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Komárom

Komáromban örök téma a parkolás.
Egy dolog biztos, a parkolási rend-

szer 2006-os bevezetésének egyetlen
igazi nyertese van, mégpedig a parkoló-
cég. A városról viszont ez már nem
mondható el. A következő testületi ülésen
több változásra kerülhet sor.

Folytatás a 2.-3.oldalon

Most megéri 
ingatlant venni
Összességében országszerte csök-

kentek az ingatlanárak 2013 végén,
éves szinten mintegy 2,6 százalékkal.
Már évek óta Nyitra megyében a legala-
csonyabbak a lakások, házak árai, mi-
közben a komáromi régió a megyén be-
lül is a legolcsóbbnak számít.

Folytatás a 2.-3. oldalon

Javulhat a közbiztonság Komáromban,
miután 8 új térfigyelő kamerát helyez-

tek ki, emellett a városi rendőrség által
működtetett biztonsági kamerarendszert
is felújították. A legkevésbé biztonságos
közterületeket kamerázták be.

Králik Róbert, a városi hivatal szóvivője
közölte, a korábban csak részlegesen mű-
ködő térfigyelő kamerarendszert teljesen fel-
újították, teljes mértékben működöképessé
tették és bővítették.

Folytatás a 2. oldalon

Új térfigyelő kamerákKomárom: Újabb 
cserbenhagyásos gázolás
Idős nénit gázolt el egy ismeretlen Komáromban, a Bene

városrészben, majd elhajtott a helyszínről. Információ-
ink szerint a 80 éves asszonyt életveszélyes sérülésekkel
ápolják a kórházban. Perbetén is történt egy rejtélyes
baleset, melynek során egy 53 éves férfi meghalt.

Néhány héten belül már a második cserbenhagyásos gá-
zolás történt Komáromban. Mint írtuk, január közepén, a
Rákóczi utcán egy fiatal nőt ütöttek el, aki könnyebb sérülé-
sekkel megúszta a balesetet, január 31-én, péntek délután
fél 5-kor viszont már sokkal súlyosabb következményekkel
járt a gázolás. Folytatás az 5. oldalon

A komáromi parkolási rendszer titkai

Magányosan pusztul 
az őrsújfalusi iskola

Részletek az 5. oldalon



tak hajlandóak jóval olcsóbb
áron kínálni ingatlanjaikat,
azonban mára már alkal-
mazkodtak a megváltozott
helyzethez. „Mostanra már
stabilizálódott a piac, s a jö-
vőben sem várható drámai
elmozdulás. Az elkövetkező
pár évben nem számítok
sem jelentős drágulásra,
sem árzuhanásra“ - jelentette
ki, hozzáfűzve, nehéz meg-
jósolni, hogy milyen irányban
mozdulnak majd az árak. Az
árak akkor lódulhatnak meg
ismét, ha erősödik a régió la-
kosságának vásárlóereje, 
vagyis több lesz a munka-
hely, s lesz bevételük az em-
bereknek.

Komáromban leginkább a
régebbi lakások iránt van ér-
deklődés, miközben a kínálat

többszörösen felülmúlja a ke-
resletet. Józsa Lajos megje-
gyezte, az utóbbi időben né-
mileg többen érdeklődnek al-
bérletek iránt, főként az egy-
szobás lakásokat keresik.
Kérdésünkre elmondta, Ko-
máromon kívül azok a köz-
ségek népszerűek a vásárlók
körében, amelyek a város-
hoz közel fekszenek, emel-
lett nyugodt környezetet is kí-
nálnak. Izsa mellett az utóbbi
években Keszegfalva is fel-
kapottá vált, továbbá a heté-
nyi családi házakat is gyak-
rabban keresik.

Régiónkban alapvetően
helybeliek között zajlik az in-
gatlankereskedelem, azaz a
vevő és az eladó is járásbeli.
Józsa Lajos érdeklődé-
sünkre elmondta, bár évek-

kel ezelőtt észlelhető volt,
hogy pozsonyiak értékes in-
gatlanokat vásárolnak pél-
dául a Duna mellett, ez ma
már kevéssé jellemző, s ha
vásárolnak is a fővárosból ér-
kezők, akkor inkább olcsóbb

házakat a falvakban, hogy
aztán hétvégi kertként hasz-
nálják. Az sem jellemző,
hogy magyarországiak vásá-
roljanak lakást, házat, a ha-
táron túlról érkezők inkább
albérletet keresnek. Ami az

észak-komáromi és dél-ko-
máromi árakat illeti, bár Ma-
gyarországon olcsóbbak a
lakások, mégis ritka az „átjá-
rás“, s kevés szlovákiai vá-
sárol ingatlant a Duna túlol-
dalán. (csaba ádám)
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Folytatás az 1. oldalról
„Az eddigi 16 komáromi és 3 har-

csási kültéri kamera mellé 8 új, jobb
képminőséget biztosító kamerát sike-
rült üzembe állítani és kialakítani az
egész rendszer új megfigyelőpultját és
rögzítési műszaki hátterét. Így el-
mondható, hogy gyakorlatilag minden
városrészben üzemelnek térmegfi-
gyelő kamerák a rendőrség által java-
solt helyeken, ami az állandó, 24 órás
megfigyelőszolgálatnak és archiválási
rendszernek köszönhetően óriási elő-
relépés városunk biztonságosabbá té-
tele terén. Remélhetőleg nemcsak a
polgárok passzív biztonságérzete nö-
vekszik ezáltal városunkban, de az ak-
tív bűnmegelőzésre is hatással lesz az
új rendszer” - nyilatkozta a szóvivő,
hozzátéve, a teljes beruházás 80 szá-
zalékát a belügyminisztérium állta, s a
városnak csupán a költségek fennma-
radó részét kellett biztosítania.

Varga Tamás (Híd) városi képviselő
a közrendi bizottság elnökeként kije-
lentette, örülnek, hogy teljesítve lettek
két évvel ezelőtti javaslataik. Mint
mondta, elsősorban olyan helyekre ke-
rültek új kamerák, ahol gyakoriak a
zaklatások, kisebb lopások, esetleg
rendbontások. Ezentúl kamerákkal fi-
gyelik például az autóbuszállomást és
környékét, a temető előtti területet, de
például az I-es és II-es lakótelepen az
Esztergályos utcát és az Építők utcáját
is. Hozzáfűzte, a minisztérium 12 ezer
eurós támogatást nyújtott a projekthez.

A városi rendőrséggel kapcsolatos
további pozitívum, hogy tavaly össze-
sen 3 darab Dacia Duster típusú járőr-
kocsit kaptak a rendőrök, melyekre két-
nyelvű felirat került. Králik Róbert kije-
lentette, a városi rendőrség immár tel-
jes létszámmal működik, mivel három
betöltetlen helyre új munkatársakat vet-
tek fel. (cs)

Folytatás az 1. oldalról
A nemzeti bank és az Ingatlan-

irodák Nemzeti Szövetségének
(NARKS) statisztikái szerint tavaly
év végén átlagosan 1 215 euró
volt az ingatlanok negyzetméte-
renkénti ára, ami éves szinten 0,9
százalékos csökkenést jelent. A
megyék összehasonlításából ki-
derül az is, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan jelenleg is Nyitra
megyében a legolcsóbbak a lakó-
ingatlanok, átlagosan 578 euróba
kerül egy négyzetméter, miközben
a legdrágább Pozsony megyében
ennek háromszorosa az ár. Nyitra
megyében a havi átlagfizetésből
1,3 négyzetméter lakóingatlan vá-
sárolható.

Józsa Lajos, a komáromi szék-
helyű Altagric ingatlaniroda veze-
tője a komáromi régió ingatlanpia-
cával kapcsolatban elmondta,

Nyitra megyében főként a déli já-
rások húzzák lefelé az árakat. Az
alacsony árak legfőbb oka, hogy a
válság óta megduplázódott a mun-
kanélküliek aránya járásunkban,
az embereknek nincs pénzük, te-
hát nem képesek magas árat fi-
zetni a lakhatásért. A válság 2008
második felében érte el az ingat-
lanpiacot, egy egyszobás komá-
romi lakást például most feleany-
nyiért lehet megvenni, mint 7 évvel
ezelőtt. Akkor ugyanis 30 ezer eu-
róért cseréltek gazdát a nem új
építésű egyszobások, most 14-15
ezerért mennek. A régebbi há-
romszobásokat 50 ezerért árulták,
jelenleg 30 ezerért, vagy akár en-
nél is olcsóbban hozzá lehet jutni
egy ilyen lakáshoz.

Mint mondta, a válság után egy
ideig pangott az ingatlanpiac a ré-
gióban, mivel az eladók nem vol-

Új térfigyelő kamerák

A taxikkal mi lesz?
A taxikkal kapcsolatos változások ugyancsak érin-

tik a parkolórendszert minden városban. Már koráb-
ban is voltak taxiknak kijelölt helyek Komáromban,
azonban csak kis számban, mivel sok szolgáltató
próbálta megkerülni, hogy a területért fizessen. Akad
olyan szolgáltató is, amely szimbolikusan egy-két he-
lyet vásárolt, majd egy jóval nagyobb autóparkkal
dolgozott egy adott területen. A tavalyi évben volt
olyan taxis cég is a városban, amely egy jogi kiskaput
kihasználva kerülte meg a fizetést. 

Január elejétől azonban szigorodtak az ezzel kap-
csolatos törvények, így a szolgáltatóknak is lépniük
kellett. Elméletileg a taxióráknak is ott kéne ketyegni
minden autóban, azonban erre gyakran mégsem ke-
rül sor. A változások miatt a fizetett taxis helyek bő-
vülésére számítottak Komáromban is. Korábban a
város csak 8 ilyen taxis állomáshelyet tartott fenn, az
sem volt „hivatalosan" kihasználva, azaz nem fizettek
ennyi helyért, bár használták. Nem kis összegről van
azonban szó, hiszen egy ilyen fenntartott taxi-parkoló
1460 eurós éves bevételt jelent Komáromnak. A vá-
ros az új törvény szigorában bízva a 8 helyet 2014-től
22-re emelte. A már meglévő, ismert taxis drosztokon
kívül a Petőfi és a Kassai utcán kijelöltek ilyen állo-
máshelyeket. Bár a városban szinte nyüzsögnek a ta-
xik, egyelőre még csak 11 kérvény érkezett a taxi-
megállókra – tudtuk meg a városi hivatalban. Az oko-
kat keresve könnyen leleplezhető, hogy a magas árak
játszhatnak ebben szerepet. Az 1460 eurós komáromi
taxis helypénz a környező városok tarifáihoz képest
igencsak magas. Hasonló helyért Érsekújvárban 110,
Dunaszerdahelyen 219, Nyitrán pedig 602 eurót kell
fizetni, de még Pozsonyban is jelentősen alacso-
nyabb ez a tarifa 1003 eurós éves díjjal. Természete-
sen a szolgáltatók is reagáltak erre a jelenségre, így
akadtak olyanok, akik inkább egy magánterületen bé-
relnek parkolóhelyet a város különböző részein. A
bevétel a parkolási rendszer részét alkotja (koráb-
ban ez is része volt a százalékos elosztásnak). A je-
len állás szerint 16.060 euró bevétele lesz a taxis cé-
gekből a városnak, de a további helyek feltöltésével
ezt megduplázhatná a város. 

A taxiknak azonban más hatása is van a helyi köz-
lekedésre. Az árversenynek köszönhetően ugyanis
egyre alacsonyabb a kihasználtsága a városi tömeg-
közlekedésnek. A képviselő-testület februári ülésén a
buszjáratok szűkítéséről is tárgyalni fog. A 2-es, 7-es
és 8-as járatokat érinti a módosítás, amellyel éves
szinten 700 kilométerrel kevesebbet járnának a bu-
szok. A 7-es járat egyik délutáni járata teljesen meg-
szűnne.

Folytatás az 1. oldalról
Bár fizetős parkolás már 2006

előtt is létezett a belvárosban, akkor
ez néhány idősebb parkolóőr alkalmi
munkája volt. Rendszertelen formá-
ban zajlott, a bevételek sem voltak
igazán tiszták. 2006-ban aztán az
önkormányzat döntése alapján egy
versenypályázatot írtak ki egy átfogó
parkolási rendszer kiépítésére. A fő
szempont az volt, hogy a városnak
ne kelljen ebbe pénzt fektetnie,
ugyanakkor százalékarányosan ré-
szesüljön a bevételből. A versenybe
három cég – egy német (Hectronic),
egy szlovák (Villa Pro) és egy cseh
(Activ) nevezett be, amelyet egy
szakbizottság értékelt (Stubendek
László elnök, Petheő Attila és Go-
gola Bedrich képviselők, továbbá két
hivatalnok). A pályázat kiértékelé-
sében az szerepel, hogy a 3 cég kö-
zül 2 nem felelt meg a kritériumok-
nak, így csupán a cseh ACTIV Kft.
maradt versenyben. Az ajánlatuk
alapján a bevétel 63+ÁFA százalé-
kából (kb. 75 százalék) részesülné-
nek, azaz a városnak a bevételek
negyede maradna. A bizottság min-
den tagja megszavazta az egyetlen
érvényes ajánlatot a 2006. augusz-
tus 31-i ülésen.

A parkolási rendszerrel kapcsola-
tosan a fő érvek nem csupán a be-
szedett pénzre utaltak, hanem a bel-
városban található behatárolt parko-
lási helyeken a forgalom „mozgatá-
sára” is. A cég által is felvázolt érvek
szerint egyetlen belvárosban sem
célszerű a hosszú távú parkolás en-
gedélyezése, mivel az bénítja a szű-
kös parkolási lehetőségeket. 

A rendszer indulásakor elszaba-
dultak az indulatok. A pályázat része

volt ugyan szerződésjavaslat, azon-
ban az önkormányzat egyes képvi-
selői hangosan tiltakoztak, hogy
Bastrnák Tibor akkori polgármester
nem hozta be a végső szerződést jó-
váhagyásra a képviselő-testületbe.
Az induláskor alkalmazott magas ta-
rifák (40, 20 és 10 Sk/óra) a lakosok-
nál felháborodást váltottak ki, később
a díjakat csökkentették is (20, 10, 3
Sk/óra). Az idősávok is szűkítve let-
tek, így a korábbival ellentétben hét-
köznapokon 17.00-ig kell parkolóje-
gyet venni, a szombati parkolási díjat
eltörölték.

A parkolási rendszer 1267 parko-
lóhellyel indult, ez a szám is fokoza-
tosan csökkent. Először a vár melletti
gyűjtőparkoló (kb. 300 hely) lett tel-
jesen ingyenes, majd a Kossuth tér
átépítésével újabb 280 hely került ki
a rendszerből, mivel az uniós pályá-
zat miatt ingyenessé vált a terület.
Több esetben felmerült, hogy a cég
pótolni szeretné a kieső helyeket, mi-
vel a százalékos elosztásban ezzel
jelentős bevételtől esik el, de erre
nem került sor.

Az ACTIV Kft. (később City Par-
king Group Kft.) arra vállalt kötele-
zettséget, hogy 10 éves idősávban
431 ezer eurót fektet be. Ennek ke-
retén belül vállalták az automaták és
a merülőoszlopok felállítását, táblák
kihelyezését, csíkok felfestését és újí-
tását, a pénzérmék beszedését, el-
számolását, állandó statisztikák ké-
szítését és a rendszeres ellenőrzést.
A cég alkalmazottjához az ellenőr-
zések során egy városi rendőr társult,
mivel egy magáncégnek nincs jog-
alapja bírságok kiszabására.

2007-ben volt még egy komoly vita
a testületben, amely során felmerült

a szerződés felbontása. A cég nem
tartott be bizonyos határidőket, ami
lehetőséget kínált a viszony meg-
szüntetésére. A képviselők azonban
a bizonytalan jogi következmények
miatt nem támogatták ezt. 

Ezt követően ugyan fokozatosan
napirendre került a téma, azonban
jelentős változások nem történtek. A
parkolási fegyelem kapcsán felme-
rült a „papucsok” használatának jog-
szerűsége, de ettől függetlenül zajlott
az ellenőrzés, a parkolási fegyelem
egyre javult. 2010 októberében 70
százalékra emelkedett a parkolási fe-
gyelem, de az önkormányzati vá-
lasztások után újra csökkenni kez-
dett.

A parkolási rendszer 
és az új városvezetés

2010 végén Anton Marek polgár-
mester vette át a város irányítását,
aki Novák Tamás alpolgármesterrel
közösen már korábban is hangoz-
tatta, hogy a „papucsozás” ellen van.
Hivatalba lépése után, rögtön 2011.
január elején megtiltotta a városi

rendőrségnek, hogy a parkolási cég
alkalmazottjaival ellenőrizni járjanak.
A döntés ugyan sokaknak szimpati-
kus volt, azonban ezzel a lépéssel a
parkolási rendszer körüli problémák
tovább bonyolódtak. 

Az akkor már City Parking Group
nevet viselő cég vezetője több alka-
lommal kereste a tárgyalás lehető-
ségét a polgármesterrel, azonban
Anton Marek nem fogadta a céget.
Az első találkozóra 5 hónappal ké-
sőbb került sor, majd ezt újabbak kö-
vették. A cég felvázolta igényeit a ki-
eső forgalomra hivatkozva, azonban
a város részéről semmi nem történt.
A parkolási fegyelem egy év alatt 30
százalékkal esett vissza, ami jelen-
tősen csökkentette a cég és a város
bevételét is. A cég ugyancsak jelen-
tős összegtől esett el a Kossuth téri
parkolóhelyek (280) kiesésével.

A leglényegesebb pont az ellenőr-
zés abbahagyása volt. A város és a
cég közötti szerződés értelmében a
városnak kötelező a rendőrségi kí-
séret biztosítása, ellenkező esetben
szerződésszegésre kerül sor. Ilyen

A komáromi parkolási rendszer titkai

Most megéri ingatlant venni

esetben a vállalat havi 5000 eurós kártérítésre
jogosult. Mivel a város a szerződés ezen részét
nem tartotta be, a City Parking Group 2013 már-
ciusáig számlázta a büntetést, ami 119 325 eu-
róra duzzadt. A számlák elutasításához hivata-
los magyarázatot sem adott a város, így jogi
rendezés esetén szinte biztosan a cég lenne a
nyertes. 

2013 júliusában a főellenőr feladatul kapta,
hogy vizsgálja meg a részleteket, ami után a vá-
ros vezetése is aktívabb szerepet vállalt. 2013
augusztusában a polgármester megegyezett a
céggel, és szeptember 3-án egy szerződésbő-
vítést írtak alá, amely október elején lépett ha-
tályba. Eszerint a város már nem százalékará-
nyosan fizet majd a vállalatnak a bevételből, ha-
nem fix 8200+ÁFA eurónyi összeget utal át ha-
vonta. Az ellenőrzést teljes mértékben a város
vállalta magára. A város vezetése viszont meg-
menekült a közel 120 ezres tartozástól, amitől az
új megállapodás alapján eltekint a cég. 

Az új tarifarendszer a cég rizikóját teljesen ki-
szűri, mivel évente 118 080 (ÁFÁval) euróval
számolhatnak és a feladatuk is csökkent. A vá-
ros bevétele azonban továbbra is a parkolási
fegyelemtől függ. Így a parkolási cég bevétele a
szerződés lejártáig (2016 október) már most ki-
számolható. A 431 ezer euró befektetésük a 10
év során 1,2 millió eurót hoz számukra. A város
része viszont bizonytalan, a fegyelemtől függ. Az
elmúlt két év adatait elemezve a város még rosz-
szabbul járhat, mint a korábbi százalékos le-
osztásban. Hogy ez ne forduljon elő, a parkolási
fegyelmet kéne a lehető leggyorsabban javítani.
Ha a városi költségvetés terveit vesszük figye-
lembe, akkor a város bevétele a 10 év alatt 370
ezer euró körül mozoghat. 

A szerződés módosításának furcsasága, hogy
a képviselő-testület hivatalosan a mai napig sem
tud a szerződés módosításáról, mivel a szep-
tember 3-i aláírás óta Anton Marek nem tájé-
koztatta a képviselőket. Vélhetően csak a feb-
ruár 20-i ülésen kerül megtárgyalásra a téma, s
az ezzel kapcsolatos főellenőri jelentés.

Mi változhat a következő ülésen?
A parkolócég még tavaly nyáron módosításo-

kat javasolt a rendszerben, amely sok esetben a
lakosok kényelmét érintené. Javasolják a kijelölt
rezidens helyek felszámolását, a belvárosban
lakók nem egy konkrét helyre, hanem egy egész
utcára kapnák a bérletet (40 Eur/év). A belvárosi
vállalkozóknak is létrehoznának egy rezidens
bérletet (100 Eur/év). Javasolják továbbá egy
úgynevezett Panzió-kártya létrehozását (30
Eur/év), amelyet a panzió tulajdonosai adhatnak
a szállóvendégeiknek alkalmi parkolásra.

A parkolócég javaslatot tett 47 parkolóhely
megszüntetésére (639-ről 592-re csökkenne a fi-
zetős helyek száma), mivel nem voltak kihasz-
nálva. Új utcákat nem vonnának be a parkolási
rendszerbe, annak ellenére, hogy erről zajlottak
tárgyalások. Javasolják, hogy csupán két tarifa-
rendszer legyen (piros és zöld) a városban. A ta-
rifák nem változnának (70 és 40 cent/óra, és 10
cent a minimum összeg), csupán némi kerekí-
tésre kerül sor, amit az euró bevezetése óta nem
tettek meg. 

Felmerült az SMS-en keresztül zajló fizetés le-
hetősége is, amely ugyan 30 százalékkal drá-
gább a mobilszolgáltatók igénybevétele miatt,
azonban sokkal kényelmesebb lehet.

A módosításokról a február 20-án összeülő
képviselő-testület fog tárgyalni, és akkor kerül-
hetnek jóváhagyásra. A javaslatokon kívül min-
den bizonnyal éles vita várható a szerződés-mó-
dosítás miatt is, amihez Anton Marek nem kérte
a testület jóváhagyását. A parkolócég bevétele
már garantált, így valószínűleg a város és a cég
közötti viszony megnyugszik, azonban kérdé-
ses, hogy a lakosoknak és a városnak milyen
hasznuk lesz a rendszerből a jövőben. (kb)
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Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Architektus - energetikai alkalmassággal
rendelkező szakember, SR
Ing. Szabó Attila – CHIP Komárno

1
Életrajz a

szaboovai@spskn.sk
e-mail címre, 0908 103 124

Eladási asszisztens (szőnyegtisztítás), 
S.L.O. s.r.o. Komárno 2

Fényképes életrajz a
slo.sro2@gmail.com 

e-mail címre 

Asszisztens – adminisztrátor, 
GLOBALTEX spol. s r.o. Komárno 1

Jelentkezni személyesen a
Komárno, Dunajské nábrežie

13 címen naponta 9,00 és
12,00 óra között

Fodrász/nő, 
WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, 035/7604413

asistent@wellnesspatince.sk
Szakács/nő, 
WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, 035/7604413

asistent@wellnesspatince.sk
Szakács/nő, 
MVDr. Pollák Ladislav, Kravany n/Dun. 1 0904 620 430

Szakács/nő, Lívia Kesziová 
– Reštaurácia ŠPORT Nesvady 2 0908 422 280

Gasztroenterológus / belgyógyász szakorvos,  
ELIAS s.r.o. Komárno 1 0905 748 234 

gabriskaigor@gmail.com
Üzleti képviselő (szlovák és magyar piac), 
Stäubli Systems s.r.o. Komárno 1 Poslať životopis na e-mail:

p.pospisil@staubli.com
Szaktanácsadó – konzultáns, 
PRELINE-SK s.r.o. Komárno
1 hely a komáromi járásban, 1 hely Pozsonyban

2
Életrajz az 

info@dermoconsultant.sk
e-mail címre

Professzionális szülő, 
DOBRÝ PASTIER n.o. Jelka, okres Galanta 2 031/7876486, 0903 416 244

dobrypastierno@stonline.sk
Recepciós – szobalány, 
František Sárközi – Villa Centro Komárno 1 0905 660 011

Recepciós, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, 035/7604413

asistent@wellnesspatince.sk
Önálló szakelőadó (referens), 
MOPED SLOVAKIA s.r.o. Kolárovo 1 0905 894 482

moped@nextra.sk
Shopmanager – üzletvezető (menedzser), 
Ondrej Šeben – Šeko Shop Komárno 1 0905 499 448

lydiasebenova@gmail.com
Nyomdász – nyomdai operátor, 
Dr Bubo s.r.o. Komárno
40 % feletti rokkantnyugdíjas részére!

1 0911 624 625

Tehergépjármű vezető (12 tonnáig), 
DIKA TRANS s.r.o. Kolárovo, EÚ 1 0905 918 388

035/7774056
Tehergépjármű vezető (nemzetközi), 
T-TRANS – Takács Ladislav Bátorove Kosihy
Oroszország

1 0908 152 278

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), SR
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo, EÚ 2 0905 457 501

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), SR
DELTA TRANS International s.r.o. KN, EÚ 1 0905 825 737

Tehergépjármű vezető (nemzetközi), SR
Jozef Mariáši – MAJO TRANS , Nová Stráž
Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország

2 035/7782381

Tehergépjármű vezető (Iveco, Renault),
TAKTON s.r.o.Komárno 2 0917 197 151

Gépjárművezető – anyagbeszerző, SR
S.L.O. s.r.o. Komárno 1 Fényképes életrajz a

slo.sro2@gmail.com címre
Hegesztő (argón, elektród és CO vizsgával), 
HUMAN Center s.r.o. Bratislava
Munkavégzés Szlovákia egész területén

20 0915 890 988
lubomir@humancenter.sk

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

Január 27-én délután az
iskola gyerekzsivajtól

volt hangos, mert az előző
évekhez képest sokkal
több kiselsős várakozott a
folyosón, hogy bizonyít-
hassa tudását, és megmu-
tathassa: immár iskolaé-
retté vált.

„A kisiskolásoknak és
szüleiknek a „vizsgáztatá-
son“ túl bemutattuk a kor-
szerűen felszerelt tanterme-
inket, hiszen a Döme Károly
Alapiskola és Óvoda szep-
tembertől már az ő máso-
dik otthonukat is jelenti. Év-
ről évre nagy örömmel tölt el
bennünket az a tény, hogy
iskolakezdésre mindig új,
idősebb diákokkal is gyara-
podik iskolánk. Olyan szü-
lők is idehozzák hozzánk
gyermekeiket, akik nem eb-
ben a régióban élnek. Kö-
szönhető ez a színvonala-
san felszerelt tantermeink-
nek, az iskolánk falain belül
zajló, minden igényt kielé-
gítő színes szakköröknek,

az iskola falai közt működő
művészeti alapiskolának és
nem utolsósorban a nyu-
godt, családias hangulat-
nak. Az iskola vezetése
nagy gondot fordít a fejlesz-
tésre, az igényes, szép és
tiszta környezet kialakítá-
sára.

A legtitkosabb vágyunk
válik valóra, ha az új tanév-

ben a 13 kiselsősön kívül
még további új diákkal gya-
rapodna a többi évfolyam
létszáma is. Szeretettel és
nyitott kapukkal várunk min-
denkit! Mottónk: „A mi sulink
jó suli, öröm ide járni!“ - nyi-
latkozta Boschetti Adrianna,
az iskola igazgatónője. 

(miriák)
Zakar Vince felvétele

Beíratás az izsai alapiskolába

Egyelőre 13 kiselsőst írattak be az első évfolyamba

Még a boldog békeidőkben épült az őrsúj-
falusi iskola. Az ebben a városrészben

élők gyermekei itt sajátíthatták el a betűvetés
és az egyszeregy tudományát. Azonban mára
már ez az épület több sebből vérzik.

Hosszú évek óta téma az őrsújfalusi iskola kö-
rül lévő áldatlan állapot. A szemet szúró épület ál-
lagának megóvása érdekében lépések sürgeté-
sére van szükség. Másfél évvel ezelőtt írtunk az
épület egyre siralmasabb állapotáról. Akkor meg-
említettük, hogy a szebb napokat is látott falusi is-
kola teljesen a lepusztulás szélén áll. Nos, így
másfél év távlatából sem változott semmi, vagyis
azért mégis, most még szörnyűbb látványt nyújt.
Az egykori masszív téglaépület közelről már-már
balkáni állapotokat mutat. Mivel az épület azóta
őrizetlen, így nyáron a hajléktalanok használják
szállásként, de a rengeteg szemét felhalmozó-
dása következtében már a patkányok is megje-
lentek a környéken. A főút mentén álló gazdátlan
iskolaépület az időjárás viszontagságait is egyre
nehezebben viseli. A létesítmény ablakai kitörten
árválkodnak, a földszinti tantermeket feldúlták.
Azt, hogy itt valamikor iskola állt, csak a falon
díszelgő iskolatábla jelzi. Ez az épület mondhatni
szégyenfoltja a településnek, nem tudni miért,
de eddig az illetékesek nem tettek lépést az ér-
dekében. 

Amikor másfél évvel ezelőtt itt jártunk, és írtunk
róla, naivan azt gondoltuk, lehet, hogy valakinek
szemet szúr majd az iskola katasztrofális álla-
pota. Tévedtünk. Lassan oda fajul a helyzet, hogy
elképzelhetető, hogy életveszélyessé válik az
épület. Magányosan árválkodik, várja a megvál-
toztathatatlant. Vajon miért engedték egyesek,
hogy idáig fajuljanak a történések? Ezt a kérdést
tettük fel másfél évvel ezelőtt, és ismételjük ma
ugyanazt: Miért? Kép és szöveg: -pint-

Magányosan pusztul 
az őrsújfalusi iskola

Hálás szívvel köszönjük adományaikat, adójuk 2 %-ának átutalását, szponzori 
és egyéb támogatásukat. Adója 2 %-át ajándékozza a KANtHA DórA ALAPÍtVÁNy-nak

FoND Doroty KANtHoVEJ, neinvestičný fond, 
Záhradnícka 16, Komárno, IČo: 36096334

FELHÍVÁS - 51. JÓKAI NAPOK
A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Vá-

rosa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel
meghirdeti a jubileumi 51. Jókai Napokat, a szlovákiai
magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok
országos fesztiválját. A fesztivál 2014. június 9-15. között ke-
rül megrendezésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írás-
ban lehet – postai úton vagy e-mailben – 2014. március 31-
ig a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Köz-
pont, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra ír-
ják rá: „Jókai Napok“), e-mail: csengel.monika@gmail.com.
Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője
nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás cí-

mét, szerzőjét és műfaját. További információk a 0905/892 580-as telefonszámon és a
feltüntetett e-mail címen Csengel Mónikánál.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komá-
romi Területi Választmánya és a társszervezők tisztelettel
meghívják Önt a XIX. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK
szakmai rendezvénysorozatára 2014. február 17 - 21. között.

MEgNyItó
2014. február 17., hétfő
14.00 A „JÓMEGY“ - néptánccsoport bemutatkozása
Fekete Irén elnök, SZMPSZ Komáromi TV, Pék László el-

nök, SZMPSZ. Előadások: Hogyan bánjunk a stresszekkel?
Előadó: Bagdy Emőke, Az érzelmi intelligencia fejlesztésének
pedagógiája. Előadó: Vass Vilmos, Ünnepi műsor: „Lélektől
lélekig“ - zenés köszöntő pedagógusoknak, Janza Kata

Ünnepi fogadás, Helyszín: Duna Menti Múzeum, Komárom

ProgrAM
2014. február 17., hétfő
9.00 - 12.00 Szakmai foglalkozás „Járd ki lábam, járd ki

most, nem parancsol senki most!“ - az önkifejezés szerepe a
személyiség formálásában és a feszültségoldásban, néptánc-
oktatás az iskolában és óvodában. Előadó: Ölveczky Árpád.
Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

2014. február 18., kedd
9.00 - 15.00 Szakmai foglalkozás „Kommunikáció, mint fe-

szültségoldás“. Foglalkozásvezető: Simonné Zachar Anna.
Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

8.30 - 14.30 Szakmai foglalkozás „Élményalapú irodalom-
közvetítéssel a stresszoldásért“ és „Stressz ellen a kortárs
képzõmûvészet eszközeivel“. Foglalkozásvezetõk: Be-
reczkyné Záluszky Anna, Pataky Gabriella. Helyszín: Jókai
Mór Alapiskola, Komárom

19.00 - 20.00 Egészséges mozgás „Egészségfejlesztő és
stresszoldó torna“. Foglalkozásvezető: Molnár Ferenc. Hely-
szín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

2014. február 19., szerda
9.00 - 15.00 „Flowval a stressz ellen“ - interaktív foglalko-

zás vezetőknek. Foglalkozásvezető: Kézy Zsuzsanna. Hely-
szín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

9.00 - 14.00 Szakmai foglalkozások. „Stresszoldás peda-
gógusoknak a kézművesség eszközeivel“ - tűzzománc és
mozaik készítése. Foglalkozásvezetõk: a Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola pedagógusai, Gúta. Helyszín: Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta

9.00 - 16.00 Szakmai foglalkozás. Mesterkurzus zongora-
tanárok részére. Foglalkozásvezető: Gulyás István. Hely-
szín: Művészeti Alapiskola koncertterme, Komárom

8.30 - 14.30 Szakmai foglalkozás. „Feszültségek oldása,
stresszkezelés az osztályteremben“. Foglalkozásvezető:
Mandák Csaba. Helyszín: Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta

9.00 - 12.00 Szakmai foglalkozás. „Stresszoldás mozgás-
terápiával“ – kineziológia. Foglalkozásvezető: Paksi Anna.
Helyszín: Eötvös Utcai Bóbita Óvoda

13.00 - 15.00 Előadás „A sport szerepe a stressz
megelõzésében és fékentartásában“. Előadó: Kele Géza.
Helyszín: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Dunamocs

2014. február 20., csütörtök
9.00 - 12.00 Szakmai foglalkozás „DRAMIROMOZ, új stressz -

oldó gyógyszer az iskolában a drámairodalom- és mozgókép-
tanárok ajánlásával“. Foglalkozásvezető: Németh Ervin, Hely-
szín: Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

9.00 - 12.30 Szakmai foglalkozás. „Csoportos és egyéni
énekhangképzési ismeretek Bruckner Adrienne Énekelni jó!
c. könyve alapján“. Foglalkozásvezetõ: Vékássy Lászlóné.
Helyszín: Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom.

13.00 - 17.00 „Stresszhelyzetben“ - szakmai konferencia. 1.
Selye János és a stresszelmélet. Előadó: Strédl Terézia. 2. A
stressz és szerepe a betegségek kialakulásában. Előadó: Raf-
fay Éva. 3. A test-lélek-szellem egyensúlyának titkai. Előadó:
Opál Róbert. 4. „Elnevetett felkiáltójelek“. Előadó: Pap János.
Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

2014. február 21., péntek
6.30 - 19.00 Próbálj meg lazítani! Stressz - és feszültség-

oldás Sárváron. Előadás: A wellness szerepe a stresszke-
zelésben. Helyszín: Gyógy - és Wellnessfürdõ, Sárvár

Meghívó
Folytatás az 1. oldalról

A balesetet vélhetően egy olyan jármű okozta, amely a Me-
zőgazdasági iskola utcáról  (ul. Roľníckej školy) – a főútról –
kanyarodott le a Tapolcsányi utcába, ahol elgázolta a 80 éves
gyalogost. A vétkes sofőr a balesetet követően elhajtott a
helyszínről. Egyelőre nem ismert, hogy milyen típusú gép-
kocsi okozta a balesetet, jelenleg is szakértők bevonásával
vizsgálják a körülményeket. Úgy tudjuk, a néni súlyos, élet-
veszélyes sérüléseket szenvedett, nem képes kommunikálni
környezetével.

Január 29-én egy rejtélyes haláleset is történt a Komáromi
járásban. Körülbelül délelőtt fél 11-kor egy 53 éves férfit halva
találtak Perbetén, az út mentén, az előzetes vizsgálat szerint
kerékpárjáról esett le – tájékoztatott Renáta Čuháková rend-
őrségi szóvivő, hozzátéve, az esetet az ógyallai rendőrség
vizsgálja. Lapunk úgy értesült, a férfi egy betonszegélybe
ütötte bele a fejét, valószínűleg azt követően, hogy kerékpár-
jával ismeretlen ok miatt az árokba hajtott. A baleset körül-
ményeit vizsgálják, elrendelték a holttest boncolását is. (cs)

Komárom: Újabb 
cserbenhagyásos gázolás



72014. február 10. RÉGIÓ - HIRDETÉS6 DELTAAKTUÁLIS - HIRDETÉS

Ógyalla költségvetése kiegyensúlyozott

- Akadnak olyan telepü-
lések, amelyek provizóri-
kus költségvetéssel kezd-
ték az új évet. Hogy van ez
ógyallán?

Még 2013. december 12-
én, az előző év utolsó testü-
leti ülésén a városi képvi-
selő-testület egységesen fo-
gadta el azt a költségvetés-
javaslatot, melyet a városi hi-
vatal alkalmazottai és a
pénzügyi bizottság tagjai
dolgoztak ki a 2014-es évre.
A javaslat kidolgozásánál
azok a tények voltak figye-
lembe véve, melyek a költ-
ségvetés szerkesztése ide-
jében ismertek voltak. A költ-
ségvetés kiegyensúlyozott, a
bevételi és a kiadási oldal
egyforma értékű. A testületi
ülésen sor került a város ál-
tal finanszírozott valamennyi
szervezet költségvetésének
jóváhagyására is. Így ismert
költségvetéssel kezdhetik az
évet mindkét alapiskolában,
illetve a művészeti alapisko-
lában, az egészségügyi köz-
pontban, a Konkoly Thege
Miklós Művelődési Központ-
ban, a Smaragd szociális in-
tézményben, valamint az
óvodában is.

- Mennyiben tér el az új
költségvetés az előző
évektől?

A különböző szabályokból
és módszertani változások-

ból adódó módosítások
évente új feltételek teljesíté-
sét igénylik a kidolgozási fo-
lyamat során. Az elmúlt
években a pénzügyi tárca
szakemberei egyre bonyo-
lultabb módszereket írnak
elő az önkormányzatok költ-
ségvetéseinek kidolgozásá-
val és figyelésével kap-
csolatosan. Az illetéke-
sek talán az önkor-
mányzati kiadások visz-
szafogásával próbálják
pótolni államunk költ-
ségvetési hiányát.
Persze a figyelmes
polgár könnyen rájö-
het az igazságra. Az
elmúlt esztendőben
elvárták tőlünk, hogy
már az indulásnál költ-
ségvetési többletre állít-
suk gazdálkodásunkat.
Ezt mi meg is tettük. 

- Emelkednek-e a helyi
adók 2014-ben, vagy ma-
radnak az elmúlt évi szin-
ten?

A helyi adók módosítására
2013-ban került sor, mivel-
hogy az új ingatlanadó tör-
vény magával hozta a válto-
zásokat. Persze ebben az
esetben is szem előtt tartot-
tuk lakosságunk anyagi hely-
zetének alakulását. Erre az
évre nem terveztünk adó-
emelést annak ellenére sem,
hogy az államkasszából ter-

vezett juttatások összege
nem éri el az elmúlt években
megszokottat. A különböze-
tet saját forrásokból kell pó-
tolni.

- Az állami költségvetés
kapcsán már a gazdasági
válság utáni költségvetés-
ről beszélnek. Ez érvényes
ógyalla esetében is?

Gazdasági válság, vagy
nem válság? Ezt nem kom-
mentá-

lom.
Í t é l j é k
meg nagyobb szakemberek.
A mi gazdálkodásunkat úgy
kell irányítani, hogy a lakos
számára minél kevesebb ne-
gatív következménye legyen
a nem mindig előnyös társa-
dalmi befolyásoknak. Annak
ellenére, hogy az állami jut-
tatások összege mindig ke-

vesebb és a külön-
böző pályázatok ke-
retében lehetséges
p é n z ö s s z e g e k
megszerzése is
egyre bonyolul-
tabb, a polgár el-
várja, hogy ne vál-
tozzanak a szá-
mára megszokott
szolgáltatások.
Ehhez igyekszünk
tartani magunkat.

- A város to-
vábbra is tudja

anyagilag támogatni
a városban működő

társadalmi szervezetek
tevékenységét?
A tervezetben külön téte-

lek szerepelnek a városunk
területén működő sport-, il-
letve kulturális tevékenysé-
get kifejtő szervezetek szá-
mára. De támogatjuk az
egyes polgári társulások,
klubok, sőt az egyházi intéz-
mények működését is. A tá-
mogatásra nyújtott összegek
nagyságát a képviselő-tes-
tület dönti el. 

- Milyen kisebb-nagyobb
beruházásokat, valamint
kulturális akciókat tervez-
nek 2014-ben?

Folytatjuk a múlt évben el-
kezdett legnagyobb beruhá-
zásunkat, a csatornahálózat
bővítését. Ez valóban nagy-
szabású beruházás és ter-
veink szerint átnyúlik még a
2015-ös év első félévébe is.
Városunk területén kb. 18 ki-
lométer csatornát építünk.
Ezzel teljesen be lesz bizto-
sítva Ógyalla és Bagota vá-
rosrészek csatornázása.
Ilyen nagyszabású beruhá-
zás természetesen magával
hoz más városrendezési
munkákat. Úgy, mint más
években, az idén is megtar-
tunk több már hagyományo-
san megrendezett összejö-
vetelt. Tekintettel települé-
sünk összetételére a ren-
dezvényeket úgy válogatjuk,
hogy minden városrésznek
meglegyen a saját rendez-
vénye.

Miriák Ferenc
Képarchívum

Amennyiben igaz, hogy egy ország gazdasági-szoci-
ális kilátásainak egy-egy adott évben meghatározó

törvénye a költségvetési terv, akkor települési szinten is
igaz, hogy a helyi önkormányzat legfontosabb „rende-
lete” minden évben a költségvetési javaslat elfogadott
változata. Erről és a város idei terveiről kérdeztük 
Lovász Károly alpolgármestert.

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

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

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

• stroke utáni állapot

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

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

Ötödik felvonásához érkezett a vá-
rosi könyvtár által meghirdetett,

Az év olvasója elnevezésű kezdemé-
nyezés, melynek célja, hogy az intéz-
mény dolgozói kifejezzék megbecsü-
lésüket mindazoknak, akik valamilyen
formában kiemelkedően részt vesz-
nek a könyvtár mindennapi életében.
többek között ez is elhangzott a
2013-as évben a legtöbb könyvet el-
olvasó és kikölcsönző könyvtárláto-
gatókat érintő ünnepélyes kiértéke-
léskor.

A még 2009-ben elindított sorozat leg-
utóbbi felvonásának összegzéseképpen
azokat az olvasókat jutalmazták, akik az
elmúlt esztendőben is rendszeresen lá-
togatták a könyvtárat, és a legtöbb köny-
vet kölcsönözték ki. Az értékeléskor fi-
gyelembe vették azt is, hogy a kiköl-
csönzött olvasnivalók időben kerültek-e

vissza a kulturális intézménybe. Ezen
kritériumok alapján Az év olvasója díjat
két felnőtt és két tizenöt év alatti könyv-
tárlátogató vehette át a január 30-án
megtartott kis ünnepség keretében. Az
egyik kitüntetett Árvai Julianna, aki tavaly
142 könyvet kölcsönzött ki a nagyme-
gyeri könyvtárból, míg a másik az izsapi
fiókkönyvtár látogatója, Vizvári Erzsébet,
ő 109 darab könyvet kölcsönzött ki 2013-
ban. A gyerekkorosztályban Az év olva-
sója címet Perina Barbara és Nagy Be-
áta vehette át, az előbbi a nagymegyeri,
míg az utóbbi az izsapi városrész könyv-
tárának rendszeres látogatója, mindket-
ten azonos számú, 81 darab könyvet köl-
csönöztek ki. A könyvtár munkatársai a
kitüntetetteknek nagy szeretettel adták
át az ajándékcsomagokat, melyekben
az okleveleken kívül olvasnivalót is talál-
tak a kulturális intézmény legszorgalma-
sabb „könyvfalói“. Kovács Zoltán 

Adunaszerdahelyi
Karaffa Attila ama-

tőr fotós huszonnyolc
fényképből álló tárlata
nyílt meg a városi mű-
velődési otthon emeleti
termében. 

A Felvidéki szemmel el-
nevezésű kiállítás január
30-án lezajlott megnyitó-
ján a helyi fotóklub veze-
tője, Virágh Mária üdvö-
zölte a megjelenteket és a
kiállító fényképészt is, aki-
ről többek között a követ-
kezőket mondta felvezető-
jében: „A várak, városok,
történelmi helyek felkere-
sése, valamint megörökí-
tése, bemutatása, hagyo-
mányaink továbbadását
jelentik a számára. Kedv-
telésből kezdett fotózni, de
egyre inkább felfedezi, fel-
figyel a fényképezés szép-
ségének titkaira: a fényre
és az árnyékra. A fekete-
fehér képekbe színeket
csempészett, és azt vallja,

hogy a fotós a fénnyel ját-
szik, ami mutatja az utat,
hogy mit örökítsünk meg”.
Karaffa Attila képei nem
csak a szűkebb Csalló-
közben vagy a tágabb
Kárpát-medencében ké-
szültek, de európai utazá-
sai során is igyekezett
megörökíteni mindazt,
amit felvidéki szemmel
fontosnak tartott. „Én
amatőr szinten művelem
a fényképezést. Egy kicsit
olyan a kiállításom, mint
én magam, szokták mon-
dani, hiszen valóban jelen

van minden, ami fontos az
életemben: a kultúra, a
sport, a vallás, az em-
berek. Úgy gondolom,
hogy nekünk itt, a szülő-
földünkön ezek a momen-
tumok fontosak, és vallom
azt is, hogy ezeket tovább
lehet adni a fényképek se-
gítségével is” – mondta a
fotós a fényképeiből nyílt
tárlat megnyitóján. A kiál-
lítást február 21-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

Kovács Zoltán 
(fotó: Kovács Zoltán

Nyitott nap
A téli hónapok az iskolákban a beiratkozásokról, nyitott napok-

ról szólnak. Az egyes intézmények bemutatják magukat, lehető-
ségeiket, hogy a diákok és szüleik könnyebben tudjanak dönteni,
képességeik és kívánságuk szerint a lehető legjobb iskolát vá-
lasszák gyermekeik számára.

Így van ez nálunk is, az ekecsi Bennlakásos Szaktanintézetben.
Iskolánk igazgatósága 2014. február 19-én délelőtt 10 órakor Nyi-
tott napot tart. A látogatók tájékoztatást kaphatnak az iskolán mű-
ködő szakokról és a bennlakás lehetőségeiről. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! -ks-

A 2013-as év 
nagymegyeri olvasója

Fotókiállítás: Felvidéki szemmel
Nagymegyer

Bennlakásos Szaktanintézet 
- Ekecs

tel.: 031/555 81 17

tanulmányi szakok
Varrás - készruha és fehérnemű
Tanulmányi idő 3 év
Felvételi nélkül

Építőipari termelés 
- festő és mázoló
Tanulmányi idő 3 év
Felvételi nélkül

Cukrász
Tanulmányi idő 3 év
Felvételi nélkül

Mezőgazdasági termelés
Tanulmányi idő 3 év
Felvételi nélkül
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Hetény

Atarczy Lajos Alapiskola a napokban fejezte be szá-
mítástechnikai szaktantermének felújítását. Fontos

volt mindez azért is, mert az iskola sikeresen bekapcso-
lódott az „E-tesztelés: az oktatás minőségének javítása
a közép- és alapiskolákban az elektronikus tesztelés se-
gítségével” elnevezésű projektbe. A résztvevő 162 iskola
informatikai parkját bővítették, hogy jobb feltételeket te-
remtsenek a projekt problémamentes lebonyolításához.

„Iskolánknak ez egy újabb lehetőség, hogy diákjainkat a le-
hető legjobb eszközökkel és módszerekkel készítsük fel a
tesztelésekre, valamint a lehető legrövidebb időn belül meg-
ismerkedjenek az újításokkal és így lépést tudjunk - tudjanak
tartani a kor követelményeivel” - nyilatkozta Czibor Angelika
igazgatónő. (miriák), Hetényi AI felvétele

Ifjúságfalva Szlovákia legfiatalabb önálló
községe. 65 évvel ezelőtt telepesek ala-

pították egy szovjet mintagazdaság pél-
dájára. Az azóta eltelt több mint fél évszá-
zad alatt nagy változásokon ment keresz-
tül a Vág jobb partján fekvő község.

Gönczöl Gabriella az első ciklusát teljesíti a
falu élén. A napokban felkerestük, hogy ér-
deklődjünk, mik a tervei és a célkitűzései en-
nek a 437 lakost számláló kisközségnek. „El-
sőrendű feladatként említeném az EKO-udvar
felépítését és üzemeltetésének a beindítását.
Ez, mivel uniós támogatásról van szó, nem
csak rajtunk múlik, de jelenleg ez az egyik leg-
fontosabb teendőnk. Az átadást követően
újabb feladatok várnak az önkormányzatra,
mivel új helyzet elé állítja a lakosokat a hulla-
dékgazdálkodás terén, ezért úgy gondolom,
ezt az évet ebben az értelemben nyugodtan
pilótaévnek is nevezhetjük. Ha mindenki be-
csületesen odafigyel a szemétgyűjtésre, és a
saját hulladékát a gyűjtőrendszerbe helyezi,
ezáltal csökken majd a hulladéktárolóba rakott
szemét mennyisége, és ennek függvényében
értelemszerűen a szemétdíjat is csökkenteni
tudjuk majd. Másik fő teendőnk a Kisszigeten
levő utak kijavítása. Nem kevesebb, mint 27
km útszakaszról van szó. Nyilvánvaló, teljes
felújítást nem tudunk véghezvinni támogatás
nélkül, de a sok bosszúságot okozó lyukak,
gödrök kijavítását mindenképpen szeretnénk
megoldani. Ugyanitt a Máriácska szobor köré
Angyal Titusz díszműkovács segítségével egy
kovácsolt kerítést is szándékozunk kihelyezni.
A településrész közvilágítását is jó lenne már
végre megvalósítani, de ez nagyban függ az
anyagi forrásoktól. Megemlíteném azt is, hogy
a falu területén egyes helyeken szeretnénk pi-
henőzónákat kiépíteni. A kultúrházban is ter-
vezünk változtatásokat. Új helyiségekbe köl-
tözik a hivatal, a könyvtár és a számítógépes
terem, és egy újabb bérlakásegységet tudunk
az érdeklődők részére bocsájtani. Mindezt
saját erőből szeretnénk realizálni. A volt köz-

ségi hivatal épületében, ahol a felső részen
bérlakások üzemelnek, a lenti részen egy he-
lyi lakos testépítő termet szándékozik létre-
hozni. Természetesen az ötletet támogatjuk. A
helyi temetőben a halottasház átalakítását is
tervezzük, továbbá egy információs tábla el-
helyezését. A helyi focipályán levő épületre is
ráfér a karbantartás. Az idén a szociális he-
lyiségek felújítása van tervben. Ezenkívül
gondolkodunk egy multifunkcionális sportpá-
lya létrehozásán is. A focipálya mellett levő
öreg fák helyére újakat szeretnénk telepíteni.
Itt említeném meg, hogy a kisszigeti erdő-
rész az önkormányzat hatásköre alá került,
így itt is szándékozunk különböző művelete-
ket elvégezni. Több pályázatunk van elbírálás
alatt, így kamerarendszer kiépítése, parkosí-
tás. Elkészült a volt községi hivatal épülete hő-
szigetelésének tervdokumentációja. A köz-
ponti tér felújításának lehetőségeit is keres-
sük. A falusi akcióink közül megemlíteném
az álarcosbált, a gyermeknapot. Újra bekap-
csolódunk a TAT tehetségkutató versenyébe,
mely tavasszal indul. Mivel idén lesz 65 éves
a község, ezért a falunapi ünnepség keretén
belül emlékezünk meg a jeles évfordulóról.
Természetesen lesz jubilánsok köszöntése,
és egy új kezdeményezés: a nyugdíjas talál-
kozó, melyet hosszú idő után újra szeretnénk
megrendezni a környékbeli nyugdíjasklubok
részvételével“ – tájékoztatott bennünket a falu
polgármesternője.

Kép és szöveg:-pint-

A csallóközi szakács-
művészet mesterei

Bíznak a közösség erejében
Ifjúságfalva

Akönyvesboltokban
egyre több egzotikus

szakácskönyvvel találko-
zunk, miközben olykor
megfeledkezünk szűkebb
pátriánk kulináris szoká-
sairól. Vajon elődeink éte-
lei, asztali szokásai miért
nem gazdagítják jobban
mai életünket és étkezési
kultúránkat?

A páratlan ételfotókkal il-
lusztrált kötet receptjeit a
Csallóköz öt legnevesebb
séfje, név szerint: Bindics
Imre (Villa Rosa étterem),
Kozma Béla (Slovgast SD

étterem), Bertalan Lóránt
(Lorian S étterem), Mészá-
ros Ferenc (Nimród étte-
rem) és Wagner Rudolf
(Wagner cukrászda) állí-
totta össze, s a régió tradi-
cionális ételei épp úgy he-
lyet kapnak benne, mint a
modern konyhaművészet
remekei. A mai világban a
jó minőségű ételek elké-
szítésének egyik szinoni-
mája a biotermelésből
származó alapanyagok al-
kalmazása lett. Ez a könyv
a modern konyha egyik
legfőbb alapanyagára, a
bioolajra szeretné felhívni
a figyelmet.

Olvasói játék:
Válaszoljon helyesen a

következő kérdésre és le-
gyen Öné egy „A csalló-
közi szakácsművészet
mesterei“ című könyv.

Sorolja fel a könyvben
szereplő éttermek séfjeit!

A válaszokat szerkesz-
tőségünk címére várjuk
(Delta hetilap, Františká-
nov 22., Komárno 945 01)
február 20-ig.

Felújították 
a számítástechnikai
szaktantermet

Játék   Játék  Játék 

A2974 lakosú község a Po-
zsonyt Párkánnyal összekötő

vasútvonal által bezárt térségben
fekszik. A 702 éves faluban élő
emberek szorgos munkája, föld-
höz való ragaszkodása és kitar-
tása nyomán azóta nagyközséggé
fejlődött.

A 2013-as eredményekről és az
idei év terveiről a község polgár-
mestere, Kósa József adott tájékoz-
tatást. „Az elmúlt évet is az utak ká-
tyúzásával kezdtük. Sikeresen pá-
lyáztunk közösen az óvodával a Ma-
dárpark kialakítására is. Megkezd-
tük a térfigyelő kamerarendszer
kiépítését, még 4 kamerára lenne
szükségünk, benyújtottuk a pályáza-
tot rá. Felújítottuk a közvilágítást. A
kultúrházban felújítottuk a színpadot,
új hangosítással, és kazánt is cse-
réltünk. Ugyancsak szükség volt a
sportcsarnokban a kazán cseréjére,
valamint a villany-üzemeltetésű víz-
melegítőt gázra cseréltük. A kazán-
cseréből az egészségügyi központ
sem maradhatott ki. A Leader-prog-
ram keretében 2300 euróból 5 fahá-
zat készítettünk, amelyeket a borá-
szok mellett más szervezetek is ki
tudnak használni. Az óvoda nyílás -
záróit és a belső felújításokat saját

költségvetésből (24 ezer euró) vé-
geztük el. A szlovák tannyelvű alap-
iskolán az ablakcserét 50 százalék-
ban elvégeztük. Az 1960-ban épült
alapiskolára ráférne a teljes felújítás,
amelynek értéke 185 ezer euró. A
felújítási projektjeink készek, várjuk a
pályázat kiírását. Ugyanez érvényes
a tornatermére is, mivel az épület
beázik. 85 ezer euró lenne rá a költ-
ségvetés, amelyet szintén pályázat
útján szeretnénk megnyerni.

A községbe érkezők figyelmét
nem kerülheti el a felújított Fő utca,
amely mögött három év kemény és
kitartó munkája rejlik. A pályázat si-
kerének köszönhetően a beruházás,
amelyből csak az építkezési rész
697 693 eurót tett ki, 472 164 eurót
az Unió, 155 529 eurót pedig a falu
fizet” – nyilatkozta a polgármester.

„Ami az idei terveket illeti, megkö-
zelítőleg áprilisban megkezdjük a 6
bérlakás építését a község Új főterén.
Az elmúlt évben 340 méteren sikerült
az esővíz-elvezető árkok tisztítását
elvégezni, de hátravan még a Keszi
utca. Tízezer euró értékben pályáz-
tunk a térfigyelő kamerarendszer to-
vábbi bővítésére. Mindkét temetőben
felújításra kerülnek a halottasházak
is. Használt szemétgyűjtőautót sze-
retnénk vásárolni, mivel az eddig
használt már kiszolgálta a községet,
viszont újra nincs anyagi fedezetünk.

Elkészítettünk projekteket a községi
hivatal felújítására, itt is a pályázat ki-
írását várjuk. A községi hivatallal
szemben 75 áron szeretnénk új főte-
ret létesíteni, amelynek a kidolgozott
projektje és a látványterve már elké-
szült. Az új főtéren kapna helyet a
szabadtéri színpad, a park, és a háta
mögött épülnek fel a bérlakások. Az
elmúlt év végével 33 család nyújtotta
be kérvényét alacsony komfortú bér-
lakás igénylésére. Erre legalkalma-
sabb lenne az egykori óvoda épülete,
amelyben 10-13 bérlakást lehetne ki-

építeni, viszont a képviselők továbbra
is ragaszkodnak ahhoz, hogy az épü-
letben idősek otthonát létesítsünk.
Saját költségvetésből ezt nem tudjuk
megoldani, már hosszabb ideje fel-
tettük a világhálóra, egyelőre nincs rá
befektető-jelentkező” - zárta nyilatko-
zatát a polgármester.

Terveik és céljaik eléréséhez vi-
szont nagyon fontos a jó együttmű-
ködés, a kölcsönös tolerancia, a ki-
tartás és összefogás.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Ahhoz képest, hogy Ko-
máromfüsst a hatva-

nas-hetvenes években a
„halálra ítélt” települések
közé sorolták, sok minden
megváltozott ebben a 700
lakosú községben. Sok
szempontból a halálra ítélt
falu, élő községgé avan-
zsálta magát. Ez főleg az
utóbbi néhány évben vég-
zett tevékenységeknek,
rendezvényeknek, közös-
ségformáló akcióiknak kö-
szönhető.

Egyre jobban látszik kör-
vonalazódni az irány, melyre
a füssiek esküsznek. Ez
megnyilvánul elsősorban a
néhány maroknyi szervezet
hathatós munkájában, mely-
ről megbizonyosodhattak
azok, akik ezen csoportok
akcióin vettek részt. Ha csak
a Komáromfüssi Játékokra
gondolunk, ahol kicsik és na-
gyok egyaránt megtalálhat-
ják a szórakozási, kikapcso-
lódási lehetőséget, vagy az
„Egyszer élünk“ nyugdíjas-
klub eseményeire, vagy pél-

dául a legutóbbi kezdemé-
nyezésükre, a Márton napi
fesztiválra. Ezek mind azt tá-
masztják alá, hogy Komá-
romfüss kezd beékelődni a
régió köztudatába.

Kardos Emil polgármester
az elmúlt héten a 2014-es
tervekről, lehetőségekről be-
szélt. Az idei pályázatokkal
kezdte: „Három fontosnak
tűnő pályázatunk van be-
adva. Az egyik a Kulturális
Minisztériumhoz a falunap
zökkenőmentes lebonyolí-
tása céljából, hiszen egyre
jobb minőségű Komárom-
füssi Játékokat szeretnénk
rendezni. Azt kell, hogy
mondjam: talán furcsán
hangzik, de egyre nagyob-
bak az igények. Az egész
napos programsorozat na-
gyon sok látnivalót kínál.
Gondolok itt a maraton foci-
tornára, a nemzetközi szintű
kutyaszépségversenyre,
vagy a gulyásfőző versenyre,
és ezenkívül több olyan
program is szerepel a játé-
kokon, melyre egyre többen
kíváncsiak. A másik pályá-

zatunk a Komáromfüssről
egy már magyar nyelven ki-
adott könyv szlovák nyelvű
változatának a megjelente-
tése. A „Komáromfüss – a
pannonhalmi főapátság 
praedialista nemeseinek
székhelye“ című könyvről
van szó. A harmadik pályá-
zat a közvilágítással kapcso-
latos. Itt el kell mondanom,
hogy ez a pályázat már ta-
valy sikeres volt, ám mivel a
közbeszerzés szabályait

2013-ban megváltoztatták,
így újat kell készítenünk.
Most erre várunk. A pályázat
által megoldódna a falu ré-
gen óhajtott közvilágítása.
115 lámpatestet újítanánk fel,
a legmodernebb eszközök-
kel. A Pénzügyminisztérium-
ban is van egy elbírálásra
váró pályázatunk, mely a volt
alapiskola belső részeinek a
felújítását célozza. Itt első-
sorban a szociális helyisé-
gek felújítása, esetleg a nyí-

lászárók cseréje lenne sür-
gető. Nagyon jó lenne, ha si-
kerülne, ugyanis ebben az
épületben több közösségi
akciót is szándékozunk vég-
hezvinni. Minden évben az
újszülött gyerekek tisztele-
tére fákat ültetünk. Ezt
évente az Aranka parkban
szoktuk gyakorolni, de mivel
ez a terület kezd betelni, így
idén úgy néz ki, máshol ülte-
tünk fákat. Sajnos falunkban
nagyon sok az üres ház,
ahol már hosszú évek óta
nincs lakó, így kétes egyé-
nek többször garázdálkodtak
már a környéken, elsősorban
fémtárgyak után kutatva.
Erősen gondolkodunk azon,
hogy a falu egyes részeit be-
kamerázzuk, és talán ezál-
tal elejét vennénk a további
rongálásoknak, betörések-
nek. De hogy jó dolgokról is
szóljak: Idén ismét lesz falu-
nap, benne focitorna, kutya-
szépségverseny, azonkívül
szándékunkban áll megren-
dezni azokat az eseménye-
ket, melyeknek közösségfor-
máló erejük van, melyek ösz-
szetartják Komáromfüss la-
kosságát“ – mondta Kardos
Emil polgármester.

Kép és szöveg: -pint

Komáromfüss a köztudatban

A nagyobb beruházásokat pályázat útján, 
a kisebbeket önköltségben valósítják meg
Perbete

Afarsang,  a télűző
szándékú mulatság

egyre népszerűbb Szila-
son. Ennek egyik eklatáns
bizonyítéka, hogy február
2-án, idén már a negyedik
alkalommal rendezték
meg  a helyi kultúrházban
a retro Karnevált.

Mint minden évben, most
is nagyon sok érdeklődőt
vonzott a rendezvény. A kez-
désre a rendezők már telt há-
zat jelentettek. Összesen 142
jegy kelt el. A fergeteges bu-
lin a hangulatról a komáromi
Acacia team és Dj Arti gon-
doskoskodott, aki a sokszínű
80-as évek zenekoktélját
mesteri megközelítéssel állí-
totta össze. S ami minden-
képpen különlegesebbé tette
a rendezvényt: a több mint
30 értékes tomboladíj, amely

a támogatóknak és az önkor-
mányzatnak volt köszönhető.
Az est talán legvidámabb
momentuma, a legjobb retro
ruhát viselők kiválasztása
volt. A legjobb jelmezt a Dj
értékelte, és a megérdemelt
ajándék egy művészien kifa-

ragott zöldség- és gyümölcs-
tál volt, amit végül is a Mo-
zartnak öltözött férfi nyert.
Ezenkívül volt még Hófe-
hérke, matróz lány, Elvis
Presley, Olívia Newton John.

-pint-
Fotó: Szukola István

Szilas
Nem akármilyen retro party



Harmadik alkalommal
került megrendezésre

a Nehéz Ferenc művelt-
ségi vetélkedő Dunamo-
cson, amelyen részt vett a
búcsi, a szentpéteri, a süt-
tői, a madari, a csallóköz-
aranyosi és természetesen
a helyi alapiskola csapata.

A verseny szervezői olyan
feladatokat állítottak össze,
amelyek a diákok kreativitá-
sára támaszkodtak, az élet-
kori sajátosságaiknak meg-
felelően, játékos formában
tudták őket megoldani, így
volt activity-játék, versírás,
címkirakó, majd hibás állítá-
sokat kellett kijavítani, régi
használati eszközöket felis-
merni, és jött mindenki ked-
vence, a dramatizáció.

A csapatok ötletesek,
ügyesek voltak. A zsűritagok
- Murányi György (elnök),
Szalai Margitka (az író uno-
kahúga), Bacskor Katalin,
Varga Sidó Emese, Bábi Ti-
bor - igazán nehéz helyzetbe
kerültek, mikor pontozásra
került sor. 

Míg a zsűri tagjai elvonul-
tak megbeszélésre, addig a
csapatok a helyi katolikus
templomkertbe igyekeztek,
hogy koszorút helyezzenek
el Nehéz Ferenc mellszob-
ránál. Banai Tóth Kincső fel-
olvasta az író, költő „A kölni
dóm kapujában” című ver-
sét, majd Sándor Eszter,
Rácz Lili és Maricsek Réka
elénekelte a „Kis lak áll a
nagy Duna mentében” című
dalt, ami az író egyik ked-
vence volt.

Nagyon szoros verseny

után a következő sorrend
alakult ki: 6. Süttő - II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Is-
kola, 5. Madar - Édes Ger-
gely Alapiskola, 4. Csalló-
közaranyos – Kóczán Mór
Alapiskola, 3. Szentpéter –
Kossányi József Alapiskola
és Óvoda, 2. Búcs – Katona
Mihály Alapiskola. 1. Duna-
mocsi alapiskola. A győztes
csapat tagjai: Kele Fanni,
Farkas Réka, Jókai Csenge,
Farkas Zsófia és Rácz Gab-
riella. (miriák)

Főző Andrea felvétele
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AMűvelődési Központ „Beszélgetés lámpafénynél”
címmel már harmadik irodalmi estjét szervezte a

Kamaraszínházban. Elsőként Németh Gyula publicisz-
tikai és irodalmi tevékenységét mutatta be, majd a Szél-
járás irodalmi folyóirat szerkesztőit látták vendégül.
Legutóbb dr. Nemes Andrással találkozhattak az est fo-
lyamán az érdeklődők, beszélgetőpartnere Németh
Gyula volt.

2014. január végén került sor - immár
hagyományosan - a gútai Magyar

tannyelvű Magán Szakközépiskola ipar-
művészeti szakos diákjai féléves vizsga-
munkáinak bemutatására, a vizsgamun-
kák szakmai bizottság előtt való megvé-
désére.

Mintegy 120 diák mutatta be, hogy a tanév
első félévében milyen szakmai előrelépésre
volt képes, milyen szinten sikerült elsajátíta-
nia a tanult képzőművészeti technikák és lá-
tásmódok alkalmazását. Grafikus, belsőépí-
tész – formatervező, vitrázsüveg-készítő és
díszzománcozó, valamint zománcékszer ké-
szítő szakos diákok tettek tanúbizonyságot
az elmúlt néhány nap alatt szakmai felké-
szültségükről.

A bemutatott munkák minősége, magas
esztétikai értéke arra ösztönözte a bírálóbi-
zottságot és az iskola vezetőségét, hogy a

munkákból egy képzőművészeti tárlatot szer-
vezzen. A kiállítás a gútai városháza elő-
csarnokában lesz látható a széles nagykö-
zönség számára.

Az alkotások közül a legjobbak országos
képzőművészeti versenyekre lettek bene-
vezve, és az iskola reményei szerint ezeken
a szakmai megmérettetéseken ugyanolyan
kimagasló sikereket érnek majd el a most be-
mutatkozó diákok és alkotásaik, mint tették
azt az elmúlt évek során elődeik. Az iskola
tanárai remélik, hogy tehetséges, kreatív, a
képzőművészet iránt fogékony diákokból a
jövőben sem lesz hiány, hiszen március 26-
án, a felvételi tehetségvizsgák napján lépik át
az iskola küszöbét azok a jövendőbeli diá-
kok, akik a következő tanévtől válnak  a ma-
gániskola iparművészeti szakos diákjai kö-
zösségének tagjaivá. Rájuk vár majd a fel-
adat, hogy alkotásaikkal örömet szerezze-
nek, hogy elgondolkodtassanak, hogy érté-
ket képviseljenek és teremtsenek
mindannyiunk örömére. Murányi györgy

Beszélgetés lámpafénynél

Balról Németh Gyula moderátor, mellette Nemes András
Dr. Nemes András naszvadi gyökerekkel rendelkezik, s

ahogy vallotta, egy kicsit naszvadinak is érzi magát. A kö-
tetlen beszélgetés során többek között szó esett gyermek-
koráról, ügyvédi éveiről, a Semmelweis Egyetem Testneve-
lési és Sporttudományi Karán eltöltött tanszékvezetői mun-
kásságáról, 2002-ben kiadott „Sportjogi ismeretek” című
könyvéről és a zene szeretetéről.

„Nekünk, gyermekeinknek tudniuk kell, hogy csak a hit és az
erős identitás véd meg bennünket. Aki tudja kicsoda, az köny-
nyebben fogja eldönteni mit akar, mit szabad tennie, és az
igazságban létrejövő szeretet képes megváltoztatni az em-
bereket” - zárta a beszélgetést Nemes András. (miriák)

Holop Ferenc felvétele

Féléves vizsgamunkák 
bemutatása

Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő

A győztes dunamocsi csapat

Gúta

Dunamocs

A január végén megtartott
évértékelő közgyűlés már
hagyományosan szakmai
előadással vette kezdetét.
Író Szilveszter, a már több
mint 30 éve a világ vezető
analitikai műszergyártójának
és forgalmazójának – Hanna
Instruments – képviselője a
szőlészetben és borászat-
ban használt műszereit mu-
tatta be. Majd Szabó Sán-
dor, a Szegab PT alelnöke
köszöntötte a megjelenteket,
köztük Igor Štumpfot, a
Duna menti Borút ügyveze-
tőjét és Labancz Rolandot,
Bátorkeszi polgármesterét.
Mielőtt meghallgatták volna
a polgári társulás elnökének
beszámolóját, előtte egyper-
ces felállással emlékeztek a
nemrég elhunyt vezetőségi
tagra és kitűnő borászra,
Kiss Lajosra.

SZEGAB évzáró

Apostagalambok háziasított szirti ga-
lambok, melyeket arra tenyésztettek

ki, hogy nagy távolságokból is hazatalál-
janak, így üzenetek szállítására alkalmaz-
zák őket. A Dunaradványon élő Mitas Pé-
ter harmincöt éve 4 galambbal kezdte pos-
tagalambász hobbiját, ma már 180 madár
van a birtokában. A dunamocsi Postaga-
lamb Egyesület tagja, a 2013-as évet le-
zárva ismét ő lett az összesített verseny
alapján a legjobb galambász, megvédte ta-
valyi elsőségét. A fiatal galambok verse-
nyét szintén Péter nyerte meg, a kerületben
pedig a 10. legjobb eredményt érte el.

A postagalambok gyorsan és kitartóan ké-
pesek repülni. A galamb testfelépítése ennek
megfelelő, csontjainak nagy része üreges.
Egyes nézetek szerint a galambok a Föld
mágneses mezejének változásait aknázzák ki
a tájékozódásra. Más kutatók úgy találták,
hogy inkább a szaglásuk vezeti haza őket, és
hogy a galambok „szagtérképeket” készítenek
a környezetükről. A repülési szezon április
közepétől szeptember végéig tart, ezalatt a
postagalambászok speciális, szervezett re-
püléseken vesznek részt galambjaikkal. Előtte
a galambot tanítani kell, amit maga a galam-
bász speciális „tréning” röptetések keretében

tesz meg. A versenyek eredményességét be-
folyásolja, hogy mennyire motiváltak az egyes
galambok a hazatérésben.

Serlegek, kupák, díjak, érmek, oklevelek
sokasága díszeleg a dunaradványi Mitas Pé-
ter galambász vitrinjében. Az igazi sikerhez
természetesen kell valamennyi tapasztalat,
ha úgy tetszik, életbölcsesség, hiszen az ál-
lat és az ember ezen a területen szinte együtt
él, megismerve a másik rezdüléseit. Az idő
múlásával a sok-sok tapasztalatnak köszön-
hetően gördülékenyebbé válhat a közös
munka, jó néhány probléma elkerülhető, így
közelebb hozható a siker is.  Mindez persze
nem ment egyik napról a másikra, a siker
rengeteg munkát és áldozatot követelt. Hob-
biját tovább folytatja és ebben az évben is
„harcba indítja” még a galambjait.

Kép és szöveg: miriák

ASZEgAB Polgári tár-
sulást 2003-ban alapí-

tották a szőlészetet és bo-
rászatot kedvelő magán-
személyek Bátorkeszin az-
zal a céllal, hogy megőriz-
zék a helyi szőlő- és
bortermelő hagyományo-
kat, különböző versenye-
ket és előadásokat szer-
vezzenek és elősegítsék a
vidéki turizmust a község-
ben.

Sikeres 
galambász
Dunaradvány

Gyöpös István beszédé-
ben értékelte az elmúlt évi
rendezvényeket: a borbált,
az Ister-Granum Borverse-
nyét, a falusi borversenyt, a
Borfesztivált, a Nyitott Pin-
cék Napját és a különböző
szakmai tanulmányutakat.

A 2014-es évi terveket is-
mertetve, a társulás elnöke
hangsúlyozta, az előző évek-
ben megszokott rendezvé-
nyeket szeretnék megvalósí-
tani. Így lesz ismét borbál, a
Duna menti Borút február
21-én első alkalommal kerül
megrendezésre a község-
ben, a „Legjobb Duna menti
Borok” versenye, majd lesz
falusi borverseny (március

22.), borfesztivál, ezúttal
Szentlászlóban (május 9-
10.), Tavaszi Nyitott Pince-
napok (június 13-14.).

Az évzárón kiértékelték az
elmúlt évben legjobb ered-
ményt elért borászokat is.
Ennek alapján az év borá-
sza 2013-ban a Vinoria Pin-
cészet lett, akik 13 arany-, 11
ezüst- és 3 bronzérmet sze-
reztek a borversenyeken.
Második lett az Amícius Pin-
cészet, 12 arany-, 9 ezüst-
és 6 bronzéremmel. Nyolc
aranyérmet kapott boraiért a
Bottyán Pincészet és szin-
tén 8-8 aranyat a Szász és a
Bakonyi Pincészet.

Kép és szöveg: miriák

Az országos nyugdíjas egyesület gútai alapszerve-
zete tavaly bővítésben és minősítésben jó eredmé-

nyeket ért el. 2013. január elsején 409 tagjuk volt, mely
az év végére 429-re emelkedett, idén   szintén gyara-
podtak, 456 tagot számlálnak.

Az egyesület elnöke a taggyűlésen beszámolt az egész
éves munkájukról. Rendszeresen részt vettek a város és a
régió társadalmi és kulturális munkájában. Az évzáró gyűlés
után három vezetőségi tag, név szerint Mužicová Helena,
Magyaricsová Alžbeta és Baloghová Marta felmentésüket
kérték a vezetőségi tisztségükből családi és egészségügyi
okokból. Decemberben megismételték kérésüket. A kilen-
cedikei vezetőségi gyűlésen felmentését kérte Angyal Mária
is egészségi okokból. A kéréseket a vezetőség elfogadta és
jóváhagyta. December 27-én az elnöknő javaslatot terjesz-
tet a vezetőség elé, hogy a vezetőség létszáma 11-ről 13-ra
emelkedjen. A javaslata el lett fogadva. A vezetőség bővíté-
séhez tehát 2 új tag lesz megválasztva. d
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• Asztali, falinaptárak, diárok
Gútán az Alfa Marketben.
Tel.: 035/777 1860.
• Eladó Karosa 735 kitűnő
állapotban RS09 után roto-
vátor. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó 4-kerekű dobozos
utánfutó, fiat hengerfej 19
TD. Tel.: 0905 248 430.

• Szobafestést, parkettázást
vállalok. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó felújított, szigetelt 2-
szobás lakás, ár: 28.000 €,
KN. Tel.: 0905 382 173.
• Eladó kisebb sportkocsi,
kerékpár, szekrény 60x100
cm. Tel.: 0948 006 071.
•  Elmaradt lakbére és hite-
lek törlesztésével? Adós-
ság rendezés egzekúció
esetén is. tel.: 0907 235 125.
• Eladó teljesen átépített 2-
szobás téglalakás, 25 000 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Garázs kiadó a Dohány-
gyárnál, Otelló vörösbor el-
adó. Tel.: 0907 167 096.

• Eladó garázs a Tabaková
utcán. Tel.: 0907 273 378.
• Kiadó garzon konyhával.
Tel.: 0908 775 285.

• Házi rétes. Tel.: 0905 889
083.
• Dám do prenájmu 2 izby v
3-izbovom byte. Tel.: 0903
456 475.
• Eladó 2-szobás lakás a  
Kisér soron, ár 28.500 €
vagy megegyezéssel. Tel.:
0915 880 861.

• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését válla-
lom. Tel.:0902 841 761.
• Hiányzik fizetéséig 100
euró? Megoldjuk. tel.:
0907 235 125. 
• Takarítást vállalok mély-
tisztítással, speciális géppel.
Kárpitok, szűnyegek, matra-
cok. Tel.: 0918 682 919.

• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
rakúsku a Nemecku. tel.:
0948 997 166.
• Kiadó hosszú távra 2-szo-
bás nagy lakás az Eötvös ut-
cán, toronyház. Tel.: 0908
989 578.

• Kiadó garzon az Ister mö-
gött, 150 €/hó. Tel.: 0908 069
945.
• Prenajmem zariadený 3-iz-
bový byt pre max. 4 osoby.
Tel.: 0903 456 475.
• 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.
• Szobafestés, mázolás,
glettelés. Tel.: 0918 110 712.
• Szakácsot veszünk fel ko-
máromi éttermünkbe. Tel.:
0905 673 029.

• Eladó tíz talicskás betonke-
verő, méret: 2 x 2 m, 1420
kg, 700 €. Tel.: 0948 086 159.

• Hľadám opatrovateľku do
Nemecka k pani po porážke.
Výmenné 3-týždňové tur-
nusy. Požadované znalosti
nemčiny, kurz opatrova-
teľstva a vodičský preukaz
skupiny B je podmienkou!
Nie sme agentúra! Hlásiť sa
na tel.č.: 0915 734 097.   
• Agyvérzés utáni idős hölgy-
höz ápolónőt keresünk, 3-
hetes váltásokkal. Követel-
mény: német nyelvtudás, B-
típusú jogosítvány, ápolói ok-
levél.  Nem vagyunk ügynök-
ség. Jelentkezni lehet a 0915
734 097-es telefonszámon.
• Eladó 1-szobás lakás Gú-
tán. Tel.: 0949 854 995.
• Építkezési cég kőműves-
munkát vállal! Csempé-
zést, padlózást, szigete-
lést, külső-belső javításo-
kat! 0905 528 358.
• Predám pamätné 2 € mince
v UNC kvalite v bublinách,
všetky štáty (nie mini). Taktiež
UNC Hmu- Rim zmluva a 10-
te výr. v bublinách a orig. ka-
zetách. Kontakt: 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.
• Házi sütemények sütése.
Tel.: 0949 091 006.
• Eladó kétszobás teljesen
felújított téglalakás a Komá-
romi járásban. Tel.: 0911 330
552.

ÚJSZÜLÖttEK:
Keszeliová Darina (Gúta); Farkas Kristóf (Bátorke-

szi); Puk Peter (Harcsás); Döme Rudolf (Komárom);
Csepy Botond (Nemesócsa); Lakatos Alex (Kava); Apa-
gyiová Tia (Komárom); Csenteová Laura (Gúta)

ELHuNytAK:
Krausová Mária (55) Komárom; Tóth Alexander (75)

Szentpéter; Ondrušek Stanislav (62) Šrobárová; Váczi
Irén (86) Komárom; Szarvas Pavol (52) Komárom; Mol-
nár János (91) Komárom; Kissová Jitka (48) Komárom;
Holop Ľudovít (79) Bátorkeszi; Gubiš Ladislav (64) Ko-
márom.
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Apagyiová tia
Komárom
(4150/51)

Csenteová Laura
Gúta

(2450/44)

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.

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 (Allianz
épülete), 1. emelet 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.

Hölgyek, urak, gyerekek,
valamint duci hölgy mo-
dellek jelentkezését várjuk
fotózásokra, reklámfilm
forgatásokra, tv produkci-
ókba, rendezvényekre stb.
További információ és je-
lentkezés www.monde-
caste.hu oldalon!

Megemlékezés
„Két éve már, hogy lelked messze jár.
De a mi szívünk mindig jobban és jobban fáj.
Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted.
Hittük, hogy a szeretetünk visszatart majd Téged.
Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk.
Nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megpróbáltunk.
Kérjük a Jóistent, hogy jól bánjon veled.
Helyettünk az angyalok simogassák őszülő fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi.
Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.”

Fájó szívvel emlékezünk február 13-án 
Csütörtöki Bélára, halálának 2. évfordulóján.
Emléked örökké szívünkben őrizve, szerető feleséged, 

gyermekeid családjukkal.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

redőny – ablak
Servis

okná – rolety
0908 581 797.

Lakatos Alex
Kava

(3000/46)

Eladó tri color mini shi-tzu
kan, 6 hetes,  féregtele-
nítve,  beoltva. 100 euró.  
Törzskönyv nélkül. Tel.:
0918 038 920

„Itt hagytál minket, akiket szerettél,
Emléked itt él a szívünkben örökké,
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk.
De emléked örökre itt marad köztünk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel 

emlékezünk 2014. február 10-én, 
halálának 1. évfordulóján 

Gál Sándorra Hetényen.
Emlékét örökké őrző felesége, lánya, szülei, 
testvére családjával, apósa és anyósa.

Február 13-án ünnepli 
8. születésnapját

Kovácsy Ilona Lili 
Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti: anya, 

babi és keresztszüleid.

Szívünk teljes szeretetével 
emlékezünk a drága jó édesapára 

és nagypapára 

Marcinkó Vilmosra
Marcelházán,

akit a halál 5 évvel ezelőtt, 
váratlanul ragadott ki közülünk.

Lélekben örökké vele leszünk: 
lánya Évi, unokái: Enikő, Ádám, 

és Iván, kinek karjai közt halt meg.

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

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet a kedves roko-
noknak, ismerősöknek, barátoknak, akik január 28-
án elkísérték utolsó útjára drága halottunkat

Pásztó Lajost 
az ímelyi római katolikus temetőbe, akit a kegyetlen
halál 68 éves korában ragadott ki szerettei köréből. 
Köszönjük a sok virágot, koszorút és a részvétnyil-
vánításokat, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély
fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Megemlékezés
„Az idő múlik, de az emlék soha!”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 12-én, halálának 

8. évfordulóján 

Héger Józsefre
Perbetén.

Emlékét őrző édesanyja, testvérei családjukkal 
és az egész rokonság.

LeGALAcsoNyAbb
ár!

 A legkedvezőbb alap szolgáltatásunk 
a temetkezési szertartásaink közül 
a *TEMETÉS csomag,

melyet kiegészíthet más általunk 
kínált szolgáltatással is.

Irodáink: NAgyMEgyEr, Öreg utca 3., 
a Wagner cukrászdával szemben
NEMESóCSA, Vasút utca 75, 
a parketta gyár mellett

telefon nonstop
0917 850 026
0919 191 270

Február 10-én ünnepli 2. születésnapját 

Földes Áronka
Nagymegyeren.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálunk: anya,
apa, nagyszülők, dédik,
keresztszülők és a lányok.

„Miattad keljen fel a Nap,
Réten a virágok Neked nyíljanak,
Rólad daloljon a kismadár a fán,
A tarka lepke után vidáman szaladj,
Te legyél a világon a legboldogabb.“

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• régi videokazetta DVD-

re mentése (családi videó,
szalagavató, esküvő stb.)
8 euróért. Bővebb infó:
0908 585 544 vagy video-
mento@gmail.com email
címen.
• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.

Készpénzkölcsön 
újdonság!
Kisebb és magasabb ösz-
szegek, több ezer euróig
nagyon alacsony kamat-
tal! Kis összegű a vissza-
fizetés. Kezes nélkül, in-
gatlanfedezet nélkül. A
pénz elvihető akár meg-
várásra is. Visszafizethető
hamarabb is, illetékmen-
tesen. Összevonható-
egyesíthető több, máshol
lévő régebbi kölcsön. Fel-
veheti munkaviszonyban
lévő, „určitá doba” mun-
kaszerződésre is, de
hosszabbított szerződé-
sekre is, külföldi munkavi-
szonyban lévők, nyugdíja-
sok, invalid nyugdíjban lé-
vők  és fiatalok – 18 éves
kortól, újdonság. Újdon-
ság: 75 éves korig is. Tel.:
0944 739 484.

Komárnói nagykereske-
dés gyakorlattal rendel-
kező üzletkötőt keres
Szlovákia egész terüle-
tére, magyar-szlovák
nyelvtudással. Ajánlunk:
fix fizetést, jutalékot, tele-
font és gépkocsit. A szlo-
vák-magyar fényképes
önéletrajzát a következő
címre várjuk: zoli@zo-
maslovakia.eu.

Elérhető 
és kedvező árak! 
Takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

Tel.: 0908 774 635,
0940 847 779

Vásárcsarnok 
emeleten a kulcsszol-
gáltatással szemben.
Legolcsóbb 
a járásban!

Prijmeme 
do pracovného 

pomeru 
vyučeného 

automechanika 
a autoklampiara.

Prax 3 roky. 
Komárno. 
Kontakt: 

0915 985 167.

INTECO-AL s.r.o. výrobca
plastových a hliníkových
okien prijme zamestnan-
cov do výroby. Žiadosti
spolu so životopisom za-
sielajte výhradne
poštou: INTECO-AL s.r.o,
Hadovská cesta 4503, 
945 01 Komárno,
- elektronicky: 
intecoal@gmail.com

INTECO-AL Kft. Műanyag
és alumíniumablak gyártó
vállalat munkatársakat ke-
res. Életrajzot kizárólag az
alábbi címre kérjük:
- posta: INTECO-AL s.r.o,
Hadovská cesta 4503,
945 01 Komárno
-email: intecoal@gmail.com

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk,hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjuk a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Február 15-én ünnepli 2. születésnapját   

Szabó Dórika Gútán.
Boldog születésnapot 

és vidám gyermekkort kíván: 
anya, apa, nővéreid

Barbi és Kittike, 
valamint 

nagyszüleid.

Február 11-én ünnepli 
5. születésnapját

Vas Denis
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál és vidám gyermekkort 
kíván anyuci, apuci, starký a

starká és az egész család. 

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

Február 8-án ünnepelte 
65. születésnapját

Kovács Mária.
Boldog születésnapot kíván: 
szerető férjed Lajos, lányaid, 

unokáid és a kis Ronyka.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Február 12-én ünnepli 1. születésnapját 

Ďurinová Nina 
Érsekújvárban. 

E  szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt: apa, anya, Laura,
nagyszülei, keresztszülei, dédi Mar-
celházáról és az egész rokonság.

Bocsánatkérés

Ezúton szeretnék elnézést kérni a január 6-án késő esti
rendbontásom miatt a csallóközaranyosi Caffe Bárban
ezen személyektől: Győri Zsigmond, Gál Gábor 
és Varga Denisza és az ott tartózkodó személyektől. 
Szívből sajnálom!

Nagyvendégi Sándor
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Predpoveď počasia 10. 2. - 16. 2. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh kobErCov laCno!

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!

Predávame PVC a koberce na m2, 
a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

0911 822 5010911 822 501

Város
2 €non-stopnon-stop

gymnázium Hansa Selyeho v Komárne každo-
ročne usporiada Medzinárodnú súťaž matema-
tiky a fyziky I. Cornidesa, ktorá vznikla z iniciatívy
PaedDr. J. Kalácsku a jeho kolegov. Súťaž sa v
tomto školskom roku konala dňa 29. novembra
2013 v aule gymnázia. Celkovo sa zúčastnilo 82
študentov zo Slovenska a z Maďarska. Výsledky
boli vyhlásené dňa 22. januára 2014. už tradične
tento deň prichádza vdova po I. Cornidesovi, aby
odovzdala cenu víťazom.

Na základe jednotlivých ročníkov vý-
sledky sú nasledovné:
1. ročník
1. Géza Csenger, Gymnázum 

Hansa Selyeho s VJM – Komárno
2. Ottó Izsóf, Gymnázium Hansa Selyeho 

s VJM – Komárno
3. Tamás Pivoda, Gymnázium Hansa Se-

lyeho s VJM – Komárno
2. ročník
1. Dániel Sebestyén, Szent István Gimná-

zium – Budapest
2. Gergely Bukovszky, Gymnázium Hansa

Selyeho s VJM – Komárno
3. Gergő Ferenczy, Bencés Gimnázium –

Pannonhalma
3. ročník
1. Dávid Bugár, Gymnázium Hansa 

Selyeho s VJM – Komárno
2. Mátyás Susits, Szent István Gimnázium

– Budapest

3. Dániel Varga, Bencés Gimnázium –
Pannonhalma

4. ročník
1. Péter Szakács, Eӧtvӧs József Gimná-

zium - Tata
2. Ádám Markó,Gymnázium Hansa Se-

lyeho s VJM – Komárno
3. András Sveiczer, Szent István Gimná-

zium – Budapest
Zo zúčastnených škôl 1. miesto získalo Gym-
názium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
2. miesto získalo Szent István Gimnázium

– Budapest
3. miesto získalo Bencés Gimnázium –

Pannonhalma
Víťazom srdečne blahoželáme!

PaedDr. Annamária Komárová

Policajný zbor upozorňuje občanov na
protiprávnu činnosť páchanú na se-

nioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvá-
dzaní do omylu, pričom  je zneužívaná
ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo
robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasle-
dovných situácií: 

1. Dostali ste pozvánku či informačný
leták na prezentačnú akciu, predajnú ak-
ciu, labužnícku show, výhodné nákupy,
príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či
neodolateľný výlet, kde zároveň získavate
darček zadarmo. 

- Poraďte sa s príbuznými, preverte si
údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho
ponuke na internete alebo na Slovenskej ob-
chodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na
ponuku radšej nereagujte.

- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady

organizátorom.
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vysta-

vení potvrdenia o kúpe tovaru.
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu do

banky alebo bydliska za účelom vyplatenia
peňazí alebo zálohy za tovar. 

- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty,
ktoré podpisujete.

- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obme-
dzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám
bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste
pociťovali nátlak či vyhrážanie,  kontaktujte
políciu na čísle 158.

- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete
bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potre-
bujete však potvrdenie o zaplatení alebo
zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy po-
šlite predajcovi doporučenou poštou a tovar
radšej poistite, peniaze vám musia byť vrá-
tené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv náj-
dete na www.forumseniorov.sk.  

- Dôležité kontakty: Slovenská obchodná
inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159);
Mestská polícia: 159; číslo tiesňového vola-
nia: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR,
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava:
02/59353135; Fórum pre pomoc starším,
bezplatná krízová linka pre pomoc starším:
0800 172 500. 

2. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú
linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš
príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a
žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám
opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť
osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze
odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či
inej osobe.  

- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš
príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal,
kontaktujte políciu na čísle 158. 

- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú ne-
poznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš
príbuzný, môže ísť o podvodníka. 

3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tu-
najší, milo Vás poprosí, aby ste mu uká-
zali cestu do nemocnice, následne Vás
úpenlivo prosí, aby ste mu požičali pe-
niaze na zaplatenie operácie pre jeho zná-
meho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú
nehodu a leží v nemocnici vo vážnom
stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze
v inej mene. 

- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku,
vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami,
nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do
svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte po-
líciu na čísle 158.

- Vždy majte na pamäti, že zdravotná po-
moc v Slovenskej republike sa poskytuje kaž-
dému bezplatne.

4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dve-
rách,  predstaví sa ako pracovník istej
spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odo-
vzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky
oznámi, že ste sa stali výhercom. 

- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich
príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte
záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte pe-
niaze pred nimi  a kontaktujte políciu na čísle
158.

- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne
údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodin-
ných pomeroch.   

- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť
nevypláca peňažné výhry v hotovosti pro-
stredníctvom svojich zamestnancov, či iných
osôb alebo prostredníctvom telefonátov. 

5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a
predstaví sa ako pracovník plynární, elek-
trární, vodární, či iných spoločností a tvrdí,
že prišiel odpísať stav plynomeru, vodo-
meru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel
vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok. 

- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich prí-
bytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutoč-
ných zamestnancov spoločností. Snažte sa
overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa,
či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho
suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri
vstupe takejto osoby do Vášho príbytku. 

- Ak máte podozrenie, že môže ísť o pod-
vodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na
čísle 158. 

- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto
spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ
možno z verejne dostupného miesta alebo zo
spoločných priestorov v bytových domoch a
preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú  v
hotovosti  prostredníctvom svojich zamest-
nancov či iných osôb. 

6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a po-
núka na predaj rôzny tovar za výhodné
zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné
náradie).  

- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich
príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o pod-
vodníkov,  kontaktujte políciu na čísle 158.

- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám po-
núkajú neznáme osoby priamo vo Vašom
obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný
a nefunkčný.  Taktiež môže ísť o podvodní-
kov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť
Vaše úspory alebo iné cennosti.  

Vážení seniori, ak sa vám stane niektorá z
popísaných udalostí,  buďte veľmi obozretní.
nevpúšťajte neznáme osoby do svojich prí-
bytkov, nevyberajte pred nimi peniaze.
Snažte sa zapamätať si čo najviac informácií
k popisu podozrivých osôb, k motorovému
vozidlu, na ktorom sa pohybovali, najmä evi-
denčné číslo, typ a farbu, ako aj iné informá-
cie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po pod-
vodníkoch a zlodejoch, ktorí sa vás snažili
oklamať alebo okradnúť. 

kpt. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ

„Seniori pozor, nestaňte sa 
obeťami podvodníkov a zlodejov“

Medzinárodná súťaž matematiky
a fyziky I. Cornidesa

gimigaléria – predstavenie knihy 
v gymnáziu Hansa Selyeho 
v Komárne
Divadelný súbor gi-

misz bol založený v
roku 1993. Pri tejto príle-
žitosti bol usporiadaný
veľkolepý galaprogram
dňa 7. decembra 2013 v
MsKS v Komárne a bola
vydaná kniha pod ná-
zvom: Storočná minulosť
komárňanského maďar-
ského gymnázia. redak-
torkou publikácie je Ad-
riana spátay, učiteľka 
náš ho gymnázia.

Gymnázium Hansa Se-
lyeho pri tejto výnimočnej
udalosti znovu otvorilo
brány školy pre verejnosť
na slávnostné predstavenie
publikácie v Gimigalérii,
ktoré sa konalo 14. januára
2014 v aule gymnázia.
Predstavenie knihy bolo
spojené s výstavou Gimisz
20. Kurátorom výstavy bol
András Ölveczky, bývalý
študent gymnázia. Hostite-
ľom výstavy bol Imre And -
ruskó, riaditeľ gymnázia a
Adriana Spátay, redaktorka
publikácie. Prítomní boli aj
autori publikácie, bývalí štu-
denti gymnázia.

Publikácia „ Storočná kul-
túrna minulosť komárňan-
ského maďarského gymná-
zia“ je dôkazom dostup-

ných informácií o divadel-
nom a speváckom krúžku.
Presne zobrazí kultúrno-
historický vývin, zároveň
zveční úlohu tejto školy v
oblasti duševnej a kultúrnej
výchovy a vzdelávania. Po-
ukazuje na dôležitosť vyko-
nanej práce pre celý región,
zahŕňa prehľad kultúrneho
života a dôležitých udalostí
počas vyše sto rokov. Na
základe umeleckých 
žán rov sa publikácia v jed-
notlivých kapitolách snaží o
vyobrazenie kultúrneho vý-
vinu, prvé kroky divadel-
ných krúžkov a lyrických
skupín od roku 1950 až do
roku 2013. V knihe je za-
hrnutá aj história a práca
speváckeho a tanečného
zboru. Taktiež je spraco-
vaná história školského ča-
sopisu od začiatku až po
súčasnosť. Publikácia je
bohato ilustrovaná fotkami,
cieľom je vyzdvihnúť bo-
hatú minulosť našej školy.

PaedDr. Annamária 
Komárová

V pondelok 10. 2. predpokladám v na-
šom regióne celkom príjemne, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  ̊C,
denná teplota od  + 6 do + 8  ̊C. Mierny JV
vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)

V utorok 11. 2. predpokladám v našom
regióne daždivo a vlhko, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom, často aj
výdatným. Množstvo vlahy až do 10 mm.
Nočná teplota od + 2 do + 4  C̊, denná tep-
lota od + 6 do + 8  ̊C. Slabý J vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V stredu 12. 2. predpokladám v našom
regióne zlepšenie počasia, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1  C̊, cez
deň od + 5  do + 7  ̊C. Slabý JV vietor do 
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

Vo štvrtok 13. 2. predpokladám v na-
šom regióne premenlivo a veterno, oblačno
a miestami  dažďové prehánky, možnosť aj
dažďa so snehom. Množstvo vlahy do 
2 mm. Nočná teplota od  + 1 do + 3  C̊, cez
deň od  + 4 do + 6  C̊. Čerstvý SZ vietor do
8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.) 

V piatok 14. 2.  predpokladám v našom
regióne znovu daždivo a vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené s občasným daž-
ďom. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná tep-
lota od - 2 do  0  C̊, denná teplota od + 4 do
+ 6  C̊. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22
– 29 km/h.)  

V sobotu 15. 2. predpokladám v našom
regióne podobne ako v piatok, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 1  do + 3  C̊, denná teplota od + 9 do + 11
̊C. Čerstvý , nárazový JV vietor do 8 - 10
m/s. (od 29 – 36 km/h.)  

V nedeľu 16. 2. predpokladám v našom
regióne ochladenie, veľkú oblačnosť až za-
mračené s občasným dažďom. Množstvo
vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 3 do 
+ 5  C̊, denná teplota od + 5 do + 7  ̊C. Čer-
stvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36
km/h.)  

V nasledujúcom týždni  očakávam pre-
menlivo, dosť daždivo a veľmi premenlivé
teploty. Dr. Meteo
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16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.50 Ma reggel 8.10 Téli olimpia Benne: Alpesi sí 10.05 Családbarát
12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Téli olimpia Benne: Alpesi sí,
rövidpályás gyorskorcsolya 13.50 Roma magazin 14.20 Domovina
14.50 Jövo időben 15.00 Téli olimpia Benne: Gyorskorcsolya, freestyle,
férfi mogul 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.15 Idojárás 20.20 Kék fény 21.20 Párizsi mentősök 22.20 Az este
22.55 Híradó 23.10 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske17.00 Bagolyvölgy 17.10 Csurcsavarosdi 17.30 Aprónép
17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Téli olimpia Benne: Sílövészet, free férfi
mogul 23.05 A következő!

DUNA

7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Ha-
gyaték 9.05 Közbeszéd9.35 Élo egyház 10.00 Isten kezében 10.30
Rome Reports 10.55 Klubszoba 12.00 Híradó 12.20 Vers 12.25 Napi-
rend elott 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.00
Capri - Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Életképek19.35 A hegyi doktor 20.25 Az öt zsaru 21.15
Hírek 21.20 Dunasport 21.25 Dokureflex 22.45 Kultikon 23.10 Sport-
aréna 23.40 Fölszállott a páva

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynők 14.55 Maricruz 15.55 Családi titkok,
103. 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 Topshop 11.45 Asztroshow 12.55 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 Barátok közt 21.50
Castle 22.50 CSI: A helyszínelők 23.50 Mr. és Mrs. Bloom 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Szeretok és riválisok.
16.00 Barátok közt, 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul 19.00 Való világ 21.00 Híradó 21.30 Agymenok III., 4.
22.00 Való világ, 25. 23.00 Belevaló világ 23.30 Agatha Christie: Ti-
zenhárman vacsorára. Ang. krimi 1.20 A végső akarat

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei15.30
Poirot-novellák: A másodhegedűs. 16.35 Columbo: Melegházi dzsun-
gel. Am. krimi 17.40 Hír 24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24 19.35
Columbo: Gyilkosság telefonhívásra. Am. krimi 21.05 A hidegsebész
22.05 A betolakodó. akciófilm 23.50 Dallas

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek 9.30 Erica vi-
lága 10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bunös szándék
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 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Kígyók a fedélzeten ak-
ciófilm 23.35 Álomcsapda Am–auszt. thriller

7:00 Copa del Rey 7:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Szentpéter-
vár – Celje 9:00 Olasz foci Fiorentina – Atalanta 11:00 Női kézilabda
Bajnokok Ligája Thüringer – Midtjylland 12:30 Francia foci Marseille
– Bastia 14:30 Olasz foci SSC Napoli - AC Miláno 16:30 Férfi kézilabda
HCM Konstanca - Sporta Hlohovec EHF-kupa 18:00 Mix zóna 19:00
Handball show 19:30 Francia fociösszefoglaló 20:30 Copa Liberta-
dores 21:00 Francia foci Monaco - PSG

STV :1
8.45 Medicopter 117 9.30 Elbűvölő helyek a Földön 10.25 Galileo
11.00 Szlovákia képekben 11.35 A világ képekben 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.55 A sétány 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó16.20
Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.25 Effi Briest Ném. filmdráma 22.20 Tony bosszúja 

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 15.55 Biatlon, férfi - üldözésesverseny 17.15
Gyorskorcsolya, férfi 500 m 18.30 Szánkó, női egyes 19.10 Sza-
badstílusú sí, férfi mogul 20.25 Olimpiai stúdió 20.45 Az út. Cseh
film 21.40 Farkaslak Cseh horror 23.15 Autószalon

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Hokistafeleségek 9.30 A fiúk nem sírnak  11.10
Rex felügyelő 12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk –
Flúgos nyomozó 15.00 Egyrol 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 Hokistafeleségek 22.35 Két pasi
– meg egy kicsi  23.00 Egyrol a kettőre 23.35 Monk 

JOJ

8.05 Bírósági akták 9.05 Bírósági akták 10.00 Bírósági akták 10.55 Igen,
főnök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont 13.40 Lépéselőnyben 14.40 CSI:
Miami helyszínelők  15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bí-
rósági akták 18.00 A klán  19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Új panel-
házi történetek 21.30 Kémlelőnyílás 22.30 Örökség 23.30 A Geiss család

M1

9.05 Ízőrzők Herencsény 9.40 Családbarát 11.00 Téli olimpia Benne:
Freestyle női slopestyle, sífutás, női, férfi sprint 12.01 Híradó 12.25
Téli olimpia Benne: Hódeszka férfi félcso, sífutás női-, férfi sprint-
döntok 14.30 Srpski ekran  15.30 Téli olimpia Benne: Gyorskorcsolya,
biatlon, hódeszka férfi félcső 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó 20.20 Párizsi helyszínelők 21.20 Van képünk
hozzá 22.15 Az este 22.55 Híradó  23.15 A rajzoló Magy. thriller

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Aprónép
17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti
mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.40 Időjárás 20.45 Téli olimpia Benne:
Női szánkó, női síugrás, hódeszka, férfi félcső 23.05 A következő!

DUNA

6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Camino. 2. 8.10
Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament ülé-
sérol 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35
A hegyi doktor 20.25 A névtelen vár 21.50 Hírek 21.55 Dunasport
22.05 Félix és Lola Fr. film 23.35 Kultikon

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 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, 2289. 22.40 NCIS 23.40 Zsaruvér 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet  9.40 Reflektor 10.05 Topshop 11.45 Asztroshow 12.55 Ha-
vazin 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 Barátok közt 21.50 Glades
– Tengerparti gyilkosságok 22.50 Döglött akták 23.55 21. század – a
legendák velünk élnek

11.00 A gyanú árnyékában, 73. 12.00 Való világ, 25. 13.00 Utolsó vérig,
3. 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 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való
világ 23.00 Belevaló világ 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Po-
irot-novellák: A sárga írisz. Ang. krimi 16.35 Columbo: Gyilkosság tele-
fonhívásra. Am. krimi 17.40 Hír 24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24
19.35 Columbo: Az ínyenc gyilkos. Am. krimi 21.05 Titkos ügy. Am.
filmdráma 22.55 A hidegsebész I 23.55 Dallas

VIASAT

7.20 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek  9.30 Erica vi-
lága10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  14.20
CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 16.15 Gyilkos számok17.15
Igazgyöngy 18.20 Káoszháza 19.15 Szerintünk a világ 19.20 Jóbará-
tok 19.50 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi  21.15 Szerintünk
a világ 21.20 Spartacus. Am. történelmi kalandfilm

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci AC Torino – Bologna 10:00 Francia foci
Toulouse - St.Eteinne 12:00 Francia fociösszefoglaló 13:00 Olasz foci
Verona – Juventus 15:00 Francia foci Monaco – PSG 17:00 Handball
show 17:30 Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Férfi kézilabda
HCM Konstanca - Sporta Hlohovec 20:40 Coppa Italia

STV :1
7.40 Medicopter 117 9.15 Galileo  9.50 Hogyan működik?  10.50 Pár-
baj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Taxi
14.25 Építs házat, ültess fát! 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó
16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedo 19.00 Híradó 20.25 Senki sem tökéletes 21.25 Grand Hotel
22.45 Különleges egység  23.25 Medicopter 117 

STV :2
9.10 Família 15.40 Olimpiai stúdió 15.55 Sílövészet, női 10 km-es üldö-
zéses verseny 17.00 Olimpiai stúdió 17.15 Szánkó, női egyéni 18.20
Olimpiai stúdió 18.30 Síugrás, női normálsánc, döntő 19.55 Olimpiai
stúdió 20.00 Gyorskorcsolya, női 500 m, felv. 21.10 Hódeszka, férfi
félcso, dönto 22.00 Olimpiai stúdió 22.20 Műkorcsolya, párosok, rö-
vidprogram 23.20 A nagy birodalom Am. sor.

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex fel-
ügyelo  12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles14.10 Monk  15.00 Egy-
rol a kettore  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
20.15 Időjárás 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

7.30 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek  9.00 Bírósági akták 9.50
Bírósági akták 10.55 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont  13.45
Lépéselonyben 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20
Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jóban-
rosszban 19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Új panelházi történetek
21.20 Az özvegyasszony 22.30 Viszlát, Szlovákia!

M1

8.10 Téli olimpia Benne: Alpesi sí, nőilesiklás 10.05 Családbarát 12.01
Híradó 12.30 Hrvatska kronika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Útravaló
13.50 Gasztroangyal 14.45 Jövo idoben 14.55 Téli olimpia Benne: Hó-
deszka női félcso, északi összetett, gyorskorcsolya 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Szabad-
ság tér 89 21.10 On the Spot: Diktátorok gyermekei 22.10 Az este
22.45 Híradó 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Summa 23.35 Kortárs

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Apró-
nép17.40 Richard Scarry Tesz-vesz városa  18.05 Mesélj nekem!
18.15 Esti mese 19.05 Nils Holgersson 19.30 Lülü, a teknőc 20.00
Híradó 20.45 Téli olimpia. Benne: Műkorcsolya – páros szabadprog-
ram 23.05 A következő!

DUNA

7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határ-
talanul magyar  9.05 Közbeszéd 9.35 A nap vendége Kisida Elek 9.45
A hegyi doktor 10.35 A névtelen vár 12.00 Híradó 12.30 Kívánság-
kosár 14.25 Vers 14.35 A világörökség kincsei 14.55 Városrajzolatok
15.20 William és Kate – Mesebeli románc 16.30 Térkép 17.00 Capri -
18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.30 A hegyi doktor
20.25 Megtörtént bűnügyek 21.30 Hírek, Dunasport 21.45 XXII. téli
olimpiai játékok Cseh.–Svéd. férfi -jégkorongmérkozés

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynők  14.55 Maricruz. 15.55 Családi titkok,
105. 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja, 13.
20.30 Édes élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 A kaptár 3. 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.05 Topshop 11.45 Asztroshow 12.55 A Mu-
zsika tv bemutatja 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-hír-
adó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50
Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Megdönteni Hajnal Tímeát 

12.00 Való világ, 26. 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szere-
tok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és
Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00 Segítség, bajban va-
gyok! Az ügyvéd válaszol 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való
világ 23.30 Belevaló világ 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Az eltunt
végrendelet. Ang. krimi 16.35 Columbo: Az ínyenc gyilkos. Am. krimi
17.40 Hír 24 18.10 Jim szerint a világ  19.00 Hír 24 19.35 Columbo:
Gyilkosság tervrajz alapján 21.05 Downton Abbey 22.05 Rózsák
harca  23.05 Miss Fisher rejtélyes esetei 

VIASAT

7.25 Nyomtalanul Belgiumba  8.30 Született detektívek  9.30 Erica vi-
lága 10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek  13.20 CSI: A helyszí-
nelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy 18.15 Káoszháza 19.15
Szerintünk a világ 19.20 Jóbarátok  19.50 Jóbarátok. 20.20 Két pasi –
meg egy kicsi 21.15 Szerintünk a világ 21.20 12 majom. Am sc-fi

8:00 Copa del Rey 8:30 Francia fociösszefoglaló 9:30 Copa Libertado-
res 10:00 Olasz foci  SSC Napoli - AC Miláno 12:00 Handball show 12:30
Férfi kézilabda Koppenhága – Kiel 14:00 Coppa Italia 16:00 Olasz foci
Inter – Sassuolo 18:00 Mix zóna 19:00 Francia fociösszefoglaló 20:00
Olasz focimagazin 20:30 Rövid dokumentum 20:55 Coppa Italia

STV :1
7.35 McLeod lányai 8.20 Medicopter 117 9.05 Galileo 9.40 Szélsosé-
ges szakértők 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek
Katka Brychtovával 15.05 Őrült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Ga-
lileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.45 Párbaj 18.20 Családi vetél-
kedo 19.00 Híradó 20.25 Egy csodálatos elme filmdráma 22.35 9.
szakasz Orosz–finn háborús film

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 15.30 Gyorskorcsolya, férfi 1000 m 16.30
Szánkó, férfi kettes 17.10 Műkorcsolya, párosok szabadprogramja
20.00 Szánkó, férfi kettes, felv. 20.40 Hódeszka, női félcső, felv.
21.30 Kassa 22.00 Egyet ide, egyet oda Cseh filmdráma

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő12.10
Cobra 11.13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk – Flúgos nyomozó
15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS V
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30
Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 Két férfi – meg egy kicsi  23.00
Egyrol a kettore  23.30 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ
7.25 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták
9.50 Bírósági akták 10.50 Igen, fonök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont
13.45 Lépéselőnyben  14.45 CSI: Miami helyszínelők 15.45 Szójáték
16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jó-
banrosszban 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi történetek 21.20 CSI:
Miami helyszínelők 22.30 Castle 23.30 Dr. Csont 

KEDD, február 11 SZErDA, február 12

TVműsor február 10 - február 16
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
Gaudium vegyes karral és baráta-
ival, február 15-én, 17.00 órától.
Fellépők: Balogh Rózsa énekmű-
vész növendékeivel, Dráfi Mátyás
– Jászai-díjas érdemes művész,
Pfeiferlik Tamás énekes, Nagy Fe-
renc versmondó, Rigó Pali  hege-
dűművész és fia Robi. Belépés díj-
talan.
Jókai színház:
Kövek a zsebben, február 10.
19.00. Marie Jones Kövek a zseb-
ben 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
főszereplésével. 
A Cervanová-ügy, február 13.
18.00. Robert Kirchhoff filmje a
Vasmacskában 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 isme-
retlen, titokzatos világba, ahol a
tánc és a zene még szerves része
a hétköznapi életnek. A produkció
a magyar, szlovák, román és ci-
gány hagyományos népi kultúrába
nyújt betekintést. Koreográfus-ren-
dező: Hégli Dusán.
VMK:
Egészségklub: február 10., 18.00
A Ló éve és a szerelem“ – Szilárd

Judit. Február 17., 18.00 Nőkről
nőknek“ – Dráfi Emese Anabel.
Február 24., 18.00 Új energiák a
galaxis központjából – Nagyová
Erika előadása. Belépők 1,50 €.
A Komáromi Regionális Művelő-
dési Központ idén is megszervezi
az amatőr fotográfusok versenyét,
az AMFO 2014-t és az amatőr fil-
mesek versenyét a CINEAMA
2014-et is. A 2014-es év témája a
Víz. 
A verseny határideje: március 7.
A nyertes képek ünnepélyes meg-
nyitója a Csemadok Gelériában,
március 19-én, 17.00 órától lesz.
Bővebben a http://www.ros-ko-
marno.sk/products/amfo-2014/ ho-
lapon olvashatnak.

DÉL-KoMÁroM:
gyógyfürdő: Páros csobbanás Va-
lentin-napon. 2014. február 14-én
egész nap egy teljes árú napi belépő
megvásárlásával + 1 fő ingyen jöhet.
Csokonai Művelődési Központ:

Február 14., 21.00 Firkin koncert.
Belépő: elővételben 1.500 Ft, a
helyszínen: 1.950 Ft. 
Február 15., 100+1 Pop-rock Jazz.
Belépés ingyenes. 19.00 Scaffold,
20.00 Renton and the Error Jam,
21.20 What?, 22.40 We Will Rise. 

KOs - III. 21. - Iv. 19
Ha féltékeny vagy, gondold végig,
hogy nem a korábbi rossz tapaszta-
lataid miatt büntetsz-e valakit, aki pe-
dig nem érdemli meg.

BIKa - Iv. 20. - v. 20.
Ne szólj bele valami olyanba, amihez
nincs közöd, még akkor sem, ha úgy
érzed, tudod a megoldást, mert ha-
marosan egy kellemetlen helyzet kö-
zepén találhatod magadat, és nem
érted majd, hogyan is kerültél ide.

IKrEK - v. 21. - vI. 21.
Ne utasíts vissza egy váratlan lehe-
tőséget, még akkor se, ha ez némi
pluszmunkával jár, mert anyagilag
megtérül.

rÁK - vI. 22. - vII. 22
Érdemes lesz merésznek lenned, és
megpróbálkoznod valami olyasmivel,
amit leginkább csak szeretnél, de
magad sem hiszed, hogy sikerülhet.

OrOsZLÁN - vII. 23. - vIII. 22
Az elmúlt hetek kapkodása után
végre sikerül rendet tenned a mun-
kád terén is, utoléred magad, de vi-
gyázz, mert ha túlságosan felléleg-
zel, ismét elveszítheted az irányítást.

sZűZ - vIII. 23. - IX. 22
Kimerültnek, ingerlékenynek érez-
heted magadat ezen a héten, ami-
nek az oka talán valami benned buj-
káló betegség. Pihenj egy kicsit,
vagy menj el gyógyfürdőbe.

MérLEg - IX. 23. - X. 22
Egy váratlan lehetőség nyílik arra,
hogy kipróbáld magad valami olyas-
miben, ami mindig is érdekelt. Ne
mondj nemet. Lehet, megváltozik az
életed is ezáltal.
sKOrPIó - X. 23. - XI. 21.

Bűntudat gyötör valami miatt, amit a
múltban tettél, és most mindent el-
követnél, hogy helyrehozd a hibádat,
vagy megments egy kapcsolatot.

NyILas - XI. 22. - XII. 21.
Aki nem próbálkozik, annak hiába
kedvezne a szerencse. Adj egy le-
hetőséget magadnak a héten, és
nyiss ki egy ajtót, amin már kopogtat
egy kedvező fordulat.

BaK - XII. 22. - I. 19.
Egy kezdődő románc érhet most vé-
get, de legalább őszintén, nyíltan
tudtok beszélni arról, miért nem mű-
ködnek a dolgok, ami remek tapasz-
talat lehet a további kapcsolataidra
nézve.

víZöNTő - I. 20. - II. 18.
A folyamatos aggódás helyett élj
meg minden pillanatot, és fektess
energiát abba, ami az örömöd for-
rása.

HaLaK - II. 19. - III. 20.
A házasságokban, régi együttélé-
sekben minden simán megy akkor,
ha a partnered rokonságára nem te-
szel megjegyzéseket.

A komáromi Monostori erődben zajló fesztivál az idén „Úton“ elnevezéssel
írt ki pályázatot, amelyre többek között a fizikális vagy a szellemi útról, a be-
vándorlásról, a kivándorlásról, a válaszutakról vagy akár az alkotói utakról
szóló művészi munkákat vártak. A kategóriában induló filmek már a fesztivál
előtt megnézhetők a Mediawave honlapján március 1-jétől. A nézők március
31-ig szavazhatnak is az alkotásokra a legjobb film, a legjobb operatőr, a leg-
jobb színész, a legszebb út, a legnehezebb út, valamint a legfurcsább út dí-
jért. Az április 29-én kezdődő kulturális seregszemlére 65 játékfilm, 588 kis-
játékfilm, 387 dokumentumfilm, 289 kísérleti film, 151 animációs film, 16
táncfilm és 40 zenei film közül válogat az előzsűri.

több mint ezerötszáz nevezés
érkezett a Mediawave-re

Az idei Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlétre 93 országból
összesen 1536 alkotást neveztek, Magyarországról 120 alkotás ér-

kezett. 

- Mi a hasonlóság a lapos elem
és a könnyűbúvár között?

- Ha a sarkait összekötöd, mind-
kettő hamar lemerül. 

  

- Mi az a három kérdés, ami el-
hangzik a kocsmai verekedések
előtt?

- Mi van?! Mi van?! Mi van?!

  

- Mi történik, ha két szőke nő
egymás felé rohan?

- Eltörik a tükör.
  

Mit kell tenned, ha szemben ve-
led egy oroszlán,  mögötted egy ja-
guár áll?

- Beszállsz a jaguár-ba és elhajtasz!
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M1

5.50 Ma reggel 9.05 Ízőrzők Kisnána 9.40 Családbarát 11.00 Téli olimpia
Benne: Freestyle férfi slopestyle, sífutás, rövidpályás gyorskorcsolya
12.01 Híradó 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Kvartett 14.30 Kerékpártúra
15.05 Téli olimpia Benne: gyorskorcsolya, biatlon 17.15 Szerencsehíradó
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sport
20.20 Fábry 21.45 Az este 22.20 Híradó 22.45 Rejtélyes 20. század
23.15 Történetek a nagyvilágból 23.45 Őshüllők bolygója, 3/2.

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a mé-
hecske 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Aprónép  17.40 Ri-
chard Scarry Teszvesz városa  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese
19.05 Nils Holgersson 19.30 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó 20.45 Téli olim-
pia. Benne: Összefoglaló a nap eseményeibol 23.05 A következő!

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Nyelvőrző  9.05 Köz-
beszéd 9.30 Akadálytalanul 10.00 A hegyi doktor 10.50 Megtörtént
bűnügyek 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.25 Oroszország–Szlo-
vénia férfi-jégkorongmérkőzés 16.10 Magyar elsők 16.30 Térkép
17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 Özvegy és
leánya 21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 XXII. téli olimpiai játékok
2014. játékok Kanada–Norvégia férfi-jégkorongmérkőzés 23.20 Kul-
tikon 23.45 Moszkva tér Magyar film

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 13.55 Shoppingkirálynők 14.55 Maricruz 15.55 Családi titkok,
106. 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja, 14. 20.30
Édes élet  21.40 Jóban-rosszban 22.40 Grimm III. 23.40 Célkeresztben

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Topshop 11.45 Aszt-
roshow 12.55 Egészségkalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú
árnyékában, 263. 18.30 RTL híradó  19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal
Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 Elárulva akciófilm 23.45 Reflektor

8.30 Vacsoracsata 9.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol,
18. 10.30 A gyanú árnyékában 11.30 Való világ 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 Való világ
20.30 Agymenők  21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ, 27.
23.00 Belevaló világ 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Tragédia a
Marsdon birtokon 16.35 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján. Am.
krimi 17.40 Hír 24 18.10 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24 19.35 Co-
lumbo: Rekviem egy hullócsillagért. Am. krimi 21.05 Dolmen – Rej-
telmek szigete 23.00 Downton Abbey 

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumba 8.30 Született detektívek  9.30 Erika vi-
lága  10.30 Igazgyöngy 11.25  Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
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  21.15 Szerintünk a világ 21.20 CSI: New York-i hely-
színelők 22.15 CSI: New York-i helyszínelők 23.20 Doktor House 

7:00 Mix zóna 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00 Rövid dokumentum
9:20 Barcelona rövidfilm 9:30 Olasz focimagazin 10:00 Olasz foci
Lazio - AS Róma 12:00 León - Flamengo Copa Libertadores 14:00
Olasz foci Fiorentina – Atalanta 16:00  Férfi kézilabda Plock – Kop-
penhága 17:30 Olasz focimagazin 18:00Mix zóna 19:00 Francia fo-
cimagazin 19:30 Portéfilm 20:00 Motormagazin 20:10 Total Italian
Football  20:40 Olasz foci  AC Miláno - Bologna

STV :1
7.35 McLeod lányai 8.20 Medicopter 117  9.10 Galileo  9.45 Szélsősé-
ges szakértők 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó
12.20 Nők klubja 14.05 Konyhatitkaim 15.00 Őrült szerelmesek 16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek, időjárás 20.25 Hazatérés
Ném. film 21.55 Riporterek 22.25 Sherlock  23.55 Medicopter 117

STV :2
7.50 Csodaműterem  8.15 Amit én tudok, te is tudod  9.20 Szlovákia
erdoi 9.40 Hazai sportok 10.45 Olimpiai stúdió 11.00 Sífutás, klasszi-
kus noi 10 km, döntő 12.30 Rövidpályás gyk., férfi 1000 m+ 5000
m-es férfi váltó + női 500 m 13.25 Szabadstílusú sí, férfilejtőstílus,
felv. 14.00 Műkorcsolya, párosok, szabadprogram, felv. 14.50 Sílö-
vészet, férfi 20 km, döntő 17.10 Gyorskorcsolya, női 1000 m, döntő
18.15 Műkorcsolya, férfiak, rövidprogram 20.20 Olimpiai stúdió 20.30
Szánkó, csapatverseny, felv. 21.15 Olimpiai stúdió 21.35 A hoki év-
százada 22.30 A nemzetközi terrorizmus 1945 után 23.30 Hírek

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő 12.05
Cobra 11. 13.10 Téli olimpia Szlovákia–USA jégkorongmérkozés, élő
16.30 Két pasi – meg egy kicsi  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk
nem sírnak 19.00 Híradó, benne: sport 20.30 Forr a bor 21.40 Csa-
ládi titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi  23.00 Egyről a kettőre
23.35 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ

8.05 Új panelházi történetek  9.05 Bírósági akták 9.55 Bírósági akták
10.55 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont 13.40 Lépéselőnyben
14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Hír-
adó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jóbanrosszban 19.00 Híradó
20.30 Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 2014, 4. 22.30 Csa-
ládi panzió 23.15 Halló 2014 23.50 Ha ciki, ha nem: kövér vagy

CSüTörTöK, február 13 SZOMBAT, február 15
M1

8.10 Téli olimpia Benne: Alpesi sí, férfi -szuperkombináció 9.35 Arany-
metszés 10.35 Családbarát 12.01 Híradó 12.25 Téli olimpia Benne: sí-
futás, alpesi sí, férfi-szuperkombináció 14.05 Roma kultúra 14.35
Esély 15.05 Történetek a nagyvilágból 15.35 Jövő időben 15.45 Téli
olimpia Benne: freestyle, női aerial, biatlon 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.25 Az Adlon hotel  3/1. 22.10 Az
este 22.45 Híradó 23.05 Orvlövészek célkeresztben

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.30 Maja, a
méhecske 16.55 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Aprónép
17.35 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti
mese 19.05 Nils Holgersson  19.30 Lülü, a teknőc 20.00 Híradó, sport
20.45 Téli olimpia Benne: Műkorcsolya – férfi szabadprogram 23.05
A következő! 0.00 Ridikül. Talkshow

DUNA

8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra  9.05 Közbeszéd  9.35 Sze-
relmes földrajz 10.05 Partiumi barangoló Csárdák és fogadók útja
10.15 A hegyi doktor 11.05 Özvegy és leánya 12.00 Híradó 12.25 Kí-
vánságkosár 14.25 Svédország–Svájc férfi-jégkorongmérkőzés 16.10
Magyar elsők 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00 Hír-
adó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.35 A
hegyi doktor 20.25 Hölgyek öröme 21.20 Hírek 21.25 Dunasport
21.35 Kanada–Ausztria férfi-jégkorongmérkőzés 23.20 Kultikon
23.45 A hegyek lánya Magyar film (ff .)

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 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 Fogadom Ang.–ném.–fr.–am. vígjáték

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes
élet – Mautner Zsófi val 9.40 Refl ektor 10.05 Topshop 11.45 Aszt-
roshow 12.55 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.10 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL-híradó –
esti kiadás 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.50 A zöld íjász 22.50 Gyilkos elmék 

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vála-
szol, 19. 11.00 A gyanú árnyékában, 76. 12.00 Való világ 13.00 Utolsó
vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok, 40. 16.00 Barátok
közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul
19.00 Való világ, 27. 20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30
Agymenok  22.00 Való világ, 28. 23.00 Belevaló világ 23.30 Agatha
Christie: Gloriette a hullának. Ang. krimi

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Kétszeres
bun. Ang. krimi 16.35 Columbo: Rekviem egy hullócsillagért. Am. krimi
(ism.) 17.40 Hír 24 18.10 Jim szerint a világ V., 3–4. 19.00 Hír 24 19.35
Columbo: A dönto játszma. Am. krimi 21.05 Különleges Valentinnap.
Am. film 23.00 Brenda Starr. Am. kalandfilm 

VIASAT

7.25 Nyomtalanul Belgiumba  8.30 Született detektívek 9.30 Erica
világa  10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bunös szándék
13.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 16.15 Gyilkos számok
17.15 Igazgyöngy 18.20 Káoszháza19.15 Szerintünk a világ, 25. 19.20
Jóbarátok  19.50 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.50 Két
pasi – meg egy kicsi 21.15 Szerintünk a világ 21.20 Betépve. Am. krimi

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci Inter – Sassuolo 10:00 Francia foci Mo-
naco – PSG 12:00 Olasz focimagazin 12:30 Női kézilabda Bajnokok Li-
gája Thüringer – Midtjylland 14:00 Coppa Italia 16:00 León - Flamengo
Copa Libertadores 18:00 Mix zóna 19:00 Férfi kézilabda Fensburg-
Handewitt - La Rioja 20:30 Férfi kézilabda Plock - Koppenhága

STV :1
6.30 McLeod lányai 8.20 Medicopter 117 9.10 Galileo 9.40 Szélsősé-
ges szakértők 10.45 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20
Nők klubja 13.55 Ügyintézés a hivatalokban 14.25 Riporterek 15.05
Őrült szerelmesek 16.00 Hírek 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szak-
értők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.25 Csa-
ládi vetélkedő – extra 21.35 A Rózsaszín Párduc bosszúja Ang.–am.
krimivígjáték 23.15 Senki sem tökéletes

STV :2
7.50 Ezüst mese Mesejáték 8.30 Beckó vára 9.00 Cserkész-mozga-
lom a totalitárius rendszerben 9.25 Hazai sportok 10.30 Olimpiai stú-
dió 10.55 Sífutás, férfi klasszikus 15 km, döntő 12.40 Alpesi sí, férfi
szuperkombináció, műlesiklás 13.40 Műkorcsolya, férfiak, rövid-
program, felv. 14.55 Sílövészet, női 15 km, döntő 17.30 Műkorcsolya,
férfiak, szabadprogram 20.25 Szkeleton, női egyes, felv. 21.20 Sza-
badstílusú sí, női ugrás, felv. 22.20 Nyomok a jégen Dokfilm 23.20
Pozsonyi Dzsessznapok 2011 

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 14.10 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 Valentin nap Am. akciófilm 22.20 Jackie, a jófiú akcióvígjáték

JOJ

7.30 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek  9.05 Bírósági akták
9.55 Bírósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont
13.40 Lépéselőnyben  14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték
16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 A klán – Jó-
banrosszban 19.00 Híradó, sport 20.20 Időjárás 20.30 Csalafinta szo-
balányok 22.30 A paripa. Am film

PéNTEK, február 14
M1

7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.20 Időjárás 7.25 Ízorzok 8.00 Híradó
8.10 Téli olimpia Benne: Alpesisí, noi szuper-G 10.25 Zöld tea 10.55 Ví-
zitúra 11.25 Két duci hölgy  12.01 Híradó 12.05 Téli olimpia. Benne:
sífutás, rövidpályás gyorskorcsolya 14.15 Szabadság tér 89 15.00 A
világörökség kincsei. Szamarkand 15.20 Szeretettel Hollywoodból
15.50 Gasztroangyal 16.50 Téli olimpia Benne: gyorskorcsolya, szke-
leton 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.20 A dal 2014 22.30 Valentin-napi randevú. Am. film

M2

6.00 Rajzfilmek 15.10 Galambbegy (2010) 16.10 Animália, 40/24.
16.40 Hunyormajor 17.00 Lóti és Futi 17.10 Maja, a méhecske 17.35
Boldogvölgy 17.40 A Mézga család 18.10 Aprónép 18.15 Esti mese
19.15 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 26. 19.45
Lülü, a teknoc 20.00 Híradó, sporthírek 20.45 Téli olimpia 2014.
Benne: síugrás – összefoglaló 22.45 Az Adlon hotel, 3/1.

DUNA

7.15 Gazdakör 7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytala-
nul 9.05 Novum 9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30
Hagyaték 11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Zöld jelzés 12.00 Hír-
adó 12.05 Ízőrzők 12.40 Robbie, a fóka 13.25 USA–Oroszország férfi-
jégkorongmérkőzés 16.30 Zápor. Magyar film 18.00 Híradó 18.20
Dunasport 18.30 Életképek 19.10 Fölszállott a páva  19.55 Futótűz
20.40 Hogy volt?! Tarr Mari 80! 21.35 Svájc–Csehország férfi -jég-
korongmérkőzés

6.25 TV2-matiné 9.35 Asztrovilág 10.40 Norbi Update – Az egészség
iskolája 11.10 Állatőrség 11.40 Babavilág 12.10 Tusarok 12.40 13-as
raktár  13.40 Édes élet. Realitysor 14.50 Édes élet. Realitysor 16.00
Családi titkok, 129. 16.55 Irigy Hónaljmirigy – – Szamárpadon 18.00
Tények 19.00 Magánnyomozók 20.00 ilyen még nem volt. Am. víg-
játék 22.05 Az ének iskolája, 2. 23.50 Cápa 4.  Am. film

6.45 Kölyökklub 9.35 Max Steel 9.55 Apacsata 10.20 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival 10.45 21. század – A legendák velünk élnek 11.20
Házon kívül 11.50 À la car  12.20 4 ütem 13.00 Megdönteni Hajnal Tí-
meát 13.30 Kőgazdagok 14.30 Észak és Dél 16.30 Tökéletes célpont
17.35 A nagy svindli  18.30 RTL-híradó 18.55 Fókusz plusz 19.30 Ti-
tanic. Am. kalandfilm 23.20 Kémek a Sasfészekben akciófilm

9.00 Ezel – Bosszú mindhalálig 11.05 Tolvajok hercege kalandfilm
13.00 Apja lánya. Am. film 15.00 Tru Calling – Az orangyal 16.00 Be-
hajtók 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok  18.00 CSI: Miami hely-
színelők 19.00 Való világ 19.55 A vasmacska kölykei vígjáték 22.00
Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Újra a pályán Am. vígjáték 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas  12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00
Vörös és fekete15.05 Fennakadva a fán 17.00 A Vatikán ügynöke
18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple:
Rejtély az Antillákon krimi 21.25 Szemtől telibe vígjáték 23.25 Brenda
Starr kalandfilm

VIASAT

8.00 Candlefordi kisasszonyok 9.05 Jane Eyre 10.15 Gyilkos sorok 11.20
A nagy étteremalakítás Giannival  12.25 A nagy házalakítás 13.25 Dok-
tor House 14.25 Doktor House 15.20 Beethoven 4. vígjáték 17.15 A
nagy kiruccanás Am. vígjáték 19.00 Bölcsek kövére  20.55 Szerintünk
a világ 21.00 Holiday Am. vígjáték 23.50 A tetovált lány krimisor, 1.

7:00 Mix zóna 8:00 Francia focimagazin 8:30 Sólyomszem – te-
niszmagazin 9:30 Total Italian Football  10:00 Olasz foci AC Miláno –
Bologna 12:00 Francia focimagazin 12:30 Férfi kézilabda Plock – Kop-
penhága 14:00 Francia focimeccs 16:00 Motormagazin 16:15 Férfi
kézilabda Barcelona – PSG élő közv 16:55 EHF kupa Férfi kézilabda
HBC Nantes - Tatran Prešov élő közv 18:00 León - Flamengo  Copa
Libertadores 20:10 Total Italian Football  20:40 Ligue 1

STV :1
7.05 Rajzfilmek 8.20 Fidlibum 8.50 A nagynéni 9.40 Arabela vissza-
tér 10.10 Berlin, Berlin 11.10 Családi vetélkedő  12.50 Postaláda13.55
Elisa di Rivombrosa 15.40 A Rózsaszín Párduc bosszúja 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 23.45 A bátorság próbája. Osztrák filmdráma

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 8.00 Alpesi sí, női szuper-G, döntő 10.00 Mőkor-
csolya, férfiak, szabadprogram, felv. 10.50 Olimpiai stúdió 11.00 Sí-
futás, női 4 x 5 km-es váltó, élő 12.35 Rövidpályás gyk., női 1000 m,
döntő + férfi 1500 m, döntő 13.50 Bajnokok Ligájamagazin 14.30
Gyorskorcsolya, férfi 1500 m, döntő 16.30 Alpesisí, női szuper-G,
döntő, felv. 17.10 Sílövészet, női 15 km, felv. 18.30 Síugrás, férfi nagy-
sánc, döntő 20.25 Szkeleton, férfiak, felv. 21.30 Olimpiai stúdió 21.50
Jézus, te tudod Osztr. dokfilm

MARKÍZA

7.10 Tom és Jerry 7.20 Kungfupanda 7.45 Madagaszkár pingvinei
8.10 Egyről a kettőre  8.40 Téli olimpia Szlovákia–Szlovénia férfi -
jégkorongmérkozés, élő 12.15 Lúzer SC Am. filmvígjáték 13.55
Kungfu panda  filmvígjáték 15.40 Ufók a padláson vígjáték 17.20
Orkán 18.00 Hokistafeleségek 19.00 Híradó 20.30 Barátság extrák-
kal Am. vígjáték 22.35 A tégla akcióthriller

JOJ

7.15 Max Steel 7.40 Kacsamesék 8.40 MacGyver: Atlantisz elveszett
kincse. Am. akciófilm 10.45 Csalafinta szobalányok. Am. sor. 12.45
Horton. Am. anim. vígjáték 14.35 Igaz történet: A paripa. Am film
17.30 A helyes ár 18.00 Shoppingkirálynők 19.00 Híradó, sport 20.20
Időjárás-jelentés 20.30 Kémlelőnyílás Tévésor. 21.30 A nemzet
aranya: Titkok könyve Am. kalandfilm

VASÁrNAP, február 16
M1

8.00 Híradó 8.05 Időjárás  8.10 Téli olimpia 2014 Benne: alpesi
sí férfi - szuper-G, hódeszka női cross 11.05 Református ma-
gazin 10.20 Katolikus krónika 11.30 Az utódok reménysége
12.01 Híradó délben 12.05 Katolikus krónika 12.45 Evangéli-
kus ifjúsági musor 12.55 Mai hitvallások 13.25 Együtt a csa-
lád hétvége 14.30 Hétköznapi kifutó 15.00 Téli olimpia.
Benne: sífutás, gyorskorcsolya, biatlon 17.05 Együtt a család
hétvége 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.20 A dal 2014 22.30
Juno filmvígjáték

M2

6.05 Rajzfilmek 15.55 Lóti és Futi rajzfilm 16.05 Maja, a mé-
hecske 16.30 Boldogvölgy 17.15 A Mézga család  17.45 Rej-
télyek Tesz-vesz városban18.15 Esti mese 19.15 Nils
Holgersson 19.45 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó 20.45 Téli olim-
pia 2014 Benne: összefoglaló a nap eseményeiből 22.45 Fir-
kin-koncert 2012 23.40 Valentin-napi randevú. Am. film

DUNA

7.25 Nemzeti nagyvizit 8.00 Együtt a család 9.10 Rome Re-
ports 9.35 Napok, évek, századok 10.30 Magyar klasszikusok
új köntösben 11.00 Református istentisztelet, Sztána 12.00
Híradó 12.10 Együtt a család 13.05 A világörökség kincsei
13.25  Oroszország–Szlovákia férfi -jégkorongmérkőzés 16.00
Hazajáró 16.30 Csellengők 17.00 Hogy volt?! Tarr Mari 80!
18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Életképek, 20. 19.10
Önök kérték 20.05 Különös házasság 21.25 Finnország–Ka-
nada férfi -jégkorongmérkozés 23.10 Dunasport

6.25 TV2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Stílusvadász 11.30
Stahl konyhája 12.00 Több mint testor 12.30 Édes élet
16.00 Családi titkok 16.55 Magánnyomozók 18.00 Tények
19.00 Napló 20.00 A nagy duett  22.45 D-Tox.  akciófilm

6.45 Kölyökklub  10.00 Egészségkalauz 10.40 Teleshop 11.35
Kalandor 12.05 Havazin 12.40 A Muzsika tv 13.20 Glee – Sztá-
rok leszünk! 14.20 A Grund – A nagy összecsapás kalandvíg-
játék 16.25 A visszatérések kora vígjáték 18.30 RTL-híradó
18.55 Cobra 11. 20.00 Ismeretlen férfi  akciófilm 22.20 Pege
– Szentháromság. Am. akciófilm

STORY TV

10.50 A vasmacska kölykei vígjáték  13.00 Segítség, bajban
vagyok! 18.00 Heti hetes 19.00 Való világ 20.00 Való világ
22.00 Belevaló világ 22.30 Heti hetes 23.30 Apja lánya víg-
játék

VIASAT

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 13.30 Hoteltitkok 14.40 Vörös
és fekete 16.50 Született férjek 18.00 Murdoch nyomozó
rejtélyei  19.00 Hír 24 19.25 Poirot: Gloriett a hullának. Ang.
krimi 21.25 A sakál akciófilm 23.50 Szemtől telibe vígjáték

7.30 Doktor House 8.55 Jane Eyre 10.05 Gyilkos sorok 11.05
Két pasi – meg egy kicsi 12.10 A nagy házalakítás 13.05 Ext-
ralarge: Gyilkosság Miamiban Ném.–olasz–am. akciófilm 15.10
A nagy kiruccanás Am. vígjáték 16.50 Szerintünk a világ, 28.
16.55 Bölcsek kövére Am. vígjáték 18.55 Nyugdíjas bajkeve-
rők 19.55 Szerintünk a világ 20.00 CSI: helyszínelők 20.55 CSI:
New York-i helyszínelők  21.50 A gömb akciófilm

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodaműterem 9.05 Megaagy.
Magazin 9.35 Autószalon 10.10 Földünk mesés helyei 11.05
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő 13.05 Ügyintézés a hivatalokban 13.45 Po-
irot-történetek15.35 Gömbvillám. Csehszlovák vígjáték 17.05
Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20
Sétány 21.20 Casanova 22.50 Poirot-történetek: A kisegér
mindent lát. Ang. krimi

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 7.55 Alpesisí, férfi - szuper-G, döntő
10.10 Hódeszka, selejtező, felv. 10.30 Hódeszka, női krossz,
döntő 11.05 Sífutás, férfi 4 x 10 km-es váltó 13.10 Olimpiai
stúdió 13.30 Síugrás, férfi nagysánc, felv. 14.25 Olimpiai stú-
dió 14.30 Alpesisí, férfi - szuper-G, felv. 15.40 Olimpiai stúdió
15.55 Sílövészet, férfi 15 km-es tömegrajt 17.15 Műkorcso-
lya, jégtánc, rövidprogram 19.35 Olimpiai stúdió 19.45
Gyorskorcsolya, női 1500 m, döntő, felv. 21.15 Olimpiai stú-
dió 21.35 Marketa Lazarová Csehszlov. film

MARKÍZA

7.30 Tarzan legendája 7.55 Pókember elképesztő kalandjai
8.25 Kacsamesék 9.20 Beépített főnök 11.20 A hegy ha-
talma Am. thriller 13.10 A Thomas Crown-ügy Am. krimivíg-
játék 15.50 A nagyon nagy ő Am.-ném filmvígjáték 18.20
Lakáskultúra 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.30 Hivatásosok
21.30 A Karib-tenger kalóza 2.: Holtak kincse. Am. kalandfilm

JOJ

7.40 Madagaszkár pingvinei 8.00 Csodakavics Am. vígjáték
9.40 Kungfupanda Am. filmvígjáték 11.25 Ufók a padláson
Am.–kanad. vígjáték 13.10 Oroszország–Szlovákia férfi-jég-
korongmérkőzés, élő 16.30 G. I. Joe – A kobra árnyéka Am.-
cseh akciófilm 19.00 Híradó, sport 20.30 Sherlock Holmes
Am.-ném.-ang. akciófilm 23.00 Végső állomás Am. thriller

Megújulva, új erőtől duzzadva érkezett vissza a helyére az
A38 Hajó. A sok-sok szükséges helyreállítási, felújítási, ja-
vítási munkát mind-mind sikerült elképesztő sebességgel, a
tervezett időn belül elvégezni, így mindenki fellélegezhet: a
város egyik legjellegzetesebb és legkedveltebb darabja ismét
a régi jó megszokott helyén áll, s az elkövetkező újabb tíz év
során esze ágában sincs onnan elmozdulni. Vasárnap a
helyére lett kötve, hídjai a helyükre visszahelyezve, a kiállí-
tóhelynek is otthont adó dereglye hozzákötve. Most a mű-
ködés újraindításhoz szükséges munkálatok és előkészüle-
tek következnek a Hajón.  Február 11-én pedig már mindenkit
szeretettel várnak a megújult Hajón a különösen zúzósnak
ígérkező, a Hajó újranyitását is megünneplő Random Tripre,
amely nem lesz kevésbé emlékezetes, mint a felújítás előtti
utolsó buli a Hajón, az elképesztő Random Trip szilveszter,
majd azután a sort folytatja számos további kitűnő koncert,
mint pl. február 14-én a Ladánybene 27 zenekar.

115.3 millió néző volt kíváncsi a
show-ját energikus dobszólóval indító,
majd egy spárgával folytató és a Red
Hot Chili Peppersszel befejező hono-
lului énekes félidei műsorára. A
Bruno Mars saját zenei rendezésé-
ben megálmodott előadás minden
idők legnézettebb Super Bowl szü-
nete lett, lekörözve az eddig elsősé-
get élvező két évvel ezelőtti Ma-

donna-fellépést és a közel 111 milliós nézettséget generáló
Beyoncé-performanszot. „Moonshine Jungle“ turnéjának második etapjára gyakorla-
tilag azonnal elfogytak a fennmaradt jegyek, albumai és single-jei pedig ismét az iTu-
nes eladási chartjainak élére kerültek. Bruno Mars elmondta, a kaliforniai együttes ér-
zelemdús zenéjének és szenvedélyes előadásmódjának hála elsőként merült fel
benne, mint lehetséges közreműködő.

A TV2
műsorveze-
tője nem
érti, hogy
miért kell
csontsovány
modelleken bemutatni az alakformáló fehérne-
műket. "Még véletlenül sem plus size, esetleg
nőiesen formás modellekre adták a karcsúsító
darabokat, hanem kimondottan véznákra. Ezt
komolyan gondolták? Nem azt kellett volna be-
mutatni, hogy tényleg működik a fehérnemű,
vagyis eltünteti a kis hurkákat, pocakokat, pár-
nákat a teltebbekről?" - háborgott.

Kiakadt a piszkafa 
modellekre gombos Edina

Bruno Mars világtörténelmet írt

Február 11-én nyit 
a visszatérő a38 Hajó
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Kosárlabda

MBK rieker Com-therm – Inter 69:86 (20:19,
11:24, 21:29, 17:14)

Pontszerzők: Myles és McElrath Hall 14-14,
Bilič 10, Joyner és Kovačevič 8-8, Marchyn 7, Sto-
janov 6, Šoška 2 – Rančík 27, Starosta 15

Bár az első negyedet sikerült győzelemre vinnie
a komáromi csapatnak, az igazi problémák már
akkor elkezdődtek. Jó öt percig szinte teljesen
megfeledkezett a védekezésről, aminek az lett az
eredménye, hogy a pozsonyiak egyik legnagyobb
egyénisége Rančík, szinte akkor szerzett pontot,
amikor akart. Innen kezdve, aztán már nehéz volt
megállítani a jól játszó vendégeket, és bár voltak
a komáromiaknak is szép pillanataik, érezhető
volt a vendégek fölénye. Most, a játékvezetésre
sem lehetett panasz, ha okokat keresünk a vere-
ségre, azokat bizony kizárólag a csapat játékában
kell keresni. 

további eredmények: Sp. N. Ves – Svit 63:86,
Prievidza – B. Bystrica 93:68, Nitra – Levice
88:64. Handlová – szabadnapos volt.

Svit – MBK rieker Com-therm 80:74 (27:15,
15:22, 28:15, 10:22)

Pontszerzők: Channels 19, McNeal 17 – Bilič
20, McElrathHall 17, Joyner 12, Marchyn 11, Myles
és Szabó 4-4, Stojanov 3 

Ezen a találkozón is érezhető volt, hogy a ko-
máromi legénység nincs igazán jó formában, és
az edzői utasítások sem találnak mindig célba. A

hazaiak már az első negyedben rendesen rái-
jesztettek vendégeikre, és bár azok az első félidő
végéig némileg igazítottak az eredményen, a foly-
tatásban ismét kidomborodott a hazai csapat fö-
lénye. Legnagyobb különbséggel a 30. perc elején
vezettek a hazaiak, amikor 70:49 volt az állás. Az
utolsó negyedre Rón edző védencei azonban
mégis összerázták magukat, és amire már szinte
senki nem számított, a mérkőzés végére szo-
rossá tették a mérkőzést. Sajnos azonban, az idő
kegyetlenül haladt előre, az egyenlítés így elma-
radt.

tovább eredmények: Inter – Prievidza 68:84,
B. Bystrica – Nitra 87:66, Levice – Handlová 85:74.
Sp. N. Ves – szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1. Inter 29 23 6 2464:2149 52
2. Nitra 28 20 8 2380:2143 48
3. Prievidza 28 20 8 2158:1958 48
4. Svit 29 17 12 2455:2323 46
5. MBK rieker 28 16 12 2401:2227 44
6. B. Bystrica     29 12 17 2416:2439 41
7. Handlová 27 11 16 1956:2070 38
8. Levice     29 6 23 2177:2545 35
9. Sp. N. Ves      27 2 25 1838:2391 29

Nem éppen rózsás hetet tudhat maga mögött a komáromi csapat, hiszen mindkét bajnoki mér-
kőzését elveszítette, így igencsak feladta magának a leckét az alapszakasz utolsó fordulói előtt.
Az már most szinte biztosra vehető, hogy a rájátszás első fordulójában a Svit ellen lép majd pá-
lyára, a kérdés már csak az, mely csapat kezdheti hazai pályán a sorozatot. természetesen az,
amely a negyedik helyről vághat neki a rájátszásnak. Jelen állás szerint igencsak a svitiek felé
mozog a mérleg nyelve, persze, van még lehetőség a változtatásra, ahhoz azonban a piros-fe-
héreknek gyorsan rendet kellene tenniük a fejekben, és ha másképp nem megy, az edzőnek bi-
zony keményebb kézzel kell „belenyúlnia a csapatba”. A huzamosabb ideje sérült Kozlík játéka
ugyan nagyon hiányzik, de a pályára lépők közül sem mindenki teszi oda magát. Különösen
Šoška teljesítménye kiábrándító, de vannak még néhányan, akiknek el kellene gondolkodniuk
játékukat illetően.

ÖkölvívásAsztalitenisz

A14. fordulóval folytatódott a területi
Bajnokság, amelyben az Iparisták

házi rangadót vívtak meglepetés nélkül,
hiszen első csapatuk magabiztos győ-
zelmet aratott. Bátorkeszi megerősítette
második helyét a tabellán, nagyszerű
mérkőzésen legyőzve a dumamocsi gár-
dát. Az egyetemisták hazai csarnokban
döntetleneztek az alsóházi Pokrok har-
madik csapatával, a gúta „B” – Hetény
találkozó eredményét sajnos lapzártánkig
nem kaptuk meg.

Eredmények:
Bátorkeszi „A” – Dunamocs „A” 11:7
Pontszerzők: Száraz és Jozefík 4,5-4,5
Cséplő 2 – Banai Tóth P. 2,5 Tücsök 2, Da-
názs 1,5 Nagy 1 
Selye János Egyetem „A” – Pokrok „C”
9:9

Pontszerzők: Sánta 3,5 Molnár 2,5 Park 2,
Stefán 1 – Rajko Z. 4,5 Kovács 3, Košík 1,
Rajko A. 0,5
Ipari Komárom „B” – Ipari Komárom „A”
2:16
Pontszerzők: Szabó, Horváth, Mátyus és
Fahrer 0,5- 0,5 – Ibolya, Bitter, Berkes és
Nagy 4-4

A tabella állása:
1. Pokrok „B” 12 12 0 0 192:24 48 
2. Bátorkeszi „A” 12 10 0 2 139:77 42
3. Ipari „A” 12 9 1 2 145:71 40
4. S.J.E. „A” 13 6 2 5 105:129 33
5. Hetény „A” 12 6 0 6 102:114 30
6. Dunamocs „A” 13 4 0 9 101:133 25
7. Gúta „B” 11 3 0 8 74:124 20
8. Pokrok „C” 12 1 3 8 86:130 18
9. Ipari „B” 13 1 0 12 36:188 16

rajt az ökölvívó II. ligában 
ASzlovák Amatőr Ökölvívó Szövetség a komáromi

ŠKB Spartak Ökölvívó Egyesületet bízta meg az if-
júsági II. liga első fordulójának megrendezésével. Nyílt
bajnokságról lévén szó, a megjelenő 24 csapat között
voltak prágai, kroměříži, győri, tatai és székesfehérvári
versenyzők is. A komáromi csapatot, amelyet győrfi
györgy vezetőedző irányított, öt versenyző képviselte,
négyen győztesként hagyták el a szorítót, egyedül a 81
kilogrammos súlycsoportban szorítóba lépő Marek Stra-
pec nem bírt győri ellenfelével.

Az ŠKP Spartak versenyzőinek eredményei:
48 kg: David Dorák (Spartak) – Ladislav Marečka (Dub-

nica) 2:0 
69 kg: Marian Kuhajda (N.Mesto n/V.) – Szőcs Máté

(Spartak) 0:2
75 kg: Szabó Dominik (Spartak) – Milan Jakubec (Po-

zsony) 2:0
69 kg: Lukáš Kormančík (Malacky) – rajcsányi Patrik

(Spartak) 0:2  
81 kg: Marek Strapec (Spartak) – orsós gábor (Győr) –

technikai K.O.  

Bátorkeszi megerősítette 
második helyét

SPORT
Veszélyben a negyedik hely is 

Ismét McElratht Hall (fehérben) „vette hátára“ a
hazai támadásokat, a háttérben Šoška figyeli egyik
akcióját Fotó: Molnár Mónika

A bajnokság jövő szerdán folytatódik a 33. fordulóval, ez a hétvége a szlovák Kupáé lesz, ame-
lyet Pozsonyban bonyolítanak le. A komáromi csapat pénteken 16.30 órakor Handlovával mér-
kőzik meg, amennyiben győzelmet arat, úgy szombaton, a Nitra – b. bystrica mérkőzés győz-
tesével játszik. A mérkőzés győztese a vasárnap 18 órakor kezdődő döntőben lép pályára.



Sportklubhoz jött a behívó,
amelyet később áthelyeznek
Olomoucba. 1965-ben elő-
ször mérettetheti meg magát
a felnőttek országos bajnok-
ságán, a csodálatos cseh
fürdővárosban, Karlovy
Varyban. A döntőben, mint
később kiderült, pályafutásá-
nak legnagyobb ellenfelével,
Václav Vojíkkal mérte össze
erejét. Sándor szoros mér-
kőzésen alulmaradt a České
Budějovice-i fiúval szemben,
de első nekifutásra ezüstér-
met szerezni a felnőttek kö-
zött, nem volt kis teljesít-
mény. Egy évvel később a
dubnicai országos bajnoksá-
gon Sándor, már az elődön-
tőben összekerült Vojíkkal,
győzött, és a döntő már csak
róla szólt. Megvolt az első
felnőtt országos bajnoki cím.
Az 1967-es bajnokságon
„hazai szorítóban”, az olo-
mouci Dukla színeiben meg-
szerezte második aranyér-

Mint a legtöbb kissrác Ko-
máromban, ő is a KFC rác-
kerti pályáján, annak kö-
lyökcsapatában ismerkedett
meg a sporttal, alig kilencé-
vesen. Így emlékezik vissza
azokra az időkre: „Benei
gyerekként, szinte minden
szabadidőmet a grundon töl-
töttem barátaimmal, hétvé-
geken reggeltől estig rúgtuk
a labdát. Egyszer Csicsely
Pali bácsi, a KFC kölyökcsa-
patának edzője arra járt, és
megállt nézelődni. Néhá-
nyunkat azonnal meghívott
a KFC edzésére, és be is ke-
rültem a csapatba. Később,
jó nevű játékosok kerültek ki
a csapatunkból, akik sokra
vitték a KFC-ben. Mivel kö-
zeledett a nyári vakáció, a

csapat is kéthetes szünetet
kapott, és tulajdonképpen
akkor dőlt el, hogy nem fo-
cista, hanem ökölvívó le-
szek. Én ugyanis vakáció
alatt is rendszeresen lejár-
tam a ráckertbe, ahol az
ökölvívók is tartották az ed-
zéseiket. Igen, kint a sza-
badban. Először csak néze-
gettem őket, aztán megbá-
torodtam és közelebb men-
tem. Az ökölvívás amúgy
sem volt idegen a szá-
momra, hiszen legidősebb
bátyám András, már az 50-
es években a komáromi csa-
pat egyik erőssége volt. Má-
sik bátyám, Tibor, pedig mint
a csapat már oszlopos tagja,
ott volt valamennyi ráckerti
edzésen. Akkor 14 éves vol-

tam, és olyan edzők egyen-
gették útjaimat, mint Svec
Dezső, Egyházi János, Réd-
ler Gyula, Hamran és Jády
Károly. Nekik köszönhetem,
hogy pályafutásom alatt
szinte mindent elértem, amit
az akkori Csehszlovákiában
el lehetett érni. Nagy esé-
lyem volt kijutni az 1968-as
mexikói olimpiára is, de… Ez
számomra szomorú történet,
még visszatérhetünk rá” –
mondja el bevezetőként
Sándor, akinek az utolsó
mondatoknál bizony kissé el-
csuklik a hangja. 

Az olimpia azonban még
messze volt, térjünk vissza a
kezdetekhez, hiszen még
csak 1960-at írtunk. Sándor
tehát munkához látott, és
még véletlenül sem hagyott
ki edzést. Ha égetett a nap,
vagy éppen térdig ért a hó, ő
ott volt és keményen edzett.
Alig telt el két év, és munká-
jának meglett az első gyü-
mölcse. A Pozsonyban meg-
rendezett csehszlovák ifjú-
sági országos bajnokságon
légsúlyban (51 kg) indult, és
azonnal felállhatott a dobogó
legfelső fokára. „Igaz, egy

kis csalással, de azt hiszem,
megérdemelten” – mondja
huncut mosollyal, majd így
folytatja: „A csalás csak két
évvel később derült ki, ami-
kor sorrendben harmadik if-
júsági bajnoki címemet is
megszereztem. Pozsony
után 1963-ban Prostějovban,
majd 1964-ben Liberecben
is győztem. Márpedig, ifjú-
sági bajnoki címet csak ma-
ximálisan kétszer lehetett ki-
harcolni, mivel az ifjúsági
korosztálynak szigorú ha-
tárai voltak. A legfiatalabb if-
júságinak be kellett töltenie a
16. életévét, de egy nappal
18. születésnapja után már
nem léphetett szorítóba, és
mivel országos bajnokság
egy évben egyszer volt
ugyanazon időpontban, így
mindössze két címet lehetett
szerezni. Velem az történt,
hogy első, pozsonyi rajtom
előtt a klubvezetők annyira
biztosak voltak győzelmem-
ben, hogy 1945-öt jelölték
meg születési évemnek, ho-
lott én 1946-ban születtem.
Már harmadszor léptem szo-
rítóba a bajnoki döntőben,
Liberecben, amikor az egyik
szövetségi vezető odajött
hozzám, mintegy cinkosként
rám kacsintott, megveregette
a vállamat és megkérdezte:
Sanyi, te nem öregszel?
Nem csináltak belőle ügyet,
bár az első ifjúsági címemet
akár el is vehették volna, ha
jobban belegondolok” –
mondja nevetve a bajnok. 

Aztán jöttek a felnőtt évek.
A Dukla Kroměříž Katonai
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Ez a név ma, évtizedekkel a nagy sikerek után is
jól hangzik Komáromban. A közép- és idősebb

generációk egyaránt jól emlékeznek még az egykori
nagy sikerekre, amelyeket komáromi ökölvívók ér-
tek el Csehszlovákia egyéni, majd később csapat-
bajnokságaiban. Kétségkívül, az egyik legsikere-
sebb komáromi ökölvívó Kovács Sándor volt, aki
háromszor hódította el az ifjúsági, majd ötször a fel-
nőtt bajnoki címet súlycsoportjában. A felnőtt ka-
tegóriában az öt bajnoki cím mellett még négyszer
ezüstérmet akasztottak a nyakába. A ma 68 éves
ökölvívóval komáromi lakásában találkoztunk, ahol
temérdek fénykép és megsárgult sportújság emlé-
keztet azokra az évekre, amikor Sándort Csehszlo-
vákia egyik legkiemelkedőbb sportolójának tartotta
a szakma, de a közvélemény is egyaránt. 

Régiónk sportjának egyéniségei 

Kovács Sándor

Aktív pályafutásom során megszakítás nélkül 12 évig

voltam csehszlovák válogatott…

1978-ban ők látták el a csapat körüli legfontosabb teendőket. Balról jobbra: Őry Pál – gyúró,
Kovács Sándor és Jády Károly – edzők, MUDr. Tóth František – csapatorvos, ma a komá-
romi kórház Nőgyógyászati és szülészeti osztályának főorvosa.

A 70-es évek elején készült fotón a csapat egy része látható a három Kovács testvérrel. Balról jobbra: Kovács Tibor, Ko-
vács Sándor, Rácz Károly (Kacsa), Csicsó Károly és Kovács László

mét is súlycsoportjában. Az-
tán következett a már emlí-
tett 1968-as olimpiai év. Bár
a bajnokságot abban az év-
ben Szlovákiában kellett
volna megrendezni, a Prá-
gában székelő szövetség
České Budějovicét jelölte
meg a bajnokság helyszí-
néül. Nem véletlenül. Vojík-
nak akart hazai környezetet
biztosítani, hiszen a tét nem
volt kisebb, mint az olimpiai
részvétel. Sőt, a „sorsolás”
már maga úgy indult, hogy
az első fordulóban Vojík vív-
hatott Kovács ellen, mintegy
garanciaként, hogy a döntő-
ben már senki ne okozhas-
son problémát a hazai fiú-
nak. Csakhogy! A 8000 néző
előtt zajló viadalt Kovács
Sándor nyerte 3:2 arányban
úgy, hogy szinte minden és
mindenki ellene volt han-
golva. Ekkor a hazai csar-
nokban kitört a botrány. A
bajnokság közel két órán át
szünetelt, hiszen a tüntető
közönség, amely tulajdon-
képpen maga sem tudta kire
és miért haragszik, a szorítót
elárasztotta üvegekkel, po-
harakkal és mindennel, ami
a keze közelébe került. Az
egyik szövetségi vezető be-
ugrott a szorítóba, és szinte
emberi méltóságát megta-
gadó állapotban ordította a
közönség felé, hogy ameny-
nyiben a bírók nem értékelik
újra döntésüket és nem Vojí-
kot hozzák ki győztesnek,
úgy a bajnokságot befeje-
zettnek tekinti. Persze, egy

hosszabb idő után győzött
a józan ész, és a bajnok-
ság folytatódott, de a súly-
csoportban salamoni dön-
tést hozott a zsűri. Kovács
Sándor győzelmét ugyan
jóváhagyta, de küzdelem
nélkül a dubnicai Ivant hir-
dette ki az 1968-as év baj-
nokának(!?) Ebből a súly-
csoportból a szövetség
senkit nem küldött ki a me-
xikói olimpiára. Pedig,
Sándor már ekkor egy évet
ráhúzott a katonai szolgá-
latra éppen azért, hogy
biztosítva legyen zavarta-
lan felkészülése a világ
legnagyobb sporttalálko-
zójára… 

„Ezután ugyan anyae-
gyesületem, a komáromi
Spartak színeiben még
szereztem három orszá-
gos bajnoki címet és há-
rom ezüstérmet, de az
1968-as év mély nyomokat

hagyott bennem. Ekkor
döbbentem rá, én naiv,
hogy a sport nem mindig a
tudásról és sportszerűség-
ről szól. Akkori formámban
– és ezt elfogulatlanul állí-
tom –, nem okoztam volna
csalódást Mexikóban.
Mindegy, elmúlt…” –
mondja kellő keserűséggel
hangjában.   

Hazatérése után meg-
nősült, és folytatta munká-
ját anyaegyesületében, a
Spartakban. A már emlí-
tett, további hat érem ma-
gáért beszél. Hívták őt
vissza Olomoucba, de
Dubnica is szívesen látta
volna soraiban, Sándor
azonban igazi lokálpatrióta
volt, olyan „benei típus”.
Ma már nehéz lenne meg-
mondani, helyesen csele-
kedett-e vagy sem. Tény,
hogy olyan dolgokról mon-
dott le, amelyek csak ke-
veseknek jutnak ki életük
folyamán. Biztos olimpiai,
vb és Eb részvételek, és a
mindenhez szükséges
pénz. „Nem bántam meg
semmit, jó ez így. Aktív pá-
lyafutásom során megsza-
kítás nélkül 12 évig voltam
csehszlovák válogatott, kö-
zel húsz országban jártam,
Egyiptomtól Walesig, Ro-
mániától Spanyolországig,
Olaszországtól Németor-
szágig. Van egy szép csa-
ládom, két lány – Andrea
és Szilvia –, valamint egy
fiú – Sándor – édesapja
vagyok, de már két gyö-

nyörű kislány nagypapája is.
Kell ennél több?” – teszi fel a
kérdést, amellyel nem is le-
het vitatkozni.

Mivel Komárom „csak” a
második ligában szerepelt,
Sándor egy évre a legmaga-
sabb országos bajnokság-
ban bunyózó Galánta csa-
patához igazolt. Visszaté-
rése Komáromba igazi dia-
dalmenet volt. A Spartak
megnyerte a II. ligát, így osz-
tályozót játszhatott a cseh
Děčín ellen. Hogy a komá-
romi csapat nem volt túl kí-
vánatos a csehszlovák baj-
nokságban, mi sem bizonyí-
totta jobban, mint hogy az
osztályozót egy mérkőzés-
ben szabta meg a szövet-
ség, „természetesen” a nyu-
gat-csehországi városban. 

„Fantasztikus mérkőzés
volt. Mi olyan csapattal utaz-

tunk ki az osztályozóra, hogy
kisebb csoda kellett volna
ahhoz, hogy ne győzzünk.
Pedig a körülmények ott is a
hazaiakat favorizálták, de
nem estünk pánikba. 12:8
arányban mi győztünk, és
Jády Károly edző vezetésé-
vel feljutottunk a legmaga-
sabb osztályba, ahol évekig
nagyszerűen szerepeltünk.
Igaz, én már Jády Károly
edző segédjeként, merthogy
1976-ban egy nyakcsigolya-
sérülést követően az orvos
határozottan eltanácsolt az
aktív bunyózástól. Nagyon
sajnáltam, de nem volt mit
tenni” – mondja, majd még

siet felsorolni azok neveit,
akik kiharcolták a feljutást:
„Kovács Tibor, a bátyám, Ko-
vács László, az öcsém, Bu-
kovsky Józsi (Bozsó), Mol-
nár Gyula, Sárközi János,
Csicsó János, Pintér Pál,
Vörös István, Hajdók István,
Václav Malatinec és jóma-
gam”.

Az edzői teendők ellátása
mellett egy rövid ideig a ha-
jógyárban dolgozott, majd az
ökölvívást jobban felölelő
Hydrostav vállalat alkal-
mazta. Ott dolgozott 2000-
ig, amikor a vállalat meg-
szűnt létezni. Sándor, csak-
úgy, mint sok ezren az or-
szágban, elindult munkát ke-
resni. A nyolcszoros
csehszlovák bajnoknak, a ki-
váló edzőnek senki nem
adott munkát Komárom-

ban(!?) 2001-ben Paszterkó
László, a neves érsekújvári
ökölvívó profi klubot alapí-
tott, és mi sem természete-
sebb, azonnal felkérte Sán-
dort az edzői teendők ellátá-
sára. Három évig tette be-
csülettel a dolgát, amikor az
egyik kelet-szlovákiai nagy-
vállalkozó hívta újonnan ala-
pított profi klubjába edzőnek,
ahol 2006-ig tevékenykedett.
Akkor korkedvezménnyel
nyugdíjaztatását kérte, azóta
is nyugdíjasként tengeti
életét. Talán mondani sem
kell, igencsak alacsony
nyugdíjjal csakúgy, mint a
legtöbben az országban. 

Ennek ellenére nem pa-

naszkodik, hiszen rendezett
családi körülmények között
él feleségével és fiával taka-
ros lakásukban. Rendszeres
látogatója minden ökölvívás-
sal összefüggő eseménynek
Komáromban. Öltönyben,
nyakkendőben. Megadva a
legnagyobb tiszteletet annak
a sportágnak, amelynek
egyik leghíresebb képvise-
lője volt Komáromban. A régi
barátok, szurkolók megis-
merik, és nagy kitüntetésnek
veszik, ha megölelhetik, ke-
zet foghatnak vele. A fiata-
labbaknak már sejtésük
sincs, ki az az úriember, aki
a háttérből figyeli az esemé-
nyeket, és egy-egy szépen
bevitt jobbegyenes után fel-
ragyog a szeme. Mindenki-

hez kedves és barátságos,
mintegy bizonyítva az ősi
igazságot, miszerint az egyik
legkeményebb sportág kép-
viselői civilben galamblelkű,
jóindulatú emberek.  

Jó kondiban vagy, a korod
sem látszik, lennél még
edző? – kérdezzük búcsú-
zóul. „Valóban jó kondiban
érzem magam, néhány évig
még csinálnám is, de… a
srácok már nem igazán
özönlenek az ökölvívó ter-
mekbe, meg aztán kellő tá-
mogatás nélkül nem is lehet
országos szintű bunyósokat
kinevelni, de ez igaz vala-
mennyi sportágra egyaránt.
Mi tagadás, aggódom a
sport jövőjéért”. 

Böröczky József
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Női csapataink teljes erőbedobással készülnek a tavaszi idényre, így
sorra játsszák előkészületi mérkőzéseiket. A naszvadi/ímelyi és gú-

tai csapatok már hagyományos résztvevői a minden évben megren-
dezett Meditop Kárpátia Kupának, amelyen magyar, román, szerb és
szlovák csapatok vesznek részt. Ebben az évben Szekszárd adott ott-
hont a kupasorozatnak, amelyen a tartalékosan pályára lépő nasz-
vadi/ímelyi csapat a negyedik, míg a gútai alakulat a hatodik helyen
zárta a versengést. A Csallóközaranyosi Kupán második helyen futot-
tak be a célba Peter talár edző lányai, de Kasznár Mariannának kö-
szönhetően a gólkirályi cím Csallóközaranyoson maradt. 

Meditop Kárpátia Kupa – Szekszárd
A naszvadi/ímelyi csapatot az „A” csoportba sorolták be a szervezők, a

Győri Audi II. és Sepsiszentgyörgy társaságában. A „B” csoportban a hazai
Szekszárd, Ada és Gúta csapatai mérték össze erejüket. Figyelemreméltó
a naszvadi Fujasová gólerőssége, aki a három mérkőzésen 29 góllal terhelte
meg az ellenfelek hálóját. Csallóközaranyoson a hazaiaknak nem sikerült
ugyan megszerezniük a végső győzelmet, de játékukon látszott, hogy jól fel-
készültek a bajnokság tavaszi idényére. Az is megmutatkozott, hogy Kasz-
nár Marianna járhat majd az élen a góllövést illetően. A tornán megszerzett
gólkirályi címéhez ugyanis nem férhetett semmilyen kétség.  

Kézilabda

Kárpátia és Csallóközaranyosi Kupa

Csallóközaranyosi Kupa
Csallóközaranyos – Tata 22:16 (9:9)
Tatabánya – Lég 23:15 (10:7)
Tata – Lég 22:15 (12:6
Csallóközaranyos – Lég 22:9 (13:3)
Tata – Tatabánya 16:19 (4:14)
Csallóközaranyos – Tatabánya 13:14 (7:9)
A torna végeredménye: 
1. Tatabánya 2. Csallóközaranyos 3. Tata 4. Lég  
A torna gólkirálya: Kasznár Marianna (Csallóközaranyos – 15 góllal)

„A” csoport:
győri Audi II. – Naszvad/Ímely

38:23 (19:14) Vendég gólok: Fuja-
sová 7, Haris E. 5, Szabó 4, Gál és
Oláh 3-3, Molnár B. 2, Haris L.,
Rajkó, Mlinkovics, Mahor Cs., Oláh
és Burešová 1-1. 

Sepsiszentgyörgy – Naszvad/
Ímely 22:30 (12:14) Vendég gólok:
Fujasová 13, Haris E. 8, Szabó 4,
Molnár B. 3, Gál és Szabó 1-1.

Sepsiszentgyörgy – Győri Audi II.
22:23

„B” csoport:
Szekszárd – Ada 31:17
Ada – gúta 42:34
Szekszárd – gúta 56:13

5.-6. helyért: 
gúta – Sepsiszentgyörgy 32:36
3.-4. helyért: 
Naszvad – Ada 21:22 (9:11) Ha-

zai gólok: Fujasová 9, Szabó 4, Ma-
hor Cs. 3, Gál 2, Haris L., Rajkó,
Molnár B., Mlinkovics, Oláh és Bu-
rešová 1-1.

Döntő:
Szekszárd – győri Audi II. 30:22 
A torna végeredménye:
1. Szekszárd 2. Győri Audi II. 3.

Ada 4. Naszvad/Ímely 5. Sepsi-
szentgyörgy 6. gúta 

A torna legjobb kapusa: Haris
Lucia (Naszvad/Ímely) 

A naszvadi/ímelyi csapat szekszárdon 

Kasznár Marianna szebbnél szebb gólokkal
örvendeztette meg a szurkolókat 

Január 28-án, életének 78. évében elhunyt JUDr. Vojtech Bacho,
a KFC egykori játékosa. A jogi egyetemet 1959-ben befejező fia-
tal jogászt azonnal Komáromba helyezték át, ahol a Járási Ügyész-
ségen kezdett dolgozni. Amint tájékozódott a számára új környe-
zetben, azonnal jelentkezett a KFC-nél, hiszen középiskolás ko-
rában, majd egyetemi tanulmányai alatt is több csapatban is ját-
szott. Egy szó, mint száz, azonnal a KFC csapatának oszlopos tag-
jává vált, melynek színeiben több évig, Pozsonyba való
áthelyezéséig játszott. A KFC azonban élete végéig a szívügye ma-
radt. Ha bármilyen oknál fogva Komáromba érkezett, első dolga a
régi „harcostársak” felkeresése volt, és ezek a barátságok nem
szűntek meg soha. Utoljára 1996-ban tudott részt venni a KFC volt
játékosainak találkozóján, a szintén Pozsonyban élő, egykori játé-
kostársa, Ivan Jaborník társaságában. A találkozón készült csoportkép, amelyen
a háború utáni KFC szinte valamennyi labdarúgó egyénisége megtalálható, ma is
a klubház előcsarnokában emlékeztet a nagy elődökre, köztük JUDr. Vojtech Ba-
chora is. 

Pozsonyba való visszahelyezése után egy ideig az igazságügyi minisztérium-
ban dolgozott, de 1970-ben politikai okok miatt távoznia kellett posztjáról. Rend-
szerváltás után visszatérhetett a minisztériumba, nem sokkal később, 1990-ben
a Szlovák Nemzeti Tanács országos főügyésszé nevezte ki, ebben a beosztá-
sában 1994-ig dolgozott. 

Nyugodjék békében!

Dňa 28. januára 2014 vo veku 78 rokov nás navždy opus-
til JUDr. Vojtech Bacho, bývalý háč KFC Komárno. Po ab-
solvovaní právnickej fakulty ho premiestnili do Komárna,
kde začal pracovať vo funkcii prokurátora na Okresnej pro-
kuratúre. Ihneď, ako sa aklimatizoval na novom pôsobisku,
prihlásil sa vo fialovo-bielom klube, veď ako dorastenec,
neskôr vysokoškolák hral vo viacerých mužstvách. A stal sa
jedným z opôr svojho mužstva. Za KFC (vtedy Spartak)
hral niekoľko rokov, až do svojho návratu do Bratislavy.
Staré priateľstvá však zostali a pri všetkých jeho návratoch
do mesta ktoré tak obľúbil, bolo prvé, že vyhľadal bývalých
spoluhráčov. Naposledy sa zúčastnil stretnutia bývalých hrá-
čov KFC v roku 1996, kde prišiel so svojim priateľom,

bývalým spoluhráčom, Ivanom Jaborníkom. Fotografia, ktorá zväč-
nila toto veľké stretnutie, je aj dnes ozdobou vestibulu fialovo-bie-
leho klubu. 

Po jeho preložení do Bratislavy pôsobil na ministerstve spra-
vodlivosti ako odborník v justičnej legislatíve. Prišiel však rok
1970, obdobie veľkých čistiek a vtedy bol prinútený odísť zo svo-
jej funkcie. V roku 1990 sa však vrátil na ministerstvo spravodli-
vosti a ešte v tom roku ho Slovenská národná rada menovala za
generálneho prokurátora SR. Tento post zastával do roku 1994. 

Česť jeho pamiatke!

Elhunyt - zomrel  JUDr. Vojtech Bacho


