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Karva

Januártól a törvény szerint dolgozni kell a szociális segélyre jogo-
sultaknak, ám a gyakorlatban ez még sincs így. Jelen pillanatban

ugyanis sem az önkormányzatoknak, sem a szociális ügyi hivataloknak
nincs elég emberük arra, hogy munkát adjanak a segélyen élőknek, és
koordinálják a folyamatot. Ezért aktivációs központokat hoznak létre.
A polgármesterek viszont attól tartanak, ez sem oldja meg a problémát,
s csak újabb terheket rónak az önkormányzatokra.

Folytatás a 3. oldalon

Súlyosbították az ítéletét
Három évvel és 4 hónappal súlyosbította az első fokon kettős gyilkossággal

és magánlaksértéssel húsz évre elítélt vádlott Jozef Hrádel (39) börtönbün-
tetését múlt héten, szerdán a Besztercebányai Törvényszék.

Folytatás a 3. oldalon

Részletek a 2. oldalon

A meleg tél nagy bajt is okozhat
Eddig még nem volt igazi

tél, s az új év is enyhe ja-
nuárt hozott. A mezőgazda-
ságban ennek megvannak a
hátrányai. Komoly károkat
okozhat az, hogy a növé-
nyek nem jutnak elegendő
csapadékhoz, valamint fagy
híján a kártevők is jól átvé-
szelik a telet, ami a termést
fenyegeti.

Folytatás a 6. oldalon

A polgármestereknek kétségeik vannak

Illegálisan átalakított lő-
fegyvereket, lőszert és ma-

rihuánát is lefoglaltak a ko-
máromi rendőrök múlt szer-
dán, egy karvai nyaralóban
tartott házkutatás során. A
39 éves párkányi tulajdonost
ráadásul többrendbeli testi
sértéssel is gyanúsítják.

Folytatás a 2. oldalon

Lőfegyvereket és 
marihuánát találtak

Ismét megye-
székhely lehetne
Komárom?!

Komárom: Sártenger 
az iskola előtt

Részletek a 6. oldalon
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Ősz elején, szeptember 23-án újfajta
10 eurós kerül forgalomba, a bank-

jegy kinézetét múlt hétfőn hozta nyilvá-
nosságra az Európai Központi Bank
(ECB). Hasonlít az eddigi bankóra, ame-
lyet 2002-ben bocsátottak ki. 

Az új papírpénz eredetiségét könnyű lesz
felismerni tapintással, hajlítással, elfordításá-
val. Európa hologramja és vízjele mellett sma-
ragdszámot is tartalmaz, amely meghajlítva
smaragdzöldről sötétkék színre vált. Emellett
védőréteggel is bevonják a bankjegyet, amely
ennek köszönhetően ellenállóbb lesz a külső
behatásokkal szemben. Jobb és bal oldalán
rövid vonalak is találhatóak, melyek a látás-
károsultakat hivatottak segíteni.

Az ECB fokozatosan az összes euró-
bankjegyet megújítja és lecseréli, elsősor-
ban biztonsági okokból: az új bankókat jóval
nehezebb lesz hamisítani. Az új sorozat első
tagját, az 5 euróst tavaly májusban mutatták

be Pozsonyban. Az új papírpénzek párhu-
zamosan lesznek kereskedelmi forgalomban
a régi bankókkal, utóbbiakat pedig fokozato-
san kivonják a forgalomból. Azt egyelőre
nem tudni, hogy mikor veszítik el érvényes-
ségüket a régebbi típusú bankjegyek, ennek
időpontját évekkel korábban bejelentik majd,
s azokat a központi bankokban időkorlát nél-
kül be lehet majd váltani. Az euróbankje-
gyek kiadása az ECB hatáskörébe tartozik,
az érméket pedig a tagállamok saját elkép-
zelésük szerint alakíthatják. (d)

Hamarosan jön az új 10 eurós

Folytatás az 1. oldalról
Jozef Hrádel tavaly februárban követte el bor-

zalmas tettét, az egykori komáromi rendőr hu-
zamosabb ideje már haragban volt a szom-
szédjaival, telekvitáik voltak, majd tavaly február
12-én hidegvérrel megölte a házaspárt, Š. Annát
(† 68) és Š. Milánt († 67). 

Hrádel a brutális gyilkosság előtt feddhetetlen
életet élt. Korábban elit rendőrként és politikusok
testőreként dolgozott. A pszichiáterek szerint át-
lagon felüli az intelligenciája és teljes mértékben
tisztában van a tettei következményével. 

-ga-, fotó: cas.sk

Súlyosbították az ítéletét

Folytatás az 1. oldalról
Az ősz folyamán gyors tempóban

módosították az anyagi szükség-
helyzetről szóló törvényt, mely elő-
írja, hogy a 61,60 euró szociális alap-
segélyben (dávka v hmotnej núdzi)
részesülők havonta 32 órányi köz-
munkát végezzenek. Ha valaki el-
utasítja a felajánlott munkát, meg-
vonják tőle a segélyt. Ha viszont
nem biztosítanak számára munkát,
nem kell dolgoznia. A munkaközve-
títést a hamarosan megalakuló akti-
vációs központok vállalják majd ma-
gukra.

Jana Lukáčová, a munka-, szociá-
lis és családügyi központ illetékese
lapunkkal közölte, fél éven belül or-
szágszerte összesen 46 aktivációs
központot hoznak létre a járási szo-
ciális hivatalok mellett. Elmondása
szerint az egyes központok fokoza-
tosan kezdik meg munkájukat, és jú-
lius 1-ig mindnek működnie kell.
Összesen 840 koordinátort képez-

nek ki a program keretében, melynek
elindítása 9 millió euróba kerül.

A komáromi szociális hivatal akti-
vációs központja már februárban
megkezdheti működését, összesen
19 alkalmazottal. Napokon belül
megkezdődik a koordinátorok kivá-
lasztása – tájékoztatta a Deltát Alena
Grossová, a hivatal titkárságának
munkatársa. Kérdésünkre elmondta,
járásunkban nagyjából 3 ezer em-
bert érint az új törvény, közülük több
mint ezren Komáromban élnek. 

A koordinátorok egyik feladata

lesz, hogy felvegyék a kapcsolatot
az önkormányzatokkal, illetve mind-
azon szervezetekkel, amelyek köz-
hasznú tevékenységet folytatnak. Az
aktivációs központok munkatársai
foglalkoznak majd a segélyben ré-
szesülő emberekkel, s feltérképezik,
hogy milyen munkára alkalmasak.
Az országos szociális központ tájé-
koztatása szerint a koordinátoroknak
kell majd felügyelni azt is, hogy az
érintettek valóban elvégzik a rájuk
bízott közhasznú munkát, s vezet-
niük kell a nyilvántartást is.

A polgármestereknek 
kétségeik vannak

Úgy tűnhet, az aktivációs közpon-
tok felállításával minden megoldó-
dik, azonban a községeknek kétsé-
geik vannak. Több polgármester is
úgy vélte, a koordinátorok száma – a
Komáromi járásban 19 hivatalnok –
messze nem elég arra, hogy mind-
ezen feladatokat ellássák.

Domin István, Izsa polgármestere
megkeresésünkre kifejtette, bár el-
viekben egyetért azzal, hogy a se-
gélyben részesülők végezzenek
közhasznú tevékenységet, mégis
attól tart, hogy ennek megvalósí-
tása végül a községeket fogja ter-
helni még egy plusz feladattal, s
erre nincs kapacitásuk. Elmondta, a
szociális segélyben részesülők az
önkormányzatokon fogják számon-
kérni a közmunkát, s tőlük fogják
követelni annak bebiztosítását. Hoz-
záfűzte, a falu körül egyébként akad

tennivaló, s minden rászorulónak
tudnak munkát találni.

Banai Tóth Pál dunamocsi pol-
gármester is hasonlóképpen véle-
kedett. Emlékeztetett, december 20-
án már lezajlott egy tanácskozás,
melyen a járás polgármesterei és a
szociális hivatal illetékesei egyez-
tettek a kérdésről, s itt is elhang-
zott, hogy csak Komárom városban
több mint ezer embert érint az új
törvény. Úgy vélte, az aktivációs
központok 19 koordinátora kevés,
ennyien nem tudják majd megszer-
vezni és lebonyolítani a közmunka
elvégzésével kapcsolatos teendő-
ket a járás összes településén.
Megjegyezte, az aktivációs munkák
keretében eddig is végeztek önkén-
tes munkát a községben, s bár a
többség hasznosan dolgozott, né-
hány esetben előfordultak problé-
mák, például munkaeszközök meg-
rongálása, eltűnése. Ezért nemcsak
a nyilvántartásra, megfelelő mun-
kakörülményekre, eszközök és
szerszámok biztosítására kellene fi-
gyelni, hanem arra is, hogy az
egész munkafolyamatot felügyelje
valaki. Hozzátette, eddig 40-en vé-
geztek önkéntes munkát a faluban,
mostantól 90 embernek kell majd
munkát adniuk.

A Szlovákiai Városok és Falvak
Szövetségének (ZMOS) alelnöke,
Jozef Turčány is azt hangsúlyozta,
hogy az államnak sokkal hatéko-
nyabb segítséget kell nyújtania, mint
tette ezt eddig, s elsősorban az ak-

tivációs központok koordinátorainak
kell irányítani és felügyelni az új köz-
munka-programot.

Alapítványok, egyházak, 
civil szervezetek is ajánlhat-

nak fel munkát
Közhasznú munkalehetőséget el-

sősorban önkormányzatok, illetve
az általuk működtetett járulékos
szervezetek ajánlhatnak fel, de akár
polgári társulások, iskolák, alapít-
ványok, egyházak, kórházak és szo-
ciális intézmények is jelezhetik az
aktivációs központoknak, hogy be-
kapcsolódnának a programba.
Olyan közhasznú tevékenységekről
lehet szó, mint például parkok, köz-
területek, tanintézmények udvarai-
nak rendbentartása, takarítása, hó-
eltakarítás, járdajavítás, kulturális
és sportrendezvények megvalósítá-
sában való részvétel, temetők taka-
rítása, illegális szemétlerakatok fel-
számolása vagy éppen emlékhe-
lyek rendbetétele.

Történtek tehát lépések annak ér-
dekében, hogy érvényt szerezze-
nek az új törvénynek, ám az is elő-
fordulhat, hogy a jogszabályt végül
eltörlik. Az ellenzék ugyanis megtá-
madta azt az Alkotmánybíróságon,
mivel szerintük kényszermunka be-
vezetéséről van szó. Jana Dubov-
cová emberi jogi biztos is diszkrimi-
natívnak és alkotmányellenesnek
tartja a törvénymódosítást.

(csaba ádám)
Fotó: net

Dolgozni kell a segélyért. De hogyan?

Kiegészítő támogatás a családi pótlékhoz 
– pontosítás

Idei 2. számunkban többek között arról írtunk, hogy 2014-ben milyen új-
donságok lesznek a családtámogatások és szociális juttatások terén. A
komáromi szociális ügyi hivatal felhívta a figyelmünket arra, hogy a csa-
ládi pótlékhoz kapcsolódó, havi 11,02 eurós kiegészítő támogatás (prí-
platok k prídavku na dieťa) esetében több feltételnek kell megfelelni.

Amellett, hogy természetesen jogosult a családi pótlékra, a kiegésztő
támogatást csak az igényelheti, aki nem folytathat jövedelemszerző te-
vékenységet, nem érvényesíti az adóbónuszt, továbbá vagy öregségi,
vagy korkedvezményes, vagy rokkantsági nyugdíjat kap, vagy gondozási
támogatásban részesül (ez utóbbi feltétel februártól lesz hatályos). A fel-
tételek teljesülését az eltartott gyermekkel egy háztartásban élő másik fel-
nőtt személy esetében (másik szülő, nevelőszülő, szülő házastársa) is
vizsgálják. Részletesebb tájékoztatás a hivatalban kérhető.

Folytatás az 1. oldalról
A gyanú szerint a középkorú férfi tavaly október óta

marihuánával látott el két másik személyt. Nyaralójá-
ban egy sörétes lőszer kilövésére alkalmas, házilag át-
alakított légpuskát, továbbá egy másik, otthon barká-
csolt lőfegyvert találtak. A fegyverekbe való lőszereket is
lefoglaltak.

A rendőrök számára nem volt ismeretlen a férfi, ugyanis ko-
rábban már rátámadt 64 éves apjára, akinek 1 hónapon túl gyógyuló sérüléseket okozott.
Egy másik esetben ok nélkül bántalmazott egy 50 éves karvai férfit, aki az erdőben gom-
bászott, s a támadás nyomán elvesztette eszméletét. Az esés következtében agyrázkódást,
bordatöréseket és arcsérülést szenvedett.

A férfi ellen kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkezés és fegyverkereskedelem, továbbá
testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást. (cs)

Népszavazási kezdeményezést
indított útjára Simon Zsolt, a

Híd alelnöke a megyerendszer
megreformálásáért. A jelenlegi
rendszer szerinte rossz, Fico 3+1
megyés rendszere pedig még
rosszabb. Az ő elképzelése sze-
rint lehetne 18 megye, melyben
helyet kaphatna a Duna menti és
a Gömöri megye is.

Simon Zsolt a múlt héten találko-
zóra hívta a rimaszombati régió pol-
gármestereit, hogy velük is egyez-
tetve indítsa útjára a népszavazási
petíciót. A jelenlevők – 62 polgár-
mester - mindnyájan támogatták az
indítványt, így elkezdődött az aláírá-
sok gyűjtése.

„A jelenlegi nyolc megyés rend-
szer szerintem nem vált be, és a
3+1-es megyerendszer, mellyel Fico

kokettál, a hatalom központosításá-
hoz vezetne. Mindenképp történelmi
alapokra kell helyezni a rendszert és
az általam elképzelt 18 megye köze-
lebb állna az emberekhez, hatéko-
nyabban működhetne a regionális
politika és csökkenhetnének a régi-
ókon belüli különbségek“ – mondta
lapunknak a politikus.

Simon Zsolt határozottan leszö-
gezte: a kezdeményezés, bár a Híd
programjának is része, tőle ered, és
nincs, s nem is lesz pártpolitikai vo-
natkozása, teljesen független. A pol-
gármesteri találkozón gyakorlatilag
minden párt polgármesterei jelen
voltak.

A petíciós íveken hat kérdés talál-
ható. Az első kérdés a megyék fel-
osztásával foglalkozik. Az elképze-
lés szerint lenne Duna menti megye
Komárom székhellyel, Bars-Hont me-
gye Léva székhellyel, Nógrád megye
Losonc székhellyel, Gömör megye
Rimaszombat székhellyel, Kassa
megye, Alsó-Zempléni megye Nagy-
mihály székhellyel, de ugyanígy teret
kapna Nagyszombat megye, Nyitra,
Árva, Igló, melyeknek történelmi

alapjai vannak. A következő kérdés-
ben arra kiváncsiak, hogy egyetérte-
nek-e az állampolgárok azzal, hogy
csak a megyefőnökök legyenek köz-
vetlenül választva, a képviselő-testü-
letet pedig a régiók polgármesterei
alkossák, mindenfajta díjazás nélkül.
Van olyan kérdés is, amely a válasz-
tások összevonásával foglalkozik, te-
hát egy szavazás alá vonná a megyei
önkományzati, valamint a helyi ön-
kormányzati választásokat. Egy kér-
dés pedig arról szól, egyetért-e a la-
kosság azzal, hogy a mostani járási
hivatalok hatásköreit a jövőben a me-
gyei hivatalok látnák el.

A népszavazás kiírásához 350
ezer állampolgári aláírást kell ösz-
szegyűjteni. A kezdeményező bízik
abban, hogy ezt sikerül is az év vé-
géig megtenni. Régiónként szervez-
nek majd találkozókat a polgármes-
terekkel, valamint civil szervezetek-
kel, akik aktívak a közösség éle-
tében, és be tudnak kapcsolódni a
folyamatba. 

Bővebb információt találhat a
zupy.sk, megye.sk weboldalon.

(b, szt)

Stagnáló munkanélküliség 
a komáromi régióban

Ismét megyeszékhely lehetne Komárom?!

Lőfegyvereket és 
marihuánát találtak

December hónapban 17,69 százalék volt a nyil-
vántartott állástalanok aránya a Komáromi já-

rásban. Bár az előző hónaphoz viszonyítva minimá-
lis csökkenést mértek, a környező járásokhoz vi-
szonyítva ez még mindig kiugróan magas érték.
Szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy az
utóbbi időben „kozmetikázzák“ a munkanélküliségi
adatokat, s alacsonyabb értékeket mutatnak ki.

Nem újkeletű jelenség, hogy Nyitra megye járásai kö-
zül a Komáromiban a legmagasabb a munkanélküliségi
ráta. Sőt, a járásunkban mért csaknem 18 százalékos
arány az egész délnyugati országrészben kirívóan ma-
gasnak számít: a második legmagasabb rátát a Lévai já-
rásban mérték, 13,8 százalékot. Összehasonlításkép-
pen: a Komáromi járásban ugyanannyi az állástalanok
aránya, mint például az ukrán határ mellett fekvő Nagy-
mihályiban. 

Országos szinten elvileg 0,9 százalékkal, 13,5 száza-
lékra csökkent a munkanélküliség éves szinten, azonban
szakértők rámutattak arra, hogy nyár óta – valószínűleg
a kormány nyomására – úgy változtatták meg a számo-
lás metodikáját, hogy kisebb értékek jöjjenek ki. A mun-
kanélküliségi rátát azon állástalanok figyelembevételével
számolják ki, akik azonnal képesek munkába állni, de –
és itt a trükk – ezek közé már nem sorolják bele például
az önkéntes aktivációs munkákba bekapcsolódókat. A
régi metodika szerint teljesen logikusan ők is beletartoz-
tak a nyilvántartott munkanélküliek táborába.

A munkaügyi központ decemberi adataiból kiderül, já-
rásunkban összesen 10 135 munkanélküli van, közülük
5136 nő, 4999 férfi. Az állástalanok között több mint 3
ezer fő legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, 6
és fél ezernél többen vannak a középiskolát, gimnáziu-
mot végzettek, míg 416-an felsőfokú diplomájuk ellenére
is a munkanélküliek táborát gyarapítják.

(cs)



Aközelmúltban többen panasz-
kodtak arra, hogy borzalmas

állapotban van a Kassai utcai la-
kótelepen található iskola előtti
útszakasz. Kátyúk, óriási tócsák,
egy kis eső után pedig valódi sár-
tenger fogadja az arrajárót, száraz
lábbal lehetetlen megközelíteni a
tanintézmények épületeit. A prob-
léma megoldása komoly eurótíz-
ezrekbe kerülne, melyre a képvi-
selőknek is rá kellene bólintaniuk.

A Kassai utcai panelházak által
körbezárt területen jelenleg a ma-
gyar tannyelvű speciális alapiskola
működik, továbbá a Munka utcai is-
kola elsős tantermei is az itt talál-
ható egyik épületben kaptak helyet.
Szülők, tanárok is háborogtak a kö-
zösségi hálón amiatt, hogy az iskola
kapuját nemhogy gyalog, de még
autóval sem lehet normális módon
megközelíteni. Esős időben úszik a
bekötőút, ha épp nem esik, bokáig ér
a sár, a kátyúkról nem is beszélve –
sorolták a panaszosok.

Egy olvasónk is felhívta a figyel-
met arra, hogy az iskola előtti útsza-
kasz borzalmas állapotban van, sőt,
a környékbeli bekötőutak, parkolók
is. Megjegyezte, 2010 első felében
kérvényezték, hogy a blokkok előtti
parkolókat szórják fel kaviccsal, de
ez nem történt meg „Én elhiszem, és
megértem, hogy kell mászófal, ke-
rékpárút stb. De azért ezt a problé-
mát is meg kellene már végre oldani,
mert itt is emberek laknak, akik szin-
tén igénylik az emberléptékű, szép
környezetet, pontosan úgy, mint vá-
rosunk lakosainak többsége, akik
sármentes, leaszfaltozott utaknak,
kikövezett parkolóknak örülhetnek!“ -
írta olvasónk.

Az üggyel kapcsolatban megke-
restük a városi hivatalt. Králik Ró-
bert szóvivő hangsúlyozta, hasonló
problémák nemcsak a Kassai utca
környékén, hanem a város más te-
rületein is megoldásra várnak. A
konkrét ügyről elmondta, a komplex

megoldás egy átfogó revitalizációs
terv megvalósítása lenne, amely
megoldaná a vízelvezetést, a parko-
lók megfelelő számát, és a zöldöve-
zet szakmailag kívánatos és arányos
megvalósítását. „Azonban ez komoly
anyagi terhet róna a városra, ami-
nek a jelen anyagi helyzetben, saját
forrásból való kivitelezése szinte el-
képzelhetetlen. A legutóbbi testületi
ülésen jóváhagyott invesztíciós keret
prioritásainak meghatározásáról az
idei első, február 20-án megtartandó
plénum hivatott dönteni, úgymond
apróra váltva a hitelkeret elköltésé-
nek mikéntjét“ - nyilatkozta lapunk-
nak.

A kérdéses bekötőút egy provizó-
rikus szakasz, mely évtizedekkel ez-
előtt csatornázás nélkül lett kiala-
kítva. A problémát az okozza, hogy a
parkolóhiány következtében a lako-
sok a füves területet kezdték el par-
kolóként használni, így egyre na-
gyobb területen gyúrták le a talaj
felső rétegét, ami túlságosan szi-
lárddá vált és immár nem képes ma-
gába szívni az esővizet, a sáros víz
így az úton gyűlik össze és áll hosz-
szú ideig. Ez a gond időlegesen el-
hárítható lenne egy kisebb beavat-
kozással, ebben az esetben az isko-
lához vezető útnál víznyelő aknákat
építenének, azaz egy mély gödröt
ásnának, melyet durva, majd apró
kőzúzalékkal töltenének fel, hogy a
víz ide folyjon el. Ez azonban csak
addig működne, amíg a sáros víz el
nem tömítené a kövek közti ürege-
ket, ami ellehetetlenítené a víz be-
szívását. Ilyen próbálkozás már volt
az adott területen, de sajnos nem
váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket – közölte a város szóvivője.

Rámutatott, valódi megoldást ki-
zárólag a terület komplex revitalizá-
ciója, a kanalizáció, azaz a vízelve-
zető-rendszer, a parkolók, útszegé-
lyek, járdák, zöldövezetek, padok
stb. kiépítése jelentheti „A városi hi-
vatal szakembereinek előzetes becs-
lése alapján a terület átfogó felújí-
tása mintegy 100 ezer euró körüli
összeget emésztene fel, a részleges

felújítás – az iskola körüli kanalizáció
és járdák kiépítése – nagyjából 20
ezer eurós kiadás lenne. Amennyi-
ben lesz rá politikai akarat és a tes-
tület besorolja a prioritások közé az
invesztíciót, akkor remélhetőleg leg-
alább a terület egy része megújulhat“
- nyilatkozta Králik Róbert.

Az ügyben már elindult valami, a
szülők aláírásokat gyűjtöttek, az ok-
tatási szakbizottság is foglalkozott a
kérdéssel. Keszegh Béla városi kép-
viselő kezdeményezésére a bizott-
ság minden tagja – pártoktól függet-
lenül – támogatta azt a javaslatot,
hogy a testület szavazza meg a
szükséges pénzt a munkálatok meg-
valósítási tervének kidolgozására,
ami önmagában is több ezer eurós
kiadás. A képviselő is hangsúlyozta,
a döntés a testület kezében van, ha
megszavazzák, elindulhat a több-
lépcsős folyamat a sártenger felszá-
molására.

NEm ülTETTEK úJ FáKAT 
A KIváGoTTAK HElyéRE

Olvasónk egy másik, a Kassai ut-
cai lakóövezetet érintő problémára
is felhívta a figyelmet. Annak idején
„Barbár munka volt!“ című írásunk-
ban foglalkoztunk azzal, hogy az
egyik lakos 2010 elején fákat vágott
ki a környéken.

Bár 35 elöregedett fa kivágására
volt engedélye, ő ezen felül további-
akat is kidöntött, melyek teljesen

egészségesek voltak. A városi hiva-
tal emiatt feljelentést tett, aminek
nyomán a bíróság végül letöltendő
szabadságvesztést szabott ki a vét-
kesre – tájékoztatott Králik Róbert. 

A fakivágást engedélyező határo-
zatban 105 darab földlabdás fa kiül-
tetésére kötelezték a „favágót“, s pa-
naszosunk jelezte, ez a mai napig
nem történt meg. Úgy néz ki, egy-
hamar nem is fog, mivel a vétkes
büntetését tölti, a városnak pedig
nem áll módjában ezt helyette meg-
tenni. „A város költségvetése jelen-
leg sajnos nem engedi meg, hogy az
ilyen jellegű mulasztásokat átvállalja,
mivel sajnos a városnak a meglévő
fák öntözése és kezelése is komoly
terhet jelent“ - fűzte hozzá a szóvivő.

(csaba)
(fotó: Finta Dobos Boglárka)
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Gúta

Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!0918 473 819, +36 30 4855991 Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!

Szőnyegek mosása, vegytisztítása!

KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČIstIaRen- vegytIsztító

cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39

nyitva: H-P: 8 -17-ig
telefon: +36-30/4855-991,

+421 918/473 819

Ruhatisztítónk vállalja:
- öltönyök, alkalmi ruhák, tollkabátok, gyapjútakarók,
bútorhuzatok vegytisztítását

- kimosott ágyneműjének vasalását
- abroszok, ágytakarók, ágyneműk, függönyök piperemosását

Február 8-án (szombaton) 19 órakor ismét megtekinthető
(bérletszünetben) Huszka Jenő, Martos Ferenc Lili bárónő
című operettje a komáromi Jókai Színházban, Méhes László
rendezésében. A nagy sikerrel játszott előadás a kiváló szín-
művészek s a könnyed történet mellett olyan slágerekkel
szolgál, mint a „Tündérkirálynő, légy a párom!”, a „Gyere,
csókolj meg szaporán, tubicám!”, vagy a „Szellők szárnyán”.
S mindezt élő zenével. Fiataloknak és felnőtteknek egyaránt
remek kikapcsolódást nyújt ez a három felvonásos operett,
melyet már nem egy alkalommal jutalmazott a publikum
hosszú percekig tartó álló tapssal. Jegyeiket akár interneten
is megválthatják a www.jokai.sk -oldalon, érdeklődhetnek a
színház jegypénztárában (+421-35-3811-257), vagy a szer-
vezési osztályon (+421-35-7908-113). mb

Lili bárónő 
a Jókai Színházban
Komárom

Szuperjó tudásváró
AII. Rákóczi Ferenc

Alapiskola tudásváró
programot szervezett az
iskolába való beíratás
előtt álló lurkók számára.
Természetesen nemcsak a
hatévesek vehettek részt
az érdekesebbnél érdeke-
sebb programokon, ha-
nem az ovisok és az idő-
sebb gyerekek is.

A tudásvárót évről évre
azért szervezik az iskolaé-
rett gyermekek számára,
hogy ne szeptember 1-je le-
gyen az első nap, amikor át-
lépik az iskola kapuját, ha-
nem sokkal hamarabb el-
kezdjék a barátkozást a suli-
sokkal, a pedagógusokkal,
az iskolával, a könyvekkel, a
tudással. Idén is attraktí-
vabbnál attraktívabb progra-
mok várták a gyerekeket.
Amellett, hogy rengeteg ki-
festőt készítettek számukra,
kézműves foglalkozással
igyekeztek lekötni őket, meg-
ismerkedhettek a mikrosz-
kóppal, tanulmányoztak is
azon keresztül egyet s mást,
földrajzi helyszíneket mutat-
tak nekik a földgömbön, sőt
rögtönzött vulkán is előkerült
a tarsolyból, amit ámulattal
figyeltek a kicsik. kaptak
könyveket, finomságokat, de
meglepték őket rövid táncos-
és bábelőadással is. Ra-
gaszthattak kedvükre plaká-
tokra, kirakós puzzlet is
játszhatott, akit érdekelt, nö-
vénylenyomatokat készíthet-
tek és tanulmányozhattak is,
valamint betekintést nyerhet-
tek a fizikai törvényszerűsé-
gek világába is egy kis szer-
kentyű bemutatásával. Kő-
zeteket nézegethettek, aki
akart megközelíthette a
csontvázat, sőt az emberi
szervezet sokszínűségéről is

meséltek nekik. A szakirá-
nyú tanító nénik és tanító bá-
csik nagy lelkesedéssel vár-
ták portájukon a kíváncsi
gyerekeket és válaszoltak
kérdéseikre, mi több érde-
kességekkel gazdagították
bemutatójukat, előadásukat.
Ezután felhőtlen szórakozás
következett a tornaterem-

ben, ahol énekeltek, játszot-
tak, táncoltak és ügyességi
versenyeket is készítettek
számukra. Készítettek álar-
cokat farsangra, rajzoltak,
festettek, nyírtak, zenéltek,
így bizonyára izgatottan vár-
ják, szomjazzák az első osz-
tályos tudást. csr

Fotók: az iskola archívuma

WWRHľadáme 
1-izbové byty
pre klientov imely@wwr.sk

0905 487 362

1-szobás 
lakásokat 
keresünk

ügyfeleink
részére

Sártenger az iskola előtt
Komárom



Az elmúlt esztendőben 64 újszü-
löttet anyakönyveztek a Duna-

szerdahelyi járás harmadik legna-
gyobb településén, ez derül ki a vá-
rosi hivatal lakossági nyilvántartásá-
val foglalkozó részlegének adataiból.

Az illetékes szakosztály munkatársa,
Kovács Margit elmondta, hogy a 2013-as
gyerekek közül 36 volt a lány és csak 28
a fiú. A névadásnál a szülők továbbra is
előnyben részesítik az idegen hangzású
utóneveket, melyek között olyanok is vol-
tak, mint az Amina Gul Angelina, Onúr,
Kristofer, Amira, Theodora, Carla, Jas-
min, Ramon, Damián, Cody, vagy ép-
pen a Zoé, Lara, Sofia, Leila, valamint a
Kira a Viviennel, a Noel pedig az István-
nal kombi-
n á l v a .  

Érdekes módon a hagyományos magyar
nevek közül az utóbb említett Istvánon
kívül még továbbiakat is találtunk, mint
az Erzsébet, Géza, Péter, Tibor, vala-
mint az Anna az Arankával kombinálva.
A tavaly született gyerekek utónevei kö-
zül most sem hiányzott a Bence, Dániel,
Emma, Balázs, Gábor, Csaba, Ádám,
Dávid, Flóra, Andrea, Erika, Viktória, Do-
rina, Erik, Szabolcs, Noémi, Márk, Do-
minik, Rebeka, Patrik. A névsort olvasva
találtunk még Benedek, Konrád, Barna-
bás, Ármin, Alfréd, Rajmund utónevű új-
szülöttet is. Hét név esetében mondható
el, hogy az két-két esetben is előfordult,
ezek a következők: Bence, Sofia, Emma,
Lara, Zoé, Dorina és Patrik, ez utóbbi az
egyik esetben az Alfréddal kombinálva
volt anyakönyvezve. A többi név már
csak egyszer fordult elő. 

Nagymegyer lakosságának száma
egyébként már hosszú ideje csökkenő

tendenciát mutat. A tavaly született
64 gyerek az elmúlt évtizedek sta-

tisztikáinak ilyen vonatkozású
adatai között a harmadik leg-
alacsonyabb mutató. Az el-
múlt év végén már csak
8721 lakosa volt a városnak,
negyvennel kevesebb, mint
egy évvel korábban, míg
1994-ben még 651 személy-

lyel többen laktak Nagyme-
gyeren.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán 
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Nagymegyer

Folytatás az 1. oldalról
A szokatlanul meleg, fagypont fe-

letti hőmérsékletnél a fűfélék, így a
kalászos gabonák fejlődésnek indul-
nak, akárcsak a repce. Másrészt a
kártevők elszaporodásának is ked-
vez az idő, vagyis ha nem jön egy
legalább két hétig tartó mínusz 10
fokos hideg, akkor a bogarak, a tet-
vek, a rágcsálók és hernyók tömege
telelhet át. A növényeket károsító
gombákról nem is szólva.

„Az őszi vetés egyelőre rendben
van, hiszen az ősszel elegendő csa-
padékot kapott, eddig számottevő
fagy sem volt. Jelenleg hűvös, párás
idő van, még nincs probléma” – je-
lentette ki lapunknak Krutek Ottó, a
Perbetei Mezőgazdasági Szövetke-
zet növénytermesztője, s hozzátette:
„Ha ugyanakkor folytatódik a jelen-
legi csapadékszegény időjárás, ak-
kor valóban gond lehet, és kialakul-
hat egy tavaszi száraz időszak. Az
ideális folytatáshoz az elkövetkező
két hétben érdemi mennyiségű hó-
nak kellene esnie, ám a középtávú
előrejelzések szerint erre lényegé-
ben nincs esély. Az őszi és legin-
kább téli időjárás okozta csapadék
összesített hiánya mára elérheti a
100-150 millimétert. Ha nem lesz hó,
február végéig újabb 100 mm fog hi-
ányozni a talajból, amely már jelen-
tősen befolyásolhatja a termést. A
szövetkezet 500 hektáron vetett őszi

búzájából 150-en látható lisztharmat.
A lisztharmat levélen fehér színű be-
vonatot képez. Az utóbbi években
ritkán okozott jelentős kárt, de az
enyhe tél és az erőteljes bokroso-
dás, valamint a párás, meleg tavasz
miatt várható a tünetek fokozott fel-
lépése” – mondta a szakember.

A Bátorkeszi Mezőgazdasági Szö-
vetkezetben 350 hektáron vetettek
őszi árpát. Bohos Péter agronómus
tájékoztatása alapján az összes te-
rületen látszódik a lisztharmat. „Tudni
kell, hogy az őszi árpa a tél viszon-
tagságait kevésbé viseli el. A hő-
mérséklet emelkedésével azonban
gyorsan regenerálódik és azonnal
fejlődésnek indul. A lisztharmat tü-
netei az árpa összes föld feletti ré-
szén megtalálhatók: a leveleken, a
szárakon, kalászokon, de leggyak-
rabban a levelek fertőződnek. Álta-
lában az alsóbb levelek a legfertő-
zöttebbek, mert körülöttük maga-
sabb a páratartalom. Viszont egye-
lőre a szokatlan meleg még nem ká-
rosította a gyümölcsösöket. De a
fákkal baj lehet egy tavaszi fagyos
időszakban: most nem mély nyu-
galmi állapot jellemzi őket, vagyis a
virágrügyek lassan ugyan, de fejlő-
désnek indulhatnak, aztán március,
áprilisban gyorsan kifejlődhetnek.
Márpedig egy korai virágzást mindig
veszélyeztethet egy fagy, ami a ter-
més felét is elviheti egy-egy évben” –

nyilatkozott lapunknak Bohos Péter.
„A csonthéjasok a legérzékenyeb-

bek a hirtelen hőmérséklet-csökke-
nésre” – nyilatkozta Zsidek Vilmos
szentpéteri gyümölcstermesztő.
Hozzátette, hogy „...néhány napon
belül kiderül, mennyit változik a hő-
mérséklet, abban reménykednek,
hogy nem lesz hirtelen, rendkívül hi-
deg, mert az sokkolná a növénye-
ket. Az esetleges terméskiesést
azonban még nem lehet megbe-
csülni”.

„Ha tovább tart az enyhe idő, a
szőlő felébredhet téli álmából és a
2014-es szőlőtermés is veszélybe
kerülhet” - mondta Karkó János bú-
csi szőlész. „A legnagyobb kocká-
zatot a hirtelen lehűlés jelentheti. Az
utóbbi négy évben kemény dolga volt
a szőlőnek és a szőlészeknek. Volt,
hogy majd belefulladt a növény a
rengeteg csapadékba, volt szára-
zság, légköri aszály, tavaszi fagy és
rendkívüli téli hidegek. A legújabb

veszélyforrás a hosszan tartó tava-
szias idő. A szőlő ugyan még mély-
nyugalmi állapotban van, de ha to-
vább tart a meleg és a talaj is felme-
legszik, beindulhat a nedvkeringés,
sőt a rügyek is kifakadhatnak, ami
már visszafordíthatatlan folyamat,
egy hirtelen érkező erős fagy óriási
károkat okozhat. A tartós téli hideg
idő elmaradásával később növény-
védelmi problémák is jelentkezhet-
nek, ugyanis a kártevők, gombák
könnyebben áttelelnek és később
nagyobb erőkkel tudják megtámadni
a szőlőt. A hideg tél nemcsak a
2014-es évjáratot veszélyezteti. Gon-
dot okoz a jégbor készítőinek is. Még
mindig nem volt elég hideg a jégbor-
szőlő szüretéhez, a fürtök még min-
dig kinn vannak a tőkéken. Sajnos
már nem sokáig bírják, ha nem lesz
legalább mínusz 7 fok a következő
hetekben, nem fogunk tudni 2013-
as évjáratú jégbort elkészíteni.”

Kép és szöveg: miriák

Nem változott az utóbbi évek 
névadási szokása

Népszerűek az idegen hangzású nevek

A meleg tél nagy bajt is okozhat
„Kedves barátok és kami-

onos kollégák! Édesapánk
Štefan Plavec 60. születés-
napját ünnepeljük január 18-
án Gútàn szűk családi kör-
ben a Gyuszó Eszpresszó
Klubban. 25 évnyi kamiono-
zás után épp céget szeretett
volna váltani, amikor súlyos
agyvérzést kapott.

Élete legnagyobb értelmei
közè tartozott a kamionozás,
nemcsak munka, de a hob-
bija is ez volt. Ennek már las-
san 9 éve. Azóta közelében
sem járt a kamionoknak, to-
lószékbe és ápolásra kény-
szerült. Ezért arra gondol-
tunk, mindennél nagyobb
születésnapi ajándék lenne
számára egy kis kamionos
felvonulás. Amennyiben
szombaton január 18-án este
19.30 - 20.00-kor ráértek, kö-
szöntsétek őt, a hajdani kol-
légát, guruljatok el kamiono-
tokkal a Gyuszó club előtt,
hogy újra érezze, a kamio-
nosok nagy családjához tar-
tozik, amin nem változtat sú-
lyos betegsége sem.

Kérem továbbítsátok a fel-
hívást. Üdvözlettel és köszö-
nettel Plavec Peti és Marian.”

A felhívás után kevesen
gondolták, hogy ekkora ösz-
szefogásra kerül sor, és
megvalósulhat a nem min-
dennapi meglepetés. Ilyen
egy igazi születésnapi aján-
dék! A felhívásra rögtön je-
lezték a testvérpár ismerő-
sei és barátai, hogy segíte-
nek a szervezésben, továb-
bítják az üzenetet. 

Szombaton este nyolckor
nemcsak az ünneplő család
jelent meg a Győri utcán, ha-
nem sok szemlélődő is, akik
kíváncsiak voltak a meglepe-
tés sikerességére, ami nem
sokáig váratott magára. Du-
daszóval érkeztek a kamio-

nok, amivel köszöntötték a
hajdani kamionsofőrt – ennél
szebb köszöntőt szavakba
sem lehetett volna önteni,
nem is volt szükség rá, hi-
szen nem egy, nem kettő, ha-
nem közel húsz kamionos
köszöntötte a hatvanéves
Plavec Istvánt. A nézelődők
könnyes szemmel távoztak a
helyszínről, hiszen a családi
összetartásról, a kollegiális
összetartozásról tettek tanú-
bizonyságot apjuk számára a
fiúk és a kamionosok. A csa-
lád sem remélte a nagy rész-
vételt, de annál nagyobb
örömmel konstatálták a nem-
zetközi felvonulást, hiszen
magyarországi kamionos is
volt a menetben. csóka 

Fotó: családi archívum

Megható születésnapi meglepetésMegható születésnapi meglepetés
Gúta

Hetekkel ezelőtt az egyik közösségi portálon lehetett
olvasni egy felhívást, amit egy gútai testvérpár inté-

zett a gútaiakhoz. Íme:



Aközséget, amely a
vág-Duna menti ter-

mékeny síkságon, Komá-
romtól 15 km-re észak-
nyugatra, a vág bal part-
ján fekszik, negyvenhat
évvel ezelőtt hozták létre,
a szétszórt tanyavilág köz-
igazgatási egyesítésével.

Az 550 lélekszámú falu a
járás második legritkábban
lakott községe. A szocializ-
mus idején a járás egyik leg-
sikeresebb mezőgazdasági
szövetkezete működött itt,
mely ma is létezik, 70 em-
bernek ad munkát. A 115
nyugdíjas mellett 50 körül
van a munkanélküliek
száma.

Az elmúlt évben 287 ezer
eurós költségvetésből gaz-
dálkodtak. Az üzemeltetési
költségek mellett törleszteni
kell a közvilágítás felújítá-
sára felvett önrészt, de mini-
mális összeggel támogatják
a sportot és a többi civil szer-
vezetet. 

A községben működik
óvoda, jelenleg 14 gyerekkel.
Az 1913-ban alapított, négy-
osztályos alapiskolája 2006-
ban az alacsony gyermeklét-
szám miatt megszűnt, a falu
gyermekei főként Komá-
romba járnak be iskolába.

Nincsenek ivóvíz- és gáz-
gondjaik: ezek a hálózatok
kiépültek annak idején; mi

több, a víztisztító és a hozzá
tartozó csatornahálózat is el-
készült. Utóbbit 2005-ben fe-
jezték be. Néhány nagyobb
szabású tervet, köztük kész
projekteket, félretettek, anya-
giak hiányában nincs esély a
megvalósításukra. Szép
kandelábereket állítottak fel
az egész községben, vala-
mint felújították az utakat és
a járdákat. Az elmúlt évben
új helyiséget kaptak az „erős
emberek”.

„2008 óta egyre rosszabb
a település gazdasági hely-
zete, szó szerint hónapról
hónapra él a község” –
kezdte tájékoztatóját Forró
László polgármester. „Hiába
van gyönyörű templomunk,
ha mellette lassan össze-
rogy a befejezetlen kultúr-
ház. Nem értem, hogy egy
550 lakosú községben miért
kellett ilyen hatalmas monst-
rumot építeni. Öröm az
ürömben, hogy nem készült
el, mert nem tudtuk volna ki-

használni, sőt üzemelteté-
sére sem lenne pénz. Saj-
nos, csúfítja a falunk arcula-
tát. Befejezéséről még ál-
modni sem lehet, viszont
egyre rosszabb a műszaki
állapota, maholnap össze-
dőlhet.“

A falu polgármestere tehát
realista, azt szorgalmazza,
amire van lehetőség. Foly-
tatják az autóbuszmegállók,
hangszórók felújítását. Na-
gyon időszerű lenne az
óvoda felújítása is. A nyílás-
zárók cseréje mellett szük-
ség lenne a tető felújítására
is, mert beázik az épület.
Ugyancsak szükséges lenne
felújítani a halottasházat és
eléje tetőszerkezetet építeni.
A gondok ellenére a közös-
ségi élet a lehetőségekhez
mérten elfogadható. Műkö-
dik a Csemadok, a nyugdí-
jasklub, az erős emberek
klubja és a futball szakosz-
tály.

Kép és szöveg: miriák

Aki manapság Keszeg-
falván keresztül utazik,

annak biztos nem kerülte
el a figyelmét a falu elején
munkálkodó gépek látvá-
nya. Ugyanis a napokban
egy nagyobb méretű be-
tondarálógép munkálkodik
a vízvár részén hosszú
ideje Csipkerózsika álmát
alvó 280 tonna súlyú épít-
kezési betontörmelék elta-
karításán.

„Ez a nem éppen szemet
gyönyörködtető látvány már a
kilencvenes évek végétől csú-
fítja a falu ezen területét.
Mondani sem kell, illegálisan
rakták oda“ – mondta Le-
hocký Milan, a falu polgár-

mestere. „Ha a lakók szem-
szögéből nézzük a helyzetet,
egyértelmű, hogy lépnünk
kellett ez irányban. Nyilván-
valóan felmerül a kérdés: Mi-
ért csak most, közel 15 év
után? A válaszom: Erre pont
most tudtunk anyagi forrást
biztosítani. Az meg, hogy mi-
ért húzódott ez a megoldásra
váró ügy mindezidáig, nos
több mint valószínű, hogy va-
lakinek szándékában állt,
hogy lassítsa a folyamatot.
Nem szívderítő látvány, hogy
a falu elején szemétlerakat le-
gyen, még akkor sem, ha ezt
az idők múltával a gaz, a
gyom benőtte, és már nem
volt annyira szembetűnő. Va-
lójában akkor derült ki mennyi
betontörmeléket rejt ez a te-
rület, amikor nekiláttunk a

tisztításának. Meglepődve ta-
pasztaltuk, hogy itt több tonna
betontörmelék található, amit
csak szakszerűen és gépek
segítségével lehet eltávolítani.
Így versenytárgyalást írtunk
ki. Erre többen is jelentkez-
tek, és a jelentkezők közül az
érsekújvári Prospect s.r.o. vál-
lalat jött ki győztesen, akik
speciális darálógéppel is ren-
delkeznek. A betontörő a hul-
ladék építőanyag átalakítását
teszi lehetővé újrahasznosít-
ható töltőanyaggá építkezé-
sekre vagy útalapba. Így a
falu területén található rosz-
szabb minőségű utakat, gon-
dolok itt elsősorban a mezei
utakra, ezáltal az újrahaszno-
sított anyaggal felújíthatjuk,
jobban elfogadhatóvá tehet-
jük“ – mondat határozottan a

polgármester, majd így foly-
tatta: „A harminc áras terület
megtisztítása után egy kelle-
mes hangulatú zöldövezetet
szeretnénk létrehozni, melyet
különböző díszcserjékkel ül-
tetnénk be. Ez a terület is ré-
szét képezi majd annak a fo-

lyamatnak, amelyet az elkö-
vetkezendő időkben kívánunk
megvalósítani. Terveink sze-
rint még a falu más részein is
szándékozunk hasonló zöld-
övezetet kialakítani“ – tájé-
koztatott a polgármester.

Pint Sándor
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Martos

Keszegfalva

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)

Egykor az Esztergomi
érsekség jobbágyfa-

luja volt a ma hatszáz-
nyolcvankilenc lakosú
martos, amely két folyó: a
Nyitra és a Zsitva ölelésé-
ben fekszik. A tájat szí-
nessé és változatossá te-
szik a nyárfaligetek, a fo-
lyóparti füzesek, kies csa-
litok, virágos rétek és zöl-
dellő legelők.

Az elmúlt tizenöt évben az
önkormányzat sok mindent
tett a község fejlesztéséért.
Több mint négy kilométerrel
bővítették a gázvezetéket,
másfél kilométerrel az ivóvíz-
hálózatot, felújították az
1937-ben épült kultúrházat,
a ravatalozót és a református
templomot. Új tetőt kapott a
tájház és millenniumi emlék-
művet is avattak. Tető került
az artézi kút fölé, partner-
postává alakult át a Szlovák
Posta. Rácsatlakoztak a
csallóközi ivóvízre, ezáltal
egészséges ivóvizet fo-
gyaszthat a falu lakossága. A
lehetőségeihez mérten to-
vább épül, szépül a község,
amely most már vonzza a
városban élőket, és sorra el-
kelnek a megüresedett lakó-
házak.

Keszeg István polgármes-
ter tájékoztatta lapunkat az
elért eredményekről és az
idei év feladatairól. „A sikeres
pályázatunknak köszönhe-
tően befejezésre került a
községi hivatal első szaka-
szának felújítása, így az épü-
letben kap helyet majd az
óvoda, a könyvtár, a nyugdí-
jasklub, az ifjúsági klub és

természetesen a községi hi-
vatal. A Magyar-Szlovák Ha-
táron Átnyúló Együttműkö-
dési Program 2007-2013 ke-
retében a „Martosi tavak”
tisztítását és környékének
felújítását is elvégeztük. Új
bérlakást adtunk át és befe-
jeződött a közvilágítás felújí-
tása is. Kihyelyeztünk két fá-
ból készült autóbuszmegál-
lót a falu főutcáján. A futball-
pálya mögötti területen, 10
hektáron napkollektorok mű-
ködnek, amelynek bérleti díja
évi 40 ezer euróval növeli a
község költségvetését” –
mondta a polgármester. 

Az idei tervekről ekképpen
nyilatkozott a község első
embere: „Két utcában sze-
retnénk bevezetni a vezeté-
kes vizet és szilárd burkolat-
tal ellátni az utat, valamint az
önkormányzat hatáskörébe
tartozó utak javítását is célul
tűztük ki. 2500 eurós beru-
házásból a halottasházat is
fel szeretnénk újítani. A
szennyvíztisztító befejezé-
sére pályázatot nyújtottunk
be. A földrendezés befejezé-
sével a község új területek-
hez jut, amelyeket családi
házak építésére is fel lehet
majd használni. Továbbra

sem mondunk le a cserkész-
kalandpark megvalósításá-
ról. A szúnyogirtásra új per-
metezőgépet vásároltunk,
saját erőből pedig új vízi
színpadot építünk”.

Ahhoz, hogy mindenki
megelégedésére alakuljon a
falu élete, szükséges egy
olyan összekovácsoló erő,
mint maga a polgármester és
az általa vezetett önkor-
mányzat.

„Nem a falu első embere
szeretnék lenni, hanem az
első szolgálója. Ezt a menta-
litást vártam el a képviselők-
től is, akik mindannyian ma-
gukévá is tették. Azt gondo-
lom, hogy összefogással, a
falu érdekeinek mindenek
fölé helyezésével sikeresek
lehetünk” – zárta nyilatkoza-
tát a polgármester. 

A polgármester számára
természetesen legfontosabb
a falu és az itt élő 689 lakos
életminőségének javítása.
Ezért is a sok közösségi
program, s ezért is igyekszik
minden olyan alkalmat meg-
ragadni az önkormányzat ve-
zetőjeként, hogy szebbé és
jobbá tegyék a martosiak
mindennapjait.

Kép és szöveg: miriák

Hónapról hónapra él a község

280 tonna betontörmelék a Vízvár részén

Élhetőbbé szeretnék tenni a községet

2014. január 18-án az MKP, CSEMA-
DOK és a VIA NOVA ICS Ekeli Alap-
szervezetei és az Ekelért Jótékonysági
Alap szervezésében került sor a IV. Ekeli
Magyar Bálra. A bál Nagy Gábor szava-
latával kezdődött, a köszöntőt Török
Anikó az MKP Helyi Alapszervezetének
elnöke tartotta, majd a jó hangulat meg-
alapozásához  apácaszakállasi Kuttyom-
fitty Társulat fergeteges fellépése járult
hozzá. 

A IV. Magyar Bál Díját Uzola István ve-
hette át, akit  kiemelkedő sportolói telje-

sítményeiért díjaztak. Ezután következett
a tombola kisorsolása 75 díjjal, a fődíj -
egy kétszemélyes zalakarosi hétvége
volt. A díj boldog nyertese Gönczöl Ta-
más lett!

A szervezők ezúton is szeretnék meg-
köszönni minden kedves támogatást
szponzorainknak a díjak felajánlóinak és
azoknak, akik a szervezésben részt vet-
tek. Köszönik továbbá a lehetőséget,
hogy vendégül láthatták mindazokat, akik
részvételükkel megtisztelték és támogat-
ták a IV Ekeli Magyar Bált. ta

ASzlovákiai Református Keresztyén Egyház Köz-
alapjának egyházépítői keretének 3500 eurós tá-

mogatásának köszönhetően újultak meg az  1898-ban
neoklasszicista stílusban épült református templom
ablakai.

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma még
2008-ban döntött a temploma megújításáról. Először a to-
rony süvege kapott rézborítást, majd a templom belső fes-
tése és a padok renoválása következett, 2010-ben pedig a
tetőt újították meg. A sort a már nagyon rossz állapotban
lévő faablakok lecserélésével folytatták. Eredetileg ugyan-
olyan faablakot szerettek volna a régiek helyére legyártatni,
de végül költségmegtakarításból kifolyólag euroszabvány-
nak megfelelő, modern, de stílusában az eddigiekhez na-
gyon hasonló ablakok mellett döntöttek. 

A tizenkét új nagyméretű nyílászáró kicserélése és az ez-
zel járó munkálatok költségvetése közel 9 ezer euróval
számolt.  A valós kiadás azonban 7800 euróra csökkent a
gyülekezeti tagok hathatós segítsége miatt. Mivel a martosi
egyházközségnek nem volt meg erre a beruházásra a meg-
felelő anyagi háttere, ezért kérelemmel fordult a  Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépí-
tői keretéhez, amelyet a komáromi egyházmegye közgyű-
lésének határozata alapján terjesztettek fel elbírálásra. A
kuratórium a kivitelezésre még a 2012-es évben 3 500 euró
támogatást hagyott jóvá. Az időjárás viszontagságai miatt
viszont az ablakok cseréjére csak a 2013-as évben került
sor. A munkálatokkal megbízott kivitelező cég az elmúlt év-
ben szeptemberében négy nap alatt ki is cserélte újakra a
kórhadt ablakokat.

A  költségek fedezéséhez a közalapi támogatáson kívül
a hívek adományai is hozzájárultak, de főként a munkála-
tokban segédkeztek. Az elmúlt évben hőszigetelték a pa-
rókia homlokzatát is 4700 euróért, majd felújítottuk a gyü-
lekezeti terem belsejét is 950 euróból.

Reformata.sk

IV. Ekeli Magyar Bál 

Megújultak a református
templom ablakai

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

oZNámENIE
zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže:
Uznesením mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1479/2013

zo dňa 19. decembra 2013 bol schválený zámer mesta Komárno na
predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust.
§9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a  § 281 až 288 obchodného zákonníka

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného
majetku:

1. 2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so sú-
pisným číslom 1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a  spoločných  zariadeniach domu a
na pozemku  parc.  registra „C“  č. 5769  o výmere    1 118 m2 , zasta-
vané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na
LV č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého oce-
nenia vo výške 17 800,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním,

2. 1 – izbový byt na prízemí na Ul. generála Klapku 62/33 v Komárne
so súpisným číslom 2981 na parcele registra „C“ č. 7051/59, so spoluv-
lastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 7051/59 o výmere 637 m2, zas-
tavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený
na LV č. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
ocenenia vo výške 16 900,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

3. 3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v
Komárne so súpisným číslom 1042 na parcele registra „C“ č. 1994/1, so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
a na pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 o výmere 324 m2, zastavané
plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený a so spoluvlast-
níckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.  1994/2 o výmere 196
m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený
na LV č. 8528 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
ocenenia vo výške 21 534,94 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

4. 2 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/2 v
Komárne so súpisným číslom 1042 na parcele registra „C“ č. 1994/1, so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
a na pozemku parc. registra „C“ č. 1994/1 o výmere 324 m2, zastavané
plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený a so spoluvlast-
níckym podielom na pozemku parc. registra „C“ č.  1994/2 o výmere 196
m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom, vedený
na LV č. 8528 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého
ocenenia vo výške 10 443,15 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na
predkladanie návrhov, sú zverejnené:

• na úradných tabuliach mesta, 
• na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj vzor sú-

ťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne
Mestský úrad v Komárne, Odbor správy majetku, na adrese  945 01 Ko-
márno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č.dv. 13C  tel. č. 035/2851 378. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je
predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť na vyššie
uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.

mUDr. Anton marek
primátor mesta
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Výcvik vodičov
na skupinu
"B" 

0905 489 059

aUTOŠKOLa ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

www.autoskolaelan.sk

Zľava 
30 €KU

PÓ
N KUPÓN





0911 822 501

VEĽKÝ VÝBER NePálSkyCh
ručNe TkaNýCh kOberCOV laCNO!

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

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

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

A január 15-én megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen
Darázs Szilvia, a művelődési otthon dolgozója ismertette az
eredmények, így az 1. helyezett Szűcsová Kiara (rózsaszín
ruhás porcelán baba, azonban fényképünkön nem Szűcsová
Kiara szerepel, mivel betegség miatt nem tudott megjelenni
a kiértékelésen) lett, a 2. Hajtman Zsófia (orosz baba), míg
Takácsová Vivien (fehér kalapos és ruhás porcelán baba) a
harmadik helyen végzett. (miriák)

Lelovics Margit felvétele

Arégió borászai immáron kilencedik
alkalommal a Párkány melletti Ga-

ramkövesden, az újévi Borászati Tanfo-
lyamon találkoztak.

A kultúrházban, közel 150 résztvevő je-
lenlétével az idei tanfolyam előadásai három
témára fókuszáltak. Dr. Farkas Zsolt garam-
kövesdi plébános nemcsak a miseborok ké-
szítésének történetébe nyújtott bepillantást
az érdeklődők számára, de hallhattak a mi-
sebor misztériumáról, a bor szerepéről az
Ószövetségben és Krisztus tanításáról az ó-
és újborról, a szőlőtőről és a szőlővesszőről.

Igazi szakmai csemegét ígért a szigetvári
Cellarius Kereskedőház Kft. képviselőjének,

Gardi Gábornak két előadása. Elsőként az
almasavbontásról tartott előadást. Majd a
kénsav szerepéről beszélt, a kén ugyanis
egy univerzális eszköz a borász kezében a
borrá válás hosszú útján. 

Harmadik előadóként a 2013-ban „Az év
bortermelője” cím első női borásza, Gálné
Dignisz Éva mutatta be a Budapesttől 25
km-re a Csepel-szigeten, Szigetcsép dűlőjé-
ben fekvő, jelenleg 95 hektár saját szőlőte-
rületet adó Gál Szőlőbirtokot és Pincészetet.

Az előadások szüneteiben lehetőség nyílt
eszmecserére, termékbemutatók megtekin-
tésére, vásárlásra és a garamkövesdi borok
kóstolására. miriák Ferenc

A szerző felvétele

Kiértékelték 
a babakiállítást

AKonkoly-Thege miklós művelődési otthon dolgozói
a Feszty Galériában első alkalommal rendezték meg

a babakiállítást, amelyre az érdeklődőknek lehetősége
volt szavazni január 10-ig. A versenyre érkezett babák
gyűjtői és tulajdonosai közül jutalomban részesültek a
legtöbb, a legrégebbi, a legszebb, a legötletesebb ba-
bákat beküldők.

Olvasói levél

megható megemlékezés színhelye
volt január 18-án a gútai városi mű-

velődési Központ. Immár hagyománynak
tekinthető minden évben, hogy a via
Nova Ifjúsági Csoport helyi szervezete
összefog a város önkormányzatával, az
mKP helyi szervezetével, a Rockszín-
házzal, a városi művelődési Központtal,
és egy-másfél órás műsorral fejezi ki
tiszteletét a keleti frontot megjárt ma-
gyar katonák előtt.

Ez a csapat, lelkes amatőrök csapata, akik
hetekig, hónapokig szervezkednek, gyűjtö-
getnek, készülődnek, hogy minden évben a
közönség felejthetetlen élményben része-
süljön. Az idei előadás a Gúta, és Gúta kör-
nyékéről bevonult katonákra összpontosított,
éppen ezért torokszorítóbb volt, mivel az em-
berek saját felmenőik szenvedéseiről kaptak
képet. Sajnos az előző rezsim ezeket az em-
bereket háborús bűnösökként kezelte. A
rendszert kiszolgáló áltörténészek a 2. Ma-
gyar Hadsereget kiképzetlen, botrányosan
rosszul felszerelt gyáváknak akarták beállí-

tani, akik az első puskalövésre megfutottak.
Pedig nem! Katonáink átélték a poklok pok-
lát a mínusz negyven fokos hidegben, és
mindenhol hősiesen megállták a helyüket.
A legveszélyesebb helyekre küldték őket, és
visszavonuláskor őket hagyták utóvédnek.
Az ilyen, és hasonló előadások megcáfolják
a hamis dogmákat katonáinkkal szemben,
amik még ma is tartják magukat, tisztázzák
hőseinket, és visszaadják becsületüket. A
műsor tartalmazott korabeli filmhíradót, ri-
port bevágásokat Pál Istvánnal és Jezsó
Béla bácsival, akik első kézből kapott infor-
mációkat osztottak meg a nézőkkel, szülők-
nek, nejeknek, menyasszonyoknak írt leve-
leket, magrázó naplóbejegyzéseket, de nem
maradhatott el a vers és az ének sem. A
műsor színvonalát emelte Vitéz Nagy János
tíz, a korszakkal foglalkozó alkotása, melyek
az előtérben voltak kiállítva.

Az előadás után, a Szent Rozália parkban
a Második Világháborús Emlékműnél he-
lyezhette el mindenki az emlékezés mécse-
sét, majd elénekelték nemzeti imánkat.

Kurucz Zsozsó József

Emlékezés a Don-kanyar magyar hőseire

Kevés település dicse-
kedhet azzal, hogy

negyvenöt éven át sikerül
egy jeles naphoz párosítva
bált szerveznie. Naszvadon
1969 óta a Csemadok helyi
szervezete rendszeresen
megrendezi a hagyomá-
nyos vince napi bált.

A 45. Vince-bál vendégeit
az ipolysági ifj. Szőlőssy
Sándor és cigányzenekara
fogadta, majd a helyi Pety-
tyem néptánccsoport bemu-

tatója következett. Dobosi
Róbert, a Csemadok helyi
szervezetének elnöke nyi-
totta meg a jubileumi bált. A
háromszáz vendég részére

a talpalávalót a tornaljai Uni-
cum zenekar szolgáltatta. A
bál sztárvendége Magyar
Rózsa, a  természetes szép-
ségű énekes-műsorvezető
hölgy volt. Rózsa dalait a kö-
zönség hamar megkedvelte.
Színpadi repertoárja a köz-
ismert és kedvelt slágerek
mellett, új és saját szerze-
ményeket is tartalmaz, ter-
mészetesen ugyanabban a
stílusban.

A jó hangulathoz a sok fi-
nomság mellett a bátorkeszi
és a Kontyos gyümölcsbo-
rok is nagyban hozzájárul-
tak. (miriák)

Dobosi Róbert felvételei

már a 45. vince-bál Naszvadon

Újévi Borászati Tanfolyam

Amai felgyorsult, elbizonytalanodott és elember-
telenedett élet egyik lehetséges kiútja, ha az

ember talál egy olyan hobbit, alkotó tevékenységet,
amibe önfeledten elmerülhet és folyamatosan ta-
nulva, fejlődve újra és újra feltöltődhet. Ilyen tevé-
kenységek egyike a fafaragás, az egyik legősibb ön-
kifejezés eszköze. Így gondolja ezt a nemesócsai
Beke Péter is, aki tizenéves korában került kapcso-
latba magával a fával, és ezen belül is a fafaragással.

Az elején nem úgy indult, hogy ebből egy életreszóló
hobbi lesz, ugyanis Péter az alapiskola elvégzése után
a vas megmunkálásának szakmáját tanulta ki. A fával jó-
val később kezdett el foglalkozni, úgy 15 -16 éves korá-
ban. Eleinte csak virágtartókat készített, de az idő múl-
tával egyre bátrabb lett, és már az ornament díszítések
is hatalmába kerítették. Majd elkezdett foglalkozni a
dombormű jellegű technikákkal, amihez egészen a mai
napig hű maradt. Kedvenc motívumai a honfoglalás ide-
jéből származnak, de szívesen használ más elemeket is.
Baráti köréből nem egyszer megkérték már, hogy ké-
szítsen egyedi, sajátos tárgyakat. Erre Péter mindig
vevő, hisz ilyen esetben, mint ahogy mondta, a fantázia

és az ötlet tárháza nyílik meg előtte.
A legtöbb esetben előnyben ré-
szesíti az égerfát, több okból kifo-
lyólag. Mint ahogy mondja, engedi
magát a fa, szinte együttműködő
az alkotóval. Természetesen dol-
gozott már más fafajtával is, így
például hárssal, dióval vagy éppen
tölggyel. Volt eset, amikor megpró-
bálkozott a lucfenyővel is, de mint
mondja, a lucfenyő nagyon makacs a
megmunkálásra. 

Péternek a fa iránti önzetlen szeretete a mai napig tö-
retlen, és állítja, hogy a természetes faanyag minden da-
rabja egyedi és megismételhetetlen, bármilyen környe-
zetben melegséget kelt. Időtállósága folytán rendkívül
kedvelt, a belőle készített tárgyak örökké otthonunk
díszei maradnak. „Szeretném azt hinni, hogy munkám
nem öncélú, hanem szívből jön. Munkáimban rengeteg
apró részlet van, ennek létrehozása nagyon sok türelmet
és kitartást igényel. Remélem, hogy ha apró porszem-
ként is, de faragásaim segítenek abban, hogy megőriz-
zük múltunkat, emlékeinket“ – mondta befejezésként
Beke Péter nemesócsai fafaragó. Pint Sándor

Nemesócsa

Fafaragás autodidakta módon

Január 31-én ünnepli 88. születésnapját 

Radosicky Rozália 
Komáromban. 

Sok szeretettel köszöntik és további jó
egészséget kívánnak: lányai Edit, Ili és

Erzsi, vejei Zoli és Öcsi, unokái csa-
ládjaikkal és a dédunokái, akik sok

puszit küldenek a dédinek.

Major Eleonóra

„Szellő szárnyán szálló idő e szép
Naphoz vezetett, szívem imádságát
Suttogja a szeretet. Kérem a jó Istent,
Óvjon, védjen tégedet. Adjon neked
Egészséget, hosszú bolgod életet!
Boldog születésnapot!“

Január 24-én ünnepelte 
18. születésnapját

Major Eleonóra
E szép ünnep alkalmából 

szívből gratulál: 
anyu, apu és nővéred  Ági.

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

ELadó 18-ÁraS KErT 
aZ ErZSébET-SZIgETEN.

érdeklődni lehet a 0902 377 930-as
telefonszámon.

0911 822 501

Város
2 €NON-STOPNON-STOP



• Eladó Naszvadon családi
ház a központban azonnal
költözhető. Tel.: 0908 612
405.
• Eladó Babetta 225, férfi bi-
cikli, vaskonstrukciós francia
ágy. Tel.: 0908 612 405.
• Szobafestést, parkettázást
vállalok. Tel.: 0905 720 296.

• Eladó 2 db új Avia akku-
mulátor, 1 db A-20-21 diffe-
renciál, megegyezünk. Tel.:
0911 831 465.
• Vásárolnék kertet a Gadóci
kanális partján. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó 2-szobás átépített
téglalakás az Anglia park-
ban. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó jelmez-ruha katica-
bogár és tündér, féláron.
Tel.: 0904 025 986.
• Eladó pókocska autószék,
roller, bicikli, ruhák. Tel.:
0904 025 986.

• 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.
• 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 autósiskola
tanfolyamot indít traktorra. Je-
lentkezni lehet a következő te-
lefonszámon: 0905 528 784.
• Szobafestés, mázolás,
glettelés. Tel.: 0918 110 712.
• Bérbe adó garázs a Gazda
utcán, február 1-től. Tel.:
0904 279 206.

• Takarítást vállalok mély-
tisztítással, speciális géppel,
kárpitok, matracok, szőnye-
gek. Tel.: 0918 682 919.
• Vennék kukoricát, árpát és
búzát. Tel.: 0908 089 360.
• Bérbe adó kézi teppelő.
Tel.: 0905 860 203.
• Garzon kiadó. Tel.: 0918
744 596.
• Prenajmem zariadený 3-iz-
bový byt pre max. 4 osoby.
Tel.: 0903 456 475.
• Eladó tíz talicskás betonke-
verő, méret: 2 x 2 m, 1420
kg, 700 €. Tel.: 0948 086 159.
• Hľadám opatrovateľku do
Nemecka k pani po porážke.
Výmenné 3-týždňové tur-
nusy. Požadované znalosti
nemčiny, kurz opatrova-
teľstva a vodičský preukaz
skupiny B je podmienkou!
Nie sme agentúra! Hlásiť sa
na tel. č.: 0915 734 097.   

• Agyvérzés utáni idős hölgy-
höz ápolónőt keresünk, 3-
hetes váltásokkal. Követel-
mény: német nyelvtudás, B-
típusú jogosítvány, ápolói ok-
levél.  Nem vagyunk ügynök-
ség. Jelentkezni lehet a 0915
734 097-es telefonszámon.
• Eladó 1-szobás lakás Gú-
tán. Tel.: 0949 854 995.
• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését válla-
lom. Tel.:0902 841 761.

• Eladó családi ház 4 áras
telekkel Gútán. Tel.:0907
636 089.
• Eladó vörösbor 1eur/l. Tel.:
0905 789 733. 
• Predám pamätné 2 €
mince v UNC kvalite v bubli-
nách, všetky štáty (nie mini).
Taktiež UNC Hmu- Rim
zmluva a 10-te výr. v bubli-
nách a orig. kazetách. Kon-
takt: 0907 988 842.

• Predám skúter 50 cm3, mo-
tor, typ Shark, najazd. 1500
km, STK do 2017. Tel.: 0907
988 842.
• Asztali, falinaptárak, diárok
Gútán az Alfa Marketben.
Tel.: 035/777 1860.
• Munkát keresek, fűtő, kar-
bantartó, stb. Minden munka
érdekel. Tel.: 0917 566 725.

• 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 hosszútávra 2 nagy-
szobás lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0908
989 578.
• Kiadó szoba-konyhás lakás
Komáromban, részben fel-
újítva. Tel.: 0908 179 028.
• Eladó  családi ház Gútán
14-áras telekkel. Tel.: 0908
375 551.   
• Eladó 1.emeleti 2-szobás
lakás a Brünni téren Gútán.
Tel.: 0915 732 787.
• Kiadó garzon az Ister mögött,
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.
• Kiadó 3-szobás lakás  a
Klapka lakótelepen, 300 €
rezsivel. Tel.: 0905 315 092.
• Szakácsot veszünk fel ko-
máromi éttermünkbe. Tel.:
0905 673 029.

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

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
Rakúsku a Nemecku. Tel.:
0948 997 166.

úJSZülÖTTEK:
Soós Alyssa (Komárom); Rigó Norbert (Perbete); Rafael
Ronin (Komárom); Molnár Anna Amira (Gúta); Gažová
Hana (Šrobárová); Dohnanec Adrián (Csallóközaranyos);
Rigó Vojtech (Harcsás); Laczová Masha (Perbete); Ka-
pusňák Marcel (Komárom); Salkayová Karolína (Perbete);
Nagy Sándor (Dunamocs).

ElHUNyTAK:
Zsigó Dezider (57) Szentpéter, Pásztorová Dorota (88) Ko-
márom, Fogl Mária (90) Komárom, Vargová Irena (81)
Marcelháza, Molnárfiová Judita (87) Komárom, Urbánek
Ilona (73) Szentpéter, Csepy József (62) Csallóközara-
nyos, Tureček Milan (56) Keszegfalva, Földes Lajos (87)
Nemesócsa, Besztró Ladislav (82) Komárom, Turečková
Alžbeta (72) Komárom, Krivánek Tibor (66) Martos, Hor-
váth Tibor (57) Keszegfalva.

HáZASSáGoT KÖTÖTTEK
Szulcsányi Kristián és Csachová Erika (Komárom).
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marosi ármin Gábor
Komárom
(3100/47)

Kmeť Jozef
Ógyalla

(3900/53)

lajos Sofia
Marcelháza
(4250/53)

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

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

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

Hölgyek, urak, gyerekek,
valamint duci hölgy mo-
dellek jelentkezését vár-
juk fotózásokra, reklám-
film forgatásokra, tv pro-
dukciókba, rendezvé-
nyekre stb. További infor-
máció és jelentkezés
www.mondecaste.hu ol-
dalon!

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.

„Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Bízunk, hogy a jók a mennyben élnek.
Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé, 
De mi szeretünk mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
20. évfordulóján 

ifjú Zsitva Gyulára 
Perbetén.

Szülei, testvére Erzsi és Laci a családjával.
Jóságát örökké megőrizzük.

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.

„Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel! 
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember! "

Január 30-án ünnepli 
2. születésnapját 

Varga Lilike
(Szeged - Csicsó).

E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik: anya, apa, mama 
és Roman, mama és Kristóf, 

Zsuzsa és Zsolti.

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 

5. évfordulóján 

Telegdi Sándorra, 
aki tragikus balesetben 

elhunyt.
Emlékét őrzik: 

Patrícia, Juli 
és az egész rokonság.

Megemlékezés
„Már eltűnt régen a hajó veled,
És én még mindig kendőt lengetek.
S amíg távolba réved a szemem,
Arcod vonásait idézgetem.
Tengerverés csapdos a partokon,
Benne hangod zenéjét hallgatom,
S a szélben, mely hajamba beletép,
Ott érzem még a kezed melegét.”
Fájó szívvel emlékezünk 

január 26-án, halálának 4. évfordulóján 

id. Szolik Józsefre Keszegfalván.
Szerető családja.

„Örökre szívünkbe zártunk, 
S mindig hiányozni fogsz, 
Tudjuk, már téged hiába várunk, 
De számunkra csillagként ragyogsz.“

Fájó szívvel emlékezünk

Várszegi Ľubicára
halálának 5. évfordulóján. 

Mindenki, aki szerette.

Fájó szívvel emlékezünk január 28-án,
halálának 5. évfordulóján a drága édesanyára 

Lelovics Ilonkára 
Komáromban.

Akik ismerték és szerették, 
szenteljenek emlékének 
egy néma percet ezen 
a szomorú évfordulón. 

Emlékét őrző családja.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív Rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Fájó szívvel 
emlékezik

január 27-én 

Hakszer Péterre 
Ekelen, 

halálának 1. évfordulóján

felesége Erzsébet.

oznámenie
Obec Zemianska Olča

oznamuje záujemcom, že
prijme administratívnu pra-
covnú silu na plný úväzok.

Kritériá: 
- úplné stredoškolské

vzdelanie s maturitou
- znalosť slovenského,

maďarského, anglického a
nemeckého jazyka

- bezúhonnosť
Prihlášky zasielajte na

adresu: Obec Zemianska
Olča, Hlavná 26, 946 14
Zemianska Olča alebo na
mailovú adresu: ocu-
zolca@stonline.sk

Felhívás
Nemesócsa község ér-

tesíti az érdeklődőket, hogy
adminisztratív munkaerőt
keres a községi hivatalba,
teljes munkaviszonyra.

Feltételek: 
- teljes középiskolai vég-

zettség érettségivel
- szlovák, magyar, angol,

német nyelv ismerete
- büntetlen előélet
Jelentkezésüket küldjék

az alábbi postacímre:
Obec Zemianska Olča,

Hlavná 26, 946 14 Ze-
mianska Olča vagy az ocu-
zolca@stonline.sk e-mail
címre.

Január 28-án ünnepli 
10. születésnapját 

Kollár Laura Megyercsen.
E szép ünnep alkalmából 

szívből köszöntik: 
szülei, keresztszülei 

és Réka, nagyszülei és 
az egész család.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.“

24. januára uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila 

naša drahá a milovaná mamička, 
babička a prababička 

Szombathová Anna 
z Komárna.

S láskou spomínajú: deti, vnúčatá s rodinami.

„Adjon a Jóisten még nagyon sok szép évet,
Hogy családod körében még sokáig ünnepelhess.
Ez csak pár sor, de benne van a lényeg.
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
Hisz a legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.”

E szép ünnep alkalmából szívből
köszönti: felesége, fia és lánya 

párjukkal, és a két kicsi unoka: 
Zalán és Adrián.

Január 27-én ünnepli 
60. születésnapját 

Marton József
Madaron.

Nezisková organizácia Centrál, n.o. prijme do pracov-
ného pomeru do svojho zariadenia sociálnych služieb od
1. marca 2014 ergoterapeuta, zdravotné sestry a zdravot-
níckych asistentov.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore
zdravotná sestra alebo zdravotnícky asistent,
- v prípade ergoterapeuta ukončené stredoškolské vzde-
lanie s maturitou + 150 hodinový akreditovaný kurz soci-
álnej práce.
- uprednostňujeme uchádzačov s odbornou praxou.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so živo-
topisom a dokladom o vzdelaní žiadame zaslať na adresu:
Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove č. 258, alebo
odovzdať osobne u riaditeľky  v pondelok alebo v stredu
od 8.00 do 14.00 hodiny. 

Mgr. Andrea Frustaci Kádár, riaditeľka Centrál, n.o.

ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
tel.: 0918 727 431.

A csallóközaranyosi székhelyű Centrál nonprofit szer-
vezet nyugdíjasotthonába március elsejei kezdéssel fel-
veszünk ergoterapeutát, valamint egészségügyi nővéreket
vagy asszisztenseket.

Elvárásaink:
- Középfokú egészségügyi iskolai végzettség érettségivel.
- Ergoterapeuta esetében középiskolai végzettség érettsé-
givel + 150 órás akkreditált kurzus szociális munka szakon.
- Előnyben részesítjük a szakmai tapasztalattal rendelkező
jelentkezőket.

A kérvényt, szakmai önéletrajzot és az iskolai végzett-
séget bizonyító okiratot kérjük a következő címre elküldeni:
Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove, č. 258, vagy sze-
mélyesen leadni hétfőn vagy szerdán reggel 8.00-tól
14.00-ig az igazgatói irodában. 

Mgr. Andrea Frustaci Kádár, igazgatónő

• Eladó ipari varrógép mos-
dószekrénnyel, kisbicikli 6-
évesnek. Tel.: 0905 375 287.
• Kereseti lehetőség fiatalok-

nak! Tel.: 0903 783 477.
• Vennék fóliakonstrukciót
Izsáról, Marcelházáról. Tel.:
0907 636 133.
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v pondelok 27. 1. predpokladám v našom
regióne premenlivo a chladno, zrána polo-
jasno, neskôr veľkú oblačnosť až zamra-
čené s občasným slabým snežením. Množ-
stvo snehu do 2 cm. Nočná teplota od - 6 do
- 4  ̊C, denná teplota od  + 9 do + 11  ̊C.
Mierny  JV vietor do 6 - 8 m/s. 

v utorok 28. 1. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, v noci a
zrána veľkú oblačnosť až zamračené s ob-
časným slabým snežením, poobede a k ve-
čeru vyjasňovanie. Množstvo snehu do 1 cm.
Nočná teplota od - 4 do - 2  C̊, denná teplota
od  0 do + 2  C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 

v stredu 29. 1. predpokladám v našom re-
gióne premenlivo, oblačno a možnosť sne-
hových prehánok. Nemerateľné množstvo
snehu. Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C, cez deň
od  0 do + 2  C̊. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.   

vo štvrtok 30. 1. predpokladám v našom
regióne vlhko, veľkú oblačnosť až zamra-
čené a občasné sneženie, možnosť aj dážď
so snehom. Množstvo snehu do 2 cm.
Nočná teplota od  - 4 do - 2  ̊C, cez deň od
0 do + 2  ̊C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s.  

v piatok 31. 1.  predpokladám v našom
regióne veľmi nepríjemne a vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď,
možnosť aj dažďa so snehom, prípadne aj
sneženie. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná
teplota od - 1 do + 1  ̊C, denná  teplota od  0
do + 2  ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s.   

v sobotu 1. 2. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v piatok, veľkú oblačnosť
až zamračené s občasným dažďom, prí-
padne aj dážď so snehom, možnosť sneže-
nia. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná 
teplota od - 1  do + 1  C̊, denná teplota od  0
do + 2  ̊C. Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.   

v nedeľu 2. 2. predpokladám v našom re-
gióne ešte stále dosť nepríjemne, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasné slabé sne-
ženie. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná 
tep lota od - 3 do - 1  C̊, denná teplota od  0
do + 2  ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.  

V nasledujúcom týždni  očakávam pri-
meranú  zimu s častými zrážkami, väčšinou
snehovými.
S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. meteo

Predpoveď počasia 27. 1. 2014 - 2. 2. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

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

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

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

emiSNé kONTrOly Na POčkaNie

emiSSzióS elleNőrzéS megVáráSra

Autošport KISS

Ak sa smrteľníkovi z nášho regiónu
podarí napísať a vydať knihu, je to

úspech, priam čosi jedinečné. No ešte
zvláštnejším príbehom je počin kolárov-
ského námorníka s koreňmi na maďar-
skej Dolnej zemi, ktorý napísal knihu po
slovensky, no vydali ju až v Prahe, sa-
mozrejme v českom preklade.

ČoSI o AUToRovI
Zakrátko 75-ročný Michal Svoreň žije síce

v Kolárove, no svetlo sveta po prvý raz zazrel
v juhomaďarskom Pitvaroši, odkiaľ sa krátko
po druhej svetovej vojne celá rodina presíd-
lila na Slovensko. Od malička ho vábili najmä
dve veci – písanie a diaľky. V učilišti komár-
ňanských lodeníc sa vyučil za lodného mon-
téra a keďže zlovôľa podaktorých ľudí mu za-
bránila v ďalšom štúdiu, zamestnal sa najprv
v pražských lodeniciach, odkiaľ sa mu po-
šťastilo dostať na lode vtedajšej Českoslo-
venskej námornej plavby.

Vyše štyridsať rokov brázdil moria a
oceány, za tento čas sa obrátil vari vo všet-
kých prímorských štátoch sveta. Preplával
takú obrovskú vzdialenosť, ako by desať-
krát prešiel po rovníku celú zemeguľu. Spo-
čiatku robil na lodiach všetko možné, no
rýchlo si našiel svoje miesto v strojovniach,
medzi mašinkami. Jeho lodnícku kariéru na
sklonku roka 2001 ukončila v severoírskom
Belfaste náhla mozgová príhoda. Do dô-
chodku odišiel v hodnosti prvého strojného
dôstojníka.

PoČÍTAČ-KAmARáT
Michal Svoreň sa rozhodol nielen ústne,

ale aj knižne vyrozprávať niektoré epizódy zo
svojho dlhého námorníckeho života. Vybral
si rok 1987, keď ako prvý strojník plával na
námornej lodi Karlovy Vary z chorvátskej Ri-
jeky do marockej Casablanci a odtiaľ do Los
Angeles v USA. Hoci dielo bolo napísané po

slovensky, roku 2013 ho v českom preklade
Anny Farianovej vydalo pražské vydavateľ-
stvo Mare-Czech, ktoré sa špecializuje na
knihy s lodiarskou tematikou. Kniha dostala
názov Slaný chléb, vrátane obrazovej prí-
lohy má 190 strán a slušivú vonkajšiu
úpravu... Dlhé hodiny pred počítačom teda
doniesli pekné ovocie.

Autor prvotiny sa ukázal nielen ako eru-
dovaný lodiarsky technik, ale aj ako pútavý
rozprávač. Podrobne si všíma radosti aj sta-
rosti lodnej posádky. Pokiaľ ide o spomínané
Karlovy Vary, tých starostí bolo počas plavby
aj v prístavoch nepomerne viac ako príjem-
ných chvíľ, veď išlo o technicky zanedbané
plavidlo, na ktorom jedna porucha sprevá-
dzala druhú. Vo vybičovanej situácii Svoreň
neraz stál zoči-voči ľahostajnosti, sebeckosti,
arogancii i hlúposti, nevyhýbal sa ani pokle-
skom niektorých námorníkov trpiacich najmä
alkoholizmom.

„Mojím cieľom bolo pripomenúť neľahkú
prácu posádok našich bývalých námorných
lodí, teda prácu, ktorá bola často zbytočne
spestrovaná ľudskou hlúposťou“ – vyznáva
sa autor. Kniha kolárovského veterána po-
skytuje čitateľovi zaujímavé, občas humo-
rom presiaknuté čítanie, pre milovníkov ná-
morníckeho stavu je aj lahôdkou v pravom
zmysle slova.

A Čo ďAlEJ?
Svoreňova prvotina teda vyšla a my sme

boli zvedaví, či budú po nej nasledovať ďal-
šie literárne diela. Rovnú a priamu odpoveď
sme síce nedostali, no „z dobre informova-
ných kruhov“ sme sa dozvedeli, že dlho-
ročný námorník Michal podozrivo často a
dlho vysedáva pred počítačom a vytrvalo
píše. Takže odpoveď na našu zvedavú
otázku bude zrejme pozitívna, veď – ako sa
často vravieva – s jedlom rastie chuť.

fb

Dramatický krúžok Gymnázia Ľ.
J. Šuleka pri matici slovenskej

v Komárne, ktorý pod vedením Jo-
zefa Černeka funguje už 10 rokov,
pripravuje svoj 4. muzikál, tento-
krát rozprávku Snehulienka a zopár
trpaslíkov. Slávnostná premiéra sa
uskutoční v piatok 14. marca 2014 o
18:30 v msKS Komárno. A ako to už
býva pri „Dramaťáku“ dobrým zvy-
kom, aj tejto premiéry sa zúčastní
prezident SR J.E. Ivan Gašparovič.
okrem samotného režiséra Jozefa
Černeka, ktorý má nad všetkým do-
hľad, hudbu aj tentokrát pripravuje
Peter Emmer, o kostýmy sa stará
Janka vikartovská a nováčikom pri
„Dramaťáku“ je scénograf Richard
Slezák.

Dramatický krúžok je práve v naj-
komplikovanejšej fáze príprav nového
projektu. Na pár chvíľ sme ich navští-
vili aj s fotoaparátom, aby sme vám
priniesli zopár pikošiek a vyspovedali
sme vedúceho krúžku Jozefa Čer-
neka.

• vraj ste prinútili peknú blon-
dínku prefarbiť sa na čiernovlásku,
je to pravda?

- Áno, vlastne je, i keď to bolo na-
koniec spoločné rozhodnutie rodičov a
Ivanky. Myslím si však, že pre dobrú
vec. Ivanka Kološová bude totiž pred-
stavovať v našom novom projekte
Snehulienku a myslím si, že keď si di-
vák vybaví túto krásnu rozprávku a
predstaví si princeznú Snehulienku,
vždy je to tmavovláska. Vlastne aj v
našom muzikáli sa hovorí, že farbu
očí a vlasov jej dala noc. 

• Je bežné, že vaši herci robia tak
radikálne zmeny kvôli muzikálom,
veď predsa len ide o amatérsku
tvorbu.

- Úplne bežné to asi nie je, ale v na-
šom prípade je to isté pravidlo. Ak sa
pozriete ako dnes fungujú bežní tee-
nageri, tak tí, čo sú v našom projekte
zapojení, robia obrovské ústupky už
len v tom, koľko času tomu venujú.
Poslednú dobu a bude to tak až do
dňa premiéry, sa stretávame mini-
málne štyrikrát do týždňa, všetci sa
učia tancovať, pohybovať sa po ja-
visku, musia vedieť spamäti množstvo

textov, niektorí mimo to musia chodiť
nahrávať do štúdia, prípadne navšte-
vujú hlasového pedagóga. Vytvoriť
muzikál, hoc amatérsky, nie je ľahká
vec. Nacvičujeme na tak isto veľkom
javisku ako profesionáli, naše kostýmy
sú rovnaké, rovnako ako profíci, aj u
nás sa spieva naživo, predstavenie
trvá rovnako dlho a čo je najdôležitej-
šie, máme rovnakého diváka. Naša
výhoda je snáď len v tom, že diváci sú
k nám trošku tolerantnejší. To však
neznamená, že by sme ich nechceli
našimi výkonmi minimálne prekvapiť,
ak nie šokovať. 

• Je to neskromné vyhlásenie, ale
ste povestný tým, že si veríte...

- Neverím ani tak sebe, ako tým de-
ťom. Mám teraz vekovo oveľa mladšie
deti ako pri muzikáli Skrotenie, ale
majú svoj úžasný šarm a naozaj sa
dokážem postaviť za výkon každého z
nich. Skoro pol roka mi trvalo, kým sa
utriaslo, kto bude čo hrať a v našom
divadle naozaj platí pravidlo, že malú
rolu nemáme. Myslím si, že výber po-
stáv sme spravili naozaj bez kompro-
misov a tak, aby každému hercovi rola
sadla čo najviac. Navyše tentokrát sa
viac opierame o pomoc profesionálov.
Takže máme síce mladších hercov,
ale tím okolo nich je už takmer celý
postavený z profesionálov. Vlastne
pomaly budem jediný amatér v krea-
tívnom tíme.

• možno by našich čitateľov za-
ujímalo, koľko ľudí je v pozadí,
tých, čo vlastne na javisku nevi-
díme. 

- Možno budete prekvapený, ale
veľa. V priamej línii asi dvadsať, ako
napr. scénograf, kulisári, vizážisti, gra-
fik, webistka, produkčná, asistenti a
podobne. Potom sú to ďalší ľudia, ktorí
nám pomáhajú s financiami, robia pro-
pagáciu a podobne. Je to asi sto ľudí,
ktorí majú čo dočinenia s naším muzi-
kálom a dá sa povedať, že každý je-
den je pre nás životne dôležitý. 

• Spomenuli ste financie, tak
veľký projekt asi lacný nebude,
máte už všetky prostriedky, ktoré
potrebujete?

- Máme prísľub už minimálne na po-
lovicu peňazí, ktoré potrebujeme. Na-
šťastie sme natrafili na mimoriadne ši-

kovnú osôbku, ktorá nám v tomto prí-
pade pomohla. Čiže nie som to tento-
krát ja, kto musí našim sponzorom vy-
svetľovať, prečo sa nás oplatí podporiť.
Plus sme si dali žiadosti na projekty z
rôznych grantov.  Odpoveď však príde
asi až po premiére. Pokiaľ ide o výšku
financií, je to zložité. Stojí to toľko isto
ako pri profesionálnom divadle, pre-
tože napr. za prenájom sály musíme
platiť tú istú sumu. Elektrina, ktorú spá-
lime, stojí totiž vždy rovnako. V zásade
platí, že činohru spravíte, ak nemusíte
platiť honoráre ako my, tak za pár sto-
viek eur. Najväčšia položka je prená-
jom sály na nácvik (min. 100 € na ho-
dinu) a potom už len reklama. Muzikál
vám to predraží asi päťnásobne, pre-
tože pribudnú zvukári, autorské práva,
prenájom štúdií a podobne. V každom
prípade dnes už vieme, že muzikál
bude, otázkou ostáva len aký veľko-
lepý, koľko skladieb, a pod. 

• Robíte teda Snehulienku a
opustili ste Shakespeara, prečo?

- Zrazu máme v krúžku mladšie deti
ako predtým a na Shakespeara ešte
nie sú pripravené, bolo by to mimo
ich zmýšľania.  Predovšetkým chcem,
aby sa vo svojich postavách cítili
dobre oni. Rozprávka Snehulienka a
zopár trpaslíkov je pre nich úplne
ideálna. Naši trpaslíci totiž predsta-
vujú práve ten zázračný vek, v ktorom
sú oni, akoby teenageri.  Teda, keď
ešte sú len deti, ale už sú na nich kla-
dené nároky ako na dospelých. Preto
sa prirodzenie búria. Vlastne aj po-
stava samotnej Snehulienky je v pod-
state o tom. A hlavne doba je dnes mi-

moriadne komplikovaná, preto sme
siahli po jednoducho krásnej roz-
právke. Chceme, aby si divák prišiel
do divadla oddýchnuť a zabaviť sa.
Naša Snehulienka je krásna roz-
právka, na ktorú môžete vziať aj do-
spelého.  

• Takže robíte veľké divadlo s ma-
lými deťmi, dá sa to?

- Zas úplne malé tie deti nie sú. Ja
osobne som bol naozaj šokovaný šír-
kou talentu niektorých našich hercov,
či spevákov. Myslím, že tá doba akoby
sa pohla, dnešné deti sú iné ako sme
boli my v ich veku. Snažím sa ich ne-
porovnávať s tými, čo sú dnes na vy-
sokých školách alebo už pracujú, ale
nedá sa tomu vyhnúť úplne. Som pre-
svedčený, že sme opäť objavili talenty,
o ktorých budeme dlho počuť.  Pre
mňa je úžasné sledovať ako sa do-
kážu navzájom podporovať a ako zod-
povedne vedia pristupovať k práci. Ve-
rím tomu, že naši diváci rozhodne
sklamaní nebudú. 

• Keď spomínate divákov, čo ste
pre nich pripravili tentokrát? Čo si
majú obliecť alebo priniesť na pred-
stavenie?

- Tentoraz poprosíme našich divá-
kov, aby mali na sebe buď zlatý alebo
zelený doplnok. Zlatý bude prezento-
vať kráľovstvo a zelený trpaslíkov a
les, v ktorom bývajú. Tým, že si diváci
na sebe naozaj vezmú doplnky v tých -
to farbách, vyjadria ich podporu našim
mladým hercom.

Ďakujem za rozhovor.
Jana Pipíšková,

www.komarnodnes.sk

Snehulienka a zopár trpaslíkovSvetobežnícke epizódy 
námorníka Michala

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

12. februára 2014, 19.00, Vstupné: 14,- eur

Marc Camoletti: Kto zhasol svetlo?
hriešna komédia

Hrajú: Mária KRÁĽOVIČOVÁ, Zuzana TLUČKOVÁ, Viki RÁKOVÁ, 
Ján KOLENÍK, Braňo DEÁK

Preklad: Jana Kociánová, Réžia: Peter Mikulík

Briliantná komédia o tom, čo všetko sa môže stať, ak si domov privediete 
milenca vo chvíli, keď sa tam objaví milenka s vaším manželom. A čo s tým

všetkým urobí skrytý poklad rodiny, pomocnica v domácnosti Anna?
Info: MsKS Komárno, Hradná 1.

00421 35 77 13 550, 0905 892 579

Kniha od nás v češtine



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex felügyelő 15.40 A múlt
fogságában 16.25 Jövő-időben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Idő-
járás 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentősök 22.10 Az este 22.45 Hír-
adó, sport 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou  17.10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry Tesz-
vesz városa  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45
Zöld Tea 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül Női talk-
show 23.35 A színpadon: A The SoulClap Band

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Európában 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd  9.40 Élő egyház 10.05 Isten kezében
10.35 Rome Reports  11.05 Klubszoba  12.00 Híradó 12.20 Vers 12.27
Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép
17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó, sport 18.3 Közbeszéd
19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin 20.45 Vivát Benyovszky! 21.45 Hírek
21.50 Dunasport 22.00 Nicky családja Cseh–szl. dok.film

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynok  14.55 Maricruz  16.00 Családi titkok
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes
élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 NCIS

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 Reflek-
tor 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

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 12.00 ValóVilág
14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb kalandjai 18.00 Nyomta-
lanul 19.00 ValóVilág 21.00 Agymenők 21.30 ValóVilág 22.30 Barátok
közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Agatha Christie: Gyilkolni könnyű

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot-novellák: 24 feketerigó 16.35 Columbo: Besegít a halál 17.40
Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Halálos
lelkiállapot. Am. krimi 21.05 A hidegsebész 22.05 A kód neve: Merkúr 

VIASAT

7.10 A médium 9.05 Hajrá csajok 4.  vígjáték 10.55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI:
A helyszínelok 14.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Gyilkos számok 16.35
Gyilkos számok 17.30 Igazgyöngy 18.25 Káoszháza  19.20 Jóbarátok
19.50 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 A dolog. Am.
sci-fi kalandfilm 23.25 Isenhart – A  gyilkos középkor. Ném. kalandfilm

7:00 Svéd jégkorong 9:00 Olasz foci  SSC Napoli- Chievo 11:00 Fran-
cia foci 13:00 Copa del Rey 13:30 Olasz foci Cagliari - AC Miláno 15:30
Olasz foci Verona - AS Róma 17:30 Motormagazin 18:00 Francia foci
20:00 Francia fociösszefoglaló 21:00 Olasz foci Inter - Catania

STV :1
7.50 Medicopter 117 8.35 Hírek 9.50 Szlovákia képekben 10.15 A világ
képekben 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 14.00 A sétány 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó
16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.45 Párbaj 18.20 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó 20.20 Raszputyin Fr. film 22.05 Tony bosszúja
22.55 Életben maradni 23.45 Medicopter 117

STV :2
9.05 Portrék 10.00 Nem felejtünk 10.30 Szemtől szemben 10.55 Fó-
kusz 11.40 Mesterségek 12.05 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.30
Erős emberek Világkupája 13.55 Lefújva 14.25 FIFA-magazin 14.50
Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Szlovén magazin 16.25 A tu-
domány Európában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul
18.00 Ahogy önök látják 18.25 A szlovák elit galériája 18.45 Esti mese
19.05 Maja a méhecske 19.40 Jurošík 19.55 Hírek 20.00 Károly her-
ceg  21.00 Tudomány  21.30 Hírek 22.00 Csak a szél filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok  9.45 Egyről a kettőre 11.15 Rex fel-
ügyelő 12.15 Cobra 11 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk   15.00 Egy-
ről a kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor.
21.35 Családi titkok 22.30 Két pasi – meg egy kicsi  23.00 NCIS 

JOJ

7.45 Topsztár 8.10 Krimihíradó 8.35 Bírósági akták 9.30 Bírósági
akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök! – Nagy Britannia 12.00
Híradó 13.10 Topsztár 13.40 Doktor Szöszik Am. film 15.50 Szójáték
16.25 Topsztár 16.55 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán – Jó-
banrosszban 19.00 Híradó, sport 20.20 Új panelházi történetek
21.20 Kémlelőnyílás 22.20 Örökség 23.20 A Geiss család

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Vágtass
velem! 14.00 Életművész Pál István „Szalonna” 14.55 Rex felügyelő
15.45 A múlt fogságában 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok  17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.15 Időjárás
20.20 Párizsi helyszínelok 21.15 Van képünk hozzá 22.10 Az este 22.45
Híradó 23.00 Verssor... 23.10 Gyilkosság 23.55 Rex felügyelő 

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou 17.10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry Tesz-vesz
városa  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.40
Időjárás 20.45 Sophie szerint a világ  21.10 Heartland  21.55 A követ-
kezo! 22.50 Ridikül 23.35 A színpadon: A Psycho Mutants

DUNA

7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Európában 8.10Kulti-
kon  8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.30 Doc
Martin 20.25 A névtelen vár, 6/4. 21.30 Hírek 21.40 Dunasport 21.45
Cserbenhagyás Am. film 23.25 Kultikon 23.45 Kormorán-koncert

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.50
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shoppingkirálynok  14.55 Maricruz  16.00 Családi titkok, 90. 17.00 Hal
a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet showja 20.30 Édes élet 21.40
Jóban-rosszban, 2279. 22.40 Kutyaütők 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 Asztroshow 12.40 Reflektor
13.00 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél ki-
rálynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL-hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt
21.45 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.45 Döglött akták

10.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 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
Jerry18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00 A gyanú árnyékában
21.00 Agymenők  21.30 Való világ 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II-hír-
adó 23.30 Életre-harátok 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irot-novellák: A rodoszi háromszög 16.35 Columbo: Halálos lelkiállapot
17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: A szu-
perintelligens gyilkos, krimi 21.05 A gyűrű titka 22.55 A hidegsebész

VIASAT

10.00 Esküdt ellenségek... 10.55 Esküdt ellenségek: Bunös szán-
dék11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek szállodája  13.50 CSI: A helyszíne-
lok 15.45 Gyilkos számok 16.35 Gyilkos számok 17.30 Igazgyöngy 18.25
Káoszháza 18.55Káoszháza 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy
kicsi  20.50 Két pasi – megy egy kicsi 21.20 A vér bibliája. Ném. misz-
tikus filmdráma 23.25 A horoszkópgyilkosságok. Ném.– osztr. thriller

7:00 Francia fociösszefoglaló 8:00 Olasz foci Cagliari - AC Miláno 10:00
Coppa Italia 12:00 Sólyomszem – teniszmagazin 13:00 Copa del Rey
15:00 Olasz foci Inter – Catania 17:00 Copa del Rey 17:30 Francia fo-
ciösszefoglaló 18:30 Copa Libertadores  19:00 Svéd jégkorong 21:25
Olasz foci  Fioretina - Genova

STV :1
7.20 Medicopter 117  8.05 Hírek 9.15 Galileo 9.45 Hogyan működik?
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 15.05 Őrült szerelmesek 16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.45 Párbaj 18.20 Csa-
ládi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand
Hotel  22.35 Különleges egység  23.15 Szlovákia elhíresült bűnügyei

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Károly herceg 10.00 Ahogy önök látják  10.30
Szlovén magazin 10.55 Fókusz 11.40 Sportvisszhang 12.15 Élő körkép
12.50 Folklórműsor 13.20 Ján Ilavský 13.40 Doktor Moresini tévedése
15.05 Família 15.30 Egyházi magazin 16.00 Ukrán magazin 16.25 A tu-
domány16.45 Fókusz  17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ
lovasai  18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 Maja, a méhecske
19.40 Jurošík 19.55 Hírek 20.00 Harc a Szaljut orbitális állomásért
20.50 Rendelő 21.30 Hírek  22.00 A nagy birodalom Am. tört. filmsor.

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.35 Egyről a kettőre 11.15 Rex
felügyelő 12.15 Cobra 11 13.15 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk  15.00 Egy-
ről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.30 Forr a bor
21.35 Családi titkok 22.30 Két pasi – meg egy kicsi 22.55 NCIS 

JOJ
8.00 Krimihíradó 8.20 Új panelházi történetek 9.20 Bírósági akták
11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.35 Topsztár 13.00 Dr. Csont 13.55
Lépéselonyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.50 Szójáték 16.25
Topsztár 16.55 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán – Jóban-
rosszban 19.00 Híradó 20.20Új panelházi történetek 21.20 Az öz-
vegyasszony 22.25 Viszlát, Szlovákia! 23.45 Hivatásosok 

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 16.35 Hír-
adó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A követ-
kező! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.05 On the Spot 22.10
Az este 22.45 Híradó 23.00 Verssor... 23.10 Summa 23.40 Kortárs

M2

6.00 Rajzfilmek 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou 17.10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry 18.05
Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 19.10 Nils Holgersson 19.35 Lülü, a tek-
nőc 20.00 Híradó 20.45 Kasza, kapa, fakanál 21.10 Heartland 21.55 A
következő! 22.50 Ridikül  23.35 A színpadon: A Special Providenc

DUNA

8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Sportaréna 10.00
Doc Martin 10.50 A névtelen vár 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár
14.25 Vers 14.35 Kincskereső kisködmön 15.05 Hungarikum 15.30 A
nemzet szolgálatában 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek
19.35 Doc Martin 20.30 Megtörtént bűnügyek 21.40 Hírek 21.45 Du-
nasport 21.50 A fehér sejk 23.15 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Astrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynok 14.55 Maricruz 16.00 Családi titkok,
17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet showja, 3. 20.30 Édes
élet 21.40 Jóban-rosszban, 2280. 22.40 Banki meló Ang. krimi

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflek-
tor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Mu-
zsika tv bemutatj 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20
Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 252.
18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05
Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 

12.00 Való világ 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és
riválisok 16.00 Barátok közt16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry
legújabb kalandjai 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00 Segít-
ség, bajban vagyok!  21.00 Agymenők 21.30 Való világ 22.30 Bará-
tok közt 23.00 RTL II-híradó 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Lakás a har-
madikon. Ang. krimi 16.35 Columbo: A szuperintelligens gyilkos. Am.
krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Co-
lumbo: Rövid szivar. Am. krimi 21.05 Downton Abbey 22.05 Rózsák
harca I., 16. 23.05 Miss Fisher rejtélyes esetei 

VIASAT

9.55 Esküdt ellenségek: Bunös szándék 10.55 Esküdt ellenségek
11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők
14.50CSI: A helyszínelők  15.45 Gyilkos számok 16.35 Gyilkos számok
17.30 Igazgyöngy 18.25 Káoszháza 18.55 Káoszháza 19.20 Jóbará-
tok 20.30 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 A kód neve: Merkúr 23.40 A vér bibliája Ném. misztikus dráma 

8:00 Motormagazin 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30 Copa Liber-
tadores  10:00 Olasz foci Inter – Catania 12:00 Francia fociössze-
foglaló 13:00 Francia Foci Ligue 1 15:00 Copa Libertadores  15:30
Olasz foci Lazio – Juventus 17:30 Svéd jégkorong 19:25 Olasz fo-
cimagazin 19:55 Copa del Rey élő 21:55 Olasz foci SSC Napoli- Chievo

STV :1
7.25 Medicopter 117  8.10 Hírek 9.05 Galileo 9.45 Hogyan muködik?
10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
13.55 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek 15.05 Őrült sze-
relmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.20
Hogyan működik? 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Hír-
adó 20.20 Ha ölni kell Am. thriller 22.40 Fekete pillangó Fr. thriller

STV :2
11.20 Rendelő 11.55 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 13.00 Zuzka Tu-
ranová 14.25 Nászajándék Tévéfilm 15.00 Tudomány és technika
15.30 Kvartett 15.55 Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45 Fókusz
17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Lakáskultúra 18.25
Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05 Maja, a méhecske 19.40 Jurošík
19.55 Hírek 20.00 Láthatatlan hős 21.00 Régmúlt idők nyomában
21.30 Hírek 22.00 Kakukk a sötét erdőben 23.35 Rendőrségi magazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.35 Egy-
ről a kettőre 11.15 Rex felügyelő 12.15 Cobra 11. 13.15 NCIS: Los An-
geles  14.10 Monk 15.00 Egyről a kettőre  15.30 Két pasi – meg egy
kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak
19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.35 Családi titkok 22.30 Két férfi –
meg egy kicsi 23.00 NCIS 

JOJ
8.00 Krimihíradó 8.20 Új panelházi történetek 9.20 Bírósági akták 10.05
Bírósági akták 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.35 Topsztár 13.00 Dr.
Csont 13.55 Lépéselőnyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.50 Szójá-
ték 16.25 Topsztár 16.55 Híradó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán – Jó-
banrosszban 19.00 Híradó 20.20 Új panelházi történetek 21.20 CSI:
Miami helyszínelők 22.20 Castle 

Kedd, január 28 szerda, január 29

TVműsor január 27 - február 2
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Humor

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

Horoszkóp

éSZAK-KomáRom:

A Duna menti múzeum dísz-
terme: 100 éves a komáromi Kul-
túrpalota c. időszaki kiállítás. Laco
Stuhár, QEP művészi fotográfiái ja-
nuár 31-ig tekinthetők meg.
Jókai Színház: Január 31., 19.00.
Made In Hungaria. Ricky: Puskás
Péter, Jerry Lee Lewis: Fenyő Mik-
lós m.v. Rendező: Méhes László
(Jászai Mari-díjas). Jegyrendelés,
információ: www.jokai.sk

vmK:
Egészségklub: Január 27. 18.00
szlovák nyelven Júlia Fintová „Ta-
nácsok az egészség megőrzésé-
nek érdekében“. Belépődíj: 1,00 €.
Február 3. ZORÁN koncert: Egy-
pár barát. Jegyek kaphatók a Vá-
rosi Művelődési Központban.

BúCS:
A Csemadok Búcsi Alapszerve-
zete szeretettel meghív minden
kedves érdeklődőt a kultúrház ja-
vára való gyűjtés befejezése alkal-
mából szervezett rendezvényére
2014. január 31-én és február 1-
jén.
Program: Január 31-én délután
14,30-tól 18,00-ig nyitva lesz a kul-
túrház minden kedves érdeklődő
előtt. Aki szeretné megnézni az
épület jelenlegi állapotát, és azt,
hogy adományát mire adja, aki
szeretne egy kicsit nosztalgiázni,
szeretné felidézni a régi szép idő-
ket, emlékezni a búcsi bálok, lako-
dalmak hangulatára, ezen a napon
megteheti. Az érdeklődőket meleg
teával, forralt borral várjuk egy kis
beszélgetésre, nosztalgiázásra,
visszaidézve a valamikori kultúr-
házi hangulatot. A gyűjtés hivatalos
lezárása alkalmából kultúrműsor-
ral szeretnénk megköszönni mind-
azoknak a támogatását, akik hoz-
zájárultak a kultúrház állagának
megőrzéséhez, megmentéséhez.
A műsor február 1-jén délután
14.30-kor kezdődik a VINTOP
KARKÓ dísztermében. Fellépnek:

a búcsi óvódások, iskolások, a bú-
csi Csemadok férfikórusa, a muzs-
lai Csemadok néptánccsoportja,
az ebedi citerazenekar, a párkányi
Vecserka Péter tárogatóval, a pati
Hegedűs Fanni, a perbetei Marga-
ret mazsorett- és táncklub, a far-
nadi Saróka Liliána, Czafrangó
Sylvia Magán Művészeti Alapisko-
lájának táncosai, Budapestről Der-
zsi György. Este 20.00-tól – emlé-
kezve a búcsi bálokra – MASZKA-
BÁLT rendezünk, a talpalávalót a
komáromi Krém zenekar szolgál-
tatja. A régi hagyományokhoz hí-
ven a bálban lesz tombolahúzás,
seprű-, szív- és széktánc. Az asz-
talokon kulcsos és finom búcsi bor
várja a bálozókat. Belépő 2,50 €. A
Csemadok alapszervezete a bál
bevételét a kultúrház javára ajánlja
fel. Adományaikat a Poštová banka
a.s. 0020317339/6500 CSEMA-
DOK základná organizácia Búč
számlaszámra is átutalhatják. Min-
den kedves támogatónak köszön-
jük a hozzájárulást. 

A  CSEMADOK  Búcsi 
Alapszervezetének vezetősége.

IZSA:
Kelemantia Római Kori és Nép-
rajzi múzeum: Január 28-án,
16.30-kor Domin István izsai pol-
gármester nyitja meg a „Nyelvében
él a národnostná menšina“ című
vándorkiállítást, melynek kurátora
Orosz Örs. A kiállítás a (cseh)szlo-
vákiai nyelvhasználat, illetve két-
nyelvűség kérdésével foglalkozik.
A témát fotók, korabeli tárgyi emlé-
kek, jelzőtáblák segítségével mu-
tatja be.

Dél-KomáRom:
WF Szabadidőpark étterme:
Február 2., 10.00 WF Esküvő kiál-
lítás. Bemutatkoznak Komárom és
a környék legjobb szolgáltatói, an-
nak érdekében, hogy a párok sok
információt gyűjthessenek a gond-
talan esküvőszervezéshez.
Csokonai művelődési Központ:
Február 8. Kárpátia koncert.

KOS - III. 21. - Iv. 19
A héten egy munkahelyi feladat sok
bosszúságot okozhat neked, minek
következtében ingerlékenyebb le-
hetsz munka után a pároddal is,
amennyiben van.

bIKa - Iv. 20. - v. 20.
Kapcsolatod fordulóponthoz érkez-
het, ám ettől ne ijedj meg, ugyanis a
dolog egyértelműen jót ígér, és nem
pedig rosszat, így aggodalomra
semmi okod.

IKrEK - v. 21. - vI. 21.
A héten csordultig lehetsz energiával
és jókedvvel, amit mások is észre-
vehetnek, és jobban kereshetik a tár-
saságodat, mint máskor.

rÁK - vI. 22. - vII. 22
Ha van párod, a hetetek szerelem-
ben és harmóniában telhet, konflik-
tusoktól mentesen. Ha nincs, akkor a
szerdai napon váratlanul leszólíthat
egy pasi.

OrOSZLÁN - vII. 23. - vIII. 22
A heted a szokásosnál is pörgősebb
lehet, de jól bírhatod a strapát,
ugyanis az utóbbi napokban volt egy
szusszanásnyi időd rá, hogy feltöltődj.

SZűZ - vIII. 23. - IX. 22
Most egyszerre több pasi is udvarol-
hat neked, ám ha csak fürdesz a
népszerűségben, nem komolyan
szemléled az ominózus pasikat, vé-
gül hoppon is maradhatsz.

MérLEg - IX. 23. - X. 22
Egy családi ügy egész héten lefog-
lalhatja szinte minden gondolatod,
és ezért elhanyagolhatod a munka-
helyi teendőidet.
SKOrpIó - X. 23. - XI. 21.

Egyre jobban el lehetsz keseredve
egy korábbi tetted miatt, amin sajnos
változtatni nem tudsz, de nyomot ha-
gyott a mindennapi életedben, és ne-
héz megoldást találnod az emiatt
fennálló problémáidra.

NyILaS - XI. 22. - XII. 21.
Őrömmel tölthet el, hogy régóta el-
húzódó egészségi problémád javulni
látszik, és a héten végre akár örökre
el is felejtheted.

baK - XII. 22. - I. 19.
Kicsit szétszórt lehetsz a héten, és
ezt munkatársaid, feletteseid is ész-
revehetik. Érdemes még a hét elején
kis listát vagy időbeosztást készíte-
ned magadnak.

víZöNTő - I. 20. - II. 18.
Ha van párod, a héten hajlamos le-
hetsz ok nélkül is féltékenykedni rá.
Ne vitázzatok feleslegesen! Inkább
menjetek el szórakozni valahová.
HaLaK - II. 19. - III. 20.
Kapcsolatod a partnereddel újabb
mérföldkőhöz érhet el a napokban,
ezért mindketten mérlegre kell, hogy
tegyétek a kettőtök viszonyát. Most
mindennél fontosabb a megértés. 

Mi van a motoros bőrdzsekijének a
hátára írva?

- Szólj, ha ezt el tudod olvasni, mert
leesett az asszony!

  

Két szomszéd beszélget: 
- Mi trágyázzuk az epret.
- Mi inkább porcukorral esszük. 

  

- Hogy hívják a beteg hörcsögöt?
- ???
- Köhörcsög

  

Bemegy a szőke nő a lottózóba.
Kérdi:

- Mi ez a játék?
- Öt számot el kell találni. -mondja

az eladó.
- És milyen messziről?

  

Két szőke nő ül a buszon. Be van
párásodva az ablak, az egyik rajzol

magának 2 pontot az ablakra, hogy ki-
nézzen rajta.

Mondja: Én itt most kinézek!
Mire a másik dühösen letörli a két

lyukat az egész ablaküvegről és azt
mondja: Na itt te most nem nézel ki!

  

Eltéved a rendőr az erdőben. Hirte-
len elébe toppan az erdő jó tündére,
és így szól:

- Rendőr, te egész életedben min-
dig szerencsétlen voltál. Most kívánj
valamit!

- Jó estét kívánok!
  

- Agyoncsaptam három legyet, két
hímet és egy nőstényt - büszkélkedik
a férj.

- Honnan tudod a nemüket? - kérdi
a feleség.

- Kettő a sörösüvegen ült, egy a te-
lefonon.

Emelkedett a tavalyi évben a
szlovákiai barlangok látogatott-

sága, ám még így sem érte el tíz
évvel ezelőtti maximumát - derült
ki a Szlovák Barlangfelügyelet
(SSJ) aktuális statisztikáiból.

Szlovákiában a közös európai fize-
tőeszköz 2009-ben történt bevezetése
óta szinte folyamatosan csökkent az
idegenforgalmi szempontból a síturiz-
mus mellett az egyik legjelentősebb
vonzerőnek számító barlangok iránti érdeklődés.

Az ország jelenleg látogatható 12 barlangjában tavaly mintegy 484 ezer lá-
togató fordult meg, ez több mint tízezerrel volt több, mint egy évvel korábban,
de jelentősen kevesebb a 2004-es 650 ezres látogatottságnál.  A legtöbb lá-
togatója a legközkedveltebb szlovákiai barlangnak számító Déményfalvi Sza-
badság-barlangnak volt, erre a látványosságra több mint százezren voltak kí-
váncsiak tavaly. A legkevesebben a gombaszögi barlangba vásároltak belépőt,
ott 2013-ban mintegy hétezren fordultak meg. Szlovákiában 44 - az ország leg-
jelentősebb természeti örökségét képező - barlangot tartanak nyilván. Ezek kö-
zül a nagyközönség számára 12 látogatható. A barlangok többsége egész éven
át nyitva tart, ám hármat - a Déményfalvi jégbarlangot, a Dobsinai jégbarlan-
got és a Harmaneci barlangot - csak a turistaszezon kezdetekor, május köze-
pén nyitnak meg. Az egyes barlangok nyitva tartásáról és jegyárairól a Szlo-
vák Barlangfelügyelet - www.ssj.sk címen elérhető - honlapján juthatnak in-
formációkhoz több nyelven, köztük magyarul is az érdeklődők. -mti-

Nőtt a szlovákiai barlangok 
látogatottsága tavaly



pezsgősdugó ütött lyukat egy festményen
Egy pezsgősüveg dugója ütött lyukat egy

1700-as évekből származó festményen Mi-
lánóban, amikor a megyei hivatal dolgozói
ünnepséget tartottak. A palackot felbontó
óvatlan hivatalnok vállalja a kép helyreállí-
tásának költségeit. Az eset még karácsony
előtt történt, de csak most hozták nyilvá-
nosságra a történteket. Az üveget egy osz-
tályvezető bontotta ki, neki kellett volna arra
figyelnie, merre repül a dugó. A nagyméretű, majdnem
2,5 méterszer 4 méteres festményen nem nagy a lyuk, de észre lehet venni.
A helyreállításig ragasztószalaggal fedték be a sérülést. A megyei hivatal
közlése szerint ismeretlen festő művéről van szó, a hatalmas kép mindössze
néhány ezer eurót ér.

19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Slovenski
utriki 12.55 Kvartett 13.30 A kékvércse Természetfilm 13.55 Különle-
ges mentőalakulat 14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.20
Híradó+ 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Fábry 21.45 Az
este 22.20 Híradó 22.35 Verssor az utcazajban 22.40 Rejtélyes 20. szá-
zad 23.10 Történetek a nagyvilágból 23.40 Rex felügyelő

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Lóti és Futi 16.40 Maja, a méhecske 17.05 Ca-
illou I–II., 55. 17.10 Csurcsavarosdi 17.35 Aprónép. Anim. sor. 17.45 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.20 Esti mese
19.10 Nils Holgersson 19.35 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45 Jamie
30 perces kajái 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül
23.35 A színpadon: A Brandt Brauer Frick Ensemble

DUNA

7.35 Kevés pénzzel Európában 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Nyelv-
örző 9.00 Közbeszéd 9.30 Akadálytalanul 10.00 Doc Martin 10.55 Meg-
történt bűnügyek 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 A nap
vendége 14.35 Kincskereső kisködmön 15.00 Gyógyító természet
15.30 Erdélyi történetek 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35
Doc Martin 20.3 Özvegy és leánya 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.35
A kenguru Magyar film 23.10 Kultikon 23.30 Varnus Xaver koncert 

6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40
TeleShop 10.50 Astro-Világ 12.00 Tények 12.55 Walker, a texasi kopó
13.55 Shoppingkirálynok 14.55 Marucruz 16.00 Családi titkok 17.00
Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet
21.40 Jóban-rosszban 22.40 A tábornok lánya Am.–ném. thriller

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 Reflek-
tor 13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában,
253. 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
21.05 Barátok közt 21.45 Gyilkos kígyó  Akciófilm 23.40 Reflektor 

12.00 ValóVilág 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Szeretok és ri-
válisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry
18.00 Nyomtalanul 19.00 ValóVilág 20.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol 21.00 Agymenők 21.30 ValóVilág 22.30 Barátok
közt 23.00 RTL II híradó 23.30 24 – A nyolcadik nap

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák 16.35 Co-
lumbo: Rövid szivar. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ IV.,
19-20. 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Ahogy a könyvben meg van írva.
Am. krimi 21.05 Dolmen – Rejtelmek szigete 23.05 Downton Abbey 

VIASAT

7.55 Született detektívek 8.55 Nyomtalanul Belgiumban 9.55 Esküdt
ellenségek 11.55 Igazgyöngy 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A hely-
színelők15.45 Gyilkos számok 17.30 Igazgyöngy 18.25 Káoszháza
19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 CSI: New York-
i helyszínelok  23.15 Zűrös szerelmek 

7:00 Copa Libertadores 7:30 Olasz focimagazin 8:00 Francia foci
Ligue 1 10:00 Svéd jégkorong 12:00 Olasz focimagazin 12:30 Olasz
foci SSC Napoli – Chievo 14:30 Copa del Rey 16:30 Olasz focimaga-
zin 17:00 Deportivo Quito - Botafogo Copa Libertadores 19:00 Svéd
jégkorong élő 21:25 Copa del Rey

STV :1
6.45 McLeod lányai 7.30 Medicopter 117 – Légi mentők 8.20 Hírek,
sporthírek 9.15 Galileo 9.45 Hogyan működik? 10.50 Párbaj 11.15 Csa-
ládi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja 13.40 Építs házat, ül-
tess fát! 14.10 Konyhatitkaim 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó,
sporthírek 16.20 Galileo 16.50 Hogyan muködik? 17.20 Hogyan mu-
ködik? 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthí-
rek, időjárás 20.20 Szerelem a fjordoknál: A dagály Ném. film 21.45
Riporterek 22.15 Sherlock Ang. krimi, 3/2. 23.45 Medicopter 117

STV :2
9.00 A szlovák mozi 9.55 Lakáskultúra 10.20 Magyar magazin 10.45
Fókusz 11.30 Évekkel ezelőtt… 12.05 Élő körkép 12.45 Zenés szóra-
koztató műsor 13.35 Régmúlt idők nyomában 14.05 Bocsánat, té-
vedés Bakalári történet 14.50 Idősebbek klubja 15.15 Út 15.55 Roma
magazin 16.20 Rendorségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50
Hírek magyarul 18.00 Kölyökállatok a ZOO-ból II. 18.25 Természetba-
rátmagazin 18.45 Esti mese 19.05 Maja, a méhecske 19.40 Jurošík
19.55 Hírek 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.55 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek 21.55 Sporthírek 22.00 Lámpa alatt.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.35 Egyről
a kettőre 11.15 Rex felügyelő  12.15 Cobra 11.  13.10 NCIS: Los Ange-
les  14.10 Monk – Flúgos nyomozó II., 15.00 Egyről a kettőre 15.30
Két pasi – meg egy kicsi I., 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50
A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó, sport 20.30 Forr a bor 21.35 Csa-
ládi titkok 22.30 Két pasi – meg egy kicsi I., 22.55 NCIS V., Am. sor.,

JOJ

7.20 Krimihíradó 7.40 Topsztár 8.05 Krimihíradó 8.30 Új panelházi tör-
ténetek 9.25 Bírósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen, fonök!
12.00 Híradó 12.35 Topsztár 13.00 Dr. Csont  13.55 Lépéselőnyben
14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.50 Szójáték 16.25 Topsztár 17.00 Hír-
adó 17.25 Bírósági akták 18.15 A klán – Jóbanrosszban 19.00 Híradó,
sport 20.10 Időjárás 20.20 Új panelházi történetek 21.20 Hivatásosok
2014, 2. 22.25 Családi panzió 23.05 Hajó a vége Am.–ném. vígjáték

csüTörTöK, január 30 szoMbaT, február 1
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.25 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Történetek a nagyvilág-
ból 14.00 Különleges mentoalakulat14.50 Rex felügyelo II., 15/5. 15.40
A múlt fogságában 16.25 Jövo idoben 16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lá-
nyok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következo! 19.30 Híradó 20.20
Az Ezeregyéjszaka meséi Ol. kalandfilm, 2/2. 22.05 Az este 22.40 Hír-
adó 22.55 Verssor az utcazajban 23.00 Orvlövészek célkeresztben

M2

6.00 Rajzfilmek 16.30 Lóti és Futi 16.40 Maja, a méhecske 17.05 Ca-
illou 17.10 Csurcsavarosdi 17.35 Aprónép 17.40 Richard Scarry Tesz-
vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 19.10 Nils
Holgersson 19.35 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces
kajái, 33. 21.10 Heartland 21.55 A következo! 22.50 Ridikül Noi talk-
show 23.35 Kortárs

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Európában, 14/8.: Lisszabon 8.10 Kul-
tikon 8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.35 Szerelmes
földrajz 10.10 Doc Martin 11.05 Özvegy és leánya 12.00 Híradó 12.30
Kívánságkosár 14.30 Kincskereső 6/3. 15.00Mediterraneo 15.30 Sze-
relmem, Kanada 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek, 4.
19.35 A hegyi doktor 20.20 Hölgyek öröme 21.15Hírek 21.20 Du-
nasport 21.30 A papa szolgálati útra ment. Jug. film 23.40 Kultikon

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynok 14.55 Maricruz Am.–mex. sor., 5. 16.00
Családi titkok17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet showja,
20.30 Édes élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 Az áruló Am. thriller

5.00 A gyanú árnyékában 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófi val
9.40 Refl ektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor
13.00 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél
királynoje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL-
híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt
21.45 A zöld íjász 22.45Gyilkos elmék 23.50 Odaát V., 6.

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú
árnyékában 13.00 Az örökség 14.00 A vihar.  15.00 Szeretők és rivá-
lisok, 30. 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
Agymenok 21.30 Való világ 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II-híradó
23.30 Agatha Christie: Gyöngyöző cián. Am. krimi

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei V., 9. 15.30 Poirotnovellák: Rejtély
Cornish-ban. Ang. krimi 16.35 Columbo: Ahogy a könyvben meg van
írva. Am. krimi (ism.) 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24
19.35 Columbo és az MM7 robot. Am. krimi 21.05 Párizsi helyszíne-
lok IV., 6. 22.05 Kalózjárat. Am. akciófilm 

VIASAT

7.10 Született detektívek 8.05 Született detektívek 9.00 Nyomtala-
nul Belgiumban 10.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 10.55 Es-
küdt 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 18.55Káoszháza
19.20 Jóbarátok 19.50 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi I.
20.50 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 A Keresztapus. Am.–ang. vígjá-
ték 23.25 Zurös szerelmek 

7:00 Olasz focimagazin 8:00 Motormagazin 8:30 Copa Libertadores
9:00 Alpari Match Cup 10:00 Copa del Rey 12:00 Copa Libertadores
12:30 Olasz foci Lazio – Juventus 14:30 Svéd jégkorong 16:30 Copa
del Rey 18:30 Olasz focimagazin 19:00 Total Italian Football 19:30
Copa del Rey 19:55 Francia focimagazin 20:25 Francia foci Ligue 1
élő közv 22:25 Deportivo Quito - Botafogo Copa Libertadores

STV :1
7.25 Medicopter 117  8.10 Hírek 9.10 Galileo  9.45 Hogyan működik?
10.50 Párbaj Vetélkedő 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Ügyintézés a hivatalokban 14.25 Riporterek 15.05 Orült
szerelmesek  16.00 Hírek 16.20 Galileo 16.50 Hog yan működik?  17.45
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Családi vetélkedő–
extra 21.30 A Rózsaszínu Párduc. Ang.–am. krimivígjáték

STV :2
7.25 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Ábécé. Mesejáték 9.05 Kockázatos
műszaki műveletek 9.55 Kölyökállatok a ZOO-ból 10.20 Roma maga-
zin 10.50 Fókusz 11.35 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 12.20 Lámpa
alatt 14.20 A tudomány spektruma 14.50 Tenisz. Szlovákia– Lettor-
szág Daviskupa 19.35 Esti mese 19.55 Hírek 20.05 A világ legnagyobb
barlangja 20.55 Família 21.30 Mozimagazin 22.00 Sophie választása 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fi úk nem sírnak 10.35 Egy-
ről a kettőre  11.15 Rex felügyelő  12.15 Cobra 11. 113.15 NCIS: Los An-
geles 14.10 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 Egyrol a kettore V., 15.30
Két pasi – meg egy kicsi I., 16.00 NCIS V. 17.00Híradó 17.25 Reflex
17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás
20.30 Rohanás Am. akciófilm 22.30 Túszjátszma akcióthriller

JOJ

7.35 Topsztár 8.00 Krimihíradó 8.25 Új panelházi történetek 9.20 Bí-
rósági akták 10.15 Bírósági akták 11.00 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.35
Topsztár 13.00 Dr. Csont 13.55 Lépéselőnyben 14.50 CSI: Miami hely-
színelok 15.50 Szójáték 16.25 Topsztár 16.55 Híradó 17.25 Bírósági
akták 18.15 A klán – Jóbanrosszban 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjá-
rás 20.20 Csalafinta szobalányok 22.20 Baromi jó 3. Cseh vígjáték

PÉnTeK, január 31
M1

6.55 Család-barát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.00 Pe-
catúra 10.30 Két duci hölgy 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05
Szabadság tér 89 12.50 Kor társ 13.20 A világörökség kincsei 13.40
A világ madárszemmel 14.40 Chaplin korcsolyázik. Am. burleszk- fi l
m 15.00 A következo! 17.05 Szeretettel Hollywoodból 17.35 Gaszt-
roangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.20 A dal 2014.
Eurovíziós dalválasztó  22.25 A hatalom árnyékában 

M2

6.00 Rajzfilmek 17.45 A Mézga család 18.10 Aprónép 18.20 Esti mese
19.15 Nils Holgersson  19.45 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó, sporthírek 20.45
Waczak szálló 21.15 Ezeregy éjszaka meséi22.55 MNASZ Autó-mo-
torsport magazin 23.25 Ez történt Budapesten. Magy. film

DUNA

8.40 Akadálytalanul 9.10 Novum 9.40 Határtalanul magyar 10.05
Székely kapu 10.35 Hagyaték 11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30
Zöld jelzés 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10 Talpalatnyi zöld 12.40 Cso-
dabogár 13.05 Robbie, a fóka 13.55 Gyémántvadászok 15.10 Önök
kérték 16.10 Foto Háber. Magyar fi lm  18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Életképek, 5. 5. Életképek 19.05 Hogy volt?! Sunyovszky Szil-
via születésnapjára 20.00 Futótuz, 48. 20.45 Fölszállott a páva 21.30
Az ördög és a tízparancsolat. Fr.–ol. fi lm 23.25 Dunasport

6.25 TV2-matiné 9.35 Asztrovilág 10.40 Norbi Update – Az egészség
iskolája, 1. 11.10 Állatorség 11.40 Babavilág 12.10 Stílusvadász 12.40
13-as raktár 13.40 Édes élet 15.50 Mindent a gyozelemért. Am.
filmdráma 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók, 19. 20.00 Amerika
kedvencei Am. vígjáték 22.10 Cápa 2. Am. katasztrófafi lm

7.00 Kölyökklub 9.10 Max Steel 9.30 Mint a mesében 10.20 Ízes élet
10.40 21. század – A legendák velünk élnek 11.15 Házon kívül 11.45
à la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.15 4ütem 12.55 Kogazda-
gok  14.00 A nagy vágta Am. kalandfilm 16.50 Észak és Dél  18.30
RTL-híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 A Gyűrűk Ura: A két torony Am.
kalandfi lm 23.00 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Ro-
bert Ford. Am.–ang. krimi

9.00 Ezel – Bosszú mindhalálig 11.00 Trisztán és Izolda. Am.– ném. ka-
landfi lm 13.20 Pomponsrácok. Am. vígjáték 15.00 Tru Calling – Az
őrangyal  16.00 Behajtók 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok
18.00 CSI: Miami helyszínelok  19.00 Való világ, 17. 20.00 A szomszéd
noje mindig zöldebb. Am. vígjáték 22.00 Való világ, 18. 23.00 Gagyi
mami. Am.–ném. akcióvígjáték 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00 Én és
a hercegem 2. Am. vígjáték 15.00 Káposztaleves. Fr. vígjáték 17.00
A Vatikán ügynöke 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24
19.20 Miss Marple: Könnyu gyilkosság. Ang. krimi 21.20 Waterworld
– Vízivilág. Am. kalandfi lm 23.50 Kalózjárat. Am. akciófi lm

8:00 Olasz focimagazin 8:30 Francia focimagazin  9:00 Copa del Rey
9:30 Total Italian Football  10:00 Svéd jégkorong 12:00 Francia fo-
cimagazin 12:30 Francia foci Ligue 1 14:25 Sportfilm 14:40  Női ké-
zilabda Bajnokok Ligája FC Midtjylland - IK Sävehof  élő közv 16:25
Olasz focimagazin 16:55 Motormagazin 17:25 Total Italian Football
17:55 Olasz foci élő közv 20:00 Copa del Rey 20:40 Olasz foci élő
közv 22:40 Női kézilabda Bajnokok Ligája  Győr Audi ETO - Buducnost

VIASAT

7.00 Őrjítő szenvedélyek  8.10 A vörös Pimpernel  9.15 A vörös Pim-
pernel 10.20 Káoszháza  10.55 Káoszháza 11.25 Káoszháza 12.25 Két
pasi – megy egy kicsi 13.25 Szívek szállodája 15.20 Doktor House
16.15 Doktor House 17.05 Beethoven 2. Am. vígjáték 18.50 Élet-
fogytig Am. vígjáték 20.55 Szerintük a világ 23.20 A horoszkópgyil-
kosságok Ném.–osztr. thriller, 3.

STV :1
6.35 Rajzfilmek 8.05 Fidlibum 8.35 A nagynéni 9.25 Arabela visszatér
10.00 Berlin, Berlin 10.55 Családi vetélkedő – extra  12.35 Postaláda
13.40 Elisa di Rivombrosa 15.15 A Rózsaszínu Párduc. Ang.–am. krimi-
vígjáték 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztrokalauz
19.00 Híradó 20.20 Postaláda 21.20 Igaz történetek Katka Brychto-
vával 21.55 Lázadók országa 23.45 Goldman Fr. életrajzi fi lmdráma

STV :2
7.40 Clementine 8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 8.55 A világ legna-
gyobb barlangja  9.45 Rendelo 10.15 Hallássérültek tévéklubja 10.40
Természetbarátmagazin 11.00 Kvartett 11.25 Öt perc múlva tizen-
ketto 12.30 A lelenc 13.50 Tenisz. Szlovákia– Lettország, Daviskupa
16.40 Tesztmagazin 17.00 Színészlegendák 17.05 Az elveszett levél
Tévéjáték 18.20 Az úton 18.45 Esti mese 19.10 Maja, a méhecske
19.45 Jurošík 19.55 Hírek 20.00 Világot rengető találmányok 20.50
Egy nap 21.30 Őrangyalok 22.00 Modellek 23.55 Csehszlovák filmhét

MARKÍZA

7.20 Tom és Jerry 7.50 Kungfupanda 8.15 Madagaszkár pingvinei
8.35 Matilda, a kiskorú boszorkány Am. vígjáték 9.40 Két csaj a csod
szélén 10.25 Két csaj a csod szélén 10.50 Két férfi – meg egy kicsi
11.20 Dumb és Dumberer: Dilibogyók 2. 13.00 Ocean’s Eleven – Egy-
gyel nő a tét  15.25 Forrest Gump 18.15 Orkán 19.00 Híradó, sport
20.15 Idojárás-jelentésés 20.30 Arthur, a legjobb parti. Am. vígjáték
22.40 Vakító fehérség Am.–fr.–kanad. thriller

JOJ

6.00 Krimihíradó 6.20 Topsztár 6.45 Krimihíradó 7.05 Topsztár 7.35
Én kicsi pónim 8.00 Max Steel 8.25 Kacsamesék 9.10 Kobunkó Am.
sci-fi vígjáték 11.05 Csalafi nta szobalányok. Am. sor. 12.55 A póta-
nya Am. thriller 14.45 Vörös sas Sp. akciófi lm 17.30 A helyes ár 18.00
Hivatásosok  19.00 Híradó  20.20 Kémlelonyílás. Tévésor. 21.20 A
Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka Am. kalandfi lm

vasárnaP, február 2
M1

6.55 Családbarát hétvége 9.00 Katolikus kró-
nika 9.40 Útonútfélen 9.45 Útmutató 10.10 Út-
mutató 10.35 A sokszínű vallás 10.55
Református magazin 11.20 Baptista ifjúsági
musor 11.30 A vallásszabadság ünnepén 12.01
Híradó délben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35
Telesport – Sport7 13.05 FIFA World Cup 2014
13.40 Munkával szerzett pasi Am. film 15.05
Szilveszteri gálaműsor Közvetítés a Szolnoki
Szigligeti Színházból, felvételről 17.05 Egy kis
mennyország. Am. vígjáték 18.50 A lényeg
19.30 Híradó este 20.05 Sporthírek 20.20 A
Vaslady Ang.–fr. film 22.05 Kabaré Am. 
filmmusical

M2

6.05 Rajzfilmek 15.40 Az én kis szörnyeim
16.05 Lóti és Futi 16.15 Az öreg bánya titka,
16.50 Maja, a méhecske 17.15 Caillou 17.20 A
Mézga család különös kalandjai 17.55 Rejtélyek
Teszvesz városban 18.20 Esti mese 19.15 Nils
Holgersson 19.45 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó,
sport 20.45 Mad Men – Reklámőrültek 21.30
Egy kis mennyország. Am. vígjáték 23.15 A szín-
padon: Tóth András és Tóth Dóra – impressziók

DUNA

7.45 Gazdakör 8.15 Nemzeti nagyvizit 8.40 Va-
tikáni híradó 9.05 Napok, évek, századok 10.00
Magyar klasszikusok új köntösben 10.30 Pan-
non expressz 11.00 Élő világegyház 11.25 Be-
avatás 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10
Széljegyzetek egy forgatásról – Maár Gyula.
Töredék 12.50 Én és a kisöcsém – Zenés játék.
Magyar fi lm 14.30 Hazajáró 15.00 Csellengők
15.25 Hogy volt?! Sunyovszky Szilvia születés-
napjára 16.25 Aranypáva Magy. fi lm (ff .) 18.00
Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Életképek, 6.
19.05 Önök kérték 20.00 Szerelem bolondjai.
21.20 Mága Zoltán budapesti újévi koncert,
22.10 Klubszoba 23.10 Csillagosok, katonák

6.50 TV2matiné 10.40 Asztrovilág 11.45 Stahl
konyhája 12.15 Több mint testőr 12.45 Édes
élet  16.00 Családi titkok 17.00 Magánnyomo-
zók  18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Szakíts,
ha bírsz! Am. vígjáték 22.10 A kör. Am. thriller

7.00 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.55 Egészség-
kalauz 10.30 Teleshop 11.30 Kalandor 11.55 Ha-
vazin 12.25 A Muzsika tv bemutatja 13.05 Glee
– Sztárok leszünk!  14.10 Szörfös nindzsák Am.
akcióvígjáték 15.50 Jó barátok  16.25 Hármas-
ban szép az élet. Am. vígjáték 18.30 RTLhíradó
18.55 Cobra 11. 20.00 Ünneprontók ünnepe.
Am. vígjáték 22.20 Könnyu préda Am. akciófi lm

11.00 A szomszéd nője mindig zöldebb. Am.
vígjáték 13.00 Segítség, bajban vagyok! 16.00
Segítség, bajban vagyok! 18.00 Való világ 21.00
Hazug csajok társasága 2. 22.00 Heti hetes, 59.
23.00 Pomponsrácok. Am. vígjáték

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Utolsó nap. Steve Jacobs – A
milliárdos hippi 14.45 Én Én és a hercegem 2. –

A királyi esküvo. Am. vígjáték 16.50 Terence Hill
– Alpesi őrjárat. Ol. krimisor., 12. 18.00 Murdoch
nyomozó rejtélyei  19.00 Hír24 19.20 Poirot: Zá-
tonyok közt. Ang. krimi 21.20 Rémiszto sutto-
gás. Am.–kanad. thriller 23.05 Waterworld – Vízi
világ. Am. kalandfi lm 

VIASAT

7.00 Káoszháza 9.05 Doktor House 11.00 A
nagy házalakítás 11.55 A nagy házalakítás 12.55
Hajrá, csajok – A nagy összecsapás Am. vígjá-
ték 15.20 Beethoven 2. Am. vígjáték 16.45 Sze-
rintük a világ, 2. 16.50 Életfogytig. Am. vígjáték
18.55 Nyugdíjas bajkeverők, 7–8. 19.55 Szerin-
tük a világ, 3. 20.00 CSI: helyszínelők 20.55 CSI:
New Yorki helyszínelők 21.50 Óvszerháború Am.
vígjáték 23.35 A horoszkópgyilkosságok. Ném.–
osztr. thriller, 3.

7:00 Francia focimagazin 7:30 Total Italian Fo-
otball  8:00  Francia foci   9:55 Deportivo Quito
- Botafogo  Copa Libertadores 11:55 Olasz fo-
cimagazin 12:25 Olasz foci élő közv 14:25 Total
Italian Football  14:55 Olasz foci élő közv 16:55
Copa del Rey 17:25 Motormagazin 17:55 Női ké-
zilabda Bajnokok Ligája WHC Vardar SCBT -
Thüringer HC élő közv 19:40  Alpari Match Cup
20:40 Olasz foci  Serie A

STV :1
6.00 Hírek 7.15 Rajzfilmsorozatok 8.45 Csoda-
muterem 9.10 Megaagy 9.40 Autószalon 10.10
Bolygónk, a Föld 11.00 Szlovákia képekben
11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva ti-
zenketto  13.05 Ügyintézés a hivatalokban
13.35 Poirot: A kutya se látta Ang. krimi 15.25
Joachim, dobd a gépbe! Cseh filmvígjáték 17.05
Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek 20.20 Sétány 21.15 Doktor Zsivágó  2/2.
23.10 Poirot: A kutya se látta

STV :2
7.40 Clementine  8.00 Élő körkép 8.30 Kapura
9.10 Farmergazdaságok 9.30 Az úton II. Azer-
bajdzsán 10.00 Ünnepi szentmise Rómából
12.10 Egyházi magazin 12.40 A szó 12.50 Tenisz.
Szlovákia– Lettország, Daviskupa 16.20 MsHK Ži-
lina – Dukla Trencín jégkorong- Extraliga-mér-
kozés 18.55 Esti mese 19.20 Maja, a méhecske
19.40 Jurošík 19.55 Hírek 20.00 Jótékonysági
gálaműsor 22.05 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA

7.45 Madagaszkár pingvinei 8.05 A 3 nindzsa
nem hátrál. Am. akcióvígjáték 9.50 Az utolsó
akcióhős. Am. kalandfilm 12.15 Forrest Gump
Am. film  14.55 Golyóálló szerzetes akciófi lm
17.00 Charlie angyalai  akcióvígjáték 19.00 Hír-
adó, sport 20.30 Cowboyok és űrlények. Am.
kalandfilm 22.55 A harc mestere 2. akcióthriller

JOJ

6.35 A sárkány hercegnője Cseh mesefi lm 8.25
Tarzan legendája  9.15 Kacsamesék 10.05 Beé-
pített főnök 11.55 Kémlelőnyílás 12.55 Az élet
sója Am.–ang. vígjáték 15.10 A Karib-tenger ka-
lózai: A Fekete Gyöngy átka Am. kalandfilm
18.20 Lakáskultúra 19.00 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.10 Időjárás 20.20 Minden kút Rómába
vezet Am. vígjáték 22.10 Horrorra akadva Am.
horrorparódia

Sonocentrum - Komárom, 
Szent lászló u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

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

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

• stroke utáni állapot

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

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

Súlyos balesetet 
szenvedett Nagy Feró

Nagy Feró az osztrák Alpokban szenvedett síbal-
esetet. Hóviharba keveredett, nem nagyon látott
semmit, és egy behavazódott szakadékba zuhant –
írja a Blikk. „Pontosan nem emlékszem, de percekig
levegőt is alig kaptam, és nagyon fájt a fejem. Komoly ütést kapott a si-
sakom. A kezemet előrenyújtottam, mert a mellkasom bal oldalát érte a leg-
nagyobb ütés, borzalmasan fáj" – mondta Nagy Feró, akinél mobiltelefon sem
volt, így nem tudott segítséget kérni, maga evickélt le a hüttéig.

Végül felesége vitte kórházba az X-Faktor egykori mentorát. „Megsérült a
csonthártyám, és még három hétig eltarthat, mire tudok rendesen levegőt venni
és fájdalom nélkül mozogni. Lehajolni és az ágyban a másik oldalamra fordulni
valóságos kínszenvedés, és a cipőmet sem tudom bekötni" – mondta Feró, aki
most otthon gyógyul.

de hogy került egy nyúl Mandela
fülébe?

A dél-afrikai kormány ki akar
vetetni Nelson Mandela néhai
államfő gigantikus szobrának fü-
léből egy nyulat; a kisplasztikát
az alkotók helyezték oda „szig-
nálás" gyanánt a megrendelők-
kel való egyeztetés nélkül. A
szobrot decemberben állították
fel a pretoriai elnöki hivatal
előtt. „Azt szeretnénk, hogy a

szobor minél előbb nyerje vissza épségét.
Nem tudom megmondani, mennyi időre lesz szükség a nyúl eltávolításához.
Folyamatban vannak a tárgyalások a tárca és a szoborállítással megbízott vál-
lalat között" - közölte Mogomotsi Mogodiri, a kulturális minisztérium szóvivője. 
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Ahogy arról egy másik

cikkünkben beszá-
moltunk, Ekelen remek
hangulatban tartották
meg a Iv. magyar Bált. Az
is hagyománnyá vált eze-
ken a bálokon, hogy a
szervezők kitüntetik az év
„Ekeli Személyiségét”,
akit olyan, általában fiata-
lokból választanak ki, akik
tevékenységükkel huza-
mosabb ideje öregbítik
Ekel Község jó hírnevét.

Ebben az évben a kiváló
sportolóra, Uzola Istvánra
esett a szervezők válasz-
tása, ami remek döntésnek
bizonyult, hiszen az ekeli
származású fiatalember
olyan eredményekkel büsz-
kélkedhet, amilyenekkel
Ekelen eddig senki. A KFC
csapatának nagy egyéni-
sége szülőfalujában ismer-
kedett meg a labdarúgás for-
télyaival, majd Csallóközara-
nyoson át a KFC-hez veze-
tett az útja, mint nagy tehet-
séggel megáldott diáknak.
Középiskolai tanulmányait
már Budapesten fejezte be,
ahol előbb a Vasas SC, majd
az Újpest FC NB I-es ifjúsági
csapataiban lőtte a gólokat.
Ezután hazatért, és egye-
temi tanulmányai alatt több
II. ligás csapatban is játszott,
de végül mégis visszaigazolt

a lila-fehér klubhoz. To-
vábbra is a KFC egyik meg-
határozó játékosa, de tu-
dását már más fronton is ka-
matoztatja. A klub U11 di-
ákcsapatának az edzője jó
barátjával, Szakács Róbert-
tel együtt, és munkájuk gyü-
mölcse már kezd beérni. Ez

a korosztályos csapat a ke-
rület legjobbjai közé tarozik,
ami többek közt annak is kö-
szönhető, hogy egy igazi
labdarúgó személyiség adja
át tudását a lurkóknak.
Olyan, akire ők felnéznek.
Csakúgy, mint szülőfalujá-
ban, Ekelen.

Kell egy példakép 

és ami kötelező, az soha
nem egyszerű. Erről a ko-
máromi kosarasok is meg-
győződhettek a sereghajtó
iglóiak csarnokában. Az
egykoron szebb időket is
megélt hazai csapat való-
ban a „gödör legalján” kó-
vályog, és bár több
ellenfelét is már megszo-
rongatta, általában vesz-
tesként hagyja el a pályát.

Ezen a találkozón is ők
kezdtek elszántabban, külö-
nösen Barnes vitézkedett,
aki mint később kiderült a
mérkőzés legsikeresebb
pontszerzője lett. A komá-
romi piros-fehérek az első
negyed vége előtt vették
csak át a vezetést, amelyet
végül 24:21 arányban meg is
nyertek. A hazaiak azonban
ekkor sem adták fel, így fél-
időben ugyan komáromi ve-
zetéssel vonultak öltözőbe a
csapatok, de a léc még min-
dig rezegni látszott. A máso-
dik félidő első felében aztán
kezdett kidomborodni a ko-
máromi alakulat nagyobb tu-
dása és a jobb erőnléte.
Innen kezdve már csak győ-
zelmének aránya volt kérdé-
ses. Myles és McElrath Hall

sorra szerezték a pontokat,
ellenkezőleg, a hazai csa-
patban Barnes nagyon fá-
radni látszott, így az utolsó
negyed már csak a hazai
csapat szenvedéséről és a
komáromiak parádés játéká-
ról szólt. 

Sp. N. ves – mBK Rieker
Com-therm 65:86 (21:24,
16:15, 13:19, 15:28) 

Pontszerzők: Barnes 24,
Strzelecki 13 – Myles 23,
McElrath Hall 22, Joyner 11,
Stojanov 9, Šoška 8, Szabó
7, Kovačevič 4, Marchyn 2.

További eredmények:
Levice – B. Bystrica 83:89,
Nitra – Svit 92:78, Handlová
– Prievidza 72:77 (hosszab-
bítás után). Inter – szabad-
napos volt.   

Szombaton az MBK Rie-
ker Com-therm csapata
szabadnapos volt. Ezen a
héten viszont nagyon is
ott kell lennie, hiszen szer-
dán hazai csarnokban fo-
gadja az örök rivális Léva
csapatát, majd szombaton
Besztercebányára utazik,
ahol egy nagyon nehéz ta-
lálkozónak néz elébe. 

Akeszegfalvai székhelyű Seishin Karate Klub 27 versenyzővel vett részt a második alkalommal megrendezett
Répcelak Kupán, amelyre két ország tizenegy klubjának 170 versenyzője nevezett be, illetve kapott meg-

hívást. A felvidéki különítményt erre a nagyszabású versenyre a három edző, Kocsis László, Hupian Krisztína
és Bödők Lóránt mellett elkísérte több szülő is. A klubvezető Markovics János bíróként volt jelen a versenyen.

Kötelező 
győzelem Iglón

A klub aranyérmesei:
Bakos Tamás Máté, Szabó Nor-

bert, Markovics Ádám (Keszeg-
falva), Karika Rebeka (Dunaszer-
dahely), Bohos Szilárd, Szabó
András, Szabó Bálint (Ekel), De-
meter Virág Orsolya, Vígh Vivien,
Bajcsi Adrián (Ekecs). 

Ezüstérmesek: 
Trenčík Erik, Trenčík Nikolas

(Keszegfalva), Vígh Lara (Nagy-
megyer), Varga Dóra, Kósa Tamás
(Dunaszerdahely), Kovács Kata
Zsófia (Ekecs).

Bronzérmesek: 
Sáha Dominik, Fodor Gergő

(Dunaszerdahely), Németh Bence
(Ekel), Lády Dávid (Nagymegyer),
Nagy Róbert, Varga Máté (Ekecs),
Markovics Áron, Nagy Róbert, Lo-
vász Miklós (Keszegfalva), Győri
Gergő Bence, Cserepes Zoltán
(Nemesócsa).

A csapat legközelebb február
22-én méretteti meg magát egy
horvátországi tornán. Termé-
szetesen, eredményeikről be-
számolunk. 

A díj átadása utáni pillanatok. Balról jobbra: Török Anikó, az
MKP helyi szervezetének elnöke, Nagy László szervező,
Uzola István és Vass Laura szervező

Tíz aranyérem a II. Répcelak Kupán
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Tocsi bácsi, akit ma is így szólíta-
nak a fiatalabb sportrajongók és ba-
rátai, már a háború alatt a KFC ifi
csapatában rúgta a bőrt. A háború
után kialakult, ma is komáromi
„Aranycsapatnak” nevezett – jegyez-
zük meg, teljes joggal – csapat osz-
lopos tagja lett, de a labdarúgás mel-
lett, a Duna és a Vág partjai is von-
zották. Nem sokkal az után, hogy
megalakult a technikai és motoros
sportokat is felölelő Zväzarm, ahol a
vízimotorozás is helyet kapott, azon-
nal kérelmezte felvételét a tagság so-
raiba. A fiatalabb korosztályok ked-
véért mondjuk el, hogy ez a szervezet
az akkori Csehszlovák Néphadsereg
civil szervezete volt, amelynek külde-
tése tulajdonképpen az volt, hogy a fi-
atalokat felkészítse a hadseregben
való szolgálatra. Persze, Szórád Ru-
dolfnak esze ágában sem volt a kö-

telezőnél hosszabb időt eltölteni a se-
regben, de a vízimotorozás már akkor
nagyon közel került a szívéhez. Ami
hiányzott, az a versenyhangulat volt,
hiszen a Gúta és Komárom közti tú-
ramotorozás nem igazán elégítette ki
a fiatalok igényeit. A hajógyár háború
utáni felvirágzása magával hozta egy
vízimotoros klub létrehozását is. Köz-
ben egyre jobban bővült a Spartak
Komárom Testnevelési Egyesület,
amelybe már szakosztályok néven
beolvasztották a már addig is létező
klubokat. A KFC-ből Spartak labda-
rúgó szakosztály lett, és az addig
KFC-ben működő szakosztályok is a
Spartak kötelékében találták magu-
kat. Amit az új rendszer meghagyott,
az a lila-fehér klubszín volt. Nem so-
káig késlekedett a vízimotoros szak-
osztály megalakulása sem, melynek
első elnöke Varjú Zoltán volt. És mivel

terveiben nagyon komoly versenyek
szerepeltek, Tocsi bácsi is már töb-
bedmagával ott kezdte meg az 1955-
ös évet, ami egyben azt is jelentette,
hogy Varjú Zoltánnal és Dostál Gá-
borral egyetemben a szakosztály
egyik alapítója közé sorolható. Az
első versenyre még abban az évben
sor került, amelyre így emlékezik visz-
sza: „Az első komáromi versenyt a
Vág-hídnál rendeztük meg, és nagy
meglepetésünkre több mint 100 ver-
senyző jelent meg. Többségükben
komáromiak, de sokan eljöttek Vág-
sellyéről, Gútáról és Pozsonyból is.
A parton legalább ezer kíváncsi
szempár várta a rajtot, mi meg a kü-
lönböző módon összetákolt csónak-
jainkkal alig fértünk el a Vág-híd alatt.
Emlékezetes verseny volt, az idősebb
komáromiak még ma is nagy szere-
tettel emlékeznek rá vissza”.

A szakosztály egyre bővült, a Holt-
Vág partján lévő csónakház Szórád
Rudolfnak köszönhetően egyre több
látogatót fogadott, ami többek közt
annak is volt köszönhető, hogy a csó-
nakházban – civilben kereskedő lé-
vén – büfét nyitott, aminek hasznát a
vízimotoros szakosztály látta. Egy
szó, mint száz, a komáromiak egyik
legkedveltebb és talán leglátogatot-
tabb „zarándokhelyévé” vált az első
„Tocsi Csárda”. Azért első, mert ké-
sőbb lesz másik is. 

1962-ben a Spartak Testnevelési
Egyesület elnökének és titkárának
nevezték ki egy személyben. „Ez így
sokáig nem mehetett, hiszen több
széken ülve nem lehet mindenki szá-
mára elfogadható minőségi munkát
végezni. A hajógyárnak és a város-
vezetésnek köszönhetően az egye-
sület egyre gyarapodott, a szakosz-
tályok száma tíz fölé nőtt, és a Spar-
tak besorakozott az ország legna-
gyobb és legerősebb egyesületei
közé. Ökölvívóink, vízimotorosaink,
kajakosaink és a többiek besorakoz-

tak az ország legjobbjai közé, de a
labdarúgók is szép ívben haladtak
felfelé. Temérdek intéznivalóm volt,
ezért az elnöki tisztet a hajógyár egyik
akkori igazgatóhelyettese, Ervin Šebo
vette át. Ez minden szempontból jó
húzásnak minősült, hiszen általa a
hajógyár még nagyobb mértékben
kezdte támogatni a Spartakot. Prob-
lémáink ugyan mindig voltak, de az
igazi nagy kérdésekben mindig meg-
értésre találtunk. Ehhez azonban ma-
gunknak is hozzá kellett járulnunk,
nem várhattuk tárt karokkal a segít-
séget. Az egyesület valamennyi tagja
aktívan kivette részét a munkából, és
nem várta tétlenül a segítséget.
Szinte valamennyi sportolónk lapá-
tolt, festett, kerítést javított és még ki
tudja milyen munkákat végzett. Tulaj-
donképpen magunk teremtettük meg
a sportolási lehetőségek nagyobb ré-
szét, miközben voltak országra szóló
eredményeink is” – emlékezik vissza
Tocsi bácsi. 

Mivel az egyesület titkári teendőit
abban az időben nem lehetett mun-
kaviszonyban ellátni, mint ahogy
sportoló sem lehetett profi, a sok in-
téznivalót kizárólag munkaidő után
végezték a lelkes vezetők. Így Tocsi
bácsi a ZDROJ, élelmiszer-kereske-
delmi vállalat dolgozójaként a hajó-
gyári büfé vezetésével lett megbízva,
ami nem volt egy kis részleg. Mind-
eközben intéznie kellett a focisták,
ökölvívók, kerékpározók, vízimotoro-
sok, röplabdázók, turisták és még ki
tudja hány szakosztály ügyes-bajos
dolgait. Ezek mellett, a vízimotoros
szakosztályban egyenrangú tagként,
nagyon sok egyéb feladatot is el kel-
lett látnia. „A Holt-Vág melletti csó-
nakházban egyre kevesebb lett a
hely, a turisztikai szakosztály tagsága
is növekedett, és lassan a vízimotoros
szakosztályt kezdték kiszorítani a he-
lyükről. Ez bennünket annyira nem is
zavart, hiszen történtek egyéb dolgok

Régiónk sportjának egyéniségei 

szórád rudolf „Tocsi”
is, amelyek nehezítették tevékenységün-
ket. A Holt-Vágot elzárták a folyó fő folya-
mától, de az igazat megvallva, kezdtünk a
horgászok idegeire is menni. A búgó mo-
torok, ugye nem teremtenek ideális állapo-
tot a horgászatnak, így nem volt ritkaság,
hogy „merő véletlenségből” egy-egy bedo-
bott horog valamelyik versenyzőnk testén
landolt. Leültem a turisztikai szakosztály
vezetőjével és közöltem vele, hogy szíve-
sen átadjuk a csónakházat, de lenne egy
feltételem. Mégpedig, hogy kellő időben az
ő tagjaik egy bizonyos mennyiségű brigád-
órát ledolgoznak a mi új telepünkön. Ak-
kor ugyanis már volt egy tervem, amelyet
végre is hajtottam. Előbb megkerestem az
akkori Járási Nemzeti Bizottság elnökét,
Nagy Kázmér mérnököt, aki nagy szurko-
lója volt a komáromi sportnak, hiszen egy-
koron ő maga is aktívan sportolt. Tájékoz-
tattam őt a vízimotoros szakosztály hely-
zetéről, de azt is elmondtam, hogy a vá-
rostól már sikerült megszereznem egy te-
rületet a Duna vasúti híd melletti
szakaszán. Addig „ütöttem a vasat”, míg az
elnök megszerezte az építkezéshez szük-
séges négy millió koronát. További renge-
teg utánajárással és kétkezi munkával az-
tán megépült az új sporttelepünk. Étterem-
mel, irodákkal és vendégszobákkal, az
alagsorban pedig korszerű műhelyekkel,
ahol a versenyzők kellőképpen előkészít-
hették csónakjaikat a versenyekre.  A tu-
risztikai szakosztály tagjai is betartották
szavukat, és sokat segédkeztek az építke-
zésnél” – mondja el kellő nosztalgiával Szó-
rád Rudolf.

És maga a szakosztály eredményei? –
kérdezzük Tocsi bácsit. „A már említett
1955-ös nagy verseny után még nagyon
sok versenynek adtunk otthont, de sok
helyre is hívtak bennünket. Előbb a hajó-
gyári medencében rendeztük a versenye-
ket, sokan még bizonyára emlékeznek,
hogy a parton több ezer kíváncsi néző kö-
vette azokat figyelemmel. Nekünk az évek
alatt olyan nagy versenyzőink voltak, mint
Csaplár Árpád, Szőnyi György, Szórád
Sándor, Varjú Zoltán, Tóth Zsigmond (a
közkedvelt Zsiga), Kovács „Kovi” István,
Smatana Ján, Kudlák Ján, Mikóczi Viliam
és a többiek, de semmiképpen nem sza-
bad megfeledkeznünk a kiváló mechani-
kusokról sem, akik meghatározó szerepet
játszottak egy-egy győzelemnél. A mi klu-
bunkban ma id. és ifj. Szabó Jánosra le-
hetünk büszkék, akik minden nehézség el-

lenére, jól szerepelnek hazai és külföldi
versenyeken. Az új telepünk átadása után,
már a Duna vasúti híd melletti szakaszán
rendeztük a versenyeket, és ez így van ma
is, bár lényegesen csökkent ezek száma.
1986-ban világbajnokságot rendeztünk
ezen a szakaszon, majd 2000-ben Komá-
rom Város Nagydíjáért küzdött meg több
európai és tengeren túli résztvevő. Szinte
az egekig nőtt Komárom ázsiója, a külföldi
versenyzők imádtak városunkba jönni, hi-
szen egyértelmű volt, hogy Komárom a
sportok városa, de a vendéglátás sem volt
akármilyen. Ennek is köszönhetően, sze-
mélyesen ismerkedhettem meg a világ
szinte valamennyi neves versenyzőjével,
szakvezetőjével. Sajnos, ma szomorúság
tölti el szívemet-lelkemet, ha elmegyek az
egykori telepünk mellett, de ami még szo-
morúbb, nagy bajban van a szlovákiai vízi-
motorozás. Semmire nincs pénz, verseny-
zőink összetákolt motorokkal állnak ki a
legjobb motorokkal rendelkező ellenfelekkel
szemben, és láss csodát, fiaink lelkese-
dése még velük szemben is gyakorta ered-
ményre vezet. Mi, a kezdetek kezdetén ma-
gunk gyártottuk a csónakokat és motorokat,
mégis ott voltunk az élvonalban. Ez talán
átragadt követőinkre is, akik előtt kalapot
vagyok kénytelen emelni” – mondja el To-
csi bácsi.

Család, unokák, egészség? – érdeklő-
dünk a kora ellenére még mindig jó fizikai
és szellemi erővel bíró Szórád Rudolftól.
„Köszönöm, olyan nyugdíjasan, de elva-
gyok. Családomnak, de azon belül is drága
feleségemnek sok hálával tartozom azokért
az évekért, amelyeket gyakran a család ká-
rára, de a komáromi sport fellendítéséért
töltöttem tőlük távol. Nem bántam meg
semmit, amit tettem, néha inkább még
azon gondolkodom, mi az, amit meg kellett
volna még tenni, és én nem tettem meg.
Most már unokáim viszik tovább a staféta-
botot, Mirko vízimotoros Európa- és világ-
bajnok, Csaba pedig a KFC csapatkapitá-
nya, aki több I. ligás csapatban is játszott.
Jelenleg hét unokának és nyolc déduno-
kának örülhetünk, és bizony örülünk is. Ami
az egészségemet illeti, nos, kissé fáj a de-
rekam és a lábaim, de ennek ellenére gya-
kori vendég vagyok a Lodiar Vízimotoros
Egyesületben, amely a Spartak egykori
szakosztályának a jogutódja. A KFC mér-
kőzéseire is kijárok, mert hiszen ezzel a két
egyesülettel én már teljesen összenőttem”
– mondja beszélgetésünk végén a Komá-
romban mindenki által tisztelt és szeretett
Tocsi bácsi.

Hát, igen! A Szórád név az egyik olyan,
amely meghatározó szerepet játszott a ko-
máromi sport immár 118 éves történelmé-
ben. Tocsi bácsi meg különösen. Neki
ugyanis már emlékműve is van. Sőt, több
is. Az egyik ott áll a Duna-parton, a vasúti
híd közelében. Igaz, már nem abban a fé-
nyében tündököl, mint valaha, de a komá-
romiak már csak úgy ismerik, mint Tocsi
Csárda, még ha a „csárda” jelző nem is
egészen helyénvaló. A másik pedig a KFC
székházának a falán látható tabló, amely
az egykori komáromi „Aranycsapatot” áb-
rázolja. A legmegbízhatóbb emlékmű
mégis az emlékezés. És Komáromban ta-
lán még hosszú évtizedek múlva is a leg-
nagyobb tisztelettel fogják emlegetni az ő
nevét, és nem érdemtelenül. 

Jó egészséget, Tocsi bácsi!         

Nincs könnyű helyzetben a szerző, amikor egy olyan egyéniség pá-
lyafutását kell bemutatnia néhány sorban, akiről tulajdonképpen már
akár egy vaskosabb kötet is megjelenhetett volna. mindenképpen
tény, hogy a 84. életévéhez közeledő Szórád Rudolf a háború utáni
korszak egyik legmeghatározóbb alakja volt a komáromi sportéletnek.
Nem tudni már pontosan, hogyan és mikor ragadt rá a becenév, de bi-
zonyára sok olvasónk csak akkor tudatosítja, kiről is szól a történet,
ha felfedjük, ki is rejtőzik a Szórád Rudolf név mögött. ToCSI. Igen,
ez a becenév hosszú évtizedekig szállóige volt Komáromban, de ma
is gyakran hallani, természetesen a sport kapcsán.

Dohnanec Pažúr
Evelin, a közelmúlt-
ban egy gyönyörű kis-
fiúnak, Adriánnak
(3600/50) adott életet
a komáromi kórház-
ban. A kórházban
meglátogattuk a bol-
dog édesanyát, akitől
megtudtuk, hogy a
kisfiú, de ő maga is jól
vannak, és bár az
anyuka arcán némi fá-
radtság látszott, arca
ragyogott a boldog-
ságtól. A kézilabda
szerelmesei talán em-
lékeznek, hogy a ta-
valyi idényben
Evelin súlyos váll-
sérülést szenve-
dett az egyik baj-
noki mérkőzé-
sen. Vállát meg-
műtötték, és az
orvosok egy éves
pihenőt jósoltak a
kiváló sportolónak. 

„Könnyebb tornagya-
korlatokat már régebben
végzek, úgy érzem, a vállam
már rendbe jött, de a szülés
miatt az edzések megkezdé-
sének időpontját későbbre kell
kitolnom. Úgy gondolom, szep-
temberben tudok majd teljes
erővel bekapcsolódni az ed-
zési folyamatba, és szeretnék
újra teljes értékű játékosa lenni
csapatunknak” – mondta el la-
punknak a tapasztalt játékos.

A sportcsalád tehát gyara-

podott, a bol-
dogság határta-
lan. Hogy miért
spo r t csa lád?

Nos, Pažúr
György, Evelin

édesapja, az egy-
kori kiváló labdarúgó,

jelenleg a Csallóközara-
nyosi Labdarúgó Klub elnöke.
Mivel az első unoka kisfiú,
nem kizárható, hogy nagy-
papa nyomdokaiban fog majd
haladni. Persze, ez a jövő kér-
dése, elsősorban legyen bol-
dog a gyermekkora. A remek
családot ismerve, ehhez nem
férhet semmilyen kétség. 

Jó egészséget és sok bol-
dogságot Adrián, és kedves
Evelin! 

Gyarapodott 
a sportcsalád 

Komárom neves veterán
úszója, Bangha Dezső,
újabb sikert tudhat magáé-
nak. A Gyulai Várfürdő fe-
dett uszodájában megren-
dezett nemzetközi szenior
úszóversenyen két szám-
ban is rajtkőre állt a 75-79
évesek kategóriájában. És
ahogy azt már tőle meg-
szokhattuk, mindkét gyors-
úszó számban maga mö-
gött hagyta ellenfeleit. 

Eredmények:
200 m: 

1. hely, ideje 4:11,62

800 m: 
1. hely, ideje 17:50,93 

Bangha Dezső újabb sikere

Nagyszerű hír röppent fel a csallóközaranyosi női kézi-
labdázás háza tájáról. Nem, most nem a Szlovák Ku-

pában elért sikerről szól a történet, bár sportvonalon az el-
vitathatatlan ettől a remek csapattól. Egyik meghatározó já-
tékosuk szerzett óriási örömöt családjának, de csapattár-
sainak is egyaránt, akik kétségkívül osztoznak örömében. 
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Kajak-kenu

Elhunyt milan Tureček
Megdöbbenve vettük a hírt, miszerint életének

57. évében elhunyt Milan Tureček, az Agro Ke-
szegfalva Sportegyesület egykori játékosa, ed-
zője, majd 18 éven át klubtitkára.

Milan a KFC-ben kezdte labdarúgó pályafutá-
sát, majd az akkor Őrsújfalun KFC „B” néven sze-
replő csapatban játszott 1980-ig. Abban az évben
igazolt Keszegfalvára, akkor még talán nem is
sejtve, hogy élete további részét ebben a köz-
ségben fogja leélni. Egy évvel átigazolása után a
keszegfalvai csapat megnyerte a járási SZNF Ku-
pát, majd újabb egy év múlva feljutott az akkori I.
B osztályba, ami a jelenlegi V. liga elődje. Aztán
alig telt el három esztendő, és Milan végleg el-
döntötte, hogy Keszegfalván kívánja leélni mara-
dék életét. Megnősült, házasságukból két fiú-
gyermek született, így végérvényesen letelepedett a Komáromhoz közeli tele-
pülésen. 

Aktív pályafutásának befejezése után sem maradt hűtlen a keszegfalvai klub-
hoz, sőt, ha lehet, még aktívabb szerepet vállalt a klub életében. Huzamosabb
ideig a diák-, majd ifjúsági csapatok edzője volt, de közben a klubtitkári teendő-
ket is ellátta. Szinte valamennyi szabadidejét a pályán töltötte, és még ha nem
is neki kellett volna csinálnia, mégis pályát csíkozott és szereléseket mosott. A
foci szeretetéhez ez is hozzátartozott. Sportdiplomáciai vonalon is sokat jelen-
tett Keszegfalvának az ő jelenléte. A Területi Labdarúgó Szövetségben is sze-
repet vállalt, az évek alatt több bizottságban is aktívan dolgozott. Egyik klubtársa
röviden így értékelte Milan munkáját: „Fáradhatatlan volt, és mindenki szerette
őt, nemcsak mint sportvezetőt, de mint embert is. Néha-néha impulzívabb volt
a mérkőzéseken, de ez is az igazi sportszeretetének tudható be. Milant ugyan
lehet helyettesíteni a klubban, de pótolni soha!” 

Nemcsak a sportnak, de Keszegfalva mindennapos életének is egyik fontos
személyisége volt. Több mint egy évtizeden át a helyi önkormányzat képviselő-
jeként ügyködött a település életének szebbé és jobbá tételén. Magánemberként
is mindenkinek segített ügyes-bajos dolgaik intézésében, soha nem mondott ne-
met, amikor segítségét kérték. 

Milan most hosszú útra indult el. Nemcsak családjának, de sporttársainak, volt
kollégáinak és barátainak is egyaránt nagyon fog hiányozni. Ők múlt csütörtökön
vettek utolsó búcsút ettől a remek sportembertől a keszegfalvai temetőben. Mi
sem természetesebb, emlékét őrizni fogják, hiszen ahogy ők mondták: „..he-
lyettesíteni lehet, de pótolni soha!” 

Nyugodj békében, milan! 

milan Tureček nás
navždy opustil

So smútkom sme prijali správu, že v 57. roku svojho života nás
navždy opustil Milan Tureček, bývalý hráč, tréner a funkcionár Agro
Kameničná. Funkciu tajomníka klubu zastával neuveritelných 18 ro-
kov. 

S futbalom začínal v Komárne, vo svojom rodnom meste. Bol
hráčom KFC, neskôr hral za „B“ mužstvo toho istého klubu v Novej
Stráži. V roku 1980 prestúpil do Kameničnej, vtedy ešte ani netušiac,
že v tejto obci prežije zvyšok svojho života. O rok neskôr jeho
mužstvo vyhralo Okresný pohár SNP, v ďalšom roku postúpilo do I.
B triedy, do dnešnej V. ligy. Neuplynuli ani tri roky a Milan stretol v
Kameničnej svoju veľkú lásku. Z ich manželstva sa narodili dvaja
chlapci, a Milan sa navždy upísal obci v blízkosti Komárna. 

Ani po ukončení aktívnej činnosti nezostal neverný svojmu klubu,
s ktorým prežil najkrajšie futbalové roky. Dlhé roky bol trénerom 
žiakov a dorastencov, zároveň tajomníkom klubu. Všetok svoj voľný
čas – možno aj viac – strávil na ihrisku. Aj keď nemusel, často pra-
coval na úprave ihriska, alebo pral výstroj po žiakoch a dorastencoch.
Aj tieto „nadčasy“ dávali tušiť, že jeho láska k futbalu nekončí pri zá-
pasoch. Aj v športovej diplomacii bol uznávaným partnerom, a dlhé
roky funkcioárčil v rôznych komisiách Oblastného futbalového zväzu.
Jeden z jeho kolegov zo športového klubu takto hodnotil Milanovu
lásku k futbalu: „Bol neúnavný, každý ho mal rád a to nielen ako
športového funkcionára, ale aj ako človeka vôbec. Niekedy bol po-
čas zápasov impulzívnejší, ale aj to svedčí o jeho vrúcnom vzťahu
k nášmu klubu. Milana možno zastúpiť v našom klube, ale nahradiť
nikdy!“

Bol osobnosťou nielen v športovom klube ale vlastne na všetkých
úsekoch verejného života v obci. Viac ako jedno desaťročie bol pos-
lancom Obecného zastupiteľstva, svoju prácu v odborných komisi-
ách bral tak vážne, ako u neho boli zvyknutí v športovom klube. Nikdy
neodmietol pomoc, nech o to bol požiadaný kýmkoľvek. 

Milan sa teraz vydal na veľmi dlhú cestu. Nebude chýbať iba svo-
jej rodine, ale rovnako všetkým milovníkom športu, priateľom a
známym. Oni ho v minulý štvrtok odprevadili na svojej poslednej
ceste na cintoráne v Kameničnej. Je isté, že jeho pamiatku budú strá-
žiť ako oko v hlve, veď ako už povedali: „...možno ho zastúpiť, ale
nahradiť nikdy!“  

Česť Tvojej pamiatke, drahý milan!       

A Szlovák Kajak-Kenu Szövetség
a ružinovi művelődési Központ-
ban nagyszabású gála keretén
belül értékelte ki a 2013-as Szlo-
vák Kupa versenyeit egyéni és
csapatok küzdelmeiben egya-
ránt.

A csapatok versenyében a Komá-
romi Kajak-kenu Klub korosztályos
versenyzői a második helyet szerez-
ték meg Somorja mögött, meg-
előzve a KRK Nováky csapatát.
Egyéniben az első három helyen
végzett versenyző vehetett át egy
szép serleget.
A komáromi klub legsikeresebb
versenyzőinek helyezései:
Kajak fiúk – 11 évesek: 1. Samuel
Szépe – edzője Pavol Náhlik (7. Erik
Brandt 8. Viszlai Tamás 9. Meszlé-
nyi Márk)  
Kenu fiúk – 11 évesek: 1. Peter
Christopher lérant – edzője Kocz-
kás Olivér (2. Gallo Dávid 3. Lérant
Lucas)

Kajak fiúk – 13 évesek: 1. Samuel
Živický – edzője František Dosudil
(8. Filip Szépe)
Kenu fiúk – 13 évesek: 1. Zilizi Ri-
chárd – edzője Koczkás Olivér (2.
Koczkás Dávid 7. Méhes Zoltán 8.
Fekete Ádám)
Kajak lányok – 14 évesek: 1. mari-
ana Petrušová – edzője Polhammer
László ((6. Lisa Mária Gamsjäger 7.
Anita Konečná 12. Csicsó Jolán)
Kajak – kadett fiúk: 1. Botek ádám
– edzője František Dosudil (6. Szabó
Michael 12. Keszan Viktor 13. Nagy
Márk 15. Farkas Péter)
Kenu fiúk – 11 évesek: 2. Gallo
Dávid – edzője Koczkás Olivér
Kenu fiúk – 13 évesek: 2. Koczkás
Dávid – edzője Koczkás Olivér
Kajak fiúk – 14 évesek: 2. obert
ákos – edzője Polhammer László
(10. Brandt František)
Kenu fiúk: 3. lérant lucas – edzője
Koczkás Olivér (Lucas 8 évesként
indult a 11 évesek kategóriájában)
Kenu kadett fiúk: 3. Kara mátyás –

edzője Polhammer László (5. Mikeš
Gábor)
Kenu fiúk – 14 évesek: 
5. Banai Tóth István 6. Samuel Da-
niel Sýkora 9. Csontos István 
Kajak – kadett lányok. 
5. Szépe Vanessa 
Kajak – junior fiúk: 
7. Szokol Dániel 
Kajak fiúk – 12 évesek: 4. Marko Uj-

vári 5. Pavol Náhlik 8. Kevin Ko-
nečný 11. Karika Benedek 13. Far-
kas Erik 14. Rigó Kevin 15. Martin
Černák
Kajak lányok – 11 évesek: 
14. Stirber Fanny
Kajak lányok – 1 2évesek: 
8. Eva Hunková 
Kajak lányok – 13 évesek: 
4. Gőcze Andrea

Komáromiak a dobogón

A komáromi dobogós versenyzők, Koczkás Olivér és František Dosudil
edzőkkel 


