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Reakció

Húsz évvel ezelőtt, 1994. január
8-án a felvidéki magyarság mint -
egy 3500 választott képviselője ér-
kezett Komáromba, a helyi sport-
csarnokba. A komáromi nagygyű-
lésként ismertté vált összejövetel a
mai napig a legnagyobb méretű
társadalmi rendezvénynek számít
a felvidéki magyarság életében.

Folytatás a 3. oldalon

Gázórák visszapörgetésével a
gázszámla csökkentését

ígéri a fogyasztóknak egy Nyitra
megyében tevékenykedő bűn-
banda. Ha valaki enged a csábí-
tásnak, és kiderül a trükközés,
büntetésből több ezer eurós gáz-
számlát kell kifizetnie.

Folytatás az 5. oldalon

Gázórákat visszatekerő 
bűnbanda után nyomoznakAz idei év a választások éve lesz, hiszen márciusban köztár-

sasági elnököt, májusban európai parlamenti képviselőket,
míg november táján önkormányzati képviselőket és polgármes-
tereket választunk. A múlt héten eldőlt, hogy az ország történe-
tében először magyar államfőjelöltre – Bárdos Gyulára, az MKP
jelöltjére – is leadhatjuk voksunkat. Rajta kívül 14 jelölt indul,
köztük a Híd által is támogatott Pavol Hrušovský, valamint a leg-
főbb esélyes, Robert Fico jelenlegi kormányfő.

Folytatás a 2. oldalon

Meglepett és elszomorított a regionális újságok címlapján a
címben és a sorok között megbúvó lejáratási szándék a sze-

mélyem ellen. Sajnálom, hogy az Erzsébet-szigeti út javítása szá-
momra érthetetlen politikai hadviselés eszköze lett.

Folytatás a 2. oldalon

Halálos baleset Ekelen
Meghalt az a nyugdíjas férfi, akinek egy faág okozott súlyos fejsérülést Eke-

len. A baleset után még hazament, ám nem sokkal később rosszul lett, s a
kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

Folytatás a 2. oldalon

Lehet pályázni 
a beiratkozási ösztöndíjra

Részletek a 4. oldalon

Ismét kiosztják a szlovákiai 
magyar zenei díjat

Részletek a 4. oldalon

Magyar Kapu Dunamocson
Részletek a 4. oldalon

Tiszta a lelkiismeretem

2014, a választások éve
Itt az első magyar államfőjelölt
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Folytatás az 1. oldalról
Múlt csütörtökig volt lehetőség arra, hogy a

március 15-én esedékes államfőválasztáson
indulni akarók leadják a jelölésüket támogató
petíciós íveket. A jelöltséghez legalább 15
ezer támogató aláírás összegyűjtésére volt
szükség, vagy pedig arra, hogy egy jelöltet mi-
nimum 15 parlamenti képviselő támogasson.
Bárdos Gyula, az MKP jelöltje esetében mind-
két feltétel teljesült, s rövid idő alatt csaknem
47 ezren támogatták a Csemadok-elnök je-
löltségét.

„Bár elsősorban Dél-Szlovákiából vártunk
aláírásokat, a jelölésemet nem kizárólag ma-
gyarok, hanem az ország egyéb területeiről,
más nemzetiségek képviselői és szlovákok is
támogatták“ - mutatott rá az ívek leadása utáni
sajtótájékoztatón Bárdos Gyula „Ez az állam-
főválasztás nem rólam szól, ez a felvidéki ma-
gyarságról szól, továbbmegyek, Dél-Szlová-
kiáról szól, amely a rendszerváltás óta egy
aluldimenzionált régió az országon belül“ -
hangsúlyozta az elnökjelölt. Hozzátette: a vá-
lasztásokig hátralévő időt arra szeretné fel-
használni, hogy közbeszéd témájává tegye a
kisebbségi jogok kérdését és Dél-Szlovákia
felzárkóztatását. Győzelmi esélyeivel kapcso-
latban megjegyezte, az olimpiára sem csak a
favoritok utaznak. Berényi József MKP-elnök
úgy vélte, születhet meglepetés, vagyis van
esélye annak, hogy a magyar jelölt bejusson
a választás második fordulójába.

A Híd, a KDH és az SDKÚ által közösen in-
dított Pavol Hrušovský ugyancsak összegyűj-
tötte a szükséges számú aláírást, több mint 17
ezren támogatták. A kereszténydemokrata po-
litikus hangsúlyozta, szeretne másokat is meg-
szólítani a három párt támogatóin kívül, és el-
nökként nem szeretné megosztani sem az
embereket, sem pedig a politikai pártokat. „A
nem szocialista oldalon lévő jelöltek sokasá-
gából Pavol Hrušovský a legjobb jelölt. Ezért
támogattuk már négy hónappal ezelőtt“ - ezt
már Bugár Béla Híd-elnök nyilatkozta. Az esé-
lyeket latolgatva megjegyezte, elképzelhető-
nek tartja, hogy a Híd szavazóinak némelyikét
meg tudja szólítani Bárdos, ugyanakkor az
MKP felelőssége lesz, ha a második fordulóba
olyan jelölt kerül, akit sem a Híd, sem az MKP
választói nem támogatnak majd.

Az államfőválasztás legfőbb esélyese Ro-
bert Fico jelenlegi smeres kormányfő. A szak-
értők többsége viszont egyetért abban, hogy
nagyon kiegyenlített a mezőny, s nehéz meg-
tippelni, hogy Ficón kívül ki kerülhet a máso-
dik fordulóba. A független jelöltek közül And-
rej Kiskát, Radoslav Procházkát és Milan
Kňažkót favorizálják a leginkább, míg a párt-
jelöltek közül Pavol Hrušovskýt. Ősszel egyéb-
ként Bósza János komáromi civil is jelezte,
szeretne indulni a választáson, ám október
vége óta csak a szükséges aláírások harma-
dát tudta összegyűjteni, így szándéka nem
valósult meg.

2014, a választások éve

Bárdos Gyula, 55 éves
MKP, polgári támogatással, 
Jozef Behýl, 56 éves
Független, polgári támogatással,
Ján Čarnogurský, 70 éves
Független, polgári támogatással
Robert Fico, 49 éves
Smer, képviselői támogatással
Viliam Fischer, 70 éves
Független, polgári támogatással
Pavol Hrušovský, 61 éves
KDH, Híd, SDKÚ, polgári támogatással
Ján Jurišta, 69 éves
KSS, polgári támogatással
Andrej Kiska, 50 éves
Független, polgári támogatással
Milan Kňažko, 68 éves
Független, képviselői támogatással
Stanislav Martinčko, 61 éves
KOS, polgári támogatással 
Milan Melník, 75 éves
Független, polgári támogatással
Helena Mezenská, 41 éves
OĽaNO, polgári támogatással
Peter Osuský, 60 éves
SaS, polgári támogatással

Radoslav Procházka, 41 éves
Független, polgári támogatással, 
Jozef Šimko, 62 éves
SMS, polgári támogatással

Idén további két választásra is sor kerül. Május 24-én európai parlamenti képviselőket
választhatunk, Szlovákia összesen 12 főt delegálhat Strasbourgba, illetve Brüsszelbe.
Egyelőre erősen megkérdőjelezhető, hogy lesz-e együtműködés a két magyar érdekeltségű
párt között. Bugár Béla leszögezte, amennyiben Csáky Pált indítja az MKP, nem lesz ösz-
szefogás, mire Berényi József úgy reagált, két párt együttműködése nem arról szól, hogy
az egyik válogat a másik jelöltjei közül. Az MKP két EP-mandátumot óriási sikerként köny-
velne el, míg a Híd célja egy képviselői hely megszerzése. 

A választási év a helyhatósági választásokkal zárul, melyre novemberben kerül sor. A
Híd azzal számol, hogy Dél-Szlovákiában sikerül megőrizniük a négy évvel korábban el-
ért pozíciójukat. Hasonló célokat fogalmazott meg az MKP is, szeretnék megismételni az
MKP 2010-ben elért eredményét, s a déli járásokban újra „megnyerni“ az önkormányzati
választásokat. (csaba)

Reakció

Folytatás az 1. oldalról
A komáromi nagygyűlés

apropóját az akkor folyamat-
ban lévő közigazgatási-terü-
leti átszervezés, valamint az
adta, hogy akkoriban a ma-
gyar politikai érdekképviselet
a magyarság és más etnikai
csoportok jogállását erősítő
törvényjavaslatai folyamatos
elutasításba ütköztek a po-
zsonyi parlamentben. A részt-
vevők ezzel összefüggésben
több fontos, a felvidéki ma-
gyar közösség jövőjével kap-
csolatos kérdést kívántak
megválaszolni.

A sportcsarnokban rende-
zett összejövetelen a felvidéki
magyarság érdekképviseleti
szervezeteinek túlnyomó ré-
sze képviseltette magát. A
mintegy három és fél ezer
résztvevő között ott volt az ak-
kori pozsonyi törvényhozás
összes magyar képviselője,
valamint a felvidéki magyar-
ság önkormányzati képvise-
lőinek és polgármestereinek
mintegy kétharmada. Az ösz-
szejövetel központi témái a
magyar közösség alkotmá-
nyos jogállásának állapota és
a közigazgatási-területi át-
szervezés addig ismert ter-
vezetei voltak.

A nagygyűlés egyik fő szer-
vezője az Együttélés politikai
mozgalom akkori elnökeként
Duray Miklós volt. „Leszögez-
tük, hogy a közigazgatási át-
rendezéssel egy olyan hely-
zetet kell teremteni, amelyben
létre lehet hozni egy kulturális
autonómiát, azaz egy sze-
mélyelvű autonómiát“ -
mondta az összejövetelre
emlékezve Duray Miklós.
Hozzátette: a felmerült célki-
tűzések között az is elhang-
zott, hogy úgy kell meghatá-
rozni a közigazgatási terüle-
teket, hogy azokban éljen a
magyarok 95 százaléka, s

azok sajátos jogállással ren-
delkezzenek.

Berényi József, a Magyar
Közösség Pártjának (MKP)
elnöke szerint az összejövetel
az akkor egy éve létező Szlo-
vákiában nagy jelentőséggel
bírt, főként amiatt, hogy a
nagygyűlésen elfogadott ál-
lásfoglalás őshonos közös-
ségként határozta meg a
Szlovákiában élő magyarsá-
got, közben kimondta az ál-
lam keretei közötti önrendel-
kezés igényét. „Tény, hogy a
találkozón elfogadott állás-
foglalásból kevés célkitűzés
valósult meg az elmúlt húsz
évben“ - írta az MKP elnöke
az évforduló kapcsán kiadott
állásfoglalásában.

Bugár Béla, a Híd párt el-
nöke, aki 1994-ben még a
Magyar Kereszténydemokrata
Mozgalom (MKDM) elnöke-
ként vett részt a találkozón,

úgy vélte: a nagygyűlés célja
az volt, hogy a szlovákiai ma-
gyarok és képviselőik el-
mondhassák, mi az, amit sze-
retnének Szlovákiában, s ho-
gyan szeretnének magyarként
Szlovákiában élni. „Én azt hi-
szem, hogy ezt a célt a nagy-
gyűlés teljesítette, az egy más
dolog, hogy ezután mi történt
az egyes pártokon belül" -
jegyezte meg Bugár Béla.

A komáromi nagygyűlés
résztvevői egy állásfoglalást
is elfogadtak, ebben egyebek
mellett az úgynevezett önkor-
mányzati charta és a kisebb-
ségi nyelvek európai chartá-
jának elfogadtatását is előirá-
nyozták. Ezeket az elveket
mindmáig nem sikerült a gya-
korlatba átültetni. A komáromi
nagygyűlésről az évfordulón
egy évtizede minden évben
megemlékeznek.

(MTI, d), archív felvételek

Megkezdődött az A38-as
hajó karbantartása
Kiemelték az Artemovszk 38-at a ko-

máromi hajógyárban, ahol az elkövet-
kező hetekben karbantartási munkálato-
kat végeznek a népszerű koncerthajón.

A hajó hétfőn érkezett meg Komáromba,
hogy részt vegyen a 10 évente kötelező át-
vizsgáláson és karbantartáson. A rakteré-
ben mintegy 500 főt befogadó koncerttermet
rejtő vízi jármű éppen tíz évvel ezelőtt
kezdte meg működését a Petőfi híd budai
hídfőjénél.

A tervek szerint február közepén már is-
mét megszokott helyén, koncertekkel várja
közönségét a világ legjobb szórakozóhe-
lyének is megválasztott, remek akusztikai
adottságokkal rendelkező hajót.

A hajó egyébként nem számít idegen ven-
dégnek Komáromban, jelenlegi funkciójára
is a komáromi hajógyárban készítették fel
2002-ben. Eredetileg 1968-ban gyártották,
és ukrán teherszállítóként teljesített szolgá-
latot.

(b)

A köztársasági elnökválasztás hivatalos jelöltjei (ABC-sorrendben):

Itt az első magyar államfőjelölt Kommentár

Pár nappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy kipróbálom az
OTP Bankot, mivel a legjobb feltételeket kínálták az egyik
szolgáltatás terén. A kedves kiszolgálást követően elkészült
az ügylethez tartozó szerződés, majd egy eddig szokatlan
kérdést tettek fel nekem: „Szeretné, hogy a szerződést ma-
gyar nyelven is kinyomtassuk Önnek?“ Egy pár pillanatra le-
fagytam, majd jeleztem, hogy természetesen, hiszen öröm-
mel fogadom, ha megtisztelnek az anyanyelvemen. 

Természetesen a szlovák nyelvű szerződés szövegét is ér-
tettem, de mégis jól esett ez az apró „gesztus“, ami után még
jobban kihúztam magam a székben. Aztán hazafelé menet
már azon morfondíroztam, hogy ez miért egy különleges
gesztus, és miért nem természetes? Nemcsak a bankokban,
de az élet más részein is! A magyar nyelv használata a hi-
vatali ügyekben nem csupán a szövegértés kérdése, hanem
az ügyfél/lakos tiszteletének szimbóluma. A kétnyelvűség
ilyen jellegű bővítése nem csupán nyelvi kérdés, hanem az
egyenrangúság tisztelete. Ettől nem lesz sem olcsóbb, sem
drágább a kenyér, de az adófizető lakos/ügyfél mégis úgy
érezheti, hogy ő az, akit szolgálnak és tiszteletben tartanak.

Másfél évvel ezelőtt terjesztettem be a komáromi önkor-
mányzatba azt a határozatot, ami alapján az ingatlanadó és
a szemétilleték kiértesítése egy levélben két nyelven való-
sulna meg. Azért ez a két értesítés, mivel (csak) ez a kettő
minden évben, minden háztartásba eljut. A kétnyelvű kiér-
tesítés nemcsak a fejenként 27 euróra emelt szemétilleték
részletfizetési feltételeinek áttanulmányozásában segít, de
egyértelmű üzenetet küld. A többséget alkotó magyarok szá-
mára jelzi az egyenrangú szerepet, amikor az anyanyelv
használata természetes. A kétnyelvű értesítés a szlovák la-
kosoknak is üzen, utalva Komárom sokszínűségére. Számos
európai példa mutatja, hogy az ilyen „környezetben“ felnö-
vekvő generációk számára teljesen természetes lesz a má-
sik tisztelete.

Sajnálatos módon a határozati javaslatban foglaltakat a
tavalyi év folyamán a város vezetése elszabotálta, egy kis
információs cetlivel próbálta bebetonozni a másodrangú
szerepet.  Ez a fecni csak annyit mondott, hogy lehetőség
nyílik az információt magyarul is kikérni. Így a határozat be
nem tartásán túl, egy látszat-demokratikus lefokozásra vál-
lalkoztak, mondván: a magyar nyelv ápolásáért többet kell
dolgozni, kérvényeket beadni, leveleket írni, esetleg sor-
ban állni. Mindamellett, hogy alig egy tucat ember élt a le-
hetőséggel, az üzenet egyértelmű volt: nem vagy egyen-
rangú.

A határozat elszabotálása után a civilek tiltakoztak, Vörös
Péter pedig több karton papírt vitt a városházára, mivel a ve-
zetés és az MKP-s alpolgármester is a többletköltségekre hi-
vatkozott. Ott, ahol a sikertelen, majd sokszor drága köz-
beszerzések euró tízezreket rántanak le, ott egy jóval kisebb
tétel kapcsán merül fel a nagy spórolási igyekezet. A soro-
zatos kritikát és számonkérést követően aztán Győrfi László
javaslatára egy 3 000 eurós pénzösszeg került átcsoporto-
sításra a költségvetésben, ami a kivitelezést szolgálná. 

Nemsokára érkeznek az újabb, idei értesítések, és sajnos
még most sem vagyok benne száz százalékig biztos, hogy
a teljes kétnyelvűség a határozat szerint megvalósul. Az
ígérgetés tavaly is folyamatos volt, de a végső pillanatban
mégis akadt kifogás. Sajnos a kétnyelvűség esetén semmi-
lyen garanciát nem jelent az, hogy az MKP képviselői részt
vállalnak Anton Marek mellett a város vezetésében. 

Bízom benne, hogy az MKP politikusai nemcsak Komá-
romban, de az egész régióban felvállalják az egyenrangú két-
nyelvűséget az önkormányzatokban (is). Ha ők többletmun-
kára és költségekre hivatkoznak, akkor elég nehéz elhinni,
hogy nehezebben megvalósítható célok esetén bármi ered-
ményt tudnának felmutatni. A lehetőség adott, kézzelfogható
bizonyítékot tudnak elküldeni minden háztartásba. Mi szur-
kolunk nekik! És akkor talán a (most is zajló) iskolai beirat-
kozások idején nem kell újra és újra kampányhadjáratokban
elmagyarázni, hogy a magyar anyanyelv/iskola megtartása
mellett megmaradunk egyenrangú szerepben. Nincs sem-
milyen hátrány, sőt! Több nyelvet ismerve mindenki egy ki-
csit gazdagabb.

Keszegh Béla, városi képviselő

Egyenrangú szerepben
Folytatás az 1. oldalról

Azt, hogy konkrétan mit tettem én vagy a hivatal illetékes
osztálya az ügy érdekében, az út mielőbbi rendbetétele ér-
dekében, nem szeretném részletekig menően felsorolni,
mert egyrészt hosszú lenne a számos telefonhívás, írásos
és személyes találkozó leirati listája, másrészt pedig nem
is ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehetőségeinkhez mérten
az én személyem és a hivatal is mindent megtett az ügy mi-
előbbi rendezése érdekében. Azt azonban mindenképp
szeretném megemlíteni, hogy még az árvízvédelmi ké-
szültség hivatalos visszavonása előtt, június 27-én a vá-
rosházán megtörtént az első egyeztető tárgyalás minden
érintett fél bevonásával. A megbeszélésen jelen voltak a
Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat, a Szlovák Gázművek, a
KOMVaK városi víz- és csatornaművek és a város képvi-
selői és szakemberei. A tárgyalás tartalmát jegyzőkönyv
rögzíti.

A decemberi munkálatok végső szakasza befejezése
előtt, amikor a korábbi talajszilárdítási és az úttest alapo-
zási, szigetelési és aszfaltozási munkálatai már befeje-
ződtek, de az út melletti megrongálódott kerítés javítása
még folyt, azt az információt kaptam a Szlovák Vízgazdál-
kodási Vállalattól, hogy az útszakasz hivatalos átadására-
átvételére csupán a karácsony előtti héten kerül sor, ennek
ellenére az út a forgalom számára már használható, ezért
szerettük volna mielőbb, még a karácsonyi ünnepek előtt a
sajtó képviselőit tájékoztatni arról, hogy a sziget átjárható.
Azért tartottuk meg december 13-án azt a helyszíni sajtó-
tájékoztatót, amelynek a célja a lakosság tájékoztatása
volt a munkálatok befejezéséről, a hosszú ideig tartó útzár
feloldásáról.

Elég annyi ehhez, hogy a lelkiismeretem tiszta, abban a
tekintetben is, hogy senkinek az érdemeit nem állt szándé-
komban elhallgatni, de arról, ami az ügyben az értesítésem
nélkül történt, nem tudhattam. Ha tudomásom lett volna
róla, akkor kihangsúlyoztam volna az érdemeiket a testület
ülésein –  hiszen több esetben tájékoztattam én is és a hi-
vatal illetékes osztályvezetője is a plénumot a javítás aktu-
ális helyzetéről – és a sajtóban is, hiszen ez közös ügy volt,
közös érdek volt az, hogy az út mielőbb átjárható legyen.

A másik dolog az, hogy egy parlamenti képviselő, egy já-
rási hivatalvezető, egy polgármester mandátumát és be-
osztását tekintve nem pluszszolgálatot tesz azzal, hogy
közbenjár egy ilyen ügy elintézésébeben. Ez valójában hi-
vatali kötelessége!

Mindezen túl természetesen örülök neki, hogy segítettek
és ezúton is szeretném a város lakossága és az önkor-
mányzat nevében kifejezni köszönetemet, amiért közben-
jártak az útjavítás mielőbbi befejezése érdekében. A se-
gítségükre a jövőben is számítok, hiszen ezzel a polgá-
roknak segítenek, azoknak, akiktől bárminemű közmegbí-
zatás ered és akiknek elszámolással tartozik minden köz-
szolga. Én ennek szellemében gondolkodom és
cselekszem.

Anton Marek, Komárom polgármestere

Tiszta a lelkiismeretem

Folytatás az 1. oldalról
A 63 éves nyugdíjas,

Ivan S. egy létrán állva
próbált lefűrészelni egy
faágat. A Nový Čas infor-
mációi szerint az ág arcon
ütötte a férfit, aminek követ-
keztében leesett a létráról. Ezt
követően hazament, de később
rosszul lett, majd pár óra múlva eszméletét is elvesztette. A
kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni a férfit, ám igye-
kezetük hiábavaló volt. A tragikus kimenetelű baleset január
4-én, szombaton délelőtt történt. (d)

Halálos baleset
Ekelen
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Afelvidéki iskolai beiratkozások esedékessége folytán
a Rákóczi Szövetség a 2014/2015-ös tanév magyar

iskolakezdői számára is meghirdeti beiratkozási ösz-
töndíj pályázatát. A program a tavalyi évhez hasonlóan
minden magyar iskolakezdőre vonatkozik Szlovákia te-
rületén. A Rákóczi Szövetség a programot továbbra is a
magyarországi civil társadalom és az önkormányzatok
adományaira alapozva hirdeti meg.

A Szövetség december folyamán 13 259 szlovákiai magyar
óvodás szüleinek juttatta el levelét a magyar iskolaválasztás
érveivel együtt, karácsonyi ajándékcsomaggal összekötve.
Ebben a levélben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási
ösztöndíjról, jelezve számukra, hogy az ehhez szükséges
pályázati adatlapot az iskolai beiratkozáskor tölthetik ki. 4066
olyan óvodásról sikerült tudomást szerezni, akik beszélnek
magyarul és 2014 szeptemberében iskolakötelessé válnak.

A Szövetség azzal a kéréssel fordult partnereihez, hogy
pályázati felhívását használják fel az iskolaválasztási kam-
pányban, illetve az adatlapot az iskolai beiratkozások alkal-
mával töltessék ki a beiratkozó gyermekek szüleivel (ezek a
Rákóczi Szövetség honlapján is elérhetők: www.rakoczi-
szovetseg.org).

A kitöltött pályázati adatlapokat a területileg illetékes Vá-
ros és Vidéke Célalapok képviselőinek vagy közvetlenül a
Rákóczi Szövetség központi irodájának kell elküldeni, leg-
később a szeptemberi iskolakezdésig. További információ a
Rákóczi Szövetség központi irodájától kérhető.

Ugyancsak a közelgő beiratkozások apropóján indul a ha-
gyományos Beiratkozási Körút a Via Nova ICS szervezésé-
ben, a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Ennek keretében
az aktivisták a kezdeményezéshez csatlakozott szlovákiai
magyar iskolákba és óvodákba látogatnak el. A program so-
rán a szülők az anyanyelvi oktatás előnyeiről tájékozódhat-
nak, de eközben gyerekeiknek sem kell unatkozniuk, hiszen
ugrálóvár és játékos foglalkozások várják őket. 

(d)

Akomáromi Selye János Gimnáziumban 2014. szeptember 1-jétől nyolcéves gimnáziumi
oktatás indul az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére. Mivel ez a középis-

kolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érintett szü-
lők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 2014. február 18-án (kedden) nyílt
napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok számára a gim-
názium épületében. A délelőtt 8,00–10,00 illetve délután 16,00–17,30 program keretében be-
mutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit, a megújult érettségi
rendszerét. A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcéves gimnázium óraterve-
inek, célkitűzéseinek és a felvételi követelményeinek a bemutatása áll majd. Délelőtt a diá-
kok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés so-
rán választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.

A nyitott napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület), mobil: 0915 790 546, www.lingualeader.com

Hiteles és nem hiteles

foRDítás
minden európai nyelvre

fordító és tolmácsügynökség

... hogy a fordítás 

ne legyen probléma!

Olcsón 

és gyorsan!

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen
helyezzük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket,
amelyek a szemes kávét automatikusan darálják,
adagolják és főzik. Csak egy gomb nyomás: azon-
nal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bát-
ran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze
sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják

Coffe UP Slovakia s.r.o., 

0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

Lehet pályázni 
a beiratkozási ösztöndíjra

Nyílt nap a gimnáziumban

Akifejezés – Újévi hangverseny – hal-
latán az ún. komolyzene iránt is ér-

deklődő, a televízió jóvoltából, bizonyára
a több évtizede Bécsből közvetített, a va-
lójában csodálatra méltó Újévi hangver-
senyekre asszociál.

A komáromi Városi Művelődési Központ, a
Művészeti Alapiskola és a komáromi Kama-
razenekar Polgári Társulás, 2014. január 4-
én rendezte meg a zenekar Újévi hangver-
senyét. A Kamarazenekar, művészeti veze-
tőjével, Medveczky Szabolcssal az élen a
„bécsi hagyománytól” teljesen eltérő műsor-
ral lepte meg hűséges közönségét.

Már a hangversenyt nyitó mű, J. S. Bach,
d-moll verseny két hegedűre c. kompozíci-
ója, a két kiváló szólista, Medveczky-Hor-
váth Györgyi és Mátesz Éva kidolgozott,
mesteri játéka által ünnepi hangulatot te-
remtett. A folytatás – a hangversenyek mű-
során talán a legtöbbször felcsendülő Bach
mű – az Overture {Suite} Nr. 2, azaz a mes-
ter h-moll szvitje volt. Ebben (a régi táncokat
felölelő) szinte a farsangi vidámságot előre-

vetítő tánctételsorozatban, a contiunóval el-
látott vonósegyüttes élére szólófuvolát ren-
delt a szerző. A zenekar élére álló Vagyon
István bravúros fuvolajátékát a publikum ál-
lótapssal jutalmazta; aki viszonzásul a Badi-
nerie tételt megismételte.

Míg az elhangzott két Bach mű, a közön-
ségre a ráismerés örömével, az elkövetkező
két zenekari kompozíció – S. Barber (ameri-
kai zeneszerző) Adagio for Strings Op. 11,
valamint a morva L. Janáček, Suite, azaz
Szvit vonószenekarra – a teljesen más, a
nagy kontraszt erejével hatott. A zenekar,
Medveczky Szabolcs vezényletével, úgy kí-
sérőként, mint előlépve főszereplőként is kie-
gyensúlyozott, szép teljesítményt nyújtott. A
Barber-mű, az együttes plasztikus játéka által
kidomborítva annak jellegzetes líraiságát, vált
a hallgató számára kimondottan élvezetessé.
A Janáček-mű, amelyre még az európai ro-
mantika és a népzenei hagyomány hatott,
Medveczky Szabolcs avatott keze alatt szin-
tén stílusosan szólalt meg; joggal aratott nagy
tetszést: a közönség kétszer visszatapsolta a
zenekart. Bravo! Stirber Lajos

A Kamarazenekar remekelt 
Újévi hangversenyén

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! 

Folytatás az 1. oldalról
„Speciális készülékek se-

gítségével a gázóra számlá-
lóját olyan értékre állítjuk be,
amilyet csak a fogyasztó
akar, majd a gázórát leplom-
báljuk. Senki sem veszi
észre, hogy ezt csináltuk“ -
állítólag így reklámozta
„szolgáltatását“ a bűnbanda
egyik tagja. A banda 100 eu-
rót kér a gázóra megbuherá-
lásáért, cserébe több mint
ezer eurós „megtakarítást kí-
nál“ a gázszámlán. A csalók
állítják, nincs mitől félniük,
mivel a bandatagok gyakran
cserélik telefonjaikat, és
soha senkinek nem árulják
el nevüket. A rendőrség vi-
szont már a nyomukban van
– írta a Pravda napilap.

A gázórák leolvasásával,
illetve gázelosztással foglal-
kozó SPP Distribúcia társa-

ság állítja, le tudják leplezni
a gázórák manipulálását. A
cég szóvivője, Ivana Zeliz-
ňáková figyelmeztette a fo-
gyasztókat, előbb-utóbb min-
den csalásra fény derül, s
nemcsak rendőrségi ügy
lesz az esetből, de a jogosu-
latlan fogyasztás miatt kiállí-
tott borsos számlát is be kell
fizetnie az érintetteknek. Ta-
valy országszerte 289 olyan
esetet rögzítettek, amikor a
gázóra plombáját hamisítot-
ták, manipuláltak vele. 

A vállalat közlése szerint az
utóbbi időben főként Nyitra,
Nagyszombat és Trencsén
megyében fordulnak elő ha-
misításos esetek. Sokszor va-
lóban nehéz megállapítani a
zárópecsétről, hogy hamisít-
vány, azonban szakértők se-
gítségével le tudják leplezni a
csalást. Ha kiderül, hogy fel-

törték az eredeti plombát, a
törvény értelmében a szol-
gáltató olyan számlát állíthat
ki, mintha a trükközésen ka-
pott ügyfél minden gázfo-
gyasztó készüléke maximális
teljesítményen, megszakítás
nélkül működött volna. Egy
olyan esetben, amikor egy
gáztűzhely mellett egy gáz-
kazán is használatban van, a
büntetésből kiszámlázott ösz-
szeg meghaladhatja az 5
ezer eurót. 

A szóvivő megjegyezte, a
hamis, sérült plombáért min-
dig a fogyasztó felelős,
ugyanakkor ez még nem je-
lenti azt, hogy az esetet au-
tomatikusan jogosulatlan
gázfogyasztásként kezelik.
„Minden ügyet egyediként bí-
rálunk el, s szakértők bevo-
násával vizsgálunk meg“ -
tette hozzá. (cs)

Rossz nyelvek évek óta azzal riogatják MUDr. Guba
Barnabás pacienseit, hogy a doktor úr nyugdíjba ké-

szül és új gyermekorvost kell megszokniuk kis betege-
inek. De mint kiderült, a hír nem igaz.

Sajnos ez a
pletyka minduntalan
felüti fejét, de hogy
miért? A doktor úr bi-
zony-bizony szép
kornak örvend, de ez
egyáltalán nem ír-
ható hátrányként
számlájára, hiszen
lelkiismeretesen és
legjobb tudása sze-
rint végzi munkáját.
Mint mondta, sajnos ugyanilyen csúnya játékot űztek gútai
körzeti orvos kollégájával is, aki miután jóval elhagyva a
nyugdíjkorhatárt még mindig praktizált. Valószínűleg ez a va-
lótlan hír az új páciensek elriasztása miatt kel szárnyra, újra
és újra. De hogy meglévő páciensei ne aggódjanak, a dok-
tor úr nem készül nyugdíjba vonulni, sőt sokan megirigyel-
hetnék aktivitását és elhivatottságát.

csóka

Újabb valótlan hír
kelt szárnyra

Gázórákat visszatekerő 
bűnbanda után nyomoznak

Kilenc kategóriában hirdetnek győztest a
Harmónia - Szlovákiai Magyar Zenei Díj

díjátadóján, melyre ezúttal Kassán kerül sor
március elsején. Elkezdődött a jelölés.

A Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj
Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Zené-
szek Egyesülete (SZMAZE), a Szlovákiai Ma-
gyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok
Művelődési Intézete, a Csemadok Naszvadi
Alapszervezete, Lábszky Olivér énekes-dal-
szövegíróval együttműködve 2011-ben meg-
alapította a Harmónia – Szlovákiai Magyar
Zenei Díjat. A szervezőbizottság ismételten
meghirdeti a Harmónia – Szlovákiai Magyar
Zenei Díjat. Az ünnepélyes díjátadóra ezúttal,
2014. március 1-jén, szombaton kerül sor a
kassai Thália Színházban.

A Harmónia Kuratórium 2014-ben 9 ka-
tegóriában oszt ki díjakat:
• Harmónia életműdíj
• A legjobb fiatal énekes, hangszeres muzsikus

díja (15-től 25 éves korig)
• A legjobb énekes, vagy hangszeres muzsikus

díja könnyűzene kategóriában (15 éves kortól)
• A legjobb szólista, kórus, vagy zenekar díja

komolyzene kategóriában

• A legjobb énekes, vagy hangszeres muzsikus
díja hagyományőrző népművészet kategóriá-
ban (15 éves kortól)

• A legjobb szólista, illetve zenekar díja világ-
zene, dzsessz, vagy megzenésített vers kate-
góriában

• A legjobb éneklőcsoport, vagy zenekar díja ha-
gyományőrző népművészet kategóriában

• A legjobb zenekar, csoport díja könnyűzene
kategóriában

• Az év dala (2010 – 2013)
A Harmónia-díj alapítói várják a magánsze-

mélyek, a szlovákiai magyar kulturális és non-
profit szervezetek jelöléseit, melyek alapján a
szakmai kuratórium döntést hoz. Minden ma-
gánszemély és szervezet bármelyik kategóri-
ában több jelöltet is javasolhat, de természe-
tesen nem szükséges minden kategóriában
jelöltet nevezni. A javaslatot tevő köteles mini-
mum 500 karakterben mellékelni a jelölt élet-
rajzát és szakmailag megindokolni a felter-
jesztést (a legjobb zenekar díjánál minimum 5
saját szerzeményt kell mellékelnie a nevező-
nek). A jelöléseket kizárólag elektronikus úton,
a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható
jelölési lap kitöltésével fogadják el.

d

Ismét kiosztják a szlovákiai 
magyar zenei díjat

ÉRKEZIK A NEGyEDIK 
MOBILSZOLGáLTATó, A SwAN

A múlt héten eldőlt, újabb telekommuniká-
ciós szolgáltató érkezik a szlovákiai piacra. A
Swan társaság megjelenése jó hír a fo-
gyasztóknak, mivel szakértők szerint az árak
csökkenését és a szolgáltatások javulását
hozza magával, elsősorban a gyors mobil
internet terén.

Az új szolgáltató nagy hangsúlyt fektet
majd a 4G negyedik generációs mobilszol-
gáltatásokra, mely főként a nagy sebességű
és kapacitású vezeték nélküli adatforga-
lomra, azaz gyors mobilnetre alkalmas. A

4G halózatok ki-
építését egyébként
a másik három
szlovákiai szolgál-
tató – a Slovak Te-
lekom, Orange és
az O2 – is meg-
kezdi, miután
ugyancsak meg-
szerezték a frek-
venciákat és a
szükséges enge-
délyt. A Swan 50
millió eurót tervez
befektetni, s két

éven belül félmillió ügyfelet szeretne magá-
hoz csábítani. Mobilhálózatát a tervek szerint
az idei év második felében indítja be. (d)

NáLuNK NőTTEK A LEGJOBBAN 
AZ EGÉSZSÉGüGyI KIADáSOK

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Szervezet (OECD) tagországai közül
Szlovákiában emelkedtek a leggyorsabban
az állampolgárok egészségügyi kiadásai az
elmúlt tíz évben. Az OECD aktuális jelentése
szerint az egészségügyre fordított állami és
egészségbiztosítói kiadások is nőttek, még-
pedig 2000 és 2009 között átlagban 10,9
százalékkal, a rákövetkező három évben pe-
dig csaknem 3 százalékkal, de a GDP-hez
viszonyított arányuk még elmarad az OECD-
országok átlagától.

A vizsgált időszakban azonban ennél jóval
nagyobb mértékben nőtt azoknak a kiadá-
soknak a mértéke, amelyeket a páciensek-
nek közvetlenül, saját zsebükből kell megté-
ríteniük egy-egy orvosnál tett látogatás ese-
tén, s ez az adat 2000 óta Szlovákiában
emelkedik a leggyorsabban, mintegy 15 szá-
zalékkal nőtt. Míg arányuk tíz éve még nem
érte el az OECD átlagát, mára már jóval
meghaladja azt, s az egészségügyi kiadások
mintegy negyedét teszik ki. Ezen túl a páci-
ensek nem hivatalos kiadásait gyarapítja a
hálapénz gyakorlatának további terjedése is.
Egy aktuális felmérésben a páciensek ne-
gyede vallotta be, hogy orvosuk közvetlen
vagy közvetett módon csúszópénzt kért tő-
lük. Ennek összege többnyire 100 és 333
euró között mozgott. (MTI, d)

CSÚCSON A CSőDELJáRáSOK SZáMA
Rekordszámú csődeljárás indult Szlová-

kiában tavaly, 2013-ban csaknem tizedével
több ilyen eljárást kezdeményeztek, mint egy
évvel korábban. Pontosan 394 új csődeljárás
indult, ez 32-vel volt több mint 2012-ben, és
a legmagasabb számnak számít az ország
történetében - derült ki a Slovak Credit Bu-
reau (SCB) pénzügyi társaság adataiból.

Összesen 317 csődeljárás indult jogi sze-
mélyekkel szemben, miközben magánsze-
mélyek, tehát többnyire egyszemélyes vál-
lalkozások 77 esetben indítványoztak csőd -
eljárást. A legtöbb új csődeljárást már ha-
gyományosan Pozsony megyében indítot-
ták, ez nem számít meglepetésnek, mivel itt
van bejegyezve az összes hazai cég több
mint háromnegyede, csaknem 166 ezer vál-
lalat. (TASR)

Hírblokk

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP
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Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Görcsöl vagy fáj a lába, csökkent a járástávolsága?
Ha előfordulnak Önnél az alábbi tünetek:

• hideg kezek, lábak  • gyakori szédülés • érszűkület
• elszíneződött végtagok • vérellátási zavar

• stroke utáni állapot

FONTOS! Az érszűkület időben történő felismerésével 
és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 70 609 6081

Nem ritkaság, hogy egy rosszul
megtett utolsó lépés, mozza-

nat elrontja a jó benyomást, az ad-
digi elégedettséget. Egy ilyen ese-
tet mondott el egyik olvasónk, aki
könnyeivel küszködve adta elő
csalódottságát, és bizony, amikor
embertelen hozzáállásról beszélt,
talán nem is volt olyan nagyon
messze az igazságtól. Egy ember
hozzáállásáról, de ez nagyon
rossz fényt vethet az egész intéz-
ményre, bár… 

Nézzük, mi is történt, ami olva-
sónknál így „kiverte a biztosítékot”.
Élettársának édesanyját, aki súlyos
ideggyulladás következtében járás-
képtelenné vált, a komáromi Náruč,
nonprofit szervezet idősek otthoná-
ban helyezték el. Az otthon dolgozói,
szinte csodával határos módon, las-
san kezdték az ápoltat felépíteni já-
rásképtelenségéből, amihez nagyon
sok türelemre és szeretetre volt szük-
ség a részükről. A családtagok min-
den látogatásuk alkalmával szemé-
lyesen is meggyőződődhettek a nő-
vérek és ápolók odaadásáról, a
bennlakók iránti szeretetükről. Mind-
ezt az említett hölgy is sokszor el-
mondta hozzátartozóinak, így senki-
nek nem volt kétsége afelől, hogy a
legjobb kezekben van. 

És amiben a hozzátartozók any-
nyira reménykedtek, kezdett is betel-
jesülni. Az édesanyjuk járni kezdett.
Igaz, járókeret segítségével, de ami-
ben már-már kezdte elveszíteni re-
ményét – saját lábain. Ekkor a család
úgy döntött, hogy tekintettel az édes-
anya gyorsan javuló állapotára, visz-
szavezeti őt a „normális életbe”.
Mindezt olyan formában, hogy gar-
zonlakást béreltek számára, egy, a
lakásukhoz közeli tömbházban. Ezt a
szándékukat jelezték az idősek ott-
hona felé is, ahol teljes megértéssel
viszonyultak elképzelésükhöz. A
gyermekek kérése csak az volt, hogy

amíg az illetékes betegbiztosítótól
megkapják a kérvényezett járókát, az
idősek otthona adja kölcsön azt a já-
rókát, amelyet a hölgy az otthonban
használt. Sőt, azt is jó néven vették
volna, ha egy másik, meghibásodott
járókát kapnak kölcsön, amelyet a fia
szívesen megreparált volna. Erika fő-
nővér ezt meg is ígérte, sőt, több-
ször is. A hölgy hazatérésének tehát
nem volt semmilyen akadálya. 

Elérkezett a számára nagy nap,
mehetett haza. Gyermekei annak
rendje s módja szerint összecsoma-
golták személyes dolgait, a nénit be-
ültették az autóba. Ekkor fia még
visszament a megígért járókeretért,
hogy édesanyja otthoni mozgása tel-
jesen biztosítva legyen. És ekkor érte
a családot a nagy döbbenet. Az ép-
pen ügyeletes Márta nővér kategori-
kus nemet mondott(!?) Arra hivatko-
zott, hogy kevés a járóka, és a benn-
lakók nagy részének azokra szüksé-
gük van. Hiába volt minden kérés,
könyörgés, Márta nővér nem tágított.
Az, hogy Erika nővér többször is
megígérte, őt nem érdekelte. „Leg-
alább a hibásat adják kölcsön, én
megjavítom, hogy használható le-
gyen” – mondta szinte könyörögve a
hölgy fia. Semmi nem enyhítette
Márta nővér hozzáállását. A hölgyet
hazavitték, és nagy utánjárást köve-
tően, szereztek egy használható, bár
a lakás méreteihez nem éppen jól vi-
szonyuló járókát. Mindezt addig,
amíg a betegbiztosítótól megkapják
az új segédeszközt. 

„Esküszöm, csak a legjobbakat
tudjuk elmondani erről az idősek ott-
honáról, annak személyzetéről. Saj-
nos azonban, ez az utolsó mozzanat
nem illik bele abba a képbe, amelyet
a mama ottléte alatt tapasztaltunk.
Márta nővér arrogáns, sőt mondha-
tom, embertelen hozzáállása nagyon
kellemetlenül érintett bennünket. Ha
nem lett volna ígéret a járóka kiköl-
csönzésére, akkor időben intézked-

tünk volna másutt. Ami az idősek ott-
honát illeti, véleményünk továbbra
sem változik, de a szájíz keserű ma-
rad” – mondta el Zsuzsanna, a hölgy
fiának élettársa. 

Az ügyben megkerestük az intéz-
mény igazgatónőjét, PhDr. Adriana
Lengyelovát, aki döbbenten hallgatta
végig az általunk elmondott történe-
tet. „Valóban nem tudtam erről az in-
cidensről és végtelenül sajnálom,
hogy a hozzátartozók nem engem
kerestek meg kérésükkel. Az egész-
ségügyi segédeszközök kölcsön-
zése nem egy bevett szokás, mivel
csak néhány saját, öregebb darabbal
rendelkezünk, amelyeket külföldön
vásároltunk. A többit, sajnos a hasz-
náló elhalálozása esetén vissza kell
szolgáltatnunk az egészségügyi biz-
tosítónak. Nyilvánvaló, hogy ebben
az esetben tehettünk volna kivételt,
és a járókát kölcsönadhattuk volna
távozó páciensünknek. Az említett
nővér azonban más, bennlakókat
helyezett előnybe, akik szintén az
egészségügyi biztosító várólistáján
vannak. A mi szakmánkban elkép-
zelhetetlen a kellő empátia hiánya,
az nélkül nem is tudnánk ezt a fele-
lősségteljes munkát végezni. Annak
viszont nagyon örülünk, hogy volt
páciensünk és hozzátartozói a tör-
téntek ellenére is ilyen szépen nyi-

latkoznak munkánkról, mi ebben a
szellemben kívánjuk a jövőben is vé-
gezni munkánkat, hiszen eddig is
gyönyörű eredményekkel büszkél-
kedhetünk. Mindnyájan nagyon saj-
náljuk, hogy egy nálunk töltött idő-
szak ilyen kellemetlen végjátékkal fe-
jeződött be. A hozzátartozókkal már
telefonon beszéltem és abban álla-
podtunk meg, hogy intézményünk-
ben átveszik az édesanyjuk számára
elkészített járókát. Ezúton is szíves
elnézésüket kérem, egyben őket és
mindenki mást biztosítani szeretnék
arról, hogy a jövőben hasonló inci-
dens intézményünkben nem fog
megtörténni” – mondta el lapunknak
az igazgatónő. 

Az eset valóban egyedi, hiszen az
említett intézményről eddig csak a
legjobb hírek terjedtek. Végigjárva a
történet útját és meghallgatva az
igazgatónő nyilatkozatát kijelenthető,
hogy végtelenül sajnálják a történte-
ket. Vélhetően a belső kommuniká-
cióban történt némi hiba, ami ezt a
félreértést okozta. Az igazgatónőtől
azt is megtudtuk, hogy az említett
nővér, aki ellen a panasz irányul, 11
éve dolgozik az intézményben, és
munkája ellen ez idáig nem volt kifo-
gás sem a páciensek, sem pedig
azok hozzátartozói körében.

Böröczky József

Büszkeség és uralkodó hajlam

Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Éppen csak kihevertük a karácsonyi
és szilveszteri lakomázás, ünnep-

lés fáradalmait, máris kezdődik a báli
szezon. A hagyományok szerint a mu-
latságok végén a telet is elűzzük, vi-
rágvasárnapon pedig már a tavasz kö-
zeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendárium szerint
a farsang ünnepe vízkereszt és hamva-
zószerda közé esik, melyhez számtalan
népi hagyomány kapcsolódik. A párvá-
lasztás mellett a farsang lényege a sza-
bályok felrúgása és kigúnyolása. Az álar-
cok és a maszkok viselése is erre vezet-
hető vissza: a névtelenség, az „arctalan-
ság” biztosít mindenki számára féktelen
mulatozást.

Vízkereszt napja mindig január 6-a. A
bibliai hagyomány szerint a pap ekkor

szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet
azután a kereszteléshez is használnak –
innen ered a nap neve is.

Hamvazószerda azonban változó ün-
nepnap, mindig a húsvétot megelőző 40.
nap, mely 2014-ben március 5-e. A ha-
gyomány szerint a hamvazószerdát meg-
előző nap – húshagyó kedd – a farsang
utolsó napja, amikor még gátlástalanul
lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a
húsvétig tartó böjti időszak.

A farsangkor még több, olyan jeles nap
van, amely köré legenda szövődött az év-
századok során, s amelyeket a népha-

gyomány máig őriz. Január 22 - Vince
napja – a termésjósló nap: „Ha megcsor-
dul Vince, teli lesz a pince” – tartja a köz-
mondás. E napon a szőlőtermelők figye-
lik az időjárást: ha szép, napos az idő, ak-
kor jó, ha ködös, borús, akkor rossz bor-
termés várható szüretkor.

Régen farsangkor kötődtek a házassá-
gok is. Nem véletlenül született a mon-
dás: „Téli kutya, nyári menyasszony, egyik
se jó!” Gyakran előfordult olyan esztendő,
hogy senki sem kötött házasságot. De,
hogy a farsang ne múljon el lakodalom
nélkül, a fiatalság álesküvőt szervezett.
Az álesküvő résztvevői: menyasszony,
vőlegény, násznagyok, nyoszolyóasszo-
nyok, koszorúslányok, vőfélyek, kisbíró,
püspök, testőrök, kocsis, cigányasszo-
nyok, ördögök, csikósok és a násznép. A
lakodalmas helyiséget, a kocsmát feldí-

szítették a mulatságra. A szereplők kalá-
csot, süteményt hoztak a násznép, és a
nézők kínálgatására. Rendkívül fontos
eseménynek számított a vendégek és a
közönség meghívása. A környező köz-
ségekben elkezdték a toborzást. A cere-
mónia napján a násznagy kikérte az ál-
vőlegényt a szülőktől, s ezt követően
együtt mentek az álmenyasszonyért, akit
a nyoszolyóasszony búcsúztatott el. A
kisbíró kihirdette az esküvőt, a püspök
köszöntőt mondott, s az első vőfély be-
széde után elindult a násznép az esketés
színhelyére. A felvonuláson az előre meg-
beszélt helyen az ördögök ellopták a
menyasszonyt. Amíg a násznép futott a
menyasszony után, addig az ördögök el-
rabolták a püspököt is. Ilyen előzmények
közepette haladtak az esketés helyszí-
nére. Mire odaértek, megkerült a meny-
asszony és a püspök is. A püspök ösz-
szeadta a jegyeseket, akik igennel, vagy
nemmel válaszoltak. Az esketés után a
főpap szódavízzel „megszentelte” az ifjú
párt. Ezt követte a menyasszonytánc és a
hajnalig tartó mulatság.

Nagy kár, hogy a népszokások hagyo-
mánya egyre inkább eltűnik hétköznapja-
ink, mindennapi életünk színteréről és
csupán emlékként szívhatja magába az
ezeket felelevenítő olvasó, aki minden bi-
zonnyal elgondolkozik a régmúlt boldog
évszázadain! Miriák Ferenc

Farsangi hagyományok, 
népszokások

Afarsang egyik jellegzetes édes-
sége a szalagos fánk. Köny-

nyű, és semmihez sem hason-
lítható finomság. Nem hiába,
hogy farsangtól függetlenül,
sokan egész évben szívesen ké-
szítik és fogyasztják. Íme a recept:

Hozzávalók a fánkhoz: 500 g búzaliszt, 200 ml
tej, 40 g élesztő, 50 g porcukor, 60 g olvasztott vaj, 5
db tojássárgája. A sütéshez: étolaj. A díszítéshez: sárgaba-
rack dzsem, porcukor. 

Elkészítés: A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos tejet, a
porcukrot, az élesztőt pedig egy másik edénybe kimérjük, és
hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson. A lisztre öntsük rá az
élesztős tejet, az olvasztott vajat, és a tojások sárgáját. Egy fa-
kanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kivéve addig
gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz. Az így kapott tésztát tegyük
vissza a tálba, takarjuk le, és meleg helyre téve kelesszük dup-
lájára. Ez minimum 30 perc. Ha a tészta megkelt, vékony liszten
nyújtsuk ujjnyi vastagságúra, és egy 6 cm átmérőjű kiszúróval
szaggassuk ki a fánkokat. A fánkokat 10-20 percig kelesszük!
Majd a fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. Kis adagokban ki-
sütjük őket a forró olajban. És ami nagyon lényeges: a sütést úgy
kezdjük, hogy a fánknak az az oldala legyen alul, amelyiken a lyuk
van, a második lényeges dolog, hogy ezt a lyukas felét, fedővel
lefedve süssük, ettől lesz szép szalagos a fánk. Mikor megfordít-
juk őket a másik oldalukra, akkor már fedő nélkül süssük készre
a fánkokat. A kész fánkokat a szalvétával fedett tálcáta szedjük,
majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral töltve tálaljuk. 

Jó étvágyat!

ferencesek utcája 22,
Komárom

Hirdetését telefonon is feladhatja
0905 213 967
035/77 33 566

Már Gútán is
0905 471 942

Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Szalagos farsangi fánk



Mintha hosszan tartó li-
dérces álomból éb-

redt volna fel a község la-
kossága. „Nem ígéretekre
van szükség, hanem tet-
tekre. Mindig igyekszünk
a takarónk méretéhez ké-
pest nyújtózkodni, és azt
mindig nyújtani” – szögezi
le Édes István.

Az 1400 lakosú községben
nem válaszfalakat építenek,
nem akadályokat gördítenek
egymás útjába, hanem a
megoldásokat keresik. Az el-
ért eredmények azt igazol-
ják, hogy a községben élők
kezdik megtalálni az egy-
máshoz vezető utat.

A községben tett látogatá-
sunk alkalmával Édes István
polgármester értékelte az el-
múlt évet és ismertette az
idei év terveit is.

„A futballpályán a tavaszi
hónapokban befejezzük szo-
ciális helyiségek felújítását.
A felújítás során az épület
tetején szobákat alakítunk ki,
de több helyiséggel is kibő-
vítettük az épületet. Az
utolsó negyedévben sikerült
három kamerát elhelyezni a
község legforgalmasabb he-
lyein. Újabb nyolc kamerára
pályázatot nyújtottunk be, így
többek között megfigyelés
alatt lesz a temető, a szőlő-
hegyi út és a szeméttelep is.
Folytattuk az utak javítását, a
község „Dobra” nevű részén,
az újpusztai dombokról lefo-
lyó vizet vízelvezető árok és
ülepítő tartály segítségével
egy 60 cm átmérőjű elvezető
cső lefektetésével fogjuk a
kanálisba elvezetni. A kultúr-
házzal szemben megépült a
szabadtéri színpad, s így
már nem kell a különböző
szabadtéri rendezvényekre a
színpadot kölcsönbe venni.
A sportcsarnokban két hatá-
gyas helyiséget alakítottunk
ki, ahol tizenkét sportolónak,
vendégnek tudunk szállást

biztosítani. A sportcsarnok
és az óvoda közötti terüle-
ten harminc férőhelyes pan-
zió építését kezdtük meg,
mivel egy nagyobb sportren-
dezvény alkalmával a spor-
tolóknak csak a szomszéd
községekben tudtunk szál-
lást biztosítani. Pályázatunk
sikerének köszönhetően fel-
újítottuk az alapiskola fűtési
rendszerét és tetőszerkeze-
tét” – mondta a polgármes-
ter.

Az idei terveikről ekkép-
pen nyilatkozott: „Mindenek-
előtt szeretnénk befejezni a
halottasház teljes felújítását,
azaz az épület elé egy tető-
szerkezetet építenénk, hogy
kedvezőtlen időjárás esetén
is az emberek méltó körül-
mények között tudjanak el-
búcsúzni a halottaktól. Pá-
lyázatot nyújtottunk be a kul-
túrház melletti többfunkciós
pálya megépítésére. Az
óvoda szomszédságában
egy új utcát szeretnénk
nyitni, mivel több érdeklődő
szeretne családi házat épí-
teni. Mivel a községben is
magas a munkanélküliek
száma, munkahelyteremtés
céljából pályázatot nyújtot-
tunk be az illetékes hivatal-
hoz. (A részletekről később
kapunk tájékoztatást.) Büsz-
kék vagyunk arra, hogy má-
sodik alkalommal sikerült
megrendezni a Bor- és
Gasztrokorzó fesztivált. Szá-
munkra egy ilyen esemény
jelentheti a kitörési lehetősé-
get, azt, hogy községünk
neve bekerüljön a köztu-

datba. Két év alatt sikerült
nagyon népszerűvé és szé-
les körben ismertté tennünk
a rendezvényünket. Több
mint 250 működő pincét tar-
tunk nyilván a faluban, a sző-
lőültetvényekkel és pincék-
kel körülölelt, hangulatos Su-
tyú-völgy pedig valóban ide-
ális helyszíne a fesztiválnak.
Fokozatosan alakítjuk az inf-
rastruktúrát is, tavaly felújí-
tottuk és pihenőterasszal bő-
vítettük a völgy bejáratánál
lévő egykori szövetkezeti
pincét, ahol a vendégeket
tudtuk fogadni” – mondta
Édes István.

Sajnos, a mai nehéz gaz-
dasági helyzetben nem
könnyű feladat a terveket
megvalósítani, de a község
polgármestere szerint min-
dent megtesznek, hogy a
község lakosai számára biz-
tosítsák a fejlődéshez szük-
séges megfelelő feltételeket.
Ahol a polgármester és a
képviselő-testület együtt tud
működni, ott a fejlődés lehe-
tőségei is megvannak, de ez
még távolról sem elég a si-
kerhez.

„Egy települést az össze-
tartozás viheti előbbre. Bí-
zom abban, hogy továbbra
is a segíteni akarás, az ösz-
szefogás fogja irányítani
minden tettünket, és ezzel
mindnyájunk megelégedé-
sére valósuljon meg minden
jó szándékú tervünk” –
zárta nyilatkozatát a polgár-
mester.

Miriák Ferenc
Képarchívum
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Marcelháza

A fejlődés Már láthAtó

Felvirágoztatják 
a főutcát - éled a falu

Sikeres pályázatoknak és a saját beruházá-
soknak köszönhetően fejlesztik járásunk

második legnagyobb lélekszámú községét. Az
elmúlt év értékeléséről és az idei év feladatai-
ról Varga Ervin polgármester adott tájékozta-
tást.

„A képviselő-testület megvitatta és tudomásul
vette a 2013-as évre szóló költségvetés tervezetét
és a takarékossági memorandumot, ami a Szlo-
vákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) és
Szlovákiai Kormánya aláírása után következett be
a községek finanszírozása terén. A Memorandum
a 2000 lakos feletti községeket érintette. Ennek is-
meretében több tervezett beruházást az elmúlt
évben le kellett állítanunk.

Azonban így is be tudok számolni sok fejlesz-
tésről a faluban. Megkezdte működését a hulla-
dékgyűjtő udvar. Már nemcsak osztályozni fogjuk
a műanyag hulladékot, hanem bálákba is présel-
jük, melyeket aztán megvásárolnak a községtől.
Marcelházán a polgárok becsületesen betartják a
rendeletet, és bekapcsolódnak a „programba“. Si-
került befejezni a tornaterem felújítását - az öltö-
zők, a szociális helyiségek, a talaj teljes cseré-
jére és a fűtésrendszer tökéletesítésére is sor
került.

Sikeresen pályáztunk a belügyminisztérium ál-
tal kiírt „Bűnmegelőzési projekt“ biztosítására, a

faluban 6 helyen (temető, kultúrház, községi hi-
vatal és alapiskola) megfigyelő kamerákat szerel-
tek fel, ezzel is csökkenteni kívánjuk a betörések,
rongálások számát. Ismét benyújtottuk a pályá-
zatunkat, szeretnénk elérni, hogy ebben az évben
14 kamera figyelje és védje községünk legforgal-
masabb helyeit.

Több munkanélkülit tudtunk alkalmazni a mun-
kahivatal által támogatott „5OJ” programba, vala-
mint 9 hónapos munkaszerződésre 9 munkanél-
külit alkalmazunk ebben az évben. Így közel 100
munkanélkülinek tudunk biztosítani munkát leg-
alább egy időre.

Elkészült a futballpályán a felújított szociális he-
lyiségek egyik fele, valamint új tetőszerkezetet
kapott a bejárat. Decemberben folytattuk a fut-
ballpálya szociális helyiségeinek további felújítását
saját forrásból. A téli szünetben sikerült befejezni
az alapiskola új részlegének ablak- és ajtócseré-
jét. November 4-től megindult a szennyvízcsa-
torna-hálózat építése, amely 7 997 662,09 euró
összköltségű beruházás. A község ehhez 399
883,10 euróval járul hozzá. A munkálatok előre-
láthatólag 2015 júniusáig fognak tartani.

A „Tisztább Duna mentéért” projekt segítségé-
vel rönkbútorokat vásároltunk a közterületekre és
elkészültek a tájékoztató táblák is.

Az újabb felhívásnak köszönhetően a község
pályázatot nyújtott be az Environmentális Alaphoz
a gyűjtőudvar további bővítése céljából. Ugyan-

csak pályázati pénzből szeretnénk megoldani az
óvoda nyílászáróinak cseréjét is. A futballpálya
szociális helyisége mögött multifunkciós pálya lét-
rehozását tervezzük. A Kurtakeszi falurészben
lévő egykori óvodát pedig napközis nyugdíjasott-
honná akarjuk átalakítani” – mondta a polgár-
mester.

A község vezetése nem kis vállalkozásba fogott,
mint tavasszal felvirágoztatni a falu igencsak hosz-
szú főutcáját. Kandeláberek és virágtartók kerül-
nek kihelyezésre.

„Gazdagabbak lettünk egy újabb testvértelepü-
léssel is. Az 1800 lakosú Sepsibükszád, Románi-
ában, Kovászna megyében található. Az idei falu-
napra már szeretnénk őket is vendégül látni és
aláírni a testvértelepülési szerződést a székely
barátainkkal” – mondta Varga Ervin, Marcelháza
polgármestere.

Miriák Ferenc
Vörös Éva felvétele

A Kurtakeszin lévő egykori óvodát nyugdíjas nap-
közis otthonná szeretnék átalakítani

Keszegfalva magasra
teszi a mércét

A természet mostanában nem alussza megszokott téli
álmát, inkább csak szendereg. Az utóbbi hetekben meg-
figyelhető, hogy a kertekben, udvarokban duzzadnak a
rügyek, sőt mostanság szirmot bontottak az első hóvi-
rágok. 

Ez a növényfaj a legkorábban nyíló hazai vadvirágok
közé tartozik, virágzása azonban inkább február és
március hónapokban jellemző. Ha azonban a tél folya-
mán tartósan enyhe az idő, mint ahogy most is, akkor
a virágzás ennél korábban, már januárban is megkez-
dődhet. Így már több faluból jelezték: kinyíltak a hóvi-
rágok. -pint-

A tavasz hírnöke télen

Nagyon szép és nemes elhatá-
rozásra jutott az MKP duna-

mocsi alapszervezete. A község-
ben egy rovásírásos, faragott mű-
alkotást, egészen pontosan, Ma-
gyar Kaput szeretne felállítani. Mi-
vel ezzel a beruházással nem
szeretné az önkormányzat költ-
ségvetését terhelni, támogatói
jegyeket, úgynevezett „téglaje-
gyet” bocsátott ki, melynek meg-
vásárlásával támogatható a kapu
megépítése.

Mivel a hír manapság gyorsan ter-
jed, az ügyben megkerestük az öt-
letgazdák egyikét, Jókai Lászlót, aki
mellesleg a helyi sporszervezet el-
nöke is. Arra kértük, részletesen tá-
jékoztassa olvasóinkat elképzelése-
ikről.

„Szeretném kihangsúlyozni, hogy
magyar és nem székely kapuról van
szó. Ez a tetővel rendelkező kapu-
forma hajdanán a magyarság közös
kincse volt, szinte mindenütt hasz-
nálták. Csakhogy az 1780-es évek-
ben II. József, a kalapos király el-
rendelte minden tetővel rendelkező
építmény megadóztatását, így Ma-
gyarországon gyorsan leszoktak a
használatáról, de Székelyföldön
megmaradt a hagyománya, mivel ők
adómentességet élveztek. Ezt azért
tartottam fontosnak elmondani, mert
mi nem székely kaput, hanem ma-
gyar kaput szeretnénk állítani Duna-
mocson. Ezt a kapuformát – tudtuk
meg szakavatott fafaragótól – külföl-
dön mindenütt magyar kapuként em-
legették. A gerendából faragott, te-
tővel ellátott kapun rajta lesz közsé-

günk neve megszokott latin betűk-
kel magyarul, de rovásírással is
egyaránt, mintegy szimbolizálva ma-
gyarságunkat”.

• Sokan a rovásírást is a széke-
lyekhez kötik…

„Igen, pedig az egész magyarság
ősi írásmódjáról van szó, amely a
kapuhoz hasonlóan, a székelyeknél
maradt használatban legtovább. Mi-
vel rovásírásban még nem vagyok
egészen otthon, inkább közös bará-
tunktól, Salgó Gabriellától idéznék,
aki ebben a témában írta diploma-
munkáját: A magyar rovásírás nem-
zeti, kulturális és néprajzi öröksé-
günk. Maga a fogalom nemcsak egy
betűkészletet rejt magában, hanem a
magyar nemzet múltjának bizonyíté-
kaként is szolgál. Megőrzése, felele-
venítése és ápolása lehetőséget kí-
nál a magyar nemzet identitásának
megerősítéséhez. A rovásírás leg-
nagyobb jelentősége, hogy térben
és időben is összefogja a Kárpát-
medence magyarságát. Nos, ezért
is szeretnénk, ha falunk neve ezzel
az írással szerepelne jól láthatóan a
kapun” . 

• Miből kívánják fedezni az al-
kotás költségeit?

„Mivel ötletünkkel nem szerettük
volna megterhelni az önkormányzat
költségvetését, úgy döntöttünk, hogy
a párttagok segítségével és a lakos-
ság megszólításával próbáljuk meg

előteremteni a szükséges pénzösz-
szeget. Támogatói jegyeket, úgyne-
vezett téglajegyeket bocsátottunk ki
5 €-s értékben. A jegyek esztétikus
kivitelezésűek, alkalmasak emlék-
ként való megőrzésre. Az MKP tag-
sága úgy döntött, hogy magára vál-
lalja a költségek jelentős részét az-
zal, hogy minden tagunk négy dara-
bot vásárol a téglajegyekből. Mivel
azonban ez a tétel még nem fedezi
a valós költségeket, számítunk to-
vábbi támogatókra is. Bízunk benne,
hogy sokan szimpatizálnak majd a
kezdeményezéssel, felismerve, hogy
örök értéket teremtünk községünk-
nek, de a régiónak is egyaránt, az
ügy jelentőségéhez képest, arány-
lag csekély ráfordítással. Itt szeret-
ném megkérni a Delta olvasóit, hogy
adományaikat március 31-ig juttas-
sák el az alább megadott szemé-
lyekhez. Az említett műalkotást
Smidt Róbert, szőgyéni fafaragó ké-
szíti el, felavatását 2014. augusztus
20-ra tervezzük. Előre is köszönök
minden támogatást és téglajegy vá-
sárlást”.

A téglajegyeket a következő sze-
mélyeknél lehet igényelni: Vörös
Szabolcs, tel. 0907 378 081, Jókai
Andrea, tel. 0907 498 181, Jókai
László, tel. 0905 921 897.

Egyéb felajánlásokat is a fenti sze-
mélyeknél lehet jelezni.

-bör-

Magyar Kapu Dunamocson
Ebben a közel 2000 lakost számláló községben az

utóbbi években nagy változásokat lehetett tapasz-
talni, s ez a tavalyi évre is érvényes volt, főleg ha figye-
lembe vesszük, hogy hány olyan esemény, rendezvény
és találkozó valósult meg, melyre többen felkapták a fe-
jüket, nemcsak a hazai, de a környékbeli települések la-
kói is. A napokban meglátogattuk Lehocký Milánt, a
falu polgármesterét, hogy avasson be bennünket az
idei év terveibe.

„A helyi kultúrház beltéri felújítását
említeném először, mely magában
foglalja a bálterem teljes felújítását,
valamint a főbejárat ajtajának a cse-
réjét és a lépcsők rendbetételét. Ezt
az egész rekonstrukciót saját erőből
finanszírozzuk. Erre mindenképpen
már szükség volt, hogy az idelátogató
kultúrát szerető emberek méltó körül-
mények között élvezhessék az egyes
programokat. Február végén egy új
jellegű farsangi találkozót szeretnénk

megvalósítani, melyet vidám mulatsággal kötnénk egybe.
Ebbe feltehetően gyerekek és szülők egyaránt bekapcso-
lódnak majd. Tavasszal a szokásos falucsinosítást tervezzük.
Ugyancsak ebben az időben remélhetőleg elkezdhetjük a
bérházak építését, ami a tavalyi évben nem valósult meg. Az
első nagyobb volumenű  esemény a nemzetközi kakasfőző
verseny lesz, mely idén tartogat egy-két meglepetést. Min-
denképpen szeretnénk még nagyobb nívóra emelni a ren-
dezvényt, és már tárgyalásokat folytatunk ismert magyaror-
szági szereplőkkel, akik kulcsszerepet játszanának az ese-
ményen. A tavalyi falunappal kapcsolatos észrevételeket is
feldolgoztuk, és idén magasabb színvonalat szándékozunk
biztosítani az idelátogató embereknek. Már hagyományosan
az év végén, most is megrendezzük a keszegfalvai Arany-
kaput, mely egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a lakos-
ság körében. A projektjeinkről így nagy vonalakban csak any-
nyit, hogy hivatalosan is átadásra kerül majd a közlekedési
pálya. Azonkívül egy komoly projekt keretén belül szeretnénk
új öltözőket építeni a sportpályán, és még, ha sikerül egy
multifunkcionális pálya is szerepel a terveinkben. Persze
ezek csak tervek, de mi mindenféleképpen szeretnénk, ha
nem is mindegyiket, de a nagy hányadát véghezvinni. Ami vi-
szont derűlátásra ad okot az az, hogy egyre jobb az egyes
szervezetekkel a kapcsolat, mely biztató a jövőt illetően“ –
zárta tájékoztatóját a polgármester. Kép és szöveg: -pint-
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Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná č.68, 

946 13 Okoličná na Ostrove
Sp. zn.: 11 / 2014 v Okoličnej na Ostrove, 

dňa: 7. 1. 2014
Obec Okoličná na Ostrove ako zriaďovateľ Základnej

školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím
jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és
Óvoda, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove - Ekel v sú-
lade s ust. § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje  výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa školy s materskou ško-
lou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďar-
ským – Hetényi János Alapiskola és óvoda, Ni-
trianska 378, Okoličná na Ostrove – Ekel

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou
školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďar-
ským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Nitrianska
378, Okoličná na Ostrove – Ekel
Zriaďovateľ: Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68,

946 13 Okoličná na Ostrove
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné

predpoklady na výkon funkcie: 
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre

základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie / zákon č. 317/2009

Z.z./.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti

s obsadzovanou funkciou:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- dĺžka odbornej praxe,
- osobné a odborné  predpoklady,
- práca s PC (práca s internetom, Excel, Word, 

PowerPoint a iné).
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do

výberového konania:
1. doklad o vzdelaní,
2. doklad o pedagogickej praxi v dĺžke najmenej 

5 rokov,
3. predloženie návrhu koncepcie  rozvoja školy,
4. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie

starší ako tri mesiace),
5. doklad o zdravotnej spôsobilosti (lekárske potvrdenie

o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo
vzťahu k výkonu  činnosti riaditeľa),

6. doklad o absolvovaní prvej atestácie resp. I. kvalifi-
kačnej skúšky alebo jej náhrady.

Dátum a miesto podania žiadosti  o účasť na výbe-
rovom konaní:  
Obecný úrad, Ul. hlavná, č.: 68, 946 13 Okoličná na Os-

trove do 05.02.2014
Ing. Iveta Feketeová, starosta obce

Bögi Béláné Andits Etelka 1959-ben
került ógyallára mint kezdő pedagó-

gus, és azonnal a kórusszervezésre
összpontosított. 1961 május elsején az
iskola énekkarával már eljutott a kerületi
fesztiválra. A kórusvezetés mellett külön
gondot fordított a jó hangú énekesek–
szólisták továbbképzésére is.

Pedagógusi pályája kezdetétől aktív tagja
volt a Csemadok helyi szervezetének, 1986-
1999-ben mint elnök tevékenykedett, 1963.
október 7-én megalakította a Csemadok 26
tagú vegyes karát. 1970-ben a Tavaszi szél
vizet áraszt országos népdalversenyen a
Csemadok KB nagydíját nyerték el. Közben
jutott ideje arra is, hogy felkészítse a martosi
énekkart. A helyi Általános Műveltséget
Nyújtó Középiskolában megalakította a le-
ánykórust. Irányítása alatt nagyon sok ver-
senyen vett részt az iskola, de a felnőtt ének-
kar is. 1974-ben Ógyallán köszöntötték Vass
Lajos, Erkel-díjas zeneszerzőt, karmestert.

Így jellemezte ezt az időszakot: „A kórus
hivatása és célja az, hogy a zenétől távol álló
tömegeket megnyerje az értékes zenének.
Már azért is énekelni kell, mivel gépesített
korunkban minden az ember természetes
ösztöneinek elnyomására tör.”

Bögi Béláné hitt a felvidéki magyarság
megmaradásában és életerejében, maga is
aktív tagja volt a közéletnek, kulturális, tár-
sadalmi fórumok állandó résztvevője. Ugyan-
akkor szakmai tudásával, mély emberségé-
vel állandóan figyelemmel kísérte a kórusok
életét, működését és repertoárját, folyamatos

lelkesedésével biztatta, bátorította tevé-
kenységüket.

„Az éneklés, a soronként együtt vett le-
vegő közösséggé formál. Remélem lesznek
a városban, akik tovább őrzik és továbbörö-
kítik a kezdeti lelkesedést, így minden re-
ményük megvan arra, hogy a múlt emlékei-
ből, eredményeiből jövőnket is építhetik. Sze-
retném, ha Ógyallán is tovább élnének ezzel
a nagyszerű lehetőséggel” – vallja a nyugdí-
jas pedagógus.

A Csemadok vezetősége, jelenlegi és volt
tagjai, illetve Ógyalla város elöljárói és pol-
gárai nevében Radosicky Györgyi, a Cse-
madok elnöke, valamint Zemkó Margit pol-
gármester köszönte meg e nemes munkát
Bögi Bélánénak, a kórus fennállásának 50.
évfordulója alkalmával megtartott ünnepsé-
gen. Miriák Ferenc,

Csemadok ASZ felvétele

Aperbetei Margaret Mazsorett- és
Táncklub 2002-ben alakult. Ma már 5

korosztállyal dolgozik – Minicadet, Ca-
det, Junior, Ifjúsági és Senior. 2009-ben a
csoport férfi–fiú tagokkal bővült, így már
társastáncok is szerepelnek repertoár-
jukban.

Az együttes életre hívásával sikerült meg-
oldaniuk a község tradícióinak modern, tán-
cos megjelenítését, valamint környezetünk-
ben egy újfajta formációs előadásmód nép-
szerűsítését. Művészeti vezetők: Ádámka
Erika és Haris Mónika. A csoportnak a fenn-
állása alatt már számos nagysikerű fellé-
pése volt. Így volt 2013-ban is.

Első fellépésük az ógyallai Szakközépis-
kola szülői bálján volt. Már 7 éve fellépnek az
érsekújvári Csemadok rendezvényein, így
márciusban is meghívást kaptak a Czuczor
Gergely Irodalmi és Kulturális Napok egyik
rendezvényére. Természetesen az új kore-
ográfiák sem maradhattak el, melyeket a he-
lyi szlovák tanítási nyelvű alapiskola szülői
bálján mutattak be. Elsőként a Senior csapat
nyitotta meg a bált bécsi keringővel és cha-
cha-cha-val. Utánuk az Ifjúsági csapat mu-
tatta be új koreográfiáját, a tangót, majd a Ju-
nior csapat let-kisse következett. Végezetül,
az utolsó tánc volt meglepetés a Margaret
Mazsorett- és Táncklub részéről. Április 28-
án a perbetei kultúrház adott otthont a
,,MENTOR” utolsó előtti rendezvényének,
melyen Kiss Simona és a Margaret Mazso-
rett- és Táncklub képviselte a falut. A rá kö-
vetkező hétre a legidősebb mazsorett cso-

port tagjai – Csipa Beatrix, Jakab Andrea,
Nagy Krisztina, Nagy Evelyn, Ádámka Krisz-
tina – részt vettek a Magyar Látványtánc
Szövetség által megrendezett Szlovák Kva-
lifikációs Versenyen, melyen az ,,A” kategó-
riában II. helyezést értek el, és továbbjutot-
tak az Európa-bajnokságra Budapestre. A
következő állomásuk a mányi Mazsorett Ta-
lálkozó volt, majd Ipolyszakálloson léptek fel,
a ,,MENTOR” rendezvénysorozat utolsó for-
dulóján. Részt vettek a TAT VI. évadjának
gálaműsorán is. A nyári idényt júniusban
kezdték, méghozzá a Nyitra mellett található
Poľný Kesov termálfürdőjében. Június vé-
gén a csoport vezetői és az ifjúsági csapat
pár tagja részt vett a Tumultus Polgári Tár-
sulás egyik nagyszabású, kétnapos rendez-
vényén, a Tumultus Fest-en. Ahogyan az
már hagyománnyá vált, az idei évben is
megrendezésre került Perbetén a VIII. Nem-
zetközi Tűzoltó Verseny és Mazsorett Talál-
kozó. Már több éve részt vesznek a „Kere-
keken a rák ellen” című jótékonysági dél-
előttön Ógyallán. Szeptember utolsó szom-
batján Nagysápon jártak a szüreti fesztivá-
lon. Októberben a faluban került
megrendezésre a Szüreti Vigadalom, ahol
Junior, Senior csapataik a cigányok szere-
pébe bújtak, Ifjúsági csapatuk pedig a monti
csárdással kedveskedett a nézőknek. Még
ebben a hónapban részt vettek a Táncdal
Gálaesten Ógyallán. Az őszi hónapokat a
helyi Vadászszövetség által rendezett jubi-
leumi vadászbállal zárták.

A kitartó munka mindig meghozta eddigi
gyümölcsét, hiszen a hálás közönség, a do-
bogós helyezéseik minduntalan tovább ösz-
tönözték a lányokat. Miriák Ferenc

A város egyik utat mutató
fáklyavivője
Ógyalla

Perbete

A Margaret Mazsorett- és 
Táncklub felejthetetlen pillanatai

December 11-én ünnepelte 60. születésnapját 
a drága feleség, édesanya, nagymama

Dodog Margit (szül. Tóth) és
január 9-én ünnepelte 60. születésnapját 
a drága férj, édesapa, nagypapa
Dodog Árpád Dunaradványon.
E szép ünnep alkalmából kívánnak jó erőt, egészsé-
get, sok boldogságot, szép hosszú életet lányaik Reni
és férje Sanyi, Timi és férje Jocó,  valamint az unokák
Reginka, Jázminka és Danika, akik sok puszit kül-
denek. A jókívánságokhoz csatlakozik az egész ro-
konság.
„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szívedet
soha ne bántsa meg senki! Születésnapod is legyen
örömnek napja, kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem, hogy szeretve szép az élet.
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatjuk Neked, Isten éltessen Téged!”

Január 13-án ünnepli 85. születésnapját 

Füsi Sándorné Vágfüzesen.
E szép ünnep alkalmából kö-
szöntik: lányai Edit és Ili, veje
Pityu és unokái, unokavejei,
unokamenyei, dédunokái: Bá-
lint, Dávid, Alexandra, Sofika
és Leuška, Esztike, Tomika,
Petike és Vanesska.

Szeretettel gratulál családja ezen a szép
ünnepen, kívánunk erőt, egészséget, sok
jót és szépet az életed minden napján. 
Szívből köszöntenek: férjed, lányaid, vejed,
unokáid családjukkal, három dédunokád,
akik sok puszit küldenek.

Január 13-án ünnepli 
70. születésnapját 

Vendégh Judit 
Nagykeszin.

Amagyar nyelvű óvoda
dolgozói – Pólya Má-

ria, Marikovec Katalin,
Szegi Adrianna - sikere-
sen pályáztak a Bethlen
Gábor Alap által meghir-
detett „A magyar kultú-
ráért és oktatásért” című
pályázatra. Az elnyert tá-
mogatási összegből
(338,05 €) bábparavánt és
24 db állatfigurás sapka-
bábot vásárolt az óvoda,
melyek alkalmazása haté-
kony az óvodai foglalko-
zások, szerepjátékok so-
rán.

„Az óvodánk projekttervé-
ben összeállított feladatok,
tevékenységek célja az,
hogy a különböző módon
gondolkodó gyerekeknek le-
hetőséget adjunk az azonos
témák eltérő úton való fel-
dolgozására, elsajátítására.
Ebben segítenek a sapka-
bábok. A feladatainkban, já-
tékainkban a művészetek

segítő szerepét alkalmaz-
zuk. Nagyon fontosnak tar-
tottuk, hogy a nevelési tevé-
kenységek gazdag művé-
szeti anyagot tartalmazza-
nak. Ezzel a gyerekek mű-
veltségét szeretnénk
gazdagítani. Ugyanakkor en-
nek az ismeretanyagnak a
feldolgozása már különböző
képességfejlesztési eszkö-
zökkel történik, aminek szer-
ves alapja a sapkabábok
széles körű felhasználható-
sága. Fontosnak tartjuk az
ismeret- és a képességfej-
lesztés arányának helyes

megtartását, ezért a neve-
lést segítő anyagainkban
hangsúlyt kap a tudás, az ér-
ték, s mellette az egyéni ké-
pességek kibontakoztatása
is. Sokszor tapasztaljuk,
hogy olyan gyerekek, akik
esetleg nehezebben mutat-
koznak meg egy hagyomá-
nyosabban felépített foglal-
kozáson, a sapkabábokkal
történő dramatizáció során
szárnyat kapnak, átlényegül-
nek” – nyilatkozta az óvoda
vezetője, Szegi Adrianna.

(miriák)
Az óvoda felvétele

MESELÁDIKó - az óvodai bábjáték eszköze
Marcelháza

„Elmúltak az évek, 85 éves lettél,
Köszönjük a sok jót, mit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Január 9-én ünnepelte 
85. születésnapját 

Fél Erzsébet Csicsón.
Sok szeretettel köszöntik és további jó

egészséget kívánnak: lányai, fia, vejei,
menye, unokái családjukkal,  déd-
unokái: Kubko, Lenka, Oliver, akik
sok puszit küldenek a dédinek.

Aközség önkormányzata és a sportbi-
zottság nyolcadik alkalommal ren-

dezte meg a hagyományos óévbúcsúz-
tató amatőr asztalitenisz versenyét az If-
júsági és Nyugdíjas Klub helyiségeiben.

A rendezvényről Hornyák László képvi-
selő, a sportbizottság elnöke adott tájékoz-
tatást. „Három kategóriában mérték össze
erejüket a nevezők: ifi lányok, ifi fiúk és fel-
nőttek. Örvendetes hír, hogy a mai rohanó vi-
lágban ismét megtalálták a versenyhez ve-
zető utat a fiatalok, akiknek talán a legtöbb

mozgásra van szükségük. A felnőttek kate-
góriájában is színvonalas mérkőzéseket lát-
hattunk. A döntők lejátszása után következett
a várva várt eredményhirdetés. A díjakat a
község alpolgármestere, Fodor Attila adta át
Komlósi László közvetítésével.”

A dunaradványi asztalitenisz verseny he-
lyezettjei. Ifi lányok kategória győztese: Janík
Klaudia, második Urban Viola, harmadik Lő-
rincz Veronika. Ifi fúknál a győzelmet Farkas
Tamás szerezte meg, megelőzve Sándor
Mátyást és Zalackó Balázst. Felnőtt kategó-
riában Hornyák László győzött, második Fe-
kete Kornél, harmadik Komlósi László lett.

(miriák)

Dunaradvány

Óévbúcsúztató asztalitenisz
versennyel

Výcvik vodičov
na skupinu
"B" 

0905 489 059

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

www.autoskolaelan.sk

ZľAvA 
30 €KU

PÓ
N KUPÓN







• Kiadó garzon az Ister mö-
gött, 150 €/hó. Tel.: 0908 069
945.
• Ki szeretne MBA tanfolya-
mot csinálni 2 személyre?
Tel.: 0908 124 152.

• Kiadó hosszútávra 2 nagy-
szobás lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0908
989 578.
• Kiadó szoba-konyhás Ko-
máromban, részben fel-
újítva. Tel.: 0908 179 028.
• Eladó  családi ház Gútán
14 áras telekkel. Tel.: 0908
375 551.   

• Eladó 2.oszt. sárgarépa
házi vagy erdei állatoknak
nagyobb mennyiségben (10
cent/kg). Tel.: 0905 274 919. 
• Eladó 1. emeleti 2-szobás
lakás a Brünni téren Gútán.
Tel.:0915 732 787.

• Eladó pókocska etetőszék,
0-5 éves korig, őszi és téli
ruhák. Tel.: 0907 593 875.
• Eladók hízók. Tel.: 0905
226 212.
• Eladó önsegélyes lakás ga-
rázzsal, ára: 40.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 3-szobás lakás a Rá-
kóczi utcán, ára: 25.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

• Kiadó 2-szobás lakás 3 te-
rasszal, KN-ben a Kis Ér so-
ron, ár 290 € rezsivel. Tel.:
0915 880 861.
• Predám sústruh SV18RA.,
Tel.: 0903 315 591.
• 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.
• Eladó szoba-konyhás lakás
Komáromban, részben fel-
újítva. Tel.: 0908 179 028.
• Fizetett fizikoterapeutát ke-
resek. Tel.: 0919 390 649.
• Garáž na predaj, Veľký rad
763, 5 minút od Vodnej ulice.
Tel.: 0905 163 317.

• Kőművesmunka, csem-
pézést és festést vállalok.
Tel.: 0944 367 318.

• 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 hús-
üzembe - német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.

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

• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy, pre opatrovateľky
v Rakúsku a Nemecku.
Tel.: 0948 997 166.
• Nem banki hitelek, egze-
kúció és más tartozások
rendezésére. Tel.: 0907 235
125. 

ÚJSZüLöTTEK:
Balogh Noel László (Csal-
lóközaranyos), Bogár Lo-
rien (Komárom), Havetta
Lilien (Fűr), Csente Dóra
(Gúta), Lapos Kristóf
Máté (Kürt), Krampotyá-
ková Emma (Marcelháza),
Beke Krisztián (Komá-
rom), Bajkai Rozália Lujza
(Komárom), Pečimúthová
Liana (Érsekújvár), Visz-
layová Lilien (Komárom),
Varjú Bence (Tany), Bajcsi
Dániel (Lakszakállas).

ELHuNyTAK:
Škulavík Ivan (59) Komá-
rom, Ing. Pálešová Judita
(62) Komárom, Paksi Má-
ria (88) Szilas, Jancso Im-
rich (90) Gúta, Retkes La-
jos (94) Búcs, Jalšovská
Serafína (86) Marcelháza,
Mlinár Ondrej (74) Komá-
rom, Nagy František (57)
Őrsújfalu
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Varjú Bence
Tany

(3150/50)

Viszlayová Lilien
Komárom
(3700/49)

Bajcsi Dániel
Lakszakállas 

(3000/50)

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
tel.: 0918 727 431.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik január 5-én 

a drága szerettünket 

Szabó  Máriát 
szül. Rákócza 

elkísérték utolsó útjára a lakszakállasi
temetőbe, sírjára koszorút, virágot  helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondunk odaadó segítségükért
Tóth Rózsi néninek és a pozsonyi Tóth Palkónak.

A gyászoló család.

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.

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

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.

Poďakovanie
Touto cestou by sme chceli poďakovať lekárom MUDr.

Križanovičovej, primárovi MUDr. P. Tóthovi, MUDr. E.
Bašternákovi, primárovi interného oddelenia v Komárne,
sestričke K. Szabovej a celému kolektívu sestier ako i celému
kolektívu interného oddelenia v nemocnici, naša vďaka patrí
aj MUDr. J. Malíkovi a kolektívu kardiocentra v Nitre –
všetkým ďakujeme za príkladný vysoko profesionálny prí -
stup, za rýchlu pomoc a erudovanú starostlivosť. Medicína
nie je povolanie, ale poslanie a títo skvelí ľudia nás pre sved-
čili, že sú na pravom mieste. Vážime si ich láskavý a zod-
povedný prístup. Vďaka. Ďakujeme, rodina Greisingerová.

„Hét éve, hogy megérkeztél hozzánk, drága kis angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Január 10-én ünnepelte 7. születésnapját 

Motajcsek Flóra
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti őt: anya, apa, 

kishúga Fanni, nagyszülei, 
keresztszülei, dédije, 

nagybátyja és az egész rokonság.

„Eljött hát a nap, mit annyira vártunk,
Egyéves lettél, édes pici fiunk.
Nehéz ilyenkor szavakat találni,
Mennyire is jó, hogy van kit imádni!“

Január 11-én ünnepli 
1. születésnapját 

Csóka Nimród Antal 
Komáromban.

Boldog szülinapot kívánnak: 
anya, apa, testvérei Levente, Zsolt, 

Gigi és Bernadett, Boldoghy és
Csóka nagyszülők, keresztszülei 
és az egész rokonság.

„Hat éve már, hogy a gólya itt járt nálunk,
Elhozott nékünk, drága kicsi lányunk.
Köszöntünk hát Téged, teljesült az álmunk.
Isten soká éltessen, mert mi erre vágyunk.”
Január 19-én ünnepli 6. születésnapját 

Csepregy Virág 
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkal-
mából köszönti őt: 

anya, apa és az
egész rokonság.

„Mikor kigyúlnak tortádon a gyertyafények,
Pajkos tündérek táncolnak, zenélnek.
Egyik huncut mosollyal Rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint. Így adja át üzenetünket:
Nagyon szeretünk és boldog szülinapot kívánunk Neked!“

Január 12-én ünnepelte kilencedik 
születésnapját 

Csontos Lacika Hetényen.
E szép ünnep alkalmából szívből kö-
szöntik őt: Joli mama, Gizi dédi, Laci
bátya, Kristóf, Andrea, Panni néni és

családja, Bözsike és Ede bá.

„Halk temető kapujában múlt porait söpri a szél,
Árván maradt minden, mit annyira szerettél.
Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét.
Fejünkbe becsúszik egy szomorú emlék:
Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak.
Elmúlt 7 fájó év már, nem látunk többé.”

Fájó szívvel emlékezünk január 17-én 
Tornóczi Zoltánra 

Komáromban.
A gyászoló család. 

Január 17-én ünnepli 18. születésnapját 

Kajan Kitti Szentpéteren.
Boldog szülinapot kívánunk: 

anya, apa és barátja Dodi.

„Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa.
Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Fájó szívvel emlékezünk
január 14-én 

Csontos Józsefre 
(Hetény) 

halálának 5. évfordulóján.
A gyászoló család.

„Születésnapodra nem kívánunk mást,
Életed minden percét fonja körbe boldogság.
Lépteidet kísérje szerencse és egészség,
Gyermekkorod kacagással s vidámsággal teljék!“

Nagy Patrícia
január 9-én volt 9 éves Pozsonyeperjesen.
Köszönti őt: anya, apa, Boldoghy papa 
és mama Komáromból, eperjesi mama, 
keresztanyja Renáta és párja Feri 
családjával, keresztapja Gábor 
családjával, nagybátyja László 
mennyasszonyával Luckával 
Írországból és az egész rokonság.

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk.
És nem hisszük el,
Hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De drága emléked szívünkben él örökké.”

Fájó szívvel emlékezünk január 7-én, halálának 
1. évfordulóján Gyén Gyulára Perbetén. 

Emlékét örökké őrzi 
szerető felesége és lányai  családjukkal.

Szívből köszöntik: szülei, 
testvérei, barátai és az

egész rokonság.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

Fájó szívvel emlékezünk 
január 16-án, halálának 

2. évfordulóján 

Kis Bélára 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzi: 
felesége és két lánya.

„Fontos nap az életben,
Nélküle léted nem lenne,
Ilyenkor mindenki Rád gondol,
S ne feledd ezt mindenkor.
Szeretjük a gyönyörű mosolyod,
Mikor körötted vidámság gomolyog,
Ha bánatos vagy, akkor mi sírunk,
De érted bárki ellen háborúkat vívunk.”

Január 17-én 2 éves 

Cseresna Patrik
Komáromban.
Sok szeretettel 

köszöntik:
szülei, testvére 

Mikike és nagyszülei.

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

Január 8-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Balogh Ákos Keszegfalván.

Szívből köszönti: 
anyu, Robi és az egész rokonság.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Čarda pri Váhu prijme ku-
chárov a pomocné pracovné
sily do kuchyne. Tel.: 0908
023131.

• 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.
• Eladó disznóvágásra fel-
szerelés (hurkatöltő, kések,
húsdaráló). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0904 268 267.

• 2014-es asztali falinaptárak,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/7771 860.
• Eladó 2-es sírhely az RK
temetőben, szép helyen.
Tel.: 0904 185 728.
• Eladó utánfutó. Sport jacht
295 x 135 cm. Tel.: 0915 120
407.
• Magas jövedelem lehető-
sége! Segítek. Tel.: 0903
783 477.
• Eladó jó állapotban lévő
Babetta – 210, megegyezés-
sel. Tel.: 0911 831 465.
• Favágást, tűzifa összevá-
gását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladó 2 db szakácskabát –
rondon, 54-es méret, jó álla-
potban. Tel.: 0903 536 181.

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

ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS,
BÉCS. Városnézéssel és
likőr-üzem látogatással.
2014. február 22. Ár: 22 €.
Info.: 0918 697 959. e-
mail: zajazdykati@gmail.
com, utazvelem.5mp.eu
honlapon.

Redőny – ablak
Servis

Okná – rolety
0908 581 797.

„Születésnapodon, nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedbe béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.”

Január 15-én ünnepli 29. születésnapját 

Jassa Ildikó Nagykeszin.

Ápolói tanfolyam a Pro-
socia szervezésével Ko-
máromban, Dunaszerda-
helyen 170 €! Német
nyelvtanfolyamunk ápo-
lóknak 128 €! 0911 395
737, emese.baranyai-
o v a @ p r o s o c i a . s k ,
www.prosocia.sk.

Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy Dr.
Baka Attila belgyógyász 2014. január 1-től a Határőr
(Pohraničná) utca 17 szám alatti épületben rendel.
(A Matica ház épületével szemben).

Oznamujeme každému záujemcovi, že od 1. 1.
2014 MuDr. Attila Baka ordinuje na ulici Pohraničná
17. (Oproti budove Matice slovenskej).

ÉRTESÍTÉS - OZNAM

Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyu-
godt, csendes környezet-
ben. Tel.: 0917 627 033.
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V pondelok 13. 1. predpokladám v našom
regióne trošku ochladenie, polojasno, zrána
hmlisto. Nočná teplota od - 2 do  0  C̊, denná
teplota od  + 4 do + 6  C̊. Slabý  JV vietor do
2 - 4 m/s. 

V utorok 14. 1. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno s miestnymi
dažďovými prehánkami. Množstvo vlahy do
1 mm. Nočná teplota od + 1 do + 3 °C,
denná teplota od  + 4 do + 6 °C. Slabý V
vietor do 2 - 4 m/s. 

V stredu 15. 1. predpokladám v našom re-
gióne pomalé ochladzovanie, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom, k
večeru aj dážď so snehom, prípadne v noci
už aj sneženie. Množstvo vlahy do 4 mm.
Nočná teplota od + 2 do + 4 °C, cez deň od
+ 3 do + 5 °C. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s.  

Vo štvrtok 16. 1. predpokladám v našom
regióne premenlivo, veľkú oblačnosť a mies-
tami prehánky, väčšinou dažďa so snehom
alebo aj snehové. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od  0 do + 2 °C, cez deň od
+ 1 do + 3 °C. Mierny SZ vietor do 8 - 10
m/s.  

V piatok 17. 1.  predpokladám v našom re-
gióne podobne ako vo štvrtok, oblačno a mož-
nosť  prehánok, väčšinou dažďa so snehom
alebo dažďové. Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C, denná  teplota
od + 1 do + 3  C̊. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.  

V sobotu 18. 1 predpokladám v našom
regióne veľmi vlhko, veľká oblačnosť až za-
mračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota od 0  do 
+ 2  ̊C, denná teplota od + 3  do + 5  ̊C.
Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.  

V nedeľu 19. 1. predpokladám v našom
regióne podobne ako v sobotu, oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 3 mm. Nočná teplota okolo 0  ̊C,
denná teplota od + 2 do + 4  ̊C. Slabý V vie-
tor do 2 - 4 m/s.   

V nasledujúcom týždni  očakávam zimné
počasie s občasným snežením a mrazom.
Od 16. 1. do 19. 1. môže nastať rapídna
zmena, nakoľko na SV Ruska je obrovská
zásoba studeného vzduchu.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Predpoveď počasia 13. 1. 2014 - 19. 1. 2014

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!

OKRES KOMáRNO
Z útlej knižočky sme vyčítali, že sa roz-

kladal na 659 štvorcových kilometroch a
patrilo doň 24 obcí. Pred 66 rokmi jeho sú-
časťou bolo aj šesť usadlostí, ktoré ne-
skoršie zaradili do susedných okresov –
menovite Veľký Meder (vtedy Čalovo), Ižop,
Okoč a Opatovský Sokolec (dnes patria do
Dunajskostredského okresu), resp. Ko-
moča a Zemné, ktoré už vtedy gravitovali
do bližších a dopravne vyhovujúcejších No-
vých Zámkov.

Roku 1948 zaberal 741 štvorcových kilo-
metrov a mal taktiež 24 obcí, vrátane dedín
Branovo, Čechy, Dvory nad Žitavou, Dub-
ník, Jasová, Kolta, Strekov, Rúbaň a Se-
merovo – tie roku 1949 presunuli do okresu
Nové Zámky. V súvislosti s týmto okresom
sa vyskytla jedna anomália – štyri dediny,
menovite Dvory nad Žitavou, Nesvady, Mar-
celová a Pribeta – mali viac obyvateľov ako
vtedajšie sídlo okresu. Roku 1960 celý Hur-
banovský okres, bez spomínaných devia-
tich obcí, začlenili do „veľkého“ Komárňan-
ského okresu. Sem zaradili aj štyri obce z
okresu Štúrovo – Moču, Búč, Kravany nad
Dunajom a Bátorove Kosihy (vtedy Voj-
nice). Táto obec bola už vtedy veľká, veď
mala 3233 duší.

NELICHOTIVá BILANCIA
K 1. septembru 1948 malo Komárno 16

869 obyvateľov a zaraďovalo sa na ôsme
miesto v rebríčku slovenských miest, keď ho
predbiehali len Bratislava, Košice, Nitra, Pre-
šov, Trnava, Žilina a Nové Zámky. Žilo v ňom
viac ľudí ako napríklad v Banskej Bystrici,
Poprade, Trenčíne, Martine, Zvolene a po-
dobne. Dnešná situácia sídla nášho okresu
nás tešiť nemôže, veď so svojimi 34 478
obyvateľmi mu v hierarchii slovenských miest
patrí až devätnásta priečka. Predbehli ho
kedysi menej významné mestá, napríklad
Považská Bystrica, Michalovce, Spišská
Nová Ves, Humenné, či Levice. Len v desať -
ročí 2001 až 2011 ubudlo z Komárna 3017
obyvateľov. Raz darmo – kde niet možnosti
zamestnať sa, tam nie je živobytie ani život.

KOLáROVO – HuRBANOVO
Tento článok s množstvom málo povzbu-

divých čísiel uzavrieme pohľadom na vývoj
počtu obyvateľov v ostatných dvoch mes-
tách okresu. Kolárovo malo roku 1948 cel-
kom 9932 obyvateľov, teraz 10 683 ľudí a
medzi 138 slovenskými mestami skončilo
ako sedemdesiate. V Hurbanove v rovna-
kom čase žilo 3491 ľudí, teraz spolu s Bo-
hatou 7740 obyvateľov, čo zodpovedá 87.
miestu medzi slovenskými mestami. fb

Príležitostnému čitateľovi sa dostal do rúk zožltnutý kalendár, ktorý má
práve osemdesiat rokov. Našli sme ho v babičkinej pozostalosti na povale

jedného rodinného domu v dedinke Kava pri Komárne. Aspoň letmo sa doň
začítajme!

viac separovať 
a recyklovať, to je
plán envirorezortu
Plány ministerstva životného prostredia (MŽP) na naj-

bližšie obdobie sú veľmi jasné, rezort chce dostať
Zákon o odpadoch do paragrafového znenia.

Na rokovanie vlády by ho chcel predložiť niekedy v druhom
štvrťroku 2014, povedal pre agentúru SITA minister životného
prostredia Peter Žiga. Na Slovensku by sa malo viac sepa-
rovať a recyklovať a na skládkach bude končiť menej odpadu.
Rezort má tiež veľký záujem schváliť nový Operačný prog -
ram Kvalita životného prostredia.

„Budeme aj naďalej riešiť protipovodňové opatrenia,“ po-
znamenal minister. Rezort pripravil Stratégiu protipovodňo-
vých opatrení pre celé Slovensko. „Predstavili sme ju na je-
seň minulého roka a identifikovali sme na základe informá-
cií Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) 559
miest na Slovensku, ktoré treba zabezpečiť protipovodňovou
ochranou, pretože sú najkritickejšie. Povedali sme, čo treba
urobiť, ako to treba urobiť, koľko to bude stáť a budeme sa
ambiciózne uchádzať nielen o prostriedky z operačného pro-
gramu na roky 2014 až 2020, ale aj o peniaze zo štátneho
rozpočtu,“ vysvetlil Žiga.

Rezort by tiež chcel v budúcnosti bojovať proti zosuvom
pôdy, ktoré úzko súvisia s povodňami. V budúcnosti sa tiež
intenzívne rozbehnú práce na zonácii národných parkov a
prehodnotení sústavy chránených území, ktorým dáva rámec
novela Zákona o ochrane prírody a krajiny.

Rezort bude pokračovať v napĺňaní plánov pri budovaní
protipovodňovej ochrany, údržby tokov a čistení vodných
nádrží, a to aj za pomoci nezamestnaných. Taktiež bude pra-
covať na odstraňovaní následkov zosuvov pôdy, odstraňo-
vaní starých environmentálnych záťaží a rovnako bude pod-
porovať napĺňanie záväzkov SR voči EÚ v oblasti vodovodov
a kanalizácií.

„Máme tiež rozpracovaný projekt, v rámci ktorého sa budú
využívať a čerpať eurofondy na odstraňovanie starých envi-
ronmentálnych záťaží a takisto na sanáciu území“ - priblížil
pre agentúru SITA Peter Žiga.

webnoviny.sk

ŽOBRAČENKy NAMIESTO OSLAVy
V zozname rodných, teda krstných mien

nachádzame aj také, ktoré by sme dnes už
márne hľadali. Niektoré spôsobujú kŕče v
zuboch, iné nás nútia pousmiať sa. Aspoň
malá ukážka mien, ako sa uvádzajú v práve
nájdenom Pútniku svätovojtešskom na rok
1934: Adolár, Adolfína, Afra, Anželm, Béda,
Benigna, Benignus, Bohuchval, Burkhard,
Detrich, Elizeus, Emmeram, Enoch, Eudoxa,
Eustachia, Firmin, Fortunát, Gebhard, Heri-
bert, Kalixt, Kunigunda, Leogedar, Maka-
rius, Mechtilda, Paternus, Placidus, Pru-
dencius, Rufinus, Simeon, Tekla, Torkvát,
Valdburga, Zeno, Zefirín...

Niektoré mená sa v jubilejom kalendári
uvádzajú aj pri viacerých dátumoch. Na-
príklad obľúbené meno Mária sa v rôznych
podobách vyskytuje až jedenásťkrát, Jáno-
via mohli svoje meniny osláviť dokonca pät-
násťkrát v roku. Žiaľ, v časoch krízy oslavo-
vať mohli iba bohatí, chudobní – ako sa
často uvádza v kalendári – mali nárok
nanajvýš na žobračenky.

Celým kalendárom sa ako červená niť
vinie smútok a bieda. Tomu zodpovedá
aj úvodná báseň, z ktorej odcitujeme
prvé štyri riadky:

Ťažké, preťažké žijeme časy;
zem, život, všetko biedou sa kvasí!
Každé naše slovo – plačlivý ston, 
divý a zúfalý za chlebom zhon.
Slušnosť nadovšetko!
V duchu zásady „Keď sme chudobní,

buďme aspoň slušní!“ kalendár na-
báda k zdvorilosti a tolerancii. Ako sa
uvádza v jednom článku, zanedbáva-
nie dobrých spôsobov je ostudnou a
odsúdeniahodnou hriešnosťou, na ktorú v

každom prípade doplácajú ľudia. (Povedzte,
zmenilo sa v tomto smere niečo za osem de-
saťročí?)

Kalendár tvrdí, že človek dobrých spôso-
bov je nielen slušný, ale sa vyznačuje po-
korou, dobrotou, vyrovnanosťou, pokojom a
skromnosťou v každodennom počínaní. Ta-
kýto človek hovorí len vtedy a toľko, kedy a
koľko toho potreba vyžaduje a mlčí vtedy a
tam, keď jeho reč by bola nepotrebná, alebo
azda priam škodlivá.

A teraz čosi aj do dnešných dní: „Ak sto-
jíš pred človekom vysokého postavenia, i tu
sa musíš ukázať mužom slušnosti. Stoj pred
ním smelo, nie však vyzývavo, hľaď mu do
očí, buď spokojný a na dané otázky odpo-
vedaj čistým a nie trasúcim, alebo habkajú-
cim hlasom.“

Nemali by sme dobrú radu z kalendára na
rok 1934 vziať k srdcu aj o osemdesiat rokov
neskoršie? fb

Osemdesiatročný – smutný a boľavý Ako sa menilo územie nášho okresu

Komárno – nedávno ôsme, 
teraz devätnáste

VEĽKÝ VÝBER NEPálSkyCh
rUčNE TkaNýCh kObErCOv laCNO!

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!Predávame PVC a koberce na m2, 

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Územie nášho okresu svoju terajšiu podobu nadobudlo roku 1960. Ako
to bolo predtým? Odpoveď na otázku sme sa pokúsili zistiť z Malého

zoznamu obcí na Slovensku, ktorý roku 1948 vydal vtedajší Štátny pláno-
vací a štatistický úrad.

Bieda sa tiahne kalendárom
HORMI

PRedAj ochRANNých 
PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93, 
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Eladó faragott, komplett ebédlő (nagytálaló, kistá-
laló), vitrin, asztal székekkel (1920-as évekből) igé-
nyeseknek. Tel.: 0903 750 580.
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Virágzó Magyaror-
szág 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex felügyelő
15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő időben 16.30 Híradó 16.45 Az
élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30
Híradó 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentősök 22.10 Az este 22.45
Híradó 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Aranymetszés

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 20.00 Híradó
20.45 Zöld tea 21.10 Heartland. Film 21.55 A következő! 22.50 Ridi-
kül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.35 Kozma Imre 9.40 Élő
egyház 10.10 Isten kezében 10.35 Rome Reports 11.05 Klubszoba
12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Éretlenek 15.00 Múzeum-
túra 15.25 Jó boroknak szép hazája Erdély 16.30 Térkép 17.00 Capri
– Az álmok szigete 18.00 Híradón 18.30 Aranylabda-gála 2014. 20.05
Doc Martin 20.50 Vivát Benyovszky! 21.50 Hírek 22.00 Dokureflex
22.55 Kultikon 23.15 Sportaréna 23.45 Koncertek az A38 hajón

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50
Asztrovilág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a teasi kopó14.00 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
NCIS VIII. 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 Én is menyasszony vagyok 

7.40 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.35 Reflektor
10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor
13.20 Fókusz plusz 13.50 Éjjel-nappal Budapest 15.00 Fókusz 15.35
Dél királynoje 16.30 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok
közt 21.40 Castle 22.25 CSI: A helyszínelők 23.15 Pokerstars 

10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Va-
lóVilág 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt,
16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb kalandjai 18.00
Nyomtalanul 19.00 ValóVilág 21.00 Agymenők 21.30 ValóVilág 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Esernyőtrükk. Fr. vígjáték 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák: A halott ember tükre 16.35 Columbo: Matt két lé-
pésben. 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Co-
lumbo: Kettos ütés. 21.05 A hidegsebész 22.05 Kémjátszma. krimi 

VIASAT

7.35 A médium 8.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.25 Smo-
key és a Bandita 2. Am. akcióvígjáték 11.25 Férjek gyöngye 11.55
ÁlomÉpítők 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45
Nyomtalanul 17.30 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 19.20 Jóbará-
tok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Csali. Am.-kanad. akcióvíg-
játék 23.30 Amikor a farok csóválja. Am. film

7:00 Francia foci Ajaccio – PSG 9:00 Olasz foci Bologna – Lazio 11:00
Olasz foci Livorno – Parma 13:00 Olasz foci Cagliari – Juventus 15:00
Olasz foci Sassuolo - AC Miláno 17:00 Francia fociösszefoglaló 18:00
Mix zóna 18:25 Copa del Rey fociösszefoglaló 18:55 Olasz foci Samp-
doria – Udinese élő közv 20:55 Olasz foci Inter - Chievo

STV :1
7.00 McLeod lányai 7.45 Medicopter 117 8.30 Hírek 9.20 Csalók akci-
óban 9.50 Szlovákia 2013-ban 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő
12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 14.00 A sétány 15.05 Asija választása
16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Georiport 17.50 Párbaj.
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Michou tör-
ténete 22.20 Tony bosszúja 23.10 Életben maradni

STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.30 Comandate 9.55 Arcélek 10.15 Szemtől szem-
ben 10.45 Fókusz 11.30 Mesterségek 11.55 Élő körkép 12.30 Folklór-
műsor 13.20 Három elbeszélés Karol Machatával 14.25 Lefújva 14.55
Sportvisszhang 15.35 Autószalon 16.00 Krasznahorkaváralja 16.25 A
tudomány Európában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek
magyarul 18.00 Bulgária 18.25 A szlovák elit  18.45 Esti mese 19.00
Lolka és a Bolka 19.30 Senki nincs otthon 20.00 Eiffel nyomában 20.55
Tudomány 21.30 Hírek 22.00 Popilaire Fr. film 23.50 Dakar-rali

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9,40 Az anyós 10.40 Rex felügyelő
11.40 Cobra 11 12.35 NCIS: Los Angeles 13.30 Doktor House 14.20
Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Egyről a kettőre 15.35 Két pasi – meg
egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.30
Utódomra ütök 22.25 Két pasi – meg egy kicsi 22.55 NCIS 

JOJ

8.00 Topsztár 8.25 Bírósági akták 9.15 Bírósági akták 10.05 Bírósági
akták 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.50 Ő a megoldás Am. film
14.55 CSI: Miami helyszínelők 15.50 Szójáték 16.30 Topsztár 17.00
Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán- Jóban-rosszban 19.00 Hír-
adó, sport 20.20 Vikingek 22.15 Örökség 23.15 Brüno Am. vígjáték

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Srpski ekran 13.25 Kerékpártúra 14.00 Trill Zsolt 14.55
Rex felügyelő 15.50 A múlt fogságában 16.35 Híradó+ 16.50 Az élet
sava-borsa 17.35 Híradó 17.50 Magyarország– Izland férfi -kézilabda-
Ebmérkozés, élő 19.35 Híradó 20.25 Párizsi helyszínelők 21.20 Az
este 21.55 Híradó 22.05 Verssor az utcazajban 22.15 Besence open 

M2

6.00 Rajzfilmek  16.35 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.40 Richard Scarry Tesz-vesz
városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek
20.40 Időjárás 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland.  21.55 V
mint Vian Fr. életrajzi film 23.40 Koncertek az A38- as hajón

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.00 Néprajzi értékeink 8.10 Kultikon 8.30
Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Méltó, emlékszerű, állandó 9.30 Kapásjelző
9.55 Partiumi barangoló 10.10 Doc Martin  10.55 Vivát Benyovszky!
12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Éretlenek 14.55 Voyager
15.30 Neve is van Budapest 16.30 Térkép 17.00 Capri - Az álmok szi-
gete 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin
20.45 A névtelen vár 21.50 Hírek 22.05 A bőség földje Am.–ném. film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Asztrovilág 12.00 Eva Luna13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények
délután 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 Tor-túra Amerikai vígjáték 23.20 Zsaruvér

5.50 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó reggel 8:08 – Min-
den reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Aszt-
roshow 12.45 Apa-csata 13.05 Reflektor 13.20 Havazin  13.50 Fókusz
15.35 Dél királynője 16.30 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában
18.30 RTL-híradó  19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Ba-
rátok közt 21.40 Glades  

10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Va-
lóVilág 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00
Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb kaland-
jai 18.00 Nyomtalanul 19.00 ValóVilág 20.00 A gyanú árnyékában 21.00
Agymenők 21.30 ValóVilág 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II híradó

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irotnovellák: Ékszerrablás 16.35 Columbo: Kettős ütés 17.40 Hír24
18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Gyönyörű gyilkos.
Am. krimi 21.05 Távol Afrikától. Am. filmdráma 0.10 A hidegsebész 

VIASAT

8.15 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  10.05 Gyilkos szá-
mok 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítők
12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyomtalanul  17.30
Gyilkos számok  18.25 Káoszháza  19.20 Jó barátok  20.50 Két pasi –
meg egy kicsi 21.20 Tornádó – Az ég haragja. Ném. katasztrófafilm

7:00 Pillanatképek Ján Súkupról 7:30 Olasz foci Torino – Fiorentina
9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Inter – Chievo 12:00 Mix zóna 12:25
Olasz foci Sassuolo - AC Miláno 14:30  Copa del Rey 15:00 Francia fo-
ciösszefoglaló 16:00 Francia foci Lille – Reims 18:00 Mix zóna 18:25 Pil-
lanatképek Ján Súkupról 18:55 Olasz foci Sampdoria – Udinese 20:55
Olasz foci Lazio – Parma Coppa Italia

STV :1
6.40 McLeod lányai 7.25 Medicopter 117  8.10 Hírek 9.10 Csalók akció-
ban  9.45 Geo riport 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hír-
adó 12.20 Nők klubja 14.00 Taxi 14.30 Építs házat, ültess fát! 15.15
Asija választása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Georiport
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem
tökéletes 21.20 Grand Hotel  22.40 Különleges egység  23.20 Szlová-
kia elhíresült bűnügyei 23.50 Medicopter 117

STV :2
10.25 Krasznahorkaváralja 10.50 Fókusz 11.30 Sportvisszhang 12.10
Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 Dorian Gray arcképe 14.35 A tu-
domány Európában 15.00 Família 15.25 Egyházi magazin 15.55 Ruszin
magazin 16.25 A szlovákiai falvak 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból
17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai  18.30 Illusztrációs Biennale
2013 18.45 Esti mese 19.05 Tao Tao 19.30 Senki sem tökéletes 19.55
Hírek 20.00 A K 129-es tragédiája 20.50 Rendelő 21.30 Hírek 22.00 A
nagy birodalom Am. tört. film 22.45 Tudomány 23.10 Dakar-rali 

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Szomszédok 10.45 Rex felügyelő 11.40 Cobra 11
12.40 NCIS: Los Angeles13.30 Doktor House 14.20 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.05 Egyről a kettőre 15.35 Két pasi – meg egy kicsi.  16.00
NCIS  17.00 Híradó 17.30 Szomszédok  19.00 Híradó 20.30 Feleség-
csere 21.35 Az anyós  22.50 Két pasi – meg egy kicsi 23.20 NCIS. 

JOJ

8.00 Topsztár 9.10 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök!,  12.00 Híradó
12.45 Topsztár 13.10 Dr. Csont 14.00 Lépéselőnyben 14.55 CSI: Miami
helyszínelők 15.50 Szójáték 16.30 Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Bíró-
sági akták 18.15 A klán- Jóbanrosszban 19.00 Híradó, sport 20.10 Ido-
járás 20.20 Vikingek 22.15 Viszlát, Szlovákia! 23.35 Tacho. tragikomédia

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Hrvatska kronika 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal
14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában, 103. 16.25 Jövő idő-
ben 16.35 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ri-
dikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.05
On the Spot Maldív-szigetek 22.00 Az este 22.35 Híradó 22.50 Vers-
sor az utcazajban 23.00 Summa 23.00 Summa 23.30 KorTárs

M2

6.00 Rajzfilmek  16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou  17.05 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry Teszvesz
városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény farm 19.35
Lülü, a teknoc  20.00 Híradó 20.45 Kasza, kapa, fakanál 21.10 Heartland
21.20 A következő! 21.55 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Sportaréna 10.00 Doc
Martin  10.55 A névtelen vár 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30
Éretlenek 15.00 MR Szimfonikusok  15.30 Térkép 16.00 Műkorcso-
lya-Eb 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Doc Mar-
tin 20.40 Hírek 20.55 Műkorcsolya-Eb 22.45 Az ifjúság édes madara

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 Shoppingkirálynők  16.00 Csapdába csalva
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Édes élet Realitysorozat
20.35 Jóban-rosszban 21.30 Vadidegen Am. thriller 23.35 A médium 

7.40 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet  9.40 Reflektor
10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Refl ektor 13.20 Muzsika Tv
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynoje, 42.
16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.30
Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Szulej-
mán 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 23.55 IRA – Sétáló hullák.

1.00 A gyanú árnyékában 12.00 ValóVilág 13.00 Az örökség, 115.
14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 ValóVi-
lág 2. 20.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 Agymenők 21.30 Való-
Világ 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II híradó 23.30 Életre-halálra

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák 16.35 Columbo: Gyönyörű gyilkos 17.40 Hír24 18.10
Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Visszajátszás. Am.
krimi 21.05 Downton Abbey I., 2. 22.05 Rózsák harca 23.05 Miss

VIASAT

7.20 A médium  8.15 A médium 9.10 Esküdt ellenségek 10.05 Gyilkos
számok 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpí-
tők 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyomtala-
nul 17.30 Gyilkos számok18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok  20.50 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 Sztriptíz. Am. krimi 23.40 Csali vígjáték

7:00 Olasz foci Sampdoria – Udinese 9:00 Copa del Rey 9:30 Mix
zóna 10:00 Olasz foci Inter – Chievo 12:00 Mix zóna 12:25 Francia
focimagazin 13:30 Copa del Rey 15:30 Pillanatképek Ján Súkupról
16:00 Olasz foci Lazio – Parma Coppa Italia 18:00 Mix zóna 18:25
Olasz focimagazin 18:55 Auto Show Slovakia Ring 19:25 Copa del
Rey élő közv 21:25 Copa del Rey élő közv

STV :1
6.50 McLeod lányai 7.35 Medicopter 117  8.25 Hírek 9.10 Csalók akció-
ban 9.45 Geo riport 10.45 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 választása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Geo-
riport 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szelle-
míró thriller 21.50 A Pralla-terv thriller 23.30 Medicopter 117

STV :2
9.00 A K 129-es tragédiája 9.45 A világ lovasai 10.15 Ruszin maga-
zin 10.40 Fókusz 11.25 Rendelő 12.00 Élő körkép 12.30 Folklórmu-
sor 13.00 Dorian Gray arcképe 14.15 Peter Nagy  15.20 Tudomány
15.55 Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a ré-
giókból 17.50 Good Angels Kosice – Kayserispor noi Euroliga kosár-
labda-mérkőzés 18.35 Esti mese 19.55 Hírek 20.00 Gyerekjátékok
Szlov. film 21.00 Régmúlt idők nyomában 21.30 Hírek 22.00 Miért?
Cseh film 23.30 Dakar-rali

MARKÍZA

8.30 Szomszédok 9.45 Feleségcsere 10.45 Rex felügyelő 11.45 Cobra
11. 12.40 NCIS: Los Angeles 13.30 Doktor House 14.20 Monk – Flúgos
nyomozó 15.05 Egyről a kettőre  15.35 Két pasi – meg egy kicsi  16.05
NCIS 17.00 Híradó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó, sport 20.30 Lenyű-
göző teremtmények film 23.00 Két férfi – megy egy kicsi 23.25 NCIS 

JOJ

7.00 Da Vinci – A csodák világa 7.30 Szójáték 8.00 Topsztár 8.20 Bí-
rósági akták 9.10 Bírósági akták 10.05 Bírósági akták 11.00 Igen,
főnök! 12.00 Híradó 12.45 Topsztár 13.10 Dr. Csont 14.00 Lépés-
elonyben 14.55 CSI: Miami helyszínelők  15.50 Szójáték 16.30 Topsz-
tár 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán – Jóbanrosszban
19.00 Híradó 20.20 Vikingek 22.15 Castle  23.05 Dr. Csont 

Kedd, január 14 szerdA, január 15

TVműsor január 13 - január 19
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hétfő, január 13

Humor
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Programajánló

Horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19

Gondold át, hogy nem jobb-e, ha elé
mész a dolgoknak, és magad vallasz
be valamit, ami miatt feszélyezve ér-
zed magad. A lelki megtisztulás a jö-
vődre is jó hatással lehet.

BIKA - Iv. 20. - v. 20.
Az állandó kutakodás és aggódás
helyett próbálj annak örülni, amid
van, amire igazán szükséged van,
az úgyis meg fog találni téged.

IKREK - v. 21. - vI. 21.
Végre randira hívhat valaki, akire rég-
óta vársz, de nem biztos, hogy végül
minden úgy alakul, ahogyan szeretted
volna. Lehet, hogy a szerelmet nem
üldöznöd, hanem elfogadnod kéne.

RÁK - vI. 22. - vII. 22
Szeretnéd megosztani valakivel a
problémáidat, de úgy tűnik, a kör-
nyezeted nem nyitott feléd. Ne vedd
ezt személyes sértésnek.

OROSZLÁN - vII. 23. - vIII. 22
Néha érdemes kockáztatni, úgy be-
levágni egy kalandba, hogy nem mér-
legelsz előtte hosszasan, vagy nem
aggódsz a következmények miatt.

SZűZ - vIII. 23. - IX. 22
Amikor úgy érzed, minden veszve
van, egy családtagod segíthet, így
végül az utat is meglátod, ami kive-
zet a mostani problémáidból.

MéRLEG - IX. 23. - X. 22
Próbálj  egy kicsit felülemelkedni a
jelenlegi helyzeteden, és onnan
nézni a problémáidat. Ha távlatok-
ból szemléled, rá fogsz jönni, hogy
mi az, ami valójában értékes.
SKORpIó - X. 23. - XI. 21.

A kudarc és a bukás nem balsze-
rencse, hanem az élet és a sikerhez
vezető út része. Ha valami nem si-
kerül, ne erőltesd az ellenkezőjét, in-
kább fogadd el a kialakult helyzetet.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Nem sok időd jut most az érzelmi
életedre, pedig szívesebben törődnél
ezzel, mint a munkával. Türelem, a
párod meg fog várni téged!

BAK - XII. 22. - I. 19.
Egy váratlan probléma megoldását
rád bízzák, de te úgy érzed, segítség
nélkül nem boldogulsz. Vigyázz,
mert a főnököd figyeli, hogyan rea-
gálsz!

víZöNTő - I. 20. - II. 18.
Ne fordíts hátat annak, aki a nehe-
zebb pillanataidban is melletted volt!
A héten adódhatnak konfliktusok, de
ezeket együtt meg tudjátok oldani.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Nem vállalhatsz mindig minden
problémát magadra, mert előbb vagy
utóbb összeroppansz a súly alatt.
Szép, ha segítesz, de ne próbáld
mások életét helyettük megoldani.

ÉSZAK-KOMáROM:
A Duna Menti Múzeum dísz-
terme: 100 éves a komáromi Kul-
túrpalota c. időszaki kiállítás. Laco
Stuhár, QEP művészi fotógráfiái ja-
nuár 31-ig tekinthetők meg.
Zichy palota: Prezmeczky Péter
első önálló fotókiállítása január 15-
ig tekinthető meg. 
Jókai Színház: Huszka Jenő –
Martos Ferenc: Lili bárónő, ope-
rett.  Rendező: Méhes László (ja-
nuár 21.-22, 15.00, január 23.,
11.00).
Vasmacska Filmklub: A. Farhadi:
Nader és Simin: Egy elválás törté-
nete (január 16., 18.00), P. Consi-
dine: Tirannoszaurusz (január 23.,
18.00).
VMK: Egészségklub januári prog-
ramja: Január 13. 18.00 szlovák
nyelven Helena Šáliová: „Mit jósol-
nak a számok 2014-re“. Belépődíj:
1,50 €. Január 20. 18.00 magyar
nyelven „A siker. Ki a sikeres em-
ber?“ – Dráfi Emese Anabel. Belé-
pődíj: 1,50 €. Január 27. 18.00
szlovák nyelven Júlia Fintová „Ta-
nácsok az egészség megőrzésé-
nek érdekében“. Belépődíj: 1,00 €.  
Selye János Gimnázium Feszty
árpád terme: Január 14-én, 17.00

órakor A komá-
romi magyar
gimnázium száz -
éves kulturális
múltja c. könyv-
bemutató. A ki-
állítás kurátora:
Ölvecky András,
a Selye János
Gimnázium egy-

kori diákja. Közreműködnek a Se-
lye János Gimnázium diákjai és a
kiadványban megjelent visszaem-
lékezések szerzői. A rendezvény
házigazdái: Andruskó Imre, a gim-
názium igazgatója és Spátay Adri-

ana, a kötet szerkesztője. A kiállí-
tás látogatható munkanapokon 9
órától 17 óráig 2014. február 7-ig.

DÉL-KOMáROM:
Jókai Mór Városi Könyvtár: Ja-
nuár 13-án, 17.00 órakor Becsület-
tel élünk és halunk, Lantai Vince
zászlós naplója - Selmeczi István
előadása. A rendezvénnyel a Doni
Katasztrófa 71. évfordulójára, a 2.
magyar hadsereg kötelékében har-
coló 6. komáromi könnyűhadosz-
tályra, a 22. és 52. komáromi gya-
logezredre emlékezünk. Bőveb-
ben: www.endreszcsoport.hu 

KARVA:
XI. Karvai Rockfest

A töretlen népszerűségnek ör-
vendő rockfesztivált immáron 11.
alkalommal rendezi meg. 2014. ja-
nuár 25-én a Have-Rock Club pol-
gári társulás. Az elmúlt évekhez
hasonlóan 5 zenekart láthat  a kö-
zönség a karvai kultúrházban. Fel-
lép majd a legendás Beatrice
együttes és az ifjú titánok, a Kov-
bojok, Corelosa, Ayers Rock és a
Rock-Stone. Az esemény 19 órától
másnap hajnalig tart majd. Belé-
pődíj: 8 €. 

Előadások, koncertek 
és foci vb Martoson

Véglegessé vált, hogy a tavaly zajos
sikerrel bemutatkozott MartFeszt idén
július 9-13. között lesz, ráadásul hosz-
szabb lesz a tavalyinál, a szerdai nul-
ladik nappal bővül a kínálat. „Mind az
előadások és előadók, mind a zenei
felhozatal tekintetében sokoldalúságra
és változatosságra törekszünk, hiszen
elsődleges célcsoportunk, a fiatalság
is sokoldalú. A tavalyi MartFeszt már
bizonyította, hogy a magyar kultúra, a
jó zene, a szórakozás, nemzeti öntudatunk erősítése és közügyeink értelmes
átbeszélése nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő fogalmak.” – fűzte
hozzá Gubík László főszervező, a Via Nova elnöke, miután nyilvánossá vált a
2014-es MartFeszt időpontja. Elmondása szerint, idén korábban tudják kezdeni
a szervezést, ráadásul immár a tapasztalatokat is felhasználva, kevesebb
lesz a véletlenszerűség: „Az időpontot úgy választottuk ki, hogy lehetőleg ne
ütközzön a többi nyári rendezvénnyel. A Kürti Pincefesztivál és várhatóan
Gombaszög is máskor lesz, így az ottani szervezőket is szeretettel várjuk.
Emellett Tusványostól is távolabb kerültünk időben, így aki oda is megy, annak
nem kell szinte egyenesen Martosról rohannia.” Idén különleges fűszere lesz
a rendezvénynek a foci világbajnokság. Olyan eseményről van szó, amelyet
nem lehet figyelmen kívül hagyni, azonban egy ifjúsági fesztiválon akadályt
sem jelenthet. Aki semmiképpen sem akar lemaradni a két legfontosabb
meccsről, az nem csak alkalmas kivetítőt, de társaságot is talál majd hozzá-
juk a helyszínen, és a foci iránt mérsékeltebben érdeklődők sem maradnak
program nélkül ezalatt. Tavasszal folyamatosan várható a további tájékoztatás
a nyár legnagyobb felvidéki magyar bulijával kapcsolatban. -Via Nova ICS-

- Komám, szerinted melyik a leg-
hűségesebb asszonytipus? A szőke,
a fekete, a barna a vagy a vörös?

- Az ősz.
  

Nyugdíjasok beszélgetnek:
- Szegény egyetemisták, annyira

nincs pénzük, hogy 5-en szívnak egy
cigarettát és még örülnek is neki...

  

Két skót megáll a kocsma előtt.
- Te, iszol egy sört?
- Igen.
- Jó, megvárlak.

  

- Mire táncol a matektanár?
- Logaritmusra.

  

- Gizike, magáé a szívem.
- Béla, nekem szerető kell, nem

donor! 

VILÁGNOMÁD Komáromban 
- előadás és beszélgetés Budai Attila Etillel 

2014. január 16., 18:00 Mokka kávézó és bár, Megye utca. 

Grönland - a fehér láthatár. Sok helyen
jártam, amelyről azt állították: ez itt a vi-
lág vége. De Grönlandon éreztem elő-
ször úgy, hogy megtaláltam. Most már
tudom: a világon tényleg van hely, ahol
annak egyszer csak vége van. Bűvöltem
a sziget végeláthatatlan egybefüggő jég-
takaróját és megpróbáltam elképzelni,
hogy milyen lenne járni ott, ahol a hó, a
jég és az égbolt egy nagy határtalan fehérséggé olvad össze. Gyertek
velem, utazzunk együtt Grönlandra.
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vi-
lágítótornyok 13.55 Különleges mentőalakulat I14.40 Rex felügyelő I.,
15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Az élet sava-borsa
17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.05 Magyarország– Norvégia férfi kézilabda Eb, élő
21.50 Az ESTE 22.25 Híradó, sporthíradó 22.40 Verssor az utcazaj-
ban 22.45 Rejtélyes század 23.15 Történetek a nagyvilágból

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.05 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry Teszvesz
városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény farm 19.35
Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.30 Jamie 30 perces kajái 20.55 Heart-
land 21.40 A következő! 22.35 Ridikül 23.20 Koncertek az A38- as hajón

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Magyar klasz-
szikusok új köntösben 9.05 Közbeszéd 9.35 Akadálytalanul 10.00 Doc
Martin 10.55 Francia tanya Tévéfilm 12.00 Híradó 12.25 Kívánságko-
sár 14.30 Éretlenek, 9. 14.55 Gyógyító természet 15.30 Műkorcsolya
Eb 17.10 Térkép 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros
20.00 Műkorcsolya Eb 21.55 Hírek 22.10 Szerelmesfilm Magyar film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 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-rossz-
ban 21.30 Anakonda 2.  23.25 Célkeresztben 

6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.40 Refl
ektor 13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyé-
kában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
21.05 Barátok közt 21.45 Rendorakadémia 3. 23.30 Reflektor  

10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Va-
lóVilág 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok, 19.
16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb
kalandjai II. 18.00 Nyomtalanul 19.00 ValóVilág 20.00 Segítség, bajban
vagyok! 20.00 Agymenők 21.30 ValóVilág 22.30 Barátok közt 23.00
RTL II híradó 23.30 Életre-halálra

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák: A darázsfészek. Ang. krimi 16.35 Columbo: Visszaját-
szás. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35
Columbo 21.05 Dolmen – Rejtelmek szigete.  23.05 Downton Abbey 

VIASAT

8.15 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  10.05 Gyilkos
számok 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítők
2., 12.55 Szívek szállodája 13.50 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 CSI: New York-i helyszínelők  23.15 Sztriptíz. Krimi 

7:00 Olasz foci Lazio – Parma 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix zóna
10:00 Svéd jégkorong 12:00 Mix zóna 12:25 Olasz focimagazin 13:00
Copa del Rey 15:00 Francia fociösszefoglaló 16:00 Olasz foci SSC Na-
poli –Atalanta 18:00 Mix zóna 18:25 Olasz focimagazin 18:55 Svéd
jégkorong 21:25 Copa del Rey

STV :1
7.15 Medicopter 117 8.00 Hírek 9.15 Geo-riport 10.05 Csalók akcióban
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 válasz-
tása 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban  16.50 Georiport: Jordánia
17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szerelem a
fjordoknál: A szél éneke. Ném. film 21.50 Riporterek 22.15 A jó zsaru 

STV :2

9.00 Gyerekjátékok Szlov. film 9.55 Letűnt világok  10.20 Magyar
magazin 10.50 Fókusz 11.35 Évekkel ezelőtt… 12.10 Élő körkép 12.45
Zenés műsor 13.45 Bakalári történetek 14.30 Folklórműsor 14.40
Idősebbek klubja 15.25 Út 15.50 A hit útján 16.20 Romaportrék:
Jana 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 Kölyökál-
latok a ZOO-ból II. 18.25 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese
19.00 Lolka és Bolka kalandjai 19.05 Tao Tao 19.30 Senki nincs ott-
hon 19.55 Hírek 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.55 A tu-
domány spektruma 21.30 Hírek  21.55 Sporthírek 22.00 Lámpa alatt
23.50 Dakar-rali

MARKÍZA

8.30 Szomszédok 10.05 Feleségcsere 11.15 Rex felügyelő 12.15 Cobra
11.  13.15 NCIS: Los Angeles I., 24/12. 14.10 Monk – Flúgos nyomozó
15.05 Egyrol a kettőre V., 24/9. 15.35 Két pasi – meg egy kicsi .,
23/23. 16.00 NCIS . Am. sorozat, 24/24. 17.00 Híradó 17.30 Szom-
szédok 19.00 Híradó, sport 20.30 Feleségcsere 21.35 Az anyós Show-
műsor 22.45 Két pasi – meg egy kicsi ., 23/23. 23.15 NCIS ., Am.
sorozat, 24/24.5.55 Híradó 6.40 Krimihíradó 

JOJ

7.05 Da Vinci – A csodák világa 7.40 Szójáték 8.05 Topsztár 8.30 Bí-
rósági akták 9.20 Bírósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen,
fonök! 7. 12.00 Híradó 12.45 Topsztár 13.10 Dr. Csont VIII., 3. 14.00 Lé-
péselonyben III., 7. 14.55 CSI: Miami helyszínelők VII. 7. 15.50 Szójáték
16.30 Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán- Jó-
banrosszban 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Vi-
kingek., 4. 23.10 Összeesküvés Szlov. horror

csütörtöK, január 16 szoMbAt, január 18
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagy-
világból 13.55 Különleges mentoalakulat 14.45 Rex felügyelo 15.35 A
múlt fogságában 16.25 Jövo idoben 16.30 Híradó+ 16.40 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következo! 19.30 Hír-
adó 20.05 Sporthírek 20.15 Idojárás 20.20 Bízunk benned! Vetélkedo
21.20 Kabaré 22.10 Az este 22.40 Híradó, benne: sport 22.58 Vers-
sor az utcazajban 23.05 Válaszcsapás 

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban, 65/53. 17.00 Caillou I–
II., 65/42. 17.10 Segítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.40 Ri-
chard Scarry Teszvesz városa  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
19.20 Napfény farm I–II. 19.35 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45
Jamie 30 perces kajái 21.10 Heartland, 13/12. 21.55 A következo!
22.50 Ridikül. Noi talkshow 23.35 Kortárs

DUNA

7.00 Alpok–Duna–Adria 7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kul-
tikon  8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra  9.05 Közbeszéd9.35 Szerelmes
földrajz 10.15 A méla Tempefoi (1976) Tévéfilm 12.00 Híradó 12.25
Kívánságkosár 14.25 Éretlenek 14.55 Mediterraneo 15.25 Mukor-
csolya-Eb 16.55 Térkép 17.25 Mesélő cégtáblák 18.00 Híradó, sport
18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Mukorcsolya-Eb 21.55 Hírek,
sport 22.10 Mint a bagoly nappal. Ol.–fr. film 23.55 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 150.
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 Lepattintva Am. vígjáték 23.40 Szellemdoktor

6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet  9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Refl
ektor 13.00 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
Dél királynoje 16.20 Csók és csata  17.25 A gyanú árnyékában, 244.
18.30 RTL-híradó  19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 A zöld íjász  22.45 Gyilkos elmék 23.45 Odaát 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában13.00 Az örökség 14.00 A vihar. 15.00 Szeretok és riválisok
16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb
kalandjai 18.00 Nyomtalanul 19.00 ValóVilág, 2. 20.00 A gyanú ár-
nyékában 21.00 Agymenők21.30 ValóVilág, 4. 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Olajra lépés. Fr. vígjáték., 8.

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák: A spanyol láda rejtélye. Ang. krimi 16.35 Columbo:
Diplomáciai mentesség. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ
19.00 Hír24 19.35 Columbo: A becsületbeli ügy. Am. krimi 21.05 Pá-
rizsi helyszínelők 22.05 Száguldó halál. Am. akciófilm 23.50 Dallas

VIASAT

7.20 A médium 9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 10.05 Gyilkos
számok 10.55 Férjek gyöngye 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpí-
tok 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők15.45 Nyomtala-
nul 17.30 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Káoszháza 19.20
Jóbarátok 19.50 Kertvárosba száműzve 20.20 Két pasi – meg egy
kicsi 21.20 Lánglovagok akcióthriller

7:00 Copa del Rey 9:00 Adrenalin sportok 9:30Mix zóna 10:00 Olasz
foci SSC Napoli -Atalanta 12:00Mix zóna 12:25 Pillanatképek Ján Sú-
kupról 13:00 Copa Del Rey 15:00 Olasz focimagazin 15:30 Svéd jég-
korong 17:30 Adrenalin sportok 18:00 Mix zóna 18:25 Total Italian
Football 18:55 Copa del Rey összefoglaló 19:25 Francia focimagazin
20:00 Mix zóna 20:25 Francia foci

STV :1
7.15 Medicopter 117 8.00 Hírek 9.10 Csalók akcióban 9.45 Geo-riport
Jordánia 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 14.00 Ügyintézés a hivatalokban 14.30 Riporterek 15.15 Asija
választása 16.00 Hírek 16.20 Csalók akcióban 16.50 Georiport: Szar-
dínia 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Családi
vetélkedő - különkiadás 21.20 Hogyan veszíti el a költő az illúziót
23.00 Senki sem tökéletes

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Az összezavarodott tündér 9.05 Koc-
kázatos műszaki muveletek 10.00 Kölyökállatok a ZOO-ból 10.25 A
hit útján 10.55 Fókusz 11.40 A tudomány spektruma 12.15 Élo kör-
kép 12.50 Folklórmusor 13.20 Lámpa alatt 16.00 Szemtől szemben
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Hírek magyar nyelven
17.55 Nemzetiségi hírek 18.05 Hétvége 18.45 Esti mese 19.05 Tao
Tao 19.30 Senki sincs otthon 19.55 Hírek 20.00 Az oroszlánok 20.55
Família – Szülők nélkül 21.30 Az olasz munka. Ol.–ang. krimivígjáték
23.10 Dakar-rali – összefoglaló 23.35 Pozsonyi dzsessznapok 2011

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 10.10 Anyós 11.15 Rex felügyelő
12.15 Cobra 11. 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk – Flúgos nyomozó
15.05 Egyről a kettőre 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00
Híradó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Nap,
széna és erotika. Cseh film 22.40 B13 – Utimátum akciófilm

JOJ

7.05 Da Vinci – A csodák világa 7.05 Szójáték 8.25 Bírósági akták 9.20
Bírósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó
12.45 Topsztár 13.10 Dr. Csont 14.55 CSI: Miami helyszínelők 15.50
Szójáték 16.30 Topsztár 17.00 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A
klán – Jóban rosszban 19.00 Híradó 20.10 Időjárás 20.20 Baromi jó
Cseh vígjáték 22.40 Rocky II. Am. film

PénteK, január 17
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.00 Ví-
zitúra 10.30 Két duci hölgy 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05
Szabadság tér 89 12.50 KorTárs 13.20 Magyar írók Csendes Levente
13.35 A világ madárszemmel 14.30 A világörökség kincsei. Sintra –
A világbirodalomról szőtt álom 14.45 A törökfejes kopja. Magy. film
16.20 Szeretettel Hollywoodból 16.50 Egyszer volt, hol nem volt
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó este
20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Fogd a nőt és fuss!
Am. akcióvígjáték 22.20 Felejthetetlen Am. film

M2

6.00 Rajzfilmek 17.15 Állatkert a hátizsákban 17.40 Caillou I–II., 43.
17.45 A Mézga család 18.15 Aprónép 18.20 Esti mese 19.30 Napfény
farm I–II. 19.45 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó, sporthírek 20.45 Wac-
zak szálló I. Ang. sor., 6/4. 21.15 Törökfejes kopja Magy. film 22.45
MNASZ Autó-motorsport magazin 23.10 A kis Valentino Magy. film

DUNA

7.15 Gazdakör 7.40 Élo egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul
9.05 Novum 9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Ha-
gyaték 10.55 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Zöld Jelzés 12.00 Híradó
12.05 A világörökség kincsei. Az Iguazuvízesés - Brazília, Argentína
12.25 A nagy sztori Am. film (ff .) 14.00 Műkorcsolya-Eb 16.20 A gyil-
kos a házban van. Magy. film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros
19.25 Hogy volt?! Ujlaki Dénes születésnapjára 20.25 Futótuz, 52/46.
21.10 Fölszállott a páva – válogatófilm 21.55 Milady. Fr. tévéfilm

6.00 Látlelet a Földről, 12. 6.25 TV2-matiné 10.30 Asztrovilág 11.35
Állatorség, 9. 12.05 Babavilág 12.35 Stílusvadász 13.05 Luxusdoki III.,
4. 14.05 Xena V. Am. sor., 21. 15.05 13-as raktár 16.05 Bébicsőszök
klubja. Am. vígjáték 18.00 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Múmia Am.
kalandfilm 21.55 Ütközéspont Am. akcióthriller 23.50 Az időjós Am.
vígjáték

7.00 Kölyökklub 9.25 Ma Steel 9.45 Mint a mesében 10.30 Ízes élet
– Mautner Zsófival 10.55 I. század – A legendák velünk élnek 11.25
Házon kívül 11.55 à la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.25 4ütem
13.00 Gossip girl – A pletykafészek  15.00 Kogazdagok I. Am. sor., 12.
16.05 Jóbarátok  16.30 Észak és Dél 18.30 RTL-híradó  18.55 Fókusz
Plusz 19.30 Szerva itt, pofon ott Am. akcióvígjáték 21.15 -Men – a kí-
vülállók Am. akciófilm 23.15 Ne nézz vissza! Fr.–ol. film

9.00 Ezel – Bosszú mindhalálig 11.00 Házibuli. Francia vígjáték 13.05
A házibuli folytatódik. Francia vígjáték 15.05 Tru Calling  16.00 Be-
hajtók 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok 18.00 CSI: Miami hely-
színelők 19.00 Való világ, 4. 20.00 Alkonyat – Napfogyatkozás. Am.
kalandfilm 22.20 Való világ 23.20 Ezel – Bosszú mindhalálig

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00 Ju-
nior. Am. vígjáték 15.10 Szerelem a végzeten. Am. vígjáték 17.00 A
Vatikán ügynöke, 2. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  19.00 Hír24
19.20 Miss Marple: A Bertram Szálló. 21.20 Huhogók. Fr. kalandfilm 

VIASAT

7.55 A vörös Pimpernel 10.00 Káoszháza 11.55 Két pasi – meg egy
kicsi  12.50 Kertvárosba számuzve  13.20 Szívek szállodája15.05 Dok-
tor House  16.00 Doktor House 16.50 Papák a partvonalon. Am. víg-
játék 18.35 Mindörökké Batman. Am. film 21.00 Marie, a kurtizán
visszatér. Ném. filmdráma 23.25 A horoszkópgyilkosságok. Ném.–
osztr. thriller

7:00 Ligafélidő 8:00 Total Italian Football  8:30 Copa del Rey 9:00
Francia focimagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Copa del Rey 12:00 Mix
zóna 12:25 Total Italian Football  12:55 Svéd jégkorong 14:55 Fran-
cia foci 16:55 Francia focimagazin 17:25 Total Italian Football  17:55
Olasz foci AS Róma – Livorno élő közv 20:00 Copa del Rey 20:40
Olasz foci Juventus – Sampdoria élő közv

STV :1
8.20 Fidlibum 8.50 A nagynéni 9.40 Arabela visszatér 10.45 Berlin,
Berlin, 23. 11.45 Családi vetélkedo  13.15 Postaláda (ism.) 14.15 Elisa
di Rivomborsa 15.55 Hondo Am. western 17.25 Építs házat, ültess
fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda
21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 21.55 Lázadók országa,
7/2. 23.50 Hondo. Am. western 

STV :2
8.30 Hétvége 9.00 Az oroszlánok 9.50 Rendelő 10.15 Hallássérültek
tévéklubja 10.45 Természetbarát-magazin 11.00 Mesterségek a
Tátra alatt 11.40 Szlovákok a nagyvilágban. Svédország 12.10 Öt perc
múlva tizenketto 13.10 Az osztálytárs 15.10 Kapura 15.50 Farmer-
gazdaságok 16.15 Tesztmagazin 16.05 Idősebbek klubja 16.25 Úton
II. 17.00 Színészlegendák Leopold Haverl 17.05 Vadkacsa. Tévéjáték
18.45 Esti mese 19.10 Tao Tao 19.30 Senki sincs otthon 19.55 Hírek
20.00 Világot rengető találmányok 20.55 Egy nap 21.20 Őrangyalok
22.00 Házi kedvencek Osztr. dok.film 23.45 Dakar-rali Összefoglaló

MARKÍZA

7.00 Scooby-Doo, hogy vagy? 7.45 Madagaszkár pingvinei, 3. 8.10
Egyrol a kettore  8.35 Ketton áll a vásár  Am. vígjáték 10.20 Két csaj
a csod szélén 10.50 Két pasi – meg egy kicsi 11.15 Táncláz: Ra titka
Am. film 13.05 Footlose Am. film 15.20 Vezet a ritmus Am. film 17.40
Orkán 18.25 Bulvármagazin 19.00 Híradó, sport 20.15 Elhajlási en-
gedély Am. film 22.30 Halálos fegyver 3. Am. akciófilm

JOJ

7.25 Ma Steel 7.45 Kutyabajok Am. film 9.30 Viszlát, Szlovákia! 10.45
A vonal másik végén Am. film 12.45 Van az a pénz, ami megbolondít
Am. film 14.45 Egy bébiszitter naplója Am. film 17.00 Nim szigete
Am. vígjáték 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Sose hátrálj
meg Am. akciófilm 22.40 Ítéletnap Am. akcióthriller
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M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságte-
vok 10.05 Útmutató 10.30 A sokszínu vallás 10.40 Református ma-
gazin 11.10 Református ifjúsági musor 11.40 Evangélikus templomok
12.01 Híradó délben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Telesport –
Sport7 13.10 Célkeresztben 13.40 Ispotály: Telkibánya kincse 14.15
Madagaszkár Ang. sor., 3/2. 15.10 Ügynök a háznál Ném. akcióvígjá-
ték 16.55 Nok. Am. filmvígjáték 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó este
20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.40 Egy gésa emlékiratai. Am. film

M2

6.05 Rajzfilmek 16.45 Állatkert a hátizsákban, 65/55. 17.15 Caillou I–
II., 65/44. 17.20 A Mézga család különös kalandjai, 3. 17.50 Aprónép.
Fr. sor. 17.55 Rejtélyek Tesz-vesz városban II., 20. 18.20 Esti mese
19.30 Napfény farm 19.45 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó, sport 20.45
Mad Men – Reklámorültek III., 13/6. 21.30 Válaszcsapás Ang. sor., 3/2.
23.00 Koncertek az A38-as hajón 23.50 Nok (2008)

DUNA

7.45 Gazdakör (ism.) 8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Vatikáni híradó 9.10
Napok, évek, századok 10.05 Magyar klasszikusok új köntösben 10.30
Lyukasóra (ism.) 11.05 Hungarikumgála 12.00 Híradó 12.05 A világö-
rökség kincsei A Himalája-hegyivasút, India 12.30 Mukorcsolya-Eb
14.10 Hazajáró 14.40 Mukorcsolya-Eb 17.15 Csellengok 18.00 Híradó,
sport 18.30 Kisváros 19.25 Önök kérték 20.20 Fekete város, 7/7.
21.20 Mága Zoltán: Budapesti újévi koncert 3/1.

6.25 TV2-matiné 10.35 Asztrovilág 11.40 Stahl konyhája 12.10 Több
mint Testor 12.40 Aktív extra (ism.) 13.10 Psych – Dilis detektívek V.,
7. 14.10 A szépség és a szörnyeteg Am. filmsor., 6. Cath és Tessa egy
muvész halála ügyében nyomoznak. Vincent közben megpróbálja ki-
deríteni, milehet az oka annak, hogy nem emlékszik az elozo esté-
jére… 15.10 Doktor House VIII., 7. 16.10 Viharmadarak. Am.– ang.–fr.
akciófilm 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A Múmia – A Sárkánycsá-
szár sírja Am.–kínai–ném. kalandfilm 21.55 Gothika. Am. thriller

7.00 Kölyökklub 9.25 Ma Steel. Anim. sor. 9.55 Egészségkalauz 10.30
Teleshop 11.25 Kalandor 11.50 Havazin 12.25 A Muzsika tv bemu-
tatja: Mi, muzsikus lelkek 13.05 Glee – Sztárok leszünk! I., 2. 14.10
Anyámon a tanárom. Am. vígjáték 16.05 A dönto szavazat Am. víg-
játék 18.30 RTL-híradó – Esti kiadás 18.55 Cobra 11. V. Ném. sor., 8.
20.00 Taxi 3. Fr. akcióvígjáték 21.45 A legendák lovagja Am. akciófilm
23.55 Portré

10.45 Alkonyat – Napfogyatkozás. Am. kalandfilm 13.00 Segítség,
bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 14.00 Segítség, bajban vagyok! Az
ügyvéd válaszol 15.00 Segítség, bajban vagyok! A pszichológus vá-
laszol 16.00 Segítség, bajban vagyok!  17.00 Segítség, bajban vagyok!
18.00 Való világ, 6. 20.00 Túl közeli rokon. Am. vígjáték 22.00 Heti
hetes, 57. 23.00 Alkonyat – Napfogyatkozás. Am. kalandfilm 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Utolsó nap. Diana tragikus halála 14.40 Junior. Am.
vígjáték  16.50 Terence Hill – Alpesi őrjárat 18.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei  19.00 Hír24 19.20 Poirot: Nyílt kártyákkal. Ang. krimi 21.25
Halálos szívverés. Kanad.-am. akciófilm 23.05 Huhogók. Fr. kalandfilm

VIASAT

7.40 Káoszháza 9.35 Doktor House 11.30 A nagy házalakítás I., 25.
12.25 A nagy házalakítás 13.20 Smokey és a Bandita 3. Am. vígjáték
14.55 Papák a partvonalon Am. vígjáték 16.40 Mindörökké Batman.
Am. film 19.00 Nyugdíjas bajkeverők 20.00 CSI: helyszínelők 20.55
CSI: New York-i helyszínelők  21.50 Golyóálló Am. akcióvígjáték 23.30
Marie, a kurtizán visszatér. Ném. filmdráma (ism.)

7:00 Francia focimagazin 7:30 Total Italian Football  8:00 Francia foci
9:55 Francia foci 11:55 Olasz focimagazin 12:25 Olasz foci Udinese
– Lazio élő közv 14:25 Total Italian Football  14:55 Olasz foci Genova
– Inter élő közv 17:00 Copa del Rey 17:30 Olasz foci Bologna – SSC
Napoli 19:30 Sólyomszem – teniszmagazin 20:40 Olasz foci AC Mi-
láno - Verona

STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodamuterem 9.05 Megaagy 9.35 Au-
tószalon 10.05 Bolygónk, a Föld II. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A
világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hi-
vatalokban 13.35 Poirot: Az eltűnt végrendelet Ang. krimi 14.30 Poi-
rot: A csokoládésdoboz Ang. krimi 15.25 Péntek 13. Szlov. film 17.05
Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sport, időjárás
20.20 Sétány 21.10 Kristályszárny Gála 23.15 Az elnök halála Fr. film

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 10.00 Ökume-
nikus istentisztelet 11.45 Így úsztam észak királynojéhez, 3/3. 12.34
Metód székén. Dok.film 13.45 Egyházi magazin 14.10 A szó 14.25
Folklórmusor 15.50 Úton 16.20 Jégkorong- Extraliga-mérkozés
18.55 Esti mese 19.10 Diákfilm 19.55 Hírek 20.00 Földünk, a muanyag
bolygó 21.40 42. Dok.film 22.25 Família 22.50 Lefújva 23.15 Hírek7.05
Kung fu Panda 

MARKÍZA

7.30 Madagaszkár pingvinei 7.50 3 nindzsa nem hagyja magát Am.
film 9.20 Alaszka Am. film 11.10 Vezet a ritmus Am. film 13.20 A Be-
verly Hills-i zsaru 2. 15.20 Terror az iskolában Am. thriller 17.10 Szu-
pertornádó Am. katasztrófafilm 19.00 Híradó, sport 20.30 A
legsötétebb óra Am. thriller 22.10 Egyetlen golyó Am. thriller

JOJ

6.30 Delgo 8.05 A vonal másik végén Am. film 10.10 Egy bébiszitter
naplója Am. film  12.10 Nim szigete Am. vígjáték 14.05 Az élet Prada
nélkül Am. film 16.20 Fel! Am. anim. kalandfilm 18.20 Lakáskultúra
19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Már megint Te
Am. vígjáték 22.35 Halálfutam: A pokol tüze Am. thriller

Justin Timberlake: 
afterparty helyett gyorsétterem.

Szinte nem telik el úgy hét, hogy Ferenc pápa ne
tenne valami szokatlant. Az eltorzult arcú ember ölel-
getése, a hajléktalanok megvendégelése és a kisgye-
rekekkel való játszadozás után az egyházfő ezúttal egy
stoppost vett fel a pápamobilba. A Szent Péter téren tar-
tott ünnepségen a pápa kiszúrt egy embert, aki le sze-
rette volna inteni az éppen távozni készülő pápát, erre
Ferenc gondolkodás nélkül megállította az autóját és
szólt a testőreinek, hogy engedjék át a kordonon a
stoppost. A szerencsés potyautas ezúttal nem egy
szegény ismeretlen ember volt, hanem Fabian Baez,
aki több mint húsz éve ismeri Ferenc pápát. Még Ar-
gentínában, Buenos Airesben dolgoztak együtt. Fe-
renc rögtön felismerte, megölelte és mosolyogva
maga mellé ültette a pápamobilba.  

Három díjat is bezsebelt a People magazin idei díj -
átadóján Justin Timberlake, aki a fényűző after party
helyett egy gyorsétteremben ünnepelt, és együtt
pózolt a felszolgálókkal. Justin Timberlake igazi jó
arc. A tinisztárból zenei popikonná és színésszé lett
énekes három, fényesen csillogó kristálydíjat is be-
zsebelt a People magazin gáláján, de ezután nem
egy fényűző after partyt választott az ünneplésre,
hanem inkább betért egy gyorsétterembe. „Mit csi-
náljunk, ha nyerünk három People's Choice díjat?
Könnyű... Irány a Taco Bell!” – írta Instagram-ol-
dalán Jessica Biel hites ura, aki jól elszórakoztatta
magát és a hely dolgozóit is.  

Whitney Houston 
lánya feleségül ment
a bátyjához

Bobbi Kristina Brownt nagyon megviselte édesanyja el-
vesztése. A nehéz időkben pedig egyetlenegy ember je-
lentett neki vigaszt, ez a személy pedig nem más, mint a 24
éves Nick Gordon. A rengeteg herce-hurca ellenére a két
szerelmes végül kimondta a boldogító igent. A fiatal lány

Twitter oldalán mutatta meg gyönyörű gyémántgyűrűjét. A képhez a következőt írta: „Boldog házasok.
Olyan szerelmes vagyok. Ha nem kapod meg elsőre, akkor ez olyan…” Aki most teljesen ledöbbent a
híren, annak tudnia kell, hogy szó sincs vérfertőzésről, ugyanis Whitney Houston azután vette magá-
hoz az akkor 12 éves fiút, miután annak édesapja börtönbe került. A két fiatal együtt nőtt fel, de bioló-
giailag semmi közük nincs egymáshoz. 

Carrie Bradshaw még folytatná -
Jöhet a Szex és New york 3

Pár hete a Charlotte-ot alakító Kristin Davis adott okot az izgalomra, ami-
kor kijelentette, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy legyen egy
harmadik része a „Szex és New York” filmeknek. Most Sarah Jessica Par-
ker is reményt ad a film rajongóinak.

A 48 éves „Carrie Bradshaw” nagyon örülne, ha lenne egy harmadik ré-
sze a „Sex and the City” filmeknek, így Kristin Davisnek már csupán
Cynthia Nixont és Kim Cattrall-t kellene meggyőznie. Sajnálatos mó-
don erre nincs sok ideje, ugyanis SJP csak a közeljövőben hajlandó
újra felvenni Manolo Blahnik cipellőit, hogy azokban flangáljon végig
New York utcáin. A színésznő a következőt nyilatkozta az „InStyle”-
nak: „Egy részem úgy véli, hogy van még egy utolsó fejezet, amit el
kell mesélni. Az időzítés azonban nagyon fontos. Ez nem egy olyan
döntés, ami sokáig várathat magára.” Míg SJP és Kristin Davis na-
gyon lelkesek, addig Cynthia Nixon úgy véli, hogy el kell fogadni, hogy
vége van.

Stoppost vett fel a pápa
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Kosárlabda

Röplabda

SPORT

Aférfiak és nők extraligájában egyaránt a második résznél tartanak
a csapatok, amelyben végérvényesen eldől, ki játszik majd a play

offban és ki küzd meg a bennmaradásért. A komáromi VK Spartak férfi
csapata valamivel könnyebb helyzetben van, hiszen jó eséllyel ka-
csingathat a play off felé. A „Selyés” lányok esetében már nem ennyire
bíztató a helyzet, ami persze nem jelenti azt, hogy az elkövetkező
idényben ne lehetne továbbra is extraligás női röplabda Komáromban.

NőK:
Selye János Egyetem S.E. – Sp. N. Ves 1:3 (25:22, 18:25, 14:25, 18:25)

FÉRFIAK:
Trenčín – VK Spartak Komárom 3:2 (20:25, 27:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Ezen a hétvégén a hölgyek Nyitrán lépnek pályára az Olimpiai Sport-
központ (COP) csapata ellen, a férfiak szabadnaposak lesznek.  

„Egy sima, egy fordított” 
– felemásra sikeredett hét volt…
Az elmúlt héten mindkét baj-

noki mérkőzésén hazai csar-
nokban fogadta ellenfeleit a ko-
máromi csapat. Szerdán, az egyre
jobb formát mutató Tátra-aljai
Svit, majd szombaton a bajnok In-
ter skalpját éppen megszerző pri-
vigyei bányászok látogattak Ko-
máromba. Két teljesen különböző
mérkőzést látott a közönség, ami
nem csak az eredmények tükré-
ben állapítható meg.

MBK Rieker Com-therm – Svit
86:64 (25:16, 21:14, 19:19, 21:15)

Formajavulás ide, formajavulás
oda, a vendégeknek nem termett ba-
bér Komáromban. Ennek oka a ha-
zai csapat volt, amely már az első
negyed végére nyilvánvalóvá tette,
hogy „nagy csapást” kíván mérni el-
lenfelére. Amikor megszólalt a má-
sodik negyed végét jelző duda, a ha-
zaiak előnye már 16 pontos volt, és
innen bizony felállni már nem is
olyan egyszerű dolog. A Tátra-aljai
csapat csak a harmadik negyedben
volt igazán egyenrangú ellenfél, azt
is csak a megszerzett pontok számát
illetően. Rón mester nagyszerűen
forgatta a csapatfelállást, a játékosok
többségében be is tartották utasítá-
sait, így nem volt szépséghibája a
hazaiak játékának. A mérkőzés hőse
az amerikai McElrath-Hall volt hazai
mezben, aki a pályán eltöltött 37 perc
alatt 27 pontot szerzett. Az idény leg-
jobb mérkőzését játszotta ez a re-
mek kosaras, így nem csoda, hogy
első ízben megszerezte a „forduló
játékosa” címet. 

Pontszerzők: McElrath Hall 27,
Joyner 17, Bilič 10, Stojanov 9, Myles
és Šoška 8-8, Marchyn és Kovačevič
3-3, Szabó 1 – McNeal 21, Jackson
14.

További eredmények: Nitra – B.
Bystrica 95:91, Prievidza – Inter
84:75, Handlová – Levice 78:77. Sp.
N. Ves – szabadnapos volt.  

MBK Rieker Com-therm – 
Prievidza 69:82 (22:24, 13:23, 17:13,
17:22)

A vendégek végig nagyon jól, kon-
centráltan játszottak a sérült Kozlík
és Szabó nélkül felálló hazai csapat
ellen. Nemcsak játékban, de gon-
dolkodásban is gyorsabbak voltak
vendéglátóiknál. Le kell szögezni,
hogy több hazai játékos messze
nem hozta a tőle elvárható teljesít-
ményt, így sok jóra nem is számít-
hattunk ezen a találkozón. A vendé-
gek többször is 15 pontos különb-
séggel vezettek a mérkőzés folya-
mán, a hazaiak erejéből mindössze
az eredmény némi kozmetikázására
futotta. A 33. percben még ugyan
hét pontra közelítettek a piros-fehé-
rek (60:67), de játékukban nem iga-
zán volt benne az esetleges megle-
petés ereje. Egy szó, mint száz, a
vendég bányászok teljesen megér-
demelt győzelmet arattak ezen a ta-
lálkozón. 

Pontszerzők: Myles 19, McElrath
Hall 16, Stojanov 12, Bilič 9, Joyner
8, Marchyn 3, Šoška 2 – Klarič 27,
Santee 16.

További eredmények: Levice –
Sp. N. Ves 80:77, B. Bystrica –
Handlová 90:70, Inter – Nitra 74:75.
Svit – szabadnapos volt.

Ezen a héten – szerdán – előbb
Nyitrára utaznak a piros-fehérek,
majd szombaton Handlová csapa-
tát látják vendégül a Komáromi
Városi Sportcsarnokban. 

A tabella állása:
1. Inter    22 17 5 1882:1642 39
2. Nitra 21 16 5 1818:1598 37
3. Prievidza 21 15 6 1613:1493 36
4. Komárom 21 13 8 1777:1661 34
5. Svit 21 12 9 1830:1738 33
6. B.Bystrica 22 8 14 1821:1853 30
7. Handlová 20 8 12 1462:1546 28
8. Levice 22 4 18 1666:1931 26
9. S. N.Ves 20 2 18 1394:1801 22

Pontot szereztek a férfiak Trencsénben

McElrath Hall (fehérben) mindkét mérkőzésen jó teljesítményt nyújtott, mi több,
a szövetség egyértelműen a 23. forduló játékosának választotta. (Komárom – Svit
86:64) Fotó: Molnár Mónika
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Zsapka Károly a hetényi alapiskolában ismerke-
dett meg a sportággal, és azóta kisebb megszakí-
tásokkal ugyan, de máig hű maradt a fegyverekhez.
„A pályámon Csintalan Miklós, az egykori szintén
remek sportlövő indított el, ő hozott be Hetényről
Komáromba. Tulajdonképpen neki köszönhetem,
hogy 15 éves koromtól kezdődően ennek a sport-
ágnak élhetek” – mondja el riportalanyunk. Egy
évvel később már a Hajógyári Sportlövő Klub ifjú-
sági versenyzője volt, amely a Royal Sportlövő
Klub jogelődje volt. Csapata kisöbű sportpuskával
nagyon jól szerepelt kerületi szinten, légfegyverben
pedig bajnokságot nyert. Ezután az egykor orszá-
gos szinten is elismert bogyai csapathoz igazolt,
ahol olyan híres versenyzők szerepeltek, mint pél-
dául Kósa Gusztáv, a sportág akkori talán legna-
gyobb megszállottja régiónkban. Katonaéveinek
egy rövid szakaszát a nyitrai Dukla csapatában
töltötte, ahol csapatban a csehszlovák élvonalhoz
tartoztak, egyéni „60 méteres fekvőben” a
Csehszlovák Bajnokság ötödik helyét szerezte
meg. A hadseregből hazatérve egy rövid ideig a
Gútai Sportlövő Klubban versenyzett, majd 1984-től
1986-ig a brünni rendőrcsapatban versenyzett a
rendőriskola hallgatójaként. Annak elvégzése után
a pozsonyi rendőrcsapathoz igazolt, melynek ab-
ban az időben nem volt igazi ellenfele Szlovákiá-
ban. Nagy megtiszteltetés volt Károly számára, de
tanulságos is egyben, hogy az országrész legjobb
csapatában versenyezhetett. Mindezt addig, amíg
nem hagyott fel az olimpiai versenyszámokkal, te-
hát a kisőbű puskával való versenyzéssel. Ekkor
hétéves szünet kezdődött pályafutásában. 1993-tól
a városi rendőrség tagja, és mint tapasztalt ver-
senyzőt, őt is megszólította a Royal Sportlövő Klub
vezetősége. Igent mondott, de most már az elöl-
töltős történelmi fegyverekkel kezdett közelebbről
ismerkedni. Utána két évig ugyan az állami rend-
őrség csapatához, a komáromi ŠKP-hoz távozott,
de aztán végleg visszatért a Royalhoz. És ekkor
kezdődtek az igazi nagy sikerek, amelyek a mai na-
pig kísérik a kiváló versenyzőt. 

Túl azon, hogy immár 18 éve szervezője a városi
rendőrségek országos bajnokságának, amelyeken
rendre gyűjti az érmeket, temérdek világverseny
résztvevője, sőt, érmese is. A szlovák válogatott
tagjaként először 2005-ben mutatkozott be az Eu-
rópa-bajnokságon, a németországi Pforzheimben,
ahol a csapatot csak komáromi versenyzők alkot-
ták. Id. Tárnok László, Tárnok János és Zsapka Ká-
roly. Ez a remek csapat ezüstérmet szerzett, és a
világ sportlövészettel foglalkozó része kezdett oda-
figyelni Szlovákiára, de Komáromra is. Egyéniben
az ötödik helyen végzett, és hogy érzékeltessük a
verseny szorosságát, ehhez 99 kört kellett teljesí-
tenie. „Az engem megelőző versenyzők vala-
mennyien 100 kört teljesítettek, a helyezéseket szá-
zadmilliméterek döntötték el” – mondja moso-
lyogva. Ugyanezt a sikert a szlovák válogatott 2012-
ben is megismételte ugyanazon a helyszínen, csak
akkor éppen világbajnokságot rendeztek a német
városban. A szlovák válogatottba azonban már
csak Zsapka Károlyt válogatták be. A világbajnoki
csapatversenyben megszerzett ezüstérem ma is
egyik ékessége igencsak gazdag éremgyűjtemé-
nyének. Egyéniben a hetedik helyet szerezte meg,
ami világszinten óriási sikernek számít. Egy évvel
később, az eisenstadti Eb-n a csapat bronzérmet
szerzett. Ami a világversenyeket illeti, 2005 óta,
Finnország és Ausztrália kivételével valamennyin
ott volt. Ausztráliában miért nem? – tesszük fel a
kérdést, hiszen az felejthetetlen élmény lehetett
volna. „Ausztráliában nagyon szigorú törvények
szabályozzák a fegyverek behozatalát. A mi fegy-
vereink be- és kivámolása lényegesen többe került
volna, mint a repülőjegy és szállás költségei együtt”
– mondja mosolyogva.  Igen, a pénz. Drága
sportág ez, nem kis mértékben megnyirbálja a csa-
ládi költségvetéseket is. „Nem akarok én összeha-
sonlítani lehetőségeket, de azt azért elmondom,
hogy míg például a németek igencsak drága fegy-
verekkel versenyeznek, amelyek ára átlagosan
2400 € körül mozog, addig én a fegyvereimet és a
golyókat magam készítem. A csövön kívül mindent

egyedül tervezek meg és készítek el” – mondja el
Zsapka Károly. 

Mindenek mögött, csakúgy, mint más sport-
ágakban, egy megértő feleség és család kell, hogy
álljon. Károlynak ebben is szerencséje van. Fele-
sége a Nagymegyeri Thermál női labdarúgó csa-
patának a tagja. Többedmagával a tanyi csapatból
igazolt a nagymegyeri csapathoz. A „három-lányos
apuka” azonban nemcsak feleségénél talál meg-
értésre, de lányainál is egyaránt. 

- Vannak még tervei? – kérdezzük befejezés-
képpen. „Igen, egy dologban még nem mondtam ki
az utolsó szót. Csapatban ugyan vannak érmeim
világversenyekről, de egyéniben ez még nem si-
került. Most, itt és most megígérhetem, hogy lesz
az is. Már az idei, granadai vb-n szeretnék bizo-
nyítani. Ha nem sikerül, akkor megyek tovább, de
nem adom fel. Másik nagy álmom a csapatverse-
nyekhez fűződik, megverni a német válogatottat.
Egyszer már sikerült a világkupán, de azóta sem.
A németek olyan „robotok”, akik felállnak a lővo-
nalra, és kapásból lövik a 100 köröket. Őket le-
győzni nagy fegyvertény” – mondja nagy elhatáro-
zással Károly, majd egy kéréssel fordul hozzánk.
„Ha lehetne, ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak, akik támogatnak abban, hogy részt
vehessek a világversenyeken. Gondolok itt anyae-
gyesületemre, a Royal Sportlövő Klubra, ahol külö-
nösképpen Dubány Imre és Mokos Ernő támogat-
ják tevékenységemet, de ehhez nagymértékben
hozzájárul a Komáromi Városháza, valamint Olláry
Viktor, Magyarics Dezső és Ozgyin Gábor is. Nél-
külük ma nem beszélhetnénk sikerekről, mert az én
lelkesedésem ugyan nagy, de segítség nélkül ezt a
sportágat csak teljesen amatőr módon lehetne űzni”
– zárja beszélgetésünket a remek sportoló.

Hát igen. Akik néha-néha elmennek a Royal
Sportlövő Klub lövöldéje mellett és fegyverropo-
gást hallanak, talán éppen Zsapka Károly és bará-
tai tartanak edzést. A minden évben megrendezett
Klapka György Kupára, vagy éppen országos li-
gára, esetleg euroligára több országból érkeznek
versenyzők, szinte mindig ugyanazok. Érkezésük-
kor szinte végtelen a kölcsönös ölelgetés, a barát-
ságos üdvözlés a világ talán valamennyi nyelvén.
A sportlövők már csak ilyenek. Tisztelik egymást,
és bár nagy a konkurencia, tudják, hogy azok a bi-
zonyos századmilliméterek már csak a szerencsé-
től függenek… Reméljük, Granada már Zsapka
Károlynak is meghozza végre a szerencsét!

Böröczky József
Fotók: bör és a versenyző archívuma

Zsapka Károly
Ha sportlövészetről beszélünk, kétségkívül régiónk legsikeresebbjei között kell említeni

az 51 éves pati származású, most Tanyon élő sportolót. Éppen ez az a sportág, amely-
ben a versenyző korának nincs különösebb jelentősége, de azért az erőnlét itt sem egészen
másodlagos. Edzéseken és versenyeken huzamosabb ideig a lővonalon állni és a céllapra
koncentrálni egész embert követel. Arról nem is beszélve, hogy az elöltöltős történelmi fegy-
verekkel azért mégiscsak több a „macera”, mint a modernebb fegyverekkel.

Régiónk sportjának egyéniségei

Zsapka Károly, a 2012-es
világbajnoki dobogó 

második fokán (balra)

Régiónk futói mellett,
nagyon sokan érkeztek
Szlovákia szinte vala-
mennyi tájáról, de külföld-
ről is egyaránt. Ami na-
gyon fontos, valameny-
nyien a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkoztak a
verseny színvonaláról, a
szervezésről, de a gútai
emberek általi szeretettel-
jes fogadtatásról is. 

Régiónk versenyzőinek
eredményei:

Múlt héten egyik olvasónk arra hívta fel fi-
gyelmünket, hogy – állítása szerint – a

Területi Bajnokságokban szereplő csapatok-
nak a pályái nincsenek hitelesítve az illetékes
szövetség, tehát a TLSZ részéről. Ez elvileg
azt is jelentheti, hogy azok bajnoki mérkőzé-
sek lebonyolítására alkalmatlanok.

Megkerestük a TLSZ elnökét, Nagy Ferencet,
aki a felvetett kérdésre a következő válasszal
szolgált: „Természetesen, régiónk valamennyi
pályája, amelyeken bajnoki mérkőzéseket ját-
szanak, hitelesítve van, bár néhány esetben an-
nak érvényessége már lejárt. Azt azonban vala-

mennyien tudjuk, hogy a pályák általában nem
zsugorodnak össze és nem nyúlnak ki, persze,
az nem kizárható, hogy valahol végrehajthattak
némi változásokat, viszont ez sem jellemző. A hi-
telesítésnek szerves része az öltözők és kispa-
dok állapota is, így nem csak magáról a játék-
térről beszélünk. Mindazonáltal, a pályák hitele-
sítése terveink közt szerepel. Ebben a hónapban
megtartja első ülését a TLSZ végrehajtó bizott-
sága, amely megválasztja azoknak a bizottsá-
goknak az elnökeit, amelyek nem a konferencia
hatáskörébe tartoznak. Többek közt a sport-
technikai bizottságét is, melynek feladatkörébe
tartozik a pályák hitelesítése. Amint a bizottság-

nak lesz elnöke, minden bizonnyal egyik fontos
feladatának fogja tartani a pályák hitelesítését.
Az általa kinevezett személyek ellátogatnak min-
den pályára, az esetleges hiányosságok kikü-
szöbölésére kellő időt szabnak meg, majd ezek
eltávolítását is személyesen ellenőrzik. A baj-
nokságok megkezdéséig még elegendő időnk
van, ezért felszólítok minden egyesületet, hogy a
tél folyamán hozzák megfelelő állapotba az eset-
legesen elhanyagolt öltözőket és kispadokat.
Nem lenne jó, ha a tavaszi rajtnál éppen ezekből
a hiányosságokból adódnának problémák, eset-
leg bírságolnunk kellene a vétkes klubokat, de
ami még ettől is rosszabb, sporttechnikai követ-
kezményei is lennének” – mondta el lapunknak
a szövetség elnöke.  

A TLSZ elnöke válaszol

• • •
A félmaratoni versenyszámban rajthoz állt a Területi Labdarúgó

Szövetség Játékvezetői Testületének elnöke, Marsal Tamás is, aki a
67. helyen futott be a célba. Van valamilyen üzenete annak, hogy ön
is lefutotta ezt a távot, vagy csak úgy örömét lelte benne? – kérdez-
tük a JV Testület elnökét. „Természetesen örömömet is leltem benne,
de az üzenet is nagyon fontos a számomra. Ötödik évemet kezdtem
meg ebben a funkcióban, és most jutottam arra az elhatározásra,
hogy ezzel a futással is megpróbálom propagálni a játékvezetői hi-
vatást. Szeretném, ha több fiatal kapcsolódna be a játékvezetésbe,
mint ahogy azt jómagam is teszem. Több második ligás mérkőzés
van már mögöttem, a legemlékezetesebb mégis az Oroszország –
Belgium U19 korosztály mérkőzése marad számomra. Ezzel csak azt
akartam jelezni, hogy a fiataloknak igenis van esélyük eljutni a
csúcsig, de ehhez természetesen szükséges az időbeni pályakezdés.
Régiónkban sajnos, kezd elöregedni a játékvezetői gárda, ezért fel-
tétlenül fiatalításra lenne szükség. Úgy gondoltam, ez is egy jó al-
kalom arra, hogy akár így is megszólítsam jövendő kollégáimat. Sze-
retném elérni azt is, hogy ne csak a játékvezetői tevékenység söté-
tebb oldalait lássák, amelyekkel magam is gyakran szembesülök.
Szitkozódások, és néha bizony kellemetlen helyzetek is adódnak, de
az éremnek van másik oldala is. Sportélmény, utazás, karrier építése,
egészséges életmód, elismerő szavak azoktól az emberektől, akik va-
lóban értenek a focihoz, de nem utolsósorban, némi anyagi juttatás
is. Arra szeretném tehát ösztönözni régiónk focikedvelő fiataljait,
hogy bátran jelentkezzenek, meglátják, nagyon szép a mi hivatásunk.
Aki veszi a bátorságot és meg akarja próbálni, az hívja a szövetsé-
get a 770 1961-es telefonszámon, de engem is bátran megszólíthat
a marsaltomas@pobox.sk mail címen. Minden érdeklődőnek öröm-
mel állok rendelkezésére, hiszen a célom egyértelmű, egy fiatal já-
tékvezetői gárdával szeretném elérni, hogy régiónkban is a legna-
gyobb elismeréssel beszéljenek a szurkolók rólunk, játékvezetőkről”. 

Óriási részvétel a Gútai Vízkereszt Maratonon

Marsal Tamásnak is jólesett egy kis frissítő a kimerítő verseny után     

Ajó hír gyorsan terjed. Az idei Gútai Vízkereszt Maraton részvételi aránya
rendesen meghaladta a tavalyit, hiszen míg tavaly 130 résztvevője volt, az

ideire már több mint 200 versenyző nevezett be, bizonyítandó a verseny szé-
pen növekvő népszerűségét. ágyúdörrenés adta meg a jelet, majd nagy tömeg
vágott neki a maratoni, illetve félmaratoni távoknak. És hogy az egyéb látvány
sem maradjon el, a Vermes törzs lovasai kísérték rajtnál a futókat.

A verseny „nagyágyúi“ balról jobbra: Hodossy Péter,
Zsélyi Zoltán főszervező és Kele Géza

Férfiak – Maratoni táv
35. Kele Géza (Dunamocs)
58. Zsélyi Zoltán (Gúta)

Félmaratoni táv
7. Vígh Attila Márió (Bogya)

15. Bohák Marian (Gúta)
26. Benyó Nikolett (Komárom) 
– régiónk legsikeresebb női versenyzője
27. Soóky Gergely (Lakszakállas)
39. Fúró Viktor (Ógyalla)
44. Tücsök Róbert (Dunamocs)
49. Tóth László (Gúta)
52. Dinga Krisztián (Lakszakállas)

67. Marsal Tamás (Keszegfalva)
68. Prochádzková Gabriela (Komárom)
73. Balázs Zoltán (Gúta)
76. Varga Levente (Gúta)
85. Lukács Krisztián (Gúta)
90. Borosová Zuzana (Komárno)
91. Németh Krisztián (Gúta)
94. Kiss Tibor (Gúta)
96. Szabó Tímea (Búcs)
100. Čelková Zuzana (Bogyarét)
106. Tánczos Anikó (Gúta)

A szervezők külön díjazták 
valamennyi kategória legjobbjait.
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Súlyemelés

Országosan is kimagaslott Holocsi sikere

Avárosi sportcsarnok felújítása
miatt az elmúlt év második fe-

lében provizórikus körülmények
között kellett edzenie a helyi vas-
gyúrók egyesületének, de így is
elégedettek lehetnek 2013-as te-
vékenységükkel. 

Többek között ez is elhangzott a
Nagymegyeri Thermál Súlyemelő- és
Erősportok Városi Klubja december
18-án a helyi magán-szakközépisko-
lában megtartott évértékelő tagsági
gyűlésén. „Hát, ez nagyon különle-
ges évünk volt, ugyanis tréningjeink
kurtábbak voltak a megszokottnál,
mivel májusban el kellett hagynunk a
volt edzőtermünket a sportcsarnok
rekonstrukciója miatt. Az önkor-
mányzat által működtetett egyik vá-
rosi kft. nyújtott segítő kezet azzal,
hogy egy üres helyiségükben gyako-
rolhattunk, amiért nagy köszönet jár
nekik. Viszont itt már csak az idő-
sebbek tudtak edzeni, a fiatal súlye-
melőkkel erre az időre abba kellett
hagyni a tréningeket, mert egysze-

rűen nem volt több hely. A gyerekek
eredményein, akik mindig is szállí-
tották a sok érmet, ez most meg is
látszott, mivel vissza kellett lépnünk
több versenyüktől. Ennek ellenére
egyik legnagyobb tehetségünk, Ho-
locsi Krisztián felkészülését a 15 éve-
sek Európa-bajnokságára meg tud-
tuk oldani, s végül olyan nagy ered-
ményt ért el, amilyen már tíz éve nem
volt Szlovákiában” - nyilatkozta a
nagymegyeri súlyemelők elmúlt évé-
ről Buzgó Lajos klubelnök-főedző,
egyben a szlovák korosztályos válo-
gatott trénere is. Aki még elmondta
azt is, hogy a sportcsarnokot azóta
átadták, a klub egy újonnan épített
edzőtermet kapott, de annak talajá-
nak paraméterei nem teljesen feleltek
meg a súlyemelés követelményeinek,
ezért a szponzori pénzeknek kö-
szönhetően folyamatban van a meg-
felelő borítás elkészítése, hogy az el-
bírja a nehéz súlyok, tárcsák ledobá-
sát is. Így várhatóan január végétől
már ebben az edzőteremben trénin-
gezhet az összes korosztály. 

Versenyeiket eddig a sportcsar-
nokban rendezhették, mostantól vi-
szont csak a teljesen új edzőterem-
ben bonyolíthatják le azokat, de ez
nagyobb versenyek megszervezésé-
hez, főleg a felnőttek esetében, nem
megfelelő. Ennek oka az, hogy a
sportcsarnokot üzemeltető, önkor-
mányzati tulajdonú Városi Sportklub
Kft. nem szeretné, ha a nagy súlyok
miatt tönkremenne a csarnok talajá-
nak felújított gumiborítása. Buzgó La-
jos elmondta, keresik a megoldást
arra, hogy versenyeiket ne az edző-
teremben kelljen megrendezniük.
Visszatekintve a tavalyi évre el-
mondható, 2013-ban is sikeres évet
zárt a harmincegy tagot számláló
nagymegyeri súlyemelőklub: az or-
szágos egyéni bajnokságokon 4
arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet sze-
reztek, míg a veteránok további 6
egyéni aranyéremmel gazdagították
az egyesület gyűjteményét. 

Nemzetközi szinten Holocsi Krisz-
tián három Európa-bajnoki arany-
érme a legértékesebb, a nagyme-

gyeri színekben versenyző balonyi
vasgyúró a 15 évesek kategóriájá-
ban csúcsokat döntögetve lett konti-
nensbajnok lökésben, szakításban
és összetettben is. A veteránok a kor-
osztályos Európa-bajnokságon egy
ezüstérmet, míg a világbajnokságon,
valamint a 2013-as világjátékokon két
ezüst- és két bronzérmet szereztek.
A csapatbajnoki versenyek második
vonalában szereplő férfiak a 2. he-
lyen végeztek, csak egy hajszálra le-
maradva a feljutástól, az idősebb di-
ákok végül a 9., míg a fiatalabb diák-
súlyemelők csapata az 5. helyen
zárta a ligaküzdelmeket. A veteránok
a cseh Masters Liga csapatküzdel-
meiben szerepeltek, ahol a harmadik
helyen végeztek. Az évzárón kiérté-
kelték a nagymegyeri klub legjobb
súlyemelőit is: a diákoknál Egrecky
Szilvia, az ifjúságiaknál Holocsi
Krisztián, a junioroknál és férfiaknál
Jávorka Tivadar, a nőknél Mihalovič
Dalma, míg a veteránoknál Mezei Ti-
bor volt a legjobb az elmúlt eszten-
dőben. Kovács Zoltán

Legjobb eredményét tudja maga mögött 
a nagymegyeri súlyemelés

Immár hagyományosan, Ekecsen
tartotta meg évértékelő közgyú-

lését a Seishin Karate Klub, amely
Keszegfalván, Ekecsen, Nemesó-
csán, Dunaszerdahelyen, Ekelen,
Nagymegyeren, Vásárúton, Egy-
házgellén és Csallóközkürtön fejt
ki tevékenységet. És hogy nem is
akármilyet, arra ez a kiértékelés is
jó például szolgál. 

A kiértékelést Markovics János
klubvezető hajtotta végre, aki lelke-
sedéséből az elmúlt évben is sokat
átadott növendékeinek. Nagyon sok
programon vettek részt, de maguk is
sokat szerveztek, így a klubban szinte
egy napig nem volt üresjárat. Edző-
táborok, versenyek és övvizsgák jel-
lemezték az elmúlt évet. Összesen
12 táborban vettek részt a klub ver-
senyzői, de szerveztek egy nagysza-
bású küzdőmaratont is Ekelen, ame-
lyet bíróképzéssel kötöttek össze.
Örömteli hír, hogy a klub valamennyi
edzője bírói minősítést is szerzett. 

A klub versenyzői 14 versenyen
vettek részt, ezekből négyet éppen a
Seishin Karate Klub szervezett meg.
Ekelen, Ekecsen, Keszegfalván,
majd az év legnagyobb versenyét a
dunaszerdahelyi Európa Kupát.  A
versenyeken összesen 80 arany-, 78
ezüst- és 90 bronzérmet gyűjtött be

a klub, ami több mint figyelemre
méltó teljesítmény. 

A klubvezető többek közt megkö-
szönte a vendéglátó település Ekecs
Község polgármesterének, Polák
Lászlónak, valamint a helyi Arany
János Alapiskola igazgatóságának
a segítéségét, de a klub edzői is ré-
szesültek köszönetnyilvánításban ál-
dozatos munkájukért. Ők Bíró Mi-
hály, Bíró Balázs, Hupain Krisz-
tína, Bödök Lóránt és Kocsis
László. Természetesen, a klub mű-
ködésének lehetőségét elsősorban
a szülők biztosítják, így ők sem ma-
radhattak ki a felsorolásból.

A versenyzők kiértékelése:
Az első verseny klubszinten fut, a

kiértékelésben azok szerepelnek,
akik az edzéseknek legalább 75 szá-
zalékán részt vettek: 

Ekecs: Bajcsi Adrián, Vígh Vivien,
Nagy Róbert, Bögi Róbert, Kovács
Kata Zsófia, Varga Máté

Nemesócsa: Cserepes Zoltán
Keszegfalva: Markovics Ádám,

Nagy Róbert, Lovász Miklós, Trenčík
Nikolas

Dunaszerdahely: Fodor Gergő,
Szelle Dávid, Kósa Tamás, Nagy
Bettina, Álló Adrián, Fekete Roland,
Mátis Dániel, Rózsa Anna, Sidó Zol-
tán, Sandal Miroslav, Rémes Domi-

nik, Soóky Tibor, Kocsis Gergő,
Varga Dóra, Pállfy Károly

Ekel: Batát Ádám, Szabó András,
Kürthy Dóra, Bohos Szilárd, Méhes
Patrícia, Mayer Krisztián, Németh
Bence, Szabó Bálint, Szilágyi Virág

Nagymegyer: Lády Dávid, Kul-
csár Krisztián, Boros Tamara, Vígh
Lara, Čajan Dávid

Markovics János különdíját a két
keszegfalvai versenyző, Bakos Or-
solya Virág és Szabó Norbert kap-
ták meg. 

Az év szamurája megtisztelő címet
az ekecsi Bajcsi Adrián nyerte el.

Ezt a címet eredményeinek és spor-
tolói hozzáállásának köszönheti el-
sősorban. Az év folyamán a legtöbb
edzésen vett részt, edzője elmondása
szerint a legnagyobb fejlődés nála
volt érzékelhető, viselkedése is pél-
damutató, nem utolsó sorban pedig a
klub eddigi legnagyobb sikerét érte
el a romániai Európa bajnokságon.

Az év amazonja a keszegfalvai
Hupian Krisztína lett, aki évek óta a
klub legsikeresebb versenyzője. Egy
személyben karatéka és edző is, az
Európa bajnokságon bronzérmet
szerzett klubjának.

Karate

Értékelt a Seishin Karate Klub


