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JAnUáR:
Lecserélték Komárom egyik legforgalmasabb kereszteződésében a jelzőlámpákat.

A költségeket a város fizette, amelyek meghaladták a 83 ezer eurót. 
Hivatalosan is kinevezték a komáromi Selye Egyetem rektorává Tóth Jánost. A szak-

ember további négy évig fogja vezetni az egyetlen önálló szlovákiai magyar felsőok-
tatási tanintézményt. Folytatás az 5. oldalon

Januártól átlagosan 7 százalékkal
lett olcsóbb a lakossági elektromos

áram országszerte, sőt, minimális mér-
tékben a gáz ára is csökkent.

Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) ve-
zetője, Jozef Holjenčík közölte, januártól
átlagosan 7 százalékkal lett olcsóbb a la-

kossági villany. Ennek oka egyrészt az
elektromos áram piaci árának csökke-
nése, másrészt a kapcsolódó illetékek
csökkenése. Még nagyobb is lehetett
volna az árzuhanás, ha a fogyasztói árba
nem kellene beleszámolni a rendszer
üzembentartási tarifáját, ami viszont
emelkedett. Folytatás a 2. oldalon

Minden év első
napján nagy vá-

rakozás előzi meg,
vajon ki lesz az év
első szülöttje az or-
szágban, régióban,
városban, települé-
sen. Múlt csütörtö-
kön a komáromi kór-
ház szülészeti osz-
tályán jártunk, ahol
megtudtuk, hogy a
2014-es év első új
jövevénye az ud-
vardi Havetta Leyla
lett, aki 11 óra 10
perckor látta meg a
napvilágot. 
Folytatás a 3. oldalon

Olcsóbb lett a villany

Megérkeztek…

Az udvardi Havetta Leyla édesanyjával

A múltból már jól tudjuk, hogy sok eset-
ben ilyen-olyan választások közeledté-
vel gombamód szaporodnak az ünnepé-
lyes átadások, szalagátvágások és az az-
zal járó „nagy hajcihő”. Mivel a cél szen-
tesíti az eszközt, néha bizony az is elő-
fordul, hogy a nagy igyekezetben idegen
tollak is felkerülnek az ékek mellé. Múlt
csütörtökön egy sajtótájékoztatón jártunk,
amelyen a SMER-SD parlamenti képvise-
lője, Mgr. Vladimír Matejička, valamint
JUDr. Miroslav Adamik, a Komáromi Já-
rási Hivatal elöljárója mondtak el egy ilyen
esetet. A komáromi Erzsébet-szigetet át-
szelő út felújítását követő ünnepélyes át-
adást nehezményezték, illetve annak kö-
rülményeit. Elmondásuk szerint, a szigeti
út felújítása egészen másként intéződött,
mint ahogy azt MUDr. Anton Marek pol-
gármester prezentálta az egész felújítási
folyamat alatt, de az ünnepélyes átadáson
is egyaránt. Folytatás a 2. oldalon

Ez történt tavaly régiónkban Megérkeztek…

Az új év idén is számos változást
hozott az élet sok területén. Ösz-

szefoglaló cikkünkben a családtámo-
gatásokat, a szociális juttatásokat és
a közlekedési előírásokat érintő leg-
fontosabb újdonságokat mutatjuk be.

Folytatás a 2-3. oldalon

Szülők, sofőrök, figyelem! 
Újdonságok az új évben
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Folytatás az 1. oldalról
Amint azt édesanyjától megtudtuk, Leyla a fiatal házaspár

első gyermeke, boldogságuk így leírhatatlan. A komáromi
régió első újszülöttje a naszvadi Benyó Dianka, aki este 20
óra 55 perckor született, szintén első gyermekként. 

Nagyon rezgett a léc a gútai Vadkerti Réka esetében, aki
50 perccel éjfél előtt úgy döntött szülei nagy boldogságára,
hogy már az Újévi koccintás előtt kellemes meglepetést
okoz érkezésével. 

Természetesen, szerkesztőségünk valamennyi újszülött-
nek és szüleiknek jó egészséget és sok boldogságot kíván! 

-böröczky-

A naszvadi Benyó Dianka és édesanyja, akikre most oda-
figyel az egész járás    

Megérkeztek…Megérkeztek…
Folytatás az 1. oldalról

Több családtámogatás összege is emelkedett,
bizonyos feltételek szigorodtak, de egy új szociá-
lis juttatást is bevezettek januártól. A nyugdíjak a
valorizáció keretében konkrét összeggel növe-
kedtek. A közlekedési szabályok közül a legfon-
tosabb újdonság, hogy az út szélén haladó gya-
logosoknak már a községekben is láthatósági ele-
meket kell viselniük, amennyiben rosszak a látási
viszonyok.

KiSSé EMELKEDő cSALáDtáMogAtáSoK
Ha gyermek érkezik a családba, a támogatások

közül az anyasági segély (materský príspevok)
jár a legkorábban, már a szülés feltételezett idő-
pontja előtti 8–6. héttől. A szükséges nyomtat-
ványt a nőgyógyász tölti ki, s egy gyermek szüle-
tése esetén 34 hétig folyósítja a Szociális Bizto-
sító. Ez az egyetlen fontos családtámogatási jut-
tatás, mellyel kapcsolatban nincs változás: ösz-
szege továbbra is individuális, mivel a kivetési
alapból számolják ki: ez alkalmazottak esetében
a bruttó fizetés 65 százalékának felel meg, de
nem lehet több havi 766 eurónál.

A gyermekgondozási segély (gyes – rodi-
čovský príspevok) összege januártól 3,60 euróval
emelkedett, ez 1 gyermek után egységesen havi
203,20 eurót tesz ki. A gyest az anyasági segély
kimerítése után folyósítják, a szociális, munka-
és családügyi hivatalban kell kérvényezni. A gyer-
mek 3 éves koráig jár, egészségkárosodott gye-
reknél 6 évig szedhető. Újdonság, hogy szigo-
rodtak a segély kifizetésének feltételei. Így például
megvonják a segélyt azoktól a szülőktől, akik nem
gondoskodnak megfelelően idősebb gyermekük-
ről, vagy akiknek gyermeke hosszabb ideje rossz

egészségi állapotban van, esetleg már harmadik
személy gondoskodik róla. 

Idén sincs változás abban, hogy a gyes akkor is
jár, ha a kismama munkát vállal. Ebben az eset-
ben a szülő dönthet úgy is, hogy a gyes helyett
gyermekgondozási hozzájárulást (príspevok na
starostlivosť o dieťa) igényel. Azaz, amíg ő dolgo-
zik, 3 évnél fiatalabb gyermekét bölcsődébe já-
ratja, vagy pótmamára bízza, s az ezzel kapcso-
latos költségek térítését kéri a szociális hivataltól,
legfeljebb havi 230 euróig.

Januártól minimális mértékben, 42 centtel emel-
kedett a családi pótlék (prídavok na dieťa) ösz-
szege, mely így havi 23,52 euróra rúg. Ez minden
gyerek után jár, legfeljebb 25 éves koráig. A szo-
ciális ügyi hivatalban kell kérvényezni, a szülők
egyikének folyósítják. Azok, akik nem érvényesí-
tik az adóbónuszt, havi 11,02 euró kiegészítő tá-
mogatást kaphatnak a családi pótlékhoz.

Februártól lesz hatályos az a sokat bírált ren-
delkezés, mely szerint a szülők kötelesek jelenteni
a szociális hivatalnak, hogy 3 és 6 év közötti gyer-

mekük hol tartózkodik, s ki vigyáz rá, amíg ők
munkában vannak. Az előírás egész pontosan
azokat érinti, akiknek gyermeke 2014 januárja
után tölti be 3. életévét. Kivételt a gyesen vagy
anyaságin lévő szülők élveznek, nekik nem kelet-
kezik bejelentési kötelezettségük. Postai úton,
vagy e-mailen is eleget lehet tenni az előírásnak,
ha a szülő megadja a nevet, címet, a gyermek ko-
rát, s azt, csemetéje hol, kivel van. A minisztérium
szerint a bejelentést egyszer kell megtenni, újabb
tájékoztatásra csak akkor van szükség, ha gyö-
keresen megváltoztak a gyermekről való gondos-
kodás körülményei. Ha valaki elmulasztja a beje-
lentést, automatikusan nem fenyegeti semmilyen
szankció, de a hivatalnokok elsősorban ezeket a
családokat fogják ellenőrizni. Ha ennek során sú-
lyos problémákra derül fény, a szülőktől megvon-
hatják a családi pótlékot.

Apró változás történt a gyermek születésekor
járó egyszeri támogatások (príspevok a príplatok
pri narodení dieťaťa), az ún. kocsipénz terén. Ed-
dig a születési támogatás két részből állt, s külön-
külön kellett igényelni, most egyesítették. Egy gyer-
mek születése esetén 829,86 euró egyszeri támo-
gatás jár, ha az anya első, második vagy harmadik
szüléséről van szó, s amennyiben a csecsemő
megélte a 28 napos kort. Ha az újszülött meghal,
vagy az anya már háromnál többször szült, csak
151,37 eurós születési támogatásra jogosult.

DoLgozni KELL A SzociáLiS SEgéLyéRt
Januártól kis mértékben növekedett a szociális

segély (dávka v hmotnej núdzi) összege is. Az új
szabályozás szerint alapesetben egy szükség-
helyzetben lévő felnőtt havi 61,6 euró segélyre jo-
gosult, amennyiben havonta 32 órányi önkéntes

munkát, illetve közmunkát végez, s ezt a köz-
ség lehetővé teszi számára. Ha az önkor-
mányzat nem tud munkát biztosítani a segé-
lyen élőnek, akkor nem kell a 4 napot ledol-
goznia.

Egy új szociális juttatást is bevezettek.
Eszerint legfeljebb fél évig 63,07 euró jár azok-
nak, akik hosszú ideig voltak munkanélküliek,
ez alatt az idő alatt szociális segélyt kaptak,
ám sikerült elhelyezkedniük. Feltétele azon-
ban, hogy a fizetésük elérje a minimálbért, de
ne haladja meg annak háromszorosát. A mi-
nimálbér összege egyébként ugyancsak nö-
vekszik, 2014-ben 352 euró lesz. 

Emelkedtek a nyugdíjak is. Az öregségi
nyugdíj 8,80 euróval, a korengedményes 8,90
euróval, míg a rokkantsági nyugdíj 7,80 eu-
róval lett magasabb. Az emelések automati-
kusak, s január folyamán kapnak róla értesí-
tést a nyugdíjasok.

VáLtozó KÖzLEKEDéSi ELőíRáSoK
Idén olcsóbban is megúszhatjuk a kisebb

közlekedési szabálysértéseket, ugyanis 10
euróval csökkentették a kiszabható bírsá-
gokat, a korábbi 60 euróról 50-re csökkentet-
ték a büntetés felső határát. Kevesebbet kell
fizetnünk például akkor, ha lakott területen 20
km/órával, vagy lakott területen kívül 30
km/órával átlépjük a megengedett sebessé-
get, illetve akkor is, ha nem kötöttük be a biz-
tonsági övet, esetleg nem égnek a fényszórók.

Újdonság, hogy a gyalogosoknak már lakott
területen is kötelező láthatósági mellényt, il-
letve öltözékükön fényvisszaverő elemeket vi-
selniük, amennyiben sötétben az út szélén

Szülők, sofőrök, figyelem! Újdonságok az új évben
haladnak. Egész pontosan fényvisszaverő
kar- és bokapántok meglétét írják elő. Ilyen
láthatósági elemekkel a gyerekeknek készülő
téli ruházatot már eleve ellátják. Ha egy gya-
logos rossz fényviszonyok mellett, látható-
sági elemek nélkül az út szélén halad, akár
60 euróra is bírságolható. Az új szabályra az
indoklás szerint azért volt szükség, mert a
gyalogosok egy év alatt 442 balesetet okoz-
tak, melyek közül 384 lakott területen történt. 

A januártól hatályos törvény újabb köte-
lességet ír elő egy közlekedési káreset
okozójának. Eddig ugyanis, ha egy sofőr
például nekiment egy kerítésnek, s kisebb
kárt okozott a tulajdonosnak (a feltételezett
kár nem haladta meg a 3990 eurót),  megte-
hette, hogy egy cédulát hagyott a postalá-
dájában, melyre ráírta nevét, telefonszámát.
Mostantól erre nincs lehetőség. Elő kell ke-
ríteni a károsultat, s ha ez mégsem sikerül,
értesíteni kell a rendőrséget, mely a továb-
biakban balesetként kezeli majd az ügyet. 

Az új szabályok engedékenyebbek azok-
kal a sofőrökkel szemben, akik az elmúlt 5
évben legalább 3 közlekedési balesetet
okoztak. Ha ezek során senki sem sérült
meg, nem vonják be járművezetői engedé-
lyüket. Eddig a sofőr akkor is elveszítette jo-
gosítványát, ha az általa okozott balesetek-
ben csak anyagi kár keletkezett.

További változás, hogy az autósoknak újra
lehetőségük lesz könnyen megjegyezhető
rendszámot kérniük a rendőrségen, azaz
maguk választhatnak egyedi rendszámot az
AA-BBBAA formátum keretében, ahol az „A”
betűt, a „B” számjegyet jelent. Ehhez csak be
kell fizetni a szükséges illetéket, ami egy
személyautó esetében táblánként 165,5
euró.

(csaba)

nem lehet elégszer ismételni, óvatosságra
inteni, mégis szinte hetente vagyunk tanúi

az olyan baleseteknek, amelyeket a köznyelv
„diszkó balesetként” tart számon. és nem is
minden esetben az alkohol teszi meg hatását,
mint inkább a feltűnési vágy, az egyre korsze-
rűbb, erős gépkocsik tulajdonságainak be-
mutatása, a vagánykodás. gépkocsivezetés
közben minden hiba beláthatatlan következ-
ményekkel járhat, sok esetben nincs is javítási
lehetőség, szinte elkerülhetetlen a tragédia.

Múlt heti számunkban egy ilyen, tragédiával
végződő balesetről számoltunk be, amikor Ekel
Község közelében egy Volvo típusú személygép-
kocsi 190 km/ó sebességgel a kanyarban meg-
csúszott… A négy utas közül az egyik súlyos sé-
rülést szenvedett, ketten „megúszták” kisebb hor-
zsolásokkal, de az éppen születésnapját ünneplő
27 éves D. Vincét már hiába várták haza szülei és
testvérei. A legtöbben talán elképzelni sem tudjuk,
milyenek voltak számukra az éppen elmúlt kará-
csonyi ünnepek. 

Két nappal a karácsonyi ünnepek után, nagy tö-
meg kísérte el utolsó útjára D. Vincét a nemesó-
csai temetőben. Rokonok, barátok, ismerősök ad-
ták meg a végtisztességet a 27 éves fiatalember-
nek. A megtört szülők, de szinte mindenki, aki ott
volt Vince ravatalánál, nem értették, miért kellett a
szeretett fiúnak ilyen fiatalon, ilyen körülmények
között távoznia az örökkévalóságba. Hiszen még
előtte volt az élet, amelyet olyan gondosan ter-
vezgetett. Nagyon sok barátja volt, talán az egyik
legjobb éppen az, aki végül felelőtlensége követ-
keztében a halálát okozta. Erik, a gépkocsi veze-

tője nem vett részt a szertartáson, mivel Vince
szülei, talán érthető módon ezt nem kívánták.
Persze, az ő helyzete sem egyszerű, hiszen bi-
zonyára élete végéig ezzel a tragédiával és annak
következményeivel kell majd együtt élnie. Bár al-
koholos befolyásoltságot nem állapítottak meg
nála, felelőssége a történtekért elvitathatatlan. 

Szertartás után, a friss sírhalom mellett, Vince
szüleivel, pontosabban édesapjával beszélget-
tünk, az édesanya képtelen volt egyetlen szó ki-
ejtésére is. Csak értetlenül állt fia sírja mellett, le-
írhatatlan fájdalommal az arcán. „Igen, akarjuk,
hogy írjatok erről az esetről, a temetésről és min-
denről, ami történt. Legyen ez egy újabb figyel-
meztetés azoknak a fiataloknak, akik hétvégeken
autóval indulnak el bulizni. A mi drága fiunkat már
nem kapjuk vissza, de legalább mások okuljanak
ebből a tragédiából. Az ominózus napon ünne-
pelte 27. születésnapját, a barátainak szánt gu-
lyást éppen Eriknél készítették el, akivel jó barát-
ságban voltak. Este, úgy 22 óra tájban hazajött, át-
öltözött, és közölte velünk, hogy a haverokkal még
elmennek bulizni Komáromba. Erik ugyan nem
ivott, de hazafele tartva a hajnali órákban minden
bizonnyal meg szerette volna mutatni barátainak,
mire is képes az ő kocsija, amellyel – elmondása
szerint – már száguldott 240 km/ó sebességgel is.
Nos, rossz időben, rossz helyen mutatta meg.
Akárhogyan is nézem, ez emberölés volt. Ha va-
lakire három méter távolságból pisztolyt tartunk,
annak már csak egy esélye marad a túlélésre…ha
nem sül el a pisztoly. Ez a „fegyver” azonban el-
sült, a kocsi nem magától vette fel a sebességet,
a gépkocsi vezetője tudatosan taposott a gázra. A
mi fájdalmunk most leírhatatlan, és azt szeret-

nénk, ha ezzel már több szülőnek nem kellene
szembesülnie. Tudjuk, ezután is lesznek balese-
tek, amelyek a felelőtlenségnek tudhatók be, de
kérünk minden szülőt, óva intse gyermekét indu-
lás előtt, ha az bulizni indul. Ha kell, elrettentő pél-
daként akár mutassák meg nekik Vince fiunk sír-
jának fényképét” – mondta el az elkeseredett
édesapa. 

Igen, nagyon sok vesztese van ennek a tragé-
diának. Elsősorban Vince szülei és testvérei, akik
már bizonyára soha nem fogják tudni feldolgozni
szeretett fiuk, testvérük elvesztését.  A másik ol-
dalon ott van egy fiatalember, akire túl a rendőr-
ségi vizsgálaton és bírósági ítéleten, egy sokkal
fájdalmasabb, nehezebben elviselhető dolog is
vár. Elszámolás a lelkiismeretével. Mert, hogy
nem akarta senkinek a sérülését, sem halálát, az
számunkra teljesen egyértelmű. Őt ugyan nem
állt módunkban megszólítani, de nem kétséges,
az ő üzenete is az lenne: „okuljatok az én vég-
zetes hibámból, legyetek óvatosak!” 

Böröczky József
A szerző felvétele     

„Legyen ez egy újabb figyelmeztetés…”
Folytatás az 1. oldalról

A villany árán legalább évi 11
eurót, legfeljebb 200 eurót spó-
rolhatnak a háztartások, füg-
gően attól, milyen tarifát hasz-
nálnak. A legtöbbet azok taka-
rítják meg, akik árammal fűte-
nek. A kisvállalkozások is ol-
csóbban jutnak áramhoz,
átlagosan 6,5 százalékkal fizet-
nek kevesebbet, de a nagy ipari
fogyasztóknál – ahol a hivatal
nem szabályozza az árakat –
szintén csökkentek az árak.

A lakossági gázár kis mérték-
ben ugyancsak olcsóbb lett, át-
lagosan 0,23 százalékkal. A
csökkenés főként azoknál lesz
érzékelhető, akik földgázzal fű-
tenek.

A hőszolgáltatóknak nagyjá-
ból ugyanannyit fizetünk a fűté-
sért az új évben is, mint 2013-
ban, míg a vízdíj átlagosan 1
százalékkal drágult ország-
szerte. Járásunkban két nagy
vízszolgáltató vállalat működik,
a KOMVaK és a Západoslo-
venská vodárenská spoločnosť
(ZVS), a 2014-re vonatkozó
pontos áraikról következő szá-
munkban írunk. (cs)

Olcsóbb lett 
a villany Folytatás az 1. oldalról

Vladimír Matejička, parlamenti kép-
viselő: „Elsősorban, mivel új eszten-
dőbe léptünk, szeretnék boldog új
évet kívánni régiónk valamennyi pol-
gárának, lapjuk valamennyi olvasójá-
nak. A dolog lényegére térve, nem áll
szándékomban megbántani a polgár-
mester urat, de nem illik dolgokat úgy
beállítani, hogy azok megtévesszék a
polgárokat. Arról van szó ugyanis,
hogy a polgármester úrnak, sem a hivatalának nem volt
semmilyen köze a szigeti út felújításához, ellenben, ünne-
pélyesen mégis ő adta át rendeltetésének. A szigeten lakó
Konštantín Glič városi képviselő engem keresett meg az ott
lakók kérésével, próbáljam meggyőzni a Szlovák Vízgaz-
dálkodási Vállalat vezérigazgatóját a probléma gyors or-
voslásáról. Mint tudjuk, árvízhelyzet volt, amelynek veszé-
lye már május óta fenyegetett, aztán júniusban be is kö-
vetkeztek a problémák. Azonnal kapcsolatba léptem a já-
rási hivatal elöljárójával, Miroslav Adamikkal, és közösen
győztük meg a vállalat vezérigazgatóját a munkálatok ha-
laszthatatlan szükségességéről. Nem volt egyszerű dolog,
mert országszerte nagy károk keletkeztek, és a rendelke-
zésre álló pénz is kevés volt. Mindezek ellenére, a vezér-
igazgató betartotta adott szavát, és a felújításhoz szüksé-
ges pénzt átirányította a szükséges munkálatok elvégzé-
sére. A városi hivatalnak szinte semmibe nem került a szi-
geti út felújítása, amit bizonyít a munkálatok ütemterve is,
amelyet most átadok önöknek. Kiadta a sérült útszakaszra
vonatkozó felbontási engedélyt, és kihelyezett egy „Zsák-
utca” közlekedési táblát. Ez volt minden a részükről, tehát
az egész beruházást úgy eladni, mint verejtékes munkával
szerzett dicsőséget, nem korrekt dolog. Én jómagam lo-
kálpatrióta komáromi vagyok, így nem is volt szándékom-
ban hírét vinni az általam elintézett segítségnek, de ez,

most kiborította nálam is a poharat. Annyit még hozzáten-
nék, hogy a vezérigazgató úrral való tárgyalásoknak van
más, régiónkkal összefüggő hozománya is, hiszen Karván
már megkezdődtek a védelmi munkák, de hamarosan sor
kerül Kabátfalura is. A Környezetvédelmi Minisztériumban
is tárgyaltam, ahol ígéretet kaptam arra, hogy Komárom Vá-
rosa a közeljövőben megkapja a támogatást a mobil vé-
delmi rendszer megvásárlására. Sajnos, mindezek elle-
nére úgy érzem, általánosságban nagy visszaesés érzé-
kelhető városunkban szinte minden téren. És ez így is lesz
addig, amíg a polgárok nem választanak igazi komáromi,
lokálpatrióta polgármestert”.

Miroslav Adamik, a Komáromi Járási Hivatal elöljárója:
„Egyetértek a képviselő úrral, a dolgok menete pontosan
ilyen volt. Azt még hozzáfűzném, hogy kellő tájékoztatás hi-
ányában a polgárok a városi hivatalt bombázták bírálataik-
kal a munkálatok kései megkezdése miatt. Azt azonban
tudni kell, hogy az árvízi aktivitás július 13-ig tartott, ezen
időpont előtt semmiképpen nem lehetett elkezdeni a mun-
kálatokat. A kivitelező vállalat azonban jó munkát végzett,
és még az aszfaltborítást is saját költségére végezte el,
aminek tulajdonképpen a város költségére kellett volna
megtörténnie. Ilyen szempontból valóban nem volt sze-
rencsés a polgármester úr lépése, amellyel azt sugallta,
hogy minden a városi hivatal berkein belül zajlott. Én sem
vagyok híve a túlzott önmutogatásnak, de most nem cse-
lekedhettünk másképp. A polgároknak jogukban áll tudni,
mi miért és hogyan történik”.

Nos, mit lehet ehhez hozzáfűzni? A parlamenti képviselő
és a járási hivatal elöljárója dokumentumokkal támasztot-
ták alá minden állításukat, ezek cáfolata nem a mi felada-
tunk. Az viszont tény, hogy az utóbbi három esztendőben
valami nagyon nincs rendjén a város vezetésének terén,
amire a polgárok zöme rendre rá is mutat. 

Böröczky József 
fotó: sziakomarom, archív

Idegen tollakkal ékeskedett...
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Néhány szakorvoshoz újra kell beutaló, kivételt
képez a bőrgyógyász és a pszichiáter.

Csúszásban voltak a mezőgazdasági munká-
latok, az első három hónapban lehullott csapadék
miatt.

Elhallgatott a Kék Duna rádió, nem hosszabbí-
tották meg az engedélyt, így a törvény értelmében
le kellett kapcsolni a komáromi sugázrást.

Két új, cseh gyártmányú autóbusz kezdte meg
a közlekedést Komáromban.

Igazgatóváltás történt a Comorra Servis városi
cégben. Azonnali hatállyal menesztették funkció-
jából Nágel Dezsőt, a megbízott igazgató Nagy
Tamás lett.

A komáromi kórházban egy több mint 200 ezer
eurós beruházással felújították a volt orr-fül-gé-
gészeti pavilon egyik emeletét, ahol több szak-
rendelő várja a betegeket.

Több mint 110 éves melegrekord dőlt meg ápri-
lis utolsó hétvégéjén. Az idáig mért legmagasabb
hőmérsékletet 1962-ben mérték, akkor 28,6 fok
volt, ám április 26-án a hőmérő higanyszála 29,1
fokot mutatott délután három órakor.

MáJUS:
Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás a vám-

ügyi módosítást, amelynek értelmében szeptem-
bertől bevezette az úgynevezett áfa-lottót. Ennek
lényege, hogy a vásárláskor kapott számlát sors-
jegyként lehet használni az új állami szerencse-
játékban.

JúniUS:
Parázs vitát folytatott Berényi József, a Magyar

Közösség Pártja és Bugár Béla, a Most-Híd párt
elnöke Komáromban a felvidéki magyarságot
érintő aktuális témákról. A vita létrejöttét mindkét
pártelnök pozitívan értékelte, és bár konkrét meg-
egyezés nem született, a vita folytatásától egyikük
sem zárkózott el.

Történelmi nagyságú árhullám vonult végig a
Dunán. Komáromnál 888 cm-es maximum vízál-
lást mértek. (A 2002-es árvíz idején a Duna víz-
állása 843 cm maximumon volt.) Majd néhány
órás tetőzés után apadni kezdett. A Komáromi já-
rásban 14 településen rendkívüli állapotot hir-
dettek meghátározatlan időre, tehát a teljes irá-
nyítást a megyei szervek vették át, szigorú, előre
meghatározott menetrend alapján. Sajnos Ko-
máromban nemcsak a Duna, hanem a Vág meg-
emelkedett vízszintje is komoly gondot okozott.
Ezért városunkba érkeztek katonák, rendőrka-
détok és tűzoltók más járásokból, akik segítettek
a gátakon a helyieknek. Az őrsújfalusi szocális
otthon lakóit evakuálták, azonban értékeiket el-
mosta a víz. A levonulás után iszap, hordalék,
bűz és rengeteg szúnyog keserítették hetekig az
itt élők életét.

A korábbi hírekkel ellentétben nem 10, hanem
50 ezer eurós értékben kerül felújításra a komá-
romi Lipót-kapu. Mint ismeretes, egy internetes
szavazáson diadalmaskodott a pályázat, ahol a
komáromi projekt magasan győzött.

Ebben az évben sorra dőlnek meg a rekordok.
Tavasszal rekord-mennyiségű hó zúdult régiónkra,
ami nagy zűrzavart okozott, pár héttel ezelőtt a
Duna vízszintje volt rekord-magasságon és most
történelmi csúcsokat döntött a meleg, az emberek
rekordszámban lettek rosszul a hőségtől.

Szenzációs eredményt ért el az olaszországi
Barcis városában megrendezett világbajnoksá-
gon a komáromi Kormorán Vízimotoros Egyesület
versenyzője, Mirko Bazinský. A 2009-es vb-győz-
tese, Európa-bajnok komáromi versenyző óriási
csatában végül ezüstérmet szerzett az OSY 400
kategóriában.

JúLiUS:
Ünnepélyesen átadták a Karva-Lábatlan révát-

kelőt.
Street workout, kondipark nyílt Komáromban,

mely a saját testsúlyos edzés egyik formája.
Megalakult a Gazda Polgári Társulás, mely egy-

fajta érdekképviseletet biztosít a szlovákiai magyar
mezőgazdászok, szőlőtermesztők, borászok szá-
mára.

Az Eötvös utca kilences házszáma alatt, vala-
mint a Komensky utcai Alapiskola előtt botlókö-
veket helyeztek el a holokauszt áldozatainak tisz-
teletére.

Júliusban rekordot döntöttek a komáromi szü-
lészeti osztályon: 91 újszülött látta meg itt a nap-
világot, közülük 53 kisfiú és 38 kislány.

AUgUSztUS:
Az elmúlt hét extrém meleg időjárása miatt több

dolguk is akadt a tűzoltóknak. Járásunkban tíz
alkalommal riasztották a lánglovagokat. 

Az utóbbi hetekben uralkodó szárazság nem
tett jót a mezőgazdászoknak.

Szlovákia 128 alapiskoláját fenyegette a bezá-
rás veszélye, mivel Dušan Čaplovič tárcája nem
kívánt többlettámogatást nyújtani a listára felkerült
iskoláknak.

SzEptEMBER:
Életének 73. évében meghalt dr. Bajnok István

gyermek-elmegyógyász.
Bejárható az Öregvár összes kazamatája, 940

tonna hulladékot távolítottak el és 256 tonna földet
mozgattak meg. A munkálatok során találtak egy

orosz gránátot is, amelyet a biztonsági előírások-
nak megfelelően eltávolítottak. A kis udvarban ta-
lálható impozáns lépcsőt is teljes mértékben fel-
újították, ezzel egy teljesen új kép tárul a látoga-
tók elé, ha belépnek a kis udvar területére.

oKtóBER:
Tízéves lett hetilapunk. A

Delta nulladik száma 2003.
szeptember utolsó hétfőjén
hagyta el a nyomdát, az első
szám pedig október 6-án ke-
rült az olvasók elé.

Idén hamarább rendezték
meg az András napi vásárt,
melynek a szervezők szerint
az egyik oka a megyei vá-
lasztások időpontja volt és a
választásokkal összefüggő hivatali teendők vég-
zésének szükségessége, ami gátolta volna a vá-
sár előkészületeit, szervezési és felügyeleti teen-
dői megvalósítását.

Ráfáztak azok a kutya-, macska- és görénytu-
lajdonosok, akik szeptember 30-ig a törvényi elő-
írás szerint ültettek mikrochipet kedvencükbe, ja-
nuártól ugyanis már nem kötelező az állatok ilyen
formájú azonosítása.

noVEMBER:
Százéves a komáromi Kultúrpalota, a város leg-

szebb épülete.
Túl vagyunk a megyei választásokon. A Komá-

romi járásból hét MKP-s képviselőnek, valamint
egy a Híd színeiben induló képviselőnek szavaz-
tak bizalmat a választók. Sajnos a részvételi arány
elszomorító volt, hiszen csak a választásra jogo-
sult polgárok 17,03 százaléka járult az urnák elé
járásunkban.

Elkészült a korábban bezárt uszoda tetőszer-
kezetének felújítása, melynek várható időtartama
15-25 év.

Szenzációs eredményt produkáltak a komáromi
versenyzők a Párizsban megrendezett Naturális
Fitnesz világbajnokságon. Őszi Denisza, Európa-
bajnoki címe mellé megszerezte a világbajnoki
címet is. 

DEcEMBER:
85 éves korában elhunyt Jakab István, nyel-

vész, nyelvművelő, egyetemi tanár.
Nyitra megyében Milan Belica nagyon egyér-

telműen védte meg posztját. A megyének még so-
sem volt más főnöke rajta kívül.

Magyar-szlovák egyeztetések kezdődtek a ko-
máromi Duna-hídról.

Szlovákiai magyar szervezetek tüntettek a par-
lament előtt, tiltakozva a közoktatási törvény mó-
dosítása ellen, mely 2015-től bezárásra ítélné a
kisiskolákat.

Létrejött a harmadik magyar érdekeltségű párt
Szlovákiában. A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség (MKDSZ) sokáig aláírásokat gyűjtött,
ám végül mégis egy már létező törpepártot, a
Szlovákiai Vállalkozók Pártját (SŽS) alakították
át.

-ga-

Folytatás az 1. oldalról

FEBRUáR:
Internetes panasziroda indult Gútán, amely a

város honlapján érhető el. A lakosok területre és
témában lebontva tehetik meg észrevételeiket. 

Minden idők legnegyobb sikerét érték el a ko-
máromi kosarasok a Szlovák Kupa lévai döntőjé-
ben.

Több mint 10 000 munkanélküli volt járásunk-
ban, Komárom volt a nyugati járások közül a leg-
gyengébb, tehát itt volt a legtöbb álláskereső. Utol-
jára 2004 áprilisában kerestek ennyire sokan mun-
kát, akkor 15,25 százalékos volt a munkanélküliek
aránya, majd ugyanabban az évben májusban
14,47 százalékos volt a munkanélküliség. 

Február elsejétől Ógyalla lakossága és az ér-
deklődők  új térképi tájékoztatási rendszert kaptak,
a Gisplan-t. Ez a rendszer lehetővé teszi az ön-
kormányzati ingatlanvagyon üzemeltetésével, gaz-
daságos kihasználásával, fenntartásával és fej-
lesztésével kapcsolatos térképi adatbázisok ke-
zelését és elérését.

MáRciUS:
Villámcsapásként jött a hír, miszerint március 4-

től újra kezdetét vette a városi rendőrség és a
parkoló-társaság korábban már megszokott el-
lenőrzési folyamata, nem mellőzve a kerékbilin-
csek használatát sem.

A március 14-én lezúdult hómennyiségre senki
nem számított. Járásunk közlekedése gyakorlati-
lag megbénult, a viharos szél hótorlaszokat emelt,
sok község megközelíthetetlenné vált, az utak jár-
hatatlanok voltak. Több településen menedékhe-
lyeket alakítottak ki az úton ragadtak számára,
valamint a hadsereg és rengeteg civil segítségé-
vel mentették az embereket autókból, buszokból
és vonatokból.

ápRiLiS:
Kilenc év fegyházbüntetésre és elmegyógyinté-

zeti kezelésre ítélte a bazini (Pezinok) bíróság Ju-
hász Milánt, aki két éve júniusban Ógyallán lelőtt
három roma férfit, két másik romát pedig megse-
besített.

Az ógyallai Szakközépis-
kola nyílt napot tartott,

melynek keretében az érdek-
lődők lehetőséget kaptak az
iskola teljes körű megisme-
résére.

A megjelent szülőket és az
alapiskolák végzős tanulóit
Nagy Anna nevelési tanácsadó
fogadta, majd Kovács László fő-

mester vezetésével megtekint-
hették az intézmény műhelyeit,
és a látogatókat közelebbről is
megismertették az elméleti és
gyakorlati oktatási szakokkal.

A műhelyek látogatása után az
iskola igazgatója, Papp Benő az
irodájában fogadott, ahol tájé-
koztatást adott az intézmény to-
vábbi feladatairól, a szakképzés
jövőbeli elképzeléseiről.

„Az iskola életében új kapuk
nyíltak meg: 2012. augusztus 1-
jével pályázatot nyertünk a Co-
menius Iskolai Együttműködések
– Életen át tartó tanulás (LLP)
című programban, amely 2014
augusztusáig tart. Az általunk ter-
vezett projekt négy ország egy-
egy szakközépiskolájának part-
nerkapcsolatára épül. A program
témája a munkaerő-mobilitás a
közép-európai térségben, külö-
nösen a szakmai képzésekre
összpontosítva, lényege pedig a
pályázatban leírt tervek megva-
lósítása a külföldi utazások so-
rán. A kétéves program idősza-
kában a diákok külföldre utaz hat-
nak a partneriskolákba.

A Nyílt  napok rendezvényünk-
kel segíteni kívánunk a pályavá-
lasztás során felmerülő kérdések
megválaszolásában, illetve bete-
kintést nyújtunk az iskola szakmai
munkájába, tanműhelyeibe. Jó
kézbe kerülnek a diákok, ha az is-
kolánkra esik a család válasz-
tása, a végzősök piacképes szak-
mát szerezhetnek” - zárta nyilat-
kozatát az iskola igazgatója.

Kép és szöveg: miriák

Nyílt nap a Szakközépiskolában

Ez történt tavaly régiónkban 

Ógyalla

Decemberi gálaműsorral ünnepelte meg-
alakulása 20. évfordulóját a komáromi gi-

misz Diákszínpad. 1993-ban az iskola nyu-
galmazott igazgatója, dr. Ipóth Barnabás és
Varga Anna, a Városi Művelődési Központ
igazgatónője kérésére Kiss Péntek József
megalapította a gimiszt, a két intézmény kö-
zös diákszínjátszó csoportját, ami azóta is
töretlenül működik. Az elmúlt években évente
egy-egy új darab született, 20 év alatt több
mint ezer szereplője volt.

A jubileumi rendezvény konferálói Hernandez
Franco Vivien és Szurcsík Ádám voltak. And-
ruskó Imre színpadra szólította Kiss Péntek Jó-
zsefet, dr. Ipóth Barnabást, Varga Annát, valamint
a Gimisz-produkciók további rendezőit: Spátay
Adriana tanárnőt és Csengel Mónikát, a Városi
Művelődési Központ művelődés-szervezőjét, Öl-
vecky Andrást, akiknek díszoklevéllel is megkö-
szönte az eddigi munkájukat. A továbbiakban volt
Gimisz-szereplők, köztük hivatásos és műked-
velő színészek tolmácsolásában, illetve archív
felvételekről hangzottak el dalok és monológok az
egykor nagy sikerrel bemutatott darabokból. A fi-
náléban a Gimisz-produkciók valamennyi jelen-
levő szereplője és alkotója vastaps kíséretében
közösen énekelte el a „Valaki mondja meg“ című
dalt. 

A Gimisz Diákszínpad rendezői: Kiss Péntek

József, Spátay Adriana és Csengel Mónika, dra-
maturgjai voltak: Kiss Péntek József, Varga
Emese, Spátay Adriana és Csengel Mónika. Ko-
reográfusai: Mészáros Denisza, Horváth Xénia,
Répás Máté, Elek Zsolt, Csenky Nikolett, Ke-
szegh István és Kulesa Katalin. A zenei háttér-
munka Hanzser Árpád, Kovács Katalin, Farnba-
uer Péter, Zsákovics László, Kovács László, Kal-
már Zsuzsanna és Ölvecky András érdeme.

A múltidéző összeállítást követően az érdeklő-
dők az eddigi Gimisz-produkciók plakátjait te-
kinthették meg a Városi Művelődési Központ elő-
csarnokában. Többen odahaza is lapozgathat-
ják „A komáromi gimnázium százéves kulturális
múltja“ című kiadványt, melyet Spátay Adriana
szerkesztett.

2014. január 14-én a Selye János Gimnázium
aulájában könyvbemutatóra és a Gimisz 20 című
kiállításra kerül sor, melynek kurátora Ölvecky
András lesz. Králik zsuzsanna

GIMISZ 20!

giMigALéRiA - MEgHíVó
Tisztelettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
A komáromi magyar gimnázium százéves

kulturális múltja c. könyvbemutatóra és a
gimisz 20 c. kiállításra

a Selye János Gimnázium Feszty Árpád ter-
mébe (aulájába), melynek megnyitója 2014. ja-
nuár 14-én (kedden) 17:00 órakor lesz.

A kiállítás kurátora: Ölvecky András, a Selye
János Gimnázium egykori diákja

Közreműködnek a Selye János Gimnázium
diákjai és a kiadványban megjelent visszaem-
lékezések szerzői.

A kiállítás látogatható munkanapokon 9 órá-
tól 17 óráig, 2014. február 7-ig.
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„Ha én írhatnám sorsod könyvét,
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

„Ha boldog vagy, játék az élet,
Játék a fájdalom, játszva bolyongunk élet-utakon,
Ami fontos, csupán az öröm,
Ha boldog vagy, megköszönöm.”

Január 6-án ünnepelte 
10. születésnapját 

Blaškovič Barbara 
Keszegfalván.

Boldog szülinapot 
kívánunk: anya, 

apa és az egész család.

Január 4-én ünnepelte 
5. születésnapját 

Vida Petike 
Szentpéteren.

Köszöntenek Téged 
mindazok, akik szeretnek.

„Nem tudom, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.“

Január 8-án ünnepli 20. születésnapját

Spitznágel Cyntia
(Komárom).

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszönti és gratulál: anya, apa, 
Odin, Évi mama és Géza papa.

Január 12-én 14 éves 

Édes Zoltán
Bátorkeszin.

„Tudjuk, hogy néha nehéz az életed,
De azért mi próbáljuk a rosszat felejtetni Veled.
Ígérjük, hogy mindig melletted leszünk,
Nálad jobban senkit sem szeretünk.
Vigyázunk Rád, amíg csak tudunk.
Boldog születésnapot kívánunk.“
Szüleid, testvéreid, nagyszüleid 
és keresztszüleid.

Szlovákia-szerte egyre nő a „jeges-
medvék” száma. Számukra a téli

úszás nemcsak sport, de szórakozás és
társasági esemény is. December 28-án,
szombaton a Vág-híd melletti nagy par-
kolóban randevút adtak egymásnak a hi-
deg vízben úszás szerelmesei. 

A Komáromi Extrém Sport Klub tagjai már
másodszor rendezték meg a téli úszásukat.
Tavaly a Holt-Vág volt a találkozó színhelye,
idén viszont vizet váltottak, most  a Vág fo-
lyóban úsztak. A 19 mindenre elszánt egyén,

köztük három bátor hölgy, majd 20 percet
töltött a hideg vízben. Mint ahogy megtudtuk,
rendszeres felkészülés előzi meg a „vízre-
szállást”, viszont akadnak bátrak is, akik min-
den előzetes készülődés nélkül huppannak a
vízbe, de ez nem elfogadott. Az újoncok az
első évben minden reggel hideg vízzel zu-
hanyoznak, hetente kétszer úsznak, hogy a
szervezetük megszokja a fokozatosan csök-
kenő hőmérsékletet. Van a hideg vízben való
úszásnak egy íratlan szabálya: nem szabad
22 percnél tovább a hideg vízben tartózkodni,
mert egy idő után euforikus állapotba kerülhet
az ember, s a szervezet nem érzékeli, mi is
történik vele. Kép és szöveg: -pint-

Jegesmedvék randevúja

Acipő alapvető feladata az emberi
láb védelme a külvilág hatásaival,

viszontagságaival szemben, de egyre
többször hallunk olyanról, hogy né-
hány napos használat után ez a meg-
határozás nem fedi a valóságot.
Számtalan eset bizonyítja, hogy az
egyes botcsinálta kiskereskedőknél
vásárolt lábbelik nem kényeztetik el a
tulajdonost. Magyarán: egy kis séta,
és már jelentkezik is a cipő legna-
gyobb betegsége, a talpleválás.

Hetilapunk egyik hűséges olvasója is
így járt, nevezetesen a komáromi L. B.,
aki a Hajós üzletközpontban vásárolt
egy pár téli cipőt 7,99 euróért. Gondol-
ván jó üzletet kötött, mindjárt le is tesz-
telte az új jövevényt, de egy nap is elég
volt hozzá, hogy ráébredjen, a cipő igen
hamar „megadta magát“. Szomorúan
tapasztalta, hogy a topán talpa jó nagy
darabon elvált a felsőrésztől. Termé-
szetesen másnap visszavitte a lábbelit
az eladóhoz, az üzletben kapott nyug-
tával együtt, és itt kezdődtek a bonyo-
dalmak. A vietnami eladó nem volt haj-
landó elismerni a hibát, és mondhatni
elég furcsán viszonyult a vevőhöz. Szó
szót követett, olvasónk szerette volna
egy másik cipőre kicserélni az egyna-
pos strapát sem bíró lábbelit, de erről az
eladó hallani sem akart. A szóváltá-
sokra két fiatal hölgy is felfigyelt, akik
szintén a vevőnek adva igazat győz-
ködték az eladót, de ő hajthatatlan ma-
radt. Mit volt mit tenni, nyugdíjas olva-
sónk beletörődött a megváltoztathatat-
lanba, mármint, hogy egy használható

másik cipővel hagyja el a vásárlás hely-
színét. 

A panaszos azért kereste meg hetila-
punkat, hogy felhívja a figyelmét mind-
azoknak, akik olcsó téli cipőre vágynak,
hogy sokszor olcsó húsnak híg a leve.
Ahogy olvasónk panaszáradatát hallgat-
tuk, minduntalan egy régi Katona Kári ál-
tal énekelt szám jutott az eszünkbe: Ha a
cipőm beszélni tudna kezdetű. Igen, mert
talán elmondaná azt, hogy a cipő szüle-
tésénél milyen hiányosságokat lehetne
felfedezni. 

Azt kell, hogy mondjuk, már régóta
visszaköszön az olcsó lábbelik vásárlá-
sakor hasonló helyzet, de úgy látszik,
mindig akadnak olyanok, akik nem ta-
nulnak belőle. Egy biztos, ahogy kedves
olvasónk kifejtette, ebbe az üzletbe nem
kíván többé visszatérni, de lehet, hogy
nem ő az egyetlen , aki így vélekedik a
hasonló kereskedőkről.

Kép és szöveg: -pint-

Ha a cipő beszélni tudna

Komárom

Komárom

A szervezők üdvözlő itallal, pogá-
csával  várták a bálozókat. A jó han-
gulatról a társaság ismert és kedvelt
zenésze, Pálffy Gábor és Szandy gon-
doskodott, ami megmutatkozott abban
is, hogy hajnali 5 órakor még javában
húzták a talpalávalót. A bálozókat sok
értékes tomboladíj várta, amit nem-
csak helyi vállalkozók, hanem a kör-
nyékbeli településekből magánsze-
mélyek ajánlottak fel.

A buliban egyaránt jól szórakoztak a
huszonévesek, csakúgy mint a negy-
venes vagy az ötvenes korosztály tag-
jai. -pint-

Ahagyományokhoz híven idén
is a helyi Vadászegyesület

rendezte a szilveszteri bált. Az
este hét órakor kezdődő ese-
mény résztvevőit egy svédasztal
fogadta, mintegy bevezetőként,
annak jeléül, mire is számíthatnak
azok, akik úgy döntöttek, hogy
nagykeszin búcsúztatják az óévet.

Pont nyolc órakor Szendi László, a helyi
Vadászegyesület elnöke köszöntötte a szó-
rakozni vágyókat, és felejthetetlen perceket kí-
vánt az egybegyűlteknek. Az előétel elfo-
gyasztása után pedig kezdetét vette az önfe-
ledt szórakozás. A kitűnő hangulat előidézője
a Krém-zenekar volt, akik minden tőlük tel-
hetőt elkövettek, hogy egy jót mulassanak az
ünneplők. A négyfogásos vacsora minden
igényt kielégített, persze italban sem volt hi-
ány, aki bort szeretett volna fogyasztani, az a
legfinomabb balatonfüredi nedűt kortyolhatta,

aki viszont úgy dön-
tött, hogy a kokté-

loknál marad,
azok Jenei Dá-
vid koktélmes-
ter alkotásait íz-
lelgették. Éjfél-

kor a szokásos
jókívánságok kö-

zepette, a nagy
többség kivonult a kul-

túrház elé, hogy tűzijáték for-
májában köszöntse az új esztendőt. Egy óra-
kor került sor a tombolahúzásra, ahol értékes
díjak találtak gazdára. Így a fődíjat, egy ter-
metes őzet, egy helyi lakos, Szűcs Lajos
nyerte. A hegyikerékpár boldog tulajdonosa is
helyi lakos lett, méghozzá Molnár Dávid. 

A nagykeszi óévbúcsúztató sikerét bizo-
nyítja, hogy helyieken kívül voltak az ünnep-
lők között aranyosiak, ekeliek és sokan mások
távolabbi helyekről is. Az óév búcsúztatója
reggel hétig tartott. -pint-

Most, hogy a szilveszter utórengései elmúl-
tak, érzem azt, hogy nem kis felelősség

kutyatulajdonosnak lenni. négylábú barátaink -
hacsak nem vadászebek - kevésbé petárdatű-
rőek, s a legrejtettebb zugokban kerestek vélt
menedéket. Mindezt a lakáson belül, emberkö-
zelben.

Az állatok nem élvezik a petárdák, tűzijátékok
okozta hang- és fényhatásokat. Az óévbúcsúztató-
kor használt legális petárdák durrogtatásából kép-
ződő fény- és hanghatásoktól házi kedvenceink
annyira megijedhetnek, hogy elmenekülnek. A pe-
tárdadurrogások miatt elkóborolt állatok közül sok
soha többé nem kerül vissza gazdájához. Leg-
többjük az utcán kóborolva éhen vagy szomjan hal,
autók gázolják el őket. A petárdák rémisztő robba-
násai, csattanásai ugyanis teljesen mást jelentenek
számukra, mint a hétköznapi környezetükben addig
megszokott zajok. A petárda durrogásánál a kutya
nem érti, hogy ki és milyen célból okozza a zajt. A
tűzijátékok ijesztő robaja teljességgel felfoghatatlan
a számukra és leküzdhetetlen menekülési ösztönt
vált ki belőlük. Mivel a kutya hallása nagyon kifino-
mult, egy az emberek számára hangos durranás az
ő füleinek elviselhetetlen, siketítő robaj. A kutyák
olyan hangokat képesek meghallani, amelyeket az
ember füle már nem érzékel. Vizsgálatok azt iga-
zolják, hogy a másodpercenkénti 30 000 rezgés-
számú ultrahangot is kitűnően érzékelik. 

Nem az óévbúcsúztató mámora mondatja belő-
lem, de a kedvem cseppet sem volt jobb, emelke-
dettebb a durranás-robbanás-fénylövellés évbú-
csúztató látványától. Felőlem a pirotechnikai cégek
akár be is dobhatják a kulcsot, nem hullatok kroko-
dilkönnyeket értük, az ebek meg valószínű, ünnep-
napként vésnék majd fel eseménynaptárukba a pi-
rotechnika-mentes napot. Így sikerült végigszen-
vedni a négylábúval ezt a szilvesztert is. Micsoda
paradoxon, hogy a kutyák épp azoktól várnak se-
gítséget, akik közvetve félelmük előidézői?

Az egész petárdázással különben az a gond,
hogy már nem csak Szilveszter napján használják
a pirotechnikai eszközöket. Sajnos már napokkal
előtte, 10 év körüli gyerekek járják az utcákat és ka-
carászva dobálják a fény-és hanghatással járó esz-
közöket. 

Szlovákiában szilveszterkor legális a petárdázás
és a tűzijátékok használata. Az önkormányzatok
maguk határozhatják meg, mikortól és meddig van
lehetőség petárdázásra. Aki megszegi az előírást,
az 33 eurós helyszíni bírságot kaphat, kivételes
esetekben a kirótt összeg a 250 eurót is elérheti. A
rendőrség beismeri, hogy csak ritkán kapják el a
szabálysértőket. A városi rendőrség ugyanis csak
akkor bírságolhat, ha tetten éri a petárdázót és
egyértelmű bizonyítéka van, például videofelvétel.
Viszont a petárda meggyújtása és eldobása csupán
néhány másodpercet igényel.

Miriák Ferenc

Nagykeszi

Szilveszteri Vadászbál 

Szilasi szilveszter
Aközségben a helyi

Vöröskereszt szerve-
zet rendezésében került
sor a szilveszteri bulira. A
szervezet vezetőségi tag-
jai már az esemény előtt
nagy összefogással hoz-
záláttak a készülődéshez,
együtt díszítették fel a ter-
met és toborozták a szó-
rakozni vágyókat. Össze-
sen több mint 100 részt-
vevő búcsúztatta együtt
a az óévet a szilasi kul-
túrházban.

Újévi zsörtölődés a petárdázás és a tűzijáték miatt
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tanulmányi szak tanulmányi idő tagozat tanítási nyelv

Kereskedelmi akadémia 4 év nappali magyar
Hotelakadémia 5 év nappali magyar
Kozmetikus, sminkes 4 év nappali magyar
Informatikus és rendszergazda 4 év nappali magyar
Szőlész- és gyümölcstermesztő 4 év nappali magyar
Szakács 3 év nappali magyar
Cukrász 3 év nappali magyar
Fodrász 3 év nappali magyar
Autókarosszéria-lakatos 3 év nappali magyar
Vállalkozás a mesterségek területén 2 év nappali magyar

Az oktatás ingyenes

1. A gyakorlati képzés helyben biztosított – konyha, étte-
rem, kozmetikai és fodrászszalon, autószerelő-műhely 

2. Külföldi szakmai gyakorlat - Cyprus, Kréta, Rhodos
3. Ingyenes munkaruha biztosítása az első osztályos 

tanulóknak
4. Tanulmányi kirándulások 

– szállodák, kiállítások, vásárok
5. Szociális és tanulmányi ösztöndíj
6. Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás
7. Kiegészítő szakképzések – sommelier
8. Informatika szaktanterem, 

ingyenes internet hozzáférés
9. A 3 éves szakokhoz biztosított az érettségi bizonyít-

vány megszerzése 2 éves felépítményi szakon
10. Aktív diákélet: énekkar, tánccsoport, focicsapat, iro-

dalmi színpad

Elérhetőség: 947 34 Búč, Pivničný rad 1
igazgató: Ing. Karkó Zoltán, tel: 0915/28 44 30
igazgatóhelyettes: Mgr. Dávid Lajos, tel: 0915/ 61 63 42
titkárság: Mácsodi Gertrúd, tel.: 0907/72 68 95 
www.ozorak.sk, www.facebook.com

AKonkoly-thege Miklós Művelődési Központ vezető-
sége a Feszty árpád galériában babakiállítást szer-

vezett.

Az ünnepélyes megnyitón Lelovics Margit igazgatónő kö-
szöntötte a megjelenteket. Megnyitójában hangsúlyozta:
„Célunk a figyelem középpontjába állítani a babát, ezt az
évezredek óta ismert tárgyat, amely mindig a kislányok leg-
fontosabb játékszere volt, s remélhetőleg továbbra is az ma-
rad. A játékbabák évezredeken át tartó töretlen sikere való-
színűleg abban rejlik, hogy szerepjátékra ösztönöznek. Szí-
nes, mozgalmas világot jelenítenek meg a babázás során a
valós élet figuráival a főszerepben. Gyakran a nap esemé-
nyeit játsszák el, mintegy így dolgozzák fel a történteket”.

A kiállított kollekción belül több játékbabát tekinthetnek
meg az érdeklődők, amelyekre szavazni is lehet. A legtöbb
szavazatokat kapott babák tulajdonosai ajándékban része-
sülnek. Kép és szöveg: miriák

Fennállásának harmincadik évfordulóját népdallal, néptánccal ünnepelte az elődeik
tradícióit őrző martosi Hagyományőrző Együttes. AFeszty árpád Alapiskolában

és óvodában a Feszty-hét ke-
retében hetedik alkalommal szer-
vezték meg a Feszty műveltségi
vetélkedőt, amelyen hét alapis-
kola kilenc csapata versengett a
Vitéz nagy János fafaragó mű-
vész által készített Vándordíjért.

Magyarországról három általános
iskola 4 csapata versenyzett, míg
Szlovákiából négy alapiskola 5 csa-
pata kapcsolódott be a küzdel-
mekbe. 

„A nagyon jó hangulatú verseny-
ben a csapatok különböző feladato-
kat oldottak meg. Mivel az iskola név-
adója, Feszty Árpád, nemcsak festő
volt, hanem író is, ezért a feladatok
tárháza a magyar nyelvtől kezdve a
művészeten át egészen a régi mes-
terségekig terjedt ki. A vetélkedő első
részében minden csapat bemutatott
egy híres személyt a régiójából. Így
többek között megismerkedhettünk

Katona Mihály földrajztudós, Kossá-
nyi József költő, Benedek Elek író,
Czibor Zoltán labdarúgó, Feszty
Adolf építész, Pápay József nyelvész
és Feszty Gyula építész életével és
munkásságával is. A versenyzőket
próbára tették a lassan feledésbe
merülő szólások és közmondások
felidézése is. Megismerkedhettek a
Forradalom és a Szabadságharc je-
lentős személyiségeivel és esemé-
nyeivel is a festményeken keresztül.
Közben verset írtak, megadott kulcs-
szavak segítségével” - nyilatkozta
Vrábel Sándor pedagógus, a vetél-
kedő főszervezője.

A végig izgalmas, fej-fej melletti
küzdelem végeredménye a követ-
kező lett: 1. hely: Feszty Árpád AI
Ógyalla „A” csapata, 2. hely: Feszty
Árpád ÁI Komárom „B” csapata, 3.
hely: Feszty Árpád ÁI Komárom „A”
csapata, 4. hely: Benedek Elek ÁI
Bakonyszombathely és Katona Mi-
hály AI Búcs, 5 hely: Pápay József ÁI

Nagyigmánd, 6. hely: Kossányi Jó-
zsef AI Szentpéter, 7. hely: Corvin
Mátyás AI Gúta és Feszty Árpád AI
Ógyalla „B” csapata.

Az öttagú zsűri, melyben helyet
kapott Csízyné szül. Feszty Zsu-
zsanna, Dr. Gaál Ida, Dr. Györgyné
szül Raby Lenke, Horváth Zsu-

zsanna és Görbe Márk, felelősség-
teljesen végezte a munkáját. 

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre és a díjak átadására az iskolá-
ban lévő Feszty Emlékszobában ke-
rült sor a híres körkép „Magyarok be-
jövetele” alatt.

Kép és szöveg: miriák

Nemzetközi Feszty műveltségi vetélkedőHarmincéves a martosi
Hagyományőrző Együttes

A Zsittnyan István kultúr-
házban megtartott ünnepség
Lipták Mónika szavalatával
és Varga Bernadett énekével
vette kezdetét, aki martosi
népdalokat adott elő. Zsigó
Anna, a Csemadok helyi
szervezetének elnöke tartott
ünnepi visszaemlékezést, a
harmincéves együttesről,
akik ez alatt az idő alatt Mar-
tos és környéke zenés és tán-
cos hagyományait gyűjtötték
össze és állították színpadra.
A csoportnak köszönhető,
hogy a martosi színpompás
viselet nem merült feledésbe. 

Az együttes menyecske-
kórusként alakult és bekap-
csolódott a „Tavaszi szél vi-
zet áraszt” mozgalomba.
Kétszer kaptak arany foko-
zatú minősítést és elnyerték
a Csemadok kiváló népmű-
vészeti csoportja címet. Vál-
tozást hozott az együttesbe
a férfiak csatlakozása, ami
lehetővé tette, hogy az éne-
kes szokások mellett tánco-
kat is feldolgozzanak.
Évente kb. 20 fellépést vál-
lalnak különböző rendezvé-
nyeken, fesztiválokon.

Az ünnepi gálaműsor a

hagyományőrzők legújabb
táncával - Rábaközi tánc -
indult, amelynek koreográ-
fusa Keszeg István. Köszö-
net illeti a Csutora tánccso-
port vezetőjét, Szűcs Károlyt
Győrújfaluról, aki kölcsön-
adta a kosztümöket a tánc-
hoz. Kísért az Árgyélus ze-
nekar Takács Péter vezeté-
sével. Továbbá a műsorban
még felléptek: Szikes citera-
zenekar Ímelyről, Bellő Kon-
koly-Thege gyermeknép-
tánccsoport Ógyalláról, az
Árgyélus zenekar Komárom-
ból és a hagyományőrző
együttes Tardoskeddről.

Végül a színpadra szólí-
tották az együttes vezetőjét,
Kovácsné Keszeg Gyöngyit,
aki harminc éve irányítja az

együttes munkáját, Keszeg
Istvánt, aki sok szép koreo-
gráfiát állított össze a cso-
port számára és Sedliak Pál
fényképészt, aki állandó kí-
sérője az együttesnek, hogy
felvételeivel megörökítse az
együttes munkásságát.

A martosi népi együttes te-
vékenysége az elmúlt har-
minc év alatt virágba szök-
kent. A sikerek mindig len-
dületet adnak a csoportnak,
reméljük nagyon sokáig kö-
zösen ápolhatják Martos
község hagyományait. A
csoport feladatának tekinti a
hagyományőrzést, a régi
népdalok megismertetését,
megszerettetését.

Miriák Ferenc
Sedliak Pál felvételei

Csodálatos babavilág

A búcsi Magán Szakközépiskola a következő 
tanulmányi szakokat indítja a 2014/15-ös iskolaévre:

Ógyalla

Szépen gyűlnek a lakatok

Világszerte sok helyen szokás, hogy a párok szerelmük zá-
logaként vagy jeléül lakatokat helyeznek el számukra fon-

tos kultikus helyeken. Ez alól régiónk sem kivétel. A júliusi
számunkban adtunk hírt arról, hogy a tiszti pavilon udvarában
levő Fogadalmak kútját egyre több lakat díszíti.

Ez a divat Lakszakállast is megfertőzte, ugyanis májusban itt
avatták fel a helyi ifjúsági csoport kezdeményezése által létesített
Szeretet-kutat az új községi parkban. Azóta eltelt közel nyolc hónap
és a kút egyre több lakattal büszkélkedik. Vannak itt hagyományos
formájú lakatok, de akadnak egyediek is. A lakatok kulcsai minden
esetben a kútban végzik pályafutásukat, hirdetve, hogy a szerel-
mesek ezzel a gesztussal erősítik meg összetartozásukat, mely so-
kak szerint már felér egy modern eljegyzéssel. -pint-

Részvételi rekord dőlt meg a
városközpontban megrende-

zett futóverseny ötödik évfolya-
mán, 2012-ben 86 futó neve került
a jegyzőkönyvbe, míg legutóbb
már 92 volt a nevezők száma az V.
óévbúcsúztató futás elnevezésű
sporteseményen.

Már hagyományosan december
30-án rendezi a termálfürdőjéről hí-
res csallóközi város önkormányzata
és művelődési otthona ezt az utcai
futóversenyt, melynek útvonala a
Bartók Béla térről indulva a Vadász
utca – Zsellér utca – Fürdő utca érin-
tésével ugyanoda is tér vissza, ezen
a 850 méteres körpályán gyűrik le
versenytávjaikat az egyes korcso-
portok. A felnőtt korosztályok női me-
zőnyében a 4250 méteres távon a
legjobb eredményt a nyárasdi Raszt-

györgy Anikó érte el 18 perc 33 má-
sodperces idejével, míg a férfiaknál
a csallóközkürti Hodossy Péter fu-
totta le leggyorsabban az előírt öt
kört (15:33). A nemzetközi verse-
nyen a futók összesen tizenhat ka-
tegóriában álltak rajthoz. Molnár
László helyi hosszútávfutó, főszer-
vező az egyre növekvő nevezési mu-
tatók mellett az időjárási körülmé-
nyeknek is nagyon örült, mivel a ko-
rábbi évfolyamok fagyos versenyei-
hez képest most szélcsendben és
plusz 5 fokban rendezhették meg
óévbúcsúztató sporteseményüket.

Fiúk 6 éves korig (150 m): 1. Raf-
tik Áron (Nagymegyer).

Lányok 6 éves korig (150 m): 
1. Hegedüs Réka (Győrzámoly),  2.
Soóky Eszter (Nagymegyer).

Fiúk 11 éves korig (850 m): 1.
Vass Máté (Balony) 3:22, 2. Szakál
Imre 3:53, 3. Hegedűs Miklós 4:13.

Lányok 11 éves korig (850 m): 1.

Vass Virág (Balony) 3:29, 2. Hege-
dűs Réka (Győrzámoly) 3:40, 3. Raf-
tik Emma (Nagymegyer)

Fiúk 14 éves korig (1700 m): 1.
Varga Tímár (Nagymegyer) 6:12,  2.
Szabó Márk (Nagymegyer) 6:50, 3.
Mátis Rudolf (Nagymegyer) 6.56.

Lányok 14 éves korig (1700 m):
1. Tóth Tímea (Lakszakállas) 7:20, 2.
Molnár Zsuzsanna (Nagymegyer)
8:35, 3. Kiss Eszter (Nagymegyer)
9:01.

Fiúk 18 éves korig (2550 m): 
1. Dinga Krisztián (Lakszakállas) és
Végh Attila Márió (Bogya) 9:07, 3.
Kelemen Csaba (Ekecs) 9:13.

Lányok 18 éves korig (2550 m):
1. Soós Mónika (Nagymegyer) és
Vasmera Kitti (Nagymegyer) 12:24,
3. László Angelika (Nagymegyer)
16:50.

Férfiak 19-39 év között (4250 m):
1. Hodossy Péter (Csallóközkürt)
15:33, 2. Ancsin Marek (Komárom-
szentpéter) 16:08, 3. Vajas Roland
(Dunaszerdahely) 17:50.

nők 19-35 év között (4250 m):
1. Rasztgyörgy Anikó (Nyárasd)
18:33, 2. Heringh Veronika (Duna-
szerdahely) 19:14, 3. Raftik Krisztina
(Nagymegyer) 23:15.

Férfiak 40-49 év között (4250 m):
1. Ritter Lajos (Dunaszerdahely)
16:17, 2. Soóky Gergely (Lakszakál-
las) 16:50,  3. Tücsök Róbert (Du-
namocs) 16:52.

nők 36-49 év között (4250 m): 1.
Szabó Tímea (Nagymegyer) 23:44,
2. Dóka Krisztina (Nagymegyer)
25:05, 3. Soós Mónika (Nagyme-
gyer) 26:28.

Férfiak 50-59 év között (4250 m):
1. Laza László (Budapest) 18:27, 2.

Szabó Gusztáv (Nagymegyer) 19:33,
3. Nagy Ferenc (Nagymegyer)
20:46.

nők 50-59 év között (4250 m):
1. Orosz Katalin (Budapest) 21:23, 2.
Horváth Etelka (Dunaszerdahely)
21:29, 3. Balogh Valéria (Tatabánya)
29:42.

Férfiak 60 felett (4250 m):
1. Alasztics Gyula (Győr) 17:30, 2.
Lelkes József (Nyárasd) 19:23, 3.
Béres Lajos (Lekér) 19:25.

nők 60 év felett (4250 m): 1. Kon-
csik Ibolya (Budapest) 25:25, 2.
Csóka Vilma (Lakszakállas) 27:25.

Legfiatalabb versenyző: Raftik
Áron (2008-ban született).

Legidősebb versenyző: Kenyér
Imre (1933-ban született).

Kovács zoltán
(fotók: Kovács Zoltán)

Ötödször búcsúztatták futással az óévet
Nagymegyer
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Város
2 €NON-STOP

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Ručná autoumyváreň
Kézi autómosó

V januári vysávanie zadarmo

Pondelok-Sobota/Hétfő-Szombat : 8:00 - 18:00 •Nedeľa/Vasárnap: 10:00 15:00

káva zadarmo

Hadovská 6 (Areál Priemko), Komárno. Tel.: 0905 639 424

Malý komplet od 8 €
Veľký komplet od 40 €

Akcia! 

Évek óta rendszeresen, a karácsony előtti utolsó héten
sor kerül e meghitt alkalomra, aminek apropója az aján-
dékozás. Az Apácaszakállasi Református Egyházköz-
ség több más gyülekezettel együtt Németországból ér-
kezett csomagokat rendelt a rászorulók részére, amik a
tanyavilágba és iskolánkba is egyaránt eljutnak. Ezek a
szeretetcsomagok örömet okoznak kicsiknek és nagyok-
nak. Minden tanuló lázasan bontogatja ki évről évre a do-
bozokat, melyek tömve vannak játékkal, édességgel és sok
praktikus holmival. Szinte egy csomagból sem hiányzott a fogkefe és
a fogkrém, a színes ceruza és a kifestő, a sapka és a kesztyű. Jó érzés volt látni és hallgatni
a gyerekek izgatott duruzsolását, amint azt tervezték, melyik kincset melyik testvérüknek aján-
dékozzák oda. A kézzelfogható ajándék mellé lelki ajándékot is kaptunk. Hallhattuk Isten Igé-
jét úgy, hogy azt a fiatalok is közelibbnek érezhették, együtt énekelhettünk és imádkozhattunk. 

Köszönjük ezt a szép élményt, mely örömtelibbé, gazdagabbá és meghittebbé varázsolta ne-
künk az adventi várakozás idejét! -ks-

Bátorkeszi adományok
Erdélybe
2013 decemberében Bátorkeszin egy jó szándékú ado-

mánygyűjtés indult meg, amely arra volt hivatott,
hogy a Böjte csaba ferences szerzetes által működtett
gyermekotthon lakóinak életét megkönnyítse.

Nemcsak Déván, hanem szerte a Kárpát-medencében
már több, mint 70 helyen vannak otthonok, ahol a szegény
sorban lévő gyermekek lelnek menedékre. Egy ilyen hely a
sok közül, Marosvásárhely mellett, Dózsa György (Ghe-
orghe Doja) falván az Isten irgalmasságáról elnevezett ház.
Itt 25 kiskorú él, 3 állandó nevelővel. A kicsiket itt igyekeznek
megtanítani arra, hogyan legyenek felnőtt korukban önnel-
látók, saját kertjük, állataik vannak, melyeknek gondozásá-
ból aktívan kiveszik a részüket. Minden adományt szívesen
fogadnak, ezért volt nagy öröm, amikor Brúder Tibor, a bá-
torkeszi önkormányzat független képviselője felvállalta az
adományok odaszállítását. Az utazást nagyban támogatta fa-
lunk önkormányzata, polgármestere, Labancz Roland, vala-
mint nagyon sok vállalkozó és magánszemély is. A hasz-
náltruháknak, cipőknek ugyanolyan nagy hasznát veszik ott,
mint az összegyűjtött pénzből vásárolt takarítógépeknek,
konyhai robotnak, valamint más elektromos készülékeknek.
Reméljük, ez a kezdeményezés nem egyszeri alkalom volt,
és a tavaszi időszakban ezt meg tudjuk ismételni.

nagy Beáta

December 16-án dél-
után a komáromi Jó-

kai Mór Alapiskola iii.b
osztályának diákjai újra
szép ünnepi műsorral ör-
vendeztették meg család-
tagjaikat. Jézus születésé-
nek történetét nézhettük
végig gyermekeink elő-
adásában.

Hálásak vagyunk a tanító
néniknek – PaedDr. Jókai
Évának és Mgr. Krajčí Juli-
annának, hogy szeretettel,
végtelen türelemmel és oda-

adással foglalkoznak gyer-
mekeinkkel. Észorientált, ro-
hanó világban élünk, ahol az
emberi lélek és szív egyre
inkább háttérbe szorul, az
emberek bezárkóznak saját
világukba, elfelejtenek élni
és együttműködni embertár-
saikkal, apatikussá válnak.
Életüket kilátástalannak vé-
lik, bármiféle változástól ir-
tóznak. Pedig élni annyit je-
lent, mint változni, és meg
vagyok róla győződve, hogy
mindenki nélkülözhetetlen,
csak éppen rá kell jönnie,

mikor és hol. Rémisztő szá-
momra az, hogy az emberek
többsége el sem kezdi ke-
resni, hol is lehet ez a hely.

Pár éve dilemma előtt áll-
tam. Két magyar alapiskola
közt lakunk félúton. Nem
bántam meg döntésemet,
hogy a Jókai Mór Alapiskolát
választottam, mert nemcsak
a teljesítményre összponto-
sítást látom, hanem az em-
beri szeretetet is érzékelem. 

Ez a meghitt műsor is mu-
tatta, lehet szívvel és lélekkel
is embereket formálni, és
már ilyen kis korban tanulni a
hatékony együttműködést.

MUDr. nagy ildikó, ph.D.

Mert adni jó... ,,A jel pedig ez lesz
számotokra: találtok egy

kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban.” Ezekkel a

szavakkal köszöntötte az apáca-
szakállasi református lelkipásztor,
Somogyi Alfréd az Ekecsi Egyesí-
tett iskola diákjait és pedagógu-
sait egy délelőtti rendkívüli is-

tentiszteleten a helyi temp-
lomban.

Ferencesek utcája 22, 
Komárom

0905 213 967, 035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Hirdetését telefonon is feladhatja

0905 471 942

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!

Szent János napi boráldás

Az esztergomi főszékesegyházban
Szent János napján megáldották a

bortermelők egy-egy palack újborát. A
bazilikában tartott eseményen nemcsak a
magyarországi, de a határon túli magyar
borászok is képviseltették magukat.

A szentmise keretében Székely János se-
gédpüspök áldotta meg a szőlőtő termését. A
megáldott borokat a termelők a szentmise végén
magukhoz vették, majd otthon ezt a megszen-
telt bort hozzátöltögették az új terméshez, meg-
védve, megszentelve azokat is az áldott borral.

A boráldás szokása - ahogyan számos
karácsonyhoz és az új év kezdetéhez fű-

ződő hagyományunk - a pogány időkig nyú-
lik vissza. A germánok a téli napfordulókor
napokig tartó ünnepet tartottak, amelynek
során bizony sok bor is fogyott. A keresz-
ténység elterjedésével az egyház igyekezett
megkeresztelni ezt az ősi rituálét is, így a
germán területeken János napi boráldássá
szelídült a pogány ünnep.

Az ünnepélyes boráldás után a borrendek
és a résztvevők átvonultak a Prímás Pin-
cébe, ahol előadást hallgattak meg az esz-
tergomi várhegy történetéről és borral való
kapcsolatáról.

A Szent János napi boráldás köré szerve-
zett idei program borbemutatással és bor-
kóstolással ért véget.

Kép és szöveg: miriák

Régió

Ahomokszórás, vagy
homokfúvás tech-

nológia célja, hogy kü-
lönböző finomságú,
szórható, csiszoló
anyagokkal bombá-
zunk egy adott felüle-
tet. A homokszórás se-
gítségével a finom felü-
letek durvábbá, a durva
felületek finommá tehe-
tőek, valamint a csiszoló
(jelen esetben homok)
anyagok koptató hatása
miatt a kezelt felületen
megtapadt szennyeződé-
sek eltávolíthatóak.

A szemcseszórásos tech-
nológiát egy amerikai szak-
ember 1870-ben jegyeztette
be szabadalomként. A tech-
nológia során szemcsemé-
retű, szórható anyagokkal
bombázzák a kezelendő fe-
lületet. A szemcséket általá-
ban magasnyomású vízzel,
levegővel, vagy centrifugá-
val gyorsítják fel nagy se-
bességre. A szemcsék, tö-
megüknek és a kezdőse-
bességüknek megfelelően
kisebb-nagyobb mikroszko-

pikus da-
rabokat „szakítanak” le ab-
ból az anyagból, amelynek
nekicsapódnak.

Manapság a legelterjed-
tebb homokszórásos tech-
nológia a sűrített levegős ho-
mokszórás. Ebben az eset-
ben egy magasnyomású
kompresszor segítségével
juttatjuk a szemcséket a tisz-
títandó felületre. A homok
egy hermetikusan lezárt tar-
tályban van tárolva, ahonnan
a kompresszor által keltett
vákuumhatás kiszívja, majd
egy szórópisztoly segítségé-
vel kijuttatja a kezelt felü-
letre. 

A nálunk még kevésbé al-
kalmazott technológiát a

marcelházi Czibor házas-
pár mutatta be hetila-

punknak: „A technoló-
gia elsősorban rozs-
dátlanításra, festékel-
távolításra, fémfelüle-
tek megtisztítására
szolgál. Különböző

fém, fa, műanyag,
plexi, üveg, kerámia és

egyéb tárgyak, felületek
szórása révén könnyedén
eltávolíthatók a rajtuk lévő
szennyeződések. A homok-
fúvással lehetőség nyílik
fémtiszta felületek kiképzé-
sére, fafelületek öregbíté-
sére, antikolására, erezé-
sére, üvegek tejesítésére, fi-
nom-, vagy mélymintázá-
sára, alumínium termékek
gyöngyözésére. Téglafelüle-
tek tisztítására, épületfelújí-
tásra, téglapincék, kerítések,
falak, kerti építmények felü-
lettisztítására szintén meg-
felelően alkalmazható. 

A homokfúvás nagy elő-
nye, hogy nem hagy hátra a
későbbi felületbevonást be-
folyásoló vegyi anyagokat,
nagyon jól tapadó, érdes fe-
lületet eredményez”.

Kép és szöveg: miriák

Marcelháza

Felülettisztítás homokfúvással

Karván tartott élménybeszámolót Klinga László 
A Hídverő olimpiai Baráti Kör meghívá-

sának tett eleget Klinga László olimpiai
bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki
ezüstérmes, egykori szabadfogású klasz-
szis magyarországi birkózó.

A Budapest Honvéd, majd az FTC élver-
senyzője 1969 és 1976 között több világver-
senyen és két olimpián is képviselte a ma-
gyar színeket. Münchenben harmadik he-
lyezést ért el, Montrealban leszorult a dobo-
góról. Az 1973-ban Lausanne-ban, valamint
1976-ban Leningrádban rendezett Európa-
bajnokságon második lett, a szabadfogá-
súak 57 kilós kategóriájában. Magyar baj-
nok volt a szabadfogás 57 kg-os kategóri-
ájában 1968, 1970, 1971, 1972-ben. 

Előadói erényét csillogtatva tartott nagy
sikerű élménybeszámolót. Előadásából
kitűnt, hogy tarsolyában rengeteg, érde-
kes mondanivalóval érkezett, kiemelt he-

lyen szólt az edzők szerepéről általában. A
sportágától immár teljesen elszakadt

nyugdíjas ezt kö-
vetően személyes
élményeit és ta-
pasztalatait igyeke-
zett megosztani
szép számú hallga-
tóságával.

Karván egy
macskaügyességű,
egykori világklasz-
szisról tudtunk meg
többet, akit a magyar
sportéletben ural-
kodó rossz szokás
szerint, sokadmagá-
val együtt, méltatlanul
elfelejtettek.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Olvasói levél

Az együttműködésről



• Eladók malacok 25 és 45
kilósak és 120 kg-os manga-
lica hízó. Tel.: 0908 598 493.
• Prijmem pracovníkov do
SBS, podmienkou POS. Tel.:
0902 236 289.

• Kitanult pedikűrös állást ke-
res. Tel.: 0944 203 411.
• Kiadó garázs a volt do-
hánygyárnál. Tel.: 0907 167
096.

• Eladó Fiat Brava, 1999, 1.2
benzin, 1.500 €. Tel.: 0949
538 045.
• Hízók eladók. Tel.: 0915
441 045.
• Predám skúter s prilbou.
Tel.: 0911 832 420.

• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• 2014-es asztali falinaptá-
rak, diárok Gútán az Alfa
Marketben. Tel.: 035/7771
860.
• Eladó családi ház Csalló-
közaranyoson, vagy elcseré-
lem lakásra KN-ben. Tel.:
0903 253 282.

• Predám 2-izbový tehlový
byt na Mederčskej ulici. Tel.:
0905 253 084.
• pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
Rakúsku a nemecku. tel.:
0948 997 166.

• Hízók eladók Nemesócsán
140-150 kg, ár: 1,70 €/kg.
Tel.: 0907 209 821.
• Predám sústruh SV18RA.,
Tel.: 0903 315 591.

úJSzüLÖttEK:
Sulinka Sebastián (Komárom); Kolláriková Amira (Ga-

lánta); Benjánová Miroslava (Komárom); Bartakovics To-
máš (Komárom); Herda Norbert (Kava-Agyagos); Kršte-
nanský Zdenko (Komárom); Kezesová Nela (Naszvad);
Pintér Marián (Pered); Palas Edmond (Komárom-Harcsás);
Križan Vivien Viktória (Nemesócsa); Viczena Ármin (Ne-
mesócsa); Balán Miloš (Érsekújvár); Tuška Dalma (Komá-
rom); Bátki Lilla (Hetény); Kaszab Zsombor (Bátorkeszi);
Csölleová Sofia (Marcelháza); Juhász Zsófia (Komárom-
füss); Rovács Ádám (Kava); Lakatos Krisztián (Madar);
Halasiová Tia (Ekel); Csóka Jozef (Ógyalla); Bilko Mark
(Komárom); Barát Bence és Bálint (Dunaradvány)

ELHUnytAK:
Molnárová Oľga (71) Gúta; Gubicza Imre (84) Csalló-

közaranyos; Lelovičová Kristína (84) Ekel; Fördős Gábor
(77) Gúta; Vörösová Alžbeta (67) Szentpéter; Mészárosová
Irena (88) Keszegfalva;  Gálová Gabriela (81) Marcelháza;
Józová Viola (68) Keszegfalva; Csóková Helena (73) Cser-
hát; Krnáč Ján (53) Szentpéter; Sztoláriková Irena (81)
Komárom; Balla Imre (66) Komárom; Vašák Margit (75) 
Őrsújfalu; Sárkány Margit (83) Komárom; Herda Jaroslav
(76) Komárom; Deminger Ladislav (76) Komárom; Maza-
nová Magdaléna (75) Komárom; Melišová Mária (92) Ko-
márom; Nagyová Alžbeta (82) Komárom; Koczian Ivan (73)
Komárom; Besztro Štefan (85) Komárom; Ábrahámová
Alžbeta (89) Komárom; Zámbó Július (81) Komárom; Anya-
lai Mikuláš (40) Gúta

HázASSágot KÖtÖttEK:
Vörös Zsolt és Nagy Zsuzsa (Komárom)
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Havetta Leyla
Udvard

(2900/50)

Šajbenová Amira 
Komárom
(2700/47)

Vadkerti Réka
Gúta

(3750/53)

Benyó Dianka
Naszvad
(3700/51)

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel 
szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., 
vagy  INNOVTRADE s.r.o., Kostolné nám. 32,  946 03 Kolárovo. 
A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.





Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a gúta melletti
csergőn (Čergov), nyu-
godt, csendes környe-
zetben. tel.: 0917 627
033.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hisz hazánk nekünk a végtelenség."

Fájó szívvel emlékezünk 
drága szüleinkre, nagyszülőkre 

és  dédszülőkre
Beke Lászlóra és Beke Eleonórára 

- szül. Jakab Megyercsen
haláluknak 29. illetve 10. évfordulóján.

Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek egy
néma pillanatot. Emléküket örökké őrző családjuk.

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. tel.: 0903 429 427.

„Már egy éve pihensz a néma hant alatt,
Temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.“
Fájó szívvel emlékezünk január 8-án, 

halálának első évfordulóján 

Natkai Lászlóra.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a
szomorú évfordulón.

Szeretett felesége, fia Laci 
és lánya Marika családjaikkal.

Nagymamám 

Balogh Teréz 
halálának 1. évfordulója emlékére:

„Annyi mindent megtett értünk, óvott, féltett, szeretett.
Ennél többet sosem kértünk, hisz már nem is lehetett.
Nem vártunk mi sosem tőle ajándékot, kincseket,
Ő maga egy nagy csoda volt, hogy közöttünk élhetett.
Most is érzem, ahogy keze betegen is simogat,
S óriási fájdalmában maga mellé hivogat.
Mindenemet odaadnám, ha még ma is élhetne,
S ne létezne soha semmi, amitől ő félhetne.“

Sok szeretettel emlékezik 
unokája Dominika és az egész családja.

„Most felnézek és kinyitom az eget.
Még egy percre, hogy elmondjam Neked,
Hogy megnyugtassalak, nem vagyok árva,
Mert itt  vagy velem, a lelkembe zárva,
S most én őrizlek, védelek,
Míg felettem is elszállnak a hűtlen évek.
S mielőtt bezárulna az ég,
Még két szót felkiáltanék,
Mit ritkán mondtam, azután elengedlek.
Apu szeretlek!“

Édesapám Balogh Sándor 
halálának 1. évfordulója emlékére sok szeretettel 

lánya Dominika és az egész családja.

Megemlékezés
„Hiába múlnak az évek,
Szívünkben őrizzük drága emléked.
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek.
A mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
január 3-án, 

halálának 15. évfordulóján 

Kovács Andrásra (Martos).

Emlékét örökké őrzi felesége Éva és családja.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él s örökké ott marad.“

Fájó szívvel emlékezünk 
január 7-én, 

halálának 1. évfordulóján 

Mgr. Ehrenberger Juditra.
Szerető családja.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 

5. évfordulóján 

Károlyi Józsefre
(Csicsó).

Szerető családja és rokonság.
„Szeretetét szívünkben őrizzük.“

Fájó szívvel emlékeztünk 2014. 
január 5-én, halálának 1. évfordulóján 

Huszárik Ferencre
(Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége 
és családja.

Ďakujeme všetkým priateľom, známym, ktorí si
spolu s nami spomínajú na nášho drahého 

Františka Huszárika, 
ktorý nás opustil náhle pred rokom 5. januára.

Manželka s rodinou.

„Könnyes szemmel  emlékezünk rád,
Eltelt egy év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk 

ifj. Horváth Bélára 
Nagykeszin, 

január 10-én, halálának 1. évfordulóján.
Örökké gyászoló édesapja 
és testvérei családjukkal.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet odaadó segítségü-
kért Dr. Bulajcsík körzeti orvosnak, Dr. Zsapko-
vának, Dr. Rosinskának az onkológiai osztály ve-
zetőjének és kollektívájának  

Hörömpöli József ellátásáért. 
Köszönjük mindazoknak, akik december 28-án 
elkísérték utolsó útjára. 

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik december 27-én
a drága szerettünket 

Deminger Lászlót 
elkísérték utolsó útjára 

a komáromi református temetőbe,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik december 28-án 
a drága szerettünket 
Döme Vincét

elkísérték utolsó útjára 
a nemesócsai temetőbe,

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család.

„Hirtelen halálod
Nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted 
Szívünkben örökké élni fog.“

Fájó szívvel emlékezünk január 11-én,
halálának 1. évfordulóján 

Slovák Vladimírra 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzi: lánya, fia és unokái.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Ajándékozzon régi emlé-
keket! Régi videókazetta
DVD-re mentése (családi
videó, szalagavató, es-
küvő stb.) 8 euróért. Bő-
vebb infó: 0908 585 544
vagy videomento@gmail.
com email címen.

• Henteseket keresünk észak-
németorszégi húsüzembe -
német bejelentés, lakhely, ki-
utazás megoldott. Tel.: 0036/1
299 0286, 0036/1 780 9456.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.

• nem banki hitelek, egze-
kúció és más tartozások
rendezésére. tel.: 0907 235
125. 
• Eladók leválasztott manga-
lica malacok 50 €/db. Tel.:
0918 872 275.

• Kiadó 2-szobás lakás 3 te-
rasszal, KN-ben a Kis Ér so-
ron, ár 290 € rezsivel. Tel.:
0915 880 861.
• Čarda pri Váhu prijme ku-
chárov a pomocné pracovné
sily do kuchyne. Tel.: 0908
023131.
• Eladó disznóvágásra fel-
szerelés (hurkatöltő, kések,
húsdaráló). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0904 268 267.

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

Plasztablakok szerelése és
szervizelése. Montáž a
servis plastových okien.
Tel.: 0918 262 260.

Redőny – ablak
Servis

okná – rolety
0908 581 797.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor

MEgHíVó
A cukorbetegek Komáromi Alapszervezete  - Dia-

Kom Komárno szeretettel értesíti tagjait, hogy ja-
nuár 14-én, 13.30 órakor évzáró taggyűlést tart a
Kossúth téri nyugdíjasok Klubja termében, melyre
szeretettel meghívja a tagokat és minden cukorbe-
teget. priska Rigóová

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

„Álmodjátok, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíveteket bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind a tiétek legyen.“

Január 9-én ünnepli  9. születésnapját  
és január 13-án névnapját  

Tóth Veronika  
és január 7-én névnapját 
Tóth Attila Gútán. 

E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik őket:  testvérük Enikő és az egész
család.

Gyorskölcsönök, cím:
Župná 14., Komárno (Alli-
anz épülete), 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

Eladó faragott, komplett
ebédlő (nagytálaló, kis-
tálaló), vitrin, asztal szé-
kekkel (1920-as évekből)
igényeseknek. tel.: 0903
750 580.
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V utorok 7. 1. predpo-
kladám v našom regióne
premenlivo a teplo, ob-
lačno, zrána možnosť sla-
bého dažďa. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od + 5 do + 7  C̊, denná
teplota od  + 7 do + 9  C̊. Slabý  JV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V stredu 8. 1. predpokladám v
našom regióne podobne ako v
utorok, oblačno ale bez zrážok.
Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C,
cez deň od + 7 do + 9  ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 9. 1. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, polooblačno
a  bez zrážok. Nočná teplota od + 4 do + 6
̊C, cez deň od + 6 do + 8  ̊C. Slabý V vietor
do 2 - 4 m/s. (od  7 – 14 km/h.) 

V piatok 10. 1.  predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, oblačno a len
malá pravdepodobnosť slabých prehánok.
Nemerateľné množstvo vlahy. Nočná teplota
od + 2 do + 4  ̊C, denná  teplota od + 6 do 

+ 8  ̊C, k večeru a v
noci ochla-

d z ova n i e .
Slabý Z vietor

do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)  

V sobotu 11. 1 predpo-
kladám v našom re-
gióne v noci o niečo
chladnejšie, polojasno a

bez zrážok. Nočná te-
plota od 0  do + 2  ̊C,
denná teplota od + 5

do + 7  ̊C. Slabý  J vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nedeľu 12. 1. predpokladám v našom
regióne stále dosť teplo,  polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od  - 1 do + 1  ̊C, cez
deň od + 4 do + 6  ̊C. Slabý JV vietor do 2 -
4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nasledujúcom týždni  očakávam spo-
čiatku pokračovanie teplého počasia, asi od
16. 1. až ku koncu obdobia ochladzovanie,
skoro už k normálu.

Predpoveď počasia 7. 1. 2014 - 12. 1. 2014

Prenájom osvetlenej plochy 
s rozmermi 200x100 cm

pri hlavnej ceste do Komárna, 
na Vážskom moste. 

Kontakt: Milan Horváth, 0905 327 274
E-mail: horvathvlado@yahoo.com

Chceli by Ste hrať v divadle?
Vyskúšať si, aké je to byť hercom?

Stať sa aspoň na chvíľu niekým iným, postavou 
z fiktívneho sveta divadelnej hry?

V tom prípade je práve pre Vás
určený novovznikajúci ochotnícky
divadelný súbor v Komárne, ktorý
zakladá a povedie profesionálna
divadelná režisérka Mg A. Si-
mona Nyitrayová.

Príďte na konkurz do súboru 20. 1. 2014 
o 15:30-17:30 do knižnice na Palatínovej ulici. 
Kontakt: s.nyitrayova@seznam.cz

TEŠÍME SA NA VÁS!

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v na-
šom meste vydala Kalendárium vý-

ročí osobností a udalostí okresu Ko-
márno na rok 2014. Sú v ňom formou bi-
bliografického slovníka zachytení
najmä jubilujúci ľudia, ktorých život sa
nejakým spôsobom viaže k nášmu re-
giónu, napríklad tu sa narodili, pôsobili,
zomreli a podobne. ide o vedcov, umel-
cov, lekárov, pedagógov, ekonómov a
osôb ďalších profesií. teda sú to osob-
nosti, ktoré pre náš región niečo vyko-
nali, alebo po sebe čosi zanechali.

ĽUDiA S pEČAťoU tVoRiVoSti
Zostavovateľke slovníka Eve Ďurčovej

sa tentoraz podarilo získať, zhromaždiť a
zdokumentovať vyše tristo zaujímavých i
podnecujúcich faktov. Je ich toľko, že by sa
nám ani pri najlepšej vôli nepodarilo uviesť
všetky, preto tak robíme iba náhodne.

Napríklad v Kameničnej sa pred 75
rokmi narodil zakladateľ detašovaného
pracoviska Slovenskej technickej univer-
zity Koloman Vincze a pred 85 rokmi v Ze-
mianskej Olči historik Juraj Žudel. Okrúhle
55. narodeniny si pripomenie člen sku-
piny Elán, komárňanský rodák Peter Farn-
bauer a sedemdesiatiny slovenský fyzik
Štefan Lányi. Spomenieme aj jubilantov,
ktorí však už nie sú medzi nami – po-
predného fotografa Karola Vlčka a uzná-
vaného rybárskeho odborníka Vojtecha
Geczőa.

ČoSi z HiStóRiE
Pred 275 rokmi sa narodil maďarský

básnik Dávid Baróti Szabó a pred dvesto
rokmi hudobný skladateľ Béni Egressy.
Slovenský národný buditeľ Ľudovít Jaro-
slav Šulek zomrel v Komárne pred 165 a
maďarský románopisec, miestny rodák
Mór Jókai pred 110 rokmi, avšak v Buda-
pešti.

Starší z nás si ešte azda budú pamätať
hlas slovenskej speváčky Tatiany Hubin-
skej, ktorá sa síce narodila v Paríži, ale od
roku 1946 žila v Komárne, kde aj maturo-
vala. Roku 2014 si ju budeme môcť pripo-
menúť dvakrát, veď sa narodila pred se-
demdesiatimi a zomrela pred pätnástimi
rokmi. Podobne aj ďalší jubilanti si zaslú-
žia naše uznanie – živí úctu, mŕtvi spo-
mienku.

gyMnáziUM 365-RoČné
Komárňanské katolícke gymnázium ako

školu jezuitského rádu založili roku 1649,
teda pred 365 rokmi. Športovci v sídle
okresu si azda pripomenú 115. výročie fut-
balovej jednoty KFC a folkloristi zasa 55.
jubileum súboru Dunaj. Pred storočím,
presne 8. novembra 1914, otvorili želez-
ničnú trať Komárno – Kolárovo, ktorá však
už neslúži svojmu účelu. Pred 25 rokmi
zasa zorganizovali v našom meste prvý
modlitebný deň za maďarského biskupa a
pred desaťročím vznikla Selyeho univer-
zita. 

Z kalendária zostaveného Evou Ďurčovou
nám prichodí zaznamenať aj jednu tragickú
udalosť: Dňa 20. januára 1974, okrúhle pred
štyridsiatimi rokmi, lavína zasypala a
usmrtila desiatich študentov komárňanskej
Strednej priemyselnej školy strojníckej, ako
aj jedného učiteľa a jeho syna.

MoHLA By Byť AJ oSLAVA
Obyvatelia Hurbanova a Duloviec si roku

2014 môžu pripomenúť 685. výročie prvej
písomnej zmienky o ich usadlosti. Ďalšie
výročia sú zoradené takto: Zlatná na Os-
trove – 920., Veľké Kosihy – 780., Nesvady
– 745., Bohatá (dnes mestská časť Hurba-
nova) 610. výročie. Okrúhle pred šesťde-
siatimi rokmi Dedinu Mládeže vyhlásili za
samostatnú obec.

fb

Na SPŠ v Komárne sme sa
aj my rozhodli pomôcť tým,
ktorí sa nenarodili pod šťast-
nou hviezdou a žijú v núdzi,
alebo vyrastajú bez rodiny.

V predvianočnom čase sme
preto v škole zorganizovali
dve zbierky.Tento rok sme sa
rozhodli obdarovať deti ko-
márňanského detského do-
mova a našich spoluobčanov
v núdzi.

Pracovníčkam Mestského
úradu v Komárne sme odo-
vzdali 6 vriec zachovalého
šatstva.

Pre malých obyvateľov Det-
ského domova v Komárne
naši študenti pripravili zbierku
hračiek, knižiek, školských po-
trieb, ale aj šatstva. Hoci to
boli prevažne použité veci,
študenti ich nosili s radosťou,
lebo vedeli, že budú v dob-
rých rukách malých obyvate-
ľov Detského domova. Touto
cestou sme sa snažili podpo-
riť a urobiť radosť tým, ku kto-
rým osud nebol štedrý.

Poďakovanie patrí kaž-
dému, kto zbierky podporil,
najmä študentom a ich rodi-
čom, ale aj pedagógom a pra-
covníkom školy, ktorí sa na
realizácii zbierok aktívne po-
dieľali.

Mgr. Alica Ladek

Známi jubilanti, vzácni ľudiaPredvianočná charita
na SPŠ v Komárne

ornitológ phDr. Mirko Bohuš aj
tentoraz s nádejou očakáva

budúcu jar. tento komárňanský
rodák a pedagóg prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave prežíva všedné
dni v nádeji, že najbližšia jar mu
prinesie príjemné prekvapenie.
poďme však na vec z druhého
konca...

KRUŠný VtáČí oSUD
Ornitológ Bohuš má v ríši operen-

cov svojho miláčika. Je ním krakľa
belasá – sťahovavý vták podobný
kavke. Donedávna bol tento lietavec
prirodzenou súčasťou chotárov do
300-metrovej nadmorskej výšky. Od-
haduje sa, že zhruba pred polstoro-
čím na Slovensku žilo okolo päťtisíc
párov kraklí. Lenže ako pribúdali
roky, tak ubúdali tieto vtáky, až sa ich
počet dostal k nule. Príčinou rapíd-
neho poklesu boli viaceré civilizačné
zásahy človeka, najmä však úbytok

bútľavých vŕb, v útrobách ktorých
kraklie páry nachádzali útočisko aj
pokoj na reprodukciu kŕdľov.

nEnAŠLi cEStU nA oStRoV
Ornitológa Bohuša tento nelicho-

tivý stav síce trápil, no nesotil do le-
targie. Vďaka Bratislavskému ochra-
nárskemu združeniu, ktoré obhos-
podaruje 250-hektárový Veľkolélsky
ostrov pri Zlatnej na Ostrove, dal
zhotoviť tridsať vtáčích búdok, ktoré
začiatkom jari roku 2011 rozvešal na
desať až pätnásť metrov vysoké vŕby
a topole. Že to bol slušný horole-
zecký výkon potvrdia všetci, čo orni-
tológa s napätím sledovali zo zeme.
Malé žlté domčeky ešte vystlal dre-
venou drťou, aby čo najviac pripo-
mínali vnútro bútľavých vŕb.

Nový domov bol teda pripravený,
no krakle na ostrov neprileteli. Ne-
našli si sem cestu v prvú jar, ani v
dvoch nastávajúcich rokoch. Do vy-
snívaného vtáčieho raja jednoducho

netrafili napriek tomu, že v týchto lo-
kalitách dávnejšie hojne hniezdili.
Zato búdky prázdne nezostali – ob-
sadili ich vrabce, škorce a brhlíky,
do niektorých sa nasťahovali srdnaté
a nebezpečene štípajúce sršne.
Teda aspoň čosi.

náDEJ zoMiERA poSLEDná
Krakľa belasá sa v rámci Slo-

venska najdlhšie udržala v našom
regióne. Roku 2004 v okolí Hurba-
nova a Martoviec hniezdili ešte štyri
páry, roku 2010 už iba jediný a zdá
sa, že aj posledný. Znamená to, že
krakľa u nás, podobne ako v dru-
hých okolitých krajinách, úplne vy-
hynula? – pýtame sa, no Mirko Bo-
huš nás opravuje v optimistickom du-
chu: 

- Ja by som to povedal ináč: že v
ostatných troch rokoch nebolo na na-
šom území pozorované ani jedno
hniezdenie tohto vtáka. To však ešte
nemusí znamenať úplný koniec

krakle, veď v prírode sa vyskytli prí-
pady, keď nejaký živočích akoby vy-
hynul, no po čase sa vrátil do svojich
starých lokalít.

Ornitológ Bohuš bude teda opäť
úpenlivo čakať na prelom apríla a
mája, keď k nám v minulosti prilieta-
vali z Afriky krakle aj iné operence.
Za svoju vytrvalosť by si zaiste za-
slúžil príjemné prekvapenie v po-
dobe kraklieho prírastku. Dodajme,
že tomu by sa bezpochyby potešili aj
ostatní milovníci južanskej prírody.

fb

Vyhynutý, či iba stratený operenec?

zo strechy Domova dôchodcov chcela skočiť klientka,
ktorá má syna v nemocnici. Dráma mala šťastný ko-

niec.

Zdravotná sestra, manžel jej kolegyne, hasiči a záchranári
zachránili život klientke Domova dôchodcov, ktorá chcela
skočiť zo strechy.

Dráma so šťastným koncom sa odohrala v Domove dô-
chodcov v Klížskej Nemej vo štvrtok podvečer. Klientka (53)
vyliezla z okna v podkroví na 2. poschodí na strechu do-
mova. Tam hrozila, že skočí dole. Tvrdila, že jej syn je po do-
pravnej nehode a preto ju nemohol prísť navštíviť počas
Vianoc.

„Zdravotnej sestre sa podarilo klientke priviazať uterák o
ruku a spolu s manželom vrchnej sestry ju držali na streche,
pokým neprišli hasiči z Kolárova. Nebyť ich rýchlemu a roz-
vážnemu konaniu by udalosť mohla mať tragický koniec,“ po-
vedala pre Čas.sk starostka Klížskej Nemej Rozália Szalay.

„Záchranári pacientku previezli do nemocnice v Komárne,“
povedal Jozef Minár z operačného strediska záchranárov.

Zdroj: cas.sk

Dráma so šťastným koncom v domove dôchodcov:

Klientku zachránili 
pred skokom zo strechy

pre väčšinu z nás znamenajú Vianoce rodinnú pohodu v kruhu najbližších,
oddych od bežných povinností, odpočinok, dostatok dobrého jedla a

darčeky. Vianoce sú ale aj časom na zamyslenie sa. Je to čas pre dušu i
srdce. Čas, keď my ľudia máme k sebe trošku bližšie. Je to čas rozjímania a
rozdávania sa, čas na charitu.

0905 489 059

Lakatos László, Európa udvar 
Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

"B" kategóriás 
képzések 
és továbbképzések

Bővebben:
www.autoskolaelan.sk

Újévi akció



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 13.30 Vágtass velem! 14.00 Életművész 14.55 Rex felügyelő
15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Pá-
rizsi helyszínelők 21.15 Van képünk hozzá! 22.10 ESTE 22.45 Híradó,
sport 23.10 Gyilkosság 23.55 Rex felügyelő

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou
17.05 Segítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry
Teszvesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény
farm 19.30 Kalandozás Andyvel 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a
világ 21.15 Fantastic Places Alcudia – Mallorca 21.10 Heartland 21.55
A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30 Zebra 9.50 Virágzó Magyarország
10.10 Doc Martin 11.00 Vivát Benyovszky! 12.00 Híradó 12.25 Kíván-
ságkosár 14.20 Éretlenek 14.50 Voyager 15.30 Visszatérés Benyovszky
szigetére 16.30 Térkép 17.00 Capri - Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Kisváros 20.00 Doc Martin
20.50 A névtelen vár 21.55 Hírek 22.00 Sport 22.10 Lottózsonglorök
Ang.–ír fil m 23.35 Kultikon 23.55 W. Shakespeare: Lear király.

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Asztrovilág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 142.
14.00 Tények 14.30 Aktív 15.00 Shoppingkirálynők 16.00 Csapdába
csalva 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-
rosszban 21.30 Felkoppintva Amerikai vígjáték. 23.50 Zsaruvér

7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.55 Jóbarátok 10.15 Top Shop 11.50
Asztroshow 12.50 Ízes életek 13.05 Apa-csata 13.30 Reflektor 13.45
Havazin 14.10 Éjjel-nappal Budapest 15.10 Fókusz 15.40 Dél királynője
16.35 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.25
Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Glades
23.10 XXI. század 23.40 Africa Race – Irány Dakar!, 23.50 Reflektor

10.00 Vacsoracsata 11.00 Segítség, bajban vagyok! 12.00 A gyanú
árnyékában 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretok és rivá-
lisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry le-
gújabb kalandjai 18.00 Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban vagyok!
20.00 Taxi 2. 22.00 Agymenők22.30 Barátok közt

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot: A sárga írisz 16.35 Columbo 18.10 Jim szerint a világ19.00
Hír24 19.35 Columbo 21.05 A kert végében. Kanad. film 22.50 A hi-
degsebész 23.50 Dallas

VIASAT

8.20 A médium 9.10 Esküdt ellenségek 10.05 Gyilkos számok 10.55
Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítok I 12.55 Szí-
vek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.50 CSI: A helyszínelők
15.45 Nyomtalanul 17.30 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 19.20 Jó-
barátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Frequency Am. akci-
óthriller 23.35 Esküdt elleségek: Bunös szándék 

7:00 Motormagazin 7:30 Francia foci 9:30 Olasz focimagazin 10:00
Brazil foci Vitória – Cruzeiro 12:00 FIM Magazín 13:00 Svéd jégko-
rong Brynäs IF – MODO 15:00 Válogatott focimeccs Ukrajna – Fran-
ciaország 17:00 Sólyomszem – teniszmagazin 18:00 Francia foci St.
Etienne – PSG 20:00 Olasz foci Juventus - AC Miláno 22:00 Váloga-
tott focimeccs Svédország - Portugália

STV :1
7.45 Medicopter 117 . 8.35 Hírek, sport 9.35 Szlovákia 2013-ban 10.25
A peches lány Mesejáték 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja 13.55 Építs
házat, ültess fát 14.30 Gasztrokalauz 15.10 Asija választása 16.00 Hír-
adó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Geo riport 17.45 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Senki sem tökéletes
21.20 Grand Hotel. Sp. film 22.35 Különleges egység 23.15 Szlovákia
elhíresült bunügyei 23.40 Medicopter 117

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Madagaszkár 9.50 A múzeumok titkai 10.35 A
tátrai csúcsok története 11.25 Autószalon 11.55 Élo körkép 12.30
Folklórmusor 13.00 Mont Oriol. Tévéjáték. 14.35 Família 15.05 Szepesi
Jeruzsálem 15.30 Egyházi magazin 16.00 Dal anyámnak 16.25 A tu-
domány Európában. 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek
magyarul 18.00 A világ lovasai 18.30 Lakáskultúra 18.45 Esti mese
19.00 Lolka és Bolka 19.55 Hírek 20.00 Ufók. Orosz dok. fil m 20.50
Rendelo 21.30 Hírek, sport 22.00 A nagy birodalom Am. tört. film

MARKÍZA

8.30 Szomszédok 9.45 Rex felügyelő 11.20 Cobra 11 12.15 NCIS: Los
Angeles 13.05 Doktor House 13.55 Monk 15.15 Egyrol a kettőre
15.40 Két pasi – meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Szom-
szédok 19.00 Híradó 20.30 Feleségcsere 21.35 Az anyós 22.40 Két
pasi – meg egy kicsi 23.05 NCIS X.

JOJ
7.05 Hull a pelyhes 8.30 Rendőrségi szállító 10.20 Véletlen. vígjáték
12.10 Egy ropi naplója Am. film 14.00 Dr. Csont 14.50 Csalók III. 15.45
CSI: Miami helyszínelők 16.10 Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Szójáték
18.15 A klán – Jóban-rosszban 19.00 Híradó 20.20 Végtelen világ.
22.10 Castle 23.00 Az ember gyermeke sci-fi thriller

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Hrvatska kronika 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal Sü-
tőtök 14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.25
Jövo-idoben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89
21.05 Bábel – Hesnával a világ 22.05 Az ESTE 22.40 Híradó 23.05
Summa 23.30 KorTárs 

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.05 Segítség
kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry Teszvesz városa
18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény 19.35 Kalandozások
Andyvel 20.00 Híradó 20.45 Kasza, kapa, fakanál 21.10 Heartland 21.20
A következo! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38- as hajón

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Közbeszéd 9.35 Sportaréna 10.05 Doc Martin 10.55 A
névtelen vár 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 A nap vendége
14.30 Éretlenek15.00 Múzeumtúra 15.30 Jó boroknak szép hazája
16.30 Térkép 17.00 Capri 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbe-
széd 19.05 Kisváros 20.00 Doc Martin 20.50 Megtörtént bűnügyek
22.00 Hírek 22.05 Dunasport 22.10 Vénusz szépségszalon. Fr. fi lm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50
Asztrovilág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények
14.30 Aktív 15.00 Shoppingkirálynok 16.00 Csapdába csalva 17.00 Hal
a tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-rosszban 21.30
Superbad – avagy miért ciki a szex? Am. vígjáték 23.40 A médium 

7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.30 Reflektor 10.00
Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20 A
Muzsika tv bemutatja 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.40
Dél királynője 16.35 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok
közt 21.35 Szulejmán 22.50 Házon kívül 23.20 Africa Race – Irány
Dakar! 23.30 Reflektor 23.50 Ripley és a maffiózók thriller

13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Ba-
rátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul
19.00 Segítség, bajban vagyok! 20.00 Taxi 3. Fr. akcióvígkáték 22.00
Agymenők 22.30 Barátok közt 23.00 Híradó 23.30 Életre-halálra 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirot 16.35 Columbo 18.10
Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Rekviem egy hullócsil-
lagért 21.05 Downton Abbey 22.30 Rózsák harca 23.30 Miss Fisher
rejtélyes esetei 

VIASAT

7.30 A médium 8.20 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
10.05 Gyilkos számok 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye
11.55 ÁlomÉpítők 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők
14.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyomtalanul 17.30 Gyilkos számok
18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Frequency akcióthriller 23.35 Esküdt elleségek: Bunös szándék 

7:00 Svéd jégkorong Brynäs IF – MODO 9:00 FIM magazin 10:00 Válo-
gatott focimeccs Svédország – Portugália 12:00 Olasz foci Verona -
AC Miláno 14:00 Olasz foci Juventus – Lazio 16:00 Adrenalin sportok
16:30 Corgoň liga Myjava – Slovan 18:30 Hoki 20:30 Olasz focimaga-
zin 21:00 Spanyol szuperkupa Atlético - FC Barcelona

STV :1
7.15 Medicopter 117 8.05 Hírek 9.15 Csalók akcióban 9.45 Geo riport
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.15 Asija vá-
lasztása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Geo riport: Laeticia
és a farkasok 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek, időjárás 20.20 Kandahár Orosz akciófilm 22.00 Maraton
életre halálra. Am. thriller

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek 9.00 Ufók 9.45 A világ lovasai 10.15
Dal anyámnak 10.40 Fókusz 11.25 Rendelő 12.00 Élo körkép 12.25 Folk-
lórműsor 13.00 Aranyhal 14.00 Édes anarchia Vígjáték 15.30 Szlovákok
a nagyvilágban 15.55 Magyar magazin 16.25 Energetika 16.45 Fókusz
17.30 Hírek 18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese
19.00 Lolka és a Bolka 19.30 Senki nincs otthon 19.55 Hírek 19.55 Portré
20.55 Régmúlt idok nyomában 21.30 Hírek 22.00 Gyengéd barbár

MARKÍZA

8.30 Szomszédok 9.45 Feleségcsere 10.50 Rex felügyelő 11.45 Cobra
11. 12.45 NCIS: Los Angeles 13.35 Doktor House 14.25 Monk 15.15 Egy-
rol a kettőre 15.40 Két pasi – meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00 Híradó
17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.30 A nagy nap Am. filmvígjáték
22.05 Két férfi – megy egy kicsi . 22.30 NCIS 23.25 Cobra 11.

JOJ

7.10 Da Vinci 7.45 Szójáték 8.25 Bírósági akták 9.15 Bírósági akták
10.05 Szélsőséges esetek 11.00 gordon Ramsey 12.45 Topsztár 13.10
Castle 14.00 Castle 15.40 Csalók 15.45 CSI: Miami helyszínelők 16.30
Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Szójáték 18.15 A klán – Jóbanrosszban
19.00 Híradó 20.20 Végtelen világ K. 22.10 Castle 23.00 Castle 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Különleges
mentőalakulat 14.40 Rex felügyelő 15.30 A múlt fogságában 16.20
Híradó+ 16.35 Az élet sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás
20.20 Majd, ha fagy! vígjáték 22.20 Az este 22.55 Híradó 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou
17.10 Segítség kacsaszárnyakon 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry
Teszvesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Mese 19.20 Napfény
19.35 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10
Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek...

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Petőfi Sán-
dor 9.05 Közbeszéd 9.30 Akadálytalanul 10.00 Doc Martin 10.50
Megtörtént bűnügyek 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Éret-
lenek 15.00 Gyógyító természet 15.30 Neve is van. Budapest 16.30
Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Közbeszéd 19.05 Kisváros 20.00 Doc Martin 20.50 Sipsirica
21.45 Hírek 21.50 Dunasport 22.00 Szamárköhögés Magy. fil m

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Asztrovilág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shoppingkirálynok 16.00 Csapdába csalva
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet 20.35 Jóban-rossz-
ban 21.30 Kémjátszma Am.–ang. krimi.

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.30 Reflektor 10.00 Top Shop
11.45 Asztro-show 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20 Egész-
ségKalauz 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.40 Dél ki-
rálynője 16.35 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.35
Rendőrakadémia 2. 23.25 Africa Race – 23.35 Reflektor

11.00 Segítség, bajban vagyok! 12.00 A gyanú árnyékában 13.00 Az
örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt
16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00
Segítség, bajban vagyok! 20.00 Taxi 4. 22.00 Agymenok 22.30 Ba-
rátok közt. 23.00 RTL II híradó 23.30 Életrehalálra 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirot: Az itáliai nemes
esete. Ang. krimi 16.35 Columbo 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24
19.35 Columbo 21.05 Dolmen – Rejtelmek szigete 22.55 Downton
Abbey

VIASAT

7.30 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 10.05 Gyilkos
számok 10.55 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítők 12.55 Szívek szál-
lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyomtalanul 17.30 Gyilkos szá-
mok 18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy
kicsi 21.20 A katona. Am.–ang. akciófi lm

7:00 Alpari Match Cup 8:00 Corgoň liga Myjava-Trnava 10:00 Olasz
foci AS Róma – Verona 12:00 Motormagazín 12:30 Francia foci Mo-
naco – Montpellier 14:30 Afrikai foci Algéria - Burkina Faso 16:30
Olasz foci Juventus – Lazio 18:30 Motormagazín 18:55 Svéd jégko-
rong AIK - HV71 21:25 Olasz foci Lazio - Genova

STV :1
7.20 Medicopter 117 8.10 Hírek 9.10 Csalók akcióban 9.45 Geo-riport
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim 15.15 Asija vá-
lasztása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Geo riport 17.15
Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.20 Szerelem a fjordoknál: Búcsú Hannától. Ném. fil m 21.50 Ri-
porterek 22.15 A jó zsaru Ang. krimi

STV :2
10.10 Magyar magazin 10.40 Évekkel ezelőtt… 11.05 Fókusz 11.55
Élo körkép 12.30 Koncert 13.15 Éjszaka az archívumban 14.25 Ha el-
fogy a levegő 15.00 Idősebbek klubja 15.25 Hallássérültek tévéklubja
15.55 Roma magazin 16.20 Romaportrék: Lajos 16.45 Fókusz 17.30
Hírek 18.00 Kölyökállatok a ZOO-ból 18.25 Természetbarát 18.45
Esti mese 19.30 Senki nincs otthon 19.55 Hírek 20.00 Kockázatos
műszaki műveletek 21.30 Hírek 22.00 Lámpa alatt 23.50 Dakar-rali

MARKÍZA

8.30 Szomszédok 9.45 Az anyós 10.50 Rex felügyelő 11.50 Cobra
11. 12.45 NCIS: Los Angeles 13.40 Doktor House 14.25 Monk 15.15
Egyrol a kettőre 15.40 Két pasi – meg egy kicsi 16.05 NCIS 17.00
Híradó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.30 Fele-
ségcsere 21.35 Az anyós 22.35 Két pasi – meg egy kicsi 23.00 NCIS 

JOJ

7.40 Szójáték 8.20 Bírósági akták 9.15 Bírósági akták 10.05 Szélső-
séges esetek 11.00 Ramsay konyhája 12.00 Híradó 12.45 Topsztár
13.10 Castle 14.00 Dr. Csont 14.50 Csalók 15.45 CSI: Miami helyszí-
nelők 16.30 Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Szójáték 18.15 A klán -
Jóban-rosszban 19.00 Híradó 20.20 Végtelen világ 22.10 Castle
23.00 Hantahíradó 

SZERDA, január 8 CSÜTÖRTÖK, január 9

TVműsor január 7 - január 12
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

KEDD, január 7
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Programajánló

horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19

Munkahelyeden most nagyon zava-
ros a helyzet, ezért még akkor se
engedd ki a dühödet, amikor néhány
rosszakaród lebukik.

bIKA - Iv. 20. - v. 20.
Munkahelyeden lelkiismeretes mun-
kádnak köszönhetően nemcsak szó-
beli dicséretben részesítenek, ha-
nem anyagi jutalomban is.

IKrEK - v. 21. - vI. 21.
A következő napokban meg kell hoz-
nod egy nehéz döntést, kockáztass,
hidd el, megéri majd! A hétvégén
nem sok időd lesz pihenésre!

rÁK - vI. 22. - vII. 22
Nehéz feladat egyszerre óvatosnak
és nyitottnak maradni, de nem lehe-
tetlen. De ha megvalósítod elhatáro-
zásodat, tekintélyed nőni fog!

OrOSZLÁN - vII. 23. - vIII. 22
Ismét szorgalmasan dolgozol a jó

ügyön, ráadásul mások érdekeit
szem előtt tartva. Sajnos azonban a
hét közepén néhányan felbosszan-
tanak hazugságaikkal.

SZűZ - vIII. 23. - IX. 22
A rosszindulatú pletykák ellenére
karrieredet a napokban felettes erők
segítik! Szombaton utazz el, környe-
zetváltozásra van szükséged.

MérLEG - IX. 23. - X. 22
A héten több figyelmeztető jelet küld
szervezeted, ne hagyd őket figyel-
men kívül! Sőt, bármennyire is ne-
hezen szánod rá magad, menj el or-
voshoz, ha szükséges.
SKOrpIÓ - X. 23. - XI. 21.

Anyagi egyensúlyod helyreáll. Ko-
moly üzleti sikerekre számíthatsz ba-
rátságos természetednek és kiváló
esztétikai érzékednek köszönhetően.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Magabiztos és jókedvű leszel. Alko-

tókészséged mindig fejlett volt, de
most olyan szorgalommal társult,
ami meghozza a várva várt ered-
ményt.

bAK - XII. 22. - I. 19.
Legyél önállóbb! Továbbra is az a
helyes, ha minden döntésedet meg-
fontolod, de ez nem jelenti azt, hogy
mások elgondolása szerint kell él-
ned az életedet.

vÍZöNTő - I. 20. - II. 18.
Még több feszültség várható. Mun-
kahelyeden még a szokásosnál is
nagyobb vitákra számíts, főként, ha
háztartásbeliként tevékenykedsz.

hALAK - II. 19. - III. 20.
Személyes fejlődésed érdekében fel-
tétlenül meg kell hoznod néhány ne-
héz döntést. Hangoskodás, szemé-
lyeskedés helyett mondd el nyugod-
tan ellenérveidet, különben életre
szóló sebeket szerezhetsz.

éSzAK-KoMáRoM:
A Duna Menti Múzeum dísz-
terme: 100 éves a komáromi Kul-
túrpalota c. időszaki kiállítás. Laco
Stuhár, QEP művészi fotógráfiái
január 31-ig tekinthetők meg.
zichy palota: Prezmeczky Péter
első önálló fotókiállítása január 15-
ig tekinthető meg. 
Limes galéria: Jezsuita jelenlét
régen és ma - Pázmány Péter
1635, 1814, 2014 című kiállítás.
Jókai színház: Huszka Jenő –
Martos Ferenc: Lili bárónő, ope-
rett.  Rendező: Méhes László. 
Malomszegi bárónak pénze van,
Illésházy Lászlónak eladó birtoka
és színműírói tehetsége. De
László vajon elég jól játssza majd
az inas szerepét, hogy belesze-
ressen a báró lánya, Lili? 

"Érdekel a szituáció" - mondja vé-
gül a nincstelen gróf, amikor ko-
mornyik-ruhába bújva vállalja,
hogy szolgálatba áll a gazdag bá-
rónál és leányánál. A gróf, aki ko-
mornyikot alakít, egyébként sikeres
színpadi szerző; a lány, aki szerel-
mes lesz a komornyikba, színész-
női álmokat dédelget. A színésznő,
aki a szomszéd birtokon nyaral,
meg akarja szerezni a színpadi

szerzőt; a lány a komornyikot; a
lány apja pedig a grófot. A Lili bá-
rónő „szituációjában" mindenki
akar valakit - mindenki mást és
mégis ugyanazt. A vége persze
happy end a javából, s közben fel-
hangzik a „Tündérkirálynő, légy a
párom” című Huszka sláger… (ja-
nuár 8., 11.00, január 9., 15.00, ja-
nuár 10., 11.00, január 21.-22,
15.00, január 23., 11.00)
Tamási Áron: Vitéz lélek (a buda-
pesti Nemzeti Színház vendégjá-
téka)
Balla Péter története a visszatérés
és az újrakezdés drámája.
Annak az elbeszélése, hogy mi-
ként fogadja vissza „az ősi rend" a
háború után hazatérőt. Tamási eb-
ben a művében már nem a székely
nyelvjárás szembetűnő stílusele-
meivel él. Nem egy édes-bús nép-
színművet ír, hanem a magyar
néplélek igazi drámáját viszi
színre. Azt a párbeszédekben
megragadható dinamizmust mu-
tatja föl, s hozza drámaíróként já-
tékba, mely az egy nyelvet beszélő
közösségeket végső soron össze-
tartja. Rendezte: Vidnyánszky At-
tila ( január 12., 19.00)
Vasmacska Filmklub: A. Farhadi:
Nader és Simin - Egy elválás tör-
ténete (január 16., 18.00),  P. Con-
sidine: Tirannoszaurusz (január
23., 18.00) 
VMK:
Egészségklub januári programja:
Január 13. 18.00 szlovák nyelven “
Helena Šáliová: „Mit jósolnak a
számok 2014-re". Belépődíj: 1,50
€. Január 20. 18.00 magyar nyel-
ven  „A siker. Ki a sikeres ember ?“
– Dráfi Emese Anabel. Belépődíj:
1,50 €. Január 27. 18.00 szlovák
nyelven Júlia Fintová „Tanácsok az
egészség megőrzésének érdeké-
ben“. Belépődíj: 1,00 €.

KERESztREJtVényünK
nyERtESE

A karácsonyi számunkban meg-
jelent rejtvényünk nyertese 

Varga gabriella Komáromból.
Nyereménye féléves 

DELTA előfizetés. 
gratulálunk.

A LEGNAGyObb SZTÁrpArÁDé: 
MűKINCSvADÁSZOK

George Clooney, a rendező összeszedte a
haverokat (Matt Damon, Jean Dujardin, John
Goodman, Bill Murray, Cate Blanchett), hogy mókázzanak egyet egy a Kelly
hőseire hajazó, II. világháborús történetben, amiben egy amerikai csapat mű-
kincseket akar menteni a gaz nácik karmai közül. Premier: február

A LEGújAbb TINIőrüLET: A bEAvATOTT
A film, ami már nem az Alkonyat, hanem egyenesen Az éhezők viadala ba-

bérjaira tör. Egy ifjúsági sci-fi könyvtrilógiából készült, amit egy nő írt, és egy
rendszer ellen lázadó, fiatal lány a főszereplője, ráadásul a főszereplőnek vá-
lasztott Shailene Woodley van annyira bájos és természetes jelenség, hogy akár
még Jennifer Lawrence kihívója is lehet a színészvilágban. Premier: március

A LEGMAGyArAbb hOLLywOODI: 
ThE GrAND bUDApEST hOTEL

Budapest helyett ugyan a németeknél forgatták, és már a képekből látszik,
hogy nem sok köze van szeretett fővárosunkhoz, de már a címe megmelengeti
kicsi szívünket. Ráadásul a magából jó értelemben bolondot csináló Ralph Fi-
ennes mellett annyi sztár (Jude Law, Tilda Swinton, Edward Norton, Bill Mur-
ray, Adrien Brody, Owen Wilson...) van benne, hogy ez már önmagában is ga-
rancia a szórakozásra. Ráadásul a gátlástalan nőcsábász hoteligazgató ka-
landjai az előzetes alapján kifejezetten viccesnek is tűnnek. Premier: március

A LEGCSAvArOSAbb: TrANSCENDENCE
Johnny Depp ezúttal furcsa maszkok, smink és Tim Burton nélkül jelentke-

zik. Egy sérült, beteg testű tudósként átmenti, betölti a lelkét a virtuális világba,
amitől olyan hatalom kerül a kezébe, ami minden elképzelhető dolgot felülmúl.
Mivel rendezői debütálásról van szó, ebből még tényleg bármi kisülhet. Pre-
mier: április

A LEGMENőbb ANIMÁCIÓS fILM: 
ÍGy NEvELD A SÁrKÁNyODAT 2.

Idén ez a szerep az Így neveld a sárkányodat 2-nek jut, amiben Hablaty, a
viking srác és Fogatlan, a sárkány felfedeznek egy jégbarlangot, benne sok
száz sárkánnyal és egy rejtélyes sárkánylovassal. 3D-s családi őrület, cukibb
lesz a legcukibb macskás videónál. Premier: június

A LEGAKCIÓDúSAbb: 
A hOLNAp hATÁrA

Tom Cruise egy olyan katonát játszik, aki folyton új-
raéli az idegen fajjal vívott harca utolsó napját, és
ahányszor ismétli a küldetését, annál jobb szuper-
katonává válik. A bájos Emily Blunt és a csavaros
sztori miatt a film valószínűleg több lesz egyszerű
csihi-puhinál. Premier: június

Változik a komáromi
Dés László-koncert

helyszíne!
technikai okok miatt változik

a január 9-i Dés-koncert hely-
színe Komáromban. A sport-
csarnok helyett a VMK-ban hall-
gathatják meg a nagyszerűnek
ígérkező zenés estét.

2014 sikerfilmjei
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M1

9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Élet-
kerék 13.00 Esély 13.30 Történetek a nagyvilágból 14.00 Különleges
mentőalakulat 14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában,
160/100. 16.25 Jövő időben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa
Lengy. sor., 39/29. 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Bízunk benned! Játékos vetélkedő 21.20 Életmu-
vész. Vastag Csaba 22.15 Az este 22.50 Híradó, sporthírek 23.05
Verssor az utcazajban. Hajnal Anna: Türelem 23.15 Válaszcsapás 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou 17.10
Segítség kacsaszárnyakon 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry Tesz-
vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 19.20 Napfény 19.35
Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10 Heart-
land 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38- as hajón

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Mesélo cégt-
áblák 9.05 Közbeszéd 9.30 Csellengők10.00 Ablak a természetre
10.10 Doc Martin 11.00 Sipsirica. 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár
14.25 Éretlenek 14.55 Mediterrane 15.25 A böjt tudománya Fr. ism.
terj. fil m 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Kisváros 20.00 Doc Martin
20.45 Hölgyek öröme 21.40 Hírek 21.45 Dunasport 21.55 Örvény
23.35 Kultikon 23.55 Forróság. Orosz film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50
Asztrovilág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 139. 14.00 Té-
nyek 14.30 Aktív 15.00 Shoppingkirálynők 16.00 Csapdába csalva
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet Realitysorozat 20.35
Jóban-rosszban 21.30 A kód neve: Merkúr 23.40 Szellemdoktor. 

7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.30 Reflektor 10.00
Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20
Kalandor 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.40 Dél király-
noje 16.35 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában, 239. 18.30 RTL
híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.35 A zöld íjász 22.53 Gyilkos elmék 23.20 Africa Race – Irány
Dakar!, 13. 23.30 Odaát 

13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok, 15. 16.00
Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb ka-
landjai 18.00 Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd
válaszol, 55. 20.00 Wasabi akcióvígjáték 22.00 Agymenők 22.30 Ba-
rátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Életre-halálra

STORY TV

2.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot:16.35 Columbo: A döntő játszma. Krimi 18.10 Jim szerint a
világ IV., 5–6. 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Matt két lépésben. Krimi
21.05 Párizsi helyszínelők  22.05 Lángvihar. Katasztrófafil m 23.55
Dallas

VIASAT

7.30 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 10.05 Gyilkos
számok 10.55 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítők 12.55 Szívek szállo-
dája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyom-
talanul 17.30 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok 19.50
Kertvárosba száműzve 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 20.50 Két pasi
– meg egy kicsi 21.20 A vörös bolygó Am. sci-fi fil m 23.20 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék

7:00 Francia ligakupa 9:00 Sólyomszem – teniszmagazin 10:00 Cor-
goň liga Trenčín – Slovan 12:00 Olasz focimagazin 12:30 Svéd jégko-
rong AIK - HV71 14:30 Olasz foci Torino - AC Miláno 16:30 Francia
foci Nantes-PSG 18:30 Adrenalin sportok 19:00 Olasz foci Fiorentina
– Catania 21:00 Motormagazín 21:20 Copa del Rey Bilbao – Celta Vigo

STV :1
7.20 Medicopter 117 8.10 Hírek 9.10 Csalók akcióban 9.45 Geo-riport.
A csimpánzok altatója 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00
Hírek 12.20 Nők klubja 14.00 Ügyintézés a hivatalokban 14.30 Ripor-
terek 15.15 Asija választása 16.00 Hírek 16.20 Csalók akcióban 16.50
Geo-riport: Szardínia 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 20.20 Családi vetélkedő 21.20 Hogyan veszíti el a világ a költoit
Cseh film 22.50 Senki sem tökéletes 23.55 Medicopter 117

STV :2

7.30 Hírek 8.00 Élo körkép 8.30 Karakus ítélete 9.00 Kockázatos mu-
szaki muveletek 9.50 Kölyökállatok a ZOO-ból 10.15 Roma magazin
10.45 Fókusz 12.15 Élo körkép 12.40 Árva 13.25 Lámpa alatt 15.55
Szemtol szemben 16.20 Eurovirtuál 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50
Hírek magyarul 18.00 Nemzetiségi hírek 18.10 Hétvége 18.45 Esti
mese 19.00 Lolka és Bolka 19.30 Senki sincs otthon 19.55 Hírek 20.00
Univerzum: Havazik és havazik 20.55 Família 21.25 Vlado Popovic
21.50 Sporthíradó 22.00 A Nap angyalai Brazil filmdráma

MARKÍZA

8.30 Szomszédok. Sor. 9.45 Feleségcsere 10.50 Rex felügyelő 11.50
Cobra 11. 12.50 NCIS: Los Angeles13.40 Doktor House 14.25 Monk
15.15 Egyrol a kettore 14.15 A farm 15.40 Két pasi – meg egy kicsi
16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.15 Nap,
széna és néhány pofon 23.10 B13 – A bűnös negyed. Fr. akciófil m

JOJ

5.50 Híradó 6.35 Én kicsi pónim 7.00 Max Steel 7.20 Hui Buh. Ném.
9.10 A grund 2. 11.05 Rocky I. 13.25 Ausztrália. western 16.35 Örök-
kön-örökké 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Starsky és Hutch
22.30 Artúr király. Am.-ang. kalandfilm

PÉNTEK, január 10 VASÁRNAP, január 12
M1

6:55 Család-barát Hétvége 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld Tea 10:00 Ke-
rékpártúra 10:30 Két duci hölgy 11:00 Aranymetszés 12:00 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 12:55 KorTárs 13:25 A világörökség kincsei 
13:45 Kezedben a jövő! 14:20 A világ madárszemmel 15:15 Zimmer
Feri 16:50 Egyszer volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30 Sze-
rencseSzombat 19:30 Híradó 20:05 Sport 20:15 Időjárás 20:20 Lég-
csavar akcióf.,  22:00 Katonák voltunk akcióf.

M2

6.00 Rajzfilmek 17:05 Állatkert a hátizsákban 17:35Caillou 17:40 Süsü,
a sárkány kalandjai 18:10 Aprónép 18:15 Patrick, a postás 18:30
Bogyó és Babóca 18:40 Raju, a riksa 18:50 Ormányos család 19:00
Miss BG 19:15 Maja, a méhecske 19:30 Napfény farm 19:40 Lülü, a
teknőc  20:00 Híradó 20:45 Waczak Szálló 21:20 A rejtekhely  krimi
22:45Autó-motorsport magazin 23:15 Kényszerszünet krimi

DUNA

8:10 Isten kezében 8:35 Akadálytalanul 9:05Nóvum 9:35 Határtalanul
magyar 10:00 Székely kapu 10:30 Hagyaték Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Kapásjelző 12:00 Híradó 12:05 Ízőrzők 12:40 Középkori templo-
mok útja 13:05 Menekülés Fort Bravóból western 14:45 Robbie, a fóka
15:35 Önök kérték! 16:30 Fény a redőny mögött 18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás 18:35 Kisváros 19:35 Hogy volt!?  20:30 Futótűz
21:15 Fölszállott a páva 22:00 Királylány a feleségem 23:35 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:35 Astro-Világ 11:40 Állatőrség 12:10 Babavilág
12:40 Stílusvadász 13:10 Luxusdoki 14:10 Xena 15:10 13-as raktár 16:10
Feleségemnek, 37. születésnapjára rom. dráma 18:00 Tények 19:00 Aktív
Extra 19:30 Szakítani tudni kell am. rom. vígj., 21:05 Sodró lendület 2. -
Hív a természet am. vígj., 22:50 Az elektromos ködben dráma

7.05 Kölyökklub 9.50 Mint a mesében Am. sor., 2. 10.40 Ízes élet 11.00
XXI. század – A legendák velünk élnek 11.35 Házon kívül 12.05 a’la
CAR Autós kalandok ínyenceknek 12.40 4ütem 13.05 Gossip girl – A
pletykafészek II., 21–22. 14.55 Kogazdagok I., 10–11. 16.35 Észak és
Dél I., 2. 18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Az elnök különg-
pépe 2. – Halálos játszma Am. akciófi lm, 2/1–2. 23.05 Mélytengeri
kalandorok Am. akciófi lm

7.00 Az örökség 9.00 Minden lében négy kanál  9.55 Ezel – Bosszú
mindhalálig, 131–132. 12.00 Wasabi – Mar, mint a mustár. Fr.jap. ak-
cióvígjáték (ism.) 14.00 Az első millióm története 15.00 A nagy
svindli. Am. sor., 1. 16.00 Tru Calling  17.00 Behajtók 18.00 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 19.00 CSI: Miami helyszínelők VI., 21. 20.00
Alkonyat – Újhold. Am. fantázia fi lm 22.20 Ezel – Bosszú mindhalá-
lig, 131–132. (ism.) 

STORY TV

12.30 Vissza Sherwoodba!  13.30 Sárkányszív. Am. akciófilm 15.25
Rabulejto szerelem. Am. vígjáték 17.00 A Vatikán ügynöke. Ném.
krimi, 1. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20 Miss
Marple 21.20 Hó hull a cédrusra 23.45 Lángvihar. katasztrófafi lm

VIASAT

7.05 Őrjítő szenvedélyek 7.35 A vörös Pimpernel 9.35 Káoszháza
10.05 Káoszháza 10.35 Káoszháza 11.05 Káoszháza  11.35 Két pasi –
meg egy kicsi 12.30 Kertvárosba száműzve 13.55 Szívek szállodája
14.45 Doktor House 16.35 Duma – A vadon hívó szava  18.35 Batman
visszatér  akciófilm 21.00 Marie bosszúja 23.35 Amikor a farok csó-
válja  filmszatíra

7:00 FIM Magazín 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00  Copa del Rey
9:30 Svéd jégkorong AIK - HV71 11:30 Válogatott focimeccs Ukrajna
– Franciaország 13:30 Olasz foci AS Róma – SSC Napoli 15:30 Corgoň
liga Nitra – Ružomberok 17:30 Francia foci PSG – AS Monaco  19:30
Olasz foci Miláno- SSC Napoli 21:30 Válogatott focimeccs Svédor-
szág - Portugália

STV :1
6.55 Rajzfi lmsorozatok 8.20 Fidlibum 8.45 A nagynéni  9.40 Arabela
visszatér  10.10 Berlin, Berlin 11.10 Családi vetélkedő 12.40 Postaláda
13.40 Elisa di Rivomborsa 15.25 Idegen a vadnyugaton. Am. western
17.25 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.30 Gasztrokalauz 19.00
Híradó 20.20 Postaláda 21.20 Igaz történetek 21.55 Lázadók országa 

STV :2

8.55 Univerzum 9.50 Rendelő 10.15 Az út 10.45 Energetika 11.00 Pi-
lóták. Magazin 11.25 Nemzetiségi hírek 11.35 Szlovákok a nagyvilág-
ban12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Vetélytársak 14.45 Kapura
15.30 Farmergazdaságok 15.50 Tesztmagazin 16.05 Idősebbek klubja
16.40 Színészlegendák 16.50 A windsori víg nők (18.45 Esti mese
19.00 Lolka és Bolka 19.10 Tao Tao 19.30 Senki sincs otthon 19.55
Hírek 20.00 Az üzletházak keletkezése 21.00 Őrangyalok 21.30 Tél a
hegyekben 22.00  Tervezett veszteség

MARKÍZA

7.15 Madagaszkár pingvinei 7.35 Én és a gorillám kalandfilm 9.25 Két
csaj a csőd szélén 9.50 Táncláz 2. Am. táncfilm 11.15 A bájkeverő
vígjáték 12.55 Átkozott boszorkák 14.55 A nagy nap  vígjáték 16.35
Egy új tündérmese: Volt egyszer egy dal  18.15 Orkán 18.50 Bul-
vármagazin 19.00 Híradó 20.00 20.20 14. Operabál – élő 20.30 Őrült,
dilis, szerelem vígjáték 22.35 14. Operabál  22.45 Halálos fegyver 2. 

JOJ

7.00 Max Steel  7.20 Hui Buh Ném. anim. kalandfi lm 9.10 A grund 2.
Am. vígjáték 11.05 Rocky I. Am. film 13.25 Ausztrália. Ausztrál– am.–
ang. western (ism.) 16.35 Örökkön-örökké Am. vígjáték 19.00 Híradó
20.20 Starsky és Hutch  22.30 Artúr király. Am.– ang. kalandfilm

SZOMBAT, január 11
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságte-
vok 10.05 Kérdések a Bibliában 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Re-
formátus ifjúsági musor 10.50 Fasori tanárok 11.05 Écsy
Gyöngyi-portré 11.30 Halász Béla püspök portréja 12.01 Híradó dél-
ben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TeleSport – Sport7 13.05 Mada-
gaszkár 14.05 A legjobb kor 15.40 Mikonosz királyai (2010) vígjáték
17.30 A Lényeg 18.05 Spanyolország– Magyarország férfi kézilabda
Eb 19.55 Híradó este 20.30 Sport 20.40 Időjárás 20.45 Egy hét Ma-
rilynnel filmdráma 22.30 Gettómilliomos Ang.–am. filmdráma

M2

6.05 Rajzfi lmsorozatok 16.50 Állatkert a hátizsákban 17.15 Caillou .
17.50 Rejtélyek Teszvesz városban 18.20 Esti mese 19.30 Napfény
farm 19.45 Lülü, a teknőc. 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men – Rek-
lámorültek 21.30 Válaszcsapás. Ang. sor. 23.00 Koncertek az A38- as
hajón 23.55 Mikonosz királyai Ausztrál–görög vígjáték

DUNA

8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports 9.05 Napok, évek, száza-
dok 10.00 Nyelvorzo 10.30 Lyukasóra 11.00 Önkéntesek 11.30 Új
nemzedék 12.00 Híradó 12.05 Apostolok útján – Zalai Tóth János
emlékezete 12.35 Ízőrzők. 13.10 Külvárosi orszoba Magyar film 14.40
Hazajáró 15.10 Szerelmes földrajz 15.45 Hogy volt?! 16.40 Helyet az
öregeknek 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Kisváros. 19.30 Önök
kérték 20.25 Fekete város. Tévésor. 21.25 A tizedes meg a többiek.
Magy. film 23.10 Sport 23.20 Heti Hírmondó 23.50 Klubszoba

6.25 TV2-matiné.  10.40 Astro-Világ 11.45 Stahl konyhája 12.15 Több
mint TestOr 12.45 Aktív extra 13.15 Psych – Dilis detektívek 14.15 A
szépség és a szörnyeteg 15.00 Doktor House  16.15 Szakítani tudni
kell! Am. fi lmvígjáték 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Mindenképpen
talán. Am.–ang.–fr. fi lmvígjáték 22.10 Amerikai pszicho. Am. horror

6.20 Top Shop 7.05 Kölyökklub 9.45 EgészségKalauz 10.15 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 Havazin 12.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, mu-
zsikus lelkek 12.40 Tuti gimi 13.30 Glee – Sztárok leszünk! I., 1. 14.25
Jóbarátok II., 5. 14.45 Hóbarát Am. vígjáték 16.45 A griff támadása.
Am. kalandfi lm 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Cobra 11. V.
Ném. sor., 7. 19.55 Taxi 3. Fr. akcióvígjáték 21.35 A meztelen dobos
Am. vígjáték 23.35 Africa Race – Irány Dakar!, 15. – összefoglaló
23.55 Portré

14.00 A nagy svindli 15.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok I., 12.
16.00 CSI: Miami helyszínelok 17.00 Segítség, bajban vagyok!  22.00
Heti hetes, 56. 23.00 Alkonyat – Újhold. Am. fantázia fi lm (ism.) 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Kihevered haver! vígjáték 15.05 Sárkányszív. Am.
akciófi lm 16.50 Terence Hill – Alpesi orjárat 18.00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20 Poirot: Macska a galambok között
21.20 Kémjátszma.  krimi 23.45 Hó hull a cédrusra. Am. filmdráma

VIASAT

7.10 Káoszháza  9.05 Doktor House  10.00 Doktor House  10.55 A
nagy házalakítás11.50 A nagy házalakítás 12.50 Smokey és a Bandita
2. 14.50 Duma – A vadon hívó szava. kalandfilm 16.40 Batman visz-
szatér  19.05 Nyugdíjas bajkeverok 20.00 CSI: helyszínelok 21.00 CSI:
New York-i helyszínelok 21.55 Torrente 4. Sp. akcióvígjáték 23.55
Marie bosszúja Ném. fi lmdráma

7:00 FIM Magazín 8:00 Corgoň liga Žilina-Slovan 10:00 Olasz foci Ge-
nova – Verona 12:00 Motormagazín 12:30 Francia foci St. Etienne –
PSG 14:30 Corgoň liga Slovan – Ružomberok 16:30 Adrenalin sportok
17:00 Olasz foci Fiorentina-Juventus 19:15 Motormagazín 19:35
Olasz foci Juventus - AC Miláno 21:35 Francia foci Marseille – PSG 

STV :1
7.05 Rajzfi lmsorozatok 8.35 Csodaműterem 9.00 Megaagy 9.35 Au-
tószalon 10.00 Keresztelő 11.55 Öt perc múlva tizenketto.  13.05
Ügyintézés a hivatalokban 13.45 Agatha Christie: Az egyiptomi sír
babonája 14.40 Agatha Christie: Az itáliai nemes esete 15.35 Fran-
cia négyes Szlov. fi lm 17.10 Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sport, idojárás 20.20 Sétány 21.10 P.S. I Love You Am.
filmdráma 23.10 2 nap Párizsban Am. vígjáték

STV :2

7.15 Hétvége 7.40 Clementine Francianyelv lecke 8.00 Élo körkép
8.30 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.35 Família – Lépcsok a
mennyországba10.05 Éjszaka az archívumban 11.20 Így úsztam
észak királynojéhez 12.20 Az üzletházak keletkezése 13.40 Egyházi
magazin 14.05 A szó 14.20 Folklórmusor 15.50 Orangyalok Talkshow
16.20 Jégkorong Extraliga-mérkőzés 18.50 Esti mese 19.05 Diákfi
lm 19.55 Hírek 20.00 Comandante Amerikai dok. fi lm 21.10 Kristály-
szárny 2012. Ünnepi

MARKÍZA

6.55 Kung fu Panda 7.20 Madagaszkár pingvinei 7.45 A bájkevero
Am.–ném. vígjáték  9.20 Egy új tündérmese: Volt egyszer egy dal.
Am. fi lmvígjáték 10.50 Őrült, dilis, szerelem. Am. vígjáték 13.00 A
Beverly Hills-i zsaru. Am. akció- fi lm 15.05 Terror az iskolában. Am.
thriller 16.50 Tűzfal. Am. thriller 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Ido-
járás 20.30 Transformers 3. 23.25 Rémálom az Elm utcában

JOJ

7.00 A grund 2. Am. vígjáték (ism.) 8.50 Örökkön-örökké Am. fi lmvíg-
játék (ism.) 11.15 Starsky és Hutch Am. krimivígjáték (ism.) 13.20 Raz-
zia. Fr.–ném.– magy. háborús fi lm 15.50 Artúr király Am.–ang.
kaland- fi lm (ism.) 18.20 Lakáskultúra 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Idojárás-jelentés 20.20 O a megoldás Am. vígjáték 22.15 Já-
nošík – Egy igaz történet Lengy.–szlov.– cseh–magy. tört. fi lm

Napokon belül véget ér a 2003-ban

megnyitott budapesti független kultu-

rális központ, az A38 Hajó tizedik, ju-

bileumi éve. Éppen ezért útnak in-

dítják a Dunán felfelé január 3-án. A

cél a Komáromi Hajógyár, ahová a

hajót hatalmas mérete miatt csak

nappali vontatással lesz lehetsé-

ges eljuttatni kétnapi utaztatás so-

rán, hogy karbantartási munkála-

tokat végezzenek el rajta. A hajó

alsó részében található lemezek,

gátak, tartópillérek elrozsdásodtak,

az étteremben található hatalmas üvegablakok

egyike-másika is cserére szorul. A hajó  előreláthatólag két

héten keresztül élvezi és szenvedi majd az egészségügyi és kozmetikai ke-

zelést, s ha minden terv szerint halad, akkor ezek után ismét vízre bocsájt-

ják, és ha az időjárási körülmények ezt nem akadályozzák vagy késleltetik,

akkor január végén visszatér budapesti helyszínére, ahol a hajó legénysé-

gének a rá való visszaköltözését követően ismét kinyithat, s február 11-én

egy hatalmas, szokásos keddi Random Trip bulival újraindíthatják az egész

évi műsorfolyamot.

Alig egy hónap múlva
ismét benépesül a Való-
Világ luxusvillája. A 6.
széria számtalan megle-
petést és újítást tartogat,
melyek közül az egyik
legnagyobb az, hogy az
okostelefonokra letölthető
applikáción (VVAPP) ke-
resztül ingyenesen lehet
majd szavazni.

Vilmos herceg a Cambridge-i Egyetemen végzi el a tízhetes kur-
zust, és a tanfolyam ideje alatt a patinás angol egyetemi városban
lakik majd. A mezőgazdasági végzettségre Vilmosnak elsősorban
a Duchy of Cornwall néven ismert trónörökösi hitbizomány szaka-
vatott irányításához lesz szüksége. A több mint 54 ezer hektáron el-

terülő trónörökösi birtokhálózat igen magas minő-
ségű, szigorúan organikus eljárással készülő
élelmiszeripari termékeket állít elő, amelyeket
széles körben forgalmaz a brit kiskereskede-
lem, Duchy Original márkanéven. Vilmos vár-
hatóan akkor veszi át a Duchy of Cornwall irá-

nyítását, amikor édesapja, a birtokportfolió je-
lenlegi vezetője trónra lép. Vilmos hercegnek
ez lesz a harmadik felsőfokú végzettsége.
Első diplomáját a skóciai St. Andrews egye-
temén szerezte földrajz szakon – ott is-
merkedett meg polgári származású hitve-

sével, Kate Middletonnal –, majd
a legtekintélyesebb brit tisztképző

akadémia, Sandhurst növendéke volt,
és később a királyi légierő kutató-mentő
helikopterpilótájaként szolgált három
évig. Katonai szolgálatát idén fejezte be.

visszaül az iskolapadbavilmos herceg Az anyósjelölt 
szerint berki Krisztián 
egy öntelt majom

A38 hajó: 
januárban hajógyárban

Charlize Theron úgy tűnik, AngelinaJolie babérjaira hajt: a 38 éves szí-nésznő újabb gyereket szeretne örök-befogadni a kétéves Jackson mellé, ésnagyon úgy néz ki, hogy ezúttal Afriká-ból érkezhet a testvér – írja a Female-first. „Charlize sok mindenen keresztül-ment mostanában, de az biztos, hogy azév elején azonnal elkezdi az örökbefo-gadási procedúrát. Azt akarja, hogyJackson testvére ne négy-öt évvel le-gyen nála fiatalabb. Azt még nem dön-tötte el, melyik országból fogad örökbe,de nagyon valószínű, hogy Dél-Afriká-ból fog. Egyelőre csak azt tudja, hogynagyon szeretne egy második gyere-ket" – mondta egy nagyon jól értesültforrás. Charlize Theronnak úgy tűnik,tényleg az anyaság az élete, ugyanis2010-es szakítása óta hivatalosan isegyedülálló, a gyerekével viszont na-gyon sokat van együtt.

Charlize Theron újabb
gyereket adoptálna 

január 12-én indul 
a valóvilág 6 az rTL II-n

Együtt szilveszterezett 
Szinetár és bereczki

Más elvált pár látni sem bírja egymást, de Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán még a szilvesztert is együtt töltötte. Bár mindez csak egy vidéki

fellépés miatt alakult így. Ugyanakkor hiába járnak már külön uta-
kon, mégis mindenhol együtt látni őket, hiszen

továbbra is turnéznak kö-
zös műsorukkal. A szín-
padon sokszor össze-
bújva énekelnek, a Fa-
cebookon pedig rendre
dokumentálják közös tur-
népillanataikat. Az igaz-
sághoz hozzátartozik,
hogy a Szinetár-Bereczki
páros még mindig együtt
igazán népszerű...és így
hívják őket fellépni is.

január 12-én indul 
a valóvilág 6 az rTL II-n

Pamela édesanyja nem örült, amikor megtudta,
hogy lánya összejött Berki Krisztiánnal – írja a Bors.
„Nem ilyen fiút képzeltem a lányom mellé, nagyon nem!
Nagyon féltettük tőle. Amilyen hírek megjelentek róla
akkortájt, ahogy a köztudatban élt a karaktere... nagyon
aggódtunk Pameláért... Kértem, jól gondolja meg...
Aztán Krisztián tényleg sok kétséget eloszlatott maga
körül. Pamelának pedig egy ilyen határozott, kemény
férfi kell. Persze vannak hibái. Egy öntelt majom, ezt
vállalja is. Vastag a bőr a képén, sokat is képzel ma-
gáról, és minden gondolata a pénz körül forog" –
mondta Pamela anyukája, aki elárulta, azt szereti
Krisztiánban, hogy mindig őt hívja elsőként, ha Pa-
melával összevesznek. Berki anyósjelöltje elmondta,
hogy mivel nekik nincsenek olyan lehetőségeik anya-
gilag, mint Krisztiánnak, ezért ők nem tudják finan-
szírozni az esküvőt, ha az Édes Élet sztárpárja úgy
döntene, hogy összeházasodik.



i.  k o l o   v ý b e r o v é h o   k o n a n i a
1. pozemky nachádzajúce sa v intraviláne:

k.ú. Búč, LV č. 418
parcela č. 509/1 – ostatná plocha o výmere 287 m2

– podiel 1/1 – znal. cena 590 eur
k.ú. Moča, LV č. 112

parcela č. 364/1 – ostatná plocha o výmere 128 m2

– podiel 1/1 – znal. cena 265 eur
k.ú. nová Stráž, LV č. 100
parcela č. 127/2 – ostatná plocha o výmere 25 m2

– podiel 1/1 – znal. cena 200 eur
parcela č. 422/132 – ostatná plocha o výmere 81 m2

– podiel 1/1 – znal. cena 650 eur
k.ú. pribeta, LV č. 350
parcela č. 1546/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 951 m2 – podiel 1/1 – znal. cena 4430 eur 
k.ú. zlatná na ostrove, LV č. 109
parcela č. 240/1 – záhrada o výmere 225 m2 – podiel
1/1 – znal. cena 730 eur

2. pozemky nachádzajúce sa v extraviláne:

k.ú. Dedina Mládeže:
LV č. 2070 – parcela č. 1661 – orná pôda o výmere
1886 m2 – predáva sa podiel 2/6 o výmere 628,66 m2

za znal. cenu 220,03 eur 
- LV č. 1904 – parcela č. 1288 – trvalý trávnatý po-
rast o výmere 5640 m2 – predáva sa podiel 1/4 o vý-
mere 1410 m2 za  znal. cenu 141 eur
– parcela č. 1722 – orná pôda o výmere 2316 m2

– predáva sa podiel 1/4 o výmere 579 m2 za znal.
cenu 202,65 eur

k.ú. Komoča:
LV č. 391 – parcela č. 2028, 2422, 2695, 3847, 3973,
3974, 3975, 4252, 4474, 4898 - orná pôda v celko-
vej výmere 42542 m2 – predáva sa podiel 2/6 o vý-
mere 14180,66 m2 za znal. cenu 7090,33 eur
– parcela č. 2695 – trvalý trávnatý porast o33 m2

– predáva sa podiel 2/6 o výmere 44,33 m2 za zna-
leckú cenu 7,09 eur
LV č. 1819 – parcela č. 1891, 2622, 2623, 2800, 3514,
3515, 3516, 4769, 4770, 4819 – orná pôda v celkovej
výmere 46973 m2 – predáva sa podiel 1/4 o výmere
11743,25 m2 za znal. cenu 5871,63 eur
– parcela č. 2623 – trvalý trávnatý porast o výmere
1045 m2 – predáva sa podiel 1/4  o výmere 261,25 m2

za znal. cenu 41,80 eur  

ii.  k o l o   v ý b e r o v é h o   k o n a n i a
pozemky nachádzajúce sa v intraviláne:
k.ú. Bodzianske Lúky, LV č. 3
parcela č. 1406/1 – zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 208 m2 – podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 207,90
eur
parcela č. 1406/2 – záhrada o výmere 452 m2

– podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 452,20 eur
parcela č. 1406/3 – záhrada o výmere 298 m2

– podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 298,20 eur
V prvom kole výberového konania sa majetok
úpadcu predáva za znaleckú cenu, v druhom kole
sa predáva za 70% ceny určenej znalcom. Správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť
predložené ponuky, v ktorých bude ponúknutá  kúpna
cena nižšia ako znalecká cena, prípadne môže výbe-
rové konanie zrušiť. Znalecké posudky s podrobným

popisom, s uvedením ceny predávaných nehnuteľ-
ností sú k nahliadnutiu na adrese záhradnícka 16,
Komárno (kancelária na II. poschodí) v pracovné
dni v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. u p. Bal-
layovej, č. tel.: 035/7701232. Obhliadku predávaných
pozemkov je možné vykonať po nahliadnutí do zna-
leckých posudkov osobne po vykonanej identifikácii
podľa geometrických plánov znalca v pracovné dni od
zverejnenia inzerátu do 15.1.2014 po predchádzajú-
cej telefonickej dohode s p. Ballayovou. Záujemca je
povinný zložiť najneskôr do 16. 1. 2014 na účet vy-
hlasovateľa č. 11367043/5200 vedený vo otp, a.s.,
pobočka Komárno finančnú zábezpeku vo výške
najmenej 25 % z ponúkanej kúpnej ceny. zá-
ujemca je povinný svoju písomnú záväznú po-
nuku doručiť osobne alebo poštou najneskôr do
16.1.2014 do 12.00 hod. na adresu úpadcu Jed-
nota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii,
záhradnícka 16, 945 01 Komárno v zalepenej
obálke s výrazným označením „KonKURz Jed-
nota 6K 417/99 – nEotVáRAť“. Ponuka musí ob-
sahovať meno záujemcu, označenie kupovanej
nehnuteľnosti, výpis z obchodného registra, prípadne
živnostenského listu nie starší ako 6 mesiacov, u fy-
zických osôb fotokópiu občianskeho preukazu, výšku
ponúkanej kúpnej ceny, lehotu a spôsob jej úhrady,
doklad o úhrade 25 % zábezpeky z ponúkanej kúpnej
ceny.
Prípadné bližšie informácie k ponuke môže záujemca
získať u správcu konkurznej podstaty na č.tel.: 0905
603 657, prípadne nahliadnutím do znaleckých po-
sudkov v kancelárii na vyššie uvedenej adrese  po te-
lefonickej dohode s p. Ballayovou.

Správca konkurznej podstatyJednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii,
záhradnícka 16, 945 01 Komárno, iČo: 00168858

ustanovený uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6K 417/99 zo dňa 25. 10. 2004 v súlade so schváleným plánom speňaženia zo dňa 28.2.2001 vyhlasuje
výberové konanie na predaj nasledovného majetku úpadcu:
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Szerencsés győzelem és megérdemelt vereség 

Ez a hétvége nem volt sikeres
Sem a férfiak, sem pedig a nők bajnoksá-

gában nincs egyenes kieső, az utolsó helyen
végzett csapatok selejtezőt játszanak az I. li-
gák győzteseivel. A Selye János Egyetem női
csapatának továbbra is három pontja van a
táblázaton, ami tetemes hátránynak tűnik az
előtte tanyázó COP Nyitra csapatával szem-
ben. Jó lenne elkerülni a selejtezőt, de jelen
helyzetben erre a komáromi csapatnak vajmi
kevés az esélye. A VK Spartak férfi csapata vi-
szont két hét alatt kétszer is célba érhetett
volna, de… 

Eredmények:

NőK
pezinok – Selye János Egyetem S.E 3:1
(19:25, 25:22, 25:19, 25:21)

FÉRFIAK
VK Spartak Komárom – ólubló 0:3 (16:25,
18:25, 13:25)

Ezen a hétvégén a férfiak Trencsénben lép-
nek pályára, míg a „Selyés hölgyek”Igló csa-
patát látják vendégül az egyetemi sportköz-
pontban.

Sem a férfiaknak, sem a nőknek nem sikerült győz-
niük az extraliga hétvégi bajnoki fordulójában.

pedig, most már élesben mennek a találkozók, hiszen
elkezdődtek a küzdelmek a play off-ba jutásért, rosz-
szabb esetben a bennmaradásért. Különösen a fér-
fiak hazai pályán elszenvedett veresége a sereghajtó
ólubló csapatától érintette érzékenyebben a szurko-
lókat, hiszen egy 3:0-ás győzelem esetén, a VK Spar-
takot már csak egy rövid lépés választotta volna el a
céltól. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen így is
még kilencpontos a komáromiak előnye ólublóval
szemben, és még sok mérkőzés van hátra, egészen
pontosan nyolc.

MBK Rieker com-therm
– Besztercebánya 84:82
(26:21, 17:26, 28:23, 13:12)

pontszerzők: Myles 25,
Joyner 19, Bilič 11, Kovače-
vičés Kozlík 8-8, McElrath-
Hall és Stojanov 5-5, Szabó
3 – Lowe 28, Žiak 15.

A 2013-as év utolsó mér-
kőzésének pikantériáját
Lowe Komáromba való visz-
szatérése adta, aki azonban
most a besztercebányaiak
erősségeként érkezett a
Duna menti városba. És
nem okozott csalódást új
csapatában, bár… Túl azon,
hogy kétségkívül ő volt a
vendég „zsaruk” legsikere-
sebb játékosa, az is az ő „lel-
kén szárad”, hogy csapata
nem győztesként távozott
egykori sikereinek helyszí-
néről. Mindez, azonban a ta-
lálkozó utolsó másodpercei-
ben derült csak ki.

A hazai csapat ugyan
megnyerte az első negyedet,
de félidőben már a nagyon
szervezetten játszó vendé-
gek vezettek 47:43 arány-
ban. A hazaiaknál többször
is fellazult a védelem, de a
támadásoknál is akadozni
látszott a gépezet, és bizony,
Rón mesternek ismét meg

kellett emelnie a hangját az
öltözőben. Ez meg is tette a
hatását, mert – szinte már
hagyományosan – egy új
erőtől duzzadó hazai csapat
futott ki a második félidőre. A
minden csapatrészében fel-
javuló hazai legénység már
egypontos vezetéssel
(71:70) vette az „utolsó ka-
nyart”, ami persze, még
messze volt a megnyugtató
előnytől. Az, először a 36.
percben kezdett körvonala-
zódni, amikor a hazaiak
81:74 arányban vezettek, de
hogy a dráma most sem ma-
radjon el, a találkozó utolsó
percében a vendégek átvet-
ték a vezetést (81:82). Ezt
még egy sikeres büntetődo-
bással sikerült a hazaiaknak
kiegyenlíteniük, de az utolsó
23 másodpercre már a ven-
dégeké kellett volna, hogy
maradjon a labda. És ekkor
jött Lowe hibája. Három má-
sodperccel a vége előtt meg-
szerezhette volna csapata
győztes pontjait, de hibázott.
Három másodperc. Rón
mester időt kért, és heves
magyarázásba kezdett, pon-
tosan lerajzolva, mit is sze-
retne, hogy a fiúk végrehajt-
sanak. Ők, betartva edzőjük

utasításait, az utolsó má-
sodpercben Myles révén
megszerezték a győzelmet
jelentő két pontot. A komá-
romi csarnokban kitört az
örömmámor… 

további eredmények: In-
ter – Svit 90:84, Prievidza –
Levice 87:72. A Handlová –
Sp. N. Ves találkozót február
2-án játsszák le.  

inter – MBK Rieker com-
therm 96:86 (13:21, 34:26,
28:18, 21:21)

pontszerzők: Williams
29, Miloševič 23 – Myles 22,
Joyner 17, Kovačevič 15, Bi-
lič 14, Šoška 8, Kozlík 6,
McElrath-Hall és Stojanov 2-
2.

A találkozó 2. percében
4:0 arányban vezettek a ha-
zaiak, de két perc múlva már
4:9 volt az állás, és az első
negyed tulajdonképpen en-
nek jegyében is zajlott. Egy
perccel a negyed vége előtt
már kilencpontos volt a ven-
dég piros-fehérek előnye.
Sőt, a második negyed első
két perce után ez az előny
tízre nőtt, és ekkor, valami
érthetetlen dolog vette kez-
detét. A védekezésben
egyre több hibát kezdtek vé-
teni a komáromiak, így nem
is csoda, hogy a 15. perc-
ben már a hazaiak vezettek
37:33arányban. A félidő előtt
2 másodperccel Kovačevi-
čhárompontos dobása célba
ért, így mindkét csapat 47-47
szerzett ponttal indult el az
öltözőbe. A második félidő
ugyan remekül kezdődött ko-
máromi szempontból, de az-
tán az idő múlásával minden
a pozsonyiak elképzelései

szerint történt. Előbb 55:50
arányban a vendégek vezet-
tek, de amikor a hazaiak
57:57-re egyenlítettek, kez-
dett eloszlani a komáromi
csapat utolsó reménye is.
Közben, Kozlík is megsérült,
ami egy újabb törést hozott a
csapat játékába. A 33. perc-
ben már 85:69-re vezettek a
sárga-feketék, és bár a ven-
dégcsapat még kilenc pontra
tudott közelíteni, valójában
már esélye sem volt a győ-
zelemre. 

további eredmények:
Svit – Sp. N. Ves 88:50, Le-
vice – Nitra 78:91, B. Bystrica
– Prievidza 74:76. Handlová
– szabadnapos volt. 

Ezen a héten mindkét
mérkőzését hazai csarnok-
ban játssza a komáromi csa-
pat. Előbb, szerdán a Tátra
aljai Svit csapatát látja ven-
dégül, majd szombaton a
privigyei bányászok remek
csapata látogat Komáromba.
Mindkét találkozó 18 órakor
veszi kezdetét. 

A2013-as év búcsúmérkőzésén szerencsés, bár meg-
érdemelt győzelmet arattak a komáromi kosarasok,

ami aztán az új esztendő nyitómérkőzésén pozsonyban,
meg is bosszulta magát. Azt a komáromi szurkolók ed-
dig is tudták, hogy egy pozsonyi győzelemhez legalább
háromszorosan kell jobbnak lenni az intertől. nyílt titok,
hogy ők általában „többen vannak a pályán”, ami a múlt
szombati mérkőzésen is beigazolódott, de sajnos, a ko-
máromi csapat játéka most annyira rapszodikus volt,
hogy nem is érdemes a bírókkal foglalkozni, akik a ha-
zaiak túlzottan agresszív játékát csak közelről nézték, és
nézték...
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Karácsony előtt több teremlabdarúgó
tornára is sor került régiónkban. A

tLSz tornáit követően a hetényiek ren-
dezték meg hagyományos felnőtt torná-
jukat a Komáromi Városi Sportcsarnok-
ban, most először Russel Kupa néven. A
másik, gyerkőcök számára megrendezett
tornán a KFc 10 éves csapata látta ven-
dégül korosztályos ellenfeleit, a tornát
győrszentiván csapata emelte nemzet-
közi rangra. 

Russel Kupa
Az „A” csoport eredményei:
Hetény – Pat 4:0, Marikovec 2, Šátek, Pásztor 
Marcelháza – Keszegfalva 8:1, Bottyán, Né-

meth és Zsidek 2-2, Vörös, Hausleitner – Melicher 
Hetény – Marcelháza 0:0
Pat – Keszegfalva 6:2, Kosztolányi 2, Keszegh,

Magala, Czizmazia, Pavlík – Oláh, Németh 
Hetény – Keszegfalva 3:3, Andruskó, Lucza,

Lévai – Melicher, Oláh, Németh 
Pat – Marcelháza 0:4, Tóth Z. 2, Gere, Svitel 

A csoport végeredménye:
1. Marcelháza 3 2 1 0 12:1 7
2. Hetény 3 1 2 0 7:3 5
3. Pat 3 1 0 2 6:10 3
4. Keszegfalva 3 0 1 2 6:17 1    

A „B” csoport eredményei:
Szentpéter – FK Activ 0:0
Izsa – Búcs 1:2, Kurucz – Ropog, Kovács 
Szentpéter – Izsa 0:3, Kurucz, Paulík, Procházka 
Búcs – FK Activ 1:1, Kovács – Nagy
Szentpéter – Búcs 4:3, Varga T. 2, Varga P., Vida
– Szabó T., Szabó A., Kovács 
FK Activ – Izsa 4:1, Nagy 2, Lipták, Töltési –
Smolka

A csoport végeredménye:
1. FK Activ 3 1 2 0 5:2 5
2. Szentpéter 3 1 1 1 4:6 4
3. Búcs 3 1 1 1 6:6 4
4. Izsa 3 1 0 2 5:7 3

Elődöntők:
Marcelháza – Szentpéter 2:2, Németh J. 2 – Or-
šolík, Vida (7 m – 1:0)

FK Activ – Hetény 4:4, Lipták 2, Kučera, Kiss –
Šátek és Marikovec 2-2 (7 m – 4:5)

A 3.-4. helyért: 
Szentpéter – FK Activ 3:6, Varga T., Csapó,
Szalay – Nagy 3, Géč 2, Ondič 
Döntő:
Marcelháza – Hetény 1:3, Török – Šátek 2, Lucza 

A torna gólkirálya: 
Nagy Jenő (FK Activ) 6 góllal 

A torna legjobb kapusa:
Halman László (Marcelháza)

A KfC U10 
Nemzetközi 

Tornája
A KFc eredményei:
KFC – Győrszentiván 1:1, Kmeťo
KFC – Losonc 2:0, Lacza 2
KFC – Érsekújvár 4:2, Lacza 2, Kmeťo, Máriási 
KFC – Somorja 5:0, Pavlík és Fekete 2-2, Lacza 
KFC – FK 2007 Dunaszerdahely 1:0, Lacza  

A torna végeredménye: 
1. KFc Komárom (13 pont)
2. Győrszentiván (11) 
3. Losonc (7) 
4. FK 2007 Dunaszerdahely (5) 
5. Érsekújvár (5) 6. Somorja (0)

Teremtornák felnőtteknek és diákoknak 
Labdarúgás Kosárlabda

A KFC tízéves tehetségei  edzőikkel, 
id. és ifj. Nagy Jenővel, valamint Baráth György

klubelnökkel

A tornagyőztes FK Hetény csapata Fotó: knfoci

Szenzációs eredménnyel zárta az
évet a Marek Jurík – Andrej Čer-

ňanský edzőpáros vezette MBK Rieker
com-therm juniorcsapata. A csehor-
szági ostraván megrendezett nagysza-
bású nemzetközi Steel Kupán előbb
csoportgyőzelmet aratott a komáromi
legénység, majd a torna döntőjében
szoros mérkőzésen szenvedett vere-
séget hazai ellenfelétől. A sportág je-
lenlévő jeles képviselői a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak a komáromi
csapat játékáról, de ami számunkra
még nagyobb öröm, hogy a két edző-
nek köszönhetően, újabb lendületet
vett az utánpótlás nevelése a klubban. 

Az MBK Rieker com-therm eredmé-
nyei: 

MBK – NH Ostrava 90:54
MBK – Basket Wroclaw 70:69
MBK – BCM Ostrava U17 51:34
MBK – Paksi Atomerőmű 81:5

A döntőben:
MBK – BCM Ostrava U18 58:86

A torna végeredménye:
1. BCM Ostrava U18 2. MBK Rieker

com-therm 3. Paksi Atomerőmű 4. JBC
Brno 5. Basket Wroclaw 6. Plzeň 7. BCM
Ostrava U17 8. Slask Wroclaw 9. NH Ost-
rava 10. GIM Basket Wroclaw

A juniorok szenzációs teljesítménye Ostraván
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évadzáró verseny Gútán
Karácsony előtt, a sikeres évet maga mögött tudható gútai egyesület

rendezte meg az évadzáró kerületi versenyt, amelyen a hazai tehet-
ségek mellett galántai és érsekújvári versenyzők is tatamira léptek.
Semmi meglepetés nem született, hiszen a versenyt a hazai csapat sze-
rezte meg a galántai és érsekújvári egyesületek előtt. Ahogy a szervezők
lapunknak elmondták, a két vendégcsapat is remek teljesítményt nyújtott,
amivel kiérdemelték úgy a szervezők, mint a hazai versenyzők elismeré-
sét is egyaránt. 

Asztalitenisz

A pokrok „B” az első helyen 
Cselgáncs

Ezek a fiúk és lányok sok örömöt szereztek edzőiknek és szüleiknek az előző
évben 

Atízedik fordulóval zárták az évet a területi Asztalitenisz Baj-
nokság résztvevői. Valamennyi mérkőzésen a tabella által is

jól tükrözött papírforma érvényesült, így meglepetésről beszá-
molni nem tudunk. Azt a bizonyos évek közti küszöböt tehát a ko-
máromi pokrok tartalékcsapata lépte át elsőként, ami azért sem
meglepő, mivel a klub első csapata ugyancsak az első helyről
kezdi meg a 2014-es évet, csakhogy ő a iV. ligában. 

A 10. forduló eredményei: 
Bátorkeszi „A” – Selye János Egyetem „A” 16:2
pontszerzők: Száraz és Cséplő 3,5-3,5 Jozefík D. 3, Varga 1, w.o. 5
– Zakály és Molnár 1-1
ipari Komárom „B” – pokrok Komárom „B” 5:13
pontszerzők: w.o. 5 – Tóth és Való 4,5-4,5 Fercsík 4
ipari Komárom „A” – Dunamocs „A” 14:4
pontszerzők: Ibolya 4,5 Bitter és Berkes 3,5-3,5 Nagy 2,5 – Tücsök
és Banai Tóth István 2-2 
pokrok Komárom „c” – Hetény „A” 6:12
pontszerzők: Szelid, Kovács és Košík 2-2 – Szikonya 4,5 Vojáček 3,5
Ember 2,5 Pém 1, Macho 0,5

A bajnoki tabella állása:
1. pokrok Komárom „B” 9 9 0 0 0 143:19 36
2. Bátorkeszi „A” 9 8 0 1 0 112:50 33
3. Ipari Komárom „A” 9 7 0 2 0 106:56 30
4. Hetény „A” 9 5 0 4 0 74:88 24
5. Selye János Egyetem „A” 9 4 1 4 0 75:87 22
6. Gúta „B” 8 3 0 5 0 62:82 17
7. Dunamocs „A” 9 2 0 7 0 57:105 15
8. Ipari Komárom „B” 9 1 0 8 0 34:128 12
9. Pokrok Komárom „C” 9 0 1 8 0 57:105 10
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

nagyszerű évet zárt a 49 tagot számláló gútai
taiyo Karate Egyesület. A sportszervezet tag-

jai az elmúlt esztendőben 29 versenyen vettek
részt, és szinte valamennyin érmeket harcoltak ki,
együtt 209-et, amire a klub életében eddig nem
volt példa. Kiss Tibor edző védencei, de az edző
maga is olyan teljesítményt nyújtottak az év fo-
lyamán, ami magasra emelte az egyesület nim-
buszát úgy a régióban, mint országszerte, de a
nemzetközi porondon is egyaránt.

A 209 éremből 83 arany, 64 ezüst és 62 bronz volt
az évi termés, ebből négy aranyérem országos baj-
nokságot ért, kétszer Bogárová Dominika, egyszer-
egyszer pedig Nagy Viktor és Jóba Attila nyerték el a
megtisztelő címet. A három kupagyőzelem már csak
ráadás volt az országos jelentőségű versenyeken.
Regionális szinten az ifjúságiak a harmadik, míg a fel-
nőttek a második legsikeresebb klubként szerepeltek
az év folyamán. 

Nemzetközi szinten is nagyot teljesített az egyesü-
let, hiszen Kiss Tibor edző és Bagita Dániel szemé-
lyében Európa-bajnokokat is tisztelhetünk. Az országos
válogatott szűkebb keretébe négy gútai versenyző is
belefért, közülük Balázs Zoltán a budapesti Európa-
bajnokságon, míg Jóba Attila a spanyolországi világ-
bajnokságon öregbítette a gútai egyesület jó hírnevét. 

Mindent összevetve, régiónk egyik legsikeresebb –
ha nem a legsikeresebb – klubját tisztelhetjük a gútai
egyesületben, ami a küzdősportokat illeti. Ezen az
úton haladva, talán ebben az évben még nagyobb si-
kerekről számolhatunk be, amit vélhetően a lelkes
gútaiak is szeretnének. Rajtunk nem múlik, mi tovább
szurkolunk!

Karate

2013: A Taiyo Karate Egyesület éve volt

Akomáromi Kempo Klub négy versenyzője vett részt a Vér-
tesszőllősön megrendezett Samu Kupán, amelyen két ver-

senyszámban, küzdelemben és formagyakorlatokban mérettet-
ték meg magukat. Szayka Róbert tanítványai már hagyományosan
hozták jó formájukat, aminek meg is lett az eredménye.

Eredmények:
Czibor István – 1 arany, 1 ezüst 
Tóth Gábor István – 1 arany, 1 ezüst
Nagy Chiara – 1 bronz
Tóth Krisztián – 1 bronz 

A sikeres évet záró gútai versenyzők

Két aranyérem
a Samu Kupán

Balról jobbra Nagy Chiara,
Tóth Gábor István, Szayka Ró-
bert mester, Czibor István és
Tóth Krisztián

Kempo

Ezen a héten labdarúgó csapataink-
nak zöme megkezdi a téli alapozást.
Néhány erőnléti edzés után aztán jön-
nek a barátságos mérkőzések garma-
dával. Aki teheti és anyagi helyzete is
megengedi, keresi a műfüves pályán
való mérkőzések lehetőségét, aki nem,
annak marad a sár- és hó taposása (ha
lesz). Ami egyfajta vigaszul szolgálhat
számukra, az talán a nagyobb erőnléti
megterhelés, a szívósság megerősí-
tése. Tény, hogy technikai szempontból
jobb a műfüves pályán való játék, de
nem tudjuk, mit hoznak az első tavaszi
fordulók, már ami az időjárási viszo-
nyokat illeti. Az igazi tél ugyanis rende-
sen kitolódni látszik, így vélhetően majd
átmegy márciusba, amikor a bajnoksá-
gok már javában zajlani fognak. Ilyenkor
a szurkolóknak eszükbe jut, hogy a ba-
rátságos őszt nem kellett volna-e meg-
hosszabbítani, és előrehozni néhány
fordulót, elkerülendő a tavasz eleji pá-
nikhangulatot az esetlegesen elhalasz-
tott mérkőzések miatt. 

A másik nagy kérdés szurkolói szem-
pontból: az átigazolási időszak alatt tör-
ténő változások. Bizonyára nem lesz
régiónkban sem olyan csapat, amely-
ben akár csak minimális változás ne
történne. A labdarúgás szerelmesei ár-
gus szemekkel figyelik a híreket, ha le-
het, minden átigazolásról az elsők kö-
zött szeretnének tudomást szerezni.
Érthető, hiszen egy-egy érkező játékos

akár meghatározó szerepet is játszhat
új csapatában. Tavasszal ugyanis már
minden „élesben” zajlik, nem lesz sok
javítási lehetőség. Beszéljünk feljutásról
vagy akár kiesésről. Ez a tavaszi idény
abban is érdekesnek és izgalmasnak
mutatkozik, hogy a felsőbb labdarúgó
szervek a bajnokságok átszervezésére
szánták el magukat. Valahol ez kelle-
mes érzést kelt, valahol aggodalmat.
Mindez a csapatok jelenlegi helyezé-
sétől függ, aki az élvonalban telelt, az
bízik a feljutásban, aki a tabella vége
felé cammog, az gondterhelten, bár op-
timistán várja a tavaszi folytatást. Sze-
rencsére, régiónk legtöbb, felsőbb osz-
tályokban szereplő csapatának ilyen
gondjai nincsenek. Sőt, az V. ligában
soha nem látott komáromi inváziót lát-
hatunk a bajnoki cím megszerzéséért.
A Régióbajnokságban nagyon fura dol-
goknak kellene történniük, hogy az or-
szág legöregebb labdarúgó klubja, a
KFC, ne lépjen feljebb, egy hozzá már
mégiscsak méltóbb bajnokságba. 

A szurkoló tehát már nagyon türel-
metlen. Még ha a bajnoki mérkőzések
odább is vannak, legalább barátságos
meccseken szeretné már látni csapatát
kifutni a pályára. Nem számít az eső,
nem számít a hó, nem számít, ha süvít
a szél. Mert, ahogy a klasszikus mon-
dotta volt: „Foci nélkül ugyan élni lehet,
de minek!” Hát, akkor jó rajtot Komá-
romi Régió, jó rajtot szurkolók! 

A szurkoló már türelmetlen


