fellépési le-
hetőséget. Több száz fiatal önfeledt szórako-
zásának helyszíne volt a karvai kultúrház. Volt
szerencsénk a magyar rockzenészek nagyjai
közül a színpadon látni többek közt a Pokol-

gép zenekart, az Ossiant, a Moby Dick zene-
kart, Kalapács Józsit, és még sorolhatnánk.
Számtalan környékbeli zenekar is bemutat-
hatta tehetségét. Az elmúlt évekhez hason-
lóan ebben az évben is 5 zenekart láthatunk
és hallhatunk. A jubileum alkalmával az elmúlt
10 év fellépői közül is csemegézhetünk. Ismét
eljön  a Rómeó Vérzik zenekar, a Blues Com-
pany és a Kerecsen. Ezenkívül színpadra lép
még  az Auróra és a STRoke zenekar. Mindez
a X. Karvai Rockfest alkalmából 2013. január
26-án a karvai kultúrházban. A belépőjegy
ára több éve változatlanul 7 euró. Az ese-
mény este 6 órától egészen hajnalig, az első
buszjáratokig tart majd.

Azok között, akik beküldik kérdésünkre a
helyes megfejtést, belépőjegyeket sorso-
lunk ki!

Hány zenekar lép fel a X. Karvai Rock-
fesztiválon?

Válaszaikat a deltakn@gmail.com e-mail
címre várjuk, január 24-ig. A nyerteseket az ál-
taluk megadott elérhetőségen értesítjük!

(holland-román filmdráma)
Marius elvált férfi, aki a lányát

elvinné a feleségétől a hétvé-
gére. Amikor a nő erre nemet
mond a kislány betegségére hi-
vatkozva, a férfi nem hisz neki,
és magával rángatja a gyereket...

jókai mozi, január 24-30, 17.00

Tízéves a Karvai Rockfesztivál

Tétova félrelépők
(angol-belga-francia filmdráma)
Adam és Mary több évtizedes házasságban élnek.

Egyikük életműdíjat kap eddigi munkásságáért, a
másik aggódva figyeli szarkalábait. A középkorúak ka-
puzárási pánikja mindkettejüket eléri, s ugyanazokat
a kérdéseket teszik fel, mint a legtöbb korukbeli, aki
szembesül az idő múlásával. Vajon hátralévő életüket
egymással képzelik el?

jókai mozi, január 21-23, 17.00

Mindenki a mennybe megy
(amerikai vígjáték)
Az élő szereplőket és a számító-

gépes animációt ötvöző vígjáték
John Bennettről szól, aki felnőtt fér-
fiként kénytelen szeretett játékmac-
kójával foglalkozni, aki egy gyer-
mekkori kívánság eredményeként
életre kelt, és azóta is ott él mellette.
jókai mozi, január 24-30, 19.00

Ted



BULVÁR ��
M1

5.55. Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.35 Család-barát
11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Rondó 13.20 Tradíció és
modernitás 14.15 Ízőrzők. 14.55 Rex felügyelő 15.45 Acu hercegnő
16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és
Dél 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 DTK
– válogatás 21.10 Munkaügyek 21.45 Az ESTE 22.15 Nemzeti nagyvi-
zit 22.45 Rejtélyes XX. század 23.15 Híradó

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan,
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane ka-
landjai 14.30 Amika 14.55 H2O 15.25 Kristályküldetés 15.50 Hogyan
működik? 16.15 Szaladin 16.45 Sandokan 17.10 Jómadarak 17.15 Egé-
rúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Me-
sebolt 20.00 Híradó 20.30 Műkorcsolya és Jégtánc Európabajnokság.
21.45 Nők iskolája. 23.05 Caterina és a lányok. 

DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.35 Angyali érintés 8.35 Száműzött magyar iro-
dalom 9.05 Közbeszéd 9.35 A szén 10.05 Üzenem az otthoni he-
gyeknek 10.45 Kerekek és lépések 11.30 Mesélő cégtáblák 12.00
Híradó 12.25 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 Fejezetek Ma-
gyarország közlekedéstörténetéből. 15.25 Magyar Teátrum Díjátadó
Gála 2012. 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó, sport 18.35
Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben 20.55 Hírek,
sport 21.05 Köntörfalak 22.25 Kultikon 22.45 MüpArt classic 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 TeleShop 10.30 Astro-Világ
11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki. 14.00 Tények –
délután 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Dok-
tor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Csa-
ládi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30
Rövid pórázon 23.25 Grimm 

8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop
11.40 ASZTRO-show 12.40 Havazin 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-
show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30
Szükségállapot 23.45 Totál szívás 

STORY TV
.11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot 18.00 Dallas. 19.00 Columbo
21.00 Istenben bízunk, avagy vallást akarunk. 23.00 Kémvadászok, 

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 Gyilkos.com. 17.15 Zsenikém 19.05
Wing Commander 21.00 Gyilkos nap. 23.25 Madarak.

VIASAT
7.20 Gyilkos sorok 9.20 Monk 10.15 Óriási nyomozó: Bumeráng. 12.05
A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szál-
lodája 14.55 Monk 15.50 Shark 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25 Ame-
rikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.25 Nikita 23.15 CSI:
A helyszínelők 

STV :1
7.15 Híradó, sport 8.15 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő
10.05 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Életöröm. 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő
16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj.
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50
Sport 20.10 Hívják a nővért 22.00 Borgiák. 22.50 Árulkodó nyomok 

STV :2
7.30 Hírek és kommentárok 8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora
9.05 Éjszaka az archívumban 10.05 Trezor 10.35 Magyar magazin
11.00 Fókusz 11.35 Építészet. 12.05 Élő körkép 12.40 Folklórműsor
13.05 Karol Plicek professzor portréja 14.00 Rendőrségi magazin
14.25 A harmadik hangja. 15.40 Idősebbek klubja 16.05 Romamaga-
zin 16.35 Film a filmről 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A
természet közelről. 18.30 Esti mese 18.40 Tenger a lakásban 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Műkorcso-
lya és Jégtánc-Eb. 22.10 Sport 22.15 Lámpa alatt

MARKÍZA
8.35 Forr a bor. 9.35 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11 11.20 Küldetés: A
771-es járat megmentése. 13.00 Dallas. 13.50 Döglött akták 14.40
Monk 15.35 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50
Forr a bor. Szlov. sor. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-
jelentés 20.20 A bébiszitter. Kezelhetetlen gyerek a családban 21.20
Kínzó közelség Am. thriller 23.35 Éjszakai híradó

JOJ
8.00 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek. Tévésor. 11.00 Az új
házunk II. Valóságshow, 10. 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők Talk-
show 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr. Csont, 8. 16.00 Kockáztass egy-
milliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.15 Időjárás-.jelentés 20.30 Panelházi történetek. Té-
vésorozat 21.30 A felszín alatt. Szlov. sorozat, 44. 22.30 A bűntény.
Am. krimisor., 11. 23.30 Dr. Csont Am. sor., 9. 0.35 Örökifjak Am. thril-
ler 2.15 Jog/Ászok Am. sor., 14. 2.55 Krimihíradó (ism.)

M1
7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 ASZTRO-show 11.25 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 12.00 Házon kívül 12.30 Autómánia 13.05
Míg a halál el nem választ 13.40 Kaméleon 15.50 Cobra 11  16.55 Sco-
oby Doo és a szamurájkard. 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Az istenek a fejükre estek 2. 21.30 Több mint testőr Am. thriller

M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Öcsi és Nővérke
13.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.10 Táncakadémia, 6. 15.35 Csajok a
zŰrből  16.00 Veszélyezetett állatok 16.25 Zöld Föld 16.35 Geronimo
Stilton  17.00 Szafari 17.25 Süsü, a sárkány 18.00 Nils Holgersson
18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.30
Műkorcsolya-Eb Női szabadprogram 21.45 „Utas és holdvilág“. 22.35
Egy filozopter szerelmei  23.25 Az osztály.

DUNA
5.30 Az ESTE 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 A
mi erdőnk 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés
11.30 Nemzeti nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Történe-
tek a nagyv ilágból 13.05 Az utolsó előtti út 14.00 A Csendes-óceán
14.55 Műkorcsolya Európa- bajnokság. Férfi szabadprogram 16.30 A
siklósi vár 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-
Szombat 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Félix és Lola
21.45 MR2 Akusztik+ a Mupából 23.00 A zsaruk becsülete 

7.25 Századfordító magyarok 8.20 Élő egyház 8.45 Isten kezében
9.15 Kerekek és lépések 10.05 Zodiákus 10.35 Székely kapu 11.10
Együtt a család, 4. 12.00 Híradó 12.15 Magyar elsők 12.35 Szemben
az erőszakkal 14.45 Hagyaték. Rovásírás 15.15 A Pireneusok a leve-
gőből. A Keleti- Pireneusok 3. 15.45 Önök kérték 16.45 Sári bíró. Ma-
gyar film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! 19.30 A
Szórád-ház 21.20 A nagy fehérség Am. film 23.00 Dunasport

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Babavilág 12.00 Tequila és
Bonettilegújabb kaladjai, 21. 13.00 Psych  14.00 AutóGuru 14.30
Monk  15.30 Célkeresztben III. Am. sorozat, 33. 16.30 Kettős ügynök
Am. sor., 9. 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Tények 19.00 Sher-
lock és Watson.  20.00 Titkok könyvtára 2 21.50 Amerikai pite 3.
23.40 A köd.

STORY TV
8.00 Maigret 10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ
14.30 Túrakommandó 15.00 Álomhajó – Bermuda 17.00 Szerencse-
kerék 18.00 Robinson Crusoe kalandos élete 19.45 Miss Marple: Gyil-
kosság a paplakban 21.40 Jószomszédi iszony. 

13.20 Szabadnapos baba 15.10 Jackie Chan: Rob–B–Hood. Hongkongi
akcióvígjáték 17.30 Főnök inkognitóban. Fr. vígjáték 19.15 A csendőr
nősül 21.00 Felpörögve 22.35 Harcosok börtöne

VIASAT
6.35 Tuti gimi 7.30 Chicago Hope 10.25 Divatdiktátorok modelljei I.,
11.20 Amerikai mesterszakács 12.10 Őrjítő szenvedélyek 13.15 Szí-
vek szállodája 15.05 Két pasi – megy egy kicsi 15.55 Lucky Luke: Luke
menyasszonya 17.15 Smokey és a Bandita 18.55 Francia csók 21.00
Hat hét rettegés 22.50 Barb Wire – A boszszúálló angyal

STV :1
6.00 Hírek, sporthírek 6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fid-
libum 8.25 Arany hang 9.55 Táncakadémia 10.45 Poplegendák Le-
gendás slágerek 12.50 Autószalon 13.40 A medve Fr.–am. film 15.20
Kirekesztve Am. western 17.20 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi
18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda 21.10 Felesleges bűntények 22.45 Sport-
hírek 23.00 Viszlát, Harry! 

STV :2
8.35 Hétvége  9.05 Nagyszombat  9.35 Várj meg a parkban. Tévéjá-
ték 10.35 Az út 11.05 Lakótelepi történetek 11.35 Anya tudja a leg-
jobban 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.05 Intergrálj 13.30
Szlovákok a nagyvilágban 14.00 Főpróba. Zenés, szórakoztató műsor
14.35 A medve 15.20 Kapura 16.00 Farmergazdaságok 16.20
Tesztmagazin 16.35 Idősebbek klubja 17.05 A tavasz tizenhét pilla-
nata 18.00 Úton II. Azerbajdzsán 18.30 Esti mese 18.40 Kassa  19.00
Híradó 20.00 Műkorcsolya és Jégtánc-Eb. Férfiak 21.00 Műkorcsolya
és Jégtánc-Eb. Nők 22.05 Filmklub. Az amerikai barát

MARKÍZA
7.30 Madagaszkár pingvinei 8.15 Történetek a régi Prágáról 9.45 Jim
szerint a világ  10.35 Hamupipőkék 12.10 Karácsonyi vakáció Am. víg-
játék 14.05 Vak-randi.  15.55 Charlie angyalai 17.45 A Sekera család
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Hova lettek Mor-
ganék? 22.30 Az elítélt Am. thriller

JOJ
8.15 Tan-túra. Am. vígjáték 9.50 Derült égből család, 13/5–6. 11.30
A világ legszigorúbb szülői 12.25 ÁlomÉpítők  13.15 A Geissens csa-
lád I. 14.10 Fedőneve: Jane Doe – Váratlan eltűnés.  16.00 Kidobós:
Sok flúg disznót győz 18.00 Panelházi történetek19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Jánošík – Egy
igaz történet.  23.35 A tankhajó. Am. sci-fi akciófilm

M1
6.30 Család-barát hétvége 8.55 Katolikus krónika 9.35 Semmi szen-
vedés 9.50 A sokszínű vallás 10.05 Unitárius magazin 10.30 Baptista
ifjúsági műsor 10.35 Böszörményi Gergely 11.05 Útmutató 11.30 Az
utódok reménysége 12.01 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-
óceán 13.30 TeleSport 14.00 Ízek, teák, kertek 15.00 Műkorcsolya
Eb 17.00 A nagy szánhúzókutya verseny. 18.05 Elcserélt lányok
18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Gettómil-
liomos 22.15 Pénzhamisítók 23.50 MüpArt Classic. 

M2
6.20–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Kajak-kalandok
12.25 Szaladin 12.50 Táncakadémia 13.15 Csajok a zŰrből 13.40
Sarah Jane kalandjai 16.05 Szaladin 16.35 Veszélyeztetett állatok,
17.00 Geronimo Stilton: A kis egér kalandjai 17.25 Állatkerti óvoda.
17.50 Engedjétek hozzám 18.00 Nils Holgersson csodálatos utázasa
a vadludakkal 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó,
sport 20.35 Doc Martin 21.25 Zenés TV Színház Osztrigás Mici 23.00
Félix és Lola. 

DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt. 7.05 Életem, Afrika 7.35 Világ-Nézet 8.30
Élő világegyház 9.00 Hagyaték 9.30 Akadálytalanul 10.00 Lyukasóra
10.30 Határtalanul magyar 11.00 Római katolikus szentmise 12.00
Híradó 12.10 Ízőrzők. 12.40 Veri az ördög a feleségét 14.20 Szerel-
mes földrajz 15.00 Hazajáró 15.35 Hogy volt?! 16.30 Pénz áll a ház-
hoz Magyar 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.35 Heti Hírmondó 19.05
Önök kérték 20.00 Abigél. 21.20 Angi Vera 22.55 Klubszoba  

6.45 TV2-matiné. 10.05 Astro-Világ 11.10 EgészségMánia 11.40 Stahl
konyhája 12.10 Több mint TestŐr 12.40 13-as raktár 13.40 Zsaru-
vér. 14.40 Hawaii Five-0 15.40 Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Sa-
lamon kincséhez. 17.30 Sherlock és Watson. 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Shrek. 21.40 A belső ember 0.10 Grace nélkül az élet. 

7.00 Kölyökklub. 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Gasztro-
túra 12.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.40 Ha-
vazin 13.20 Míg a halál el nem választ 13.45 Tuti gimi 14.45
Pandakaland Kínában. 16.30 Csekkben a tenger 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Taxi 2. 21.50 Fekete lyuk. 23.40 Portré 

STORY TV
8.00 Maigret 10.30 Dallas. 13.30 Jim szerint a világ 14.30 Jakupcsek
…mert érdekel 15.00 Álomhajó 17.00 Szerencsekerék 18.00 Columbo
20.00 Poirot 22.00 Psycho 2.  

13.35 Szuperzsaru. 15.40 Csúcsformában 3. 17.20 A csendőr és a
földön kívüliek. 19.05 A csendőr és a csendőrlányok. 21.00 Alien 4. 

VIASAT
6.00 Chicago Hope 8.50 Amerikai mesterszakács 9.40 Topmodell le-
szek! 10.35 Újonc 11.05 A nagy házalakítás 12.55 Smokey és a Ban-
dita 3. 16.45 Reneszánsz szerelem. 18.50 Nyered, ha mered 20.00
CSI: A helyszínelők 20.55 CSI: New York-i helyszínelők 21.50 Tekerd
vissza, haver! 23.40 A taxisofőr.  

STV :1
6.05 Hírek 6.50 Rajzfilmek gyerekeknek 8.25 Színes bazár 9.05 Si-
vatag és őserdő 9.55 Bolygónk felülnézetből 11.00 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00
Titkok kertje. 14.40 Filmmúzeum. Lesállásban 16.00 Postaláda 17.05
A borászok királya 17.50 Fő, hogy szeretjük egymást. 18.15 Kony-
hatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás 20.10 Kristályszárny Ünnepi
gála 21.40 A szeretet szimfóniája. 23.30 Sport 23.40 Titkok kertje. 

STV :2
7.30 Hétvégen 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok
9.35 Tesztmagazin 9.45 Féltékenység 10.50 Találkozás Krista Ben-
dovával 11.20 Dolná Strehová 11.35 A holló. 12.50 Egyházi magazin
13.20 A szó 13.25 Átléptem a határt 14.20 Família. 15.00 Műkor-
csolya és Jégtánc-Eb. 17.10 Közjáték. 18.05 Évekkel ezelőtt 18.30
Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Dokumen-
tumfilmklub: Elfelejtett transzportok 21.25 Lefújva. 21.50 Éjszaka az
archívumban 22.50 Művészet 2013 23.25 Fotográfusok 

MARKÍZA
6.00 Bajaja herceg. 7.25 Kung Fu Panda 7.50 Madagaszkár pingvinei
8.15 Kettőn áll a vásár 9.55 Jim szerint a világ 10.50 Charlie angya-
lai 12.35 A Bermuda-háromszög rejtélye. 17.40 Feleségcsere 19.00
Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Transformers: A bukottak bosz-
szúja. 23.15 A tökéletes trükk 

JOJ
6.30 Krimihíradó 7.00 Híradó 7.55 A Geissens család I. 8.55 Kidobós:
Sok flúg disznót győz.  10.50 Fantasztikus torták 11.45 Hol volt, hol
nem volt  12.45 A hidegsebész 13.40 Megszólít az éjszaka. 15.50
Arctic Blast – Amikor megfagy a világ.  17.40 Bučekék – Nap, széna,
falu 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó 20.30 L'ecsó 22.55 Keleti bosszú
Am.–ném akciófi lm 1.10 A fejnélküli lovas támadása.

CSütörtöK, január �� Szombat, január �� VaSárnaP, január ��
M1

5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó, sport 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztro-
angyal 14.20 Ízőrzők. 15.00 Rex felügyelő 15.45 Acu hercegnő 16.35
Heartland 17.20 Jövő-időben 17.25 Híradó 17.35 Észak és Dél 18.30
Banán, pumpa, kurbli. 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15
Egy bolond százat csinál. 21.55 Híradó 22.30 Hannibal.

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane ka-
landjai 14.30 Amika 14.55 H2O 15.25 Kristályküldetés 15.50 Hogyan
működik? 16.15 Szaladin 16.40 Sandokan 17.10 Jómadarak 17.15 Egé-
rúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Me-
sebolt 20.00 Híradó 20.30 Műkorcsolya és Jégtánc Eb. 21.30 Csak a
szépre emlékezem. 22.20 Egy bolond százat csinál.

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05 Közbe-
széd 9.30 Erdélyi történetek 10.25 Balatoni utazás. 11.00 Angyal-
bőrben 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.20 Öregberény, 11. 13.00
Kívánságkosár 15.00 A világ metrói New York 15.50 Zodiákus 16.30
Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Angyali érintés 19.55 Csillagjegyek 20.50 Hírek, sport 21.00
Egy tiszta nő. 21.50 Kultikon 22.10 Ádám almái 23.45 Koncertek az
A38 Hajón. 

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki. 14.00 Tények 15.00 A Voice Napja 17.25 Update konyha 17.30
Aktív 18.30 Tények 19.15 Bűnök és szerelmek 19.50 Jóban-rosszban
20.30 The Voice 23.00 A köd. 

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Reming-
ton Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Autómánia
13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A Kód. 20.15
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A helyszínelők 22.30 Gyilkos
elmék 23.35 Odaát 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország
17.00 Poirot 18.00 Dallas. 19.00 Columbo 21.00 Született feleségek
23.00 Doktor Addison 0.00 Katonafeleségek

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.20 Miss Daisy sofőrje. 17.10 Pofa be!
18.40 Jackie Chan: Rob–B–Hood. 21.00 Csúcsformában 3. 22.40 A
bizalom ára. 

VIASAT
6.20 Tuti gimi 8.10 Gyilkos sorok 10.10 Monk 11.05 Lucky Luke: A kí-
sértetvonat. 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbará-
tok 14.00 Szívek szállodája 14.55 Monk 15.50 Shark 17.35 CSI: A
helyszínelők 18.25 Amerikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája
20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Játssz a túl-
élésért 23.15 CSI: A helyszínelők 

STV :1
7.15 Híradó, sport 8.15 Galileo 8.50 Párbaj. 9.25 Családi vetélkedő
10.05 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Gasztronómiai kalauz 14.15 Kachora 15.05 Quinn
doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo
17.50 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Idő-
járás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák Legendás slágerek 22.10 Zsa-
rutörténet 

STV :2
7.30 Körzeti híradó 8.00 Élő körkép 8.30 Lámpa alatt 10.30 Fókusz
11.05 Romamagazin 11.30 A természet közelről 12.05 Élő körkép
12.50 Kulturális körkép 12.55 Örökzöld melódiák 13.45 Angol nyelv-
tanfolyam. 14.05 Szállodai kaland. 14.25 A tudomány spektruma
14.55 Évgyűrűk. 15.40 Anya tudja a legjobban 16.05 Szemtől szem-
ben 16.30 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hét-
vége 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája
Alsósztregova 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Mű-
korcsolya és Jégtánc-Eb 22.00 Sport 22.10 Milk. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.30 Alf 9.55 Cobra 11 10.50 Kínzó
közelség 12.50 A bébiszitter. 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr a bor
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Emelt fővel.
Am. akciófi lm 21.50 Halálos fegyver 3. Am. akciófi lm

JOJ
6.10 Híradó 8.00 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek. Tévésor.
11.00 Az új házunk II., 11. 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők Talkshow
14.00 Bírósági akták 15.00 Dr. Csont Am. sor., 9. 16.00 Kockáztass
egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történetek. Té-
vésor. 21.30 Tan-túra. Am. fi lm 23.20 Időjós a pácban Cseh fi lmvíg-
játék

PénteK, január ��

lucky luke • 11.05 • Viasat 3
Százszorszép város lakóit az a
rémhír tartja rettegésben, hogy
éjszakánként a "kísértetvonat"
elviszi a kiszemelt áldozatait.
Luke nem hisz a titokzatos his-
tóriában.

Francois Pignon régóta munkanélküli,
ezért végső kétségbeesésében elhatá-
rozza, hogy kirabol egy bankot. A két-
balkezes férfi azonban elszúrja az ak-
ciót. Úgy dönt, inkább túszt ejt.

Négybalkezes • 20.15 • M1

Titkok könyvtára 2. • 20.05 • TV2
Flynn Carsen könyvtárostól el-
rabolnak egy ősi egyiptomi te-
kercset. A támadás okát kutatva
hamarosan rájön, hogy a tekercs
Salamon király kincses bányái-
nak titkos térképe lehet.

Veri az ördög a feleségét • 12.45 • DUNa

Augusztus 20., valahol a Bala-
ton-felvidéken. A vasutascsalád
nagy sürgés közepette készül
a nagy napra: pesti rokonuk jön,
nagyhatalmú funkcionárius fő-
nökével és családjával. 

Túladagolta a gyógyszereit Csala Zsuzsa
Több gyógyszert vett be a kelleténél, ezért rosszul lett Csala Zsuzsa (79),

aki nem volt hajlandó orvost hívni. Már hosszú évek óta betegeskedik, lá-
bát műteni kellene, ahogyan a gerincsérvét is, ám ő hallani sem akar az or-
vosokról és a kórházról. Csala Zsuzsa azt mondja: megszámolni sem tudja,
hogy naponta hányszor kell a bogyókhoz nyúlnia, így nem meglepő, hogy el-
számolta magát. A színésznőt hónapok óta mély depresszió gyötri, ezt pedig
csak tetézi, hogy nővére a halállal vív harcot, és már fel sem ismeri őt. Az ün-
nepeket egyedül töltötte az elmúláson gondolkodva, és csak egy embernek
köszönheti, hogy voltak boldogabb pillanatai is: Farkasházi Réka ugyanis
meglepte őt egy rendezői székkel. – Nem érdekelt volna, ha meghalok – só-
hajtott egyet Csala Zsuzsa. – Már több mint egy éve várom a halált, de még mindig nem jött el. Nem
értem, miért. Igen, depressziós vagyok, és már elegem van abból, hogy azt sem tudom, mire és hány
gyógyszert kell szednem. Elszámoltam magam, és rosszul lettem. Nem akartam orvost, mert gon-
doltam, ha most kell meghalnom, akkor úgyis megtörténik. De megint túléltem. Ezt is – csuklott el a
színésznő hangja.

Csődbe mentek Rubint Réka üzletével
Családokat tett tönkre anyagilag és lelkileg a Rubint Réka

szépségszalon! A fitneszlady pár évvel ezelőtt álmot látott:
saját nevével fémjelzett szépségszalon-hálózatot Magyaror-
szág nagyobb városaiban. Réka idejekorán kinőtte magát a
személyi edző és fitneszlady státusból és jó pár gyümölcsö-
zőnek mondható vállalkozásba fogott bele. Ilyen volt például a
pékséghálózatuk, a könyv-, DVD- és lapkiadás, vagy éppen az
étel-házhozszállítás. Réka azonban a szépségiparban is sze-
rette volna megvetni a lábát, ezért a fővárosban nyitott egy
szépségszalont, majd hálózati rendszerben árulta a jogokat,

amelyekre jó páran le is csaptak. 2008-2009-ben nagy csinnadratta közepette egymás után nyitották
meg a Rubint Réka-szalonokat. Réka – aki csupán annyit mondott, hogy ő csak a nevét adta a sza-
lonokhoz – az elmondások alapján megkérte mindennek az árát, arra azonban bizonyára ő sem gon-
dolt (ahogyan a tulajdonosok sem), hogy hiába a népszerűsége, befuccsolnak az üzletek, és csalá-
dok mennek rá anyagilag és lelkileg.

Megszületett Peller Mariann kisfia
Aműsorvezető kisfia, Kornél 3700 grammal és 58 centivel jött a

világra. „A kisfiunk és az édesanyja is jól vannak" – árulta el a
boldog édesapa. "Kornél nagyon szép baba, Mariannt látom benne.
Leírhatatlan érzés a kezemben tartani a gyermekünket, ez egy igazi
csoda! Annak ellenére, hogy élettanból és anatómiából is szigor-
latoztam, még most is rácsodálkozom a babánkra. Vele igazán tel-
jes lett a családunk, nagyon boldogok vagyunk. Igaz, hogy a nagy
hó miatt két órába telt, mire beértünk a kórházba, de annyi baj le-
gyen… Még fel sem fogom, hogy ez a pici ember a miénk" - me-
sélte az újdonsült apuka.

Már címe is van Antal Nimród Metallica-filmjének

idén augusztusban mutatják be a magyar rendező Metallica-filmjét, amely fikciós és dokumentarista
jegyeket is tartalmaz majd. A Metallica már tavaly januárban bejelentette, hogy egy 3D-s mozifilmen

dolgozik, amelynek írója és rendezője a magyar, de már a tengerentúlon is jól ismert Antal Nimród lesz.
Azóta szinte semmit sem lehetett hallani a projektről, a napokban azonban kiderült néhány részlet a
filmről. Az alkotás címe Metallica - Through The Never lesz, és szokatlan keveréke lesz a koncertfil-
meknek valamint a fikciós moziknak. A rövid szinopszis alapján a főszereplő Dane DeHaan egy Me-
tallica-roadot játszik majd, akinek egy koncerten adódik sürgős feladata. A 3D-s mozifilmet augusz-
tus 9-től vetítik az amerikai mozikban.





SPORT

Karate

Markovics János, a klub vezetője tartott beszá-
molót, melyben többek közt elmondta, hogy na-
gyon mozgalmas és eredményes évet tudhat
maga mögött az egyre több taggal rendelkező
klub. Versenyzőik temérdek versenyen vettek
részt, de azok szervezéséből is bőven kivették ré-
szüket. „Klubszinten is sokat erősödtünk, úgy lét-
számban, mint eredményességben egyaránt. Új
tanfolyamokat indítottunk, melyeken nagyon so-
kan csatlakoztak hozzánk. Összesen 12 tábor-
ban vettünk részt, de rendeztünk küzdőmaratont
Ekelen, és négy övvizsgát is. Versenyzőink 14
versenyen vettek részt, ami nagyon soknak szá-
mít, ezekből hármat, az ekecsi, a keszegfalvi, va-
lamint a dunaszerdahelyi Európa-kupát mi ma-
gunk szerveztük.  Klubunk összesen 70 arany-, 73
ezüst és 87 bronzéremmel gazdagodott a 2012-es
évben. Ezúton is szeretném külön megköszönni a
szülők segítségét, amely nélkül ezeket a nagy-
szabású, sportszempontból nagyon értékes prog-
ramokat nem tudtuk volna megvalósítani. Ugyan-
úgy köszönöm kiváló edzőinknek Hupian Kriszti-
nának, Bíró Mihálynak, Bíró Balázsnak, Bödök
Lórántnak és Kocsis Lászlónak, egész éves ki-
tartó, áldozatos munkájukat” – mondta el többek
közt a klubvezető.

Kiértékelés:
Klubok szerint, a legtöbb edzésen vettek részt:
Ekecs: Vígh Vivien, Jakab Vanessa
nemesócsa: Cserepes Zoltán, Zsemlye Dávid
Keszegfalva: Nagy Róbert, Szabó Norbert
Dunaszedahely: Kocsis Gergő, Fodor Gergő, 

Patócs András

Ekel: Szabó András, Vödrös Ákos, Bohos Szilárd
nagymegyer: Lády Dávid, Kulcsár Krisztián
Egyéni éremtáblázat:
fiúk 15 éves korig:
Markovics Ádám (Keszegfalva) 5 arany, 1 ezüst, 1 bronz 
Gergely Márton (Ekecs) 4 1 1
Cserepes Zoltán (Nemesócsa) 3 0 0
lányok 15 éves korig:
Bakos Orsolya Virág (Keszegfalva) 7 2 0  
Demeter Virág Orsi (Ekecs) 3 1 1
Kovács Kata Zsófia (Ekecs) 2 3 1   
Hölgyek 15 év felett:
Hupian Krisztina (Keszegfalva) 2 1 0
Varga Hedvig (Ekecs) 2 0 2
Lencse Angelika (Keszegfalva) 1 2 0
férfiak 15 év felett:
Kohel Krisztián (Dunaszerdahely) 1 1 1 
Bíró Balázs (Ekecs) 1 0 0
Szabó Norbert (Keszegfalva) 0 1 0

Összesített pontverseny – full Contact:
Hölgyek:
Hupian Krisztina (Keszegfalva) 25   
Varga Hedvig (Ekecs)  19
Lencse Angelika (Keszegfalva) 11
férfiak:
Bíró Balázs (Ekecs)  15
Szabó Norbert (Keszegfalva) 4
Kagyerják Tamás (Ekecs) 2

Az év legharcosabb amazonja:
Bakos Virág Orsolya (Keszegfalva)
Az év szamurája:
Cserepes Zoltán (Nemesócsa)

Ekecsen rendezte meg évzáró taggyűlését a hat település sportolóit
felölelő Seishin Karate Klub. A kiértékelésen megjelentek Keszeg-

falva, Ekecs, nemesócsa, Dunaszerdahely, Ekel és nagymegyer kiváló
versenyzői, de több vendég is meghívást kapott az évértékelő ülésre.
ott voltak Veres Tibor, az ekecsi sportszervezet képviseletében, az eke-

csi Arany jános Alapiskolát Tóth Mária, Újj Márta és Algayer Rozália
képviselték, a helyi kisegítő iskola nevében Tomás Erzsébet igazga-
tónő, a helyi kultúrház nevében pedig Varga Irén igazgatónő tették tisz-
teletüket. Ez is arra vall, hogy a községben komolyan veszik az ifjúság
sportolási szükségleteit, és azt minden erejükkel igyekeznek segíteni. 

Gazdag évet értékelhettek Ekecsen

Cserepes Zoltán

Kosárlabda

Birkózás

Régiónk két csapata, a Komáromi Spartacus és a Madari BK kapott meghívást a nemzetközi érd
Kupára és lakatos Gábor Emlékversenyre. figyelembe véve egy apró különlegességet el-

mondható, hogy ez az évadnyitó verseny remekül sikerült csapataink számára. Köztudott ugyanis,
hogy a két klub kizárólag a kötöttfogású birkózást műveli, de mivel a szívélyes meghívásnak nem
tudtak ellenállni úgy döntöttek, hogy felmérik erejüket szabadfogású birkózásban is, hiszen a ven-
déglátók éppen ebben a fogásnemben rendezték meg a versenyt.    

Jól sikerült évadnyitó A komáromi csapatot Kúr Magdaléna és
Csóka Krisztián, míg a madarit Kohút Milán és
Kovács László vezették. És bizony, védenceik
teljesítményeit elnézve, nem kellett pirulniuk a
többségében magyarországi klubok 480 ver-
senyzője előtt. Sőt, a végelszámolásnál kimuta-
tatott két ezüst- és három bronzérem, de a két
ötödik hely is ebben a mezőnyben kellő büsz-
keséggel tölthette el lelküket. 

Egyéni eredmények:
Diák (2002-2003)
50 kg: 2. Kovács Nikolas (Madar)
Diák (2000-2001)
42 kg: 3. Hulman Nikolas (Spartacus)

7. Lengyel Tamás (Spartacus)
46 kg: 7. Várady Károly (Spartacus)
Serdülők (1998-1999)
42 kg: 3. Nagy Arnold (Spartacus)
Kadettok (1996-1997)
63 kg: 3. Sallai Csaba (Spartacus)
85 kg: 2. Papp Lajos (Madar)
juniorok (1993-1995)
84 kg: 5. Bári Patrik és Bajcsi Ferenc 
(mindketten Spartacus) 

Az érdi verseny felvidéki résztvevői, a madari
(zöldben) és a komáromi csapat
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Múlt héten a távozó klubvezetés
betartva ígéretét, átadta a klub va-
lamennyi dokumentációját Baráth
György klubelnöknek és a klub in-
tézőjének, Beke Sándor mérnök-
nek. Az átadást illetően Baráth
György klubelnök a következőket

mondta el lapunknak: „Az átadás
zökkenőmentesen zajlott le, sőt
mondhatni, nagyon baráti hangulat-
ban. Még néhány adatot ezen a hé-
ten megkapunk Csóka Zoltán volt
klubtitkártól, és ezzel az átadás le is
zárul. A helyzet egyáltalán nem any-
nyira drámai, mint ahogy azt sokan
gondolták, jó gazdálkodással tovább
tudjuk vinni a klubot. A gazdálko-
dást illetően el kell mondanom,
hogy az előző klub nem hagyott
hátra olyan kifizetetlen számlákat,
amelyek befolyásolnák a folytonos-
ság biztosítását. Az más kérdés,
hogy ebben az évben kevesebb
pénzből tudunk majd gazdálkodni,
ez viszont nem a távozó klubveze-
tés hibája” – mondta el a klubelnök.

Hol tartanak jelenleg az előké-
születek, hiszen meg kell oldani a
klubvezetés új felállását, de főleg a
felnőtt csapat felépítését, a téli fel-
készülés mikéntjét? – kérdeztük Ba-
ráth Györgyöt.  „Ami az új klubve-
zetést illeti, már kezd összeállni a
kép, több olyan személlyel is tár-

gyaltam, akik hajlandóak tisztséget
vállalni a klubvezetésben, de most
még neveket nem mondanék, mert
őket a tagságnak kell megválaszta-
nia, és nem szeretném, hogy az a
médiából értesüljön azokról a kér-
désekről, amelyek kizárólag rá tar-
toznak. Nem titok, hogy az intézői
teendőket a kiváló közgazdász,
Beke Sándor mérnök fogja ellátni,
de ezen a héten még meg kell ol-
danunk magával a sporttal foglal-
kozó titkár kérdését. Ami a csapatot
illeti, Miloš Lintner edző végérvé-
nyesen távozott, mivel nem tudta el-
fogadni javaslatunkat a bérezését
illetően. Mint már mondtam, keve-
sebb pénzből kell gazdálkodnunk,
így mi sem tudtuk elfogadni az ő ja-
vaslatát. A csapat új edzőjét is ezen

KFC: a régi és új klubvezetés között nincsenek 
nézeteltérések

Múlt héten kedden
végleg eldőlt, hogy

Miloš Lintner edző be-
fejezte tevékenységét a
liláknál.  Komáromból
való távozása előtt,
szerkesztőségünkben
beszélgettünk távozá-
sának okairól és egye-
bekről. 

• nem nehéz kitalálni tá-
vozásodnak okait, de talán
mégis jobb lenne, ha ma-
gad mondanád el. 

- Mivel a klubvezetés le-
mondott, és új elnök állt a
klub élére, várhatóak voltak
bizonyos változások. Az el-
nök úr ugyan kifejezte elé-
gedettségét eddigi munkám-
mal, de tekintettel a klub tisz-
tázatlan anyagi helyzetére,
nem tudta garantálni a kö-

zöttem és klub közötti szer-
ződésben lefektetett feltéte-
leket. Pedig, én még egy lé-
nyegesen megváltoztatott
csapattal is vállaltam volna a
bajnokság méltó befejezé-
sét. Így nem maradt más
hátra, mint közös megálla-
podással szerződést bon-
tani.  Természetesen, a klub-
nak még rendeznie kell ve-
lem szemben bizonyos dol-
gokat, de gondolom, ebben
is megegyezünk.

• Váratlanul ért ez a
gyors változás?

- Hogy őszinte legyek,
nem. Sajnos, nemcsak Ko-
máromban, de sok helyen
másutt is komoly problémák
vannak, sorra lépnek vissza
a támogatók, az önkormány-
zatok lehetőségei is egyre
jobban korlátok közé szorul-
nak, és ennek többek közt a

sport is látja a kárát. És ha
nem is ért váratlanul, mégis
azt kell mondanom, hogy
végtelenül sajnálom, mert
úgy érzem, óriási lehetőség
kapujában álltunk. A csapat
remekül kezdett összeková-
csolódni, mindenütt a legna-
gyobb tisztelettel beszéltek
a KFC-ről, és szép jövőt jó-
soltak ennek a csapatnak.

Én még most sem zárom ki
annak lehetőségét, de egy
átszervezett csapattal neki-
vágni a tavaszi idénynek,
nem kecsegtet sok jóval.
Persze, én továbbra is szur-
kolok a fiúknak, hiszen na-
gyon szép időszakot éltünk
meg közösen. 

• Tehát semmilyen tüske
nincs benned?

- Őszintén mondom,
nincs. Elégendő edzői ta-
pasztalattal rendelkezem ah-
hoz, hogy sportszerűen fo-
gadjam el az azzal járó sors-
csapásokat. Egyfajta meg-
elégülést érzek viszont, hogy
több mint három évtized után
edzőként is visszatérhettem
abba a városba, ahol annyira
szerettem focizni, ahol annyi
jó barátra tettem szert. Csak,
mint mondottam, nagyon
sajnálom, hogy ilyen korán

ért véget együttműködésem
a klubbal, hiszen a fiúkkal
együtt nagyon szerettünk
volna bizonyítani. A többi
már rajtunk kívül történt.
Mindezek ellenére a legjobb
barátságban válunk el, min-
denkinek köszönöm a segít -
ségét és a szurkolást. Ko-
márom és a KFC továbbra
is a szívem csücske marad.

• Megtudhatjuk végre az
igazat, mi is történt nyá-
rasdon? Elég kemény bün-
tetést szabott ki rád a szö-
vetség.

- Én a csapatot nem hív-
tam le a pályáról, az ilyen
megoldásokat soha nem tá-
mogattam eddigi pályafutá-
som során. A játékvezetők
eléggé érthető módon tették
nyilvánvalóvá, hogy azon a
mérkőzésen még döntetlen
eredményt sem érhetünk el.

Komárom – Esztergom Megye legnagyobb
utánpótlás rendezvényén, a Kertműves „Fi-
cak” Kupán vett részt a Gyurenka istván
edző vezette KFC U19-es csapata. Az öt
csoportba beosztott 20 csapat között a lilák
tájékozódtak legjobban és leggyorsabban,
így ebben az évben ők hozhatták el a szép,
tornagyőztesnek járó serleget. Sőt, a leg-
jobb kapusnak is komáromi fiút, nevezetesen
Tomáš Mihálikot hirdették ki a szervezők.
Maga a torna nemcsak a játékosok fejlődé-
séhez járult hozzá nagymértékben, de a ta-
vaszi felkészülést is remekül szolgálta. A
KFC fiataljai ismét bizonyították, hogy után-
pótlás terén biztosítva van a jövő.  Arról nem
is beszélve, hogy az utóbbi hetek klubot
érintő problémái mellett, ez a fénysugár
újabb lendületet adhat a klubnak, klubveze-
tésnek.  

A KfC csoporteredményei:
KFC – Vértesszőlős 6:0
Zoltek – KFC 1:9
KFC – Csákvár 4:3

A rájátszásban:
KFC – Lábatlan 2:3
Bábolna – KFC 1:5

A döntőben:
Dorog – KFC 2:5 

A torna végső sorrendje:
1. KfC 2. Dorog 3. Bábolna 4. Lábatlan 

5. Vértesszőlős 6. Párkány 

A négynapos tornán összesen 69 mérkő-
zést játszottak le, a komáromi lilák mindösz-
sze egy esetben hagyták el vesztesként a
pályát. A hazai tudósító így írt a döntő mér-

kőzésről: „Következett a torna 69. mérkő-
zése, az utolsó, a legjobban várt döntő. Az
egységes, jó játékerőt képviselő Dorog ha-
mar kétgólos előnyhöz jutott, kihasználva a
KFC kétperces kiállítását. A felvidéki csapat
nem először került kétgólos hátrányba ezen
a tornán, de mindig fel tudott állni. Így volt ez
a döntőben is, hiszen hatalmas szívvel
küzdve, jól játszva fordított, és nyert is 5:2
arányban. Így a tavalyihoz képest mind a két
csapat egy helyet lépett előre és így lett a
Dorog második, a KFC pedig kupagyőztes”.

A KfC csapata lőtte legjobban a „ficakot” a Kertműves Kupán

Komáromi siker 
az esztergomi tornán

a héten fogjuk kijelölni, de a
csapat már megkezdte a téli
felkészülést. Ideiglenesen
Szórád Csabát és Uzola Ist-
vánt bíztuk meg ezekkel e
teendőkkel. Ami a játékos-
keretet illeti, ezen még dol-
gozunk, mindenképpen be-
hívjuk valamennyi vendég-
játékon lévő játékosunkat,
közülük valószínűleg több-
jüket is marasztalni fogunk.
Most még nagyon nehéz
lenne megmondani, milyen
kerettel vágunk neki a baj-
nokság második részének,
de hogy nem fogunk aláren-
delt szerepet játszani, az
biztos. Ami Mészáros és
Antunovič esetleges távozá-
sát illeti Dunaszerdahelyre,
erről még nem tudok nyilat-
kozni, mivel a DAC vezetői
eddig nem vették fel velünk
a kapcsolatot ebben az
ügyben. Ők ketten tehát to-
vábbra is a KFC játékosai,
majd később kiderül, milyen
lesz a folytatás. Arra szeret-
ném még megkérni hűsé-
ges szurkolóinkat, hogy to-
vábbra is tüntessék ki ked-
venc klubjukat támogatá-
sukkal, most nagy szüksé-
günk van az ő erkölcsi
támogatásukra“ – össze-
gezte a múlt hét történéseit
és fejezte ki kívánalmait a
klubelnök. 

Megkerestük MuDr.
ipóth Szilárdot, a volt alel-
nököt is, aki egyik mozgató

rúgója volt a klub átadásá-
nak. „Valóban, a klubot zök-
kenőmentesen átadtuk, per-
sze, vannak még apró dol-
gok amiket tisztáznunk kell,
de ezek már nincsenek ha-
tással a klub normális mű-
ködésére. Sőt, mi néhányan
az előző vezetésből to-
vábbra is a klubvezetés ren-
delkezésére állunk, úgy-
mond „külsősként“. Ami en-
gem illet, továbbra is térí-
tésmentesen fogom ellátni
a csapatorvosi teendőket,
de tovább folytatom a támo-
gatókkal való tárgyalások le-
bonyolítását is. Ismétlem,
nem klubvezetőként, hanem
külsős munkatársként. Mint -
egy bizonyítékként, hogy az
előző klubvezetés nem fu-
tamodott meg, ahogy azt
sokan már tudni vélték, meg
kell említeni két kedves ba-
rátomat, a KFC elkötelezett-
jeit, Nagy Tamást és Tapol-
csányi Ivánt is. Közösen
döntöttünk úgy, hogy to-
vábbra is a klub mellett ál-
lunk, és bár tisztséget egye-
lőre nem vállalunk, tettreké-
szen, minden erőnkből se-
gítjük annak működését. A
régi és az új klubvezetés kö-
zött nincsenek nézeteltéré-
sek, sőt, úgy érzem, nagyon
is korrekt a kapcsolat. Biz-
tos vagyok abban, hogy kö-
zös erővel még érünk el
szép sikereket“ – mondta el
Ipóth Szilárd.

Már az első félidőben hallot-
tam olyan hangokat a kispad
mellett, melyek szerint a csa-
patnak le kellene jönnie, de
sikerült megnyugtatnom a
kedélyeket. Minden akkor te-
tőzött, amikor abban az omi-
nózus 56. percben, 3:1 ará-
nyú hazai vezetésnél, Mé-
száros elől az egyik védő
szándékosan kézzel ütötte ki
a labdát, a bíró sípja azon-
ban néma maradt. Akkor
hangzott el a kispad mellett,
hogy most már elég volt, a
csapatnak le kell vonulnia.
Kijelentem, hogy ebben az
ügyben ártatlanul marasztalt
el a szövetség, de valahol
ezt is igyekszem sportsze-
rűen feldolgozni. Egy nagy-
szerű kollektívának voltam a
tagja, a kellemetlen dolgokat
is közösen vállaltuk fel. Ne-
kem ez jutott. Ami jobban
bánt, hogy minden doku-
mentált bizonyíték ellenére,
a klubvezetés nem vitte vé-
gig az ügyet. Ki merem je-
lenteni, ha végigjátsszuk a
találkozót, majd a klubveze-

tés hivatalosan is óvást nyújt
be, nagy valószínűséggel a
találkozót mi nyertük volna
3:0 arányban. Talán soha
nem tudom már meg, mi
késztette hallgatásra a klub-
vezetőket, de főleg a klubtit-
kárt. 

• Tudod már, hol folyta-
tod edzői pályafutásodat?

-  Nem, nem tudom. Egyik
problémám a már említett,
hat mérkőzésre szóló eltiltá-
som a kispadról, amelyet
jobb esetben majd háromra
csökkenthet a fegyelmi bi-
zottság. Kinek kellene olyan
edző, aki a tavaszi, többsé-
gében „éles mérkőzéseken”
nem ülhet le a kispadra? A
másik, hogy a tavaszi idény-
nek nekivágó csapatoknál,
ilyenkor már tisztázva van-
nak az edzői kérdések. Nem
áll jól tehát a szénám, de
mint sok mást, ezt is túl fo-
gom élni. A KFC-nek pedig
kitartást és szép sikereket kí-
vánok. Az alap jó, csak nem
szabad feladni. 

Aviharfelhők még ugyan nem egészen vonultak el a komáromi lilák
feje fölül, de mögöttük már látszik némi fénysugár. A nagyon ne-

héz napokat, heteket átélő klub megmenekült a legrosszabbaktól, ezt
már teljes biztossággal kijelenthetjük. ismét bebizonyosodni látszik,
hogy a legnehezebb időkben mindig új összefogás kezdődik, amely se-
gít felemelni a lila-fehér zászlót. Új emberek jönnek, de a régiek is át-
értékelnek dolgokat, és még a gondolatát sem engedik meg annak,
hogy megszűnjön létezni a klub, amely már ennél nehezebb idősza-
kokat is megélt.   

Miloš lintner távozik Komáromból

Tomáš Mihalík (KFC – jobbra) a torna leg-
jobb kapusa és a dorogi Pásztor Ádám, akit
a torna legjobb játékosának hirdettek ki a
szervezők

MUDr. Ipóth SzilárdBaráth György
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky józsef

Sporthírek röviden

Az öt résztvevő csapat közül három régiónkat
képviselte (Papagay´s Ógyalla, valamint a komá-
romi HC és Predators), kettő pedig távolabbról ér-
kezett. Amint később kiderült, éppen a cseh Ja-
majka Přerov és a rimaszombati Expresstrans bi-
zonyultak a torna legjobbjainak. Magát az egész
napos tornát közös vacsorával fejezték be a részt-
vevők, amelyen aztán megtörtént a torna kiértéke-
lése is. Legjobb játékosként a přerovi Aleš Skopalt
hirdették ki a szervezők, míg a legjobb kapusnak
járó díjat a rimaszombati Július Senko vehette át
MUDr. Anton Marek polgármester kezéből. A kie-
melt játékosok oklevelet és emléktárgyakat kaptak,
de az első három csapat tárgyi jutalomban is ré-
szesült, mégpedig egy-egy üvegdísz formájában,
melyen fel van tüntetve a torna megnevezése és a
csapat helyezése egyaránt.  

Ami érdekes, így nem tudunk mellette szó nélkül
elmenni, az a legtöbbször kiállított játékos kiérté-
kelése volt. Ez magában ugyan még nem furcsa, de
hogy annak „győztese”, a přerovi Jakub Lukáš is dí-
jat kapott, talán nem szokványos. Már most el tud-
juk képzelni, milyen harc fog dúlni a következő, ne-
gyedik évfolyamon a „megtisztelő“ címért(!?) A ki-
állítás ugyanis minden esetben a sportszerűtlenség
következménye...

A torna végeredménye:
1. jamajka Přerov 2. Expresstrans Rimaszom-

bat 3. HC Komárom 4. Papagay´s  Ógyalla 5. Pre-
dators Komárom.

Fotó: P. Spišiak 

Harmadik Polgármesteri Kupa

Öt csapat részvételével az Erzsébet szigeti mű-
jégpályán rendezték meg a Polgármesteri Ku-

páért zajló nemzetközi torna harmadik évfolyamát.
Bár a tornára hat csapat kapott meghívást, annak
előestéjén egyikük sajnálattal lemondta részvéte-
lét, így a szervezőknek gyorsan kellett alkalmaz-
kodniuk az új helyzethez. Hagyományosan, ezt az
apró problémát is remekül megoldották, így
semmi nem állta útját egy újabb sikeres torna le-
bonyolításának.

Besztercebánya – MBK Rieker 100:87 (25:20,
27:15, 28:21, 20:31)

Pontszerzők: Clemons 19, Rendla és Pane 15-
15 – Lowe 21, Stevens 17, Dubovský és Stojanov
14-14, Thompson 8, Maslík 7, Kozlík 6.   

A találkozó 6. percében még a komáromiak ve-
zettek 12:10 arányban, de a Šoška nélkül pályára
lépő vendégek részéről, talán ez volt minden. A
hazaiak egyre jobban lendületbe jöttek, és he-
lyenként már kezdett kínossá válni az eredmény
komáromi szempontból. A „zsaruk” minden távol-
ságból pontosan lőttek, a védekezésben sem kö-
vettek el nagy hibákat, így a 23. percben már
60:36 volt az állás, sőt, hat perccel később, már 26
pontos volt a hazai előny (78:52). Az utolsó ne-
gyedben már csak egyetlen célja lehetett a Rón le-
génységnek, elkerülni a súlyos, esetleg megalázó
vereséget. Elkerülte! A hazaiak ugyan elérték a
hőn áhított száz pontot, de a komáromi csapat „fel-
állt a padlóról”, és a körülményekhez képest elfo-
gadhatóvá tette az eredményt.

•·• •
MBK Rieker – inter 85:76 (27:13, 11:23, 23:23,

24:17) 
Pontszerzők: Lowe 16, Stevens 15, Bílik 13,

Thompson 12, Dubovský 10, Kozlík 9, Šoška 8,
Kratochvíl 2 – Rančík 34, Graham 10. 

A bajnokság jelenleg egyik legerősebb csapa-
tát látták vendégül a komáromiak sorrendben 21-
ik mérkőzésükön. A pozsonyiak ugyanis az utóbbi

három hétben nagyon komoly cseréket hajtottak
végre csapatukban, ami már ezen a találkozón is
meglátszott. A hazaiak ennek ellenére szerették
volna megőrizni hazai veretlenségüket, ami végül
ezen a jó színvonalú mérkőzésen sikerült is. Kü-
lönösen az első negyedben játszott jól a hazai
csapat, de később a vendégek is szóhoz jutottak,
és néha-néha még a vezetést is sikerült átvenniük.
Az utolsó negyedben, azonban a szurkolóik által 

fergetegesen támogatott piros-fehérek ismét
nagy támadásba lendültek, és hozták az alap-
szakasz végkimenetelét tekintve nagyon fontos
győzelmüket. A mérkőzésen már ott volt a csapat
új szerzeménye, a Körmendről átigazolt amerikai
Vincent Simpson is, de Rón edző még pihentette
a játékost, aki nagy valószínűséggel már a szer-
dai, idegenbeli találkozón pályára lép Nyitrabá-
nyán. A bajnokság hétvégi, szombati fordulójában
szabadnaposak lesznek a komáromiak. 

Fotó: Molnár Mónika 
A tabella állása:
1. MBK Rieker 21 16 5 1737:1650 37
2. Nitra 22 14 8 1867:1778 36
3. Levice 20 14 6 1618:1459 34
4. Sp. N. Ves 22 11 11 1862:1807 33
5. Inter 22 10 12 1774:1736 32
6. Prievidza 21 10 11 1654:1692 31
7. B. Bystrica 20 9 11 1726:1745 29
8. Svit 22 5 17 1667:1867 27
9. Handlová 20 6 14 1593:1764 26

RÖPlABDA: A férfiak I. ligájá-
ban folytatja kiváló szereplését a
komáromi Spartak csapata, amely
magabiztosan vezeti a bajnoki ta-
bellát. Múlt szombaton, két remek
mérkőzésen győzte le a harmadik
helyen álló nyitrai közgazdászok
tartalékcsapatát..

VK Spartak – Ekonóm nitra
„B” 3:0 (19, 12, 24)

VK Spartak – Ekonóm nitra
„B” 3:1 (20, 21, -21, 23) 

• • •

KoSáRlABDA: A férfiak II. li-
gájának nyugati csoportjában, a je-
lenleg második helyen tanyázó ko-
máromi csapat ismét idegenben
győzött, és szép reményekkel néz-
het a folytatás elé. Szombaton, ja-
nuár 26-án 18 órai kezdettel a po-
zsonyi BSC „C” csapatát fogadja
hazai csarnokban.

BK Exit nitra – Highlanders
Komárom 64:69 (13:11, 12:20,
20:19, 19:19)

Vendég pontszerzők: Uňa-
tinský 17, Szarvas 15, Riečičiar és
Toma 9-9, Béber 8, Farkas 5,
Kasznár 4, Vörös 2. 

Hazai csarnokban továbbra is veretlenül
Újabb két nehéz mérkőzésen vannak túl a komáromi kosarasok a Slovak Sport.TV Basket ext-

raligában. Előbb a besztercebányai rendőrök vendégei voltak, ahol nem jártak sikerrel, és
begyűjtötték ötödik vereségüket a bajnokságban. Mi több, egy „százassal” növekedett kapott ko-
saraiknak a száma. Hazai pályán azonban még továbbra sem találtak legyőzőre, ezt a sorozatot
a pozsonyiak sem tudták megszakítani, így a piros-fehérek továbbra is a tabella élén állnak. 


