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Kolozsnéma

Komárom

A megyercsiek háborognak

ADelta hetilap ez évi első szá-
mában megjelent egy cikk a

Megyercsen található farmról
„Veszélyben a ménes“ címmel.
Az írás után a megyercsi önkor-
mányzat megkereste szerkesztő-
ségünket, hogy feltárja Zsemlye
Tibor vállalkozásának hátterét.
Természetesen helyt adtunk a ké-
résüknek. A találkozón négy kép-
viselő is megjelent, név szerint:
Varga Norbert, Balogh Imre, För-
dős Melinda  és Mihalík Jaroslav,
akik kifejtették véleményüket a
fent említett vállalkozásról.

Folytatás a 6. oldalon

Tiszta vizet a pohárba

Megkezdődtek az alapiskolai beiratkozások
országszerte, melyek idén február 15-ig

tartanak. Komáromban minden iskolában egy-
ségesen február 6-án és 7-én lehet beíratni az
iskolaköteles óvodásokat az alapiskolák első
osztályába. Összefoglaló cikkünkből megtud-
hatják, hogy mikor lesznek a beiratkozások a
Komáromi járás magyar iskoláiban.

Folytatás a 3. oldalon

Kedden – január 14-én – reggel 6 órakor elütöttek egy 23
éves nőt Komáromban. A nő a Rákóczi utcán, a fényje-

lekkel is ellátott zebrán haladt át az úttesten, amikor egy Vág-
híd irányába haladó ezüst színű Skoda Octavia Combi – vagy
egy ehhez nagyon hasonló autó – elsodorta, vélhetően jobb
oldali visszapillantó tükrével ment neki. Az ismeretlen sofőr az
ütközés után segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a híd felé.

Folytatás a 3. oldalon

Kisebb provokáció 
a Hedvig-ügyről folytatott
beszélgetésen

Cserbenhagyó 
gázolót keresnek

AKomáromi Szalon legutóbbi ren-
dezvényén Malina Hedvig esetét

elemezték. A közel 7 éve igazságát ke-
reső nő ügyvédje és pszichiátere volt
az est vendége. A provokatív hangulat
sem maradt ki. Folytatás a 2. oldalon

Február 16-án avatják fel Antall József volt magyar minisz-
terelnök szobrát Kolozsnémán, halálának 20. évfordulója al-

kalmából. A bronzból készült mellszobor Babusa János szob-
rászművész alkotása. Ez lesz az egykori kormányfő első szobra
Szlovákiában. Folytatás a 3. oldalon

Szobrot állítanak Antall Józsefnek
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Vélemény

A korábbi időszakban, pol-
gármesterként sok esetben
előfordult, hogy sejtetésekkel
és rágalmazásokkal kellett
felvenni a harcot. Aki alapta-
lanul köpköd, az irtózik a
konkrétumoktól, mivel azokat
könnyen cáfolni lehet, ezért
általában megmarad a ho-
mályos utalások szintjén. Én
magam a konkrétumok párt-
ján vagyok, ha politikáról van
szó. Előfordulhat, hogy én
sem tettem mindent tökélete-
sen, de egy konkrét felvetés
kapcsán egyértelmű választ
tudok adni a kérdésekre, mu-
lasztásom esetén pedig ta-
nulni a hibákból.

Az elmúlt időszakban egy
olyan esetre lettem figyelmes,
ami segít a „konkrét” eligazo-
dásban. Nem üres, sejtetős
szócsatákra hív, hanem al-
kalmat kínál mindenkinek,
hogy összehasonlítsa az el-
végzett munkát. Komárom
város mostani vezetése már
sok esetben nyilatkozott sej-
tetően az általam elvégzett
munkáról, azonban rendre
kerüli a konkrétumokat. Az
önkormányzat ugyan felada-

tul adta Anton Mareknak a
számonkérést velem szem-
ben, azonban 3 év alatt nem
sikerült egy árva dolgot sem
papírra vetni. 

Én viszont továbbra is ma-
radok a konkrétumok mellett,
így szeretnék rámutatni a kü-
lönbségekre. Ne dobálózzunk
az általános ígéretekkel, lás-
suk az elvégzett (el nem vég-
zett) munkát. Az Anglia-park-
ban lévő gyerekparkban némi
„fejlesztés” történt az elmúlt
hetekben. A kivitelezés módja
sok olyan dologra rámutat,
amiben én a különbségeket
látom.

Nézzük sorjában! A képvi-
selő-testület a februári ülésen
hagyott jóvá 25 ezer eurót a
gyerekpark bővítésére, majd
11 hónapig (!) tartott, míg ki-
helyeztek néhány új játékot.
A decemberi kihelyezés na-
gyon praktikus egy gyerek-
park esetén, a tél közepén tö-
megesen járnak a családok
ilyen helyre… Mindamellett a
11 hónap jól mutatja a mos-
tani tempót!

Lényeges eltérés, hogy míg
2010 előtt tucatnyi játszótér

épült Komáromban, addig az
elmúlt 3 évben ez az egyetlen
ilyen fejlesztés. A korábbi
gyakorlattal ellentétben már
ezt is hitelből fedezik! Szim-
bolikus lépés ez a mostani
városvezetéstől, egy gyerek-
park kapcsán varrnak adós-
ságot a fiatal komáromiakra,
amit majd később fizethetnek.
Korábban a város költségve-
téséből épültek játszóterek a
lakótelepeken és a külterüle-
teken (pl. Kaván) is, addig
most csak a központi játszó-
tér van egy kicsit hitelből ki-
pofozva.

A város mostani vezetése
nem kevesebb pénzből gaz-
dálkodik, mint az a korábbi

években volt, azonban sikerül
úgy elvarázsolni a bevétele-
ket, hogy azt a komáromiak
nem láthatják. Ha ezt valaki
nem hiszi, csak hasonlítsa
össze a korábban és a most
épült játszóterek mennyisé-
gét.

Mivel valószínűleg a mos-
tani vezetés a „hitelből drá-
gán” jelszó keretén belül dol-
gozik, talán azt is meg lehet
kérdőjelezni, hogy 25 ezer
euróból miért csak 3 új játékra
és egy járdára futotta. A gye-
rekparkban található kaput el-
távolították, így jó eséllyel a
most odarakott játékokat majd
néhány éjszakai dorbézoló
megrongálja.

És egy szimbolikus ügyet
említve, térjünk ki egy másik
jelenségre. A gyerekpark új
működési rendjét csak szlo-
vák nyelven rakták ki, amely
korábban két nyelven - ma-
gyarul és szlovákul - szólítja
meg Komárom lakosait. A
mostani városvezetésben ak-
tív szerepet vállaló MKP kép-
viselői sokszor oktatják ki a
hétköznapi embereket, hogy
miként kéne igaz magyarnak
lenniük, azonban ők a hiva-
talban ülve még a csinos fi-
zetésért cserébe sem teszik
meg az alapvető lépéseket.
A Pevnosztyunk mellett most
már ott az Ihriszkó.

A gyerekpark csupán egy
ügy, ami kapcsán szerettem
volna néhány különbségre rá-
mutatni. Az elmúlt évek telje-
sítménye segít abban, hogy
összehasonlítsuk a dolgokat.
A korábbi vezetés sem volt
hibátlan, de az eredményei
magukért beszélnek. Játsz-
hatnak néhányak a szavak-
kal, de egyszerűbb lenne, ha
csupán megszámolnánk a
játszótereket. A hiteleket most
ne is vegyük figyelembe,
csak vonjunk egy mérleget.

Bastrnák Tibor, 
parlamenti képviselő

Folytatás az 1. oldalról
A hatályos törvény értelmében minden

szülő köteles iskolába íratni gyerekét, aki
szeptember 1-jéig betölti 6. életévét. A be-
iratkozásnál szükség van a szülő személyi
igazolványára és a gyerek születési bizo-
nyítványára, néhány iskola az egészségbiz-
tosítási kártyáját is kéri.

Weszelovszky Gábor, a komáromi városi
hivatal iskolaügyi főosztályának vezetője
kérdésünkre elmondta, idén minden komá-
romi alapiskolában február 6-án és 7-én –
csütörtökön és pénteken – zajlik majd az el-
sősök beíratása. Megjegyezte, a városi
fenntartású iskolák – a magyar tannyelvű

Eötvös utcai, Munka utcai és Jókai Mór
Alapiskola, továbbá a szlovák tannyelvű Ko-
mensky utcai, Határőr utcai és Rozmaring
utcai – számára rendeletben határozták
meg az időpontot, a Marianum Egyházi Is-
kolaközpont pedig úgy döntött, csatlakozik a
többi komáromi tanintézményhez az idő-
pontot illetően.

Gútán is egy időben zajlanak majd a be-
íratások, tehát a városhoz tartozó mindhá-
rom iskola – Corvin Mátyás Alapiskola, II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola és J.A. Ko-
mensky Alapiskola –, továbbá a Nagybol-
dogasszony Egyházi Alapiskola is január
30-án, 31-én és február 1-jén (csütörtök,

péntek, szombat) várják a szülőket és gyer-
mekeiket – tájékoztatott Takács Imre, a gú-
tai tanügyi hivatal vezetője. Megjegyezte,
az óvodák adatai alapján nagyjából 100 gye-
rek válik iskolakötelessé Gútán.

Ógyallán február 6-án és 7-én, csütörtö-
kön és pénteken a délutáni órákban, február
8-án, szombaton pedig délelőtt zajlanak a
beíratások a Feszty Árpád Alapiskolába és
a Konkoly-Thege téri iskolába is – közölte
megkeresésünkre Kocskovics Gabriella, az
ógyallai tanügyi hivatal vezetője.

A járás iskolái közül eddig a szentpéteri
magyar iskolában zajlottak le a beiratkozá-
sok a múlt hét második felében. 

Megkezdődtek az iskolai beiratkozások

Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom február 6-án és 7-én, 12.00-17.00
Munka Utcai Alapiskola, Komárom február 6-án és 7-én, 13.00-17.00
Jókai Mór Alapiskola, Komárom február 6-án és 7-én, 13.00-17.00
Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom február 6-án és 7-én, 13.00-15.00
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta január 30-án délután, 

január 31-én 8.00-17.00, 
február 1-jén 8.00-12.00

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla február 6-án és 7-én, 13.00 -17.00
február 8-án, 9.00 –11.00

Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi január 24-én és 25-én, délelőtt
Katona Mihály Alapiskola, Búcs február 4-én, 13.00-tól
Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos január 21-én, 16 órától
Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda, Csicsó február 1-jén, 9 órától
Dunamocsi Alapiskola február 11-én
Dunaradványi Alapiskola február 12-én
Hetényi János Alapiskola, Ekel január 28-án, 13.00-16.30
Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény január 28-án, délután
Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Izsa január 27-én, 14.00-17.00
Karvai Alapiskola és Óvoda január 24-én
Lőrincz Gyula Alapiskola, Keszegfalva február 5-én, 11.30-15.30
Lakszakállasi Alapiskola január 25-én, 9.00-12.00
Édes Gergely Alapiskola, Madar január 30-án, 14 órától
Marcelházi Alapiskola február 5-én
Református Alapiskola, Martos február 5-én, 8.00-16.00
Megyercsi Alapiskola február 5-én
Nagykeszi Alapiskola január 21-én
Naszvadi Alapiskola február 5-én és 6-án, 12.00-17.00
Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa január 28-án és 29-én
Perbetei Alapiskola január 30-án, 8.30-12.00
Kossányi József Alapiskola, Szentpéter január 16-án és 17-én lezajlott
Tanyi Alapiskola február 5-én

A Komáromi járásban az elmúlt évek-
ben enyhén növekvő tendenciát muta-
tott a magyar iskolába íratott elsősök
száma. Ez egyrészt köszönhető annak,
hogy – részben a szaporodó anyanyelvi
oktatást népszerűsítő kampányok ha-
tására – egyre több szülő tudatosítja az
anyanyelvi iskola választásának fon-
tosságát. Másrészt pedig még érez-
hető volt a kedvező hatása annak, hogy
az új évezred kezdetén megnövekedett
a születések száma, s ezek a gyerekek
a közelmúltban váltak iskolakötelessé.

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (SZMPSZ)
elnöke a beiratkozások kapcsán hang-
súlyozta, az iskolai tanulásban, külö-
nösképpen az alapozó szakaszban –
az alapiskolában – a családban beszélt
nyelven lehet leginkább eredményeket
elérni, s ezt Comenius óta senki nem
cáfolta meg. „Azok a szülők sem képe-
sek erre, akik gyermeküket a vélt karrier
reményében többségi iskolába íratják,
nem tudatosítva, hogy milyen nehéz-
ségeket okoznak ezzel gyermeküknek.
Ezek a gyermekek a fogalmakat nem
ismerve, a nem anyanyelvű iskolában
gyengébb tanulmányi eredményeket ér-
nek el. A rossz döntésnek nagy ára le-
het! Ellenben azon a nyelven, amit a
gyermek leginkább ért, könnyebb a ta-
nulásban való előrehaladás” - mutatott
rá Pék László beiratkozással kapcso-
latos írásában.

(csaba ádám)

Alábbi táblázátunkban megnézheti, hogy régiónk magyar tanítási nyelvű iskoláiban
mikor lesz az elsősök beíratása:

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Gúta

Folytatás az 1. oldalról
Az áldozat 8 héten belül gyógyuló sérülé-

seket szenvedett. A sofőrt testi sértéssel és
segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják.
Aki az adott időpontban a helyszín környékén
járt, vagy bármilyen információja van a bal-
esettel kapcsolatban, jelentkezzen a rendőr-
ségen, illetve hívja a 158-as telefonszámot –
kért segítséget a lakosoktól Božena Bruchte-
rová rendőrségi szóvivő. cs

Cserbenhagyó 
gázolót keresnek

Kisebb provokáció a Hedvig-ügyről folytatott
beszélgetésen
Folytatás az 1. oldalról

A Szalon rendezvényének vendége Roman
Kvasnica ügyvéd és Jozef Hašto pszichiáter volt,
akik az ügy kirobbanása óta Malina Hedviggel
együtt harcoltak az igazáért. A beszélgetést Vrabec
Mária újságíró vezette, aki egy könyvben is össze-
foglalta az eset részleteit. Kvasnica beszámolt az
ügyről, a fordulópontokról, mikor volt az, amikor
abszolút megbizonyosodott arról, hogy Malina Hed-
vig igazat mond.

Vrabec Mária megköszönte a két vendégnek,
hogy szlovákként kiállnak egy magyar lány ügye
mellett. Erre reagálva Kvasnica kifejtette, hogy ő
nem ilyen dimenziókban gondolkodik. Azért védi
Hedviget, mert sérültek polgári jogai, zaklatják és
ez nem lehet nemzetiségi kérdés. Hozzátette,  sok
szlovák van, aki megérti Hedvig problémáját, de
ilyen politikai környezetben a hangjuk nem hallat-
szik. Kvasnica többször hangsúlyozta a személyi
szabadság fontosságát. „A politikusok olyanok,
mint a kutyák, kiszagolják, hogy kik félnek tőlük, és
azokra támadnak" - mondta.

Jozef Hašto az orvosi kivizsgálások furcsasá-
gairól számolt be. Utalt a nemzetközi konzílium ál-
tal kiállított szakvéleményre, ami után a helyi pszi-
chiáterek is óvatosabban nyilatkoztak. Az ügy fur-
csasága, hogy az orvosi egyetem dékánja, Labaš
úr kiállított egy fura szakvéleményt, amelyben meg
nem nevezett szakemberekkel való konzultációkra
utalt. Melyik orvos szeretne egy ilyen rangú orvos-
sal szemben véleményt megfogalmazni? - fejtette
ki Hašto. A napokban megjelent újabb jelentés
kapcsán kifejtette, hogy ez még komolytalanabb, és
jelzi, hogy egyre nehezebben találnak orvost, aki
nevét adná a Hedvig elleni kampányhoz. Már csak

egy kassai ortopédot találtak, aki szintén homályos
konzultációk alapján fejtette ki a véleményét. Az or-
topéd kapcsán Hašto hozzátette: „Peter Zajac meg
is kérdezte tőlem, Hedvignek talán lúdtalpa van,
vagy mit keres ott egy ilyen orvos?"

Mindkét vendég elmondta, hogy irányukban is fo-
lyamatosak voltak a fenyegetések. Kvasnica szerint
Hedvig jól döntött, amikor Győrbe költözött. A lényeg
az ő és családjának a személyes szabadsága, hogy
teljes életet élhessen. Neki nem kell másokért már-
tírnak lenni. A rendőrségi értesítésekkel, behívá-
sokkal folyamatosan zaklatták családját, annak el-
lenére vonultak ki a szervek teátrálisan, hogy Hed-
vig minden postai kézbesítést átvett. Kvasnica úgy
véli, ha valamit tehet még Hedvig, az az, hogy a szlo-
vákoknak elmagyarázza a magyarok gondolkodását,
a magyaroknak meg a szlovákokét, akik közt több tá-
mogatóra akadt. Az ügyvéd kiemelte Hedvig szlovák

férjének kitartását, aki nagy kihívások mellett mindig
a nő mellett állt.

PROVOKATíV BESzóláS
A vitában az első kérdező provokatívan jelezte,

ő cáfolni tudja a vendégek állítását. Kocsis Ernő el-
mondta, a nyitrai egyetemen tanított. Szerinte Hed-
vig gyenge diák volt, aki kifogásokat keresett, az
eset megtörténtekor látta őt, csak a szája volt egy
kicsit felrepedve, még csak nem is sírt. A felszóla-
lás miatt egyre forrongó közönséget Kvasnica tü-
relemre intette. Az ügyvéd jelezte, megszokott,
hogy mindenfajta vélemények és hamis érvek
hangzanak el. Ezeket türelmesen meg kell hall-
gatni és tények felsorakoztatásával válaszolni. Ezt
Kvasnica meg is tette, a felszólaló felvetéseit sorra
cáfolta. A higgadt tényfelsorolást a közönség nagy
tapssal fogadta, ami után a felszólaló távozott is a
teremből. (b, d)
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A kegyetlen valóság

Folytatás az 1. oldalról
A szobrot az Antall József Alapítvány és a Csemadok Ko-

máromi Területi Választmánya közösen állítja – tájékozta-
tott Petheő Attila, a Csemadok járási elnöke. Megjegyezte:
„Antall József Kelet-Közép-Európa első olyan politikusa
volt, aki megjelenítette azt az eszmét, ami az összefogáson
alapul, s melyet mi is követni akarunk itt, a Komáromi já-
rásban.“

A bronzszobor süttői márvány alapzaton, a kolozsnémai
főtéren kerül felállításra. Pontos mása lesz annak az alko-
tásnak, melyet tavaly decemberben az erdélyi Székelyhídon
avattak fel, s mely képünkön is látható. A szobor Kolozs-
néma község tulajdona lesz. (cs, fotó: szekelyhid.info)

Szobrot állítanak Antall Józsefnek
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Újdonságok a Cool Club CC házatáján
ACool Club CC Polgári Társulás a ta-

valyi évben sem tétlenkedett. Mind-
járt az év elején két figyelemreméltó ese-
ményt indítottak. Az egyik a Mentor volt,
ahol öt települést vontak be a kulturális
akcióba. A Mentorral párhuzamosan ta-
vasszal a Dunaszerdahelyi járásban is
rendeztek TAT Tehetség a tét versenyt.
áprilisban a TAT legtehetségesebb elő-
adói felléptek a Komáromi Napokon,
majd ezt követően számtalan falunap ren-
dezvényein is. Ősztől pedig a TAT hetedik
szériája következett. lapunk megkereste
Szűcs Csillát, a Cool Club CC kommuni-
kációs asszisztensét, hogy érdeklődjünk
a 2014-es tervekről.

„A Cool Club CC az idei évet is új tervek-
kel kezdte. Elmondhatjuk, hogy a tehetség-
kutató verseny már a Dunaszerdahelyi já-
rásban is kezd terjeszkedni, és a dunaszer-
dahelyi regionális képviseletet is megalapí-
totta szervezetünk. Erre az évre is kidolgoz-
tuk terveinket, és reméljük meg is tudjuk
valósítani őket. Nem nagyon szeretünk előre
beharangozni dolgokat, de azért pár tervet
megemlítenék. Az év első felében szeret-
nénk megvalósítani a TAT VIII. sorozatát,
melyet Szuper TAT névre kereszteltünk. A
név is jelzi, hogy a megszokottól kissé eltérő
és talán érdekesebb is lesz. Erről röviden

csak ennyit, a többi legyen meglepetés. A
megalakult dunaszerdahelyi regionális kép-
viselet támogatása és továbbfejlesztése is a
céljaink között szerepel. A tánccsoportunk
repertoárját is szeretnénk bővíteni. Vannak
olyan terveink is, amelyek csak a nyertes
pályázatunk esetén valósulnak meg. Ilyen
például az egyhetes nyári TAT tábor. Őszre is
tervezünk egy érdekességet, mégpedig egy
olyan szépségversenyt, amelyen azok a fia-
tal tehetségek vennének részt, akik a TAT va-
lamelyik fordulójában már szerepeltek. 2014-
ben a rendezvényeink száma valószínűleg
kevesebb lesz mint 2013-ban, mert az előt-
tünk álló időszakban az alapszervezeteink
megalapításával és tevékenységük beindí-
tásával fogunk elsősorban foglalkozni. Sok
olyan teendőnk is lesz, amelynek az ered-
ménye 2015-ben lesz érzékelhető, de már
most el kell kezdeni vele foglalkozni. Mint
ahogy az a felsorolásból is látszik, tervünk és
feladatunk akad bőven. Az idő megy tovább,
és a szervezetünk teendői is egyre szapo-
rodnak. Nagy öröm számunkra, hogy las-
san, de biztosan a támogatóink száma is
növekszik. Mi azon vagyunk, illetve arra fo-
gunk törekedni, hogy a belénk fektetett bi-
zalmat megháláljuk és a kitűzött terveket si-
kerüljön megvalósítanunk“ – mondta a kom-
munikációs asszisztens.

Pint Sándor

Nagy sikerrel mutatta be január 12-én a Budapesti
Nemzeti Színház Vidnyánszky Attila rendezésében

Tamási áron Vitéz lélek című művét a Komáromi Jókai
Színházban.

Az előadást megelőzően a Színház örökös tagságot ado-
mányozott Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Ropog József szí-
nészeknek, valamint Takáts Emőd rendezőnek. Vidnyánszky
Attila, a Nemzeti Színház igazgatója is köszöntötte a díja-
zottakat, az előadást követően pedig együttműködési szer-
ződést írt alá Tóth Tiborral, mely magában foglalja közös be-
mutató létrehozásának szándékát, szakmai továbbképzé-
sek, workshopok megvalósítását, valamint a két színház
előadásainak kölcsönös bemutatkozását Budapesten, illetve
Komáromban. mf

A Budapesti Nemzeti Színház
és a Komáromi Jókai Színház
együttműködése

Az őrsújfalui ÉS?! Színház és a Magyar Szín-Játékos
Szövetség 2014-ben is megrendezi a „Farsangi rög-

tönzések” improvizációs fesztivál felvidéki fordulóját.

A játékra 2014. február 1-jén (szombaton) 15.00 órától ke-
rül sor. A rendezvényre diák- (középiskolás korosztály) és fel-
nőtt színjátszók 4-4 fős csapatainak jelentkezését várják.
Helyszín: Kultúrház, Őrsújfalu, Fő utca 34.

Az elmúlt évek gyakorlatához híven a négyfős (tetszés
szerinti fantázianéven szereplő) csoportok 4-5 különböző
improvizációs feladatot kapnak. Az egyes feladatokra való
felkészülésre általában 10 perc áll rendelkezésre. A játékidő
az esetek többségében 3-3 perc. Játékvezető Olasz István
színművész, aki a helyszínen teszi közzé a játékszabályokat
és a feladatokat. Az egyes feladatokat szakemberekből álló
zsűri pontozással értékeli, majd ennek alapján alakul ki a
végső sorrend. Ízelítő az elmúlt évek feladataiból:

• négy előre magadott mondatot kellett történetté fűzni
úgy, hogy csak ezek a mondatok hangozhatnak el, mind-
egyik más-más szereplő szájából.

• újsághíreket kellett „eltáncolni”.
• négy tárgyat kapott a négy szereplő, ezek felhasználá-

sával kellett egy „bábos” történetet eljátszani.
• 3 perces zenei részletre és egy adott verssorra kellett

mozgásszínházi improvizációt készíteni.
A csapatok a 10 perc felkészülési időben kitalálták a tör-

ténetet, a szereplők közötti kapcsolatokat és kiosztották a
szerepeket, majd a kisorsolt sorrend szerint kerültek bemu-
tatásra a „produkciók”.

Jelentkezési határidő 2014. január 30. Jelentkezési lehe-
tőségek: Várady Kornélia, Hlavná 2., 945 04 Komárno-Nová
Stráž, esszinhaz@gmail.com +421-905-245-871 A szerve-
zők szeretettel várnak mindenkit.

(b)

Pót-egyetemi klub létesülhet

Míg elkészül a Gócpont
nevű ifjúsági klub, át-

menetileg a mellette lévő,
használaton kívüli zeppe-
lin klubot üzemeltetné a
komáromi egyetemisták
által létrehozott kft. A vá-
rosi szórakozóhelyek
csődbe mentek, indokolta
kérvényét a szervezet. 

Régóta húzódik a Gócpont
nevű ifjúsági klubhelyiség ki-
alakítása Komáromban, nem
véletlenül: egy földdel teli,
óriási pincét kell használha-
tóvá tenni. Amint arról be-
számoltunk, az egyetemis-
ták tavaly kezdhették meg a
mintegy 800 köbméternyi
föld és szemét kitermelését
a 400 négyzetméter alapte-
rületű pincéből, amit azóta el
is végeztek. A bejárat már
korábban elkészült, ám gya-
korlatilag a semmibe veze-
tett.

Rengeteg munkára és
pénzre van még szükség ah-
hoz, hogy megkezdhesse
működését a klub, előrelát-
hatólag még 4-5 év, mire el-
készül. Ennek az időszaknak
az áthidalása érdekében a
komáromi egyetemisták a
szomszédos, évek óta be-
zárt Zeppelin klub helyisé-
geit vennék igénybe, állítá-
suk szerint maga a korábbi
üzemeltető kereste meg őket

az ötlettel, hogy átadná ne-
kik a jogokat.

Az ötlet megvalósítása ér-
dekében a Selye Egyetem
Hallgatói Önkormányzatá-
nak korábbi és jelenlegi tag-
jai 5100 eurós alaptőkével
céget alapítottak, a Gócpon-
tot jegyző nonprofit szerve-
zet ugyanis már nem pá-
lyázhatna egy további egy-
séggel kapcsolatos támoga-
tásokra. A Fortissima Group
névre keresztelt kft. az előző
üzemeltetővel azonos felté-
telekkel, évi 2141,37 euróért
bérelné ki a mintegy 200
négyzetméteres alapterületű
szórakozóhelyet.

Az utolsó önkormányzati
ülésen, decemberben foglal-
koztak az egyetemisták kép-
viselőinek újabb kérvényé-
vel, ahol a cég nevében Czi-
bula Ádám tájékoztatta a
képviselőket. Emondása
szerint a Gócpontra eddig 8
millió forintot költöttek (27
ezer euró) magyarországi
pályázati forrásokból, és
olyan állapotba hozták a he-

lyiséget, hogy elvileg meg-
kezdődhetnek a közművesí-
tés és a belső munkálatok.
Ehhez sok pénzre és további
évekre lesz szükség, ezért
erre az időszakra vennék
bérbe a szomszédos Zeppe-
lint. Anton Marek polgár-
mester az ülésen afelől ér-
deklődött, hol tartanak a
Gócponttal, ám a kapott vá-
lasszal nem volt elégedett,
megkérdezte, működik-e
már az a helyiség, amit ko-
rábban megkaptak a hökö-
sök, és mit akarnak az újjal.
Némi magyarázkodás után
végül szavazásra bocsátotta
a kérdést, a képviselő-testü-
let pedig nagy többséggel jó-
váhagyta, hogy a Fortissima
kapja meg a Zeppelint. Ma-
rek elmondta, hogy nem ért
egyet a döntéssel, mivel lett
volna még egy jelentkező a
Zeppelinre, aki Czibula sze-
rint az utolsó pillanatban, for-
mailag hiányos kérvényt
adott be, miután kiderült,
hogy a hökös cég érdeklődik
a Zeppelin iránt. (b)

Komárom

Cúth Csaba, a polgári társulás elnöke múlt
keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a Nyelvi
jogaink egy helyen elnevezésű projekt kere-
tében, melyet a kormányhivatal támogatott,
olyan adatbázist hoztak létre, mely az ösz-
szes nyelvhasználatot szabályozó szlovák
jogszabályt tartalmazza. A társulás honlap-
ján, az anyanyelvunkert.eu oldalon 364 ha-
tályos jogszabályt gyűjtöttek össze, melyek
közös tulajdonsága, hogy valamilyen módon
érintik a kisebbségi vagy az államnyelv hasz-
nálatát. A jogszabályoknak csak a nyelv-
használatra vonatkozó és ezzel szorosan
összefüggő részeit töltötték fel, hogy minél
könnyebben meg lehessen találni a nyelv-
használati rendelkezéseket, áttekinthetőbbé
téve az egész problémakört. „Az adatbázist
bővíteni fogjuk még azokkal a Szlovákia ál-
tal elfogadott nemzetközi jogi dokumentu-
mokkal is, amelyek a hétköznapi nyelvhasz-
nálatra hatással vannak. A projekt tovább-
fejlesztéseként a feltöltött jogszabályok ma-
gyarra fordítását is tervezzük“ - közölte az el-
nök. A weboldalon címkék, szavak és
jogszabályszámok alapján egyaránt lehet
keresni.

VISSzAVONTáK Az EGyIK PROJEKT 
TáMOGATáSáT

A civil szervezet elnöke megemlítette, ta-
valyi terveik között szerepelt, hogy szlovák-
ról magyarra fordítják a közoktatás legfonto-
sabb törvényeit és rendeleteit és ezekhez
szószedetet készítenek. A munka oroszlán-
része el is készült, még a szakmai ellenőrzés
hiányzik, illetve az elkészült anyag összefé-
sülése már meglévő terminológiai szótárak-
kal, fordításokkal. A projekt azonban egye-
lőre nem fejeződhetett be, mivel a polgári tár-
sulás nem kapta meg a megpályázott ki-
sebbségi támogatást, annak ellenére, hogy

amikor még A. Nagy László kisebbségi kor-
mánybiztos hivatalban volt, erre ígéretet kap-
tak. Utódja, Mária Jedličková megbízott kor-
mánybiztos azonban visszavonta a támoga-
tást. Hozzátette, nem adják fel, idén újra pá-
lyázni fognak.

CIVIlEK ÉS POlITIKuSOK KÖzÖSEN 
Az ANyANyElVHASzNálATRól

A jövőbeni tervekről szólva elmondta, ma-
gyarországi partnerszervezetükkel, a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Társasággal közö-
sen egy konferenciát szerveznek február 27–
28-án Észak-Komáromban, melynek témája
az anyanyelvhasználat lehetőségei Szlová-
kiában az egyes nyelvhasználati színtere-
ken. Cúth Csaba rámutatott, az utóbbi évek-
ben egyre több szervezet foglalkozik az
anyanyelvhasználattal és a kétnyelvűséggel,
éppen ezért úgy gondolták, elérkezett az
idő, hogy a különböző területeken működő
szervezetek egy konferencia keretében esz-
mét cseréljenek a kérdésekről. A kétnapos
konferencia első részében főként a szakma
kap teret, például jogászok, nyelvészek. Elő-
adókat várnak a Gramma Nyelvi Irodától, a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalától, illetve
a mellette működő Jogsegélyszolgálattól, to-
vábbá megszólítják a Hídat és a Magyar Kö-
zösség Pártját is. Érdekesnek mutatkozik a
konferencia befejező része, melyen az anya-
nyelvhasználat és kétnyelvűség népszerű-
sítéséről lesz szó, s melyre a politikai pártok
mellett civil szervezetek és aktivisták is meg-
hívást kapnak – a többi közt a Kétnyelvű
Dél-Szlovákia, a Fontos vagy! mozgalom és
a Pro Civis képviselői is. A Nyelv, ami ösz-
szeköt című projekt keretében megvalósuló
konferenciát a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatja. 

(csaba)

Komáromban találkoznak
a kétnyelvűségért küzdők

Improvizációs 
fesztivál Őrsújfalun

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Nemzetközi tehergépjármű-vezető, 
DELTA TRANS INTERNATIONAL s.r.o. 
Komárno

2 Tibor Dudás, 
0905825737

Nyomdász
Dr Bubo s.r.o., Komárno 1 Ing. Zuzana Kollárová, 

0911 624 625

Fagylaltkészítő 
és egyéb tejtermékek készítése, Naszvad 2 Enes Faiki, 0918 046 109

Gépjárművezető 
DIKA TRANS s. r. o. (ČR, SR, HU) 1

Balog Ferdinand,
0905918388

bago@stonline.sk

Operátor, Picasso, s.r.o. 
- Personálna agentúra MAX, Vágsellye 39 Nyesová 0948 010 010, 

0915 998 877

Recepciós, szobalány
Komárom, Eötvös u. 1

Cseh Alexander, 
0911 022 170

Fodrász, szakács
WELLNESS s.r.o. 1 Ing. Petra Novosádová,  

0917 867 358

Tehergépjármű-vezető
TAKTON s.r.o. 1 0917 197 151

Területi képvislő 
Stäubli Systems, s.r.o 1 Mgr. Peter Pospíšil 

p.pospisil@staubli.com

Asszisztens
Eurobrány, s.r.o. 1

Fényképes önéletrajz, szlo-
vák, magyar nyelven: euro-
brany.komarno@gmail.com

Hegesztő argón, elektród és CO vizsgával 
Human Center, s.r.o. 20

Lubomír Szabadszállási,
0915 890 988

lubomir@humancenter.sk

Szlovák nyelvtanár
Magán Szakközépiskola, Bátorkeszi 1

Juraj Mišurák – igazgató,
035/7797747

iskola@maganiskolabk.sk

Kamionsofőr
Ivan Vajai - CLAUDIA TRANS 1 0905 457 501

Belgyógyász, Gasztroenterológus
ELIAS s.r.o. 1

Anita Gabriška, 
0905 748 234

gabriskaigor@gmail.com

Adminisztrátor, raktáros
ARKA, a.s. 1

Holderiová Erika, 
Juraj Slatina

tel.: 035/7730924,925

Export referens
OLYMPS DOOR spol. s r.o. 1

Ing. Sabina Cséplőová
035/7731094

sabina@olymps-door.net

Kozmetikai szakmai tanácsadó
PRELINE-SK s.r.o. 1 Beáta Horváth 

info@dermoconsultant.sk

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, 
Komárno, Király püspök utca 30, Tel. 035/2442410, 035/2442412

Több, az anyanyelv-
használatot, kétnyelvűsé-
get támogató projektbe
vágott bele az Anyanyel-
vünkért Polgári Társulás.
A civil szervezet hamaro-
san egy kétnapos konfe-
renciát is szervez Komá-
romban, melyre független
szakértők, továbbá a Híd
és az MKP képviselői mel-
lett a kétnyelvűségért
küzdő aktivisták is meg-
hívást kapnak.

MEGHÍVÓA Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület

Elnöksége
tisztelettel meghívja Önt

az egyesület évzáró
közgyűlésére, melyet
2014. január 29-én,
szerdán, 16.30 órai 
kezdettel tartunk 

a Kultúrpalota (Nádor
utca) dísztermében.

A DELTA 2014-es első keresztrejtvényének 
szerencsés nyertese: Raffai Ilona, Gútáról

Nyereménye fél éves előfizetés

Évzáró  közgyűlésünk programja:
Megnyitó, a munkabizottságok megválasztása, 

elnöki beszámoló, a 2014. évi munkaterv, pénztári
beszámoló, revíziós bizottsági beszámoló, 

hozzászólások, a határozat jóváhagyása, zárszó.
Évzáró közgyűlésünket Baróti Szabó Dávid

születésének 275. és Thaly Kálmán születésének
175. évfordulója alkalmából megemlékező 

műsorral kezdjük.
Közreműködnek:

Mgr. Kustyán Ilona és PaedDr. Farkas Adrianna
Prezentáció 16.00 órától.

A közgyűlésen lehetőség lesz az elmaradt, 
ill. a 2014. évi tagdíj befizetésére.

Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel várunk.
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Nagymegyer
Folytatás az 1. oldalról

De mielőtt belemennénk,
nézzük meg, hogyan véle-
kednek egyesek a faluban
található farmról. Az egyik
idősebb megyercsi lakos a
következőket mondta:
„Nézze, az senkit sem zavar,
hogy állattenyésztéssel fog-
lalkoznak, mert mindenkinek
szíve joga azzal tevékeny-
kedni, amihez ért. Ezzel
nincs is semmi gond, ám a
környezet látványa annál in-
kább megkérdőjelezhető.
Mindenütt nagy rendetlen-
ség van“. „Szerintem – veszi
át a szót  egy másik személy
– ők túlvállalkoztak. Nem
szabadna ennyi állatot tar-
tani, mivel nincsenek meg a
feltételei az ésszerű lótar-
tásnak. Meg az is látható,
hogy ezt már nem bírják. Ré-
gebben is voltak lovak a fa-
luban egy-két háznál. No de
nem 40-50“ – fakadt ki az
egyén. Egy másik szomszéd
sem rejtette véka alá a né-
zetét: „Mi már hosszú ideje
harcolunk a családdal. Min-
dig is volt gond, s ez első-
sorban a rendetlenség-
ben, a sok kacat felhal-
mozódásában nyilvánult
meg. Ez az egyik legna-
gyobb probléma. Amúgy
egyébként a család segí-
tőkész, csak ez a rendet-
lenség, összevisszaság ne
volna. Ezzel kell élnünk. Mi
próbáltuk már mindenféle té-
ren orvosolni a helyzetet, de
eddig semmi előrehaladás
nem történt“ - mondta a
szomszéd. A megszólított la-
kosok közül talán az egyik
középkorú hölgy foglalta
össze legjobban a falu pa-
naszát: „Az egészben az a
szomorú, hogy dolgozhat itt
a falu vezetése, lakossága
és szervezetei a falu arcula-
tának a szépítésén. Bekap-
csolódhat a „Tisztítsuk ki a
Duna mentét” akcióba a falu
apraja-nagyja, ha egyetlen
vállalkozó miatt, bármely ol-
dalról közelíti meg egy ide-
gen a községet, mindenhol a
Zsemlye lerakatokkal szem-
besül“.

A polgármester és a kép-
viselők is hasonló vélemé-
nyen vannak. A beszélgetés
során elmondták, hogy lé-
nyegében nagyon jó ötletnek
tartották, és tartják most is a
farmot, de nem ilyen formá-
ban. Tudni kell azt, hogy az
önkormányzat nagyon sok
pozitív lépést tett annak ér-
dekében, hogy ez alatt az
idő alatt a farm valamelyest

előre-
haladjon. „Sajnos azt kell
hogy mondjuk, az említett
vállalkozó részéről nincsen
együttműködés, ami nagyon
fájó, és egyre nagyobb sze-
mét gyűlik a rezidenciáján.
Mi már felajánlottuk azt is,
hogy az önkormányzat által
kitakarítjuk a területet, és ez-
által megszabadítjuk őt a
sok kacattól, de ezt elutasí-
totta. Ezek a lovak, bárki lát-
hatja a túlélésre vannak be-
rendezve. Nem beszélve ar-
ról, hogy itt a legminimáli-
sabb elvárás vagy körül-
mény sincs biztosítva
ezeknek az állatoknak. Né-
hány éve a farm víz alatt volt,
a lovak pedig szintúgy, nem
beszélve arról, hogy állítóla-
gosan a farm villanypásztor-
ral van körülkerítve, ami még
emberi szempontból életve-
szélyes is lehet, ennek elle-
nére nem egy ló megszökött
a farmról. Az önkormányzat
mindent elkövetetett, amit le-
hetett, hogy mozduljon az

ügy. Ezért a négyhektáros
területért Zsemlye Tibor
gazda évente mindössze 60

eurót fizet. Ám azonban
nemcsak a farm körül
vannak gondok. A falu-
ban több helyen van le-
rakata a családnak,
mely rontja a falu össz-
képét“ – nyilatkozták a
képviselők.

A polgármester és a
képviselők végigvezettek

bennünket a Zsemlye csa-
lád területein. Nos, nem va-
lami szép látvány fogadott.
Teljesen lepusztult környe-
zet, düledező házak, minde-
nütt rendezetlenség, renge-
teg ócskavas, mezőgazda-
sági gépek, melyek már nin-
csenek használható állapot-
ban. 2013. december 31-i
hatállyal megszűnt a bérleti
szerződés Zsemlye Tibor és
az önkormányzat között, mi-
vel a vállalkozó messzeme-
nően nem teljesítette a szer-
ződésben vázolt feltételeket,
így az önkormányzat meg-
szüntette a bérleti szerző-
dést. Végszóként Molnár
Zoltán polgármester a követ-
kezőt mondta: „Ha esetleg
valakinek kételyei merülné-
nek fel az itt leírtakkal kap-
csolatban, az nyugodtan fel-
kereshet, én készségesen
végigvezetem őt az említett
helyeken, hogy első kézből
tapasztalja, hogy nem be-
szélünk a levegőbe.”

Nos, ehhez nincs mit hoz-
záfűznünk, és ezzel a cikkel
mi lezártnak tekintjük a té-
mát.

Pint Sándor

A megyercsiek háborognak
Tiszta vizet a pohárba

Városunkban különböző hivatalok és intézmények
működnek. Vannak, akik a rendről, vannak, akik a

kultúráról gondoskodnak. Vannak, akik a városban lévő
fákat védik és olyanok, akik  a város utcáit, illetve azok
neveit felügyelik. És bizonyára van olyan hivatal, netán
testület is, mely az emléktáblákat felügyeli. Egyébként
ez így nagyon rendjén van, mert mint mondani szoktuk:
Ordnung muss sein! Érthetőbben fogalmazva, rend a
lelke mindennek.

Ezennel bocsánatot kérek a testülettől, hogy bátorkodom
néhány komáromi raritásra felhívni a tisztelt olvasók figyelmét.
Kezdeném tán az utcanevekkel. A komáromi „Csapó“ utcából
úgy lett „csapó“ utca, hogy valaki, valakik nem tudták, hogy
a Csapó név mögött egy becses személy rejtőzik és nem va-
lamilyen mesterség. Ám legyünk nagyvonalúak. Végered-
ményben Gútából is úgy lett Kolárovo, hogy az akkori művelt
anabaptisták (újrakeresztelők) nem tudták, hogy akivel a vá-
ros múltját akarták feledtetni, az két ll-el írta a nevét.

De maradjunk a városban. Külön emléktáblát érdemelne
az olyan komáromi raritás, mint a „Vársor utca“! Városunk-
ban volt ugyan néhány „sor“, például: Vágduna sor, Nádor-
vonal sor, Kisér sor, hogy csak néhányat említsek. Ezekre a
sorokra az volt a jellemző, hogy nem utcák, hanem sorok vol-
tak Ez azt jelentette, hogy csak a sor egyik oldalán voltak
épületek. Ahol mindkét oldalon voltak házak, azt utcának
szokták nevezni. Tehát, vagy utca, vagy sor, de „sor-utca“
csak Komáromban található. (Egyébként a „Vársor utca“
eredeti neve „Vártüzér sor“ volt.) I. J. Szabo

Raritások Komáromban
Olvasói levél

Hosszú évek óta nem született ilyen kevés
gyerek, mint az elmúlt esztendőben, mind-

össze 64 újszülöttet anyakönyveztek 2013-ban
a csallóközi városban.

Ettől rosszabb mutató 2003-ban (58 gyerek szü-
letett) és 2002-ben volt (61), az elmúlt két évti-
zedben az volt a jellemző, hogy többségében in-
kább 70 és 90 között mozgott ez a szám Nagy-
megyeren, néhány évben még kilencvennél is
több gyerek született. Sőt, ha az elmúlt évszázad
nyolcvanas éveibe megyünk vissza, akkor évente
150 körül volt az újszülöttek száma. Tavaly az el-
halálozásokra vonatkozó adat is magas volt (102),
az elmúlt huszonöt évben a második legtöbb,
2008-ban 103, míg 1992-ben 101 ember hunyt el
a városban, erre a mutatóra a jellemző adat in-
kább a kilencven körüli vagy inkább a még ala-
csonyabb szám. Kovács Margittól, a városi hivatal
lakossági nyilvántartással foglalkozó részlegének
munkatársától azt is megtudtuk, hogy a múlt év-
ben 105-en költöztek be Nagymegyerre, míg
ugyanebben az időszakban 107 ember költözött el
a városból, így ebből a szempontból mindössze
kettővel csökkent a lakosok száma. Az elmúlt két
évtized statisztikai adataiba beletekintve az a jel-

lemző, hogy a csökkenő lakosságszám mutatóit
általában a beköltözők és az elköltözők aránya
rontotta jobban, mintsem a születések és elhalá-
lozások aránya, tehát ilyen szempontból is inkább
kivétel volt a 2013-as év. Minden idevágó mutatót
egybevéve elmondható, hogy lényegében már
húsz éve szinte folyamatosan tart a lakosság-

csökkenés Nagymegyeren, 1994-ben még 9372-
en lakták a települést, míg ez a szám 2013. de -
cember végén már csak 8721 volt, ami egyben azt
is jelenti, hogy a 2012-es esztendőhöz képest 40
személlyel csökkent a város lakosainak a száma.

Kovács zoltán
(táblázat: Kovács Zoltán)

Húsz éve szinte folyamatosan csökken 
a lakosság száma

Akomáromi Eötvös utcai Alapiskola
minden lehetőséget megragad,

hogy diákjai számára élményszerűvé,
könnyen elsajátíthatóvá tegye a tan-
anyagot. 

Ez alkalommal, kihasználva egykori ta-
nítványa Bujna Zoltán, a 31 éves komá-
romi kerékpáros, Vámbéry Ármin, a felvi-
déki születésű Kelet-kutató nyomában tett
kalandos utazását, kérte fel a fiatal mér-
nököt úti beszámolóra egy rendhagyó
földrajzóra keretében. 

Ki ne szerette volna a nagy utazók nyo-
mában bejárni a világot, a nagy magyar
felfedezők nyomában újra átélni azt, amit
elődeink láttak meg először? A kutatás, az
újnak a megismerése, a kaland mindig
felkelti az ember érdeklődését. Bizonyára
így volt ez a nagy magyar utazóknál is,
gondolva itt Kőrösi Csoma Sándorra, Te-
leki Sámuelre, Molnár Gáborra, hogy csak
a legnagyobbakat említsük. 

Bujna Zoltán, iskolánk egykori kisdiák-
jaként arról álmodozott, hogy majd egy-
szer ő is eljut oda, ahová eljutottak a nagy
elődök. Az álom megvalósult, a kitartó fel-
készülés meghozta gyümölcsét, 150 évvel

Vámbéry Ármin után kerékpárral járta be
Közép-Ázsiát. A híres utazóval ellentét-
ben ő nem fordult vissza Üzbegisztánból,
hanem útját tovább folytatta kelet felé.

A biciklis dervis 2013. május 5-én im-
már második alkalommal indult el Vám-
béry Ármin útján.  Az expedíció a Kelet-
kutató vándorlásai után kapta A harmadik
út nevet, melyről élménybeszámolója so-
rán bepillantást nyerhettünk a nem min-
dennapi kalandjába. A saját maga ter-
vezte kerékpárral bejárta a Közel-Kelet
országait, megnyíltak előtte az ókori vá-
rosok Buhara, Szamarkand kapui, bepil-
lantást nyert az ázsiai népek kultúrájába,
megismerhette az egyes államok lakói-
nak nem mindennapi vendégszeretetét, s
kitartásának és leleményességének kö-
szönhetően megtalálta a Kelet-kutató
Vámbéry aláírását is.

Az „élő földrajzóra” fotói láttán vala-
mennyien lélekben mi is átélhettük az
„eötvösös” diákok táborába tartozó Bujna
Zoltán élményeit. A rendhagyó földrajzóra
a fiatal utazó A harmadik út c. könyvének
bemutatójával zárult. Kovács Tünde

a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola
igazgatóhelyettese

Két keréken Vámbéry nyomában
Olvasói levél

Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 389 Iža

OzNáMENIE 
zámeru prenájmu a podmienky prenájmu pozemkov

obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže

Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Iža číslo 152/2013 zo dňa  9. 12. 2013, podľa §9a ods.
1 pís.a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, schválila zámer prenájmu a
podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce for-
mou obchodnej verejnej súťaže.

Predmetom prenájmu sú poľnohospodársky využívané
pozemky v extraviláne obce Iža, ktoré sú vo vlastníctve
obce Iža, podrobne vymenované v prílohe č. 1 súťažných
podmienok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
www.iza.sk.

Súťažné podmienky predkladania návrhov do súťaže si
záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou,
alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefón-
nom čísle 035/7783153 alebo na mailovej adrese obe-
ciza@iza.sk. Za súťažné podmienky sa hradí poplatok vo
výške 50,- eur. Obec Iža

Új pályázatokat hirdetett meg
a Bethlen Gábor Alap
ABethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Magyar-

ország határain kívül élő magyarság szülőföldjén történő
egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gya-
rapodásának elősegítését, kultúrájának megőrzését célzó
pályázatokat - közölte az alapkezelő csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint "A magyar kultúráért és oktatásért"
központi és regionális pályázati, valamint a "Szülőföldön
magyarul" támogatási programra lehet pályázni. A pályáza-
tokat január 15. és március 14. között, eltérő beadási határ-
időkkel lehet benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez
vagy az alapkezelő által megbízott közreműködő szerveze-
tekhez. A pályázatok benyújtásával és a felhívásokkal kap-
csolatos információkat az alapkezelő honlapján, a
www.bgazrt.hu címen érhetik el az érdeklődők - írták. (mti)



Nemesócsán az elmúlt években ko-
moly, a falu életében meghatározó

események történtek. Aki egy kicsit is kö-
vette a fejleményeket, az talán nem iri-
gyelte Magyarics Gusztáv polgármestert,
akit 2012 decemberében iktatták be a tiszt-
ségébe. Az azóta eltelt idő alatt azonban
sok minden történt a nyugati régió legna-
gyobb falujában, annak ellenére, hogy a
község tetemes adósságot kénytelen tör-
leszteni.

A napokban beszélgettünk a falu első em-
berével, Magyarics Gusztávval, az idei ter-
vekről, lehetőségekről. „Mit is mondjak. Talán
fogalmazhatok úgy, nincs irigylésre méltó
helyzetben a község, de ennek ellenére de-
rűlátó vagyok, hisz amilyen állapotban vet-
tem át az önkormányzatot, ahhoz képest na-
gyon sok mindent sikerült megvalósítanunk.
Az adósságunkat törlesztjük, és jó irányt vet-
tek a dolgok. Ez röpke egy év eredménye.
Rengeteg olyan helyzet előtt állunk, melyet jó
lenne megoldani. Soroljam? Az iskola torna-
termének teljes felújítását meg kell csinál-
nunk, ugyanúgy a Zdravcentrum tetejét, mely
már évek óta beázik, a buszmegállóink sin-
csenek jó állapotban, ezekre is ráférne a fel-
újítás. A külső temetői útra is vár a felújítás,
csakúgy mint a sportpálya megvilágítására.
Azonkívül a régi lövölde területe is megérett

már, hogy lépjünk az érdekében. Nem be-
szélve arról, hogy itt szabadidős tevékenysé-
geket is lehetne folytatni. A nyugdíjasotthon-
nál is van mit javítani. Aztán itt vannak a zöld
övezetek, mint például a Körte fasor, ahol ha-
gyományos fafajtákat lehetne telepíteni, és
ezáltal visszaállítani eredeti állapotába. Rég -
óta szeretnénk beindítani az önkéntes tűzol-
tószervezetet. Egy új szennyvíztisztító állo-
más üzemeltetése is terveink között szerepel.
Persze ezek, mint ahogy mondtam, elsősor-
ban tervek, tehát azért van belőlük elég, és
ezek megvalósítása sok mindentől függ. Van-
nak programjaink, melyeket viszont nem akar-
nánk kihagyni. Ilyen a háromnapos falunap,
mely idén minden valószínűség szerint átköl-
tözik a helyi focipályára. Mivel Nemesócsára
esik az idén a Nemesfalvak találkozójának a
megszervezése, így ezt is falunap keretében
szeretnénk megtartani, csakúgy mint a Fú-
vósfesztivált. Természetesen nyáron is lesz
Lecsófesztivál. Ősszel pedig nálunk rendezik
a járási nyugdíjas találkozót. Télen szeret-
nénk egy a régi hagyományok ápolásával
kapcsolatos eseményt rendezni. Ez lehet egy
böllérfesztivál is, netán. Mint ahogy említet-
tem, tervek vannak, aztán, hogy ezekből
mennyit sikerül realizálni, az még a jövő ze-
néje. Úgy érzem, a helyi szervezetek segítő-
szándékán nem múlik, mert ők mindig ké-
szek az együttműködödésre“ – mondta Ma-
gyarics Gusztáv, Nemesócsa polgármestere. 

-pint-
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Nemesócsa

Szentpéter

RÉGIÓ

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

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)

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

AMadari-dombok és az Öreg-Nyitra között fekvő köz-
ségben az újjászületés jelei mutatkoznak. Napja-

inkban 2734-en laknak Szentpéteren, és minden remény
megvan rá, hogy elvándorlás helyett inkább visszatér-
nek az emberek az egykori fészekbe. Jobbágy József
polgármester, aki 2000-ben vette át a hivatalt, nem kis
büszkeséggel mondja, hogy Szentpéter ma annak a ke-
vés településnek egyike, ahol ha lassan is, de növekszik
a lakosok száma.

„Nekifogtunk a lakásprogramnak. Luxuslakásokat is épí-
tünk és szociálisakat is” – mondja a polgármester. „Eddig het-
venkilencet adtunk át. Ezenkívül a Pince utcában egy 34 hek-
táros területet kültelekből beltelekké minősíttettünk át, és
felparcelláztattuk. Itt új utcákat nyitva 120 családi ház épül-
het, közülük már mintegy negyven tető alá is került.”

Az egykori szövetkezeti iroda épülete, annak ellenére,
hogy igyekeznek minél jobban kihasználni – postától kezdve,
irodákon, magáncégen, esketőtermen át gyógyszertárig és
étkezdéig sok minden található benne, de volt itt a mező-
gazdasági főiskolának is kihelyezett tagozata –, jókora ter-
heket ró a községre. Ráadásul a statikája sem nevezhető ki-
elégítőnek, ezért sok fejtörést okoz a további sorsa.

Jobbágy József amúgy is nehéz örökséget vett át, de hála
az őt támogató önkormányzatnak, sikerült sok tervet meg-
valósítani. Az említett lakosságcsökkenés mellett az ezred-
fordulón a munkanélküliek száma elérte a hétszázat az ak-
kor alig több mint két és fél ezer lakosú községben. Ma 272
munkanélküli található Szentpéteren. Ez a szám már nemi-
gen fog változni, nagyrészt azt a réteget foglalja magában,
amely – finoman fogalmazva – elszokott a munkától, vagy rá
sem szokott. Az egykori földműves-szövetkezet 2005-ben le-
helte ki a lelkét. Marad a közhasznú munka. Ők takarították
a kanálisokat, a parkot, a temetőt és a köztereket. Belevág-
tak a földrendezésbe is, hogy a kis nadrágszíjparcellák he-
lyén rendezett viszonyok alakuljanak ki.

A 2014-es feladatokkal kapcsolatban a polgármester el-
mondta: „A község a kamerarendszer bővítésére pályázatot
nyújtott be. Jelenleg 9 kamera van felszerelve a község leg-
forgalmasabb helyein, de a sikeres pályázat során még 6 ka-
merával több fogja figyelni a község és a lakosság vagyonát.
Örvendetes, hogy ezenkívül polgárőrség is alakult a faluban.
Kidolgoztunk és benyújtottunk egy pályázatot a község tör-
ténelmi utcájának (járda) felújítására 683 150 euró értékben.
Ebben az évben megoldjuk a Széles, a Kis és a Zichy utca
aszfaltozását. A megye támogatásával szeretnénk felújítani
a község főutcájának aszfaltszőnyegét. 

A Zichyek építettek a községben egy kastélyt a 18. szá-
zadban. A kastélyt körülvevő védett park területe 4,41 hek-
tár. A kastély a parkkal együtt ma már a község tulajdona.
Felkínáltuk a helyi Vadászszövetségnek 1 euróért, hogy újít-
sák fel és csináljanak belőle vadászházat. Nem éltek a le-
hetőséggel, ezért fokozatosan (elsősorban pályázati pénz-
ből) fel szeretnénk újítani és Falumúzeumot létesíteni benne.
Az igaz, hogy a kastélyok felújítása, fenntartása, üzemelte-
tése, fejlesztése magas költségvonzatú és lassan megtérülő
befektetés, ezért jól átgondolt pénzügyi tervre van szükség.
Mint minden ingatlan hasznosításánál, a kastélyok esetében
is az új funkció megtalálása sarkalatos pont” – zárta nyilat-
kozatát a polgármester. Miriák Ferenc

A Zichy-kastély 
felújítását is tervezik

Aközség az esztergomi
hercegprímás legré-

gibb birtokai közé tarto-
zott. 1865-től önállósodott
és a XIX. század elején
nőtt meg a község jelen-
tősége. Virág Ottó polgár-
mester szerint Bajcsnak
az említett történelmi hát-
tér ismeretében sok gond-
dal kell megküzdenie, en-
nek ellenére teszik a dol-
gukat és fokozatosan fej-
lesztik a községet.

„Az elmúlt évben átadásra
került a 22 bérlakásból álló
lakásegység, s ezzel újabb
családoknak sikerült megol-
dani a lakásproblémáját. Két
majorban - Haraszt és Far-
kasd - felújítottuk a közvilágí-
tást. A téli hónapok után kija-
vítottuk útjainkon az időjárás
okozta károkat. A falunapra
elkészült a községi hivatal
előtti térkövezés. Fokozato-
san visszanyeri régi fényét a
futballpályán lévő szociális

épület, felújítottuk az öltöző-
ket, a bírói helyiséget. Az
emeleti részben egy lakást
alakítottunk ki a létesítmény
gondnoka részére. Az épü-
letben helyet kapott még egy
klubhelyiség, konyhával és
felszereléssel, amelyet már
több alkalommal a családok
különböző alkalmakra ki is
használtak” - értékelte az el-

múlt évet a polgármester.
Az idei tervekkel kapcso-

latban a polgármester el-
mondta: „A temetőben sze-
retnénk folytatni az elmúlt
évben megkezdett felújítási
munkálatokat, hogy a 21.
századhoz méltó környezet
fogadja az idelátogatókat.
Tetőszerkezetet kap a halot-
tasház, és sor kerül a Jé-
zuska felújítására is. Az Idő-
sek Otthona is további felújí-
tást kíván. Az érseki kastély-
hoz 1950-ben hozzáépítették
a kultúrház épületét. A maga
idejében az építmény az ak-
kori Komáromi járás leg-
szebb kultúrházai közé tar-
tozott. Itt rendelt a körzeti or-
vos, a fogorvos és a gyer-
mekorvos. A kultúrház egyik
helyiségében könyvtár volt,
a másik helyiségében külön-
féle sportolási lehetőségek-
nek biztosítottak teret. A
nagyteremben később mozi
is létesült. A kultúrház mö-
gött, a régi Angolpark helyén
1955-ben átadták a Krym für-
dőt.

1990 után az állami gaz-
daságot megszüntették,
majd a község csaknem
egész katasztere a po-
zsony-nagyszombati főegy-
házmegye birtokába került.
Ez a tény rányomja bélye-
gét arra, hogy az 1242 la-
kosú községben szinte min-
den fontosabb épület terü-
lete a főegyházmegye tulaj-

donát képezi. A tulajdonlap
elrendezése nélkül pedig
semmilyen pályázatot nem
tud a község benyújtani. Így
van ez a kultúrház eseté-
ben is. Az elmúlt években
azt sikerült elérni, hogy fel-
újították a tetőszerkezetet,
így már nem ázik be.”

A polgármester tájékozta-
tása alapján ebben az év-
ben sikerül egy többfunk-
ciós pályát létesíteni az
épületben, amely alkalmas
lesz kézilabda, röplabda,
kosárlabda és teremlabda-
rúgásra is. Ez a helyiség a
felújítás után közösségi
házként is szolgálná a falu
lakosságát. 

A futballpályán lévő épü-
let hőszigetelését, valamint
az épület környezetének ki-
alakítását szeretnék ebben
az évben megoldani. A mel-
lette lévő tóra is ráférne a
tisztítás, mivel eléggé rontja
a környezetet, de ez is az-
egyház tulajdonát képezi,
őket pedig nem érdekli a tó
és környezete.

„Természetesen nemcsak
a múltnak élünk, hanem a
jövőnket is igyekszünk meg-
alapozni, folyamatosan pá-
lyázunk az intézményeink
felújítására, korszerűsíté-
sére. Épül, szépül közsé-
günk” - zárta nyilatkozatát a
polgármester.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Többfunkciós pályát 
létesítenek a kultúrházban
Bajcs

Gellér egyre jobban fejlődik
Acsaknem 500 lakosú kisközség az el-

múlt években egyre többet hallat ma-
gáról. Elmondhatjuk, hogy ma már Gellér
ott van a köztudatban. Annak ellenére,
hogy nem tartoznak a nagy községek
közé, azért sok mindent letettek a képze-
letbeli asztalra. S ez elsősorban az ösz-
szefogásnak, a gelléri emberek akarate-
rejének, és a semmi máshoz nem hason-
lítható „gelléri virtusnak“ is köszönhető.
Ezért nem meglepő, hogy az utóbbi idő-
ben számos olyan rendezvény valósult
meg a faluban, melyre a környékbeli fal-
vakból is jöttek kíváncsiskodók. 

Az elmúlt héten a 2014-es tervekről beszél-
gettünk Rácz Lászlóval, Gellér első embe-
rével. „Talán azzal kezdeném, hogy januárban
és februárban befejezésre vár a közvilágítás
decemberről átcsúszott felújításának második
szakasza. Ezzel párhuzamosan ugyancsak
az idei évre csúszott a horgásztó partszaka-
szának kitisztítása, mely magában foglalja a tó
mélyítését, valamint a horgásztóhoz vezető
utat is szeretnénk megjavítani. Terveink között
szerepel továbbá a temetőkerítés hátsó ré-
szének, ami kb. 300 métert jelent, a kicseré-
lése. Ezt a már elhasználódott régi kerítést, a
mai kornak megfelelő műanyagbevonatú drót-
kerítéssel újítanánk fel. Több pályázatunk is
elbírálás alatt áll. Az egyik a Fő utca vízelve-
zetésének a bebiztosítására irányul. Szeret-
nénk, ha ez idén megvalósulna. Saját erőből
kell elvégeznünk az óvoda rekonstrukcióját,
mivel erre tavaly nem kaptunk támogatást.
Ezt a műveletet több szakaszban próbáljuk
megoldani. Természetesen a hagyományos
gelléri akcióink is tervbe vannak véve. Ilyen
például a helyiek népszerű borkóstoló verse-

nye, a júliusi falunapi ünnepség, vagy az au-
gusztusi horgászverseny.

Örömünkre szolgál, hogy jól működik a
helyi Csemadok szervezete, mely több ese-
ményt szeretne lebonyolítani. Így ők rende-
zik idén a farsangi bált, a gyermeknapot, a
karácsonyi műsorokat és a szilveszteri bált
is. A Szülői Munkaközösség is kiveszi a ré-
szét a feladatokból, hisz immár több éve ők
rendezik a faluban népszerű ovibált. Az idén
is számítunk a jól működő nyugdíjasklubunk
segítségére a falunap megrendezésénél. La-
kossági kezdeményezés alapján alakulóban
van a baba-mama klub is, ahol a község kis-
gyermekes anyukái heti rendszerességgel
találkoznának csemetéikkel együtt. A tavaly
alakult GHT független horgászszervezet is
több akciót szeretne véghezvinni. Többek
között két horgászversenyt is terveztek. Sze-
retnénk, hogy a társadalmi, kulturális és
sportrendezvényeink alatt az emberek érez-
zék majd a közösség összetartó erejét“ -
mondta zárszóként Gellér polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Összefogásra van szükség
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Komáromfüss

Komárom

Ógyalla

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING 
területén a Holt-Vághoz vezető úton"B" kategóriás 

képzések 
és továbbképzések

0905 489 059

eLÁn AUTÓSISKOLA
Lakatos László, európa udvar 
Svájci ház 12.

www.autoskolaelan.sk

KedVezmény
30 €KU

PÓ
N KUPÓN





Az iskola tanulói minden évben kutatómunkát
végeznek és a versenyekre való felkészülés al-
kalmából feldolgozzák Vrábel Sándor pedagógus
vezetésével a Feszty család tagjainak életét és
munkásságát. Ebben az évben Feszty Gyula és
Feszty Adolf munkásságáról tartottak beszámolót
az iskola tanulói - Petrás Mária, Baratalos Ange-
lika, Mácsik Simona és Kiripolszky Bence.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Immáron negyedik alka-
lommal került megren-

dezésre Szentpéteren a
sportcsarnokban (a nagy
érdeklődés miatt kicsinek
bizonyult a kultúrház) a
báli szezon egyik legna-
gyobb érdeklődést övező
eseménye, a vadászbál.

A közel fél ezer jelenlévőt
Németh Alfréd, a vadásze-
gyesület elnöke és Jobbágy
József polgármester kö-
szöntötte: „Bár az itt megje-
lent férfi vendégek döntő
többsége jól bánik a vadász-
fegyverrel, mégis leginkább
a természet, a flóra és fauna
szeretete hozott bennünket
ma este ide. A vadásztársa-
ság munkájának van egy
fontos üzenete, nevezetesen
az, hogy az itthoni tájak, a
szentpéteri dimbes-dombos
vidék csodálatos és egyedi
szépségeire irányítja a fi-
gyelmet.”

Régen csak úgy kezdőd-
hetett el, s úgy zárulhatott
egy vadászat, ha a vadász-
kürtöt megfújták. Ezt a szép
hagyományt követve a

Szentpéteri Vadászszövet-
ség is kürtjellel hívta vacso-
rához a népes asztaltársa-
ságokat. S hogy a minden
igényt kielégítő bőségvacso-
rától és éjféli svédasztalos
ételkínálattól ne csak „les-
ben üljön” minden vendég,
arról a remek Rubín zene-
kar, a nótázásról pedig Bitter
János harmonikás gondos-
kodott.

„Személyes hangúra vesz-
szük az egészet – évről évre
egyre többen várják a va-
dászbált, két okból is: egy-
részt kevés olyan bál van,

ahol ennyire kézzelfogható
egy nagyszámú közösség
összetartása és önfeledt
szórakozása, másrészt - s
tán megbocsátható, hogy a
vadászbál kapcsán a gyom-
runkra is gondolunk - szinte
verhetetlen a szervezők báli
vacsorakínálata” – mondta
az egyik helyi vadász.

Kitűnő szervezés, jó han-
gulat, szórakozni vágyó ven-
dégsereg. Kell ennél több
egy évnyitó bál megtartásá-
hoz? Ugye nem?

Miriák Ferenc
Molnár Éva felvétele

Feszty Adolf és Feszty Gyula 
munkásságának bemutatása

Vasárnap, január 5-én megrendezték a
Pilinsky János sakktornát, melyen a

falu apraja s nagyja versenyzett.

A minden évben megrendezésre kerülő
évzáró falukupának több évre visszanyúló
hagyománya van, amit még Pilinsky János,
a sakk klub akkori elnöke hozott létre. Oda-
adó munkájával több generáción át vezette a
helyi klubot. Tervei között szerepelt, hogy
nyugdíjas éveiben még több időt tölt a sakk-
tábla és a fiatalok mellett az újabb sikerek el-
érése érdekében. Sajnos ez az álma nem
valósulhatott meg, mert 5 évvel ezelőtt, 60
éves korában váratlanul elhunyt.

A sajnálatos esemény után mindenki azt
szerette volna, hogy ne szűnjön meg a sakk

klub, ezért közös megegyezés alapján tanít-
ványai egyike, Ostružlík Márk vette át a he-
lyét.

A sakkverseny megnyitója után megemlé-
keztek Pilinsky Jánosról és a nemrégiben
elhunyt Rancsó Béláról, aki szintén az ala-
pító tagok egyike volt. A megemlékezés után
elkezdődött a verseny, amely 11 fordulóból
állt. Végül az összetett versenyben Ostružlík
Márk, Rancsó Márk és Zsitva Norbert lettek
a legeredményesebbek. Az alapiskolások
küzdelmében Pinke Jakab Zoltán, Szobosz-
lai Bálint és Gyóni Gergely lett a sorrend.
Azonban a többi résztvevő sem távozott üres
kézzel, hiszen támogatóik jóvoltából min-
denkinek jutott tárgynyeremény. (miriák)

Ostružlík Márk felvétele

Az ógyallai Feszty árpád Alapis-
kola és óvoda ma és a jövőben

is igyekeznek megfelelni az iskola
hagyományainak, a kor kihívásai-
nak, névadójuk hitvallásának: „A
művésznek gondolatokat kell éb-
reszteni, érzelmeket lángra gyúj-
tani, felrázni vagy meggyötörni, s
újabb tettekre serkenteni a szelle-
miséget.”

Évzáró sakktorna Perbetén

Szentpéteri vadászbál, 
lucullusi lakomával

Akosárfonás ősidőkbe nyúló mesterség. A kosárkészítés
csak a modern időkben kezdett hanyatlásnak indulni, ko-

rábban az emberek mindennapi életében fontos szerepet töl-
tött be, szinte kivétel nélkül mindenki értett hozzá. Ezt a régi
hagyományt szeretné újraéleszteni Villa Fyuz Polgári Tár-
sulás, legalábbis erről tanúskodik az a kosárfonó foglalkozás,
melyet az év elején a volt alapiskola épületében szerveztek.
A tevékenység a novemberi Márton Napi Fesztiválon nagy si-
kert aratott. A nagy érdeklődésre való tekintettel szakértő fel-
ügyelet mellett az érdeklődők a nap végére elkészíthették sa-
ját, kisebb-nagyobb kosarukat, amit azután nagy örömmel
vittek haza. Mindenképpen köszönet illeti Bozsaky Gyulát,
aki a kosarakhoz szükséges vesszőket begyűjtötte és be-
mutatta a mesterség fortélyait, hasznos tanácsokkal látva el
a résztvevőket és ha kellett, besegített a kosarak elkészíté-
sében is. Kellemes légkörben, igazi műhelymunka folyt ezen
a napon Komáromfüssön. Örvendetes tény, hogy ebben a fa-
luban egyre többen hódolnak ennek a régi mesterségnek.

-pint-, Fotó: Villa Fyuz

Január 14-én tartotta év-
záró taggyűlését a Cu-

korbetegek Komáromi
Alapszervezete, a DiaKom
Komárno.

Az eseményre a Kossuth
téri Nyugdíjasok Klubja ter-
mében került sor. Az egy-
begyűlteket Geleta Imre, a
szervezet alelnöke üdvö-
zölte, majd ismertette az év-
záró egyes pontjait. Ezt kö-
vetően Rigó Piroska el-
nöknő tartott beszámolót az
elmúlt év tevékenységéről
és eredményeiről. Beszé-
dében kitért a szervezet ki-

rándulásaira, azokra az
eseményekre, melyeket kö-
zösen sikerült véghezvin-
niük. A beszámolója végén
a jelenlevők nagy meglepe-
tésére bejelentette a le-
mondását, egészségi prob-
lémákra hivatkozva. A foly-

tatásban a pénztári beszá-
moló hangzott el, majd  is-
mertették a 2014-es terv
egyes állomásait. A vitában
többen felszólaltak, akik
kérdéseket intéztek a veze-
tőség felé.

Kép és szöveg: -pint-

Az előadást hallgatva
megismerkedhettünk a cso-
dálatos Pilis történelmi kin-
cseivel, értékeivel, termé-
szeti csodáival. A Pilis-hegy-
ség szakrális jelentősége
kétségbevonhatatlan. Pálos
szerzetesek és számos za-
rándok imájába „öltözött" az
évszázadok során, sok,
egyelőre megfejtetlen titkot
is tartogatva az utókornak.

mir

Cukorbetegek évzáró gyűlése

A Pilis
csodái

AKatona Mihály Alapiskola galériájában az iskola
igazgatónője, Győző Andrea köszöntötte Szőnyi Jó-

zsefet, Pilisszántó egykori polgármesterét, aki Pilis cso-
dáiról tartott ezúttal előadást.

Búcs

Megkedvelték 
a kosárfonást

Megtalált hagyomány 
és az önfenntartás

ANemzetstratégiai Kutatóintézetben tartották a „Jó
gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében”

című konferenciasorozat második részét, ahol a fő
téma a hagyományok szerepe volt az önfenntartható-
ságban.

Hetilapunkat a rendezvényről Karva polgármestere, Duka
Gábor  tájékoztatta. „Elsőként Gönczi Mihály „A népi kultúra
és önfenntartó képességről“ tartott előadást. Átány önkor-
mányzatának vezetője a település jó példáját kívánta meg-
osztani azon településekkel, akik, bár földrajzi értelemben
hátrányos helyzetű régióban helyezkednek el, kultúrájukra,
hagyományaikra építkezve képesek utat mutatni a válságból
való kievickélésre.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet osztályvezetője is kuta-
tási területté nyilvánította Átányt. A Kárpát-medencében há-
rom községet jelöltek ki az „Élő paraszti udvar és az ön-
fenntartó képesség” elnevezésű projektre, ezek közül az
egyik a dél-hevesi falu.

Nagyon fontos a mai világban – s Átányban is –, hogy
megismerjék az önfenntartó képesség hatásmechanizmu-
sait: amit megtermelek, abból jövedelmem van, és el tudom
tartani magam. Ha be tudjuk mutatni, hogyan lehet a tárolást,
termelést megoldani, és ezt a későbbiekben hasznosítják is,
akkor máris tudtunk segíteni.

A délutáni előadások is a kulturális fejlettséget, a helyi ér-
tékeket állították a középpontba, mint a gazdasági-társa-
dalmi fejlődés egyik lehetséges útját a kistelepülések ese-
tében. A második alkalommal megrendezett műhelykonfe-
rencia-sorozat résztvevőinek egyöntetű véleménye volt, hogy
az átányi példa is igazolja, járható ez az út” – mondta a pol-
gármester. Miriák Ferenc

Duka Gábor felvétele

Karva



• Munkát keresek fűtő, kar-
bantartó stb., minden munka
érdekel. Tel.: 0917 566 725.
• Eladó 16 kalapácsos ga-
bonadaráló, ár megegye-
zéssel. Tel.: 0908 102
902.
• Otelló vörösbor eladó 1 €/l.
Tel.: 0907 167 096.
• Eladó 50 l-es villanybojler
Búcson, fél évet volt hasz-
nálva. Tel.: 0907 261 131.

• Eladó fornettisütő 8 pléhes
kelesztővel, mosógép, má-
zsa. Tel.: 0908 612 405.

• Kiadó 3-szobás lakás  a
Klapka lakótelepen, 300 €
rezsivel. Tel.: 0905 315 092.
• Favágást vállalok motorfű-
résszel. Fák kidöntése ne-
hezen hozzáférhető helyek-
ről is. Tel.: 0908 380 902.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
Ul. Priateľstva. Tel.: 0907 317
977.
•  2014-es asztali falinaptárak,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/ 7771 860.
• Eladók hízók 140-150 kg.
Vennék gyári hegesztőt és
házilag készített utánfutót,
rendszámtáblával. Tel.: 0907
209 821.

• Autoškola Štefan Vojaček
otvára kurz na traktor. Pri-
hlásiť sa môžete na tel. čísle
0905 528784.
• A Štefan Vojaček Autósis-
kola tanfolyamot indít trak-
torra. Jelentkezni lehet a kö-
vetkező telefonszámon:
0905 528 784.
• Szobafestés, mázolás,
glettelés. Tel.: 0918 110 712.
• Bérbe adó garázs a Gazda
utcán, február 1-től. Tel.:
0904 279 206.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (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.
• Čarda pri Váhu prijme ku-
chárov a pomocné pracovné
sily do kuchyne. Tel.: 0908
023131.
• Eladó disznóvágásra fel-
szerelés (hurkatöltő, kések,
húsdaráló). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0904 268 267.
• 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.
• Eladó családi ház Csalló-
közaranyoson, vagy elcseré-
lem lakásra KN-ben. Tel.:
0903 253 282.
• 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.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban, részben fel-
újítva. Tel.: 0908 179 028.

• Eladó családi ház Gútán 14
áras telekkel. Tel.: 0908 375
551.   
• Eladó 2. osztályú sárga-
répa házi vagy erdei állatok-
nak nagyobb mennyiségben
(10 cent/kg). Tel.: 0905 274
919. 
• Eladó 1. emeleti 2-szobás
lakás a Brünni téren Gútán.
Tel.: 0915 732 787.
• Kiadó garzon az Ister mö-
gött, 150 €/hó. Tel.: 0908 069
945.

• Bérbe adó 1 szoba-kony-
hás  átalakított és berende-
zett lakás a Hradná utcában,
KN. Tel.: 0905 354 174.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Kiadó hosszútávra 2 nagy-
szobás lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0908
989 578.

• Régi videokazetta DVD-
re mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544 vagy video-
mento@gmail.com email
címen.
• Henteseket keresünk
észak-németorszégi hús-
üzembe - német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
• Hízók eladók. Tel.: 0915
441 045.

ÚJSzülÖTTEK
Szabóová Natália (Komárom), Néveri Natália (Gúta), Szi-
geti Hanna (Csicsó), Krastenics Bálint (Lakszakállas),
Tony Nguyen Duy (Komárom), Bobek Rebeka (Gyula-
major).

ElHuNyTAK
Lakatos József (61) Komárom, Vargová Helena (79) Ko-
márom, Koczka Lajos (65) Komárom, Štefan Špacír (80)
Komárom, Viczianová Mária (89) Komárom, Kocsis Ilona
(87) Komárom, Kelemenová Mária (76) Hliník - Agyagos.

HázASSáGOT KÖTÖTTEK
Filkó Oto (Ekel) és Korber Henrieta (Komárom)
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lakatos Milan
Komárom
(3350/50)

Sztojková Katrin
Komárom
(3600/50)

Danázs Dóra
Dunamocs
(2350/44) 

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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





Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

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

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.

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.

Eladó hétvégi ház 5 áras
telekkel a Gúta melletti
Csergőn (Čergov), nyu-
godt, csendes környezet-
ben. Tel.: 0917 627 033.

„Csendesen és váratlanul átölelt az Isten...“
Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emléke-
zünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára,
rokonra és ismerősre, 

Németh Lászlóra
halálának 1. évfordulóján. Szép emlékét, gond-
viselő szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük
egy életen át.  Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. A gyászoló család.

„Tőled tanultunk hinni, remélni és szeretni,
gyermekeinket becsületben nevelni. 
Embertársainkat tisztelni, becsülni, 

a bajokat, bánatot türelemmel viselni.“

Január 18-án volt 
6 éves 

Gőgh Erika
Cserháton.

E szép ünnep alkalmá-
ból boldog születésna-
pot kíván: anyu, apu,
mama, papa, Gőgh

mama és papa, Tibi,
Robi, Öcsi és Anikó.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon.”

Január 16-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Nehéz Orsika Komáromban.
Ezúton is kívánunk boldog születés-
napot: Pitesz papa, mama, anyuék, 

Pityu, Márti, Fannika és dédi.

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

Január 16-án ünnepelte 
15. születésnapját 

Ott Gabriella 
Keszegfalván.

Boldog születésnapot kívánunk: 
anyuci, testvéred, mama és papa.

Fájó szívvel emlékeztünk
január 18-án, 

halálának 2. évfordulóján

Szabó Miklósra 
Komáromban.

Emlékét örökké őrzi családja.

„Temető kapuja mindig tárva-nyitva,
Fájó szívű emberek járnak benne oda-vissza.
Fáj a szívem, sír a lelkem, csak a hiányát keresem.
Hiába várom, csak az emlék marad.
Hosszú éveket feledni nem szabad.“ Bánatos feleséged írta.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján 
2013. 1. 22-re, 

Uzsák Mátéra Perbetén.
Szerető özvegye, fia Norbi, menye Ivetka, lánya
Anetka, veje Feri, unokái Ricsi, Bianka, Krisztofer.

Január 21-én ünnepli 
60. születésnapját 

id. Varga Zoltán
Csallóközaranyoson.
E szép kerek ünnep 

alkalmából 
szívből gratulálnak, jó egészséget 
és hosszú, boldog életet kívánnak: 

felesége, fiai, menyei és unokái.

„Szeretünk, ha ránk mosolyogsz,
Mint egy kis csillag nekünk ragyogsz.
Fontos ez a nap Neked.
Egy évvel hosszabb lett életed.”

Január 22-én ünnepli 2. születésnapját

Vasi Zsófia Csicsón.

„Kilenc éve már, hogy a gólya itt járt nálunk,
Elhozott nékünk, drága kicsi fiunk.
Köszöntünk hát Téged, teljesült az álmunk.
Isten soká éltessen, mert mi erre vágyunk.”

Január 21-én ünnepli kilencedik
születésnapját 

Végh Ádám Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából
köszönti őt: anya, apa, 

testvérei Dávid, Dominik,
mama, keresztszülei és az

egész rokonság.

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

Január 18-án ünnepelte 

70. születésnapját

Turányi László 
Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából 

köszönti őt: felesége, két lánya,
fia, unokái és az egész rokonság.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálunk, sok
boldogságot kívánunk:

anya, apa, a nagyszülők, 
dédiék és az egész család.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

E szép ünnep alkalmából kö-
szönti: anya, apa, testvére Ri-
csi, a nagyszülők, a kereszt-
szülők és az egész család.

Január 17-én ünnepelte 
10. születésnapját 

Pajda Krisztína 
Komáromban.

• Takarítást vállalok mély-
tisztítással, speciális géppel,
kárpitok, matracok, szőnye-
gek. Tel.: 0918 682 919.
• Hízók eladók. Tel.: 0905
226 212.
• Gyümölcsfák és szőlő
szakszerű metszését válla-
lom. Tel.: 0902 841 761.
•  Kalendáre, diáre 2014 ob-
rovský výber v Kolárove -
Alfa Market. Tel.:035/ 7771
860
• Eladó utánfutó. Sport jacht
295 x 135 cm. Tel.: 0915 120
407.

• Eladó családi ház a Nap
utcában, Komárom. Tel.:
0918 255 364.
• Eladó Renault Tháliára te-
tőcsomagtartó. Tel.: 0908
589 784.

• Eladó Renaultra pótkerék
5,5 x 14, 175x65 R 14 83
GT2. Tel.: 0908 589 784.
• Eladók hízók élve 1,70
€/kg, hasítva 2,20 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó 3-szobás átépített
Anglia parki lakás, 34.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó erkélyes szoba-kony-
hás lakás a Cseh utcán. Tel.:
0905 230 373.

Redőny – ablak
Servis

Okná – rolety
0908 581 797.

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.

Komáromfüssön 3 szobás
községi bérlakás kiadó
azonnali beköltözéssel. A
feltételekről érdeklődni le-
het személyesen a köz-
ségi hivatalban, vagy a
035 77 95 110-es telefon-
számon.

Poďakovanie
Touto cestou by som chcela poďakovať lászlovi
Vödrösovi, šoférovi autobusu na trase Okoličná na
Ostrove - Komárno za nazbierané vrchnáky z plas-
tových fliaš.

Ďakujem: Mária Nagyová, Okánikovo

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Vödrös lász-
lónak, az ekeli buszsofőrnek a zsákszámra össze-
gyűjtött kupakokért. 

Hálás köszönettel: Nagyová Mária, Okánikovo 

Szerető gazdáját keresi a
8 hetes bernáthegyi leányzó,
törzskönyvezett szülőktől,
akik helyben meg is tekinthe-
tők. Tel.: 0905 25 44 20, hív-
jon megegyezünk!
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V pondelok 20. 1. predpo-
kladám v našom regióne vlhko
a teplo, veľkú oblačnosť až za-
mračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná te-
plota od + 5 do + 7  C̊, denná teplota
od  + 9 do 
+ 11  ̊C. Slabý  JV vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 21. 1. predpokladám v na-
šom regióne podobne ako v pondelok, veľkú
oblačnosť až zamračené s občasným daž-
ďom. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná te-
plota od + 4 do + 6  ̊ C, denná 
teplota od  + 6 do + 8  C̊. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V stredu 22. 1. predpokladám v našom
regióne slabé ochladzovanie, veľkú oblač-
nosť až zamračené s miestnymi prehán-
kami. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná 
teplota od + 1 do + 3  ̊C, cez deň od + 4 do
+ 6  C̊. Čerstvý SZ vietor do 10 - 12 m/s. (od
36 – 43 km/h.)  

Vo štvrtok 23. 1. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno ale bez
zrážok. Nočná teplota od  - 2 do 0  ̊C, cez
deň od + 3 do + 5  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4
m/s. (od  7 – 14 km/h.) 

V piatok 24. 1.  pred-
pokladám v našom re-

gióne ochladenie, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný
dážď, možnosť aj dažďa so sne-
hom, prípadne aj sneženie. Množ-
stvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota
od - 1 do + 1  ̊C, denná  teplota
od + 1 do + 3  ̊C. Slabý S vietor

do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V sobotu 25. 1. predpokladám v našom

regióne stále vlhko, veľkú oblačnosť až za-
mračené s občasným dažďom, prípadne aj
dážď so snehom, možnosť sneženia. Množ-
stvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od - 1  do
+ 1  ̊C, denná teplota od + 1  do + 3  ̊C.
Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29
km/h.)  

V nedeľu 26. 1. predpokladám v našom
regióne premenlivo, oblačno so snehovými
prehánkami. Množstvo snehu do 1 cm.
Nočná teplota od -3 do - 1  C̊, denná teplota
od  0 do + 2  ̊C. Mierny SZ vietor do 6 - 8
m/s. (od 22 – 29 km/h.)  

V nasledujúcom týždni  očakávam pre-
menlivú a miernu zimu.

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

Predpoveď počasia 20. 1. 2014 - 26. 1. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

4. ročník DFF Marcelfolkfest
December je už tradične venovaný folklór-

nemu festivalu Marcelfolkfest a prehliadke
detských folklórnych súborov, ktorý oslávil
svoje 4-té narodeniny. Organizátorom festi-
valu bola základná škola v Marcelovej.

Každý festival je svojím spôsobom jedinečný a
svojský. Počas svojej existencie si získal
množstvo divákov, milovníkov folklóru a ľudového
umenia. Marcelfolkfest svojou úrovňou - umelec-
kou, spoločenskou i organizačnou - potvrdil, že
patrí medzi významné folklórne festivaly nášho re-
giónu v oblasti ľudovej kultúry (spevu, tanca,
zvykov, tradícií, detských hier).

Podarilo sa nám podporiť aktivitu existujúcich
folklórnych kolektívov nášho regiónu i regiónu
Podpoľania, predstaviť širokej verejnosti národo-
pisné klenoty a vzbudiť u obyvateľov regiónu po-
cit národného povedomia a hrdosti k rodnému
kraju. Na pódiu sa vystriedali výborní účinkujúci,

ktorí rozdávali návštevníkom podujatia radosť a
kus svojho srdca. Spontánna nálada i potlesk di-
vákov svedčili o tom, že festival si našiel miesto v
našich srdciach. 

Krásnymi piesňami a koledami nás na úvod po-
tešili žiaci z literárno-dramatického krúžku ZŠ Mar-
celová. Spev a hudbu priniesli DFS - Marcelka zo
ZŠ Marcelová, Napsugár zo ZŠ s VJM Marcelová,
Lúčik  z Duloviec, Rebelíčkovia a Slovenskí rebeli
pri MS v Komárne a Poľana zo ZŠ Očová, ktorí sa
predstavili vo vôni Podpolianskeho folklóru. Spevy
a tance dopĺňalo hovorené slovo a moderovanie
žiakov školy o členoch jednotlivých súborov, his-
tórii i najväčších úspechoch. Aj v tomto roku zau-
jal festival v Marcelovej bezprostrednosťou at-
mosféry, v ktorej sa odvíjal umelecky, esteticky i
emotívne pôsobivý program s nábojom detskej
hravosti, veselosti a mladistvej energie. Radosť sa
bola pozerať. Diváci sa patrične poďakovali ová-
ciami a neutíchajúcim potleskom. 

Celým predvianočným večerom sa niesla výni-
močná atmosféra. Skvelú atmosféru dotváralo po-
hostenie, na ktorom si hostia  mohli pochutiť na
výbornej vianočnej kapustnici, ktorú pripravili ro-
dičia žiakov školy.

Základná škola Marcelová srdečne ďakuje
všetkým vedúcim súborov a účinkujúcim za skvelé
vystúpenia. Za finančnú a materiálnu podporu pri
realizácii slávnosti ďakujeme NSK, sponzorom a
v prvom rade rodičom žiakov školy.

Pričinením všetkých sa nám podarilo v našej obci
vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, ukázať pohos-
tinnosť a srdečnosť našej malej komunity Základnej
školy v Marcelovej. Chvíľku teraz budeme spomí-
nať, chvíľku oddychovať a pomaly a isto sa pustíme
do príprav ďalšieho jubilejného 5. ročníka detského
folklórneho festivalu Marcelfolkfest. A aký bude?
Svoje tajomstvo prezradí až o rok.

Mgr. Agnesa Kajtárová, riaditeľka školy
Foto: Judita Danázsová 

Nový cestovný poria-
dok vlakovej a auto-

busovej dopravy platný od
15. decembra 2013 pre náš
región nepriniesol zásad-
nejšie zmeny. Žiaľ, ani v
novom grafikone neboli
zohľadnené požiadavky
cestujúcich, aby vlaky
premávali aj na tých úse-
koch, kde donedávna cho-
dili, teda do Kolárova, k lo-
deniciam, či do maďar-
ského Komároma.

Na železničnej trati Ko-
márno – Dunajská Streda –
Bratislava si hodno povšim-
núť prvý vlak, ktorý z nášho
mesta odchádza o dvanásť
minút neskoršie ako dopo-
siaľ. Problém pre cestujúcich
vznikne tým, že súprava stojí
v Dunajskej Strede pätnásť a
na stanici Bratislava-Nové

Mesto deväť minút. Takmer
polhodinové jalové vyčkáva-
nie skoro ráno zaiste nikomu
nepridá na nálade.

Dopravca na tejto trati Re-
gioJet zaviedol z Komárna
nový spoj o 4,58 hod., ale
pozor – premáva len v pra-
covných dňoch, a to od 7. ja-
nuára 2014. Na tejto trati bol
zrušený zrýchlený vlak späť
odchádzajúci z hlavnej sta-
nice o 13,49 hod. Od 15. de-
cembra všetky vlaky, s vý-
nimkou zrýchlených, zasta-
vujú aj na zastávke Komárno
závody. Pozor však na mi-
nútové rozdiely oproti pred-
chádzajúcemu grafikonu!

Na trati Nové Zámky – Ko-
márno sa podarilo časy zo-
súladiť tak, aby takmer
všetky vlaky odchádzali v
rovnakej minutáži a približne
v dvojhodinových interva-

loch. Súpravy z Nových
Zámkov teda odchádzajú 52
minút po celej hodine, z Ko-
márna zasa 42 minút po ce-
lej hodine. V oboch smeroch
je po jednej výnimke. Za-
hodno pripomenúť, že v no-
vom grafikone jeden vlak z
Levíc s odchodom 3,38 hod.
ide bez prestupovania do
Komárna. Rovnako bez
prestupovania premáva je-
den vlak z Bratislavy cez
Nové Zámky – odchod z
hlavnej stanice je o 16,07
hod.

Pri sledovaní autobuso-
vého cestovného poriadku
nám prichodí so smútkom
konštatovať, že Komárno je
takmer vylúčené zo systému
medzištátnych a diaľkových
tratí. S nostalgiou musíme
spomínať na časy, keď sme
z nášho mesta mohli rela-
tívne pohodlne cestovať do
Banskej Bystrice, Trenčína,
Ostravy, Brna, Košíc, Barde-
jovských Kúpeľov, Martina a
podobne. Dokonca nechodí
ani jediný autobus do Bratis-
lavy, na čo nebol príklad v
ostatných siedmich desaťro-
čiach. Redukcii týchto spojov
sa nepotešili najmä cestujúci
z Komárna do Šamorína,
ktorí musia prestúpiť v Du-
najskej Strede, alebo v Kve-
toslavove. Žiaľ, Komárno sa
v hromadnej osobnej dop-
rave dostáva na pokraj zá-
ujmu. fb

Siedmeho novembra 1914 sa konala
prvá a, pravdaže, slávnostná jazda parnej
mašinky na práve dokončenej železničnej
trati Komárno – Kolárovo. Na druhý deň
už premávala podľa cestovného poriadku
a 26-kilometrovú vzdialenosť prekonávala
zhruba za hodinu. Ľuďom z najjužnejšie-
ho úseku Váhu dobre poslúžila temer de-
väťdesiat rokov – až kým ju pre nedosta-
tok cestujúcich a nerentabilnosť nezrušili
a nevyradili z činnej dopravnej siete. Kým
„žila“, spájala so sídlom okresu nielen
Kameničnú, Čalovec a priľahlé osady, ale
najmä Kolárovo, ktoré sa jej pričinením
dostalo bližšie k ostatnému svetu.

Teda storočnica vicinálky sa blíži a my
stojíme pred otázkou, čo s jubileom. Lebo
keď je aj železnička nefunkčná, pripomí-
nať jej pôsobenie a prínos pre región by
sme naisto mali. Hodili by sa napríklad
výstavy dobových dokumentov, besedy s
pamätníkmi, či s odborníkmi na koľajovú
dopravu. Už iba ako sníček pestujeme
vidinu, že by nám milovníci historických
vlakov zorganizovali nostalgickú jazdu,

pričom by sa preverila aj technická spô-
sobilosť trate, teda či by ešte bola
schopná uniesť na svojom chrbte vláčik.

Prežívame nadvládu kapitálu, keď
mŕtvu trať už nikto nebude oživovať a
najmä nie financovať. Preto pripomenutie
storočnice by bolo aj dôstojnou a piétnou
rozlúčkou s mašinkou aj s časami jej roz-
machu.

Storočnica sa teda blíži. Dávame ju do
pozornosti milovníkom technických pa-
miatok, múzejníkom i samosprávam dot-
knutých obcí a miest. V kútiku duše nás
však kvári červ nepokoja, či ľudia kom-
petentní a zodpovední nájdu v sebe dos-
tatok ochoty siahnuť po takomto nevšed-
nom jubileu a zužitkovať ho v prospech
znalostí občanov o svojom regióne. Inými
slovami – či na dolnovážsku „štreku“ cel-
kom nezabudnú. Ako onoho času zabudli
na železničku Komárno – Kolárovo, ktorú
ponechali svojmu smutnému osudu bez
toho, aby jej pichli čo len jedinú oživujúcu
injekciu.

fb

Do Bratislavy už autobusy nechodia

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Storočnica s otáznikom

Nový grafikon bez výrazných zmien

Veľvyslanectvo uSA v Bratislave prechádza v januári na
nový systém podávania žiadostí o neprisťahovalecké víza,

objednávania časeniek a doručovania dokladov žiadateľom.
Agentúru SITA o tom informovala Martina Joriková z oddelenia
styku s verejnosťou. Tento systém sa postupne zavádza na ce-
lom svete, účelom je poskytnúť komplexné služby užívateľom.

Na Slovensku spustia systém od 11. januára. Okrem nového on-
line systému bude aj nové call centrum, ktoré bude k dispozícii
dlhšie ako doposiaľ. Okrem poplatku za telefonický hovor do Bratis-
lavy nie sú s touto službou spojené žiadne iné poplatky, píše Jori-
ková. Call centrum bude možné kontaktovať od 13. januára, od pon-
delka do piatku v čase od 8:00 do 18:00. Telefónne číslo je +421 2
3305 7000. 

Bezvízový program s elektronickou cestovnou autorizáciou ESTA
využívajú mnohí Slováci na turistiku v USA alebo na služobné cesty
s pobytom nepresahujúcim 90 dní. Autorizácia je k dispozícii na por-
táli Úradu pre hraničnú a colnú kontrolu USA. Na študijné účely alebo
na účely výmenného programu, dočasného zamestnania, práce na
lodiach nie je možné využiť bezvízový program, treba mať vízum.
Veľvyslanectvo USA v Bratislave každoročne vydáva tisícky víz,
najčastejšie na štúdium a účasť na výmennom programe v USA. 

Linku na nový informačný systém s rozšírenými informáciami o ví-
zach do USA, ako aj s portálom na časenky poskytne veľvyslanectvo
aj na svojej hlavnej internetovej stránke Slovakia.usembassy.gov.

Webnoviny.sk

záujemcovia o víza do uSA 
pozor, mení sa systém žiadania
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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 Napirend előtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domo-
vina 13.25 Virágzó Magyarország 13.55 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 Ri-
dikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Kék fény
21.20 Párizsi mentősök 22.15 Az este 22.50 Híradó

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép. Fr. sor. 17.40 Richard Scarry
Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó
20.45 Noé barátai 21.10 Heartland Kand. film 21.55 A következő!
22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

7.00 P´amende  7.30 Híradó 7.35 Pannónia 3 keréken 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Hagyaték  9.05 Közbeszéd  9.35 Élő egyház 10.00
Isten kezében 10.35 Rome Reports 11.00 Klubszoba  12.00 Híradó
12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30
Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.25 Időjárás 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin
20.40 Vivát Benyovszky! 21.40 Hírek 21.45 Dunasport

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Asztrovilág 12.00 Eva Luna, 32. 13.00 Walker, a texasi kopó,
14.00 Tények 14.30 Aktív 15.00 Shoppingkirálynok 16.00 Családi tit-
kok, 83. 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magányomozók, 13.
20.25 Édes élet 21.35 Jóban-rosszban 22.35 NCIS  

6.20 Jó reggelt, skacok!  7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet  9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Ref-
lektor 13.00 Fókusz plusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 Dél királynője  16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában
18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Ba-
rátok közt 21.45 Castle 22.45 CSI: A helyszínelők  23.50 Pokerstars

911.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 13.00 Az örökség 14.00
A vihar 15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacso-
racsata 17.30 Tom és Jerry  18.00 Nyomtalanul  19.00 Való világ 20.00
A gyanú árnyékában 21.00 Agymenők 21.30 Való világ  22.30 Bará-
tok közt 23.00 RTL II-híradó 23.30 A szórakozott 1.10 A végső akarat

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot-novellák: A királyi rubin elrablása. Ang. krimi 16.35 Columbo:
A becsületbeli ügy. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ
19.00 Hír24 19.35 Columbo: Kapj el, ha tudsz!.  21.05 A hidegsebész
22.05 Halálos szívverés. Kanad.–am. akció- film 23.50 Dallas

VIASAT

7.35 A médium  9.20 Smokey és a Bandita 11.05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 11.55 Álomépítők 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI:
A helyszínelők 15.45 Gyilkos számok 17.30 Igazgyöngy 18.25 Káosz-
háza  19.20 Jóbarátok  20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Vörös
sárkány. Am.–ném. thriller 23.45 A horoszkópgyilkosságok. 

7:00 Svéd jégkorong 9:00 Olasz foci AS Róma – Livorno 11:00 Fran-
cia foci 13:00 Sólyomszem – teniszmagazin 14:00 Olasz foci Genova-
Inter 16:00 Olasz foci Juventus – Sampdoria 18:00 Mix zóna 18:25
Francia foci 20:20Mix zóna 20:45 Francia fociösszefoglaló 21:40
Olasz foci Bologna – SSC Napoli

STV :1
7.20 Medicopter 117  8.10 Hírek 9.15 Csalók akcióban  9.45 Bolygónk
10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
14.00 A sétány 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Csalók
akcióban 16.50 Georiport 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.20 Még egy nap Ol. film 22.05 Tony bosszúja 

STV :2
8.55 Földünk, a műanyag bolygó 10.30 Szemtől szemben 10.55 Fó-
kusz 11.40 Mesterségek 12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.30
Sportfesztivál Szlovákia 14.20 Lefújva 14.50 Sportvisszhang 15.30
Autószalon 15.55 Nemzetiségi magazin 16.25 A tudomány Európá-
ban 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyar nyelven
18.00 Velence 18.25 A szlovák elit galériája 18.45 Esti mese 19.05
Tao, Tao 19.30 Senki nincs otthon 19.55 Hírek 20.00 Károly herceg Fr.
dok.film 21.00 Tudomány és technika 21.30 Hírek és kommentárok

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.50 Feleségcsere 11.15 Rex fel-
ügyelő 12.15 Cobra 11  13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 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 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.30 Családi titkok 22.30
Két pasi – meg egy kicsi  23.00 NCIS  23.55 Cobra 11 

JOJ

8.00 Krimihíradó 8.30 Bírósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen,
főnök!  12.00 Híradó 12.35 Topsztár 12.55 Már megint te! 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 20.20 Új panelházi történetek 21.20 Örökség 22.25 Ezt kapd ki!

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Srpski Ekran  13.25 Vízitúra 13.55  Scherer Péter 14.50 Rex
felügyelő 15.40 A múlt fogságában, 107. 16.35 Híradó+ 16.45 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül. 18.30 A következő! 19.30 Hír-
adó, sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Van ké-
pünk hozzá 22.15 Az ESTE 22.50 Híradó  23.15 Gyilkosság 

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.05 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry Tesz-vesz
városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek
20.40 Időjárás 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland II. 21.55 A
következo! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00
Parlamenti közvetítés 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Capri –
Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin  20.50 A névtelen vár 21.55 Hírek
22.00 Dunasport 22.10 A szabadság ösvényein film 23.50 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 14.00 Tények
14.30 Aktív 15.00 Shopping királynok16.00 Családi titkok 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35
Jóban-rosszban 22.35 Egy negyvenes nő és a flört  Am. vígjáték  

6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.40 Reflektor 13.00
Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője
16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fó-
kusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 22.45 Döglött akták 23.50 XXI. század 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Az örökség 14.00 A vihar  15.00 Szere-
tok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és
Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00 A gyanú árnyékában
21.00 Agymenők 21.30 Való világ 22.30 Barátok közt 23.00 Híradó 23.30
Életre-halálra  

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irot-novellák: A Plymouth Express 16.35 Columbo: Kapj el, ha tudsz.
17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Kettos
vágás krimi 21.05 Egy hölgy arcképe filmdráma 23.50 A hidegsebész 

VIASAT

7.20 A médium  9.10 ÁlomÉpítők 10.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  11.55 Igazgyöngy. Török soré 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI:
A helyszínelők 14.50 CSI: A helyszínelok15.45 Gyilkos számok 17.30
Igazgyöngy 18.25 Káoszháza  19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg
egy kicsi 21.20 A Biblia-kód. Fr.– ném.–osztr. filmdráma, 1–2.

7:00 Copa del Rey 7:30 Olasz foci Juventus – Sampdoria 9:30 Mix zóna
10:00 Olasz foci Bologna – SSC Napoli 12:00 Mix zóna 12:25 Copa del
Rey 13:00 Francia foci 15:00 Francia fociösszefoglaló 16:00 Olasz foci
Udinese – Lazio 18:00 Mix zóna 18:25 Pillanatképek Ján Súkup 18:55
Svéd jégkorong 21:25 Copa del Rey

STV :1
7.35 Medicopter 117 8.20 Hírek 9.10 Csalók akcióban 9.45 Georiport.
10.50 Párbaj11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 15.00 Őrült szerelmesek 16.00
Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Georiport: Kalmükföld 17.45 Pár-
baj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes
21.20 Grand Hotel 22.35 Különleges egység 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Károly herceg 10.05 Ahogy önök látják 10.30
Nemzetiségi magazin 11.00 Fókusz 11.45 Sportvisszhang 12.15 Élő kör-
kép 13.00 Folklórmusor 13.25 Egyszerű méretek 15.00 Família 15.30
Egyházi magazin 15.55 Ukrán magazin 16.25 A tudomány Európában
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ
lovasai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 Tao Tao 19.30 Senki
sem tökéletes 19.55 Hírek 20.00 Két golyó Gorbacsovnak. Dok. film
20.50 Rendelő 21.30 Hírek 22.00 A nagy birodalom Am. tört. film 22.45
Mozimagazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 11.15 Rex felügyelő
12.15 Cobra 11 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 15.05 Egyről a ket-
tőre 15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.30
Szomszédok 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.30 Családi titkok 22.30
Két pasi – meg egy kicsi  22.55 NCIS  23.55 Cobra 11 

JOJ

7.10 Krimihíradó 7.35 Topsztár 8.00 Krimihíradó 8.25 Új panelházi tör-
ténetek 9.20 Bírósági akták 10.10 Bírósági akták 11.00 Igen, fonök!
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 Hír-
adó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán- Jóbanrosszban 19.00 Híradó
20.20 Új panelházi történetek 21.20 Az özvegyasszony  22.25 Viszlát,
Szlovákia! 23.45 Gyilkos Joe Am. thriller

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.30 Hrvatska kronika 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal 14.45
Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.30 Hír-
adó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.05 Bábel – Hesnával
a világ 22.05 Az este 22.40 Híradó 22.50 Verssor... 23.00 Summa

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.05 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry... 18.00
Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.10 Nils Holgersson 19.35 Lülü, tek-
nőc 20.00 Híradó 20.45 Kasza, kapa, fakanál 21.10 Heartland 21.55 A
következő! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Európában 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 14.20
Vers 14.30 Éretlenek 15.00 Városrajzolatok 15.30 Jó boroknak szép
hazája 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin
20.50 Megtörtént bűnügyek 22.00 Hírek 22.00 Sport 22.10 Bánk bán

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 Családi titkok 17.00 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35
Jóban-rosszban 22.35 Ne szórakozz Zohannal! Am. vígjáték

6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel
9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40
Reflektor 13.00 A Muzsika tv bemutatja 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 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 Szulejmán 23.05 Házon kívül
23.35 Reflektor 23.55 Angyal a hóban  Am. film

10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00
Való világ 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riváli-
sok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry
18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ  20.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol 21.00 Agymenők 21.30 Való világ 22.30 Barátok
közt 23.00 Híradó 23.30 Életre-halálra

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák16.35 Columbo: Kettos vágás 17.40 Hír24 18.10 Jim
szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo 21.05 Downton Abbey
22.05 Rózsák harca 23.05 Miss Fisher rejtélyes esetei

VIASAT

6.00 Tv-shop 7.20 A médium  8.15 A médium 9.10 Álomépítők 10.10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek
szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Gyilkos számok 16.35 Gyil-
kos számok  17.30 Igazgyöngy 18.25 Káoszháza I19.20 Jóbarátok
20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Az ördög ügyvédje 

7:00 Olasz foci AS Róma – Livorno 9:00 Copa del Rey 9:30 Mix zóna
10:00 Francia foci 12:00 Mix zóna 12:25 Francia fociösszefoglaló
13:30 Svéd jégkorong 15:30 Pillanatképek - Ján Súkup 16:00 Copa
del Rey 18:00 Mix zóna 18:25 Coppa Italia 20:25 Mix zóna 20:50
Olasz focimagazin 21:25 Copa del Rey

STV :1
7.40 Medicopter 117  8.25 Hírek 9.10 Csalók akcióban  9.45 Georiport
őok klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek 15.00
Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban  16.50 Geori-
port 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Az íté-
let eladó Am. thriller 22.25 Hajótörött Fr. thriller

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Két golyó Gorbacsovnak  9.45 A világ lovasai
10.15 Ukrán magazin 10.40 Fókusz 11.25 Rendelő 12.00 Élő körkép
12.45 Folklórműsor 13.15 Az ember a megfelelő helyen 14.20 Szá-
guldás az utakon 15.25 Tudomány 15.55 Magyar magazin 16.25 Ener-
getika 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul
18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05 Tao
Tao 19.55 Hírek 20.00 Metód székében Dok.film 20.20 Az ítélet eladó
21.30 Hírek 22.00 Bonok és nyugalom. Cseh film 22.25 Hajótöröttek

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 11.15 Rex fel-
ügyelő 12.15 Cobra 11. 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 15.05
Egyről a kettőre  15.35 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.30 Szomszédok 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.30 Családi
titkok 22.30 Két pasi – meg egy kicsi 22.55 NCIS 

JOJ

7.35 Topsztár 8.00 Krimihíradó 8.20 Új panelházi történetek 9.15 Bí-
rósági akták 10.05 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
Bírósági akták 18.15 A klán – Jóban rosszban 19.00 Híradó 20.20 Új
panelházi történetek 21.20 Dr. Csont  22.20 Castle  23.20 Dr. Csont 

KEDD, január 21 SZErDA, január 22

TVműsor január 20 - január 26
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HÉTFő, január 20

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea.
Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Mgr. Szénássy Tímea. Szerkesztők - Redaktori: Böröczky József, Csaba Ádám. Munkatársak - Spolupracovníci:  Kovács Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sán-
dor.  Grafikus - Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem in zercie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566,

0905 213 967. E-mail: deltakn@gmail.com. Web: www.delta kn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdeté-
sek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. za obsah inzercií nezodpovedáme. „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013“. 

Programajánló

Gyermekhoroszkóp

ÉSzAK-KOMáROM:
A Duna Menti Múzeum díszterme: 100
éves a komáromi Kultúrpalota“ c. időszaki ki-
állítás. Laco Stuhár, QEP művészi fotógráfiái
január 31-ig tekinthetők meg.
zichy palota: Prezmeczky Péter első önálló
fotókiállítása január 15-ig tekinthető meg. 
Jókai Színház: Huszka Jenő – Martos Fe-
renc: Lili bárónő, operett.  Rendező: Méhes
László. (január 21.-22, 15.00, január 23.,
11.00)
Csemadok Székház: MUDr. Pálházy Béla
előadása január 22-én, 16.30 órai kezdettel.
Téma: Ortomolekuláris elvek alkalmazása
a megelőzésben. Az előadás után: vércu-
korszint mérése, koleszterinszint mérése,
vércsoport megállapítása, élő vércsepp vizs-
gálatának  időpont-egyeztetése.  Január  22-
én, 18.00 órától  A Magyar Kultúra Napja:
Himnusz est. Közreműködik:  Boráros Imre
színművész,  a Komáromi Jókai Színház
Örökös Tagja, a Magyar Kultúra Lovagja,
Jónás Csaba, Wass Albert-díjas előadómű-
vész, Paszmár János, énekművész, Tarics
Péter, a Széchenyi Társulás elnöke.
Vasmacska Filmklub: P. Considine: Tiran-
noszaurusz (január 23., 18.00) 
VMK: Egészségklub januári programja:
Január 20. 18.00 magyar nyelven „A siker.
Ki a sikeres ember ?“ – Dráfi Emese Anabel.
Belépődíj: 1,50 €. Január 27. 18.00 szlovák
nyelven Júlia Fintová „Tanácsok az egész-
ség megőrzésének érdekében“. Belépődíj:
1,00 €.  
Menház zsidó Kulturális és Közösségi
Központ: ENSZ Holokauszt emléknap és
Tu BiSvat, a fák újéve 2014. január 26-án.
Program: 14.30-kor Dr. Vági Zoltán: Ki dön-
tött a zsidók deportálásáról? Berlin-Pozsony-
Budapest-Birkenau 1942-1944. 15.15 Dr. Mi-
roslav Michela: A zsidók komáromi letele-
pedésének kutatása. Dr. Miroslav Michela
1978-ban született Komáromban, jelenleg a
Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi
Történeti Intézetének és a prágai Károly
Egyetem Cseh Történelem Intézetének
munkatársa. 16.00 Dr. Martin Korčok: A ko-
máromi hölgy, aki a kauferingi koncentrá-

ciós táborban szülte meg gyermekét – az
EDAH Miriam Rosenthalról szóló filmjének.
Tu BiSvat – az ünnep alkalmából a program
után a Shalom klub összejövetelén 15 féle
gyümölccsel és kóser frissítőkkel köszöntjük
a fák újévét. A program kétnyelvű, minden
előadás szlovákul és magyarul is hallgat-
ható. A belépés díjtalan.
Borozó (Európa udvar): január 24., 20.00
Táncház a Ritka Magyar Folkband és bará-
tai. Az este folyamán hagyományos falusi
tánczene szól az erdélyi Mezőségről, Kalo-
taszegről és a Felvidékről.

DÉl-KOMáROM:
Jókai Mozi: január 21., 18.00  A Magyar
Kultúra Napja, Eperjes Károly est: „Az igazat
mondd, ne csak a valódit”- zenés irodalmi
est. Közreműködik: Négyessy Katalin-gor-
donka. A Komárom Kultúrájáért díj átadása.
Jegyigénylés elővételben a Jókai Moziban a
nyitvatartási idő alatt. A rendezvény ingye-
nes! Január 24., 19.00 Légy jó mindhalálig.
Musical két részben a Magyarock Dalszín-
ház előadásában. Jegyek kaphatók a Jókai
Moziban a nyitvatartási idő alatt. Információ:
0036 70 459 60 47.
Csokonai Művelődési Központ: január 25,
20.00 A legenda visszatér: Deák Bill Gyula. 

NAGyMEGyER:
VMK: Január 24. 19:00. Lili bárónő - Huszka
Jenő operettje Nagymegyeren

Március 14, 18:00
órakor  Korda
György és Balázs
Klári legismertebb
és legszebb dalok
koncertje - 55 éve
a pályán! Sztár-
vendégek a ma-
gyar humor és pa-
ródia királyai, Na-
csa Olivér és Bagi
Iván. Jegyelővétel
a nagymegyeri
VMK-ban.

2014-ben bármi 
megtörténhet!
Főhet a fejük azoknak, akik hisznek a csillagjóslás-

ban, mivel 2014 a Szaturnusz éve. Ez a bolygó „nagy
felforgató” hírében áll, úgy tartották hajdan, hogy je-
lentős változások hírnöke. 

A numerológusok az idei év univerzális számának, a 7-nek
(2+1+4) rezgését tartják meghatározónak minden területen,
amihez az Univerzum „személyes (születési) évszáma”, a 9
társul (2014. 01. 01. = 2+1+4+1+1). A pénzügyeiben gyó-
gyíthatatlan világ megérett a változásra: ugyanakkor a 7-es
és a 9-es nem a boldogság eljövetelét ígéri 2014-re! A be-
avatás és az előkészítés, a tervkészítés és az átmenet éve
lesz a jövő év, egy új világrendet vetítve előre.

A kínai horoszkóp elosztása szerint az
új év a tüzes jegyű Lóé, 2014 kedvező

hatással lesz majd a többi, hasonló
jegyben szülöttre, így a Kígyó és a
Kecske évében világra jöttekre is.
A hagyomány szerint a Ló külö-
nösen vidám, ezért életörömtől
repeső, erőtől duzzadó hóna-

pokra számíthat mindenki.
Az év kulcsszavai: az akarat, a

szenvedély és a lelkesedés. Minden
energiánkkal azon leszünk, hogy végre jól

érezzük magunkat, és a magunkra erőltetett megszokása-
inkat lerázzuk. A Ló évében már nem lehet tovább sodródni!
A tűz fokozza a harci kedvet és az indulatokat – ne csodál-
kozzunk, ha viták, agresszió és veszekedés kíséri a követ-
kező évet.

Drasztikus gazdasági, pénzügyi, társadalmi és geo-politi-
kai változásoknak lehettünk már eddig is tanúi, és ugyanez
fog folytatódni 2015 tavaszáig. További globális konfliktu-
sok, gazdasági nehézségek, és szociális feszültségek vár-
hatók. Ha pedig szerencsésen megérjük az évtized végét és
visszanézünk, azt fogjuk tapasztalni, hogy semmi sem ma-
radt érintetlen, az élet minden szegmense gyökeresen, sőt
a felismerhetetlenségig átalakult. A legintenzívebb időszak
az április 20. és 27. közötti napok lesznek, a konfliktusok vár-
hatóan ezen a héten fognak fokozódni. A forradalmak (Urá-
nusz) és a gyökeres változások (Plútó) mellett a Mars há-
borút jelez, a Jupiter pedig mindent megnövel vagy felnagyít,
érdemes tehát felkészülni, mert bármi megtörténhet. 

Ezotéria /miriák/

KOS - III. 21. - IV. 19.
Nagyon pozitív változás lehet, hogy
idén könnyebben barátkozhat, mint
korábban, és sok új játszópajtásra
tehet szert. Köztük lehet egy olyan
kislány vagy kisfiú is, akivel akár
életre szóló barátság is kialakulhat
köztük.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Gyermekednek az iskolában csupa
jó ígérkezhet a csillagok állása sze-
rint. Javíthat egy jegyet valamiből,
valamint a sport terén is sikert érhet
el.

IKreK - V. 21. - VI. 21.
Ha egyszerre több kisgyerekkel is
szokott játszani, kis vezéregyéniség
alakulhat ki belőle. Tartsd azonban
szem előtt, nehogy túllőjön a célon.

rÁK - VI. 22. - VII. 22.
Iskolásként gyermeked nehezebben
koncentrálhat a tanórákon ebben az
évben, ami sajnos a jegyein is meg-
látszódhat. Légy vele nagyon türel-
mes.

OrOSzLÁn - VII. 23. - VIII. 22.
A sok új kis barátnak köszönhetően
gyermeked személyisége is sokat
formálódhat ebben az esztendőben.
Ügyelj azért arra, hogy kikkel barát-
kozik. 

Szűz - VIII. 23. - IX. 22.
Nagyon sokat gyarapodhat a tudása
ebben az évben. Idén jó eséllyel ke-
rülhet az osztály legjobb tanulói
közé, ha foglalkozol vele. De a tanu-
lás mellett járjatok el a szabadidő
központba is.

mérLeG - IX. 23. - X. 22.
Adódhatnak rosszabb napjai, és en-
nek főként a hozzá közel állók lehet-
nek a hátterében. Ha problémák
vannak a család életében, igyekez-
zetek minimálisra redukálni azt, amit
ő ebből érzékel.
SKOrPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Tartsd most mindkét szemed a gye-
reken, próbáld megakadályozni,
hogy bármi baja essen. Beszélgess
el vele minél gyakrabban arról, mi
helyes és mi nem.

nyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Nagyszerű év várhat rá, mind barát-
kozás, mind tanulás szempontjából.
Az óvodában, illetve az iskolában,
noha nem a társaság középpontja, de
mindenki által kedvelt személy lehet.

BAK - XII. 22. - I. 19.
2014-ben sok bosszúság érheti, hogy
valami, amit nagyon szeretne elérni -
például a sportban -, nem sikerül
mindjárt. Sokat csalódhat, és akár
örökre elmehet az egésztől a kedve.

VízönTŐ - I. 20. - II. 18.
Alapvetően jó év várhat rá, ám gyak-
ran lehet rosszabb kedve, ha
ugyanis játékról van szó, képtelen
elfogadni, ha veszít. Vegyetek egy
kutyát a házhoz, igazi baráttá válik.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Elsősorban arra vigyázz, hogy ne
hízzon el gyermeked. Most a ho-
roszkópja szerint sajnos sok esély
van erre, ugyanis falánkabb és édes-
szájúbb lehet, mint valaha. Sportol-
jatok sokat.

Ilyen lehet gyermeke éve 2014-ben
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M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Különleges mentőalakulat 14.40
Rex felügyelő 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.30 Az élet
sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó 20.20 Tétova félrelépok Fr. film 21.55 Az este
22.25 Híradó 22.40 Verssor... 22.50 Barangolások öt kontinensen

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 19.10 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 3. 19.35 Lülü, a teknoc
20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái 21.10 Heartland 21.55 A
következo! 22.50 Ridikül 23.35 Koncertek az A38-as hajón

DUNA

7.35 Kevés pénzzel Európában 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Magyar
klasszikusok új köntösben 9.05 Közbeszéd  9.30 Akadálytalanul 10.00
Doc Martin 10.50 Megtörtént bűnügyek 12.00 Híradó 12.25 Kíván-
ságkosár 14.20 Vers 14.30 Éretlenek 12. Éretlenek 15.00 Gyógyító
természet 15.30 World Folkloriada 2012 n 16.30 Térkép 17.00 Capri
- Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin  20.50 Özvegy és leánya  21.45 Hírek
21.45 Dunasport 21.55 Pánik Magyar játékfilm

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50 Asztrovi-
lág 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények 14.30
Aktív 15.00 Shoppingkirálynők  16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tor-
tán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet. Realityso-
rozat 21.35 Jóban-rosszban 22.35 Az egyetlen Am. akciófilm

6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 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 Rendőrakadémia 4. 23.25 Reflektor 23.40
Dollhouse – A felejtés ára

10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való
világ 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riváliso 16.00
Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomta-
lanul 19.00 Való világ 20.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00 Agyme-
nok 21.30 Való világ 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II-híradó 23.30
Életre-halálra

STORY TV

2.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irotnovellák 16.35 Columbo: Képek keret nélkül 17.40 Hír24 18.10 Jim
szerint a világ  19.00 Hír24 19.35 Columbo: Türelmetlen hölgy. Am.
krimi 21.05 Dolmen – Rejtelmek szigete 23.05 Downton Abbey 

VIASAT

7.35 A médium 8.30 Nyomtalanul Belgiumban 9.10 Álomépítők 10.10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek
szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Gyilkos számok 17.30 Igaz-
gyöngy 18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy
kicsi  21.20 CSI: New York-i helyszínelők 22.15 CSI: New York-i helyszí-
nelok 23.10 Zűrös szerelmek 

7:00 Copa del Rey 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz
foci AC Miláno – Verona 12:00 Mix zóna 12:25 Olasz focimagazin
13:00 Coppa Italia 15:00 Alpari Match Cup  16:00 Copa del Rey 18:00
Mix zóna 18:25 Olasz focimagazin 18:55 Svéd jégkorong 21:25 Copa
del Rey

STV :1
7.35 Medicopter 117  8.25 Hírek 9.10 Csalók akcióban  8.45 Georiport.
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.45 Építs házat, ültess fát! 14.15 Konyhatitkaim 15.00 Őrült sze-
relmesek  16.00 Híradó 16.20 Csalók akcióban 16.50 Georiport 17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szerelem a fjor-
doknál: A jégkorszak vége Ném. film 21.50 Riporterek 22.15 Sherlock

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Csodaműterem 9.20 Zarándokút Santiago de
Compostelaba 9.40 Lakáskultúra 10.20 Magyar magazin 10.45 Fó-
kusz 11.30 Évekkel ezelőtt… 12.05 Élő körkép 12.40 Nyolc és fél.
13.30 Bakalári történetek – 1998 14.10 Hipertónia 14.50 Idősebbek
klubja 15.15 Hallássérültek tévéklubja 15.55 A nők ereje 16.25 Rend-
őrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul
18.00 Kölyökállatok a ZOO-ból II. 18.25 Természetbarát-magazin
18.45 Esti mese 19.05 Tao Tao 19.55 Hírek 20.00 Kockázatos mű-
szaki műveletek 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Hírek 22.00
Lámpa alatt

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 11.15 Rex felügyelő
13.15 Cobra 11. 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 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 Forr a bor 21.30 Családi titkok 22.30
Két pasi – meg egy kicsi 22.55 NCIS 23.55 Cobra 11 

JOJ

7.10 Krimihíradó 7.35 Topsztár 8.00 Krimihíradó 8.35 Új panelházi tör-
ténetek  9.25 Bírósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök!
12.00 Híradó 12.45 Topsztár 13.10 Dr. Csont 14.00 Lépéselőnyben
14.50 CSI: Miami helyszínelok 15.50 Szójáték 16.30 Topsztár 17.00
Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán- Jóbanrosszban 19.00 Híradó,
20.20 Új panelházi történetek 21.20 Hivatásosok 2014 22.25 Családi
panzió 23.20 Hivatásosok maraton

cSüTÖrTÖK, január 23 SZoMBAT, január 25
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból
14.05 Különleges mentőalakulat 14.50 Rex felügyelő 15.40 A múlt
fogságában 16.25 Jövő-Időben 16.35 Híradó+ 16.45 Az élet sava-
borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Ezeregy éjszaka meséi 22.05 Az ESTE 22.40
Híradó 22.55 Verssor az utcazajban 23.05 Válaszcsapás 

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.05 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.30 Aprónép 17.35 Richard Scarry Tesz-
vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.10 Nils
Holgersson 19.35 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.45 Szeretettel
Hollywoodból 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül.

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Európában 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.05 Közbeszéd 9.35 Csel-
lengok 10.10 Doc Martin 11.05 Özvegy és leánya 12.00 Híradó 12.25
Kívánságkosár 14.20 Vers 14.25 Éretlenek 14.55 Mediterraneo 15.25
Szerelmem, Kanada 16.15 Rejtett kincsek 16.30 Térkép 17.00 Capri –
Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin 20.50 Hölgyek öröme 21.45 Hírek
21.50 Dunasport 22.00 Haragban a világgal. Am. film 23.45 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 14.00 Tények 14.30 Aktív 15.00
Shoppingkirálynok  16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Té-
nyek 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35 Jóban-rosszban
22.35 Rachel esküvője Am. filmdráma

6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
Dél királynője 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 A zöld íjász  22.45 Gyilkos elmék 23.45 Odaát 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 ValóVilág 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom
és Jerry legújabb kalandjai  18.00 Nyomtalanul  19.00 ValóVilág 20.00
A gyanú árnyékában 21.00 Agymenők  21.30 ValóVilág 22.30 Bará-
tok közt,  23.00 RTL II Híradó 23.30 Balfácán. Fr. vígjáték

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot-novellák: Gyilkosság a sikátorban 16.35 Columbo: Türelmet-
len hölgy 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ  19.00 Hír24 19.35 Co-
lumbo: Besegít a halál. Am. krimi 21.05 Párizsi helyszínelők 22.05
Veszélylesok. Am. akciófilm 23.55 Dallas

VIASAT

6.00 TV Shop 7.20 A médium 8.15 A médium 9.10 Nyomtalanul Bel-
giumban 10.10 Esküdt ellenségek 11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek szál-
lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Gyilkos számok 16.35 Gyilkos
számok 17.30 Igazgyöngy  18.25 Káoszháza I 18.55 Káoszháza  19.20
Jóbarátok 19.50 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi IX., 17.
20.50 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Hetedik. Am. thriller 23.50 Az
ördög ügyvédje. Am. thriller (ism.)

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Copa del Rey 9:30 Mix zóna 10:00 Copa
del Rey 12:00 Mix zóna 12:25 Pillanatképek- Ján Súkup 13:00 Coppa
Italia 15:00 Motormagazin 15:30 Svéd jégkorong 17:30 Olasz focim-
agazin 18:00 Mix zóna 18:25 Total Italian Football  18:55 Copa del
Rey 19:25 francia focimagazin 20:00Mix zóna 20:25 Francia foci

STV :1
7.40 Medicopter 117 8.25 Hírek 9.10 Csalók akcióban  9.45 Georiport
10.50 Párbaj Vetélkedo 11.15 Családi vetélkedo 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Ügyintézés a hivatalokban 14.25 Riporterek 15.00 Orült
szerelmesek Ol. sor., 5. 16.00 Hírek 16.20 Csalók akcióban IX., 9-10.
17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedo 19.00 Híradó 20.20 Családi ve-
télkedő 21.20 Hogyan élvezi a költo az életet Cseh film 23.05 Senki
sem tökéletes

STV :2
8.30 A szerelemről és a csalogányról 9.05 Kockázatos műszaki mű-
veletek 9.55 Kölyökállatok a ZOO-ból 10.25 A nők ereje 10.50 Fókusz
11.35 A tudomány spektruma 12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor
13.20 Lámpa alatt 16.00 Szemtől szemben 16.45 Fókusz 17.30 Hírek
a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55 Nemzetiségi hírek 18.05 A
hegyekben 18.45 Esti mese 19.05 Tao Tao 19.55 Hírek 20.00 Az
oroszlánok 20.55 Família 21.35 Mozimagazin 22.00 Sunset Boulevard
(1950) Am. film 23.50 Pozsonyi Dzsessznapok 2012

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Szomszédok 11.15 Rex felügyelo
12.15 Cobra 11.  13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 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 Colombiana Fr.-am. akciófilm 22.35
Gyilkosságba hajszolva akciófilm

JOJ

7.35 Topsztár 8.00 Krimihíradó 8.35 Új panelházi történetek 9.25 Bí-
rósági akták 10.15 Bírósági akták11.00 Igen, fonök! 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 20.10 Időjárás
20.20 Devious Maids 22.20 Baromi jó 2. Cseh vígjáték

PÉNTEK, január 24
M1

6:55 Család-barát 9:00 Noé barátai 9:30 Zöld Tea 10:00 Vágtass
velem! 10:30 Két duci hölgy 11:00 Aranymetszés 12:00 HírekNa-
gyothalló 12:05 Szabadság tér '89 12:50 KorTárs 13:20 A világörök-
ség kincsei 13:40 Sir David Attenborough 14:10 A világ
madárszemmel 15:05 Tilos a szerelem magyar vígj., 16:50 Egyszer
volt, hol nem volt 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó 20:05 Sport 20:20 A Dal 22:25 Ellenállók háb. dráma

M2

6:00 Rajzfilmsorozatok 17:10 Állatkert a hátizsákban 17:40 Caillou
17:45 A Mézga család 18:15 Aprónép 18:20 Patrick, a postás 18:35
Bogyó és Babóca 18:40 Raju, a riksa 18:50 Angelina, a balerina 19:05
Irány Dínóföld! 19:15 Nils Holgersson 19:45 Lülü, a teknőc 20:00 Hír-
adó 20:35 Sporthírek 20:45 Waczak Szálló 21:15 Ezeregy éjszaka
meséi 22:50 MNASZ 23:20 Tilos a szerelem magyar vígj., 1965

DUNA

7:40 Élő egyház 8:15 Isten kezében 8:40 Akadálytalanul 9:10 Nóvum
9:40 Határtalanul magyar 10:05 Székely kapu 10:35 Hagyaték 11:00
Sírjaik hol domborulnak... 11:30 Talpalatnyi zöld 12:00 Híradó 12:10 A
nap vendége 12:20 Csodabogár 12:50 Robbie, a fóka 13:35 Az arany-
kezű férfi, filmdráma 1955 15:40 Önök kérték! 16:35 Az alvilág pro-
fesszora, krimi 18:00 Híradó 18:20 Sport 18:25 Időjárás 18:30
Kisváros 19:25 Fölszállott a páva 20:10 Futótűz 21:00 Hogy volt!?
21:55 Egy ember és kutyája francia-olasz filmdráma 23:30 Sport

6:25 Tv2 matiné 9:25 Gondos bocsok 2. 10:40 Astro-Világ 11:45 Állatőr-
ség 12:15 Babavilág 12:45 Stílusvadász 13:15 13-as raktár 14:15 Édes élet
16:15 Majomszeretet 18:00 Tények 19:00 Aktív Extra 19:25 Magánnyo-
mozók 20:30 Példátlan példaképek, am. vígj., 22:35 Cápa am. film

7:00 Kölyökklub 9:05 Max Steel 9:30 Mint a mesében 10:20 Ízes élet
- Mautner Zsófival 10:40 XXI. század 11:15 Házon kívül 11:45 a'la CAR
12:20 4ütem 12:55 FTC-Érd női bajnoki kézilabda-mérkőzés (élő)
14:35 Gossip girl - A pletykafészek 15:35 Kőgazdagok 16:35 Észak
és Dél (am. kalandfilmsor., I./4. rész, 1985) 18:30 Híradó 18:55 Fó-
kusz Plusz 19:30 A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége 23:05 Leszá-
molás az 51-es körzetben

7:00 Az örökség 8:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 9:00 Ezel 10:05 Balfá-
cán Vígjáték 11:55 Szeretném, ha szeretnél Vígjáték 14:00 Az első mil-
lióm története15:00 Tru Calling 16:00 Behajtók 17:00 Glades 18:00 CSI:
Miami helyszínelők 19:00 ValóVilág 20:00 Ház a tónál Romantikus film
22:00 ValóVilág 23:00 A bájkeverő Vígjáték

STORY TV

10:30 Dallas 12:30 Vissza Sherwoodba! 13:00 Én és a hercegem 15:05
Jákob rabbi kalandjai 17:00 A Vatikán ügynöke 18:00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 19:00 Hír24 19:30 Miss Marple 21:20 Túsznász 23:10
Veszélylesők

VIASAT

7:50 Örjítő szenvedélyek 8:25 A vörös Pimpernel 10:25 Káoszháza
12:45 Két pasi - meg egy kicsi 13:15 Szívek szállodája 15:00 Doktor
House 16:50 Viharmadarak am.-francia-angol akcióf., 18:35 Batman
és Robin am. akcióf., 23:35 Hetedik am. krimi,

7:00 Ligafélidő 8:00 Copa del Rey 8:30 Francia focimagazin 9:00 Total
Italian Football 9:30 Mix zóna 10:00 Copa del Rey 12:00 Mix zóna 12:25
Olasz focimagazin 12:55 Francia foci 14:55 Svéd jégkorong 16:55 Copa
del Rey 17:25 Total Italian Football  17:55 Olasz foci SSC Napoli – Chievo
élő közv 20:00 Francia focimagazin 20:40 Olasz foci Lazio - Juventus

STV :1
6.50 Rajzfilmek 8.15 Fidlibum 8.40 A nagynéni, 7/3. 9.35 Arabela
visszatér, 15–16. 10.05 Berlin, Berlin, 24. 11.05 Családi vetélkedő –
speciál (ism.) 12.30 Postaláda (ism.) 13.35 Elisa di Rivombrosa, 10.
15.20 Újra szól a hatlövetű. Am. western 17.25 Építs házat, ültess
fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda. Vá-
ratlan találkozások 21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 21.55
Lázadók országa, 7/3. 23.50 Újra szól a hatlövetű. Am. western (ism.)

STV :2
7.40 Clementine Francia nyelvlecke 8.00 Élő körkép 8.30 A hegyek-
ben 9.00 Az oroszlánok, 2/2. (ism.) 9.55 Rendelő 10.20 Idősebbek
klubja 10.50 Az út (ism.) 11.20 Energetika 11.35 Szlovákok a nagy-
világban Belgium 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Oldo Hlavá-
cek jubileumára. Valaki van az ajtó mögött 13.50 Párharc Szlov.
vígjáték 15.05 Kapura 15.50 Farmergazdaságok 16.10 Tesztmagazin
16.25 Úton II. 17.00 Színészlegendák Leopold Haverl 17.05 A báró
Tévéjáték 18.45 Esti mese 19.05 Tao Tao 19.55 Hírek 20.00 Világot
rengető találmányok 20.55 Egy nap 21.25 Őrangyalok 22.00 Kebel-
barát Osztr. dokf.

MARKÍZA

7.25 Madagaszkár pingvinei, 5. 7.45 Harriet, a kém Am. vígjáték
9.40 Két csaj a csőd szélén 10.05 Dumb és dumber 12.00 Bérgyil-
kos a szomszédom Am. film 13.40 Ocean’s Eleven – Tripla vagy
semmi Am. film 15.55 Beépített szépség 2. – Csábítunk és védünk
Am. film 18.15 Orkán 19.00 Híradó, benne: sport 20.15 Időjárás-je-
lentés 20.30 A szobatárs Am. thriller 22.15 Halálos fegyver 4. Am.
akciófilm

JOJ

7.20 Viszlát, Szlovákia! 8.35 Dr. Dolittle 5. Am. film 10.10 Devious
Maids Am. sor. 12.00 Új panelházi történetek 15.05 Diploma után
Am. film 16.55 Flicka 2. Am. film 19.00 Híradó, sport 20.10 Idojárás-
jelentés 20.20 Kettos játék Am.–ném. thriller 22.55 Amerikai pite: A
szerelem bibliája. Am. film

vASárNAP, január 26
M1

5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Ka-
tolikus krónika 9.40 Útmutató 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Meto-
dista magazin 11.10 Baptista ifjúsági műsor 11.15 Balatonfelvidéki
református templomok 11.30 Az utódok reménysége 12.01 Híradó dél-
ben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Telesport  13.10 Odüsszeusz nyom-
dokain 14.10 Madagaszkár 15.05 Nászút Vegasba Am. vígjáték 16.45 A
lényeg 17.20 Férfi -kézilabda- Eb, döntő 19.30 Híradó  20.05 Sport
20.20 A király beszéde Ang. filmdráma 22.20 Ütközések Am. film

M2

6.05 Rajzfilmek 16.55 Állatkert a hátizsákban 17.20 Caillou 17.25A
Mézga család különös kalandjai 17.55 Rejtélyek Tesz-vesz városban
18.20 Esti mese 19.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak-
kal 19.45 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men  21.30 Vá-
laszcsapás  23.00 Koncertek az A38- as hajón 23.50 Nászút Vegasba

DUNA

7.45 Gazdakör  8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 9.05 Törzsasztal 10.00 Nyelvörző 10.30 Lyukasóra 11.00 Élő világ-
egyház 11.30 Beavatás  12.00 Híradó 12.10 Teljes töredék – Szigetvár
12.35 Ízőrzők 13.10 A címzett ismeretlen. Magyar film 14.35 Hazajáró
15.05 Szerelmes földrajz 15.35 Hogy volt?! 16.35 Falusi lakodalom Ma-
gyar film 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros 19.25 Önök kér-
ték 20.20 Szerelem bolondjai 21.25 Mága Zoltán budapesti újévi
koncert 22.20 Klubszoba 23.20 Oldás és kötés Magyar film

6.25 Zöld világ 6.50 TV2-matiné 10.35 Asztrovilág 11.40 Stahl konyhája
12.10 Több mint testőr 12.40 Aktív extra 13.10 Édes élet 14.10 Édes
élet 15.10Édes élet 16.10 Bingó. Am. kalandfilm 18.00 Tények 19.00
Napló 20.00 27 idegen igen. Am. vígjáték.  22.10 A bűn színe Am. krimi.

6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.40 Max Steel 10.05 Egészségkalauz
10.45 Teleshop 11.45 Kalandor 12.10 Havazin 12.40 A Muzsika tv be-
mutatja 13.20 Glee – Sztárok leszünk! 14.25 Ki ez a lány? Am. vígjá-
ték 16.30 Alex és Emma – Regény az életünk Am. vígjáték 18.30 RTL
híradó  18.55 Cobra 11.  20.00 Ő a megoldás Am. vígjáték 21.55 Nem
fogadott hívás.  thriller 23.45 Portré

11.05 Ház a tónál. Am. film (ism.) 13.00 Segítség, bajban vagyok! Az
ügyvéd válaszol, 1. 14.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vála-
szol, 2. 15.00 Segítség, bajban vagyok! 18.00 Való világ, 12. 19.00
Való világ, 1. 21.00 Szép kis hazugok. Am. sor., 1. 22.00 Heti hetes, 58.
23.00 Szeretném ha szeretnél. Am.–ném. vígjáték (ism.)

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas  13.30 Utolsó nap. Az ember, aki meg-
ölte John Lennont 14.40 Én és a hercegem 16.50 Terence Hill – Al-
pesi őrjárat 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20
Poirot: Temetni veszélyes. Ang. krimi 21.20 A kód neve: Merkúr. Am.
akciófilm 23.30 Túsznász. Am. akciófilm

VIASAT

7.35 Káoszháza  9.35 Doktor House 11.25 A nagy házalakítás  12.20
A nagy házalakítás  13.15 Hajrá, csajok! 4. Am. vígjáték 15.00 Vihar-
madarak. Am.–fr.–ang. akciófilm 16.45 Batman és Robin. Am. akció-
film 19.05 Nyugdíjas bajkeverők 20.00 CSI: helyszínelők 21.00 CSI:
New York-i helyszínelők 21.55 48 óra. Am. akcióvígjáték 23.50 A ho-
roszkópgyilkosságok. Ném.– osztr. thriller

7:00 Francia focimagazin 7:30 Total Italian Football  8:00 Olasz foci-
lazio – Juventus 9:55 Francia foci 11:55 Olasz focimagazin 12:25
Olasz foci Verona - AS Róma élő közv 14:25 Total Italian Football
14:55 Olasz foci Cagliari - AC Miláno élő közv 17:00 Copa del Rey 17:30
Olasz foci Inter – Catania 19:30 Sólyomszem – teniszmagazin 20:40
Olasz foci Fioretina - Genova

STV :1
6.10 Hírek 7.15 Rajzfilmek 8.45 Csodaműterem 9.10 Megaagy Magazin
9.40 Autószalon 10.10 Bolygónk, a Föld II. 11.00 Szlovákia képekben
11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Ügyin-
tézés a hivatalokban 13.40 Poirot: Ékszerrablás a Grand Metropolitan
Szállóban 14.35 Poirot: A másodhegedűs 15.30 Szent Erzsébet tér
Szlov. film 17.05 Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek
20.20 Sétány 21.10 Doktor Zsivágó filmdráma 23.05 Vad messiás
Kanad.–ang. film

STV :2
7.05 Hírek 7.15 A hegyekben 7.40 Clementine 8.00 Élo körkép 8.30 Ka-
pura 9.10 Farmergazdaságok 9.30 Tesztmagazin 9.45 Família 10.10 Éj-
szaka az archívumban 11.15 A három menyasszony.12.10 Világot
rengeto találmányok 13.20 Egyházi magazin 13.45 A szó 13.55 Útifilm
14.25 Folklórműsor 15.50 Úton 16.20 Jégkorong Extraliga- mérkőzés
18.55 Esti mese 19.55 Hírek 20.00 A színház szórakoztat 20.15 Para-
ziták. Színházi közv. 21.40 A Cervanová-eset Dok. film 23.20 Lefújva

MARKÍZA

6.40 Bugs és barátai 6.45 Kung fu Panda 7.10 Madagaszkár pingvinei,
7.50 3 nindzsa visszarúg. Am. film 9.05 Bérgyilkos a szomszédom
Am. film 10.50 Beépített szépség 2. 13.05 A Beverly Hills-i zsaru 3.
15.00 Pregnancy Pact Am. film 16.45 Ébredj velünk Am. vígjáték
19.00 Híradó, sport 20.30 A titánok harca Am. kalandfilm 22.30
Újabb rendorsztori Hongkongi akció- film

JOJ

7.00 Da Vinci – Csodák világa 7.35 Cseh–szlovák tehetségkutató  8.20
Dr. Dolittle Am.–kanad. film 10.00 Flicka 2. Am. film 11.50 Diploma után
Am. vígjáték 13.30 Doktor Szöszik Am. film 15.36 Kettos játék Am.–
ném. thriller 18.20 Lakáskultúra 19.00 Híradó 19.55 Sport20.10 Idojá-
rás 20.20 22 lövés akcióthriller 22.55 Az utolsó ház balra. Am. thriller

Régi ár                    Új ár

Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €

Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

Megrendelését elküldheti 
vagy a  köteteket 
személyesen megvásárolhatja 
címünkön: 
ul. Františkánov 22, 
945 01 Komárno,
Tel.: 0905 213 967
E-mail: deltakn@gmail.com

Lepje meg
szeretteit 
a KT Könyv-
és Lapkiadó
kiadványaival!

Könyvajánlatunk

A nyomozók két hónappal ezelőtt zárták le a vizsgálatot az ügyben,
ami a TV2 műsorvezetőjének a feljelentése alapján indult, és vád-
emelési javaslattal továbbították az iratokat az illetékes ügyészségnek.
A bizonyítékok az ügyészség szerint elegendőek ahhoz, hogy K. Jó-
zsefet elítéljék tettéért. A vádirat szerint többször bántalmazta felesé-
gét, s nemegyszer közös gyermekeik előtt tette ezt. Nem egy táma-
dásnak tanúja is volt, ők a kihallgatásukon elmondták, hogy végig-
nézték a történteket, és a műsorvezetőnő testén éktelenkedő zúzó-
dásokat is észrevették. Fotók is készültek egyes sérülésekről, ame-
lyeket a nyomozók a bűnügyi aktákba csatoltak, sőt látlelet és 
orvosszakértői vélemény is alátámasztja, hogy K. József többször bántalmazta gyermekei any-
ját. Demcsák állítólag nem tud elválni a férjétől, mert K. József egyszerűen nem megy el a bíróságokra,
így akadályozva az eljárást.

Madonna az utóbbi idő-
ben Rotterdamban parti-
zott, és Svájcban síelt, de
nem ezek miatt jár man-
kóval, hanem azért, mert
magassarkúban táncolt –
írja a Femalefirst. „Megzú-
zódott az egyik csont a lá-
bában azért, mert magas-
sarkúban táncolt. Egy hét
múlva már mankó nélkül
járhat“ – mondta Ma-
donna sajtósa a New York
Postnak. Madonna még
viszonylag jól járt Sarah
Jessica Parkerhez ké-
pest, aki annyira sokat
hordott magassarkút, hogy teljesen eldeformá-
lódott tőle a lába, és megtiltotta az orvosa, hogy
a továbbiakban ilyen cipőket viseljen.

Jennifer Lopezre időről időre
magas nyakú ruhát adnak, ami az
énekesnőnek kifejezetten rosszul
áll, ez a napokban újra bebizo-
nyosodott. Lopez az American
Idol legújabb szériájának bemu-
tatóján jelent meg a fekete-fehér,
rövid, szűk ruhában. A ruha ön-
magában még talán pont elment
volna, de már eleve nem egy
főnyeremény, viszont a magas
nyakrésszel együtt kifejezetten
rosszul áll Lopeznek, aki valamiféle
nyaknélküli púposnak tűnik benne.

Kesha mamája szerint majdnem
belehalt az éhezésbe - írja a Fe-
male First. Az énekesnőt anorexiá-
val és bulémiával is kezelték, és
édesanyja, Pebe Sebert szerint
„csoda", hogy él. A People maga-
zinnak kitálaló anyuka azt mondta,
„a vérnyomása és a nátrium szintje
olyan alacsony volt, amilyennel még
sosem találkoztak, kivéve ha vala-
kinek szívrohama van vagy stroke-
ot kapott." A 26 éves énekes magá-
tól jelentkezett be a Timberline
Knolls központba január harmadi-
kán, hogy megkapja a megfelelő ke-
zelést az étkezési zavaraira. Az
anya többek közt a korábbi mened-
zserét és producerét hibáztatja a
lánya betegségéért.

Hét év börtönt is kaphat demcsák férje

Kesha majdnem belehalt 
az éhezésbe

madonna 
mankóval jár

Jennifer Lopeznek nem áll jól a garbó
A legjobb fe-

nekű nők közé
b e k e r ü l t
Beyoncé maga
posztolta ezt
az übercuki fo-
tót lánya, Blue
Ivy második
s z ü l i n a p i
z s ú r j á r ó l .

A r c f e s t é s t ő l
kezdve az egzotikus állatokig minden

volt, amit egy kétéves csak kívánhat, és a je-
lek szerint a kedves anyuka se unatkozott.

Csimpánzzal puszilkodott



Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OzNáMENIE
o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ko-

márno formou obchodnej verejnej súťaže

uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č.
1461/A/2013 zo dňa 19. decembra 2013 bol schválený zámer
Mesta Komárno na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Ko-
márno formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení nes-
korších predpisov, a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 

-  parcely registra „C“ č. 1552 o výmere 968 m2, záhrada, parcely
registra „C“ č. 1553/1 o výmere 3995 m², zastavaná plocha a par-
cely registra „C“ č. 1553/2 o výmere  36 m², zastavaná plocha, ve-
dených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa
BDÚ 57,70 eur/m2, celkom 288 442,30 eur, ktorá je zároveň
najnižším podaním. 

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane le-
hoty na predkladanie návrhov, budú zverejnené:  

-  na úradných tabuliach mesta, 
-  na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor
súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme
poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na
adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C,
tel. č. 035/2851 319, 035/2851 379. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku,
ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť
na Oddelení správy majetku Mestského úradu v Komárne na tel.
čísle 035/2851 319, 035/2851 379.

MuDr. Anton Marek
primátor mesta
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Újabb két fordulót bonyolítottak le a Területi
Bajnokságban, amelyben a komáromi Pok-

rok „B” csapata szinte már behozhatatlan
előnnyel vezet. 

A 11. forduló eredményei: 
Hetény „A” – Ipari Komárom „A” 4:14
Pontszerzők: Macho 2, Ember és Szikonya 1-1

– Ibolya és Bitter 4,5-4,5 Berkes 3,5 Nagy 1,5
Dunamocs „A” – Ipari Komárom „B” 16:2
Pontszerzők: Banai Tóth P. és Danázs 4,5-4,5

Banai Tóth I. 3,5 Tücsök 2,5 Nagy 1 – Szabó P. 2
Pokrok Komárom „B” – Selye János Egyetem

„A” 18:0
Pontszerzők: Kučerovský, Urban, Való és Tur-

ner 4,5-4,5
Bátorkeszi „A” – Gúta „B” 12:6
Pontszerzők: Száraz 4,5 Jozefík D., Cséplő és

Varga 2,5 – Balázs T. 3, Rajtár 2, Balogh 1
A 12. forduló eredményei:
Gúta „B” – Pokrok Komárom „B” 1:17 
Pontszerzők: Balázs 1 – Urban, Turner és Ku-

čerovský 4,5-4,5 Való 3,5

Selye János Egyetem „A” – Dunamocs „A”
10:8

Pontszerzők: Sánta 4,5 Molnár 3,5 Park San
Kung és Boncsek 1-1 – Banai Tóth I.3, Tücsök 2,5
Nagy és Danázs 1-1

Ipari Komárom „B” – Hetény „A” 1:17
Pontszerzők: Szabó 1 – Szikonya, Macho és

Ember 4,5-4,5 Vojáček 3,5
Ipari Komárom „A” – Pokrok Komárom „C”

9:9
Pontszerzők: Ibolya, Bitter és Nagy 2,5-2,5 Ber-

kes 1,5 – Rajko Z. és Kadlicsek 4-4, Kovács 1. 
A tabella állása 12 forduló után:
1. Pokrok „B” 11 11 0 0 178:20 44
2. Bátorkeszi „A” 10 9 0 1 124:56 37
3. Ipari „A” 11 8 1 2 129:69 36
4. Hetény „A” 11 6 0 5 95:103 29
5. Selye János Egyetem 11 5 1 5 85:113 27
6. Dunamocs „A” 11 3 0 8 71:117 20
7. Gúta „B” 10 3 0 7 69:111 19
8. Ipari „B” 11 1 0 10 37:161 14
9. Pokrok „C” 10 0 2 8 66:114 12

Egyetemistáink
első győzelme

Megszerezte első győzelmét az extraligában
szereplő Selye János Egyetem női csapata. A
nyitrai Olimpiai Központ csapatát saját otthoná-
ban verte teljes magabiztossággal. A VK Spartak
férfi csapata szabadnapos volt. 

COP Nitra – Selye János Egyetem S.E. 0:3
(14:25, 20:25, 19:25)

Ezen a héten különösen a VK Spartak férfi
csapatára várnak nagyon nehéz mérkőzések,
hiszen előbb pénteken 18.30 órai kezdettel
hazai csarnokban mérkőzik meg trencséni el-
lenfelével (A Slovak Sport TV kamerái előtt),
majd egy nappal később, már Ólublón kell
kifutnia a pályára. Az egyetemista lányok
szombaton szabadnaposak lesznek, vasár-
nap 14.30 órai kezdettela pozsonyiPaneurópa
csapatát látják vendégül az Egyetemi Sport-
központban.

Atavalyi, szinte álomszerű idény után, ta-
lán nagyobb volt a szurkolók elvárása,

de tény, hogy ebben a bajnoki idényben az
alapszakasz negyedik helyéért is keményen
meg kell küzdenie a komáromi csapatnak.
Hogy a rájátszás előtt miért fontos az első
négy hely egyikének megszerzése, talán nem
kell bővebben kifejtenünk. A kiéleződött küz-
delem, sajnos nemcsak magában a játékban
érezhető, de a színfalak mögött is zajlanak az
események. A csapatok kétharmada rendre
tiltakozik a játékvezetés színvonala ellen, a
szövetség lényeges változásokat ígér, de-
nem történik semmi. A bírók tovább csal-
nak, a magukat „elitnek” tartó csapatok foly-
tatják alattomos játékukat, de kifelé mindenki
mosolyog, és azt a benyomást kelti, mintha
ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.
Meddig még?  

Nitra – MBK Rieker Com-therm 95:87 (22:22,
20:29, 25:12, 28:24)

Pontszerzők: Sparks 32, Frazier 17 – McElrath
Hall 22, Myles 21, Kovačevič 19, Joyner 13, Bilič
9, Stojanov 2, Szabó 1.

Az első negyed után, amely döntetlen ered-
ményt hozott, következett egy szenzációs máso-
dik, legalább is komáromi szempontból. A piros-fe-
hérek koncentráltan játszottak, és az eredmény is
kezdett kedvezően alakulni a számukra. Ettől
kezdtek eléggé idegesek lenni a nyitraiak, és ez ki-
vetítette árnyékát játékukra is. Dobásaik több eset-
ben is célt tévesztettek, ellenkezőleg, a komáromi
játékosok szinte alig hibáztak. Így a félidei pihenőre
már kilencpontos előnnyel vonulhattak az öltö-
zőbe. A harmadik negyed elején még tovább tudta
ugyan növelni előnyét a komáromi csapat, de ami
ezután kezdődött, annak vajmi kevés köze van a
sporthoz. A hazaiak mindent egy lapra feltéve al-
kalmazni kezdték „hagyományos” agresszív játé-
kukat, ami inkább hasonlított kocsmai verekedésre,

mintsem a kemény, férfias sportra. A hazaiak
63:62 re átvették a vezetést, és ez jel volt a játék-
vezetőknek is, akik nem először, és bizonyára nem
is utoljára ebben az idényben kezdték borzolni a
kedélyeket. Az utolsó negyedben, amikor a ven-
dégek négy pontra közelítettek, a bíró sporik nem
engedélyezték az időkérést Rón edzőnek, mert-
hogy, állításuk szerint a megengedett időkéréseket
már kihasználta(!?) Természetesen, ez nem volt
igaz, hiszen a mérkőzésnek van zsűri asztala,
jegyzőkönyvvezetője…Történt, mindez a legma-
gasabb szlovák bajnokságban! Az már csak hab
volt a tortán, hogy a nyitrai csarnok időmérő
órája… Egyszóval, még az idővel is manipuláltak.  

További eredmények: Handlová – Inter 65:71,
Prievidza – Svit 72:77, Sp. N. Ves – B. Bystrica
70:83. Levice – szabadnapos volt.  

MBK Rieker Com-therm – Handlová 92:72
(22:14, 29:17, 25:20, 16:21)

Pontszerzők: Kovačevič 19, Bilič 17, Šoška 13,
McElrath Hall 11, Marchyn 8, Myles és Szabó 7-7, Joy-
ner 6, Stojanov 3, Petrovský 1 – Haviar 21, Zidzik 12.

További eredmények: Svit – Levice 88:64, In-
ter – Sp. N. Ves 99:62, Prievidza – Nitra 75:60. B.
Bystrica – szabadnapos volt. 

A vendégek két nagyszerű játékosukat voltak
kénytelenek nélkülözni, Drviš és Vojtek marad-
takotthonsérülésmiatt, a hazai csapatban Kozlík
hiányzik már régebben ugyanilyen oknál fogva.
Mindezek ellenére, Rón edző ezen a mérkőzé-
sen, többségében azoknak a játékosoknak adott
lehetőséget, akik nagyobbrészt a kispadon fog-
lalnak helyet. Ahogy az később kiderült, jó húzás
volt ez az edző részéről, mert a hazai csapat
egyre csak növelte előnyét, és már a találkozó fe-
lénél világos volt, hogy a vendégeknek esélyük
sincs meglepetés okozására. Az utolsó negyed
második percében már 28 pontos különbséggel
vezettek a piros-fehérek (81:53), és tudat alatt
már az öltözőben jártak, amikor a vendégek úgy-

ahogy kozmetikázni tudták még vereségük
arányát. 

További eredmények: Svit – Levice 88:64, In-
ter – Sp. N. Ves 99:62, Prievidza – Nitra 75:60. B.
Bystrica – szabadnapos volt. 

Szerdán a sereghajtó Igló csarnokában mu-
tatkozik be a komáromi csapat, majd szomba-
ton szabadnapos lesz.

Éles küzdelem a negyedik helyért

RöplabdaAsztalitenisz

Magabiztos Pokrok "B" vezetés

Siniša Bilič (fehérben) 17 ponttal járult hozzá
csapata magabiztos győzelméhez (Komárom –
Handlová 92:72) Fotó: Molnár Mónika
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Birkózás

A 68 éves Győrfi György, a ma is teljes gőzzel
dolgozó edző, egykori ökölvívó, az 50-es években
találkozott először az ökölvívással. „Az időseb-
bek még talán emlékeznek Egyházi Jánosra, a ki-
váló bunyósra, később edzőre. Nos, ő nálunk la-
kott albérletben, és én, mint 13 éves srác, tőle hal-
lottam először az ökölvívásról. Súlyleadás, jobb
horog, balegyenes, és még ki tudja hány szakki-
fejezés hagyta el gyakorta a száját, hiszen mindig
az ökölvívásról beszélt. A megszállottja volt” –
emlékezik vissza a kezdetek kezdetére. Aztán
1959 őszén először látogatott el a komáromi ifjú-
sági csapat edzésére. És, azóta forog a kerék,
szinte egy percre nem áll meg. 1962-ben a klub-
hoz érkezett Jády Károly, aki akkor még aktív
ökölvívó volt, de nem sokkal később már az edzői
teendőket is ellátta. A komáromi ökölvívás leg-
szebb és legsikeresebb időszaka kezdődött el ép-
pen az ő irányítása alatt… Olyan bunyósok öltöt-
ték magukra a komáromi mezt akkor, mint Ko-
vács Tibor, Otyepka József, Szenkó Jenő, Pintér
Pál, Galis András, Čiliak László és a többiek. A
klubban nagy figyelmet szenteltek az utánpótlás
nevelésének, többen a komáromi srácok közül
tagjai voltak a korosztályos válogatottnak, Győrfi
György is.  „Az NDK-ban kétszer mérkőztünk meg
az akkori keletnémet válogatottal, és bár mindkét
mérkőzésemet elveszítettem az NDK-s bajnokkal
szemben, csapatban mégis mi voltunk a jobbak,

mert mindkét mérkőzésünket 12:8 arányban meg-
nyertük” – mondja el a Spartak Komárom mai ve-
zetőedzője.

Győrfi György 1965-ben kapta meg katonai be-
hívóját, az akkori csehszlovák élvonal kétségkívül
legjobb katonai csapatához, a Kroměříž-i Duklá-
hoz. Nem ment egyedül Komáromból, hiszen Sár-
közi János, később háromszoros csehszlovák baj-
nok és Kovács Sándor, később ötszörös csehszlo-
vák bajnok is a Dukla színeiben értek be igazi
nagy személyiségeivé az ökölvívásnak. 1967-ben
Kroměřížből Olomoucba helyezték át a katonai
ökölvívó klubot, így a katonai szolgálat utolsó
négy hónapját már ott bunyózta végig. 

Katonaéveinek letöltése után még egy évig a
komáromi Spartak csapatában űzte kedvenc
sportját, majd néhány éves kihagyás következett.
Családot alapított, és nekilátott a családi fészek
felépítésének. Persze, akkor is rendszeres láto-
gatója volt az ökölvívó eseményeknek, de aktivi-
tása lényegesen alábbhagyott, hiszen a családot,
annak bebiztosítását helyezte mindenek fölé. De
aki már egyszer belekóstolt a sport igazi légkö-
rébe, aki az évek múlásával is érezte az öltöző jel-
legzetes szagát, aki annyi felejthetetlen élményt
köszönhet a sportnak… 

Edzői pályafutását 1973-ban kezdte, mi sem
természetesebb, a Spartak Testnevelési Egyesü-
let ökölvívó szakosztályánál. Ez azonban mind-

össze csak fél évig tartott, mert az éppen meg-
alakuló kikötői klub, az akkori ČSPD – Prístav
S.E. hívta soraiba. Ez a klub kizárólag az után-
pótlással foglalkozott, versenyzőinek zöme elérve
a felnőtt korosztályt, többnyire a Spartaknál foly-
tatta pályafutását. Amikor a 80-as években a
Spartak vezetősége leváltotta Jády Károlyt edzői
posztjáról, Győrfi Györgyöt kérte fel a csapat ve-
zetésére, pontosabban megmentésére a
csehszlovák ligában. Ehhez egy rövid sztorit is el-
mondott, amely akkor is, de ma is mosolyt idéz
elő: „A csapat megmentése az I. ligában sikerült,
de ahhoz gyorsan erősíteni is kellett. Felhívtam az
akkori bajnokcsapat, Ústí nad Labem edzőjét, jó
barátomat, és kértem, két ökölvívóval segítsen ki.
Két nap múlva a srácok jelentkeztek Komárom-
ban. Broczky László kedves barátom, a Spartak
Testnevelési Egyesület akkori vezető titkára a fe-
jét fogta, majd nevetve mondta: Nem hiszek a
szemeimnek. Én már három hónapja tárgyalok
egy közeli község tehetséges játékosával labda-
rúgó csapatunkba, de eddig eredmény nélkül.
Erre, te felveszed a telefont, és két nap múlva, két
első ligás bunyós jelentkezik játékra Ústíból...”  

KÖNyV KÉSzül A KOMáROMI 
ÖKÖlVíVáS MÚlTJáRól

Teljesítve feladatát, visszatért a kikötői klubhoz,
ahol addig 18 évet töltött el. A klub azonban nem-
sokára megszűnt létezni, így végleg leragadt a
Spartaknál, amelyet a kikötői klubban végzett te-
vékenysége alatt is sajátjának tekintett, hiszen a
kezdetektől minden ehhez a klubhoz kötötte. Ismét
az I. ligás csapat edzője lett, de már véglegesített
megbízatással. A sok mérkőzés közül, amelyek
általában teltházasok voltak, nagyon boldogan
emlékszik vissza az egyik, éppen Ústí nad Labem
elleni összecsapásra. „Hazai csarnokban fogadtuk
az ország kétségkívül legjobb csapatát, melynek
soraiban hat komáromi bunyós is szorítóba lé-
pett. A mérkőzést óriási buzdítás mellett 12:8
arányban megnyertük, másnap az országos lapok
többsége azzal a címmel hozta le a mérkőzés
beszámolóját, hogy Komárom megverte Komáro-
mot.”   

Pályafutása során megannyi országos bajnokot
és válogatott ökölvívót edzett, köztük olyan nevek
is szerepeltek, mint Ambrus Ferenc, Čiliak László
és az egyszeres ifjúsági és hétszeres felnőtt or-

Régiónk sportjának egyéniségei

Győrfi György
szágos bajnok, Ferenczi József, akit a komáromiak in-
kább „Pulyka” becenéven ismernek. Edzette a váloga-
tottat is, amellyel járt Észak - Koreában és Grúziában
is egyaránt. A profi ringben is sikeres volt edzőként, hi-
szen Sárközi Andrzej „Cápa” személyében kis-világ-
bajnokot is felnevelt. Volt időszak, amikor az országos
egyéni bajnokságon hat aranyérmet szereztek a ko-
máromi bunyósok, köztük Győrfi György fia, Roderik is,
aki ma a komáromi klub elnöke. Ő és édesapja veze-
tése alatt, persze több lelkes segítő aktív bevonásával,
a komáromi Spartak csapata zsinórban háromszor
nyerte meg a közép-európai csapatbajnokságot, de eb-
ben az idényben is nagy eséllyel vágott neki a küzde-
lemsorozatnak. Az utóbbi tíz esztendőben azoknak a
hölgyeknek a száma is egyre növekszik, akik a szorí-
tóban próbálnak meg bizonyítani. Sőt, Komáromnak
már országos bajnoka is van Koczkás Tünde szemé-
lyében, de az ezüstérmes Mészáros Adrianna is egyre
jobb teljesítményeket nyújt. 

„Nagyon nehéz ma Komáromban ezt a sportágat
fenntartani, és bár ma is vannak tehetségek bőven, a
felnőtt csapatban nem tudjuk megtartani a versenyző-
ket. Itt van példának Rajkó René, aki Pozsonyban dol-
gozik, pedig ha itthon tudnánk neki 500 €-t adni, ma is
válogatott lenne. Így elveszik egy nagy tehetség. A há-
rom Euroliga győzelmünkhöz a város egy centtel nem
járult hozzá, lelkes támogatóinknak és a fizető nézők-
nek köszönhetjük csak a segítséget. Nehéz ilyen kö-
rülmények között sportot csinálni, de mi küzdünk to-
vább, mert mindenképpen szeretnénk biztosítani a ko-
máromi ökölvívás folytonosságát. Talán, majd egyszer
minden megváltozik, és újra komáromi bunyósokról fog
szólni az ország ökölvívó sportja úgy, mint hajdanán” –
mondja zárásként Győrfi György.

Győrfi György az interjú folyamán nem szívesen
sorolt neveket attól tartva, hogy valakit elfelejt meg-
említeni, és abból bizony akár félreértések is szü-
lethetnek. Ezen a héten találkozik a komáromi ököl-
vívást felölelő publikáció szerkesztőbizottsága,
amely pontosítja a rendelkezésre álló adatokat. Ter-
mészetesen, szívesen fogad minden visszaemlé-
kezést és fotódokumentációt, hogy a publikáció a
lehető leghűbb képet adja majd a komáromi ököl-
vívás 76 éves múltjáról. A könyv foglalkozni fog va-
lamennyi komáromi klub történetével, függetlenül
attól, hogy az még fejt-e ki tevékenységet, vagy
sem. A szerkesztőbizottság ülése után tájékoztatni
fogjuk olvasóinkat, hol és mikor találkozhatnak a
publikációt összeállító személyekkel.

A Szlovák-Morva ifjúsági bajnokság komáromi győztesei balról jobbra: Győrfi György, Sárközi János
és Kovács Sándor   (a felvétel 1963-ban Besztercebányán készült)  

Az utóbbi időben egyre több embert kezd foglalkoztatni a komáromi
ökölvívás múltja. Az 1938-ban alakult klub a II. világháború után kezdte

élni igazi aranykorát, és tulajdonképpen a hajógyár fellendülésével ará-
nyosan növekedett annak színvonala is. Talán szimbolikus összefüggés is
lehetne, hogy sorozatunk újabb vendége, éppen azokban az időkben látta
meg a napvilágot. 

Ilyenkor év elején az egyes
klubok (is) megvonják ta-

valyi mérlegüket, tükröt ál-
lítva egész éves munkájuk-
nak. A Madari Birkózó Klub
már huzamosabb ideje nagy-
szerű eredményekről adhat
számot, pedig a teljes meg-
elégedettség szinte ismeret-
len fogalom az edzők és ver-
senyzők számára. A 2013-as
esztendőben azonban mégis
nagyon sok kellemes meg-
lepetéssel szolgáltak a klub
versenyzői, mint ahogy az a
klubvezetés értékeléséből is
egyértelműen kitűnik.

A klub versenyzői az érté-
kelt esztendőben 93 éremmel
gazdagították éremgyűjtemé-
nyüket. Ezek közül is kima-
gaslik három versenyzőjük-
nek a teljesítménye, így nem
csoda, hogy a klubvezetés ér-
tékelésében éppen őket
emelte ki mint a klub legsike-
resebb versenyzőit, de példa-
képül is állította őket az
egyébként munkájukat lelkiis-
meretesen végző tehetségek
elé. A sikerekhez természe-
tesen nagyban hozzájárultak
a klub edzői, Kohút Milán,
Sluka István és Kovács
lászló is, akik az egész év
folyamán fáradtságot és
egyéb áldozatokat nem is-

merve végezték felelősség-
teljes munkájukat.

A klub legsikeresebb ver-
senyzői a 2013-as eszten-
dőben:

Sluka István (57 kg) – kö-
töttfogásban és szabadfogás-
ban is országos bajnoki címet
szerzett a fiatalabb diákok ka-
tegóriájában.

Brand Alex (38 kg) – úgy-
szintén mindkét fogásnemben
országos bajnok lett az idő-
sebb diákok kategóriájában.

Papp lajos (85 kg) – Ka-
dett országos bajnok kötöttfo-
gásban, szabadfogásban
bronzérmet szerzett. A kötött-
fogású Európa-bajnokságon a

9., a világbajnokságon a 16.
helyet szerezte meg.  

Ezek a remek sportolók
nemcsak maguk, de klubjuk
és nem utolsósorban közsé-
gük jó hírnevét is öregbítették
azokon a hazai és nemzetközi
versenyeken, amelyeken az
elmúlt évben részt vettek. A
madari birkózókat ugyanis
nagy előszeretettel és egyre
gyakrabban hívják meg nagy-
szabású nemzetközi verse-
nyekre, amit csak és kizárólag
jó teljesítményekkel lehetett ki-
érdemelni. Az előző év ered-
ményei is mutatják, hogy na-
gyon jó úton halad a madari
birkózás.   

nagyon jó úton haladnak a madariak 

Balról jobbra: Kohút Milán – vezetőedző, Sluka István, Brand Alex,
mögötte Sluka István – edző, Papp Lajos, Kovács László – edző.
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Adója két százalékát…
Kedves Szülők!

Sajnos, sok kis srácot látok Komáromban
céltalanul bolyongani, a lakótelepeken, a par-
kok padjain üldögélni. Talán azon elmélked-
nek, mit is kezdjenek szabadidejükkel.

Szeretnék Önök, hogy:
- gyermekük egészséges legyen?
- önmaguknak és Önöknek szülőknek 

örömöt szerezzenek?
- gyermekük értelemteljesen használja ki

szabadidejét? 
- felejthetetlen élményekben legyen része

gyermeküknek?
ugye, nem szeretnék, hogy:
- gyermekük ideje nagy részét orvosoknál

töltse,
- céltalanul bolyongjon az utcán,

- túlsúlyos legyen,
- dohányozzon és kábítószerezzen? 
Ha a kérdések első részére igennel, a má-

sodikra nemmel válaszoltak, akkor kérjük,
adójuk két százalékát utalják a Spartacus Bir-
kózó Klub számlájára, és mi megígérjük,

hogy az átutalt pénzt utolsó centig a gyer-
mekek sportra való nevelésébe fektetjük be. 

Megtanítjuk a sport szeretetére, az ellenfelek
tisztelésére, fegyelemre, kitartásra és az
egészséges életmódra. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a befektetett
pénz sokszorosan megtérül, aminek végső
produktuma egy egészséges, életerős, sport-
szerető fiatal generáció lesz. 

Bízom abban, hogy klubunk hosszú évek
óta tartó eredményessége hazai és nemzet-
közi porondon egyaránt, meggyőző érv a fen-
tiekre. Támogatásukat ezért előre is köszön-
jük, és várjuk gyermekeiket tornatermünkbe!    

JuDr. Kúr Károly,
a Spartacus BK elnöke
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

A TLSZ ELNöKÉNEK KUPÁjA 
1. NASZVAD

A csapatokat három csoportba
osztották be, csoportokon belül min-
denki mindenkivel megküzdött. Az
elnöki kupa megérdemelten vándo-
rolt Naszvadra, melynek edzője nem
más, mint a naszvadi felnőtt csapat
legsikeresebb játékosa, Molnár At-
tila.

Eredmények:
„A” csoport
Hetény – Naszvad 0:3
Naszvad – Ímely 2:1
Hetény – Ímely 0:2
„B” csoport
Izsa – Bátorkeszi 1:0
Marcelháza – Bátorkeszi 0:0
Marcelháza – Izsa 2:0
„C” csoport
Búcs – Ekel 1:0
Lakszakállas – Búcs 1:1
Lakszakállas – Ekel 3:0
A 7.-9. helyért:
Hetény – Ekel 0:2
Bátorkeszi – Ekel 0:0
Hetény – Bátorkeszi 0:1
A 4.-6. helyért: 
Ímely – Búcs 0:0
Izsa – Búcs 0:2
Ímely – Izsa 1:0
Az 1.-3. helyért:  
Naszvad – Lakszakállas 1:0

Marcelháza – Lakszakállas 0:0
Marcelháza – Naszvad 0:0

A torna végeredménye: 1. Nasz-
vad 2. Marcelháza 3. Lakszakállas 4.
Búcs 5. Ímely 6. Izsa 7. Ekel 8. Bá-
torkeszi 9. Hetény.

Sajnos, Ógyalla és Nemesócsa
csapatai nem vettek részt a tornán. 

A torna gólkirálya: Csonka Kevin
(Lakszakállas)

A torna legjobb kapusa: Vrábel
Krisztián (Naszvad)

A torna legjobb játékosa: Hencz
Kornél (Marcelháza – 9 éves)

A DyNAMO ŐRSÚjfALU TORNÁjA 
1. LAKSZAKÁLLAS 

Eredmények:
Őrsújfalu – Tany 3:1
Lakszakállas – Keszegfalva 5:0
Őrsújfalu – Lakszakállas 0:7
Keszegfalva – Tany 1:2
Őrsújfalu – Keszegfalva 1:3
Lakszakállas – Tany 5:0

A torna végeredménye:

1. lakszakállas 3 3 0 0 17:0 9

2. Keszegfalva 3 1 0 2 4:8 3

3. Őrsújfalu 3 1 0 2 4:11 3

4. Tany 3 1 0 2 3:9 3

A torna gólkirálya: Császár (Lak-
szakállas)

A torna legjobb kapusa: Bartal
(Lakszakállas)

KfC U11 (GALÁNTA CUP) – 2. HELy  
Az 5 csapat részvételével meg-

rendezett tornán remekül szerepel-
tek uzola István és Szakács Ró-
bert edzők védencei. A torna leg-
jobb kapusának a komáromi Ma-
gyarics ákost hirdették ki.

KfC U11 (DÉL-KOMÁROM) – 2. HELy 
Egy nappal a galántai torna után

ruccantak át a város déli részébe a
lila-tehetségek, és remek teljesít-
ményt nyújtva, ismét a döntőig jutot-
tak. A torna gólkirálya a KFC-s Cso-
mor áron lett. 

KfC U13 (POZSONy) – 3. HELy 
Tíz csapat részvételével rendez-

tek tornát Pozsonyban, amelyre a
KFC korosztályos csapata is meghí-
vást kapott. Csoportjából három győ-
zelemmel jutott be az elődöntőbe,
ahol a későbbi ezüstérmes Domino
csapatától ugyan vereséget szenve-
dett, de a harmadik helyért kemé-
nyen megküzdöttek a fiúk.

Csoporteredmények:
KFC – ViOn Aranyosmarót 3:1
KFC – Petržalka 2:1
KFC – Karlova Ves 3:0

Az elődöntőben:
KFC – Domino 1:2

A 3. helyért: 
KFC – Dunajská Lužná 2:2 
(büntetőkkel 3:2)

Diák labdarúgótornák futószalagon  
Atéli időszakban sorra zajlanak a diák teremtornák, ami többek közt

arra is enged következtetni, hogy a klubokban egyre több figyelmet
szentelnek az utánpótlás nevelésének. A TlSz ebben az évben már az
előkészítő csoportoknak is megszervezte a téli teremtornát, amelyen
régiónk tehetségei a TlSz elnökének Kupájáért küzdöttek meg. A tor-
nának az ímelyi sportcsarnok adott otthont. Az Őrsújfalui Dynamo a
szülőkkel karöltve nagyszabású tornát szervezett a diákoknak, amelyet
a csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportközpontban rendeztek meg. A
KFC u11 és u13 csapatai több fronton is megküzdöttek, és valamennyi
tornáról éremmel tértek haza. Egy szó, mint száz, érezhető a tehetsé-
gekkel való nagyobb törődés régiónkban, aminek remélhetőleg kellő
időben meg is lesz az eredménye. Valamennyi torna kapcsán külön kö-
szönetet kell mondani a szülőknek, akik átvéve gyermekeik lelkese-
dését, nagy segítséget nyújtottak az egyes tornák megszervezésében. 

KFC u11

lakszakállas

Czanik Károly Emléktorna
Ezen a szombaton a csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportközpontban,

a KFC egykori, gyerkőcök által nagyon kedvelt edzőjére, Czanik Károlyra
emlékeznek a KFC U11 játékosai, edzői és a szülők, de a labdarúgás va-
lamennyi szerelmese egyaránt. Az ő tiszteletére megrendezett nemzetközi
tornára 8 csapat kapott meghívást, amelyeket két csoportba soroltak be a
szervezők.  

„A” csoport
KFC „A”
Galánta
Somorja
Tatabánya  

„B” csoport
KFC „B”
Nagymegyer
Vágsellye
FK 2007 Dunaszerdahely

A torna reggel 9 órakor veszi kezdetét, a szervezők szeretettel várják a
szurkolókat.


