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Akomáromi képviselő-testület nagy
többséggel, az MKP és a Híd frakció-

jának támogatásával elfogadta a város
2014-re szóló költségvetését. Több eset-
ben javulást mutatnak a számok, azon-
ban egyelőre az még kérdéses, hogy
meglesz-e a kiadásokhoz a valós fedezet.
A hétköznapokat leginkább érintő tétele-
ket vettük górcső alá.

Folytatás a 2.-3. oldalon

Gúta: Elkészült 
az árvízvédelmi fal

Részletek a 3. oldalon

Nagymegyer: Három
első osztály nyílhat

Részletek a 4. oldalon

A csillagvizsgáló továbbra 
is önálló intézmény marad
Mint arról már korábban beszá-

moltunk, a kormány elfo-
gadta a galériákról és múzeu-
mokról szóló törvény módosí-
tását. A Nemzeti Népművelési
Központ és az ógyallai csillag-
vizsgáló is a kulturális minisz-
térium járulékos szervezeteként
működött eddig, azonban a mi-
nisztérium javaslatára ezek meg-
szűntek az év végén, és a csillagvizsgáló beolvadt a
pozsonyi székhelyű Nemzeti Népművelési Köz-
pontba. Pontosabban beolvadt volna, de mivel a tör-
vény negatív visszhangot váltott ki a szakma és a
közvélemény körében, így egyelőre a csillagvizsgáló
megtarthatja önállóságát.

Folytatás az 5. oldalon

Támad az influenza, 
egy iskolát bezártak

Javul a bűnözési statisztika, 
de a biztonságérzetünk is?

Január végén tovább emelkedett az influenzás, illetve heveny légúti megbetegségek
száma országszerte, a Komáromi járásban is enyhe növekedést tapasztaltak az el-

múlt héten. Régiónkban eddig egy tanintézményt kellett bezárni az influenzaszerű
megbetegedések magas aránya miatt.

Folytatás az 5. oldalon

Az elmúlt években fokozatosan javul a bűncselekmények felderítettségi aránya, egyre
kedvezőbbek a bűnözési mutatók. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, a sta-

tisztikák nem nyújtanak teljes képet a valós bűnözésről. Cikkünkből megtudhatják,
hogy a többi járáshoz viszonyítva a komáromi régióban milyen mértékű a bűnözés.

Folytatás a 6. oldalon
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Nyugodtabban alhatnak
a gútai, szímői és ka-

mocsai lakosok, miután
január végén átadták azt
a föld alatt húzódó árvíz-
védelmi falat, melyet még
tavaly májusban kezdtek
el építeni. A megerősített
gát megakadályozza, hogy
a Vág vagy a Duna magas
vízállása esetén a víz át-
szivárogjon a kertekbe,
családi házakba.

Marián Supek, a Szlovák
Vízügyi Vállalat igazgatója
közölte, a gátak eredetileg
nem rendelkeztek tömítő
funkcióval, ezért be kellett
építeni ezeket. Egy olyan
műszaki megoldásról van
szó, mely a gát vízzáró ké-
pességét 15 méter mélysé-
gig biztosítja, s mely három
település – Gúta, Kamocsa,
Szímő – 8 ezer lakosát érinti.
A föld alatti építmény csak-
nem 5 kilométer hosszú,
szélessége 30 centiméter.
Az árvízvédelmi fal 3,5 millió

euróba került, melynek 80
százalékát az EU kohéziós
alapjából merítették, a fenn-
maradó részt az állam és a
vízügyi vállalat bocsátotta
rendelkezésre.

Horváth Árpád gútai pol-
gármester üdvözölte a Vág
bal partján lévő gát megerő-
sítését, hangsúlyozva, a
múltban a szivárgás miatt
nagyobb területek kerültek
víz alá Pacsérok városrész-
ben, például a 2010-es árvíz
alkalmával a belvíz 100 hek-
tárnyi kertet és mezőgazda-
sági területet árasztott el.
„Bízom benne, hogy ez az
építmény segítségünkre
lesz, s hasonló események
nem történnek majd a jövő-
ben“ - nyilatkozta a városve-
zető. Emlékeztetett arra, Gú-
tának szüksége lenne arra
is, hogy felújítsák a régi, je-
lenleg működésképtelen ár-
vízvédelmi szivattyút, hogy
hatékonyabban küzdhesse-
nek a belvíz ellen.

(cs)

Elkészült 
az árvízvédelmi fal
Gúta
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Folytatás az 1. oldalról
A lakosok életét a leginkább a kommunális osztály

tevékenysége befolyásolja, itt gondoskodnak a sze-
mét elszállításáról, a kátyúk foltozásáról, a zöld te-
rületek kezeléséről és a közvilágításról. Az egyes té-
telekkel kapcsolatosan a kommunális főosztály ve-
zetőjét, Patus Sándort faggattuk. Mire számíthatnak
a lakosok 2014-ben?

A szemételhordással kapcsolatos kiadások csak
kis mértékben emelkednek a tervek szerint. A 2012-
ben lezajlott új közbeszerzés végeredményeként a
szemét elhordásával kapcsolatos szolgáltatás
(Clean City Kft.)  egységárai ugyan 21 százalékkal
magasabbak lettek,  azonban némi átszervezéssel
az éves kiadás csak 8-10 százalékkal emelkedett   –
mondja el a hivatal főosztályvezetője. Hozzáfűzte:
ezt megelőzően 2006-ban változott az ár, ami 2012-
ig volt érvényben. A szűkös keret miatt a tavalyi év-
ben kevesebb fekete lerakatot számoltak fel, azon-
ban jó hír, hogy a lakosok egyre tudatosabban vá-
logatják a hulladékot, ami a változó mennyiségek mi-
att enyhíti a költségeket. Patus Sándor szerint Ko-
márom jól teljesít a szomszédos városokhoz képest,
ha az egy lakosra eső hulladékmennyiséget ill. az
egy lakosra eső éves összköltségeket hasonlítjuk
össze az egyes városok között. Elmondása szerint
más városokban viszont azért alacsonyabb a sze-
métdíj, mert a város azt más tételekből elvonva egé-
szíti ki a lakosok helyett. 

Komáromban jelenleg 27 euró a szemétilleték
személyenként, amit az elmúlt évben emeltek meg
18,5 euróról ugyancsak az MKP és a Híd frakciójá-
nak jóváhagyásával. A főosztály számításai szerint
a fejenkénti 32 euró fedné az összes költséget, így
az 5 eurós különbözetet továbbra is a város fedezi.

A lakosok leginkább az utak 
javítását sürgetik

Az év végi internetes közvélemény-kutatásból ki-
derült, a lakosokat leginkább az utak minősége za-
varja, ezért ennek megoldását sürgetik leginkább.
Érdemes tudni, hogy Komárom város gondozásába
105 kilométernyi útszakasz tartozik. 2013-ban 243

ezer eurót költöttek az úthálózatok téli és nyári kar-
bantartására, azonban a tavalyi évet egy márciusi
„hóáldás” is tarkította. A téli munkálatok az időjá-
rástól függenek, ezért nagyon nehéz a tervezés,
csupán az időjárás előrejelzésekre lehet hagyat-
kozni – mutat rá Patus. „Ha csak egy centi hó hullik
le, ami az útfelületen megfagyhat, már készen kell
állni a sózásra. Ha munkaidőn kívül (este, éjjel) az
időjárási előrejelzések havazást mutatnak, a szer-
ződéses partnerünket  éjjeli készenlétre szólítjuk fel
(6 sofőr), aminek viszont szintén anyagi vonzata
van.  Hétköznap 15 órától reggel 7 óráig tart egy
ügyelet, hétvégén reggel hét órától este hétig, illetve
este hét órától reggel hétig lehet ügyeletet elren-
delni. Költségkímélőbb ez a megoldás, mint az ál-
landó ügyelet, ahogy azt más városok alkalmazzák,
melyek átalánydíjat fizetnek novembertől március
végéig, viszont cserébe állandóan figyelni kell az
időjárás-előrejelzési modelleket az adott régióra,
melyek nagy segítséget nyújtanak az ügyelet szük-
ségességének megítéléséhez.“   

Bíznak azonban az enyhe télben, mivel akkor
több pénz jutna a nyári munkálatokra. 2013-ban a
megyei hivatal is adott 26 ezer eurót a kátyúk folto-
zására, a kormány pedig 14 ezer euróval segített be
a tavaly márciusi hóviharra való tekintettel, amikor
mint emlékezünk szükségállapot is volt hirdetve ré-
giónkban.

2014-re az általános téli és nyári (Pragokom Kft.)
útkarbantartásra 200 ezer euró van betervezve. Ezt
2014-re egy rendkívüli 250 ezer eurós pénzcso-
maggal egészítették ki, aminek célja nagyobb ösz-
szefüggő aszfaltfelületek javítása. A plusz csomag-
ból nem kátyúkat javítanának, hanem egész útsza-
kaszokat. Egyelőre kérdéses, hogy ez az összeg
mire lesz pontosan elég. Patus Sándor hozzáteszi,
a négyzetméterenkénti árak 5 cm-es felső aszfalt-
réteg csere  esetén körülbelül 25 euró körül mo-
zognak, beleszámítva az eredeti aszfaltréteg eltá-
volítását is, azonban sok helyen az jelenthet majd
gondot, hogy a 30-40 év alatt tönkrement az utak
alapozása is, ezért helyenként a teljes rétegrendet
ki  fog kelleni majd cserélni újra, ami további költsé-
geket fog elvonni a rendelkezésre álló pénzkeretből.
Az osztályvezető szerint szükséges lesz a kivá-
lasztott útszakasz/ok ultrahangos feltérképezése is,
amely támpontul szolgálhat majd a közbeszerzés ki-
írásakor a pályázóknak, akik figyelembe véve az
alap esetleges rendellenességeit, olyan árral fognak
pályázni, amely fedezi a sérült alapréteg  cseréjét is
a szükséges helyeken. A teljes javításra váró út-
szakaszok listája tavaszra alakul ki – árulja el Patus,
bár tervek már vannak, de egyelőre várják a téli fa-
gyok hatását.

Több pénz van a zöldre tervezve, 
de változás nem várható

A közterületek takarítására az idei költségvetés je-
lentős emeléssel számol. 2013-ban 169 ezer eurót

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 terv
Szemételhordás+hulladékudvar 1.099.327 1.121.772 1.088.850 1.085.865 1.098.065 1.154.027 1.171.200

Úthálózat karbantartása 120.866 197.747 160.314 176.783 160.242 243.129 200.000+250.000

(ebből nyári munkálatok) 93.000 96.000 87.000 123.000 86.000 139.179 130.000+250.000

Közterület takarítása 119.765 139.368 133.881 116.345 145.567 169.510 200.000

Patkány- és szúnyogirtás 70.812 74.058 80.306 47.024 40.677 34.080+80.072 65.000

Zöld területek kezelése 326.977 296.414 242.322 269.604 190.832 146.768 200.000

Közvilágítás - energiaszükséglet 375.776 383.424 304.430 370.308 355.220 338.645 310.000

Közvilágítás - javítás 161.798 164.931 150.347 152.646 132.651 121.000 125.000

költöttek erre a célra, a 2014-es tervek 200
ezer eurót jeleznek. A 2012-es közbeszer-
zések során itt is jelentősen nőtt a szolgál-
tatások ára (Clean City Kft.) a szintén 2006-
tól 2012-ig érvényben levő árakhoz képest,
így az emelés a korábbi munkálatok elvég-
zéséhez szükségessé vált. Patus Sándortól
megtudjuk, hogy 2013-ban javarészt csu-
pán egy „seprűs autó” volt igénybe véve a
tavalyi szűkös pénzkeret végett, így a leg-
több esetben nem a terv szerint, hanem
csupán az adott helyzethez igazítva, dol-
goztak.  Fagypont alatt az autók nem dol-
gozhatnak, így tavasszal folytatódnak az
ilyen munkák. 

A szúnyogirtásra 2013-ban jelentősen több
lett költve, mint az a tervben szerepelt. En-
nek oka az árvíz, ami miatt szúnyogirtásra
80 ezer eurót költöttek, amit teljes összeg-
ben átvállalt az állami központi költségvetés,
sőt az árvízhelyzetre való tekintettel enge-
délyezték a légi permetezést is. Idén a ter-
vek szerint 65 ezer euróból harcolnak a pat-
kányok és a szúnyogok ellen. 

A zöld területek karbantartására is több jut
az idén a tervben vállaltak alapján, azonban
ennek látványos hatása nem igazán vár-
ható. A zöldek karbantartása az egyetlen
olyan terület, ahol a 2012-es közbeszerzés
során sikerült az árakat globálisan nézve
lefaragni, átlagosan kb. 25 százalékkal úgy,
hogy egy szolgáltató esetében növekedtek
az eddigi árak, a másik kettőnél csökkentek
(szolgáltatók: REX-Ing. Mátyás – kertészeti
munkák, FK-Park Kft.– favágás és famet-
szés, Agro – Kubovics – kaszálás). 2013-
ban 146 ezer eurót költöttek csupán a zöld
területek karbantartására,  2014-ben 200
ezer van betervezve. A főosztályvezető vi-
szont elárulta, hogy  a különbözetet konkrét
feladatokhoz fogják kötni. Szükséges lesz
az Erzsébet-szigeten található védett pla-
tánfasor állapotán javítani,  ahol már több
mint 10 éve nem történt „fazonigazítás”. A
munkák viszont különleges technikát igé-
nyelnek. 

Patus Sándor rámutat, hogy a zöld terü-
letek gondozása esetén történt a legna-
gyobb elvonás a gazdasági válság előtti idő-
szakhoz képest. 2008 előtt átlagosan évi
400 ezer eurót költöttek a zöld területek kar-
bantartására, azonban 2013-ban csak  a
már említett 146 ezret. Idén csupán a spe-
ciális munkák miatt van 200 ezer a tervben,
de a hagyományos munkákra (például a
zöld területek kaszálására, virágágyások te-
lepítésére és karbantartására) a tavalyihoz
hasonló összeg marad. 5-6 évvel ezelőtt a
lakótelepeken évente akár hatszor is nyírták
a füvet, most ez három alkalomra csökkent.

2008-ban a parkokban nyolcszor nyírták a
zöldet, az elmúlt években ez 4-5 alkalomra
süllyedt. Ezt a különbséget mindenki lát-
hatja, azonban ennyi pénzből ennyire telik –
teszi hozzá a főosztályvezető.

Rablók is rongálják a közvilágítást
A közvilágítás energiaköltségei paradox

módon csökkenni fognak (338 ezerről 310
ezerre), annak ellenére, hogy az elmúlt
másfél évben 146 új lámpával bővült a vá-
rosi rendszer. Energiatakarékos égők pénz
híján nem kerültek ki, így a ki- és bekap-
csolás időpontjával volt lehetősége spórolni
a városnak. Patus elárulja, hogy a vandálok
sokszor egy egész útszakaszt vonnak ki a
forgalomból egy lámpa megrongálásával,
ami akaratlanul bár, de szintén spórolást
eredményez. Az osztályvezető figyelmez-
tet, nem egyszer fordult elő, hogy rablók
rongálták meg a közvilágítást egy egész ut-
casoron (a fő vonalat megpiszkálva), így
biztosítva a szükséges körülményeket a rab-
lásokhoz. Hangsúlyozza, ilyen hibásodások
esetén is fontos, hogy a lakosok rögtön je-
lezzék a kiesést. A jelzések szerint  kb. 7
százalékos energiaár csökkentés is várható,
ezért is lett idén kevesebb tervezve erre a
tételre.

A lámpatestek javítására fix költséget költ
a város a szerződő partnerével (Impulz
Light Kft.), erre idén is 125 ezer eurót ter-
veztek, ami csak a lámpatestek bővülésé-
nek arányában növekedhet. 

A 2014-es költségvetés terveit már ismer-
jük, azonban a valós számokban, és elvég-
zett munkálatokban csak az év végén lehe-
tünk biztosak. Még ha idén elkerüli a várost
a hóvihar és az árvíz is, akkor is maradnak
bizonytalan pontok. A költségvetés elfoga-
dásakor több képviselő rámutatott, hogy a
város bevételi oldalán nem reális tételek
szerepelnek, így kérdéses, hogy a javuló
tendenciára utaló tervezett számokat miből
fogják fedezni. Ugyanakkor az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a választá-
sok évében mindig jobban mennek a dol-
gok, így a lakosok bizakodóbbak lehetnek a
szolgáltatások javulása kapcsán.

kb

Semmilyen vezető pozíciót nem ka-
pott a Nyitra megyei parlament-

ben az ellenzék. A megye déli járásait
képviselő, második legerősebb MKP-
frakciónak sem alelnöki, sem szakbi-
zottsági elnöki posztot nem szava-
zott meg a többséget alkotó Smer-
KDH koalíció.

A novemberi választások óta másod-
szor ült össze múlt hétfőn Nyitra megye
parlamentje. Milan Belica megyefőnök ja-
vaslatára a megyei közgyűlést uraló
Smer és KDH összesen 33 képviselője
megszavazta, hogy Juraj Horváth (Smer)
és Ladislav Marenčák (KDH) legyenek
az alelnökök. A kormányzó koalíció,
melyhez az SNS egyetlen megyei képvi-
selője is csatlakozott, a szakbizottsági el-
nököket is megválasztotta. Az ellenzék
igényeit, s az arányosság elvét lesöpörve,
mind a 8 elnöki posztra a Smer és a KDH
jelöltjeit ültették.

A megyei parlamentben három frakció
kezdte meg működését, a Smer 20 fős,
az MKP 15 fős – kiegészülve a függet-
lenként bekerült Cseri Zitával –, míg a
KDH 13 fős képviselőcsoporttal rendel-
kezik. Rajtuk kívül a jobboldali tömörülés
3 képviselője – köztük az egyedüli Hi-
das, Jobbágy József –, és további 3 füg-
getlen képviselő tagja a megyei közgyű-
lésnek.

Petheő Attila, az MKP járási elnöke
kérdésünkre megjegyezte, a hétfői ülé-
sen bebizonyosodott, hogy Nyitra me-
gyében folytatódni fog az ellenzék teljes
kiszorítása a döntéshozatalból. „Az ülés
arról tett tanúbizonyságot, hogy a me-
gyét kormányzó többség nem érdekelt
abban, hogy a megye összes polgára
számára kiegyensúlyozott tevékenységet
végezzen a megyei önkormányzat. A
Smer-Szlovák Nemzeti Párt-KDH koalíci-
ónak nem számít a déli régiók hangja“ -
jelentette ki Petheő, hozzáfűzve, ellen-
tétben a többi járással, a komáromi, vág-
sellyei és párkányi választókörzetből
egyetlen képviselő sem kapott vezető
posztot. Mint mondta, ez azért lenne fon-
tos, mert az alispánoknak és bizottsági
elnököknek sokkal több lehetőségük nyí-
lik konkrét ügyek befolyásolására, a vá-
lasztók érdekeinek képviseletére.

Renáta Kolenčíková (Smer) képviselő-
asszony a kifogásokkal kapcsolatban azt
mondta, ha a demokratikusan megvá-
lasztott képviselők így döntöttek, akkor
ez rendben van. „Többségünk van, így mi
döntünk“ - nyilatkozta a Smer-KDH koa-
líció kormányzásáról.

A testületi ülésen eldőlt az is, hogy a
komáromi körzet megyei képviselői mely
szakbizottságoknak lesznek a tagjai. Hor-
váth Árpád a közlekedésügyi, Stubendek
László az ellenőrzési és idegenforgalmi,
Földes Csaba a pénzügyi, Gyarmati Ti-
hamér a vagyonjogi, Becse Norbert az is-
kolaügyi, Szabó Olga az egészségügyi,
Petheő Attila a kulturális és sport, míg
Jobbágy József a szociális bizottságban
foglal majd helyet. 

(csaba)

Kisemmizték a magyar
régió képviselőit 
a megyei parlamentben

SOŠOaS, adresa Budovateľská 32, Komárno, zverej-
ňuje zámer prenajať časť nebytových priestorov o vý-
mere 41,70 m2, na prevádzkovanie školského bufetu.
Cena nájmu minimálne vo výške: 93,83 €/mesiac. S do-
bou nájmu: na dobu neurčitú. Uvedená cena nájmu ne-
obsahuje režijné náklady, ktoré budú predmetom
zmluvy. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasie-
lajte na adresu: Budovateľská 32, Komárno, do 19. 2.
2014. Bližšie inf. na tel. č. 035/ 7740054.
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Mire jut pénz 2014-ben Komáromban?



Folytatás az 1. oldalról
A csillagvizsgáló a szlová-

kiai amatőr csillagászok köz-
ponti székhelye. Az ógyallai
csillagvizsgáló az egyetlen
ma is működő természettu-
dományi intézet Szlovákiá-
ban, melyet az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia idején alapí-
tottak. Az ógyallai csillag-
vizsgáló jelenleg mint önálló
jogalanyisággal rendelkező
intézmény működik, önálló
költségvetéssel. A változta-
tással szembeni tiltakozásu-
kat levélben is eljuttatták a
szaktárcához, melyhez a vá-
ros önkormányzata és a
Szlovák Tudományos Aka-
démia asztronómiai intézeté-
nek igazgatója is csatlako-
zott.

Teodor Pintér 2013. de-
cember 31-ével feladta fő-
igazgatói állását a csillag-
vizsgálóban.

Majd Marek Maďarič kul-
turális miniszter a csillag-

vizsgáló új vezetésének ki-
nevezése után megváltoz-
tatta véleményét, így május
elsejétől nem sorolják be a
Nemzeti Népművelési Köz-
pont irányítása alá. Maďarič
szerint az új igazgató, Ma-
rián Vidovenec több jó válto-
zást és meggyőző progra-
mot ígért a csillagvizsgáló
működésében. „Ennek értel-
mében úgy ítéltük meg, hogy
adunk neki egy újabb esélyt,
hogy önálló intézmény ma-
radhasson továbbra is. Az új
igazgató olyan óvintézkedé-
seket hajtott végre, amelyek
elősegítik a csillagvizsgáló
tudományos és megfigyelési
tevékenységét” – nyilatkozta
a kulturális minisztérium ve-
zetője.

A minisztérium  úgy ter-
vezte, hogy a csillagvizsgáló
besorolásával a Nemzeti
Népművelési Központ évente
42 345 eurót spórolt volna.

(miriák)

Egységesen február 6-án és 7-én – csütörtökön és pénteken – délután zajlanak a
beiratkozások Komárom összes alapiskolájában. A beiratkozáshoz az alábbi ok-

mányokra van szükség: a szülő személyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi
kivonata. Több iskola a gyermek egészségbiztosítási kártyájának bemutatását is
kéri. Táblázatunkban megnézheti a beiratkozások pontos időpontjait is. (cs)

Iskola Tanítási nyelv Beiratkozás időpontja
Eötvös Utcai Alapiskola Magyar február 6-án és 7-én, 12:00-17:00
Munka Utcai Alapiskola Magyar február 6-án és 7-én, 13:00-17:00
Jókai Mór Alapiskola Magyar február 6-án és 7-én, 13:00-17:00
Marianum Egyházi Iskolaközpont Magyar február 6-án és 7-én, 13:00-17:00
Komensky Utcai Alapiskola Szlovák február 6-án és 7-én, 14:00-16:30
Rozmaring Utcai Alapiskola Szlovák február 6-án és 7-én, 14:00-17:00
Határőr Utcai Alapiskola Szlovák február 6-án és 7-én, 13:30-17:30 
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Nagymegyer
Ógyalla

Amagyar kultúrát 1989
óta január 22-én ün-

neplik, egy kézirat tanú-
sága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a na-
pon fejezte be a Himnuszt.

A CSEMADOK helyi szer-
vezete első alkalommal ün-
nepelte meg a Magyar Kul-
túra Napját. A szép szám-
ban megjelenteket Gyarmati
Tihamér megyei képviselő
köszöntötte. Majd átadta a
szót Csáky Pálnak, aki törté-
nelmünk meghatározó ese-
ményeiről beszélt az állam-
alapítástól kezdve egészen
a XX. századig. Beszédében
kereste a választ arra, hogy
a szlovákiai magyarság
nemzettudata miért csökken
erősebben, mint a többi ha-
táron túli magyar közösségé.
„A válasz bennünk rejlik.
Rakjunk végre rendet a fe-
jünkben és a szívünkben.
Erősítsük közösségünket, és
ne fogadjuk el az elvtelen,
gyenge pillérre épült átjárót”
– mondta Csáky Pál. Őt kö-
vette Dunajszky Géza, aki
főleg a II. világháború utáni
igazságtalanságokról és

máig elhallgatott háborús
bűnökről tájékoztatta a je-
lenlévőket. „Mindannyiunk
kötelessége feltárni a való-
ságot, ismertetni a tényeket
és emléket állítani az áldo-
zatoknak” - mondta.

Bukovszky János CSE-
MADOK-elnök megkö-

szönte a vendégeknek,
hogy a szentpéteriekkel ün-
nepeltek ezen a szép na-
pon és sok sikert kívánt to-
vábbi munkájukhoz. A ren-
dezvény a két vendég köny-
veinek dedikálásával feje-
ződött be. (miriák)

Csemadok HSZ felvétele

Nyílt nap a gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnáziumban 2014. szeptember 1-jétől nyolcéves gimná-

ziumi oktatás indul az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére. Mivel ez a kö-
zépiskolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érin-
tett szülők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 2014. február 18-án (ked-
den) nyílt napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok szá-
mára a gimnázium épületében. A délelőtt 8.00–10.00, illetve délután 16.00–17.30 prog-
ram keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit,
a megújult érettségi rendszerét. A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcé-
ves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi követelményeinek a bemuta-
tása áll majd. Délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagó-
gusok kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.

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

Iskolai beiratkozások Komáromban

A Magyar Kultúra Napja
Szentpéteren

Kifestővel, ajándékra váltható meglepetésszelvénnyel
és játszóházzal fogadták a beiratkozásra érkező

gyerekeket a város egyetlen magyar tanítási nyelvű
alapiskolájában. A tanintézmény január 25-ére meghir-
detett beíratási ünnepségén a szeptembertől iskolakö-
teles gyerekek szüleit Forró Zsuzsa gyógypedagógus
látta el szakmai tanácsokkal. 

„A következő iskolaévben is szeretnénk három első és egy
előkészítő, úgynevezett nulladik osztályt indítani. Míg az
előbb említettekben osztályonként 16-17 gyerekkel lennénk
elégedettek, addig a 0. osztályban 8-10 tanulóval számolunk
szeptembertől. A helyi szlovák óvodát látogató gyerkőcök kö-
zül mintegy 6-7 azoknak a száma, akiket szüleik hozzánk
hoztak el beíratni. Egyébként megemlíteném, tanintézmé-
nyünk igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy
a szlovák nyelvoktatás megfelelő színvonalú legyen, diákja-
ink minél jobban megtanuljanak szlovákul. Ennek kapcsán
abban is bízunk, hogy átalakítják a szlováknyelv-oktatás tan-
menetét, amiben a nyelvtan helyett a kommunikációra tevő-
dik át a hangsúly” – mondta a beiratkozás helyszínén Sebő
Erzsébet, az ötszáz diákot számláló Bartók Béla Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola igazgatója. A szombaton délelőtt 9
és 12 óra között játszóházzal egybekötött beiratkozás szá-
mokban kifejezve sikeresebb volt, mint egy évvel ezelőtt. „El-
mondhatom, nagyon örülünk annak, hogy ezen a napon vé-
gül 57 iskolaköteles gyereket írattak be hozzánk, ez néggyel
több, mint a tavaly megejtett beiratkozás első napján. Még
várunk néhány gyereket, akiket a szeptemberi kezdésig tan-
intézményünkbe íratnak be” – foglalta össze röviden Buzgó
Éva igazgatóhelyettes. Akitől azt is megtudtuk, hogy a most
beíratott leendő elsősök közül csak kettőnek a szülei kértek
halasztást. A gyerekek iskolai érettségét egyébként pszi-
chológiai szakvélemény mondja ki. Hogy közülük ténylege-
sen mennyien kezdik el majd a tanévet, ez ennek is a függ-
vénye. Az már most biztosnak látszik, hogy szeptemberben
is három elsős osztállyal vághatnak neki az új tanévnek,
ugyanis a tavaly halasztást kapott 12 nulladik osztályos gye-
rek is megkezdi tanulmányait. 

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Három első osztály nyílhat 
A beíratásra 
57 gyereket hoztak el

Munkaerőpiacok hatá-
ron átnyúló együtt-

működése néven indul
uniós támogatású projekt
a komáromi régióban. A
magyarországi és a szlo-
vákiai oldalt is bevonó
kezdeményezés célja,
hogy állásbörzékkel, in-
gyenes képzésekkel, haté-
konyabb információáram-
lással elősegítse a mun-
kanélküliség csökkenését.

A munkaerőpiaci projekt
kivitelezője a Pons Danubii
Európai Területi Együttmű-
ködési Csoportosulás
(EGTC), partnerei a Selye
János Egyetem és az észak-
komáromi szociális, család-
és munkaügyi hivatal.

Bara Zoltán, a Pons Da-
nubii ügyvezető igazgatója a
projektindító sajtótájékozta-
tón elmondta, először is
adatbázisokat készítenek,
melynek során felmérik a
munkaerőpiacot, azt, hogy a
munkáltatóknak milyen mun-
kaerőre lenne szükségük a
régióban. Az igények figye-
lembevételével egy sor in-
gyenes képzést indítanak,

melyeket részben a Selye
János Egyetem, részben a
munkahivatal bonyolít majd
le, s melyekről a későbbiek-
ben a hamarosan induló új,
kétnyelvű honlapon, illetve a
sajtóban is tájékoztatják az
érdeklődőket. A projekt záró
szakaszában, várhatóan az
ősz folyamán két állásbörzét
is tartanak, egyet Észak-Ko-
máromban, egyet pedig ma-
gyarországi helyszínen. 

Az egyetemet képviselő
Cúth Csaba közölte, már fo-
lyamatban van egy online le-
kérdezés, melynek során a
cégek, munkaadók igényeit
mérik fel, de a munkakereső-
ket, elsősorban a fiatalokat is
megkérdezik majd a felme-

rülő nehézségekről. Mária
Poláčková, a munkahivatal
igazgatónője megjegyezte,
mivel a Komáromi járásban
magas a munkanélküliség,
örömmel vesznek részt min-
den olyan kezdeményezés-
ben, amely elősegíti a foglal-
koztatottság növekedését.

A projekt teljes költségve-
tése 201 360 euró, amelyből
5 százalék az önrész, 10 szá-
zalék az állami hozzájárulás,
85 százalékát pedig uniós
forrásból merítik. A Pons Da-
nubii térségi társulást jelenleg
hét város alkotja, Észak-Ko-
márom, Gúta és Ógyalla mel-
lett a magyarországi Dél-Ko-
márom, Tata, Kisbér és
Oroszlány is tagja. (cs)

Határon átívelő együttműködés 
a munkanélküliség csökkenéséért

A csillagvizsgáló továbbra 
is önálló intézmény marad

Oslavte s nami narodeniny!
20. ročná Party Reštaurácia v Novej
Stráži, Vás pozýva na narodeninoví
menu dňa 15. feb. 2014 od 12.00-
20.00 hodiny. Hodnota menu 5 €.
Za návštevu, ako bonus dostane
každý hosť zákusok a fľašu mine-
rálky.
Srdečne Vás očakáva majiteľ a personál reštaurácie.

Ünnepelje velünk a születésnapunkat!
Mindenkit szeretettel várunk a 20 éves az őrsújfalusi Party
étterem születésnapi menüjére, február 15-én, 12.00-20.00
között. A menü ára 5�€, melyhez a süteményt és az ás-
ványvizet ajándékba adjuk.

Az étterem tulajdonosa és dolgozói.

HIRDETÉSEINK ÁRAI
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, megemlékezések, 

ingatlanok eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, félkövér betűvel: 30 cent/szó.

Folytatás az 1. oldaról
A komáromi Regionális Közegészségügyi

Hivatal kérdésünkre közölte, január végén
az előző héthez viszonyítva enyhén emel-
kedett a heveny légúti megbetegedések
száma járásunkban, ám egyelőre nincs jár-
vány, a helyzet kedvezőnek mondható. En-
nek ellenére a beteg gyerekek magas aránya
miatt január 29-én egy hétre be kellett zárni
a karvai magyar alapiskolát, mely február 4-
én, kedden nyitja meg újra kapuit. Az iskolá-
hoz tartozó óvodát nem érintette a bezárás.

A n d r e a
K o l o š o v á
körzeti tisztiorvos
tájékoztatása szerint a múlt héten elsősor-
ban a legkisebbek körében, a 0-5 év közötti
gyerekeknél észleltek légúti megbetegedé-
seket, de a 6-14 éves korosztályban is gya-
kori volt. (csá)

Támad az influenza, 
egy iskolát bezártak

Illusztrációs felvé
te

l

Január végén a dél-komáromi városhá-
zán egyeztettek a Pont-TERV Zrt. és a

szlovákiai Dopravoprojekt a.s. szakembe-
rei, hogy ismételten megvitassák az új
Duna-híd felépítéséhez és az uniós forrá-
sok lehívásához elengedhetetlen megva-
lósíthatósági tanulmányt.

A szakemberek már január közepén is ösz-
szeültek, hogy megbeszéljék a tanulmány leg-
főbb pontjait, ennek a folytatása volt az újabb
tanácskozás, melyen  Észak- és Dél-Komá-
rom polgármestere is jelen volt.

A magyar és a szlovák kormányfő 2012
őszén írta alá az új Duna-híd megépítéséről
szóló szerződést, melyet aztán mindkét par-
lament ratifikált, azóta az építkezés előkészítő

szakasza zajlik. „Év végéig konkrét kivitelezési
tervekkel kell rendelkezni, hogy mielőbb meg-
indulhasson az építés. Az új híd jelentős sze-
repet játszik majd a régió gazdaságának fel-
lendülésben“ – jelentette ki Molnár Attila dél-
komáromi városvezető. „Kifejezetten örülök,
hogy az elmúlt két hétben felgyorsultak az
események, hiszen már több mint 10 éve vár-
juk, hogy megépüljön ez a híd. A megvalósít-
hatósági tanulmánynak március 31-ig kell el-
készülnie, hogy október végére megkaphas-
sák az építési engedélyt“ – tette hozzá Észak-
Komárom polgármestere, Anton Marek. 

Bár korábban szó volt arról, hogy akár már
2014-ben megkezdődhet az építkezés, jelen-
leg úgy tűnik, csak 2016-ban indulhat a beru-
házás, s 2018 tavaszára fejeződhet be. (d)

Az új komáromi hídról egyeztettek
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Ekecs - Apácaszakállas

Olvasói levél

Különleges eseményre került sor
január 16-án az apácaszakállasi

kultúrházban. Az ekecsi Egyesített
Iskola diákjai megmutathatták zenei
tehetségüket egymásnak és a neves
zsűritagoknak. Ezúttal nem a tévé-
ből ismert arcok bírálták az éneke-
seket, hanem a magyarországi Crux
zenekar tagjaitól kaphattak hideget-
meleget.

A tanulók nagy izgalommal készültek,
de az utolsó napokban mégis sokaknak
inába szállt a bátorsága. Félelmük azon-
ban hamar elszállt, amikor több improvi-
zációt is meghallgathattak. Az ő sikerei-
ken felbuzdulva előkerültek a begyako-
rolt énekek szövegei és óvatos kézfel-
emeléssel jelezték: Mi is megmutatnánk,
amit tudunk. Színpadra léptek ugyanis
olyan előadók, akik nem készültek, mégis
óriási sikert arattak. Közülük a legna-
gyobb tapsot egy alkalmi duó kapta, aki-
ket a zsűri különdíjjal jutalmazott.

A három dobogós azonban mégiscsak
azok közül került ki, akik heteken át nagy
szorgalommal, odafigyeléssel és türe-
lemmel készültek. Így tanulhatták meg a
kis zenészek, hogy a siker kulcsa nem-
csak a tehetség, hanem a rengeteg
munka és a zene iránti alázat. 

Az okleveleket és a díjakat Puss Sán-
dor atya adta át, aki megígérte, hogy
nem ez volt az utolsó ilyen zenei erő-
próba. „Nyárra egy hasonló versenyt
szervezünk, ám azt már kicsit szélesebb
körben” – mondta az atya.

Köszönjük a szervezőknek, a zsűri-
nek és nem utolsósorban az ifjú tehet-
ségeknek ezt a kellemes délutánt. A
győzteseknek pedig gratulálunk és üzen-
jük: Csak így tovább! -ks-

X-Faktor az iskolában

Az elmúlt napokban
ünnepélyes ese-

ménynek volt a hely-
színe a helyi tűzoltó- és
műszaki mentőállomás.
A város önkormányzata
egy áramfejlesztő meg-
vásárlásra nyújtott
anyagi keretet a tűzol-
tóknak, akik az erre
szánt 1400 eurós dotá-
cióból végül egy benzin
üzemű generátorra cse-
rélték le a régit. 

A január 22-én lezajlott
hivatalos átadási ünnep-
ségen Néveri Sándor pol-
gármester és Pongrácz
Kálmán hivatalvezető je-
lenlétében Nagy Béla ez-
redes, a tűzoltóság duna-
szerdahelyi járási pa-
rancsnokságának igaz-
gatója vehette át a vész-
helyzetben használatos
áramfejlesztőt. Az össze-
jövetelen részt vett a helyi
tűzoltóállomás parancs-
noka, Magyarics János
százados az éppen szol-
gálatban lévő lánglova-

gokkal együtt, valamint
Čandal Tibor alezredes,
a járási tűzoltó-parancs-
nokság osztályvezetője
is. Nagy Béla az átadást
követően ecsetelte a mű-
szaki berendezés para-
métereit, majd elmondta,
a generátort egy-egy
áramkiesés esetén fogják
használni, hogy a tűzol-
tóállomás ilyenkor is
megtarthassa bevetési
képességét, vagyis töb-
bek között legyen áram a
garázskapuk kinyitásá-
hoz, az épület alapszintű
áramellátásával pedig

annak üzembentartásá-
hoz, amelybe természe-
tesen beletartozik a szá-
mítógépek, telefonok és
a bevetések kivitelezésé-
hez szükséges, villany-
áramra működő egyéb
eszközök ellátása is. A
generátort egy rövid gya-
korlati bemutató erejéig
üzemelés közben is meg-
tekinthették a jelenlévők,
akik a hivatalos részt kö-
vetően egy kötetlen be-
szélgetéssel zárták az
eseményt.

Kovács Zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

Új generátorra cserélték a régit

Az áramfejlesztő megvásárlásához
az önkormányzat nyújtott segítséget
Nagymegyer AGútai Magyar Tannyelvű

Magán Szakközépiskola di-
ákjai (Szapu Klára, Varga Dá-
vid és Balogh Ákos) 2014. ja-
nuár 29-én részt vettek a Civi-
tas Fortissima elnevezésű Kár-
pát-medencei történelmi ve-
télkedőn Balassagyarmaton. 

A versenyt idén már hatodik
alkalommal rendezték meg, em-
léket állítva az 1919-es cseh ki-
verésnek, amikor is a hősiesen
küzdő polgári lakosok fegyve-
resen kiűzték a Balassagyar-
matot megszállni készülő
csehszlovák csapatokat, így a
település méltán érdemelte ki
a Legbátrabb Város címet. 

A verseny témája a cseh ki-
verés történe mellett az első világháború
volt, emlékezve kitörésének 100. évfordulójára. Szeretnénk köszö-
netet mondani Kolek Zsolt történelemtanárnak, aki felkészített min-
ket erre a rangos versenyre. Az eredményhirdetést izgalommal
vártuk, hiszen rengeteget készültünk a megmérettetésre. Büszkén
mondhatjuk, hogy mint a legtávolabbról érkező középiskola, a ha-
zai csapatokat is megverve hoztuk el a II. helyezést. 

Balogh Ákos - III.D osztályos diák

II. helyezés a Kárpát-medencei
történelmi vetélkedőn

Olvasói levél

ASzlovák Statisztikai Hivatal több szempontból is
megvizsgálta a Nyitra megyében élőket. Felmérték

a lakosok átlegéletkorát, a vetélések és a művi terhes-
ség-megszakítások számát, a válások és házasságok
számát, valamint a leggyakoribb halálesetek okait.

Nyitra megye legnagyobb városa Nyitra (78 607 lakos),
legkisebb Tolmács, ahol 3 785 lakos él. A megyében 354 te-
lepülés van, ebből 15 város. Kerületi viszonylatban egy négy-
zetkilométerre 109 lakos jut, azonban Gútán a legkisebb a la-
kosság sűrűsége. A legtöbb 14 év alatti gyerek Ógyallán
(14,6%) és Ipolyságon él (13,9%). A lakosság száma csak
Komáromban és Gútán nőtt.

A népesedésre negatívan hat a magas vetélések és a
művi terhesség-megszakítások száma. A megyében 100
megszületett gyermekre 61,6 vetélés, ebből 47,2 művi ter-
hesség-megszakítás jutott. A legtöbb házasságot Tapol-
csányban és Ipolyságon kötötték, míg a legkevesebbet Zse-
lízen. Ezer lakosra levetítve a legtöbb válásra Gútán (2,90)
és Ógyallán került sor (2,85).

A turisták a legtöbb napot az Érsekújvári járásban töltötték.
A külföldi turisták közül legtöbben Csehországból (51,4 %),
Németországból (7,8 %), Lengyelországból (6,4 %) és Olasz-
országból (5,2 %) érkeztek megyénkbe.

Leggyorsabban az Aranyosmaróti (Zlaté Moravce), legke-
vésbé a Vágsellyei járás öregszik.

Átlagos életkor a megyében 40,8 (férfiak 38,9, nők 42,5).
Legfiatalabb korosztály a Vágsellyei járásban él, 39,9 az át-
lagos életkor, legidősebb az Érsekújvári járásban, 41,3 az át-
lag életkor.

A leggyakoribb halálesetek oka a keringési rendellenes-
ségek. 7687-en haltak meg a megyében, ebből 3 938 férfi.
Egy éves korig 27 gyermek halt meg. A második leggyako-
ribb oka a halálnak a különböző daganatos betegségek. Eb-
ben 1830-an haltak meg, 26,4 % férfi, 21,1 % nő. A férfiak-
nál a tüdő, légzőszervi, garat, nyelőcső daganatok okozták
a legtöbb halált. A nőknél pedig a mellrák.

Adatok forrása: Szlovák Statisztikai Hivatal 

A legtöbb válásra Gútán
és Ógyallán került sor

Folytatás az 1. oldalról
Tavaly összesen 89 677 bűncselekmény-

ről szerzett tudomást a rendőrség, s ezek 54
százalékát sikerült is felderíteniük, ami az
elmúlt tíz év legjobb aránya – hangsúlyozta
Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány
azon a múlt heti sajtótájékoztatón, melyen ré-
giókra bontott bűnözési térképeket is közzé-
tettek. Miközben évről évre kevesebb bűn-
cselekményt követnek el az országban, a
felderített esetek száma nem változik, sőt,
enyhén növekszik is.

Összességében elmondható, hogy a két
legnagyobb város, Pozsony és Kassa vezeti
a bűnözési ranglistát, de a nagyszombati és
zsolnai régióban is magas a bűnözés. Ezzel
szemben a legkevesebb bűncselekményt az
Ólublói, Felsővízközi és Vágsellyei járások-
ban regisztrálták. Ugyanakkor meg kell je-
gyezni, a közölt adatok az egyes járásokban
elkövetett bűnesetek számát rögzítik, füg-
getlenül attól, hogy az adott régióban há-
nyan élnek.

A rablások harmadát fiatalkorúak 
követik el

Hatezer erőszakos bűncselekményről ér-
tesült a rendőrség 2013-ban, melyeknek kö-
zel háromnegyedét sikerült is felgöngyölí-
teni. Az egész országban 78 gyilkosságot
követtek el, ezek közül 51-et derítettek fel. A
múlt évben 836 rablás történt, ezek felderí-
tettsége 57 százalékos volt, s a rendőrség el-
sősorban ezen a mutatón szeretne javítani.
Rendkívül ijesztő adat, hogy a rablások el-
követőinek egyharmada kiskorú vagy fiatal-
korú – hangzott el a rendőrségi sajtótájé-
koztatón.

Tavaly is a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, vagyis az ilyen-olyan lopások voltak a

leggyakoribbak, az összes bűneset csak-
nem fele tartozott ebbe a kategóriába, a fel-
derítettségi arány 38,7 százalékos volt. Egy
év alatt 2431 autót loptak el országszerte,
ezek közül 556 gépkocsit sikerült megtalál-
niuk a rendőröknek, ami az esetek 23 szá-
zaléka. A tolvajok „kedvenc“ márkája 2013-
ban is a Škoda volt, az autólopási lista má-
sodik helyére pedig a Volkswagen került. 

A Komáromi járásban az ország más ré-
gióihoz viszonyítva átlagos volt a bűnözés a
múlt évben, az 58 százalékos felderítettség
szintén közepesnek mondható. Az erősza-
kos bűncselekmények száma az átlagostól
kicsit magasabb volt régiónkban, de ne fe-
ledjük, járásunk viszonylag népesnek mond-
ható. Az erőszakos bűntettek 71 százalékát
sikerült felderíteni a rendőröknek, ez ugyan-
csak közepes eredménynek tekinthető. Ta-
valy két gyilkosság történt a járásban, mind-
két esetet sikeresen zárták le a nyomozók. A
vagyon elleni bűncselekmények száma is át-
lagosnak számít.

Előfordul, hogy nem is szólnak 
a rendőrségnek

Jaroslav Ivor korábbi rendőrfőkapitány a
statisztikát értékelve hangsúlyozta, a vi-
szonylag kedvező adatok nem adnak teljes
képet a valós bűnözésről, hiszen csak a be-
jelentett eseteket tartják nyilván. Arra figyel-
meztetett, hogy a bűnözés visszaszorulásá-
ról akkor lehet majd beszélni, ha a polgárok
biztonságban fogják magukat érezni otthon
és az utcán is. „A nyilvánosság akkor lesz
elégedett, ha látja, hogy az állam harcol a
bűnözés ellen, s bünteti is“ - jelentette ki.
Szociológusok arra mutattak rá, hogy a nyil-
vántartott bűncselekmények számának csök-
kenése szorosan összefügg a rendőrségbe
vetett bizalommal, hiszen az emberek sok-
szor inkább nem is értesítik a hatóságot,
gondolván, úgysem sikerül felderíteni ügyü-
ket, megtalálni a tetteseket, vagy ellopott tu-
lajdonukat. Egy friss felmérés szerint az em-
berek 43 százaléka bízik a rendőrségben.

(cs)

Javul a bűnözési statisztika, 
de a biztonságérzetünk is?

Az Európai Unió országai közül Szlovákiában a
legnépszerűbb a „mama hotel“, azaz itt él a leg-

több fiatal egy háztartásban szüleivel - derült ki a
Posta Bank elemzéséből, amelyet csütörtökön jut-
tattak el az MTI-nek.

Az Eurostat adataira támaszkodó elemzés megálla-
pítja: Szlovákiában a 18 és 34 év közötti fiatalok csaknem
háromnegyede szüleivel vagy egyik szülőjével közös ház-
tartásban él, ez a legmagasabb arány az EU országaiban.

Szlovákiában a fiatalok átlagosan 31 éves korukban
hagyják el a szülői házat, ez az EU-ban a második leg-
magasabb kor Horvátország után. Az Eurostat kimutatása
szerint a legfiatalabb korban - 20 éves koruk körül - a své-
dek, a dánok és a finnek költöznek el szüleiktől.

A szlovákiai fiatalok késői önállósodásának elsődlege-
sen anyagi okai vannak. „A jelenlegi ingatlanárak a fiata-
lok bevételeihez képest igen magasak“ - közölte Eva Sa-
dovská, a pénzintézet elemzésének készítője.

Az önállósodási folyamat kitolódását az ingatlanok, a la-
kásbérlés magas árai és a fiatalok viszonylag alacso-
nyabb bevételei mellett a korosztályukban tapasztalható
nagyon magas munkanélküliség is befolyásolja. Ez EU-
n belül ugyanis Szlovákiában az egyik legmagasabb a fi-
atalok aránya a munkanélküliek között. Tavaly a 18 és 34
év közötti korosztályból az országban 170 ezren voltak
munka nélkül, ez az összes munkanélküli 42 százalékát
tette ki. (MTI)

Szlovákiában a legközkedveltebb
a „mama hotel”
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A285 lakosú kisközség a Duna
bal partján, a Zsitva folyó tor-

kolata fölött terül el. A település
korábban Dunaradvány része volt,
csak 1990-ben lett önálló község.

Kovács János polgármester elmon-
dása szerint, a község területén három
termálkút található, ezek közül kettőt a
pozsonyi Közgazdasági Egyetem üdü-
lőközpontjában üzemeltetnek, egynek
vize pedig, mely összetételében és
gyógyhatásában is azonos a pati für-
dőével, szabadon, az öreg Zsitvába
csordogál. Erre a természeti kincsre
lehetne alapozni a község jövőjét –
véli a polgármester, hiszen az oly so-
kat emlegetett vidéki turizmushoz itt

szinte minden megtalálható. A 26 fo-
kos termálvízforrások mellett a falu
alatt húzódik a régi Zsitva-meder, ahol
a horgászat mellett lehetőség nyílna
számos egyéb vízi sport űzésére is.
Mivel a község infrastrukturálisan gya-
korlatilag rendezett, a közeljövő fel-
adatának a turizmus beindítását és az
idevonatkozó feltételek kialakítását kell
tekinteni. Ha ez a lehetőség kimarad,
a község a hanyatlás útjára lép, mert
a faluban munkalehetőség nincs. Máig
nagyon sok fiatal éppen munka után
költözött el a faluból, jelenleg a faluban
113 nyugdíjas él.

A faluban óvoda még működik, az
iskola 1977-ben szűnt meg, azóta az
iskoláskorú gyerekek Dunaradványra,
Dunamocsra vagy Marcelházára jár-
nak. Az iskola hiánya természetesen

tetten érhető mind a közéletben, mind
a kulturális életben, de a sport terüle-
tén is. Szórakozási lehetőség a falu-
ban gyakorlatilag nincs, a hitéletet és
az egyházi szertartásokat a marcel-
házi plébános szolgáltatja a zömében
katolikus faluban.

„Szerény költségvetésünk (85 ezer
euró) mellett továbbra is a sikeres pá-
lyázatok elbírálásában bízunk, hiszen
ez az egyedüli záloga annak, hogy
tervezett feladatainkat maradéktala-
nul meg tudjuk valósítani. Pályázatot
készítettünk a községi hivatal felújítá-
sára, amely a nyílászárók teljes cse-
réjét és az épület hőszigetelését tar-
talmazza. Tervezzük, hogy a halot-
tasház előtti téren új tetőszerkezetet
építünk. Digitalizálni szeretnénk a
templom harangját, felújításra vár a
hangosbemondó is. Szükséges lenne
a temető bővítése is. A Zsitva-parton
tavaly elkezdtük a szabadidőközpont
létrehozását, gyermekparkkal, vala-
mint egy tóparti filagória kiépítését,
nyilvános kemencékkel, asztalokkal,
padokkal. A kemencének tetőszerke-
zetére pályázat útján nyertünk 3 ezer
eurót, de az összköltsége 12 ezer
euró, amelyet saját költségvetésünk-
ből fogunk megvalósítani. A „Tisztítsuk
meg a Duna mentét” projektnek kö-
szönhetően a szemét tárolására fából
készült tárolókat készíttettünk, ame-

lyeket a faluban és a szabadidőpark-
ban is szeretnénk tavasszal kirakni.
A „Falu megújulása” nevű projektnek
köszönhetően bokrokat, örökzöldeket,
virágokat, fákat vásároltunk és ültet-
tünk ki, hogy még vonzóbbá tegyük
községünket. Az Új utcában 11 épít-
kezésre alkalmas telek van. Bérlakás
építésben is gondolkodunk, de ezt
majd a jövő dönti el, hogy szükséges
lesz-e megépíteni. 

Augusztus közepén az „Európa a
polgárokért” projekt segítségével  há-
romnapos „Virtfeszt”-et szervezünk,
amelyen magyarországi, csehországi,
lengyelországi és erdélyi partnertele-
pülések is részt vesznek majd. Sajnos
hiányzik a közösségi élet, az emberek
még inkább bezárkóznak, elmagá-
nyosodnak, a családi és baráti kap-
csolatok lazulnak. Csendes, nyugodt,
ám egyre inkább alvó településsé
kezd válni községünk. De bízom ab-
ban, hogy javulni fognak az emberi
kapcsolatok és sikerül értelmes, tár-
sas elfoglaltságot találni a jövőben” –
zárta nyilatkozatát a polgármester.

A községnek a fejlődés útját kell vá-
lasztani, különben lemarad a térség
többi településétől és hanyatlás vár
rá. Elsősorban a természeti kincsekre
lehet(ne) alapozni a község jövőjét,
amely jelenleg csak a túlélésre ren-
dezkedhet be. miriák

Kisközség lévén korlátoltak a
lehetőségeik, de ez a szilasia-

kat egy cseppet sem zavarja, sőt a
közösségi szellem, az összefogás,
és az önkormányzat hathatós tá-
mogatása által több nagyobb vo-
lumenű akciót is sikerült szervez-
niük az elmúlt évek során. A Kihí-
vás Napja elnevezésű játékos ve-
télkedőt, mely a környéken nagy
visszhangot kapott vagy az első
alkalommal megrendezett egyedi
Lángosfesztivált, de megemlíthet-
nénk még az augusztusi horgász-
és halászléfőző versenyt is.

A közel 500 lakost számláló kö-
zösség számos olyan eseményt bo-
nyolított le az utóbbi időkben, mely
nagyobb falvaknak is dicséretére
válna. S ez elsősorban a faluban
működő alapszervezeteknek kö-
szönhető, melyek között ideális az
összhang. A prímet a helyi SZI-
SZETA nyugdíjasklub viszi, akik min-
den egyes alkalommal „bábáskod-
tak” a hazai rendezvényeken, de ter-
mészetesen a Csemadok, a Vörös-
kereszt alapszervezete, a helyi ön-
kéntes tűzoltószervezet is kivette a
részét a falusi programok szervezé-
séből. 

Tóth Péter polgármester első cik-
lusát tölti a falu élén, vele beszélget-
tünk a 2014-es tervekről. „Jelenleg

négy pályázatunk van elbírálás alatt,
egy a kisebbségi kultúrára, mely ma-
gában foglalja a falusi rendezvénye-
ket, továbbá egy másik, mely a tó
fejlesztésével kapcsolatos. Aztán itt
van a járdaépítésre benyújtott terve-
zetünk, melyet a tó egyik részétől
egészen a temetőig szeretnénk
megvalósítani, és van egy a megye
irányában. Természetesen vannak itt
még feladatok bőven. Megemlíte-
ném a helyi temetőben a halottas-
házat, melyre főleg kívülről ráférne
már a felújítás. Gondolok itt elsősor-
ban a falak festésére, a csatorná-
zásra. Mivel a faluban elég sok a
zöld övezet, aminek egyébként örü-
lünk is, de ezeket a részeket nyil-
vánvalóan rendben is kell tartani. Ha
sikerülne pénzforrást szereznünk, jó
lenne egy kisebbfajta felújítás is a
kultúrház és a községi hivatal nyílás-
záróira is. Mindig is elsőrendű szem-
pont volt a közösségi programok
megszervezése. Februárban egy far-
sangi retro fesztivállal indítunk, majd
ezt követi a Kihívás Napja ügyességi
vetélkedő négy falu (Szilas, Ekecs,
Lakszakállas és Gellér) részvételé-
vel. Az előző évek tapasztalataiból
tanulva az idei egyfordulós verseny
lesz, és előreláthatólag a nagyme-
gyeri termálfürdőben rendezzük
meg. Márciusi eseményként említe-
ném a márciusi koszorúzást a helyi

parkban, majd az ezt követő  Újszü-
löttek rózsakertje akciót, ahol a ta-
valy született gyermekek tiszteletére
egy-egy rózsafát ültetünk. Áprilisban
a SZISZETA jóvoltából egy teadél-
utánt is szervezünk, ahol a környék-
beli nyugdíjasklubok tagjai is részt
vesznek. Ugyanebben a hónapban
adjuk át hivatalosan a bérházakat,
amelyekben 8 lakás található, majd
egy községcsinosító akciót is szer-
vezünk Tiszta falu - tiszta porta cím-
mel. Június 7-én rendezzük meg a
szilasi falunapot, melynek keretén
belül már másodízben szervezzük
meg a Lángosfesztivált. Ne feled-
kezzünk meg az önkéntes tűzoltó-
szervezet rendezvényéről sem, mely

már másodszor kerül lebonyolításra.
Augusztusban horgász- és halászlé-
főző verseny is lesz a helyi tónál.
Szeptemberben több nyugdíjasklub
részvételével rendezzük meg a
nyugdíjasok találkozóját. 

Azt gondolom, hogy ez alatt a há-
rom év alatt jó pár dolgot letettünk az
asztalra, ezt legjobban talán a falu la-
kosai tudnák megmondani. Remé-
lem, és a képviselőkkel közösen bí-
zom benne, hogy a falu lakosai és az
ideköltöző új lakosok is azt vallják
majd, hogy jó érzés szilasinak lenni
és elmondhatják, hogy érdemes eb-
ben a faluban élni“ – fejezte be gon-
dolatait a polgármester.

Pint Sándor

Az 1200 lakost számláló község évről évre fejlődik.
Megyercsre az utóbbi időkben már rá sem lehet is-

merni, mintha kicserélték volna a községet. Vadonatúj
főterével, a maga nemében egyedülálló kastélyával, a
bérlakásaival, no meg egyedi rendezvényeivel már több-
ször felhívta magára a figyelmet.

Tény, ebben a községben számos olyan eseményt bo-
nyolítottak le, ami arról tanúskodik, hogy lakosainak a gon-
dolkodása, tettei és a közösséghez való hozzáállása igen jól
működik. Úgymond Megyercsen mindig történik valami. Az
itt tevékenykedő szervezetek készségesen együttműködnek
a falu önkormányzatával, aminek végső soron látható bizo-
nyítékai is vannak. Szóval a falura joggal büszkék a helyi la-
kosok. A napokban megkerestük Molnár Zoltán polgármes-
tert, hogy avasson be bennünket a falu 2014-es terveibe. „A
pályázatokkal kezdeném. A tavalyi évben a közvilágításra pá-
lyázatot nyertünk, amit az idén szeretnénk megvalósítani,
hisz nagy szükség lenne rá, csakúgy mint az ivóvízhálózat
bővítésére. Vannak még ugyanis olyan utcák, ahol sajnos
még nincs komáromi ivóvíz. Az elmúlt években 3,5 km hosz-
szúságban vezettünk be ivóvizet. Mondanom sem kell, az az
alap, hogy minden házban legyen jó minőségű komáromi
ivóvíz. Ha nyertes lesz a pályázat, semmi akadálya sem
lesz annak, hogy ez megvalósuljon. Számunkra ez az el-
sődleges cél, és a képviselőkkel közösen azon az elhatáro-
záson vagyunk, hogy ez sikerüljön. Mindenképpen siker-
ként könyveljük el a szabadtéri színpad megépítését, mely
röpke idő alatt nagy összefogás közepette született meg. Ez
is az egyik bizonyítéka annak, hogy milyen jó a kapcsolat a
vállalkozókkal és a képviselőkkel egyaránt. Idén is szeret-
nénk a hagyományos falusi akcióinkat is véghezvinni. Gon-
dolok itt elsősorban az 5 falu sportnapjára, a gyermeknapra,
melyből a nyugdíjasszervezet, a Csemadok, az óvoda és az
iskola is kiveszi a részét. A nyár igazi csemegéje a helyi fa-
lunap, ahol nagyon sokan összejönnek. Augusztusban újra
lesz 11-es rúgó verseny, ami egyre nagyobb közkedvelt-
ségnek örvend. Az ősz folyamán újra megrendezzük a Tök-
fesztivált, mely tavaly meglepetésünkre nagy sikert aratott.
Idén ennek a színvonalát is szeretnénk emelni. Természe-
tesen nem maradhat el a tél egyik kiemelkedő eseménye, a
megyercsi Mikulás-ünnepség, melyet idén is a szabadtéri
színpadnál rendezünk. Tavaly 200 - 300 ember gyűlt össze,
igazi családias hangulatban. Az egész évben pedig évsza-
koktól függően ismét megjelennek majd a  falu főterén a
szalmabábuk, idén egy kis meglepetéssel is szeretnénk
kedveskedni a szemlélődőknek.  Szóval vannak tervek, me-
lyek szerintem összefogással, akarattal megvalósíthatók.
A helyi szervezetek nagyon agilisak, tettre készek, mert azt
vallják, ez a falu a sajátjuk, melyre úgy érzem méltán büsz-
kék a megyercsiek“ – zárta nyilatkozatát Molnár Zoltán pol-
gármester.

Kép és szöveg: -pint-

A megyercsiek 
büszkék a falujukra

Egy kisközség, amely a túlélésre rendezkedett be
Virt

Szilason pezseg az élet
Az 1640 lakosú Izsa a járási székhely-

től keletre a Duna bal partján fekszik,
melyen áthalad a Komáromot Párkánnyal
összekötő 63-as főút. A község történe-
tének legfiatalabb polgármestere, Domin
István a településen folyó változásokról,
pályázati lehetőségekről és az idei terve-
iről tájékoztatott.

„Egy fejlődőképes község életében szám-
talan lehetőség nyílik a tervek megvalósítá-
sára. Modernizáltunk egy-két általános ér-
vényű rendeletet, amelyek a helyi törvény-
kezést segítik elő. Igyekszünk javítani a kom-
munikáción a lakosok és a községi hivatal
között, ezért került sor a község honlapjának
az átdolgozására, ahol időszerű információ-
kat olvashat a látogató. Hamarosan feltöl-
tésre kerülnek a kétnyelvű nyomtatványok
is, amelyek elősegíthetik a rugalmasabb ügy-
intézést is. A tavalyi év elején sikeresen újí-
tottuk fel a helyi iskola kazánját állami támo-
gatás és némi önrész segítségével. Remél-
hetőleg a radiátorokat is sikerül majd lecse-
rélnünk. A községi hivatal a felújított Falu-
házban kezdte meg múlt év januárjában a
munkát, miközben a civil szervezeteink is
elfoglalhatták kijelölt helyiségeiket. A tavalyi
év folyamán 17 személyt tudtunk alkalmazni
a községi  hivatal mellett hosszabb-rövidebb
ideig, Európai uniós támogatásokat igénybe
véve. Ezt a tevékenységet a jövőben is foly-
tatni kívánjuk. Sajnos a bevételi forrásaink
végesek, ezért bizony megérezzük azt, ha
valaki elmulasztja fizetési kötelezettségeit.
Ezért is kényszerültünk megfelelő jogi lé-
péseket foganatosítani fizikai illetve jogi sze-
mélyek ellen. Sikerült motorizálni a községi
rendőrséget egy olyan járművel, amely egy-
szerű módon képes segítséget nyújtani a
napi ügyintézésben.

Nyertes pályázatokból sikerült megren-
deznünk a már hagyományos Lovasnapot
május elsején, illetve augusztusban a falu-
napot is. Falunap keretén belül avattuk fel a
Kelemantia Római Kori és Néprajzi Múzeu-
mot. Az elmúlt évben is többször használt-
ruha gyűjtést szerveztünk, amelyet egy dia-
kóniai szervezet segítségével juttatunk el a
rászorulóknak. Már hagyományosan meg-
rendeztük a nyugdíjasnapot, ahol vendégül
láthattuk idősebb polgártársainkat. A Min-

denki karácsonya rendezvényünkön nagy
volt a részvétel, és az önkormányzat jóvoltá-
ból közel 230 karácsonyi ajándékot adhat-
tunk a gyerekeknek.

Aktívan vettük ki a részünket az árvízvé-
delmi munkálatokból Almásfüzitő testvér-
községünkben, Komárom városában, Kar-
ván és természetesen Izsán is. Árvíz után
szúnyoginvázió lepett el bennünket, de ezt
az akadályt is sikeresen vettük, felhasználva
az erre szánt állami költségvetésből szár-
mazó összeget.

Nyertes pályázatból sikerült kamerarend-
szert telepítenünk a Faluházra, mely most
már éberen őrzi éjjel és nappal a Faluházat
és környékét. A jövőben ezt a rendszert bő-
víteni szeretnénk a falu több pontján elhe-
lyezett kamerával.

Örömmel tudom bejelenteni, hogy lefize-
tésre került egy 700 000 eurós hitel. Ezzel is
javítva a község ez évi gazdasági mutatóit és
bizonyítva azt a tényt, hogy jól gazdálkodtunk
a múlt évben is” – mondta a falu első em-
bere.

Az idei tervekről ekképpen nyilatkozott a
polgármester: „Befejeződött a földrendezés,
ami azt jelenti, hogy új adóbevallásokra lesz
szükség. A  községi hivatal ebben is a lako-
sok segítségére lesz. Az év első felében le-
cseréljük az összes hulladéktároló edényt.
Sikerült megegyezni a beszállítóval. Így el-
lenőrizhetőbbé válik a szemétilleték befize-
tése is. Dunamocs, Karva, Dunaradvány, Pat
községek és Komárom városa segítségével
pályázatot nyertünk bicikliút kiépítésére a töl-
tés koronáján. A közvilágítás-rekonstrukció
tervdokumentációja már csak a végső jóvá-
hagyásra vár a munkálatok elkezdése előtt.
Ezt egy korábban megnyert pályázatból fog-
juk finanszírozni. Az önkormányzat rábólin-
tott 27 lakásos bérház felépítésére a tűzoltó
szertár mögött, elősegítve ezáltal fiatal csa-
ládok letelepedését nálunk. Szükséges a
buszmegállók rekonstrukciója is. Jövőbeni
tervként szerepel még az egészségügyi köz-
pont átépítése pályázatból. Egyelőre egy
tervdokumentáció készül. Újraindítjuk az If-
júsági Klubot, ahol reményeink szerint újra
alkotómunka fog majd folyni, hisz igény lenne
rá” – mondta Domin István.

Mint látják, terveik és lendületük kiapad-
hatatlan, de mit sem érne mindez, ha nem
lenne a községben összefogás, együttmű-
ködési készség. Kép és szöveg: miriák

A célokat egységes 
közösséggel lehet elérni
Izsa



Január közepén Komá-
romfüss adott otthont

már az évek óta több alka-
lommal is megrendezett
nyugdíjas találkozónak.
Erre az eseményre a helyi
„Egyszer élünk” nyugdí-
jasklub tagjain kívül eljöt-
tek még a lakszakállasi, a
gelléri, a szilasi, a nagyke-
szi nyugdíjasklubok tagjai,
valamint a két magyaror-
szági testvértelepülés,
Kóspalag és Vének idős-
korú emberei is.

Pontosan 155-en voltak je-
len, akik úgy gondolták, idős-
koruk ellenére beszélgetnek,
szórakoznak, no meg mulat-
nak egy jót. Az esti program
kezdetén az egybegyűlteket
Gaál Katalin, a helyi nyugdí-
jasklub vezetője köszöntötte,
bemutatva az egyes falvakat.
Ezután a nemesócsai Oucha
fúvószenekar vette át a tere-
pet, akik egyórás műsoruk-
kal szórakoztatták a kultúr-
ház közönségét. A folytatás-
ban hivatalosan is kezdetét
vette a mulatozás, melyben

vezető szerepet játszott a két-
személyes keszegfalvai Gold
zenekar, Mészáros Bálint és
Mészáros Tamás. A bőséges
vacsora után, melyről Csiz-
madia Zalán gondoskodott,
kezdődött a „komáromfüssi
specialitás”, a Szívecske-
tánc, melynek lényege, hogy
egy kék szívben egy férfi,
míg egy pirosban egy női is-
mert mesefigura vagy közis-
mert szereplő nevét rejtették
el. Értelemszerűen ezeket
kellett megtalálni, majd cso-
portosítani, és az így talált
pároknak egy improvizált kö-

zös táncot kellett eltáncolni. A
vidám, humoros jellegű tánc
nagy sikert aratott. Majd jó
füssi szokásként még éjfél
előtt köszöntötték a találkozó
80 éven felüli részvevőit. Így
a nagykeszi Varga Margitot, a
szilasi Rákócza Franciskát, a
lakszakállasi Végh Esztert és
a komárfüssi Bartyík Lászlót.
Éjfél után a tombolahúzás kö-
vetkezett, ahol 63 díj talált
gazdára. A nyugdíjas talál-
kozó sikerét bizonyítja, hogy
a Gold zenekar reggel ötig
húzta a talpalávalót. -pint-

Fotó: Farkas Károly 
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3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

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

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

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

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

Minden egyes házassági évforduló ünnep, de mégis
van köztük néhány nevezetes, kiemelt jubileum, ke-

rek évfordulóval. Marcelházán első alkalommal került
sor az 50., illetve a 25. házassági évforduló alkalmából
tartott ünnepségre a kultúrház nagytermében.

A hosszú téli szünidő után LEGO-témahe-
tet tartottunk, hogy játékosan tanuljunk a mar-
tosi Református Egyházi Alapiskolában. Sok
gyermek kedvenc játéka a LEGO. Ezzel a já-
tékkal számoltunk, szlovákoztunk és még a
helyesírást is gyakoroltuk. A kockák segítsé-
gével átismételtük a színeket szlovákul és an-
golul is, de ugyanígy a számokat is. Ezután
négy különböző színnel jelöltük az évszako-
kat, a Legokra pedig ráírtuk a hónapok neveit.
Ezeket ezután játszva sorba rendezhettük
naptári év, illetve iskolai év szerint.  Megis-
mertük a Lego történetét, megtanultuk, hogy
hol találhatóak a világon Lego-gyárak. Mértani
ismereteink is bővültek, hisz megtanultuk, mi
a négyzet és a kocka közti különbség.  Sárosdi
Virág által szerkesztett lapbookot készítettük el
gyerekekkel, melyre a www. gyereketeto.hu
oldalon találtunk. A lecke egy-egy fontos ré-
szét sablonok segítségével dolgoztuk fel.  Mi-
közben elkészült a lapbook, már meg is ta-
nultuk a témakör legfontosabb részeit. Emel-
lett még kvízt oldottunk meg, készítettünk
Lego-ból járműveket, épületeket és dínókat
is. Miközben jót játszottunk, önfeledten nevet-
tünk, észre sem vették a gyermekek, milyen
sokat tanultak, mennyi feladatot oldottak meg.
Igazi csapat verbuválódott a tanulókból, sze-
retnek iskolába járni, érdeklődőek és elfoga-
dóak.

Itt a beiratkozások ideje. A szülőknek el kell
dönteniük, melyik iskolába íratják gyerme -

küket. Mi egy olyan iskolát tudunk kínálni ne-
kik, ahol családias a légkör. Teret biztosítunk
a tevékenységek széles lehetőségeinek, a já-
téknak, munkának is, amelyben bárki lehet
eredményes és a közösség hasznos tagja.
Célunk, hogy a kisiskolások saját lehetősége-
iknek megfelelő, minél optimálisabb szintre
juthassanak egyéni fejlődési ütemük figye-
lembevételével. Témaheteket tartunk, interak-
tív táblát használunk és lapbookokat készí-
tünk. Ezek az élmények egész életre meg-
maradnak. Február 5-én 8.00-tól 16.00-ig az
iskola kinyitja kapuit, nyitott napot tartunk, hogy
minden kedves érdeklődőt fogadni tudjunk. A
kreativitást és az alkotás örömét felhasználva
megalapozzuk az életre szóló tanulás iránti vá-
gyat, mely ott szunnyad minden gyermekben.
Ne hagyják ezt elveszni, éljenek a lehetőség-
gel, érdeklődjenek, hogy bölcsen dönthesse-
nek.

Lipták Mónika, megbízott igazgató

Akultúrházban került sor arra a táncbemutatóra,
amelyen az alapiskola 8. és 9. osztályának tanulói

bemutatták a majd 4 hónapig tartó táncpróbákon ta-
nultakat.

A bemutatott táncokat a megjelentek két részben láthatták.
Az első részben az ismert, hagyományos táncokból (bécsi
keringő, chachacha, tangó, polka, csárdás) adtak ízelítőt a
fiatalok. A második részben a kevésbé ismert, de az ifjúság
körében közkedvelt modern társastáncok (salsa, merenge,
jive, blues, country, disco, quikstep) következtek.

A bemutató után minden tanuló emléklapot kapott annak
bizonyságául, hogy a táncvizsgát letette, kiállva a próbát.

Mgr. Bukovszky Nóra, a táncbemutató főszervezője ünnepi
köszöntőjében elmondta, a táncbemutató a felnőtté válás
első komolyabb lépcsőfoka, mely néhány hónap öröm és bá-
nat, siker és kudarc, hit és megújuló remény érzésével volt
kikövezve.

Az est hivatalos része után jöhetett a mulatság, ahol a
díszes vendégsereg apraja-nagyja együtt ropta a táncot.
Közben szavazni is lehetett, így a vendégek szavazatai alap-
ján kihirdették a bálkirálynőt a két udvarhölgyével és a bál-
királyt a hercegeivel. (miriák)

Bukovszky János felvétele

Zsibrita Pál megnyitó és
üdvözlő szavai után kezdetét
vette az évzáró, melynek első
pontjaként a szervezet egész
évi tevékenységét ismertet-
ték. A beszámolóból kiderült,
hogy az egyesület tagjai több
színvonalas kiállításon is
részt vettek, így többek kö-
zött Bősön, Kisudvarnokon,
Légen és természetesen
Nyitrán az országos kiállítá-

son is, ahonnan ismét nem
jöttek haza üres kézzel. A to-
vábbiakban a jelenlevők
meghallgatták Hamran Šte-
fan pénztári beszámolóját,
majd ezt követően a vitában
többen értékelték a kiállítá-
sok színvonalát, és megkö-
szönték a vezetőségnek,
hogy annak ellenére, hogy a
környéken egyre-másra „dől-
nek be“ a helyi szervezetek,

elsősorban pénzhiány miatt,
addig Komárom még mindig
talpon maradt. Nagy László
egy nagyon égető problé-
mára mutatott rá, ez pedig a
szervezet fiatalítása. Fájó
pontként említette, hogy kö-
zel 20 éve egyazon egyének
tevékenykednek a szervezet
munkájában, az akciók szer-
vezésében, holott ez alatt az
idő alatt jónéhány fiatal, erő-
től duzzadó tenyésztő is
megfordult már ebben a szer-
vezetben, de sajnos eddig
nem sikerült a szervezet
munkájában gyökeret verni.
Ezért Nagy László idén egy
javaslattal szolgált, miszerint
szeretnék elérni, hogy a fiatal
tenyésztők nagyobb aktivitást
fejtsenek ki a vezetőség ber-
kein belül. Ennek hatására
néhány tettre kész fiatal meg-
ígérte, hogy az elkövetke-
zendő időkben besegít a na-
gyobb volumenű munkák-
ban. Az évzáró végén a ta-
gok újra a régi vezetőségnek
szavaztak bizalmat. -pint-

Táncbemutató
Szentpéteren

Különleges iskola 
különleges gyerekeknek

Szívecske-tánc a nyugdíjas találkozón

Martos

Házassági évfordulójukat
ünnepelték

Az alkalomhoz kidíszített helyiségben Tárnok Mária anya-
könyvvezető üdvözölte a megjelent három arany-, 18 ezüst-
lakodalmukat ünneplő párt. A szavalat után Varga Ervin pol-
gármester köszöntötte az ünnepelteket. A közös fogada-
lomtétel, a házassági kötelék megerősítése, az aláírás a
község emlékkönyvébe, a gratulációk és a pohárköszöntő
után a kultúrműsorban felléptek a helyi oktatási intézmény di-
ákjai és Beňová Viktória, a község tehetséges fiatalja. A va-
csora után a Melodik zenekarral hajnalig tartó mulatással ért
véget az ünneplés. (miriák), Vörös Éva felvétele

Kormorán, a horgászok réme

Fiatalok kellenének
Komárom

Idén is összejöttek a kisállattenyésztők, hogy meg-
tartsák szokásos évzáró taggyűlésüket. Az esemé-

nyen közel 50-en tették tiszteletüket, akik között meg-
találhatók voltak a galamb, a nyúl és a más apróállatok
kedvelői is. 

Tény, hogy nagy méreteket ölt manap-
ság a rapsickodás és az engedély nél-

küli hálózás. De meg kell említsünk még
egy fontos tényezőt, ami egyre inkább be-
folyásolja a halak fogyatkozását: ez pedig
egy madár, nevezetesen a kormorán.

Egy kárókatona naponta akár 3-4 kiló ha-
lat is megeszik, de még nagyobb gond az,
hogy tízből két halat fog csak meg,
nyolcat pedig úgy megcsíp, hogy
a seb elfertőződik és a hal el-
pusztul. Mi teszi a kormoránt
veszélyessé? A madár ma-
gas táplálékigénye. A káró-
katona mérete 72-96 cm, át-
lagos súlya 2,5 kg - napi
táplálék-szükséglete 450-
500 gr hal, ami kb. 170
kg/éves mennyiségnek felel

meg. Nagyon kifinomult a halászképessége.
Valójában ő egy búvármadár, amely képes 20
m mélyre merülve zsákmánnyal visszatérni
és akár másfél percet is tud a víz alatt tölteni.
Gyakorlatilag az egész vízteret végighalász-
sza és megbirkózik különböző nagyságú ha-
lakkal (egészen 50 cm-es testhosszig és 20-
25 cm hátmagasságig). Még a nagy testű
halakat is megtámadja, komolyan megsebzi,

mely a pusztulásukkal járhat. Ritkán
egyedül, inkább csoportosan halá-

szik.
Ha a kormorán egy vízsza-

kaszt tömegesen megszáll, né-
hány nap alatt hatalmas pusz-
títást tud végezni, gyakran az
ott élő halállomány 50, extrém
esetekben akár 80 % -át is
képes kipusztítani.

-pint-

kiértékelték az év tanulóit és sportolóit

Aképviselő-testület döntése értelmé-
ben  a községben ismét kiértékelésre

kerültek az elmúlt év legjobb tanulói, va-
lamint sportolói.

Az ünnepség részvevőit a község polgár-
mestere Haris József köszöntötte. Tanulmá-
nyi ösztöndíjban részesült Ferenc Katalin a
pozsonyi Komenský Egyetem Gyógyszeré-
szeti Karának hallgatója, továbbá Jozef Kis-
jakab a Besztercebányai Művészeti Akadé-
mia zenei szakának ötödik évfolyamos hall-
gatója.

Az ösztöndíj átadását követően a sporto-

lók vehették át kitüntetésüket. A sport, ok-
tatási és ifjúsági bizottság döntése alapján
az első helyen Bízik Réka kézilabdázó vég-
zett, aki már kislányként megszerette a
sportágat. Jelenleg Vágsellyén játszik, de
kisegíti a naszvadi csapatot is. Második he-
lyen Dominika Dikanová női labdarúgó vég-
zett. Az apró termetű, ám annál nagyobb
technikai tehetséggel megáldott játékos  9
évesen az érsekújvári női focicsapatban
kezdte pályafutását, majd  13 évesen a vág-
sellyei klubban folytatta. Legnagyobb sike-
rének azt tartja, hogy két alkalommal is
részt vett a női labdarúgó Európa-bajnok-
ság selejtezőjében, először Szlovákiában,
másodszor Dániában. (miriák)

Naszvad



• Gyógytornászt keresek Bá-
torkeszire. Tel.: 0919 390
649.
• Eladó Škoda Felícia,
98.évi, 1.3, 55 kW, 155.000
km, rozsdamentes, újszerű
állapotban, 800 €. Tel.: 0905
158 489.
• Házi sütemények sütése.
Tel.: 0949 091 006.
• Hízósertések eladók a Ko-
máromi járásban. Tel.: 0904
916 450.
• Kiadó garzon konyhával.
Tel.: 0908 775 285.

• 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.
• 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.
• Idősek gondozását, gyer-
mekfelügyeletet vállalok, KN-
ben. Tel.: 09044 398 780.

• 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.
• Szakácsot veszünk fel ko-
máromi éttermünkbe. Tel.:
0905 673 029.

• Prenajmem zariadený 3-iz-
bový byt pre max. 4 osoby.
Tel.: 0903 456 475.
• Eladó tíz talicskás beton-
keverő méret: 2 x 2 m, 1420
kg, 700 €. Tel.: 0948 086
159.

• Kiadó garzon az Ister mö-
gött, 150 €/hó. Tel.: 0908 069
945.
• Bérbe adó 1 szoba-kony-
hás  átalakított és berende-
zett lakás a Hradná utcában,
KN. Tel.: 0905 354 174.
• Kiadó 3-szobás lakás  a
Klapka lakótelepen, 300 €
rezsivel. Tel.: 0905 315 092.

• Favágást vállalok motorfű-
résszel. Fák kidöntése ne-
hezen hozzáférhető helyek-
ről is. Tel.: 0908 380 902.
• Eladó 3-szobás téglalakás
Ul. Priateľstva. Tel.: 0907 317
977.
• Eladók hízók 140-150 kg.
Vennék gyári hegesztőt és
házilag készített utánfutót,
rendszámtáblával. Tel.: 0907
209 821.

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

mento@gmail.com email
címen.
• 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.
• Kiadó hosszútávra 2-szo-
bás nagy lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0908
989 578.

• 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-

ÚJSZüLöTTEK:
Szabó Péter (Keszefgalva); Lakatoš Kevin (Ógyalla); Sár-
közi Alex (Szentpéter); Toman Maxim (Komárom); Kovács
Katalin (Komárom); Králiková Ester (Pozsony); Kiss Mi-
chal (Šrobárová); Zajíc Ábel Dániel (Naszvad); Pihir Da-
maris Judit (Érsekújvár); Bugár Zsolt Balázs (Nemesó-
csa); Zelenáková Barbora (Perbete)

ELHUNyTAK:
Ing. Šlepecká Eleonóra (54) Komárom; Gonosz István
(74) Bátorkeszi; Nehéz Mária (76) Komárom; Horváth
Károly (59) Komárom;  Zvardoňová Mária (91) Komá-
rom; Hudák Ján (76) Komárom; Martinská Helena (70)
Komárom, Mikus Róbert (47) Lakszakállas
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Szabó Péter
Keszegfalva
(3800/53)

Mészáros Matúš
Érsekújvár
(3300/49)

Toman Maxim
Komárom
(2660/47)

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.

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.

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Mert Te voltál nekünk a jóság és a szeretet.
Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig
Könnyes szemmel emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 3-án, halálának 5. évfordulóján 

Tornóczi Jenőre 
(Gyulamajor). 

Emlékét örökké őrző családja.

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 községi
hivatalban, vagy a 035 77
95 110-es telefonszámon.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Hol a kölcsön?
Itt a kölcsön! 
Tel.: 0918 727 431.

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)

eLAdÓ 18-ÁRAS keRT 
A PLATÁNfA SORON

AZ eRZSébeT-SZIgeTeN.
érdeklődni lehet a 0902 377 930-as telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik január 23-án drága szerettünk 

Milan Tureček
búcsúztatásán részt vettek a keszegfalvai
temetőben. Köszönjük a virágadományo-

kat, részvétnyilvánításokat, amellyel enyhíteni igye-
keztek mély fájdalmunkat. A gyászoló család.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke dňa 23. januára s našim drahým

Milanom Turečekom z Kameničnej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti v na-
šom hlbokom žiali. Smútiaca rodina. 

Megemlékezés
„Lelked, mint fehér galamb,
Csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk,
Könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között 
A legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!“

Fájó szívvel emlékezünk február 9-én, halálának
2. évfordulóján Csóka Lajosra Csicsón. 

Emlékét örökké őrző felesége, lányai, vejei és uno-
kái. Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá szere-
tettel ezen a szomorú évfordulón. Szerető családja.

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

Fájó szívvel emlékeztünk 
január 30-án, halálának 
negyedik évfordulóján 

id. Simon Lászlóra 
Ekelen.

Emlékét örökké őrző családja.

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel 

emlékezünk 
február 8-án, halálának 

4. évfordulóján 

Csicsó Mihályra. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek 

emlékének egy néma pillanatot. 

Szerető családja.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
január 30-án, halálának 

5. évfordulóján 

Nagy Dezsőre 
Nagymegyeren.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek 
emlékének egy néma pillanatot. 

Testvérei Julianna, Kálmán és a rokonság.

„Az idő múlik, de az emlék soha!”

Fájó szívvel emlékezünk 
január 30-án, halálának 

5. évfordulóján

Tóth Angélára 
(Komárom).

Emlékét örökké őrzik: 
Zsolti, édesanyja, 

Mónika és családja.

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

Fájó szívvel emlékeztünk 

Forgács Gizellára 
Megyercsen,

február 2-án, halálának 4. évfordulóján.
Örökké gyászoló férje, fia és lánya családjukkal,

unokái, dédunokái és húga családjával.

Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel em-
lékezünk február 7-én a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára és dédapára 

Veszprémi Lászlóra
Nemesócsán,

halálának 10. évfordulóján.
Szép emlékét, gondviselő szeretetét,

jóságát szívünkben őrizzük egy életen át.
Szerető családja.

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

A bajokat, bánatot türelemmel viselni.”

• Eladó kétszobás teljesen
felújított téglalakás a Komá-
romi járásban. Tel.: 0911 330
552.
• Építkezési cég kőműves
munkát vállal! Csempé-
zést, padlózást, szigete-
lést, külső-belső javításo-
kat! 0905 528 358.

• Eladó garázs a Tabaková
utcán. Tel.: 0907 273 378.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.
• Eladó téli gumi R14 165/70,
felnivel vagy anélkül. Tel.:
0917 061 930.

• Eladó 3-szobás családi ház
Dunamocson 283. Tel.: 0910
198 109.

• Eladó családi ház a Nap
utcában, Komárno. Tel.:
0918 255 364.
• Szobafestést, parkettázást
vállalok. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó Naszvadon családi
ház a központban, azonnal
költözhető. Tel.: 0908 612
405.
• Asztali, falinaptárak, diárok
Gútán az Alfa Marketben.
Tel.: 035/777 1860.
• Jó kereseti lehetőség fiata-
loknak. Tel.: 0903 783 477,
mgyuri13@gmail.com.

• Eladó 16 kalapácsos gabo-
nadaráló, megegyezéssel.
Tel.: 0908 102 902.
• Eladó teljesen átépített 3-
szobás lakás, ára: 35.000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 40-m2-es szoba-
konyhás lakás, ára: 19.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

Redőny – ablak
Servis

Okná – rolety
0908 581 797.

Orchidea kiállítás Bécs
2014. febr. 22. 22 €
Infó.: 0918 697 959 uta-
zvelem.5mp.eu oldalon

Valentin napi utak
Királyi Valentin Visegrá-
don 2014. febr. 14. 67 €/2
főre
Fáklyás séta a várban, ki-
rályi lakoma, lampion
eresztés.
Tropicarium Budapest
2014. febr. 15 17 €/fő
Pálvölgyi barlang, tropi-
carium
Infó.: 0918 697 959. uta-
zvelem.5mp.eu oldalon

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

Lakatoš Kevin
Ógyalla

(3150/50)
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V pondelok 3. 2. predpokla-
dám v našom regióne zrána
premenlivo, v noci možnosť sla-
bého občasného sneženia, neskôr po-
lojasno. Množstvo snehu do 1 cm.
Nočná teplota od - 2 do  0  C̊, denná
teplota od  + 2 do + 4  C̊. Slabý JV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)

V utorok 4. 2. predpokladám v našom re-
gióne ochladenie, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 6 do - 4  ̊C, denná 
teplota od - 2 do  0  ̊C. Mierny JV vietor do
6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)

V stredu 5. 2. predpokladám v našom
regióne chladno, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 6 do - 4  C̊, cez deň od -
1  do + 1  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 6. 2. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, polojasno a bez
zrážok.  Nočná teplota od  - 3 do - 1  C̊, cez
deň od  + 1 do + 3  ̊C. Slabý JV vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 

V piatok 7.  2.  predpokladám v našom re-

gióne oteplenie, oblačno
ale bez zrážok. Nočná 

teplota od - 1 do + 1  ̊ C,
denná teplota od + 3 do + 5  ̊ C.

Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od
22 – 29 km/h.)  

V sobotu 8. 2. predpokladám v
našom regióne pokračovanie 
oteplenia, počas dňa veľkú oblač-

nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná teplota od
+ 2  do + 4  ̊C, denná teplota od + 6 do + 8
̊C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29
km/h.)  

V nedeľu 9. 2. predpokladám v našom re-
gióne teplo, oblačno s možnosťou slabých
dažďových prehánok. Množstvo vlahy do 
1 mm. Nočná teplota od + 2 do + 4  ̊C,
denná teplota od + 8 do + 10  C̊. Mierny JV
vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)  

V nasledujúcom týždni očakávam pre-
menlivo, ale na toto ročné obdobie veľmi
teplé počasie.

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

Predpoveď počasia 3. 2. 2014 - 9. 2. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

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

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

Ako znášajú túto nezvykle teplú zimu
hustosiate obilniny zasiate na jeseň?

– opýtala sa DELTA Ing. Karola Brányika,
predsedu Roľníckeho družstva vo Vrbo-
vej nad Váhom.

- Prezimovanie zatiaľ prebieha dobre, 
problémy na obilných poliach sme nateraz
nezaznamenali. Naše družstvo ozimnú pše-
nicu pestuje na 350 hektároch, raž, ktorá sa
používa na pečenie tmavých druhov chleba,
na sedemdesiatich hektároch. Porasty sú
riadne vyvinuté a zdá sa, že ani sneh, ani
vlaha im nechýbajú. Ak by však napadol

sneh, to by poliam pomohlo. Myslím si, že
porasty už nepoškodia ani tzv. holomrazy,
teda mínusové teploty bez snehovej pri-
krývky chotárov. Rastliny sú totiž dosť vy-
soké a majú pevne vyformovaný koreňový
systém. Napriek týmto optimistickým víziám
však ešte nemáme vyhrané. Obávame sa
najmä toho, že po miernej zime sa enormne
rozmnožia škodcovia a hubové choroby. Aj
nepriaznivé vplyvy počasia nám môžu urobiť
škrt cez rozpočet. A napokon, kým zrno nie
je v sýpke, roľník nerád hovorí o úrode, preto
s prognózami radšej ešte počkajme. 

fb

Roku 1904 uviedli v
Hurbanove do stálej

činnosti unikátny seizmo-
graf – prístroj na meranie
a zaznamenávanie otrasov
zeme.

Po niekoľkoročnom ob-
dobí tvrdých skúšok sa tvor-
com podarilo zostrojiť prí-
stroj, ktorý sa svojho času
stal najmodernejším seiz-
mografom v strednej Eu-
rópe. Keďže pracuje dopo-
siaľ, možno predpokladať, že
ide o najstarší takýto prístroj
na našom kontinente.

Seizmograf zostrojili pra-
covníci tamojšieho geomag-
netického observatória pod
autorstvom vedca svetového
mena Mikuláša Konkolyho-
Thege, ktorý sa ukázal aj
ako zručný mechanik. Seiz-
mograf umiestnili do zvlášt-
neho domčeka v parku ob-
servatória a uložili ho na be-
tónové základy zapustené
hlboko do zeme. Pracuje
systémom kukučkových ho-
dín, pričom otrasy zeme za-
znamenáva hrotom ihly na

kriedový papier začadený
petrolejovou lampou, alebo
kahancom. Silu a približnú
lokalitu zemetrasení pracov-
níci observatória vyčítajú z
roliek papiera – je to biely
záznam na čiernom pod-
klade. Hurbanovský „de-
duško“ – súčasť Geomagne-
tického observatória Geofy-
zikálneho ústavu Slovenskej
akadémie vied – pracuje po-
merne presne, veď zachytil
napríklad aj otrasy zeme v
ďalekom Japonsku.

Je to historicko-technický
unikát, vzácna pamiatka.
Malé jubileum seizmografu
nás nabáda vysloviť myš-
lienku, že v našom regióne
aj v minulosti žili múdri a
technicky zdatní ľudia... Na
území Slovenska zemetra-
senia teraz merajú a zazna-
menávajú na štrnástich seiz-
mických staniciach. V na-
šom okrese okrem Hurba-
nova takáto stanica je ešte v
Šrobárovej. 

fb

Regionálne osvetové stredisko v Ko-
márne pripravuje pre amatérskych

fotografov okresu Komárno regionálne
kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže
v oblasti amatérskej fotografickej tvorby
na Slovensku, AMFO 2014.

Toto podujatie nadväzuje a pokračuje v
tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v
šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia spoločne s českou súťažou.
V súčasnosti prebieha jej 42. ročník.

AMFO je jediná možnosť komplexnej ve-
rejnej prezentácie amatérskej fotografickej
tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vy-
hľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň

vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvori-
vosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže
i dospelých z rôznych regiónov Slovenska,
na prezentáciu diel rôzneho tematického a
žánrového zamerania, na porovnanie ich
umeleckej a technickej úrovne. Súťaž umož-
ňuje rozvíjať talent i technické danosti účast-
níkov – mladých tvorcov i dospelých autorov,
prispieva k zmysluplnému využívaniu voľ-
ného času v intenciách súčasného spôsobu
života.

Pre rok 2014 vyhlasuje Národné osvetové
centrum v Bratislave tematickú kategóriu:
VODA.

Pre túto kategóriu platia všetky technické
podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť
sa môžu autori všetkých vekových skupín.
Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

Všetkým fotografom prajeme dobré svetlo
a tešíme sa na Vaše fotografie.

Malé jubileum vzácnej pamiatky

„Deduško“ z Hurbanova má 110 rokov

Na území okresu Komárno v roku 2013
vzniklo 145 požiarov. Týmito požiarmi

vznikli priame škody vo výške 254.100,- eur.
Zásahom hasičskej jednotky Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru
Komárno boli uchránené hodnoty vo výške
1.134.000,- eur. Pri týchto požiaroch došlo k
usmrteniu 1 osoby, 7 osôb bolo zranených.
V porovnaní s rokom 2012 bolo o 88 požia-
rov menej, priama škoda bola o 221.600,- eur
nižšia. Pri porovnaní počtu požiarov v jed-
notlivých odvetviach národného hospodár-
stva najviac požiarov vzniklo v bytovom hos-
podárstve, poľnohospodárstve a cestnej do-
prave. Najčastejšou zistenou príčinou vzniku

požiarov v roku 2013 bolo vypaľovanie trávy
a suchých porastov (29 požiarov), úmyselné
zapálenie neznámou osobou (15 požiarov),
elektrický skrat (15 požiarov), zakladanie oh-
ňov na skládkach odpadu a odpadkov (10
požiarov) a manipulácia s otvoreným ohňom
(10 požiarov). Požiarovosť v roku 2013
ovplyvnili výškou škody požiar budovy pre
skladovanie keramických výrobkov a staro-
žitného nábytku, počtom zranených alebo
usmrtených osôb požiar drevenej chatky, v
ktorej sa nachádzala usmrtená osoba.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Komárne

Požiarovosť v okrese 
Komárno za rok 2013

AKTUALITA: Oziminy zatiaľ dobre

AMFO 2014



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege  10.15 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 15.35 A múlt
fogságában 16.25 Jövo időben 16.30 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthí-
rek 20.15 Időjárás 20.20 Kék fény 21.25 Párizsi mentősök 22.15 Az
este 22.55 Híradó 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek  16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Caillou 17.05 Csúrcsavarosdi 17.30 Aprónép 17.40 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Noé barátai 21.10 Heartland II. Kand. film 21.55 A
következő! 22.50 Ridikül  23.35 Az A38 hajó színpadán: A Live Large

DUNA

8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Köz-
beszéd  9.40 Élő egyház 10.10 Isten kezében 10.35 Rome Reports
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.25 Napirend elott 13.00 Közvetí-
tés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek
19.30 A hegyi doktor 20.15 Az öt zsaru 21.05 Hírek 21.10 Dunasport
21.20 Dokureflex 22.40 Kultikon 22.55 Könyvajánló 23.00 Sport-
aréna 23.30 Mozgókép. A zeneszerzo: Wojciech Kilar

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 Shoppingkirálynők  14.55 Maricruz  15.55 Családi titkok
16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes
élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 NCIS  23.40 Elit egység 

6.00 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 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 21.10 Ba-
rátok közt 21.50 Castle 22.50 CSI: A helyszínelők 23.55 Pokerstars

11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom
és Jerry legújabb kalandjai 18.00 Nyomtalanul  19.00 Való világ 21.00
Agymenok 21.30 Való világ 22.30 Barátok köz 23.00 RTL II Híradó
23.30 Agatha Christie

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák 16.35 Co-
lumbo és az MM7 robot. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a
világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo: Gyilkosság a műtőasztalon.  21.05
A hidegsebész 22.05 Rémisztő suttogás thriller 23.50 Dallas. 

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek  9.30 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  1.25 Igazgyöngy 12.25 Szívek szállodája
13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy
18.20 Káoszháza 19.15 Szerintünk a világ 19.20 Jóbarátok 19.50 Jó-
barátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Serenity. Am. sci-fi ak-
ciófilm 23.45 Óvszerháború Am. vígjáték

7:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája RK Krim Mercator – Larvik  9:00
Olasz foci 11:00 Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO – Bu-
ducnost 12:30 Francia foci 14:30 Olasz foci 16:30 Női kézilabda Baj-
nokok Ligája WHC Vardar SCBT - Thüringer HC 18:00 Mix zóna 19:00
Francia fociösszefoglaló  20:00 Copa Libertadores 20:30 Francia foci

STV :1
7.25 Medicopter 117  8.10 Hírek, sport 9.15 Galileo 9.50 Szlovákia ké-
pekben 10.15 A világ képekben 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő
12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 A sétány 15.05 Őrült szerelme-
sek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.45 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó  20.20 Trisztán és Izolda Ném.–
ang. film 22.25 Tony bosszúja  23.15 Életben maradni

STV :2
9.20 Trezor 9.50 Itt oroszlánok élnek 11.25 Mesterségek 11.50 Élő kör-
kép 12.20 Folklórműsor 12.35 Kocsma a Zöld fa alatt. Tévéjáték 14.20
Lefújva 14.50 Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Cseh nemzeti-
ségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek ma-
gyarul 18.00 Ahogy önök látják18.25Zdeno Cíger 18.45 Jégkorong-
Extraliga, éő 21.30 Hírek 22.00 Százszorszépek Cseh film 

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Szomszédok 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex
felügyelo  12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 Monk  15.00
Egyrol a kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 Arany feleséget  22.35
Két pasi – meg egy kicsi 23.00 Egyről a kettőre 23.35 Monk

JOJ

7.45 Bírósági akták 8.45 Bírósági akták 9.50 Bírósági akták 10.55
Igen, fonök! – Nagy Britannia 12.00 Híradó 12.55 Dr. Csont 13.50 Lé-
péselőnyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.45 Szójáték 16.20
Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jóban-
rosszban 19.00 Híradó 20.20 Új panelházi történetek 21.20 Kémle-
lonyílás  22.20 Örökség 23.20 A Geiss család 

M1

9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó 12.30 Srpski
ekran  13.25 Pecatúra 13.55 Életművész Vastag Csaba 14.55 Rex fel-
ügyelő 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó sporthírek
20.15 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Van képünk hozzá 22.20
Az este 22.55 Híradó 23.10 Verssor az utcazajban 23.15 Gyilkosság

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Caillou 17.05 Csűrcsavarosdi 17.30 Aprónép. Fr. sor.
17.40 Richard Scarry Teszvesz 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 következő! 22.50 Ridikül 

DUNA

6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Kevés pénzzel Eu-
rópában 8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Zebra 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 Közbe-
széd 19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 A névtelen vár 21.25
Hírek 21.35 Dunasport 21.40 Afrikai szeretők Ném. film 23.50 Kultikon

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 Shop-
pingkirálynők 14.55 Maricruz 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a tortán
18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet 21.40 Jóban-
rosszban 22.40 NCIS  23.40 Zsaruvér

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Aszt-
roshow 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest
14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú
árnyékában 18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Buda-
pest 21.10 Barátok közt 21.50 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.50
Döglött akták  23.50 XXI. század 

11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 13.00 Az örökség, 127.
14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt  16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ
20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Agymenők 21.30 Való világ 22.30
Barátok közt 23.00 RTL II-híradó 23.30 24 – A nyolcadik nap  

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irotnovellák: Tengernyi gond. Ang. krimi 16.35 Columbo: Gyilkosság a
műtőasztalon 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35
Columbo: Holt tárgyak 21.05 Rabul ejtő szerelem. Am. vígjáték 22.45
A hidegsebész  23.45 Dallas

VIASAT

8.30 Született detektívek  9.30 Esküdt ellenségek.. 11.25 Igazgyöngy
12.25 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok
17.15 Igazgyöngy 18.20 Káoszháza 19.15 Szerintünk a világ 19.20 Jó-
barátok 19.50 Jóbarátok 20.20 Két pasi ... 21.15 Szerintünk a világ
21.20 Tengeri farkas  1–2.

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci 10:00 Francia foci 12:00 Francia foci-
összefoglaló 13:00 Francia foci 15:00 Olasz foci 17:00 Copa del Rey
17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong élő
közv 21:15 Coppa Italia

STV :1
7.30 Medicopter 117  8.15 Hírek, sport 9.15 Galileo 9.45 Hogyan mukö-
dik?10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok klubja
13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 15.05 Őrült szerelmesek 16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand Hotel
22.40 Különleges egység 23.15 Szlovákia elhíresült bűnügyei

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 A tiltott királyságban 9.35 Ahogy önök látják
10.00 Cseh nemzetiségi magazin 10.30 Fókusz 11.15 Sportvisszhang
11.50 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.10 Mesterségek a Tátra alatt
13.50 Semmi nagy szavak 15.00 Família 15.30 Egyházi magazin 15.55
Ukrán magazin 16.25 A tudomány Európában 16.45 Fókusz 17.30
Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Mindenek titka 18.30 La-
káskultúra 18.45 Esti mese 19.55 Hírek 20.00 A Holdjáró 20.55 Ren-
delő 21.30 Hírek 22.00 A nagy birodalom 22.40 Mozimagazin  

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fi úk nem sírnak  11.10 Rex fel-
ügyelo 12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk  15.00 Egy-
ről 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 20.00 Sport 20.15
Idojárás 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi – meg egy
kicsi  23.00 Egyről a kettőre 23.30 Monk

JOJ

8.45 Bírósági akták 9.50 Bírósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó
12.55 Dr. Csont  13.50 Lépéselőnyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők
15.45 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00
A klán – Jóbanrosszban 19.00 Híradó 20.10 Idojárás 20.20 Új panelházi
történetek. 21.20 Az özvegyasszony  22.25 Viszlát, Szlovákia!

M1

9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó 12.25
Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.45 Gaszt-
roangyal 14.40 Rex felügyelő 15.30 A múlt fogságában 16.25 Jövő-
időben 16.30 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.10 Bábel
– Hesnával a világ 22.10 Az este 22.45 Híradó 23.10 Summa

M2

6.00 Rajzfilmek 16.00 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Caillou 17.05 Curcsavarosdi 17.30 Aprónép 17.40 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
19.10 Nils Holgersson 19.35 Lülü, teknőc 20.00 Híradó 20.45 Kasza,
kapa, fakanál 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül

DUNA

8.35 Határtalanul magyar  9.05 Közbeszéd  9.35 Sport 10.05 A hegyi
doktor 10.55 A névtelen vár 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20
Vers 14.35 Kincskereső kisködmön 15.00 Városrajzolatok 15.30 Uni-
verzum 16.30 Térkép 17.00 Capri 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00
Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 Megtörtént bűnügyek 21.35
Hírek 21.40 Dunasport 21.50 Mi történt Baby Jane-nel? Am. film

6.25 Tények 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 Shoppingkirálynők 14.55 Maricruz 15.55 Családi
titkok 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30
Édes élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 A szellemlovasm akcófilm

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel
9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.40
Reflektor 13.00 A Muzsika tv bemutatja 13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában 18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal
Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Szulejmán 23.10 Házon kívül 

11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 13.00 Az örökség, 128.
14.00 A vihar15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ
20.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00 Agymenők 21.30 Való világ
22.30 Barátok közt 23.00 RTL II híradó 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozói 15.30 Poirot-
novellák 16.35 Columbo: Holt tárgyak. Am. krimi 17.40 Hír24 18.10
Jim szerint a világ 19.00 Hír24 19.35 Columbo 21.05 Downton Abbey
22.05 Rózsák harca 23.05 Miss Fisher rejtélyes esetei

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek 9.30 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 11.25 Igazgyöngy 12.25 Szívek szállodája
13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy
18.20 Káoszháza 19.15 Szerintünk a világ 19.20 Jóbarátok 20.20 Két
pasi – meg egy kicsi 20.50 Két pasi – meg egy kicsi 21.15 Szerintünk
a világ 21.20 Doom akciófilm 23.35 Zűrös szerelmek

7:00 Mix zóna 8:00 Copa Libertadores 8:30 Francia fociösszefoglaló
9:30 Rövid dokumentum 10:00 Francia foci 12:00 Coppa Italia 14:00
Francia kupameccs 16:00 Svéd jégkorong 18:00 Mix zóna 19:00 Olasz
focimagazin 19:30 Copa Libertadores 20:00 Férfi kézilabda Bajno-
kok Ligája Velenje – Hamburg élő közv 21:55 Copa del Rey

STV :1
6.50 McLeod lányai 7.35 Medicopter 117 8.20 Hírek 9.15 Galileo 9.50
Hogyan működik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 13.45 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek
Katka Brychtovával 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Gali-
leo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 20.20 A cég. Am. thriller 22.45 Jackie Brown Am. thriller

STV :2
9.55 Mindenek titka 10.25 Ukrán magazin 10.55 Fókusz 11.40 Ren-
delő 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórmusor 13.10 Recesszió 14.15 Útban
hazafelé 15.25 Tudomány és technika  15.55 Magyar magazin 16.25
Tempó 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyar nyel-
ven 18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05
Maja, a méhecske 19.35 Jurošík 19.55 Hírek 20.00 A szerencse csen-
gettyűi 21.10 Roma portrék 21.30 Hírek 22.00 A paradicsomi fák gyü-
mölcseit esszük. Csehszlov. film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex fel-
ügyelő 12.10 Cobra 11. 13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk – Flúgos
nyomozó 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  21.40 Családi titkok 22.30 Két férfi – meg
egy kicsi 23.00 Egyről a kettőre  23.30 Monk

JOJ
7.15 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.50 Bírósági akták
9.55 Bírósági akták 10.50 Igen, fonök!  12.00 Híradó 12.55 Dr. Csont
13.50 Lépéselőnyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.45 Szójáték
16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán –
Jóban-rosszban 19.00 Híradó 20.10 Idojárás 20.20 Új panelházi tör-
ténetek 21.20 CSI: Miami helyszínelok  22.20 Castle  23.20 Dr. Csont

Kedd, február 4 Szerda, február 5

TVműsor február 3 - február 9
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Programajánló

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota:
Királyi udvarok, középkori és rene-
szánsz ruhák bábokon. 
Tiszti Pavilon: Nem élhetünk mu-
zsikaszó nélkül – farsangi buli a Ga-
udium vegyes karral és barátaival,
február 15-én, 17.00 órától. Fellé-
pők: Balogh Rózsa énekművész nö-
vendékeivel, Dráfi Mátyás – Jászai-
díjas érdemes művész, Pfeiferlik Ta-
más énekes, Nagy Ferenc vers-
mondó, Rigó Pali  hegedűművész
és fia Robi. Belépés díjtalan.
Rév – Magyar Kultúra Háza:
Komáromi Szalon: február 6-án,
18.00 órakor  Bárdos for president.
Az est vendége: Bárdos Gyula, az
első magyar államfőjelölt Szlovákiá-
ban. Házigazda: Laczkó Sándor, a
Közbeszéd bloggere.   
Jókai Színház: Kövek a zsebben,
február 10. 19.00. Marie Jones Kö-
vek a zsebben c. műve a budapesti
Thália Színház vendégelőadásában.
A darab évek óta nagy sikerrel fut a
Thália Színház Új Stúdiójában Ru-
dolf Péter és Kálloy Molnár Péter fő-
szereplésével. A színmű minimális
kellékekre és a közönség bevoná-
sára is épül, így a szerepekre nem is

találhattak volna jobbat a rögtönzés
két legnagyobb hazai virtuózánál.
Az, ahogy egy könnyed mozdulattal
képesek nőből férfiba válltani majd
vissza, vagy ahogy megcsavarják a
nézőktől kapott szavakat és a da-
rabba ágyazzák egy másodperc
alatt, elkápráztat mindenkit.
A Cervanová-ügy, február 13. 18.00.
Robert Kirchhoff filmje a Vasmacs-
kában Komáromban.
Pozsonyi táncok, február 15. 19.00.
Ez a táncban, zenében sokszínű,
látványvilágában izgalmas előadás
könnyedén repíti el a XX. század
emberét egy számára már ismeret-
len világba, ahol a tánc és a zene
még szerves része a hétköznapi
életnek. A produkció a magyar, szlo-
vák, román és cigány hagyományos
népi kultúrába nyújt betekintést. Ko-
reográfus-rendező: Hégli Dusán.
VMK:
Egészségklub: február 3., 18.00 A
saját erőnkhöz jutás eszközei: ön-
becsülés, önérvényesítés Benyó Er-
zsébet. Február 10., 18.00 A Ló éve
és a szerelem“ – Szilárd Judit. Feb-
ruár 17, 18.00 „Nőkről nőknek“ –
Dráfi Emese Anabel. Február 24-én
Új energiák a galaxis központjából –
Nagyová Erika előadása. Belépők
1,50 €.

DÉL-KOMÁROM:
Gyógyfürdő: Páros csobbanás Va-
lentin-napon. 2014. február 14-én
egész nap egy teljes áru napi be-
lépő megvásárlásával + 1 fő ingyen
jöhet.

kOS - III. 21. - IV. 19.
Olyat tehetsz, amire már régóta
vágytál! Ha nem ragadod meg a le-
hetőséget, ismét éveket kell várnod.
Legyél hát vállalkozó szellemű!

bIkA - IV. 20. - V. 20.
Kívánságod valóra válhat a csillagok
pozitív hatásának következtében.
Várható, hogy újra szerelembe esel.
Lehet, hogy még a médiában is sze-
repelsz! 

IkRek - V. 21. - VI. 21.
Legjobb, ha nem keveredsz bele új
románcokba, bármily kecsegtető a
helyzet, bármily szemrevaló is az il-
lető. Legyél hűséges. Inkább lepd
meg valami széppel a párodat.

RÁk - VI. 22. - VII. 22.
Ez a változások hete lehet az éle-
tedben. Előfordulhat, hogy lakást vál-
toztatsz, esetleg a partneredet cse-
réled le. A lényeg, hogy legyél nyitott
az új, szokatlan dolgok felé.

OROSZLÁN - VII. 23. - VIII. 22.
Úgy tűnik, nem tudtad elkerülni a bő-
séges étkezéseket és ez már az ala-
kodon is kezd látszani. Itt az ideje,
hogy rendszeresen elkezdj mozogni.

SZűZ - VIII. 23. - IX. 22.
Jó dolog az álmodozás, de ha a fan-
táziád tévutakra vezet, abból akár
még baj is lehet, ezért nem árt még
egyszer végiggondolni, hogy mi az,
ami reális lehet és mi az, ami jobb.

MéRLeg - IX. 23. - X. 22.
Több olyan feladatot vállalsz be,
amelyekben gyors észjárásra van
szükség, ezért a héten szinte élve-
zed a kihívásokat.
SkORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Sok szép közös élményt élsz át egy
nagyon közelálló személlyel. Ezek
az élmények később meghatározói
lesznek életed egy szakaszának.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Anyagi ügyekben viták várhatók
nemcsak otthon, de még a munka-
helyeden is. Ne dönts elhamarko-
dottan, mert az is lehet, hogy csak
az információd kevés és hogy rosz-
szul tudsz néhány dolgot.

bAk - XII. 22. - I. 19.
Kissé eseménytelen hétnek nézel
elébe, ezért jobban teszed, ha leg-
alább hét végére szervezel magad-
nak egy kellemes baráti programot.

VíZöNTő - I. 20. - II. 18.
Ingerlékenyebb leszel és hamarabb
felkapod a vizet, ha valaki (főleg, ha
családtag) más véleményen van,
mint te. Még az is lehet, hogy azon-
nal nekitámadsz.

HALAk - II. 19. - III. 20.
Ha eddig kacérkodtál a gondolattal,
hogy megpályázol egy állást vagy
ösztöndíjat, akkor most eljött a te
időd. Vágj bele és a siker nem marad
el.

- Mit csinál a magyar futball-váloga-
tott, ha megnyerik a foci vb-t?

- Kikapcsolják a Playstation-t.
  

A 10 legidegesítőbb női kérdés 
a foci Eb alatt:
• Kik játszanak az izék ellen?
• Átkapcsolnál amíg megnézem 

a Szulejmánt?
• Te, a Messinek van felesége?
• Szerinted melyik csapatnak szebb 

a meze?
• Akinek nincs labdája, az miért fut?
• A hosszabbításra is kíváncsi vagy?
• Összesen hány félidő van?
• A németek miért rúgnak olyan 

erősen?
• Te, azért lassítják a képet, 

mert a Vitray már öreg?

Sajtótájékoztatót tartottak a dél-
komáromi Jókai mozi belső felújítá-
sával és digitalizálásával kapcsolat-
ban. A Jókai mozi külseje a városre-
habilitációs projektnek köszönhetően
már korábban megújult, azonban az
a pályázat nem biztosított lehetősé-
get arra, hogy a filmszínház belső
korszerűsítése is megtörténjen. A
mozi elavult vetítési technikával dol-
gozott, így a nézők nem tudták pre-
mieridőben megtekinteni a filmeket.
Dél-Komárom 2013-ban egy sikeres

pályázattal, amit az art mozik fejlesztésére írt ki az állam, 10 millió forintot nyert
erre a célra. – A Jókai filmszínház kulturális hidat képez Észak- és Dél-Ko-
márom között. A mozi nemcsak a filmnézés élményét nyújtja, hanem megha-
tározó közösségi helyszín is egy város életében. A fiatalok nyilván örülnek majd
annak, hogy 3D-ben és premieridőben tekinthetik meg a filmeket – mondta a
sajtótájékoztatón Czunyiné dr. Bertalan Judit.  Megújul a teljes fény- és hang-
technika, továbbá új belső burkolatot is kap a mozi. A régi retro érzésre csak
a teljes tisztításon áteső széksorok emlékeztetnek majd, amelyek cseréjét az
anyagi lehetőségek figyelembe vételével egy későbbi időpontban tervezzük.
Többször hangsúlyoztam, hogy a könyvtár és a mozi is egyfajta missziós te-
vékenységet lát el, hiszen a felvidéki magyarság itt nézheti anyanyelvén a fil-
meket – tette hozzá dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere. A Jókai
mozi így most egy időre bezárja kapuit, hogy március második felétől már egy
megújult belső térrel és korszerű, 21. századi vetítési technikával várja a filmek
szerelmeseit, valamint a színházszerető közönséget.

3d-ben is lehet majd filmet
nézni a Jókai moziban Gaudium vegyes kar

Humor

Dél-Komárom

Vigyázz, kanyar!!!
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M1

9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25
Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 14.00 Különleges men-
toalakulat  14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.25 Hír-
adó+ 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40
Ridikül  18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.25 Az eltakarítónő  film-
vígjáték 22.10 Az este 22.45 Híradó  23.10 Barangolások öt konti-
nensen 23.40 Történetek a nagyvilágból

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Caillou 17.10 Csűrcsavarosdi 17.30 Aprónép 17.40 Ri-
chard Scarry Teszvesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
19.10 Nils Holgersson 19.35 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45 Jamie
30 perces kajái 21.10 Heartland I 21.55 A következő! 22.50 Ridikül
23.35 Az A38 hajó színpadán: Az Uzgin Üver

DUNA

8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.05 Közbeszéd  9.30 Aka-
dálytalanul 10.00 A hegyi doktor 10.50 Megtörtént bűnügyek  12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.25 A világörökség kincsei.
14.45 Kincskereső kisködmön  15.05 Gyógyító természet  15.35 Uni-
verzum 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó
18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 Öz-
vegy és leánya 21.20 Hírek  21.30 Kontroll 23.20 Kultikon 23.35
Könyvajánló 23.45 Esperanza – Egy álomutazás Ném. film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.50 Asztrovilág 12.00 Tények 12.55 Walker, a texasi kopó 13.55
Shoppingkirálynők 14.55 Maricruz. 15.55 Családi titkok 16.55 Hal a
tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30 Édes élet Reality-
sorozat 21.40 Jóban-rosszban22.40 Grimm 23.40 Célkeresztben 

6.00 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 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
18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Ba-
rátok közt  21.50 Rendorakadémia 6 23.35 Refl ektor 23.55 Dollhouse

11.00 A gyanú árnyékában12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig. 14.00
A vihar 15.00 Szeretok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacso-
racsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00
Segítség, bajban vagyok! 21.00 Agymenők 21.30 Való világ 22.30 Ba-
rátok közt 23.00 RTL II-híradó 23.30 24 – A nyolcadik nap. 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei  15.30 Poirotnovellák: Az elveszett
bánya. Ang. krimi 16.35 Columbo: Két detektív, egy gyilkosság.17.40
Hír24 18.10 Jim szerint a világ  19.00 Hír24 19.35 Columbo: Régimódi
gyilkosság. Am. krimi 21.05 Dolmen – Rejtelmek szigete 23.05 Down-
ton Abbey . 

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek 9.30 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 10.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
11.25 Igazgyöngy 12.25 Szívek szállodája 13.20 CSI: A helyszínelők
14.20 CSI: A helyszínelok 15.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy 18.20
Káoszháza I19.15 Szerintünk a világ, 10. 19.20 Jóbarátok 19.50 Jóba-
rátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.15 Szerintünk a világ 21.20
CSI: New York-i helyszínelők 23.15 Zűrös szerelmek

7:00 Mix zóna 8:00 Francia kupameccs 10:00 Svéd jégkorong 12:00
Olasz focimagazin 12:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Velenje –
Hamburg 14:00 Coppa Italia 16:00 Botafogo - Deportivo Quito   Copa
Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong élő közv 21:25
Copa del Rey

STV :1
7.20 Medicopter 117 – Légi mentők 8.05 Hírek sporthírek 9.15 Gali-
leo 9.45 Hogyan működik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedo 12.00
Híradó 12.20 Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess fát! 14.05 Konyha-
titkaim 15.00 Őrült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Ho-
gyan működik? 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedo 19.00 Híradó
20.20 Szerelem a fjordoknál: Nők tengere Ném. film 21.50 Riporte-
rek 22.15 Sherlock Ang. krimi, 3/3. 23.50 Medicopter 117

STV :2
9.00 A szerencse csengettyűi 10.05 Lakáskultúra 10.30 Magyar ma-
gazin 11.00 Fókusz 11.50 Élő körkép 12.35 Zenés szórakoztató műsor
12.55 Slágerparádé 13.40 Három elbeszélés Zdena Grúberovával
14.45 Idősebbek klubja 15.15 Hallássérültek tévéklubja 15.55 Roma
magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50
Hírek magyar nyelven 18.00 Kölyökállatok a zoóból II. 18.25 Termé-
szetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.55 Hírek 20.00 Szuperfürge
állatok 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Hírek  22.00 Lámpa alatt

MARKÍZA

9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő 13.10 NCIS: Los Angeles
14.05 Monk 15.00 Egyrol a kettore 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 21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi –
meg egy kicsi 23.00 Egyről a kettőre 23.30 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ

7.15 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.50 Bírósági akták 9.55
Bírósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.55 Dr. Csont 13.50
Lépéselőnyben 14.50 CSI: Miami helyszínelők 15.45 Szójáték 16.20
Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jóban-
rosszban 19.00 Híradó, sport 20.10 Időjárás 20.20 Új panelházi tör-
ténetek 21.20 Hivatásosok 2014 22.25 Családi panzió  23.00 Halló
2014 23.40 Ha ciki, ha nem: kövér vagy

cSüTörTöK, február 6 SzombaT, február 8
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.30 Történetek a nagyvilágból
14.00 Különleges mentőalakulat 14.45 Rex felügyelő 15.35 A múlt
fogságában 16.25 Jövo-Időben 16.30 Híradó+ 16.45 XXII. Téli Olimpiai
Játékok Szocsi Megnyitó, élő 20.20 Híradó 20.55 Sport 21.05 Idojá-
rás21.15 Szerelmes üzenetek. Am. filmvígjáték 22.50 Az este 23.25
Híradó 23.40 Verssor az utcazajban 23.45 Orvlövészek célkeresztben

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Caillou 17.10 Csűrcsavarosdi 17.30 Aprónép 17.40 Ri-
chard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
19.05 Nils Holgersson 19.35 Lülü, a teknőc 20.00 Szeretettel Holly-
woodból 20.25 Heartland  21.15 Híradó 21.55 Az eltakarítóno. Angol
vígjáték 23.35 Kortárs

DUNA

8.35 Pannon expressz  9.05 Közbeszéd  9.35 Csellengők 10.00 Par-
tiumi barangoló Borút 10.20 A hegyi doktor 11.05 Özvegy és leánya,
12.00 Híradó 12.20 Időjárás 12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.30
Kincskereső kisködmön 14.55 Voyager 15.30 Univerzum - A fény ha-
tárai 16.30 Térkép 17.00 Capri 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.20 Hölgyek
öröme 21.15 Hírek 221.30 Good bye, Lenin! Német film 23.30 Kulti-
kon 23.50 Jelmezbál. Magyar 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 Shoppingkirálynők 14.55 Maricruz 15.55 Családi titkok,
100. 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.30
Édes élet  21.40 Jóban-rosszban 22.40 Atomtámadás  akciófilm

6.00 Jó reggelt, skacok!  7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.40 Refl
ektor 13.00 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 Dél királynoje  16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Ba-
rátok közt 21.50 A zöld íjász 22.50 Gyilkos elmék 23.50 Odaát  

7.10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00
ValóVilág 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok
16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul 19.00 ValóVilág 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Agy-
menok 21.30 ValóVilág 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30
Agatha Christie: Tükrökkel csinálták. Ang. krimi

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák 16.35 Co-
lumbo: Régimódi gyilkosság 17.40 Hír24 18.10 Jim szerint a világ
19.00 Hír24 19.35 Columbo: Melegházi dzsungel. 21.05 Párizsi hely-
színelők  22.05 Pusztító tornádó. Am. katasztrófafilm 23.55 Dallas

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba  8.30 Született detektívek  9.30 Erica vi-
lága  10.30 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
12.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  13.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok  16.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy. 18.20
Káoszháza 19.15 Szerintünk a világ, 12. 19.20 Jóbarátok  19.50 Jó-
barátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  20.50 Két pasi – meg egy
kicsi 21.15 Szerintünk a világ, 13. 21.25 A kalandor Am. akciófilm

7:00 Mix zóna 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00 Alpari Match Cup
10:00 Olasz focimagazin 10:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája Győri
Audi ETO – Buducnost 12:00 Coppa Italia 14:00 Copa del Rey 16:00
Svéd jégkorong 18:00 Mix zóna 19:00 Total Italian Football  19:30
Copa del Rey 19:55 Francia focimagazin 20:25 Francia focimeccs

STV :1
7.40 Medicopter 117 – Légi mentők 8.25 Hírek9.15 Galileo9.45 Ho-
gyan működik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Ügyintézés a hivatalokban 14.25 Riporterek
15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.25 Galileo 17.00 Téli olimpiai
játékok. Nyitóünnepség, élő 19.00 Híradó 20.20 Családi vetélkedő
21.30 A Rózsaszín Párduc közbelép 23.15 Senki sem tökéletes

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Narancsmese 9.00 Szuperfürge ál-
latok 9.50 Kölyökállatok a ZOO-ból  10.20 Roma magazin 10.50 Fó-
kusz 11.35 A tudomány spektruma 12.05 Élő körkép 12.40
Folklórmusor 13.25 Lámpa alatt  15.45 Illusztrációs biennále – Po-
zsony 2013 16.00 Szemtő szemben 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régi-
ókból 17.50 Hírek magyarul 17.55 Nemzetiségi hírek 18.05 Úton II.
18.40 Esti mese 19.00 Téli olimpia Nyitóünnepség, élő 20.00 Olim-
piai stúdió 20.10 Univerzum: Villámlás 21.05 Família 21.30 Mozim-
agazin 22.00 Panelsztori Csehszlov. film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő 12.10
Cobra 11. 13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk – Flúgos nyomozó
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 20.00
Sporthírek 20.30 Elhurcolva akciófilm 22.35 Trust. Am. thriller

JOJ

6.55 Topsztár 7.15 Krimihíradó 7.50 Új panelházi történetek 8.50 Bí-
rósági akták 9.55 Bírósági akták 10.50 Igen, fonök! 12.00 Híradó
12.55 Dr. Csont  13.50 Lépéselonyben 14.50 CSI: Miami helyszínelok
15.50 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták
18.00 A klán – Jóbanrosszban 19.00 Híradó 20.20 Csalafinta szoba-
lányok  22.20 Rocky Balboa Am film

PénTeK, február 7
M1

5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Családbarát hétvége
9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.00 Kerékpártúra 10.30 Téli olim-
pia 2014 12.01 Hírek 12.05 Szabadság tér 89 12.50 Kortárs 13.25
Két duci hölgy 14.00 A világ madárszemmel 14.55 Téli olimpia 2014
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó este
20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 A dal 2014. Eurovíziós dalvá-
lasztó show-műsor 22.30 Kiképzőtábor akciófi lm

M2

6.00 Rajzfi lmek  17.05 Lóti és Futi 17.10 Maja, a méhecske 17.35 Ca-
illou  17.45 A Mézga család 18.10 Aprónép 18.15 Esti mese 19.15 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 19.45 Lülü, a teknoc
20.00 Híradó, sporthírek 20.45 Téli olimpia 2014 22.45 Szerelmes
üzenetek. Am. fi lmvígjáték

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum
9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték 11.00
Sírjaik hol domborulnak 11.30 Kapásjelző 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.15
Csodabogár 12.40 Ízőrzők. Zengővárkony 13.15 Robbie, a fóka 14.05
Éjjel-nappal dzsessz. Am. film 15.30 Önök kérték  16.25 A múmia köz-
beszól. Magyar film 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.25 Időjárás
18.30 Életképek 19.10 Fölszállott a páva – válogatófilm 19.55 Futótűz
20.40 Hogy volt?! Moór Mariannát köszöntjük 21.35 A fekete tulipán
Francia fi lm 23.25 Dunasport 23.40 Petrovics Emil: C’est la guerre

6.25 TV2-matiné 10.05 Asztrovilág 11.10 Norbi Update – Az egész-
ség iskolája 11.40 Állatőrség 12.10 Babavilág 12.40 13-as raktár
13.40 Édes élet 16.00 Családi titkok 16.55 Irigy Hónaljmirigy 18.00
Tények 19.00 Magánnyomozók 20.00 Tök állat Am. vígjáték 21.45
Cápa 3. Am. katasztrófafi lm 23.50 Prérifarkasblues Am. vígjáték

6.50 Kölyökklub 9.10 Max Steel 9.35 Mint a mesében 10.25 Ízes élet
– Mautner Zsófival 10.45 21. század – A legendák velünk élnek 11.20
Házon kívül 11.50 À la car 12.25 4 ütem 13.05 Kőgazdagok 14.05 Jó-
barátok  14.35 Észak és Dél 16.30 Tökéletes célpont 17.35 A nagy
svindli 18.30 RTL-híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 A Gyűrűk Ura: A ki-
rály visszatér Am. kalandfi lm 23.30 Kútfejek. Magy. akcióvígjáték

9.10 Ezel  11.15 Alex és Emma – Regény az életünk. Amerikai vígjá-
ték 13.00 Danielle Steel: Biztos kikötő 15.00 Tru Calling – Az őrangyal
16.00 Behajtók 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok 18.00 CSI:
Miami helyszínelők 19.00 Való világ 20.00 Még zöldebb a szomszéd
nője. Amerikai vígjáték 22.00 Való világ 23.00 Gagyi lovag vígjáték 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00
Álomcsapat. Am. vígjáték 15.10 A nagy átverés. Fr. vígjáték 17.00 A
Vatikán ügynöke, 5. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  19.00 Hír 24
19.20 Miss Marple: Királyok és kalandorok 21.20 Újabb rendorsztori.
Hongkonkalandorok 23.45 Pusztító tornádó. Am. katasztrófafilm

VIASAT

7.30 Őrjítő szenvedélyek 8.10 A vörös Pimpernel  10.20 Káoszháza
10.50 Káoszháza 11.20 Káoszháza  11.50 Káoszháza12.20 Két pasi –
megy egy kocsi I 13.20 Doktor House  15.20 Beethoven 3. Am. víg-
játék 17.20 Rocky és Bakacsin kalandjai vígjáték 19.05 Austin Powers
– Arany szerszám vígjáték 20.55 Szerintünk a világ 21.00 Sztárom a
párom vígjáték 23.30 A horoszkópgyilkosságok thriller

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin8:30 Francia focimagazin 9:00
Total Italian Football  9:30 Motormagazin 10:00 Botafogo - Deportivo
Quito   Copa Libertadores 12:00 Francia focimagazin 12:30 Copa del
Rey 13:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Petrohrad – Celje élő közv
14:50 Női kézilabda Bajnokok Ligája Larvik – Győr 16:25 Férfi kézilabda
Bajnokok Ligája Thun – Barcelona élő közv 18:10 Olasz foci élő közv
20:00 Total Italian Football  20:30 Motormagazin 20:40 Olasz foci

STV :1
6.55 Rajzfilmek 8.25 Fidlibum 8.55 A nagynéni  9.50 Arabela vissza-
tér, 17. 10.20 Berlin, Berlin, 26. 11.20 Családi vetélkedő – extra  13.00
Postaláda  14.00 Elisa di Rivombrosa 15.35 A Rózsaszín Párduc köz-
belép krimivígjáték 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25
Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.25 Postaláda 21.30 Igaz történetek
Katka Brychtovával 22.00 Lázadók országa

STV :2
7.20 Élő körkép 8.40 Úton 9.15 Olimpiai stúdió 9.55 Hódeszka (férfi
ak) 10.30 Olimpiai stúdió 10.55 Sífutás, női 15 km-es, élő 12.00 Olim-
piai stúdió 12.05 Téli olimpiai játékok. Nyitóünnepség, felv. 12.55
Olimpiai stúdió 13.05 Tenisz. FED-kupa, élő 13.15 Gyorskorcsolya,
férfi 5000 m, élő 15.15 Olimpiai stúdió 15.25 Sílövészet, férfiak, 10
km sprint, élő 17.00 Olimpiai stúdió 17.15 Műkorcsolya – csapatver-
seny, élő 20.00 Szabadstílusú sí, női mogul, felv. 21.05 Szánkó, férfi
egyes, felv. 22.00 Olimpiai stúdió 22.20 Kánikula Osztr. filmdráma

MARKÍZA

7.35 Tom és Jerry 7.50 Kung-fu Panda 8.15 Madagaszkár pingvinei
8.40 Madeline Am.–fr. vígjáték 10.15 Két csaj a csőd szélén 10.45
Két férfi – meg egy kicsi  11.10 Már megint bérgyilkos a szomszédom
vígjáték 13.00 Elhurcolva akciófilm 15.05 Szabadság, szerelem Am.-
filmvígjáték 17.20 Orkán 18.00 Aranyos feleségek 19.00 Híradó,
sport 20.15 Időjárás 20.30 Másnaposok vígjáték 22.40 Vonat thriller

JOJ

6.45 Topsztár 7.10 Én kicsi pónim 7.40 Max Steel 8.05 Kacsamesék
9.05 A kis sellő 3. Am. anim. film 10.40 Csalafinta szobalányok 12.40
Krokodil Dundee Los Angelesben vígjáték 14.45 27 idegen igen víg-
játék 17.30 A helyes ár 18.00 Hivatásosok 19.00 Híradó, sport 20.10
Időjárás 20.20 Kémlelonyílás 21.20 A nemzet aranya kalandfilm

vaSárnaP, február 9
M1

8.00 Híradó 8.10 Téli olimpia 2014 10.05 Hét szentség 10.20
Katolikus krónika 11.00 Római katolikus szentmise 12.01 Hír-
adó 12.05 Evangélikus magazin 12.30 Baptista ifjúsági
musor 12.45 A világörökség kincsei.  13.05 Hétköznapi ki-
futó 13.35 Téli olimpia 2014 15.05 Sárkányok háborúja
16.55 Örök átutazó Ákos: Karcolatok 20 17.55 A lényeg
18.30 Téli olimpia 2014 19.30 Híradó 20.05  20.20 Casanova
22.20 Ismerős játékok Am.–ném. fi lm 23.55 A némafilmes
Fr. film

M2

6.05 Rajzfilmek 16.10 Lóti és Futi Magy. rajzfi lm 16.15 Az
öreg bánya titka 16.50 Maja, a méhecske 17.15 Caillou  17.20
A Mézga család különös kalandjai 17.45 Rejtélyek Tesz-vesz
városban II., 23. 18.20 Esti mese 19.15 Nils Holgersson 19.45
Lülü, a teknőc 20.00 Híradó, sport 20.45 Téli olimpia 2014
22.45 Sárkányok háborúja. Am.–cseh kalandfi lm

DUNA

8.10 A nap vendége Beer Miklós püspök 8.20 Nemzeti nagy-
vizit 8.45 Rome Reports  9.10 Törzsasztal 10.05 Nyelvőrző
10.35 Lyukasóra 11.00 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék
12.00 Híradó 12.10 Ízorzok 12.45 Tavaszi zápor Magyar film
13.50 Hazajáró 14.20 Szerelmes földrajz 14.50 Hogy volt?!
Moór Mariannát köszöntjük 15.50 Két félidő a pokolban Ma-
gyar fi lm 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Életképek
19.10 Önök kérték 20.05 Különös házasság  21.35 Vihar. Ma-
gyar film 23.15 Dunasport 23.35 Heti hírmondó

6.25 TV2-matiné 10.05 Asztrovilág 11.10 Stílusvadász 11.40
Stahl konyhája 12.15 Több mint TestŐr 12.40 Édes élet
16.00 Családi titkok 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények
19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.45 Halálosabb iramban.
Am.–ném. akciófi lm

6.40 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.50 Egészségkalauz 10.30
Teleshop 11.25 Kalandor 11.50 Havazin 12.20 A Muzsika tv
13.00 Glee – Sztárok leszünk! 14.05 Fiú a Marsról  16.15 Szu-
perzsaru 18.30 RTL-híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Salt
ügynök akciófilm 21.45 Vesztesek bosszúja 23.45 Portré

11.05 Még zöldebb a szomszéd nője 13.00 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok14.00 Segítség, bajban vagyok!  19.00
Való világ, 24. 22.00 Heti hetes, 60. 23.00 Metró. Fr. krimi 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 David Suchet az Orient expresszen. 14.35
Álomcsapat 16.50 Született férjek 18.00 Murdoch nyo-
mozó rejtélyei 19.00 Hír 24 19.20 Poirot 21.20 A betola-
kodó  23.15 Újabb rendőrsztori.

VIASAT

7.00 Káoszháza  7.30 Káoszháza 8.05 Káoszháza II., 43. (ism.)

8.35 Káoszháza II., 44. (ism.) 9.05 Doktor House (ism.) 10.00
Doktor House VI., 130. (ism.) 11.00 A nagy házalakítás IX.,
32. 12.00 A nagy házalakítás IX., 32. 13.00 Élet vagy halál.
Ol.– fr.–sp.-ném. western 15.20 Rocky és Bakacsin kalandjai.
Am.– ném. vígjáték (ism.) 17.10 Austin Powers – Arany szer-
szám. Am. vígjáték (ism.) 19.00 Álomépítők extra, 1. 20.00
CSI: helyszínelők XIII., 291. 21.00 CSI: New York-i helyszínelők
IX., 190. 22.00 Álomcsapda. Am.– kanad.–ausztrál thriller

7:00 Total Italian Football  7:30 Francia focimagazin 8:00
Copa del Rey 8:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája PSG  - Me-
talurg Skopje 10:00 Francia foci 11:55 Olasz focimagazin
12:25 Olasz focimeccs élő közv 14:25 Total Italian Football
14:55 Olasz focimeccs élő közv 16:55 Férfi kézilabda Bajno-
kok Ligája Koppenhága – Kiel élő közv 18:45 Motormagazin
18:55 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Neckar Loewen –
Veszprém élő közv 20:40 Olasz focimeccs élő közv

STV :1
7.05 Rajzfi lmsorozatok 8.40 Csodamuterem 9.10 Megaagy.
Magazin 9.35 Autószalon 10.10 Bolygónk, a Föld 11.05 Szlo-
vákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva
tizenketto 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.35 Poirot
karácsonya Ang. krimi 15.25 Titkos vár a Kárpátokban Cseh
filmparódia 17.05 Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek 20.25 Sétány 21.20 Casanova Ang. filmvígjáték
22.50 Poirot karácsonya Ang. krimi

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 7.55 Férfi műlesiklás 10.10 Hódeszka, női
lejtő stílus 1. 10.30 Hódeszka, női lejtő stílus 2. 11.15 Olimpiai
stúdió 11.20 Sífutás – férfi 30 km-es síatlon, élő 12.35 Olim-
piai stúdió 12.45 Alpesi sí, férfi lesiklás 12.55 Tenisz. FED-
kupa 13.00 Gyorskorcsolya – női 3000 m, élő 14.45 Olimpiai
stúdió 15.25 Sílövészet – női 7,5 km sprint 17.00 Olimpiai
stúdió 17.10 Műkorcsolya – csapatverseny, élő 19.00 Olimpiai
stúdió 19.05 Síugrás – férfi normálsánc, élő 20.00 Gyors-
korcsolya – női 3000 m, felv. 21.10 Szánkó – férfi egyes, 4.
futam, felv. 22.10 Olimpiai stúdió 22.30 Elakadás. Cseh fil lm

MARKÍZA

7.55 Kungfupanda 8.20 Madagaszkár pingvinei, 16/10. 8.40
Kis nagy színész Am. vígjáték 10.30 Szabadság, szerelem.
Am.–ang. fi lmvígjáték (ism.) 12.35 Mindenem a tánc 15.05
Veszélyes albérlő  16.50 Charlie angyalai 2.: Teljes gázzal
Am. akcióvígjáték 19.00 Híradó, sport 20.30 Zöld lámpás
Am. kalandfi lm 22.40 Legenda vagyok Am. thriller

JOJ

7.25 Tarzan legendája. Am. anim. sor. 8.20 Kacsamesék
9.20 Beépített főnök, főnök 9/3–4. 11.20 27 idegen igen
Am. vígjáték (ism.) 13.50 A kincs őrzői Ném. kalandfilm
16.00 Roky Balboa Am. film (ism.) 18.20 Lakáskultúra
19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Az utolsó dal Am. vígjáték 22.45 Fekete hattyú Am.
thriller

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

2014. február 1-jén ünnepelte 80. születésnapját 

Vendégh Karolína 
Nagykeszin.

Sok szeretettel köszöntjük és jó
egészséget kívánunk: fia Karcsi élet-
társával  Erikával, lányai Piroska és

Ibolya, veje Feri, unokái: Feri,
Zsani, Mónika élettársával Petivel,
Robi és Marek.

Február 9-én ünnepli 
70. születésnapját 

Benkoczki Julianna
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
férje Ferenc, fiai Tihamér és Péter,

menyei Erika és Klaudia, unokái:
Nikolasz, Péter és Vanessa.

„Elmúltak az évek, 70 éves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságot és a szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.”

„Drága kisfiunk, kívánunk Neked mosolyt és csillagot.
A nap minden percében békés pillanatot.
Nyugalmat, örömet, sok-sok szeretetet!
Születésnapodra szívednek ünnepet! Isten éltessen!

Február 5-én ünnepli 5. születésnapját 

Nagy Bianka 
Szentpéteren. 

Sok szeretettel 
köszöntik őt: 

szülei, nagyszülei, 
keresztszülei, 
dédszülei és 

unokatestvére 
Ferenc Dávid.

Február 3-án ünnepli 
4. születésnapját

Pinke Árpád Péter
Komáromban.

E csodálatos ünnep alkalmából
szívből köszönti őt: édesanyja,
édesapja, Perbetéről  nagyma-

mája, keresztszülei és uno-
katestvérei Zolika, Andika
és Zsófika.

Február 3-án ünnepli 
4. születésnapját 

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“

Kršteňanská Lilian 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik: 

anya, apa, mama és papa
Komáromból. 

„Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. 
Od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky.“

9. februára oslavujú meniny otec a syn 

Zdenko Kršteňanský 
a mladší Zdenko Kršteňanský.
Prajeme im všetko najlepšie 
a veľa radosti: 
mama, otec, babička 
a dedo z Komárna.

Jack Nicholson még mindig menő
Jack Nicholson, a legenda, aki most ismét bizo-

nyította: nemcsak a húszéveseké a világ. Mit nekünk
selfie-királynők, mit nekünk, szelfiző Obama, amikor
itt van Jack Nicholson. A 76 éves sztár nyilván meg-
nézte Kim Kardashian oktatófilmjét arról, hogyan ké-
szíts tökéletes önfotót. Az Oscar-díjas szívtipró
ugyanis profi módjára hozza az önfotók kötelező csü-
csörítős szájtartását egy fiatal, szőke hölgy társasá-
gában a Buzzfeed birtokába jutott fotón.  Ez az Mr. Ni-
cholson, így kell ezt csinálni! 

felesége kedvéért 
teszi mindezt

Natalie Portman férje felesége kedvéért most felveszi a
zsidó vallást. A 36 éves balettkoreográfus férj, Benjamin
Millepied, egy izraeli újságnak mesélte el mindezt szer-
dán. „Remélem, hogy nemsokára zsidó vallású lehetek –
a feleségem miatt ez nagyon fontos nekem” – mondta. A
francia férfi és a  Fekete hattyú Oscar-díjas, izraeli szü-
letésű  színésznője a film forgatásán ismerték meg egy-
mást, és tavaly házasodtak össze zsidó ceremónia ke-
retében, Kaliforniában. A pár jelenleg Izraelben tartóz-
kodik 2 és fél éves fiával, Alephfel. Millepied nagyon
megszerette az országot, és felesége családját is job-
ban meg akarja ismerni most, hogy Natalie-t a munkája
is odaköti.  Portman rendezőként forgatja le első film-
jét (A szerelem és sötétség története) Amos Oz izra-
eli író könyve alapján.



Régi ár              Új ár

Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €

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

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

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!

Könyvajánlatunk



Kosárlabda
SPORT

MBK Rieker Com-therm – Léva
120:68 (31:15, 36:19, 27:17, 26:17

Pontszerzők: Kovačevič 23, McEl-
rath Hall 21, Šoška 20, Myles 15,
Bilič, Joyner és Szabó 10-10, Stoja-
nov 5, Marchyn és Maslík 3-3 – Lock-
hart 16, Klein 15.

Ez a találkozó nagy valószínűség-
gel nem nagyon illett bele a Slovak
Sport TV program-struktúrájába, de
mindez csak a mérkőzés alatt derült
ki. Aki drámai mérkőzést várt, és te-
kintettel a két csapat többéves rivali-
zálására joggal, az most csak a fejét
csóválta. Szinte mondhatni, a két
csapat nem is volt egy súlycsoport-
ban. A vendégek, bár tudatában vol-
tak hátrányos helyzetüknek, már ami
a tabellahelyezésüket illeti, mégis
egyenrangú ellenfélként vették fel a
versenyt. Elkezdődött egy adok-
kapok, ami hosszú távon nem volt ki-
fizetődő a számukra. Még a második
negyedben sem látták értelmét a
szorosabb védekezésnek, így a fél-
időben már akár végeredménynek is
elfogadható 67:34 világított az ered-
ményjelzőn. A második félidőben
ugyan némileg feljavult a vendégek
játéka, Vagy legalább is a hazaiak
már nem olyan intenzitással szórták
a pontokat, mint az első játékrész-
ben. Így is azonban rekordgyőzelmet
arattak, amely a sokéves statiszti-
kákban is előkelő helyet foglal el. Per-
sze, a vendégek gyenge játéka
mellett, a szenzációs győzelemhez
szükség volt a hazaiak nyugodt,
remek játékára is. Mi sem természe-
tesebb, a hazai közönség igencsak
élvezte a mérkőzést, a piros-fehérek
helyenként briliáns játékát. 

További eredmények: Handlová –
Svit 68:65, Nitra – Sp. N. Ves 89:75,
B. Bystrica – Inter 86:94. Prievidza –
szabadnapos volt. 

B. Bystrcica – MBK Rieker Com-
therm 100:96 – hossz. után (18:25,
23:16,17:25,28:20-14:10)

Pontszerzők: Lowe 29, Vasilič 17
– Kovačevič 21, Joyner 19, Myles 17,
Bilič 12, McElrath Hall 11, Stojanov 9,
Szabó 5, Šoška 2

Annak ellenére, hogy már a talál-
kozó 5. percében a bírók harmadik
személyi hibáját jelezték McElrath-
nak, a komáromi csapat nem játszott
rosszul. Sőt, mondhatni, játékának
nem voltak hiányosságai. Remekül
védekezett, de támadásokban is biz-
tos kézzel szórták a kosarakat. Az
első negyed eredménye teljes mér-
tékben megfelelt a játék képének, és
nagyon úgy látszott, hogy a komá-
romi csapat kezdi lerakni egy újabb
győzelmének alapjait. A második ne-
gyed eleje azonban nem sikerült el-
képzeléseik szerint, hiszen a hazaiak
zsinórban szereztek kilenc pontot, és
a találkozó 14. percében először
megszerezték a vezetést 27:25
arányban. Aztán a komáromiak újra
magukra találtak, és félidőben már
41:41 volt az eredmény. A harmadik
harmad is jól sikerült a vendégek
szempontjából, mert az „utolsó ka-
nyarban” 58:66 volt az állás. Leg-
alább is sokáig úgy látszott, hogy ez
lesz az utolsó kanyar, de a mérkőzés
játékvezetői másként képzeltél el
„vendégszereplésüket – vendégsé-
güket” Besztercebányán. Az utolsó
negyed elején még a vendégek ve-
zettek tizenegy pontos előnnyel, de a
mérkőzés játékvezetői még tartogat-
tak néhány meglepetést a komáro-
miak számára. Joyner és Šoška is
begyűjtötték ötödik személyi hibáju-
kat, és Rón edzőnek más lehetősége
nem lévén, a kispadról volt kénytelen
feltölteni a csapatot. Ez sem lett volna
azonban baj, de… Öt másodperccel
a találkozó rendes játékidejének le-
járta előtt, 86:86 állásnál a piros-fe-

hérek támadtak, a hazai kosár alatt
azonban a védők szabálytalankod-
tak, a síp, persze néma maradt.
Ennek ellenére a komáromi játéko-
sok visszaszerezték a labdát, de
újabb durva szabálytalanság követ-
kezett hazai részről, ami szintén nem
lett megtorolva. Ekkor már teljesen
nyilvánvalóvá vált, hogy a komáromi
csapat semmilyen körülmények kö-
zött nem győzhet Besztercebányán.
Elképzelni is rossz, mi várhat még
bennünket ebben az idényben. Ami
viszont pozitív megállapítás, hogy a
komáromi szurkolók egy maroknyi
csoportja végig nagyszerűen buzdí-
totta csapatát, a nézőtéren minden-
képpen komáromi győzelem
született.

További eredmények: Svit – Inter
67:70, Levice – Prievidza 73:61, Sp.

N. Ves – Handlová 62:64. Nitra – sza-
badnapos volt. 

A tabella állása:
1. Inter 27 22 5 2310:1996 49
2. Nitra 26 19 7 2226:1992 45
3. Prievidza 26 18 8 1981:1822 44
4. MBK Rieker 26 16 10 2258:2061 42
5. Svit 27 15 12 2289:2186 42
6. B. Bystrica 27 11 16 2261:2280 38
7. Handlová 26 11 15 1882:1985 37
8. Levice 27 5 22 2028:2383 32
9. Sp.N.Ves 26 2 24 1775:2305 28

Ezen a héten ismét két mérkő-
zést vívnak meg a komáromi
piros-fehérek. Szerdán a listave-
zető pozsonyi Inter csapatát látják
vendégül, majd szombaton, egy
szintén létfontosságú mérkőzésre
utaznak a Tátra-aljai Svitbe.

Botrányos játékvezetés Besztercebányán

Megjelent az MBK Rieker Com-therm színes, 
nagyon ízléses, 2014-es falinaptára. 

A szurkolók és gyűjtők szerdán 17 órától, majd mérkőzés után 
vásárolhatják meg a Komáromi Városi Sportcsarnok halljában. 

Ára: 5 €

A múlt hétfői TV-s mérkőzésen a lévaiak nem bizonyultak jó hagyo-
mányőrzőknek, és bizony „becsülettel rászolgáltak” a vereségre,
amely még talán így is hízelgő volt a számukra. És hogy bizonyítékát
nyújtsák a bajnokság rapszodikus hullámzásának, szombaton hazai
csarnokban, aránylag simán legyőzték a harmadik helyen álló privigyei
bányászokat (!?) A duplázás viszont nem sikerült a komáromi legény-
ségnek, amely ugyan esélyesként utazott Besztercebányára, de hosz-
szabbítás után szoros vereséget szenvedett. Természetesen, a hazaiak
győzelmükkel nem okoztak „bomba meglepetést”, hiszen főleg hazai
csarnokban képesek bárkit legyőzni, de… Ami ezen a találkozón tör-
tént, arról szinte az egész idényben lehetne cikkezni, de már minek?
Igen, a játékvezetés!

Szabó Péter (fehérben) keményen megküzdött a hórihorgas lévai védőkkel,
és a mérkőzésen tíz pontot szerzett csapatának Fotó: Molnár Mónika 



Acsallóközaranyosi Kóczán Mór Sportköz-
pontban rendezték meg a KFC szervezésé-

ben az egykori KFC játékos, később edző, Cza-
nik Károly emlékére kiírt Emléktornát U11 csa-
patok számára. A szervezők nyolc csapatot hív-
tak meg a tornára, amelyet az FC Tatabánya
részvétele emelt nemzetközi rangra. 

A KFC, mint rendező klub, két csapattal vágott
neki a küzdelemsorozatnak, így valamennyi kor-
osztályos játékosának játéklehetőséget biztosított.
Az egyik csapatot Uzola István, a másikat Szakács
Róbert edző vezette, csapataik végül a 6. és 7. he-
lyen fejezték be a versenyt. A legkiegyensúlyozot-
tabb teljesítményt az FC Tatabánya csapata nyúj-
totta, amely ugyan első mérkőzését elveszítette a
lelkes KFC I. ellenében, de aztán a döntőig mene-
telt, amelyet végül meg is nyert. Le kell szögezni,
hogy a bányászváros csapata teljesen megérde-
melten lett a torna győztese. 

A nagyszerűen megrendezett emlékverseny kap-
csán még említést érdemel Szüllő Béla vezetőségi
tag, és Lévai Tibor játékvezető teljesítménye is. Ők,
a 18 mérkőzéses, hét órán át tartó „maratoni” prog-
ramot, profikat megszégyenítő stílusban csinálták
végig a mikrofonnál, illetve a pályán, valamennyi
résztvevő legnagyobb megelégedettségére. Egyéb-
ként új hír, hogy a múlt keddi KFC közgyűlésen
Szüllő Bélát a KFC alelnökévé választotta meg a
tagság, a már korábban funkciójáról lemondó Židek
Miroslav helyébe.

A torna eredményei:
KFC I. – Tatabánya 2:0 – Csomor, Hanáček
Galánta – Somorja 0:0
KFC II. – FK 2007 Dunaszerdahely 2:1 – Czikora

2, ill. Szőgyi
Nagymegyer – Vágsellye 0:0
KFC I. – Somorja 0:2 – Varga, Urban 
Galánta – Tatabánya 1:2 – Sologai, ill. Márton,

Batics
KFC II. – Vágsellye 0:1 – Chvíľa 
Nagymegyer – FK 2007 Dunaszerdahely 0:3 –

Szőgyi 2, Pongrácz 
KFC I. – Galánta 0:1 – Sologai
Somorja – Tatabánya 0:0

KFC II. – Nagymegyer 1:1 – Kmeťo, ill. Horváth
Vágsellye – FK 2007 Dunaszerdahely 0:2 – Sző-

gyi, Magyarics 
Elődöntők:
Vágsellye – FK 2007 Dunaszerdahely 0:0 – bün-

tetőkkel Vágsellye jutott a döntőbe 
Tatabánya – Somorja 0:0 – büntetőkkel Tatabá-

nya a jutott a döntőbe
A 7.-8. helyért: 
KFC I. – Nagymegyer 5:1 – Pati Nagy, Csomor,

Hanáček, Beke, Gál, ill. Simon
Az 5.-6. helyért: 
KFC II. – Galánta 1:4 – Kmeťo, ill. Klobučník 2,

Varga, Sologai

A 3.-4. helyért:   
Somorja – FK 2007 Dunaszerdahely 1:0 – Varga 
Döntő:
Tatabánya – Vágsellye 4:1 – Letenyei 2, Horváth,

Házenfratr, ill. Rojka 
A torna végeredménye: 1. Tatabánya 2. Vág-

sellye 3. Somorja 4. FK 2007 Dunaszerdahely 5.
Galánta 6. KFC II. 7. KFC I. 8. Nagymegyer 

A torna legjobb kapusa: Horváth Attila (So-
morja)

A torna gólkirálya: Szőgyi Erik (FK 2007 Duna-
szerdahely)

A torna legjobb játékosa: David Kmeťo (KFC II.)                                                                  
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Labdarúgás Kézilabda

Tisztelgés Czanik Károly emléke előtt

• • •

AKomáromi Városi Sportcsar-
nokban is rendezett egy tornát

a KFC, ott az U9-es csapat és ven-
dégei mérték össze erejüket. A tor-
nát Anton Marek polgármester nyi-
totta meg, ami még nagyobb ran-
got kölcsönzött a sportrendez-
vénynek.

Szüllő Béla a mikrofonnál, mellette Horváth István,
a Kóczán Mór Sportközpont vezetője és Lévai Tibor
játékvezető 

A KFC csapatai, hátsó sorban balról jobbra: Szakács Róbert – edző, Baráth György – klubelnök, ifj. Cza-
nik Károly és Božena Czaniková – Czanik Károly gyermekei, Uzola István – edző, és persze a sok ügyes
tehetség…

Az ezüstérmes KFC U9 csapata edzőikkel, id. és ifj. Nagy Jenővel 

A KFC U9 eredményei:
KFC – Párkány 4:1 – Fekete 2, Konc, Fonód
KFC – Nagymegyer 4:0 – Jokel 2, Mažár, Fonód
KFC – FK 2007 Dunaszerdahely 0:2
KFC – Érsekújvár 3:2 – Konc, Kutak, Fonód 
KFC – Vágsellye 2:3 – Jokel, Fonód
A torna végeredménye:
1. FK 2007 Dunaszerdahely 2. KFC 3. Vágsellye 4. Érsekúj-

vár 5. Nagymegyer 6. Párkány   

Bármilyen hosszúra is tolódott ki a téli szü-
net a kézilabda bajnokságokban, I. ligás

női csapataink nem tétlenkednek, és javában
készülnek a tavaszi idény március 1.-i nyitá-
nyára. Több nemzetközi tornán vesznek részt,
de barátságos felkészülési mérkőzések egész
sorát is abszolválják a kezdésig. 

NASZVAD/ÍMELy

Miškovič György edző vezetése alatt eddig négy
barátságos mérkőzésen volt túl az őszi bajnok, de
az elmúlt hétvégén, a Szekszárdon megrende-
zett hagyományos Kárpátia Kupán ezek száma
már közben megduplázódott. Ezen a nemzetközi
megmérettetésen a II. ligában szereplő gútai csa-
pat is részt vett, az ott elért eredményekről és a
torna végkimeneteléről jövő heti számunkban ol-
vashatnak tudósítást. Február 8-án Mocsonokon
vesz részt egy tornán a naszvadi csapat, majd
szerdán, február 12-én 17.30 órai kezdettel hazai
csarnokban mérkőzik meg a szlovák női kadett vá-
logatottal, amely a Vlahy Jenő Sportközpontban
tartja majd téli edzőtáborozását. A bajnokság
megkezdése előtt még a bánovcei csarnokban
vesz részt egy nagyszabású tornán Miškovič
György csapata, ezután már csak hazai csarnok-
ban készülnek a Sereď elleni első bajnokira, ame-
lyen vendégként lépnek pályára.

„A csapatban nem tervezünk semmilyen válto-
zásokat, tehát ugyanaz a csapat kezdi meg a ta-
vaszi idényt, amely az ősz folyamán a tabella é-
lére dolgozta fel magát. És hogy milyen célokkal
vágunk neki a tavaszi idénynek? Tudom, nagyok
az elvárások a listavezetővel szemben, de azért
én a realitások talaján szeretnék mozogni, így azt
mondom, hogy a bajnoki tabella első négy helyé-
nek bármelyikével elégedett leszek. Bízom benne,
hogy a sérülések elkerülnek bennünket és nyu-
godt környezetben tudjuk majd befejezni a baj-
nokságot” – mondta el lapunknak a naszvadiak
mestere. Arra a kérdésünkre, vajon a bajnoki cím
megszerzése és az azzal járó rajtolási lehetőség
a nemzetközi ligában milyen lehetőséggel párosul
Naszvadon? – a következő választ kaptuk: „Erre
szinte semmilyen esélyünk nincs, ahhoz valami-
lyen csodának kellene történnie, hogy mi rajtol-
hassunk a nemzetközi ligában, nekünk erre nin-

csenek meg az anyagi feltételeink. Ha a lányok
mégis kiharcolnák a bajnoki címet, aminek nagyon
örülnénk, a nemzetközi ligában való szereplés le-
hetőségét kénytelenek lennénk átengedni olyan
ellenfelünknek, amely jobb anyagi háttérrel ren-
delkezik. Mi, elsődleges feladatunknak most a há-
lás és végsőkig kitartó közönségünk kiszolgálását
tartjuk, ebben biztosan nem okozunk csalódást” –
mondta el Miškovič György.  

A tavaszi első fordulóban a sereghajtó Se-
reď látja vendégül a listavezetőt, az első mér-
kőzésen 27:15 arányú naszvadi győzelem szü-
letett.  

CSALLóKöZARANyOS

A tavaszt hatodik helyen váró csallóközaranyosi
csapat aránylag nyugodt hangulatban készül a
tavaszi nyitányra. Ahogy Pint János klubelnök la-
punknak elmondta, minden hétre tudtak legalább

egy mérkőzést biztosítani a csapatnak, az elmúlt
hétvégén éppen egy torna zajlott a Kóczán Mór
Sportközpontban, amelynek eredményeiről és le-
folyásáról szintén jövő heti számunkban olvas-
hatnak majd tudósítást. Így a bajnokság kezdetéig
még több mérkőzést játszanak hazai, de ma-
gyarországi csapatokkal is egyaránt. „Célunk nem
változik, az első hatban szeretnénk végezni. Je-
lenleg a hatodik helyen állunk, elméletileg még
van lehetőségünk az ötödik hely megszerzésére
is, de a többiek már úgy elmentek pontokban,
hogy nem lenne reális magasabb célok kitűzése.
Abban viszont biztos vagyok, hogy Peter Talár
edző úgy felkészíti csapatunkat, hogy a kitűzött
hatodik helyet mindenképpen megszerezzük. Ami
a játékos-mozgást illeti, egy nyitrai játékos jelent-
kezett próbajátékra, ellenben senki nem készül el-
hagyni csapatunkat. Dohnanec Pažúr Evelin játé-
kára még nem számíthatunk a tavasz folyamán,
de Svec Somogyi Réka is térdfájdalmakra pa-
naszkodik, várjuk az orvosi vizsgálat eredményét”
– mondta el lapunknak a klubelnök.   

A tavaszi nyitányon a 10. helyen telelő Tren-
csén otthonába utaznak a csallóköziek, az első
mérkőzésen a trencséniek diadalmaskodtak
25:23 arányban, most az aranyosi lányok na-
gyon szeretnének visszavágni. 

Emlékeztetőül nézzük a tabella állását a ta-
vaszi rajt előtt:

1. Naszvad/Ímely 11 9 1 1 301:257 19
2. Michalovce jun. 11 8 0 3 359:270 16
3. Inter 10 7 1 2 300:254 15
4. Nitra 9 7 0 2 304:244 14
5. Topoľčany 10 5 0 5 321:296 10
6. Cs.-aranyos 10 4 2 4 226:231 10
7. Senica 10 4 1 5 261:307 9
8. Košice 11 4 0 7 312:316 8
9. Močenok 11 3 1 7 261:305 7

10. Trenčín 11 3 1 7 265:313 7
11. Bánovce n/B. 11 3 0 8 249:289 6
12. Sereď 11 2 1 8 233:310 5

Folyik a felkészülés a tavaszi idényre

CSALLóKöZARANyOS

NASZVAD/ÍMELy
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Jégkorong

Birkózás

Asztalitenisz

Szombaton, február 8-án ismét nemzetközi jégkorong-tornára kerül sor az Er-
zsébet-szigeti műjégpályán. A HK Komárom lelkes jégkorongozói cseh és

magyar vendégeket is meghívtak nemzetközi amatőr tornájukra, amely 9 órakor
veszi kezdetét. A döntő mérkőzésre 16 órai kezdettel kerül sor. 

A torna résztvevői:
Papagay´s Ógyalla 
Jamajka Přerov (Csehország)
Tatabánya (Magyarország)
HK Komárom 

A belépés díjtalan! 

Gyertek közénk, 
jól fogjátok 
magatokat érezni!
AKomáromi Spartacus Birkózó Klub vezetése ezúton

is felvételt hirdet soraiba. Megannyi nemzetközi és
hazai sikert tudhat maga mögött ez az Európa-szerte is-
mert sportegyesület. Ahogy dr. Kúr Károly klubelnök
már többször kifejtette, elsődleges céljuk a gyermekek
megismertetése a sporttal, a sportszeretetre való neve-
lés, ahol a gyermekek maguk fedezhetik fel a különb-
séget a sportolás örömei és a céltalan bolyongás között. 

A klub szakavatott edzőkkel és saját tornateremmel ren-
delkezik, a szülők maguk is meggyőződhetnek azokról az
előnyökről, amelyeket a birkózó klub kínál. Ha még nem
döntöttek, milyen sportágban szeretnék útjára indítani gyer-
meküket, lányokat és fiúkat egyaránt, látogassanak el, akár
csak nézelődni is a Szabadság utcai (ul. Slobody) tornate-
rembe, ez lényegesen befolyásolni fogja döntésüket. 

A tabella állása:
1. Pokrok „B” 12 12 0 0 0 192:24 48
2. Bátorkeszi „A” 11 9 0 2 0 128:70 38
3. Ipari „A” 11 8 1 2 0 129:69 36
4. S.J. E. „A” 12 6 1 5 0 96:120 31
5. Hetény „A” 12 6 0 6 0 102:114 30
6. Dunamocs „A” 12 4 0 8 0 94:122 24
7. Gúta „B” 11 3 0 8 0 74:124 20
8. Pokrok „C” 11 1 2 8 0 77:121 16
9. Ipari „B” 12 1 0 11 0 34:172 15

Nemzetközi torna 
Komáromban

A13. fordulóval folytatódtak a Területi
Bajnokság küzdelmei. A forduló

egyik legizgalmasabb mérkőzését a he-
tényiek vívták a Selye János Egyetem
csapatával, az egyetemisták győzelme
egyben helycserét is jelentett a tábláza-
ton. 

A 13. Forduló eredményei:
Pokrok Komárom „C” – Ipari Komárom

„B” 11:7
Pontszerzők: Kovács 4,5 Szelid 3,5 Kán-

tor 2, Rajko A. és Rajko Z. 0,5-0,5 – Horváth
3, Sárközi 2, Mátyus és Szabó 1-1.

Hetény „A” – Selye János Egyetem „A”
7:11

Pontszerzők: Ember 3, Vojáček 2, Macho
és Szikonya 1-1 – Sánta 4,5 Molnár 3,5 Park
Sun 2,5 Boncsek 0,5 

Dunamocs „A” – Gúta „B” 13:5
Pontszerzők: Tücsök 4,5 Banai Tóth I. és

Danázs 3,5-3,5 Banai Tóth P. 1,5 – Balogh
és Fűri 2-2, Džupon 1

Pokrok Komárom „B” – Bátorkeszi „A”
14:4

Pontszerzők: Kučerovský 3,5 Turner és
Urban 2-2, Való 1,5 (5x w.o. ) – Jozefík D. 3,
Száraz 1

A dobogó már foglalt


