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Pozsony - Komárom

320 darab hamis iPhone-t
foglaltak le

Vasárnap, a nagyme-
gyeri Csemadok év-

zárón jelentette be Né-
veri Sándor polgármes-
ter nyilvánosan első al-
kalommal, hogy február
3 óta új alpolgármestere
van a városnak, dr. So-
óky Marián személyé-
ben.

Folytatás a 7. oldalon

Új alpolgármestere
van Nagymegyernek

Elvárások:
• érettségi bizonyítvány • szlovák-magyar nyelv 
• PC alapismeret • jó kommunikációs készség

Ajánlatunk:
• havi fix 600 € • ezen felül különböző 

juttatások • professzionális csapatmunka,
amely több, mint 20 éve van a szlovákiai piacon

Bővebb információ a 
0917 833 128 -as telefonszámon

Munkatársakat keresünk 

Új, modern sportkomple-
xum építése merült fel

Komáromban. Egyelőre
csak egy megvalósítható-
sági tanulmány készült el,
melybe lapunknak is sike-
rült belepillantania. Esze-
rint egy fedett uszoda és
jégcsarnok épülhet a
strand előtt. Nagyszabású
ötletről van szó, így biztos
komoly viták előzik majd
meg a végső döntést. Több
mint 6 millió euróba ke-
rülne, így a legfontosabb
kérdés, hogy a város tud-e
rá pénzt szerezni? Lénye-
ges szempont az is, milyen
lenne a komplexum kihasz-
náltsága, s fenntartható
lenne-e a működése?

Folytatás a 3. oldalon

Már a sokadik tanulmány készült el

Népszerűbbé váltak 
a magyar iskolák
Lezárultak az alapiskolai beiratkozások

járásunkban. Komáromban összesen
364 gyermeket írattak be az első osztályba,
több mint 60 százalékuk magyar iskolában
kezdheti majd meg tanulmányait. Valószí-

nűleg az anyanyelvi oktatást népszerűsítő
kampányoknak is szerepe van abban, hogy
a városban rég nem jelentkezett annyi el-
sős magyar iskolába, mint most.

Folytatás a 2. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Összeférhetetlen romákat
költöztetnek Komáromba?
Múlt heti híradások szerint nem fizető, problémás romák kilakoltatását kezdték meg

Érsekújvárban, s állítólag több családot is komáromi bérlakásokban helyeznek majd
el. Olyan lakosokról van szó, akik nem fizették a lakbért, tönkretették bérelt lakásaikat,
környezetüket. Úgy tűnik azonban, mégsem kell tömeges költözéstől tartani.

Folytatás az 5. oldalon
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Arra a kérdésre, hogy elége-
dett-e a választások utáni hely-
zettel, a megkérdezettek 20,5
százaléka adott pozitív választ.
Közülük 14 százalék mondta
azt, hogy a helyzet éppen any-
nyira jó, mint ahogy azt koráb-
ban várta, míg a válaszadók
több mint 6 százaléka úgy nyi-
latkozott, várakozásainál is po-
zitívabb irányú a változás. Ezzel
szemben sokkal többen vannak
az elégedetlenek, a felmérésbe
bekapcsolódók közel háromne-
gyede nem örül a választások
óta történteknek. Csaknem 20
százalék szerint a helyzet pont
annyira rossz, mint ahogy arra
számított, míg a megkérdezet-
tek több mint fele úgy értékelte,
várakozásaihoz képest a való-
ság sokkal rosszabb.

A leginkább elégedettek közé
természetesen a kormánypárti

Smer szavazói tartoznak, több
mint 53 százalékuk fejezte ki
elégedettségét. Viszonylag elé-
gedettek a két nacionalista-szél-
sőséges parlamenten kívüli
párt, a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) és a Mi Szlovákiánk Nép-
párt (ĽS-NS) szimpatizánsai is,
előbbiek 33 százaléka, utóbbiak
22 százaléka pozitívan tekint az
elmúlt csaknem két évre.

A legelégedetlenebbek az
MKP szavazói, csaknem 98
százalékuk nyilatkozott negatí-
van az elmúlt időszakról. Nem
sokkal elégedettebbek a NOVA,
az SaS és a Híd szimpatizánsai
sem, mindhárom pártnál jóval
90 százalék feletti az elégedet-
lenek aránya. A pártszimpátiá-
val nem rendelkező emberek 80
százaléka ugyancsak negatívan
értékelte a Smer-kormány hiva-
talba lépése óta eltelt időt. (cs)

Négyből három ember
elégedetlen

Folytatás az 1. oldalról
Komárom városa több olyan léte-

sítményt üzemeltet, melyek vesztesé-
gesek, rossz műszaki állapotban van-
nak, s időről időre meg kell menteni
őket, komoly költségekkel terhelve
meg a városi kasszát. Az uszoda, a
jégpálya és a strand is ide sorolható.
A képviselő-testület mellett működő
városfejlesztési bizottság legutóbbi
ülésén egy olyan tervet mutattak be,
mely mindhárom létesítményt érinti, s
megoldást kínálhat a problémákra.

A bemutatott megvalósíthatósági
tanulmány egy multifunkciós sport- és
pihenőkomplexum megépítését cé-
lozza. Egy új fedett uszoda és jég-
csarnok kapna helyet abban az éplü-
letegyüttesben, melyet a fő variáns
szerint a strand előtti, illetve sport-
csarnok mögötti parkos területen húz-
nának fel. A két épületet – a jégcsar-
nokot és az uszodát – egy széles át-
járófolyosó kötné össze. A strand fő-
épületét csaknem teljesen lebonta-
nák, illetve részben felújítanák – a már
jelenleg is meglévő termálvizes me-
dence például megmaradna. A jég-
pályára, az uszodába és a strandra is
egy közös főbejáraton lehetne be-
lépni. Parkolókat közvetlenül a sport-
csarnok mögött alakítanának ki, a be-
hajtás a Sport utcából lenne.

Az uszodarész legnagyobb me-
dencéjét 25 méter hosszúra és 15 mé-
ter szélesre tervezték, ezen kívül egy
kisebb oktatómedence is helyet kapna
itt. Ezen túl a már említett, most is
meglévő termálvizes medencét is ma-
gába foglalná a komplexum. A jég-
csarnokban 56x25 méteres, hokipálya
méretű jégfelülettel számolnak. Töb-
bek között teraszos kávézó és bár,
szauna, irodák, bérelhető helyiségek
kialakítását is tervezik, természete-
sen az öltözőkön, szociális, személy-
zeti és műszaki helyiségeken kívül.

A tervezet energetikai részében az-
zal számol, hogy a jégcsarnok és az

uszoda egyidejűleg üzemel majd az
egész évben. Olyan megoldást is fel-
vázoltak, mely fűtésre és áramelőállí-
tásra használná a strand termálvizé-
vel együtt feltörő metángázt. A jégpá-
lya hűtésekor keletkező hőt ugyan-
csak felhasználhatnák az uszoda me-
legigényének kielégítésére. Az így
kialakított energetikai rendszerre a
sportcsarnokot, a Panoráma hotelt és
a környező lakóházakat is rá lehetne
kötni – áll a tanulmányban. Egy másik,
kevésbé kidolgozott változatról is szó
esik, mely szerint a Selye János
Egyetem melletti parkolóban épülne
meg az uszodát és jégpályát magába
foglaló épületegyüttes.

Mennyi az annyi?
Az egész projekt összköltsége 6,16

millió euró lenne, ebből 767 ezer euró
a város tulajdonában lévő telek ára. A
finanszírozás legnagyobb részét a ta-
nulmány hoszú távú hitel felvételével
javasolja megoldani, mintegy 4,2 mil-
liós kölcsönnel számolnak. Reáli-
sabbnak és vonzóbbnak tűnik azon-
ban az a lehetőség, hogy uniós forrá-
sokból fedezzék a beruházást. Ez
utóbbi megoldást tartják jobbnak a hi-
vatal illetékesei is. Alapfeltétel azon-
ban, hogy legyenek kész tervek.

A tanulmány leszögezi, kulcsfon-
tosságú, hogy mekkora bevételek
származnak majd a belépőkből és
bérletekből, a készítők 40 százalékos
kihasználtságra számítanak, egész
éves működés mellett, ami szerintük
konzervatív becslés. Összesen évi 1
millió eurós bevétel várható, s ennek
jelentős részét képezi a jégcsarnok
bérbeadásából származó pénz is –
állapítja meg a tanulmány, amely sze-
rint az éves működési költség 810
ezer euró körül lenne.

Előzmények
Tekintettel a fent említett, már meg-

lévő létesítmények rossz állapotára,

az ismétlődő problémákra és az ezzel
kapcsolatos költségekre, a városatyák
egy évvel ezelőtt 10-10 ezer eurót sza-
vaztak meg a termálfürdő felújításá-
nak tanulmányára, valamint az Er-
zsébet-szigeten található korcsolya-
pálya befedésének tervezetére. A ké-
sőbbiekben Juraj Bača képviselő, a
városfejlesztési bizottság elnöke arra
hívta fel a figyelmet, hogy a város szá-
mára gazdasági és energetikai szem-
pontból is előnyösebb volna, ha a ter-
málfürdő szomszédságában egy fedél
alá hoznák az uszodát és a jégpá-
lyát. Így nemcsak két lerobbant léte-
sítménytől szabadulhatna meg a vá-
ros, de egy új épületben a modern
energetikai megoldásokat is kihasz-
nálhatná. Javaslatára a képviselők
megszavazták a pénzek átcsoporto-
sítását, s 20 ezer eurós keretet hagy-
tak jóvá az általa vázolt elképzelés
megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére.  

Nyáron meghirdették a közbeszer-
zést, s a Juraj Bača, Miroslav Švec és
Miroslav Lopata összetételű bírálóbi-
zottság végül – egy pontrendszer
alapján – a pozsonyi székhelyű Blue
Chilli Kft.-t hirdette ki nyertesnek. A
cég december végére 19 980 euróért
ki is dolgozta a komplexum több mint
60 oldalas beruházási tervezetét,
mely inkább a gazdasági vonatkozá-
sokra helyezi a hangsúlyt. 

Az első kritikus hangok
Sokan még a képviselők közül

sem látták a tanulmányt, ám a világ-
hálóra kiszivárogtatott néhány kép
és az alapinformáció is elég volt ah-
hoz, hogy vita induljon a beruházás-
ról. Az egyik konkrét kifogás szerint
a projektben szereplő úszómedence
csak 25 méteres, ami nem alkalmas

vízilabdára, ehhez ugyanis 33x21
méteres, 2 méter mélységű me-
dence szükséges – ráadásul Komá-
romban a pólónak nagy hagyomá-
nya van, ellentétben a jégkoronggal.
A projekt pártolói erre azt felelték, a
medence mérete gond nélkül bővít-
hető, s a tanulmányban azért szá-
moltak 25 méteres medencével,
mert így a működési költségek köny-
nyebben összehasonlíthatóak a
mostani uszodáéval, ahol szintén
csak 25 méteres medence van. 

A lakosok közül a közösségi hálón
sokan üdvözölték az elképzelést,
mondván, végre valami új, modern
dolog épülhet a városban. Többen
viszont felvetették, hogy valóban kell-
e a jégpálya, milyen lenne a kihasz-
náltsága, s ehhez képest milyen költ-
séggel járna az üzemeltetése. Egye-
sek kifogásolták, hogy a komplexu-
mot parkos területre tervezték, má-
sok a már meglévő létesítmények
alapos felújítását javasolták, s akadt,
aki egyszerűen álmodozásnak ne-
vezte a terveket. Az is érdekes kér-
dés, hogy a komplexum megépülése
esetén mi lenne a régi uszodával és
a szabadtéri jégpályával.

Tekintettel a közelgő önkormány-
zati választásokra, nem éppen a leg-
jobbkor kerül a városatyák elé egy
ilyen nagyszabású elképzelés, mivel
ilyenkor még inkább háttérbe szorul-
nak a szakmai szempontok, s elő-
térbe kerülhetnek a politikai érdekek.
A tervezetről leghamarabb csütörtö-
kön tárgyalhat a képviselő-testület, s
ezt követően bizonyára többször is
előkerül a téma, míg végleg eldől,
lesz-e bármi is a projektjavaslatból,
vagy ez is a fiókok mélyén végzi,
mint korábban több más tanulmány
is. (csaba ádám)

Már a sokadik tanulmány készült el

A komáromi iskolákba beíratott elsősök száma az elmúlt 8 évben:
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Eötvös Utcai Alapiskola 50 31 61 66 56 53 61 67

Munka Utcai Alapiskola 66 49 55 71 66 55 61 66

Jókai Mór Alapiskola 65 53 63 58 63 72 46 59

Marianum Egyházi Iskolaközpont 23 25 30 23 17 36 31 32

Komensky Utcai Alapiskola 48 59 63 64 74 62 69 59

Rozmaring Utcai Alapiskola 54 33 48 57 55 56 48 52

Határőr Utcai Alapiskola 19 25 12 24 28 39 12 29

Magyar iskolák 204 158 209 218 202 216 199 224

Szlovák iskolák 121 117 123 145 157 157 129 140

Összesen 325 275 332 363 359 373 328 364
(Táblázatunkban a februári beiratkozási adatokat tüntettük fel, a szeptemberben tanul-
mányaikat valóban megkezdő elsősök száma ettől a legtöbb esetben eltér.)

Egyelőre nem lesz egyetlen
egészségbiztosító
Nagyon úgy tűnik, hogy

egyelőre lefulladtak Ro-
bert Ficóék egybiztosítós
tervei. Az egészségügyi mi-
nisztérium bizonytalan
időre félreteszi a projektet.
Hogy miért?

Mert nincs pénz arra, hogy
felvásárolják a két magánkéz-
ben lévő egészségbiztosítót, a
Dôverát és az Uniont. Zuzana
Zvolenská egészségügyi mi-
niszter olyan jelentést nyújt be a
kormánynak, mely szerint a pro-
jektet egyelőre nem folytatják.
„A vonatkozó törvény, és a rend-
szer bevezetésének projektje
készen áll. Továbbra is érvé-
nyes, míg nem biztosítják a pro-
jektet lefedő pénzügyi hátteret,
nem teszünk további lépéseket“
- idézi a lefulladásról beszámoló
Pravda Martina Lidinskát, a
tárca szóvivőjét.

Az eredeti tervek szerint az
egyetlen egészségbiztosítót már
idén januárban el akarták indí-
tani, abban az esetben, ha fel-
vásárlás helyett kisajátítani kel-
lett volna a magánbiztosítókat, a
dátum júliusra tolódott volna. A
projektet a kormány már régen
jóváhagyta, a minisztérium fel-
adata az volt, hogy készítse elő
a vonatkozó törvényt, és kerít-
sen egy tanácsadót, aki a pro-
jekt jogi és gazdasági vonatko-

zásait kezeli, előkészíti a rész-
vények felvásárlásának doku-
mentációját, és felbecsüli a ma-
gánbiztosítók értékét a kisajátí-
táshoz.

A minisztérium azt állítja, a
transzformációs törvény kész,
ám hivatalosan még nem mu-
tatták be. A tanácsadóval kap-
csolatos kiválasztási verseny-
pályázatot sem indították még
el, csak a feltételeket mutatták
be.

A sajtóhírek szerint a kormány
eredetileg a Slovak Telekom ál-
lami tulajdonrészének eladásá-
ból fedezte volna a projektet. Az
eladást a gazdasági miniszté-
rium hozta volna tető alá, 2013
év végéig kellett volna aláírni az
erről szóló memorandumot a
német részvényessel. A gazda-
sági minisztérium szerint a me-
morandumot még csak most ké-
szítik elő, és csak a tárgyalások
lezárásával írják alá. Hogy erre
mikor kerül sor, Stanislav Juri-
kovič, a tárca szóvivője nem
árulta el.

A Pravda megjegyzi: az egy-
biztosítós rendszer bevezetését
a kormány akkor is nyélbe
akarja ütni, ha nem egyeznek
meg a magánbiztosítók részvé-
nyeseivel. Ebben az esetben ki-
sajátíthatják az Uniont és a Dô-
verát ahelyett, hogy felvásárol-
nák azokat. (b)

Közel két évvel a parlamenti választások után az emberek
háromnegyede elégedetlen az azóta eltelt időszakkal. Az

MKP szavazói a leginkább kritikusak, a kormánypárti Smer
szimpatizánsainak többsége viszont úgy látja, jó irányban
haladnak a dolgok – legalábbis ez derül ki az MVK ügynök-
ség januári közvélemény-kutatásából.

Gútán a Corvin Mátyás
Alapiskola volt a legnépsze-
rűbb, 40 beíratott elsőssel, a
II. Rákóczi Ferenc Alapisko-
lába pedig 33 diákot írattak
be – derült ki azokból az
előzetes adatokból, melye-
ket Takács Imre, a Gútai Kö-
zös Tanügyi Hivatal veze-
tője bocsátott rendelkezé-
sünkre. A város egyetlen
szlovák nyelvű alapiskolája
32 elsőst jelentett, míg a
Nagyboldogasszony Egy-
házi Alapiskola és Óvoda
szeptemberben nagyjából
22 gyerekkel indíthat elsős
osztályt.

Ógyallán egy szlovák és
egy magyar alapiskola ta-
lálható, s a beiratkozási
adatok nagyjából a város
aktuális nemzetiségi össze-
tétele szerint alakultak. A
Konkoly-Thege téri szlovák
iskola volt a népszerűbb,
miután 49 gyereket írattak
az első osztályba, miköz-
ben a magyar tannyelvű
Feszty Árpád Alapiskola 41
elsőssel büszkélkedhet –
tudtuk meg Kocskovics
Gabriellától, az ógyallai tan-
ügyi hivatal szakelőadójá-
tól.

Éles harc az elsősökért
Bátorkeszin

Az iskolák évről évre
egyre éleződő harcot foly-
tatnak a leendő elsősökért,
amit a tavaly decemberben
módosított oktatási törvény
csak fokozott. A jogszabály
ugyanis minimális tanulói
létszámot ír elő – az első
osztályoknál 11 gyereket.
Emiatt számos magyar kis-
iskola került veszélybe, de a
változás ugyanúgy a szlo-
vák kisiskolákat is bezárás-
sal fenyegeti.

Járásunkban  a legádá-
zabb versengés Bátorke-
szin folyt, ahol 2671 magyar
és 614 szlovák él. A helyi
szlovák iskola – ahová a
szomszédos Búcsról és
Madarról is hordják a gye-
rekeket –, hibás magyar-
sággal írt plakátokon pró-
bált magyar gyerekeket to-
borozni. A magyar szülőket
megszólítva azt írták, azért
döntsenek a szlovák iskola
mellett, hogy gyermekük „ne
szégyelljen beszélni állam
nyelven“, „ne féltsék őt el-
engedni járásunk határain
túl“, továbbá hogy „minősé-
ges alapokat“ szerezzen.

Sokan felháborodtak a szö-
vegen, mondván, ezzel az
iskola azt üzente, aki ma-
gyar, annak szégyenkeznie
kell a nemzetisége miatt. A
helyi magyar iskola olyan
plakáttal kampányolt, me-
lyen az állt: „Az anyanyel-
ven megszerzett tudás
semmivel sem pótolható!“
Nos, a beiratkozás lezajlott,
a szülők döntöttek, s úgy tű-
nik, a magyar iskola pozitív
hangvétele hatott jobban: a
Kováts József Alapiskolába
összesen 19 elsőst irattak
be, a szlovák tanintéz-
ménybe viszont – informá-
ciónk szerint – csupán 9-et.
(A szlovák iskola igazgató-
nője nem kívánt sem nyilat-
kozni, sem megerősíteni in-
formációnkat.)

A régióban több olyan te-
lepülés van, ahol magyar és
szlovák iskola is található.
Szentpéteren például a ma-
gyar tanintézménybe 17, a
szlovákba 15 gyereket írat-
tak, míg Naszvadon és Per-
betén a szlovák iskola volt
népszerűbb, előbbi község-
ben 32-22, utóbbiban 15-13
arányban.

(csaba ádám)

Népszerűbbé váltak 
a magyar iskolák
Folytatás az 1. oldalról

Összesen 364 gyermeket írattak be a
komáromi alapiskolákba, ez 36-tal több,
mint tavaly. Magyar iskolába 224, szlovák
iskolába 140 elsős jelentkezett, mindkét
esetben növekedés tapasztalható az egy
évvel ezelőtti adathoz képest – tájékoz-
tatta a Deltát Weszelovsky Gábor, a ko-
máromi városi hivatal iskolaügyi főosz-
tályának vezetője. A jelenlegi számok
azonban egyelőre csak előzetes adatok-
nak tekinthetők, a szeptemberi iskola-
kezdésig biztosan módosulnak. Minden
évben előfordul ugyanis, hogy néhány
gyereket egyidejűleg több iskolába is be-
íratnak, nem ismert a halasztók pontos
száma sem, továbbá mindig vannak
olyan szülők, akik ilyen-olyan okok miatt

elmulasztják beíratni iskolaköteles gyer-
meküket a kijelölt időben, s ezt csak ké-
sőbb pótolják. A korábbi évek februárban
rögzített beiratkozási számaival össze-
vetve azonban leszűrhetőek a tenden-
ciák.

Idén a legtöbb szülő az Eötvös utcai és
a Munka utcai iskolát választotta gyer-
mekének, a legkevesebben pedig már ha-
gyományosan a Határőr utcait, de utóbbi
helyen így is jelentősen növekedett a lét-
szám a tavalyihoz képest. Az iskolák ta-
nulmányi versenyében jól szereplő Ko-
mensky utcai iskola meglepő módon visz-
szaesett a beíratott gyerekek számát te-
kintve, míg a Jókai Mór Alapiskola a ta-
valyi gyengébb beiratkozási eredménye
után újra magára talált.



52014. február 17. AKTUÁLIS4 DELTAKULTÚRA

Komárom

Gúta - Budapest

Gúta

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

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

Fényképes életrajz a
slo.sro2@gmail.com 

e-mail címre 
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
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

Hegesztő (argón, elektród és CO vizsgával), 
HUMAN Center s.r.o. Bratislava
Munkavégzés Szlovákia egész területén

20 0915 890 988
lubomir@humancenter.sk B
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RégióInteraktív földrajzórát tartottak a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola ötödik osztályosai. Azt
a feladatot kapták ugyanis erre a hétre, hogy figyeljék egész héten a napi átlaghő-

mérsékletet és jegyezzék is fel azt. 

Meteorológia projekthét a Rákócziban

„Miután betekintést nyertek a Meteoro-
lógiai Intézet valamint az időjárástudósítók
munkájába, maguknak kellett számot ad-
niuk tudásukról, feljegyzett adataik, elké-
szített projektjük alapján – mindezt inter-
aktív módon. Ehhez a bemutatóhoz se-
gítségül járt egy kivetítő is. Az ötödikesek
lelkesen nyújtottak információt az időjá-
rásról, kommentálva a képanyagot is. A II.
Rákóczi Ferenc Alapiskolában nem ez az
egyetlen projektmunka, hanem valameny-
nyi tantárgy pedagógusa készít feladato-
kat diákjai számára” – mondta PaedDr.
Bagita Judit igazgatónő. csr

Az arany ára című piaci játék  története
Bereményi Géza Eldorádó című film-

jéből lehet ismerős, ezúttal azonban a
történelmi daráló kicsit másfelé sodorja a
kisembereket…

A darab főszereplője, Monori a Teleki téri
piac mindenki által ismert, nagynevű keres-
kedője. Sanyi bácsi, ahogy mindenki szó-
lítja, a budapesti Józsefvárosban olyan, mint
egy igazi falusi családfő. Mindenkit ismer,
mindenkiről tud mindent, s egyengeti a csa-
ládja sorsát, persze mindezt a saját szájíze
és értékrendje szerint. S közben Monori
egész életében Istennel harcol, azt hiszi, Is-
tent is megveheti kilóra. Hiszen így ragadja
ki a halál torkából diftériás unokáját is. A há-

ború után, hogy bebiztosítsa magát, aranyat
vásárol. Csakhogy hiba csúszik a számí-
tásba, mert az arany ára már nem a régi. Az
idő múlásával egyre rosszabbul megy az üz-
let, Monori kénytelen bezárni a boltot, s el-
rejteni aranyát, amit az egyetlen értékálló in-
góságnak tart a romlott világban. Egy nap
mégis úgy dönt, hogy visszaveszi kezébe a
sorsát: csinál egy utolsó nagy üzletet…

Monori szerepében Tóth Tibort láthatja a
közönség, további főbb szereplők: Holocsy
Krisztina, Bandor Éva, Tar Renáta, Fabó Ti-
bor és Szabó Viktor. Bereményi Géza művét
Bagó Bertalan rendezi, a premier 2014. feb-
ruár 21-én, 19 órakor lesz a Komáromi Jókai
Színházban. mf

Fotó: Görözdi Szilárd

Agútai származású Telekes Péter a napokban vehette
át a Story hetilap által alapított Érték-díjat, mint fia-

tal sikeres színész. A díjátadás és maga a díjazás meg-
lehetősen rangos eseménnyé nőtte ki magát, hiszen el-
ismert magyar művészekből álló zsűri dönt a díjazot-
takról.

Telekes Péter olyan nagyágyúk mellett kapott helyet, mint
Stohl András, Trokán Nóra, Friderikusz Sándor és még so-
rolhatnánk. Még nagyobb elismerésnek számít talán, hogy
2012-ben Péter Junior Prima Díjas lett, amely elismeréssel
olyan fiatal tehetségeket jutalamaznak, akik a jók között is a
legjobbak. Harminc év alatti fiataloknak ítélik oda, akik nem
szűnő lelkesedéssel, szorgalommal, tehetséggel dolgoznak.

A színész Gútán végezte tanulmányait, majd Budapestre
ment a színművészeti főiskolára. Már az egyetemi évek alatt
is játszott a Vígszínházban, mely társulatnak jelenleg is a
tagja, de dolgozott a Bárka Színházzal is. Filmben, reklám-
ban és színpadon is láthatjuk. Legnagyobb szerepei: Herceg
(A padlás), Nemes Keszeg András (Vízkereszt, vagy amit
akartok), Billy (Billy világa), Csacsinszky Pali (Lila ákác),
József (Popfesztivál 40).

Gyökerei viszont haza kötik Pétert, ezért igyekszik minél
több időt  Gútán élő családjával tölteni. Ezen felül a termé-
szet szerelmese, a lovak barátja és nem maradhatnak ki a
sorból a négylábú kedvencek sem. Egyik kiskutyájáról, Zo-
járól nevezte el a díjjal járó égi csillagot is. Gratulálunk Pepe!

csr

Szinte minden évben
egy elismerés

Az arany ára – premier a Jókai Színházban

Komárom

ASzlovák Vörös-
kereszt és az Or-

szágos Transzfúziós
Szolgálat idén is
megrendezi március
14-ig a Valentin-napi
vércsepp kampányt
„Valakinek Te vagy
az igazi“ szlogennel.

A komáromi hematológiai osztály már évek óta bekap-
csolódik az országos akcióba, az önkéntes véradókat pén-
tekenként 7.00 - 11.00 óra között várják, igény szerint cso-
portokat hétfőn is. „A véradás az emberek iránti felelősség,
tisztelet és a szeretet jelképe. A Valentin-napi vércsepp egy
kiváló alkalom arra, hogy leküzdjük a félelmünket és bizo-
nyítsuk a szeretetünket” - mondta a Hematológiai és Transz-
fúziós osztály főorvosa, MUDr. Elena Hrabovská. „Tavaly 49
diákot, 208 állandó véradót és 20 első véradót regisztráltunk.
Reméljük, hogy idén még többen érkeznek“ - tette hozzá
MUDr. Elena Hrabovská. A véradásra minden 18 és 65 év
közötti egészséges felnőtt ember jelentkezhet. -ga-

Valakinek Te vagy az igazi!

…hanem az óvodáskorú gyermekek is az
óvodába. Nagy volt a nyüzsgés a napok-
ban a gútai óvodákban, ugyanis nyitott
napokat tartottak a szülők és gyermekek
számára, megkönnyítve ezzel az ovivá-
lasztást.

Különböző szempontok alapján választa-
nak a szülők, egyeseknek tetszenek a ve-
gyes korosztályú csoportos óvodák, mivel a
gyermekek tanulnak idősebb társaiktól. Van
aki a térbeli elhelyezkedést helyezi előtérbe,
azaz minél közelebb otthonukhoz. Mégis
akik ellátogattak az óvodákba, igyekeztek el-
lopni egy-egy pillanatot az óvodások éle-
téből, napi programjaikból, óvó nénikhez való

viszonyukból, és nem utolsósorban feltérké-
pezve az óvoda felszereltségét, programter-
vezetét, oktató-nevelői munkáját. A Brünni
téri óvoda ovisai táncos előadással lepték
meg az új gyerekeket, majd kötetlenül játsz-
hattak az új környezetben a játékokkal. Ad-
dig az anyukák, apukák, nagyszülők rövid
betekintést kaptak az igazgatónő által az in-
tézmény mindennapjaiba. Az Erdő utcai
óvoda tanító nénijei bábjátékkal lepték meg
a gyermekeket, majd az osztályba vezették
őket, ahol csúszdázhattak, farsangi masz-
kokat készítettek, királykoronát ragasztottak,
rajzoltak, kifestőztek, tűzoltónak öltöztek a
fiúk, babáztak a lányok.

csóka

Nemcsak az iskoláskorú gyerekek
iratkoznak be iskolába…

Apozsonyi hatóságok múlt héten csütörtökön, a po-
zsonyi repülőtéren egy Hongkongból érkezett kétes

eredetű szállítmányt foglaltak le. A megrendelő egy ko-
máromi cég volt.

A csomag 320 darab okos telefont tartalmazott és az áru-
piaci értéke megközelítőleg 200 ezer euró. A vizsgálat során
kiderült, hogy a telefonok bár hasonlítanak az eredetihez, de
rossz minőségű műanyagból készültek és a márkajelzésük
sem volt az eredeti. A telefonon nem volt operációs rendszer,
így szinte használhatatlanok voltak. Zuzana Polák-Pavlí-
ková, a vámtisztviselők szóvivője elmondta, hogy a telefo-
nokat lefoglalták, majd ha a mobiltelefonok szellemi tulajdo-
nosa, az Apple cég jóváhagyja, tíz nap múlva megsemmisí-
tik őket. -ga-

Folytatás az 1.oldalról
A Markíza televízió múlt csütörtökön kö-

zölte, összeférhetetlen romákat költöztetnek
ki érsekújvári lakásokból. Korábban Érsek-
újvár tulajdonában volt az a lakóház, amely-
ben éltek, azonban a város eladta azt egy
magyarországi vállalkozónak. A lakók nem fi-
zették a lakbért, tönkretették lakókörnyeze-
tüket, a szomszédban élők pedig petíciókkal
tiltakoztak az alkalmazkodni képtelen lakók
viselkedése miatt. A város ezért december-
ben megszabadult a csak veszteséget ter-
melő ingatlantól, az új tulajdonos pedig meg-
kezdte a nem fizető lakók kiköltöztetését. A
híradás szerint Érsekújvár környéki telepü-
léseken, továbbá Komáromban biztosítanak
majd lakhatást a családoknak. A romák min-
denesetre hangoztatták, nem akarnak másik
járásba költözni.

Varga Tamás komáromi képviselő, a köz-
rendi bizottság elnöke kérdésünkre el-
mondta, a hírek hallatán megpróbált utána-
járni az igazságnak. Sikerült elérnie azt a
férfit, aki a romák kiköltöztetését bonyolítja le,
s ő közölte, Komáromba csak egyetlen négy-

tagú család költözött, de ők rendezett körül-
mények között élnek, nem is romák. A kép-
viselő ígéretet kapott arra, hogy több ember
nem költözik majd Érsekújvárból Komá-
romba.

Megkerestük a városi hivatalt is, s Novák
Tamás alpolgármester elmondta, miután ér-
tesültek a hírekről, azonnal találkozót kez-
deményeztek annak az Esztergályos utcá-
ban lévő lakóháznak a tulajdonosával, ahová
állítólag a romákat költöztetnék. Megje-
gyezte, egyelőre csak híresztelésekről van
szó, ezért az a legfontosabb, hogy a leghi-
telesebb forrásból értesüljenek az esetleges
beköltözésekről, s mivel a bérlőknek nincs
lakhelybejelentési kötelezettségük, a tulaj-
donostól várnak tájékoztatást. Hozzátette,
minden további lépésre ezután kerülhet sor.
„Remélhetőleg most is inkább csak pletyká-
ról van szó, ahogy 2012 augusztusában is,
amikor több száz kassai roma betelepülélé-
séről terjedtek a hírek“ - ezt már Králik Ró-
bert szóvivő jegyezte meg. A jelenlegi infor-
mációk alapján úgy tűnik, valóban vaklárm-
máról van szó. (cs)

Összeférhetetlen romákat
költöztetnek Komáromba?

320 darab hamis 
iPhone-t foglaltak le
Pozsony - Komárom

Enyhe telek
1182-ben olyan enyhe volt a tél, hogy a

gyümölcsfák mind kivirágoztak. Március ele-
jén az almák már dió nagyságúak voltak.
1289 januárjában már levelezni kezdtek a
fák. 1327 januárjában virágba borultak a fák,
abban az évben már pünkösdkor arattak,
sőt július 25-én már szüreteltek. 1436 janu-
árjában, és azután is olyan enyhe volt a tél,
hogy a gabonát már májusban learatták.
1572-ben februárban már valamennyi fa zöl-
dellt, kinyíltak a tavaszi virágok. 1791 janu-
árjában érett az eper, a gyümölcsfák és a
szőlők lombosodtak. 1793 január – február,
a méhek már ekkor munkához láttak, Mátyás
napra minden szántást és tavaszi szőlő-
munkát elvégeztek, József napra megjöttek
a fecskék. 1870 karácsonyán kihajtottak a
bokrok, virágzott az ibolya.

Kemény fagyok
1126 januárjában a madarak megfagytak

a fán. 1241 telén szokatlanul sokáig volt be-
fagyva a Duna. 1642. május 19-20 között a
nagy hó és fagy volt jellemző, a szőlők 7 na-
pig álltak „fehérben”. 1685. április 24-én be-
fagyott a Duna, szekerekkel jártak a jegén.
Hosszú, kemény tél után jött a nagy dunai
árvíz. 1793. június 26-án havazott, október-
ben a szárazság miatt sok helyen pénzért

adták a vizet. 1812 áprilisában nagy hó volt,
hideg, befagytak az ablakok, fűteni kellett.
1829 novemberében az Erzsébetkor lehullott
hó nem olvadt el tavaszig. 1866. május 24-
én pedig virágjában elfagyott a gabona.
1869 augusztusában elfagyott a kukorica-
termés. 

Pusztító forróság
1420. áprilisában érett a cseresznye. 1424

júliusában a nagy forróság miatt a fából ké-
szült szekerek lángra kaptak, ez év kará-
csonyán virágot lehetett szedni. 1633 au-
gusztusában a rendkívüli forróságban utca-
sorok égtek le, nem volt víz az oltáshoz.
1706 decemberében a bodza és a körte is vi-
rágzott. 1740 augusztusában a forróság mi-
att a szilva megsült a fákon. 1781 augusztu-
sában a hőségben elapadtak a tehenek.
1782-ben a nagy szárazság miatt száraz láb-
bal lehetett átkelni a Dunán. 1841 májusában
kisült a gabona, ugyanez év októberében
másodszor is virágoztak a gyümölcsfák.
1882 novemberében díszlett a búzavirág. 

Nos ezek elég régi adatok, mondhatná va-
laki. Ez így igaz! De a történelemből tudjuk,
hogy az események és a történések sok-
szor ismétlik önmagukat, és miért volna pont
az időjárás ez alól kivétel? 

-pint-

Múltidéző: 
A szélsőséges időjárás
Arégiónkban egyre sűrűbben beszédtéma a szélsőséges időjárás. Erről min-

denkinek megvan a saját, különbejáratú véleménye. Vannak olyanok, akik arra
esküsznek, hogy ehhez hasonló jellegű viszontagságos idő már régen nem volt, és
akadnak olyanok is, akik pont az ellenkezőjét állítják, mégpedig azt, hogy ettől jó-
val kacifántosabb időjárás is volt már ezen a vidéken. Nos, mi alapos kutatást vé-
geztünk a témát illetően, elsősorban „múzeumi” feljegyzések alapján, és ezek
után, hogy mire jutottunk? Nos, egy csokorba szedtük őket, és most átnyújtjuk a
kedves Olvasónak. Íme!

A jövő hét folyamán a Komáromi járásban is fokozottan el-
lenőrzik az autósokat a rendőrök. Az országos akció kere-
tében elsősorban azokra a szabálysértésekre összpontosí-
tanak, melyek a legtöbb balesetet okozzák, mint pléldául a
gyorshajtás, szabálytalan előzés, vagy az elsőbbségadás el-
mulasztása.

A rendőrség közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy
az autósok tartsák be a közlekedési szabályokat, különös te-
kintettel a sebességkorlátozásra, továbbá ügyeljenek jobban
a kerékpárosokra és gyalogosokra, mivel az elmúlt időszak-
ban több olyan baleset történt, melyben a közlekedés ezen
résztvevői érintettek voltak. d

Figyelem! Hétfőtől szabálytalankodó
sofőrökre vadásznak a rendőrök
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Az egykor szebb napo-
kat látott kultúrház mi-

att három éve komoly vita
robbant ki a községben,
miután kiderült: gazda-
sági nehézségekre hivat-
kozva eladásra kínálta a
falu vezetése az épületet.
Egyébként a kilencvenes
évek elejétől nem kultúr-
házként funkcionált az
épület, hanem egy vállal-
kozó kartondobozokat
gyártott benne. A kulturá-
lis rendezvényeket évekig
a községi hivatal díszter-
mében, vagy a szövetke-
zet, illetve az iskola kony-
hájában tartották. Az el-
adási szándék hírére alá-
írásgyűjtés indult a falu-
ban a kultúrház
megtartásáért, népszava-
zást is tartottak a kérdés-
ről, ami azonban az ala-
csony részvétel miatt si-
kertelen lett.

„Folyamatban van a köz-
ség és a Csemadok között a
kultúrház bérbevételére vo-
natkozó szerződés megkö-
tése” – tudtuk meg Grajsz-
kiné Szabó Szilvia Csema-
dok elnöktől. „Szeretnénk,
ha újra visszaköltözne az
élet az épület falai közé, vi-
szont néhány dolgot min-
denképpen rendbe kell rak-
nunk. Az előzetes felmérés
szerint a legszükségesebb
állagmegóvás is 27–30 ezer
euróba kerül: fel kell újítani a
szociális helyiségeket, kifes-
teni a termeket, helyreállítani
a befalazott vészkijáratot és
még sorolhatnám. A község
vezetésével 2001 euró éves
bérleti díjban egyeztünk
meg, amit a tervek szerint
nem készpénzben fizetnénk
ki, hanem ilyen értékű mun-
kát igazoló számlát nyújta-
nánk be az önkormányzat-
nak. Ennyivel növelve az in-
gatlan értékét. A teljes felújí-
tásra ennél sokkal több
pénzre lenne szükség, amit

csak pályázat útján lehetne
előteremteni. Pályázni azon-
ban csak a tulajdonosnak,
azaz a községnek lenne
módja. Ezért gyűjtést szer-
vezett a kultúrház állagmeg-
óvási munkálatainak fedezé-
sére a Csemadok helyi szer-
vezete. A gyűjtés a Szent Ist-
ván naphoz kötődő, 2013.
augusztus 17-i jótékonysági
koncerttel kezdődött és
2014. január 31-ig tartott” –
mondta az elnök.

A Csemadok búcsi alap-
szervezete január 31-én és
február 1-jén nagyszabású
rendezvényt szervezett a
kultúrház javára való gyűjtés
befejezése alkalmából. Ja-
nuár 31-én délután nyitva
volt a kultúrház minden ked-
ves érdeklődő számára. A
vártnál sokkal többen nézték
meg az épület jelenlegi álla-
potát, és azt, hogy adomá-
nyaikat mire adják. A gyűj-
tés hivatalos lezárása alkal-
mából kultúrműsorral kö-
szönték meg mindazoknak a
támogatását, akik hozzájá-
rultak a kultúrház állagának
megőrzéséhez, megmenté-
séhez. A Vintop Karkó dísz-
termében felléptek a búcsi
óvodások, iskolások, a búcsi

Csemadok férfikórusa, a
muzslai Csemadok néptánc-
csoportja, az ebedi citeraze-
nekar, a párkányi Vecserka
Péter tárogatóval, a pati He-
gedűs Fanni, a perbetei Mar-
garet mazsorett- és táncklub,
a farnadi Saróka Liliána, a
Czafrangó Sylvia Magán
Művészeti Alapiskolájának
táncosai és Derzsi György
Budapestről. Este pedig álar-
cosbált rendeztek, a talpalá-
valót a komáromi Krém ze-
nekar szolgáltatta.

„A kultúrházunk javára
való gyűjtésünk ezzel a ren-
dezvénnyel hivatalosan le-
zárult. Az adományok segít-
ségével reméljük sikerül el-
érni, hogy szülőfalunkban,
Búcson is legyen méltó háza
a kultúrának, hiszen tudjuk,
hogy környékünkön minden
faluban van kisebb vagy na-
gyobb kultúrház, amely ren-
deltetésénél fogva azért
épült, hogy a falu kulturális
eseményeinek helyet bizto-
sítson. Minden kedves tá-
mogatónak köszönjük a hoz-
zájárulást” – nyilatkozta heti-
lapunknak Grajszkiné Szabó
Szilvia Csemadok elnök.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Búcs

Kultúrműsorral köszönték meg
a támogatástást

Folytatás az 1. oladlról
Az új alpolgármester 35 éves, 2010 óta a városi képviselő-testület tagja, az okta-

tási, kulturális, és a társadalmi szervezetekért felelős bizottság elnöke. Soóky Ma-
rián a polgári esketéssel és a hivatali névadókkal is megbízott személy, nem mel-
lesleg két gyermek édesapja. A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
tanít magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet. Alelnökként tevékeny sze-
repet vállal a Csemadok nagymegyeri alapszervezetében is. Az előző alpolgár-
mestert, Lapos Ildikót 2013. december elején hívta vissza Néveri Sándor, a város pol-
gármestere. Soóky Marián alpolgármesteri teendőit nem főállásban, hanem mint tisz-
teletbeli funkciót látja el, számolt be a nagymegyeri Városi Hivatal. Az alpolgármester
kinevezése és visszahívása a polgármester jogkörébe tartozik. (b)

Új alpolgármestere
van Nagymegyernek

Pozsony/Nagymegyer - Január utolsó napján a Hidaskürti Ma-
gán-szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett tagozatának

csaknem száz diákja látogatott el a Pozsonyban megrendezett
Danubius Gastro elnevezésű szakmai kiállításra és vásárra.

A tanulók közül néhányan versenyzőkként is bekapcsolódtak az
eseményekbe, hasonlóan az előző évfolyamhoz. „A kiállítás teljes
körű bemutatót kínál a gasztronómia eszközeiből, berendezéseiből a
mindennapitól a professzionálisig, valamint egyfajta útmutatót is nyújt
az új esztendő divatjából. A szakács és cukrász diákjaink mestereik
segítségével már hetekkel a verseny előtt készültek, hogy kitalálják és
gyakorolják a kiállítási darabok elkészítését. Iskolánk cukrászműhe-
lyét idén Moód Veronika második osztályos tanuló képviselte, aki
szakoktatói segítségével csodálatos csokoládétölcséreket alkotott.
Szakácsaink ez alkalommal is négyen voltak egy csapatban, a részt-
vevők a harmadik évfolyam tanulói voltak: Soóky Zsolt, Fekete Kitti,
Krajcsirík József és Jávorka Dávid. A diákok saját ötleteik alapján, kü-
lönböző nyersanyagokból hozták létre a hidegkonyha különféle tech-
nológiai műveleteivel a kiállítási darabokat, mellyel a versenyben az
előkelő harmadik helyezést érték el” – nyilatkozta Ambrus Rita, a
nagymegyeri tanintézmény pedagógusa. Egyébként a pozsonyi ese-
ményt megelőzően a magán-szakközépiskola fodrásztanulói Németh
Melinda és Daňo Anna mesternők kíséretében Hidaskürtön jártak,
ahol a neves magyarországi mesterfodrász, Hajas László és mun-
katársa, Dudás Attila tartott szakmai bemutatót, melynek fő témája a
legújabb frizuratrendek voltak. A szakemberek négyféle nyírástech-
nikát is megmutattak a tanulóknak, majd a mesterek az alkalmi fri-
zurákat az iskola modelljein készítették el. Kovács Zoltán

Régi-új elnök 
a horgászszervezet élén

Tisztújító tagsági gyűlést tartott a
helyi sporthorgászok szervezete,

melyen az is eldőlt, hogy az eddig ti-
zenegy tagot számláló vezetőség he-
lyett az elkövetkező négy esztendő-
ben kilenctagú elnökség irányítja az
egyesület munkáját.

A városi művelődési otthon színház-
termében lezajlott február 10-i ese-
ményre a mintegy hatszáz tag közül 135
jött el, így mivel a reggel kilenc órára
meghirdetett kezdési időpontra nem je-
lent meg a tagság többsége, ezért előbb
az előírások szerinti fél órás várakozási
időt iktattak be, csak ezután kezdődhe-
tett el a tényleges munka, hogy a gyűlés
határozatképes lehessen. Az elmúlt esz-
tendőt értékelő beszámolójában Berecz
György elnök az eredményeken kívül
más témákat is felvetett, így a horgá-
szok ellenőrzésekhez történő komolyabb
hozzáállása kérdését, de többek között
azt is, hogy a vezetőségben kevés fiatal
található. Méhes Roland halászgazda
felszólalásából a jelenlévők megtudták,
hogy a szervezet által kezelt tavakba és
vízfelületekbe tavaly 105 métermázsa
K3-as és 7 métermázsa K2-es pontyot,
10 ezer darab csukaivadékot és 10 mé-
termázsa dévért sikerült telepíteni 2013-
ban. Az idei számokat érintve megemlí-
tette, az elfogadottak szerint 80 mázsa
K3-as ponty, valamint saját halneveldé-
jükbe 1 mázsa K1-es ponty telepítését
tervezik. A zsolnai országos szervezettől

minden évben 10 ezer csukaivadékot is
kapnak, ezt a mennyiséget a nagyme-
gyeriek idén is az általuk csallóközi ka-
nálisokba és egyik horgásztavukba sze-
retnék telepíteni. Két kisebb tavukba fél-
fél mázsa amúr is kerül az idei eszten-
dőben. Cseh László pénzügyi beszámo-
lójából kiderült, a bevételi oldalon 61
777,03 euró, a kiadási oldalon pedig 52
717,32 euró jelent meg a könyvelésben,
a különbségbeli pozitív mérleggel vágtak
neki az idei évnek. Az évzáró napirendi
pontjaiként szereplő vitában többen is
felszólaltak, hosszú évek óta már nagy
problémaként jelenik meg a fürdőzők és
a búvárok kitiltása a város közeli bányató
mellől, amivel kapcsolatban az egyik tag-
társ úgy fogalmazott, ne a turista mondja
meg, hogy a horgászengedélyt és hor-
gászjegyet megvásárló személy hol fog-
lalhat helyet a víz mellett, amely éppen-
séggel a szervezet kezelésében van. A
megoldáshoz az állami rendőrség, a vá-
rosi rendőrség és Néveri Sándor polgár-
mester segítségével is szerettek volna
közelebb kerülni ezen a gyűlésen, de az
említett rendvédelmi szervek képviselői,
valamint a város első embere sem jelent
meg, pedig a horgászszervezet meg-
hívta őket az évértékelőre, hangzott el. A
tisztújító gyűlésen titkos szavazással ki-
hirdették és megválasztották az új veze-
tőséget is, végül az elnökség a szervezet
vezetésével újabb négy évre bízta meg
az eddigi elnököt, Berecz Györgyöt.

Kovács Zoltán (fotók: Kovács Zoltán)

Pozsony - Nagymegyer

Harmadik hellyel 
tértek haza

AMagyar Asszonyok Ligája kitűnő érzékkel működteti
szervezetét, hiszen évről évre megtalálják azt a sze-

mélyt, aki leginkább rászorul a támogatásra.

A MAL huszonkettedik alkalommal
szervezett jótékonysági bált Gútán a

Leonor Szállóban. Azt hihetnénk,
hogy ennyi idő alatt és ilyen gaz-
dasági helyzetben lankad az ér-
deklődés a bálok iránt, de nem
ez történt – hiszen egy ember-
ként fogott össze a szervezet tag-
sága és a családtagok, hogy mi-

nél nagyobb számban vegyenek
részt a rendezvényen és ezzel tá-

mogathassák az ötéves, gútai Vass Ti-
bikét. Tibike oxigénhiányos állapotban szü-

letett, melynek során sérültek lábai, lábizmai. Több korrek-
ciós műtétre van szükség, hogy a kisfiú lábra állhasson és
enyhítsenek fájdalmain, melyek közül egynéhány már meg-
történt. A kisfiú hősiesen viseli helyzetét, melyben családja
és hozzátartozói maximálisan mellette állnak. Ebben a harc-
ban próbált segíteni a Magyar Asszonyok Ligája is, hiszen a
bál bevételéből származó összegből kétezer euróval tudták
támogatni a helyreállító műtéteket.

A MAL bált a gútai Varga Dóra és patrnere nyitották meg
latinos táncbemutatójukkal, majd a vezetőség köszöntötte az
egybegyűlteket. A bál alatt megtekinthetőek voltak az auk-
cióra szánt műtárgyak, így ki-ki eldönthette, mire is érdemes
majd licitálnia. Alkotásaikat Szilva József, Golasz Tímea, An-
gyal Titusz, Dolány György, Csémy Éva, Kovačic Mária, Ver-
mes István, Kulcsár Nárcisz, Muzsnay Ákos, Jaroslav
Schwarz, Varga Erika, Natália Blaškovičová, Nagy Hajnalka,
Soóky Ágnes és Richter Miriam  ajánlották fel.

A Magyar Asszonyok Ligája idén Szilva József festőmű-
vészt illette MAL díjjal, aki eleget téve a meghívásnak egyál-
talán nem számított a díjazásra. Úgy gondolta inkább a
szervezet tagjai érdemelnének jutalmazást nemes tevé-
kenységükért. A másik díjazott Tóth Csaba volt eddigi se-
gítségnyújtásáért. csóka

Segítsünk Tibikének! 
– ez volt a MAL bál idei mottója

0911 822 5010911 822 501

Város
2 €NON-STOPNON-STOP
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Naszvad

RÉGIÓ - HIRDETÉS

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 
homok szállítása

• Ipari hulladékok

KONTÉNERES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

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

Járásunk legnagyobb lélek-
számú községében is érezhető

a gazdasági válság, azonban a
falu vezetősége azon dolgozik,
hogy csökkentsék a munkanélkü-
liséget, és emeljék a lakosság
életszínvonalát.

„A válság ellenére a községünk jó
eredményeket ért el” - kezdte tájé-
koztatását Haris József polgármes-
ter. „Teljes mértékben bebiztosítot-
tuk Naszvad község közhasznú fel-
adatait. Bár számokban még nincs
lezárva a múlt év, már most kijelent-
hetem, hogy községünk gazdasági
helyzete jó, az iskolák, az óvodák, az
összes községi intézmény év végi
számlái mind egyenlítve vannak.
Ezenkívül a jó gazdálkodás eredmé-
nyeként, több mint 200 ezer eurót vi-
szünk át a 2014-es költségveté-
sünkbe. A 2013-as év jó eredmé-
nyeire az is utal, hogy több mint 177
ezer eurót fektettünk be önerőből a
község fejlesztésébe. Így például vá-
sároltunk egy új teherautót, befejez-
tük a 18 bérlakás finanszírozását,

több mint 31 ezer euró értékben tel-
keket vásároltunk, a szolgáltatások
házán kicseréltük a nyílászárókat,
továbbá finanszíroztuk a földrende-
zési folyamatot, projekteket készítet-
tünk községünk további fejlesztése
érdekében. A 2013-as évben komoly
tárgyalásokat folytattunk új befekte-
tőkkel, főleg az ipari zóna további
fejlesztése érdekében, a geotermális
villanyerőmű építéséről, Tesco áru-
ház és egy többfunkciós épület fel-
építéséről a főtéren.

A múlt évben intenzíven dolgoz-
tunk a termálfürdő terveinek elkészí-
tésén. Községünk további fejlesztése
érdekében öt pályázatot adtunk be.
Ezekről a pályázatokról 2014-ben
fognak dönteni az illetékes szervek.

Tehát ebben az évben elsősorban
a pályázatokban eredményes pro-
jektet szeretnénk kivitelezni. Ezen-
kívül két nagyon komoly feladat vár
ránk. Az első: eredményesen befe-
jezni a földrendezést, a második: be-
fejezni az ipari zóna, a hulladék-
gyűjtő és a kavicsos területének a tu-
lajdonjogi rendezését  községünk ja-
vára. További nagy feladat a termál-
fürdő építésének a megkezdése. A

tervek szerint a márciusban elkez-
dődő építkezés első szakasza 2015
júniusáig befejeződik, s a projekt re-
alizációs értéke mintegy másfél mil-
lió eurót tesz ki.

Kijelenthetem Naszvad község ön-
kormányzata nevében, hogy ebben
az évben is mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy biztosítsuk
községünk további fejlődését, és jó
feltételeket teremtsünk községünk
lakossága részére” - zárta nyilatko-
zatát a polgármester.

Naszvad a környezetével harmó-
niában élő, fejlődő gazdasággal ren-
delkező település. Minden túlzás nél-
kül állíthatjuk, hogy a Komáromi já-

rás legdinamikusabban fejlődő köz-
sége Naszvad. Dr. Haris József pol-
gármester irányítása alatt akkor épült
fel a nemzetközi cégeknek helyet
biztosító ipari park, amikor Komárom
és környéke elindult a teljes leépülés
útján. A község kezdeményező-
készsége elismerésre méltó és egy-
ben követendő is. A jövőkép a fej-
lesztések kiindulópontja, amely
egyúttal meghatározza, hova szeret-
nének eljutni. Mindezek a település
gazdaságát pozitív irányban befo-
lyásolják, tovább erősítve lakosaink
népességmegtartó képességét.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Aközség az elmúlt évben több néző-
csalogató programot produkált.

Azok, akik igényes, nívós rendezvé-
nyekre vágytak, azok biztos csemegéz-
hettek a közel 1000 lakost számláló te-
lepülés bőséges repertoárjából. A Duna
menti községben az idők során már
több rendezvény is polgárjogot nyert.
Ilyen az első nekifutásra csillagos
egyesre vizsgázott járási tűzoltóver-
seny, a hazai berkekben népszerű Ut-
cák főzőversenye és a Barátság határok
nélkül.

A minap meglátogattuk Csóka Lajos pol-
gármestert, akitől kíváncsian vártuk a 2014-
es év terveit. „Talán így az elején a legé-
getőbb problémáinkról és terveinkről szól-
nék. Itt van például a bérházak kérdése. Je-
lenleg a faluban 45 lakásegységnyi bérla-
kás található, de természetesen egyre
nagyobbak az igények. Az Állami Lakásfej-
lesztési Alapnál beadtuk a kérvényt egy 8
lakásegységet tartalmazó bérház építé-
sére. Itt főleg a szociálisan rászorulók él-
veznének előnyt, ebből talán kitűnik, hogy
az ilyen hátterű családokat szeretnénk ez-
zel segíteni. A másik nagyon fontos té-
nyező a falu közvilágítása. Ez is már régóta
húzódik, és a lámpatestek már  megértek a
cserére. Itt teljes felújítást szándékozunk
véghezvinni. Jobb minőségű LED-lámpák
felszerelésével kívánunk hozzájárulni a falu
közlekedésének biztonságához. A busz-
megállók egyike-másika sincs valami jó ál-
lapotban, s ha sikerülne valamilyen pénz-
forrást biztosítani, akkor ezeket is szeret-
nénk felújítani. A járdák minősége sem a

legjobb. Ez főleg a Kiskeszi részt érinti, fő-
leg a kanális partját, ahol kerékpáros köz-
lekedés zajlik. Ha sikerül anyagiakat előte-
remteni, ezt is megvalósítjuk. Nyilvánva-
lóan vannak olyan közösségi programjaink,
melyeknek idén is tervezzük a megrende-
zését. Ilyen a falunapi ünnepség, a sport-
nap, és egy különleges nyilvános TV felvé-
tel, melyet a Nóta TV szervez, a nyár egyik
hétvégéjén, ahol is a Pertu parti egyik adá-
sát szeretnék rögzíteni egy csomó sztár-
vendég közreműködésével. Több közös-
ségi rendezvényünk is be van tervezve, de
ezek legfőképp, mint minden ilyen prog-
ram, az anyagiak bebiztosításának a függ-
vénye“ - mondta Nagykeszi polgármestere. 

Kép és szöveg: -pint-

Színvonalas programok
tömkelege Nagykeszin

Márciusban megkezdődhet a fürdő kiépítése

A fürdő látványképe

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár csatlakozott ahhoz a kez-

deményezéshez, mely február 14-ét a
Nemzetközi Könyvajándék Napjává nyil-
vánította. A hazánkban még kevésbé is-
mert könyvajándékozási nap célja, hogy
felkeltse az érdeklődést a könyvek iránt,
felhívja a figyelmet az irodalom értékeire.

E jeles nap alkalmából Takács Tímea igaz-
gatónő, valamint Béke Ildikó és Koller-Molnár
Tímea könyvtárosok Izsa település polgár-
mesterének, Domin Istvánnak adták át a 250
darabból álló, magyar szerzők – magyar mű-
veit tartalmazó ajándékcsomagjaikat.

A könyvek Petheő Attila közbenjárásával
kerültek a csodálatosan felújított falumúzeum
könyvtárába. „A mi könyvtárunk is arra tö-
rekszik, hogy a lehető legtöbb emberhez el-
juttassa a könyvek szeretetének érzését, a
bibliotéka fontosságát. Ez egy jó alkalom
arra, hogy megmutassuk az irodalom iránt
érdeklődőknek, hogy egy könyv, vagy egy ol-
vasmány élménye fantasztikus és értékes
ajándék” – fogalmazta meg gondolatait az
adományozó intézmény igazgatója.

„A községben sajnos már egy évtizede
nincs könyvtár, 2004-ben ugyanis leégett a
kultúrház, és a mintegy 4000 kötet nagy ré-
sze megsemmisült“ – mondta Izsa polgár-
mestere. „Évente 664 euróért vásárolunk

könyveket, így próbáljuk fokozatosan kiépí-
teni a könyvtári állományt. Az elkövetkező
hetekben a Selye János Egyetem Könyvtá-
rának munkatársa segítségével katalogizál-
juk a meglévő köteteket. A felújított Faluház-
ban már kialakítottunk egy helyiséget a
könyvtár részére, terveink szerint fél éven
belül megnyitjuk azt. Úgy érzem, a lakosok
körében van igény a könyvtárra, többször
megszólítanak, és a nyitás ideje iránt érdek-
lődnek. Köszönjük az igazgató asszonynak
az adományt és az oroszlányi Rákóczi Szö-
vetségnek a segítséget“ – mondta Domin
István.

(miriák), 
KH felvétele

Afalu az Alsó-Csallóköz
jellegzetes tanyavilágá-

nak szerves része majd
200 lakossal. Közel 25 éve
önálló község, amely az el-
múlt évek folyamán nagy
fejlődésen ment keresztül.
Elsősorban szép helyeiről,
egyedülálló, mesebeli fe-
hér fűzfáiról, no meg újab-
ban a kolbászkóstoló ver-
senyéről is híres.

Az elmúlt héten megláto-
gattuk Aradi Mónikát, Bogya-
rét polgármesternőjét, akit az
idei év feladatairól faggattunk.
„Mivel mi egy kisközség va-
gyunk, ennek függvényében
próbáltuk beadni a pályáza-
tainkat is. Ebben az évben két
tervezettel rukkoltunk elő. Be-
adtunk egy pályázatot Nyitra
megye felé, itt elsősorban a
sporttal és a kultúrával kap-
csolatos kiadásaink támoga-
tását szeretnénk előmozdí-
tani, egy másikat pedig a Kul-
turális Minisztérium irányába,
mely a Hagyományőrző nap
anyagi vonzatát igyekszik
majd segíteni. Ennek fényé-
ben rendeznénk meg az
amatőr művészek bemutat-
kozását is. Az első igazi akci-
ónknak tavasszal a hagyo-

mányos kolbászkóstoló ver-
seny, és az utána kezdődő
kolbászbál ígérkezik. Erre a
rendezvényre már a járáson
kívülről is érkeztek nevezé-
sek. A nyár folyamán több
olyan jellegű rendezvényt
szeretnénk lebonyolítani,
mely főleg a kézműves fog-
lalkozás, a fazekasság és a
szövés technikáját igyekszik
majd népszerűsíteni. Persze
nem feledkezünk el az ál-
landó jelleggel visszatérő falu-
csinosításról sem, melyen az
utóbbi időben egyre többen
vettek részt. Továbbá terveink
között szerepel a vízelvezető
árkok kiépítése. Ezek aprósá-
goknak tűnhetnek a kívülállók
szemében, de néha elég
bosszantóak is tudnak lenni.
A közvilágítással is gondjaink
vannak. Itt cserére lenne szük-

ség, már ami az elavult lám-
patesteket illeti. Mindenkép-
pen szeretnénk, ha a köz-
ségbe látogatóknak Bogyarét
egy takaros kis falu benyomá-
sát keltené, ezért is fontos,
hogy minden évben odafi-
gyeljünk a falu tisztaságára,
és ebből a község lakosai
mindig kiveszik a részüket.
Végezetül el kell hogy mond-
jam, a terveink megvalósítá-
sához elsősorban a pályáza-
tok sikeressége és a rendez-
vényekhez való jó hozzáállás
is szükséges. Ha ez meglesz,
biztos vagyok benne, hogy aki
eljön a bogyaréti akcióinkra,
jól fogja magát érezni, és egy
kellemes élménnyel gazda-
godva tér majd haza“ -
mondta zárszóként a polgár-
mester asszony.

Kép és szöveg: -pint-

Bogyarét híres a fehér fűzfáiról
és a kolbászkóstoló versenyéről

Ajándék könyvek átadása
Izsa községnek

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

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

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

A koreai „Én népem
csoport” Hetényen
Areformátus egyház alkalmazásában lévő koreai

missziós lelkipásztor, Park Sung Kon jóvoltából ez-
úttal egy öttagú, fiatalokból álló csoport tett kétnapos lá-
togatást Szlovákiában, a Közép-Európa missziós projekt
keretén belül. A csoport tagjait a hetényi gyülekezet
látta vendégül.

A missziói szolgálatra kilencen érkeztek Koreából Prá-
gába. Itt a csoport kettévált, a négy főből álló Ostravára
ment, az öttagú kétnapos látogatásra érkezett Heténybe.
Tartózkodásuk első napján a református templomban a hí-
vek számára tartottak beszámolót a 10 ezer tagot számláló,
de többségükben fiatalokból álló közösség életéről.

Másnap meglátogatták a Tarczy Lajos Alapiskolát, ahol je-
lenleg hatvankilenc református hittanost tartanak számon. Az
iskolában a diákok köszöntötték a koreai vendégeket ének-
kel, kis műsorral, majd közös foglalkozáson vettek részt az
egyes osztályokban.

„A látogatás és az odafigyelés a hetényi iskolára egyben
felhívás is arra, hogy milyen fontosak a kisiskolák a közös-
ségek számára, hiszen több mint tízezer kilométer távol-
ságban is értékelik és támogatják munkájukat. Ez a látoga-
tás egyben azt is üzeni, hogy tegyünk meg minél többet is-
koláinkért, melyeknek léte az új iskolaügyi törvény értelmé-
ben veszélybe került, kérjük együtt az Úr segítségét imáink-
ban megmaradásukért“ – mondta Palcsó Attila, a hetényi
gyülekezet lelkipásztora. (miriák)

A Tarczy Lajos AI felvétele
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APilis titkainak, csodáinak, rejtélyeinek
felkutatására ezúttal Búcson, a Katona

Mihály Galériában került sor. Győző And-
rea iskolaigazgató Aradi Lajos Pilis-kuta-
tót, újságírót, szerkesztőt, a Spirit Magister
Szabadegyetem óraadó tanárát köszön-
tötte, aki az elmúlt 13 évben a Pilis-rejtély
kutatásáról és előadásairól vált ismertté
országszerte.

Aradi Lajos „A Pilis-rejtély” előadássoroza-
tában a Pilisben olyan csodákra bukkanhatnak
az érdeklődők, amelyek - minden nagyzolás
nélkül - a világ bármely csodájával felveszik a
versenyt. Ennek megismerésében is segít min-
denkinek, aki nyitott rá. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

ASzlovák Vöröskereszt
martosi alapszervezete

február 5-én megszervezte
az idei év első önkéntes
véradását 23 véradó rész-
vételével: Erdélyi Zoltán,
Dobosi Mónika, Balla Szil-
via, Marx Zsuzsanna,
György Ibolya, Forró Be-
áta, Varga Tibor, Maitz
György, Izsák Miroslav,
Hornyák László, Michael
Kurčík, Gén Ferenc, Tóth
Róbert, Szénási Szilárd lel-
kész, Janík Gábor, Kocsis
Klaudia, Pinke László, Hor-
váth Ferenc, Kiss Olivér,
Kiss Hajnalka, Tanka Já-
nos, György Zdenka és He-
gedűs Lajos.

A 120 fős alapszervezet to-
vábbi terveiről György Ador-
ján, a szervezet elnöke tájé-
koztatta hetilapunkat. „Örven-
detes, hogy a községben
egyre több személy fejezi ki
hajlandóságát az önkéntes
véradással kapcsolatosan. 36
állandó véradót tartunk nyil-

ván, akik hálát nem várva se-
gítenek a rászorulóknak. Az
elmúlt évben is három vér-
adást szerveztünk. A múlt év-
ben a Jánsky-érem arany fo-
kozatát kapta Balla Szilvia,
ezüstérmet pedig Kiss Olivér
és Richlik Géza. 

Alapszervezetünk tagjai a
labdarúgócsapat hazai mér-
kőzésein vállalnak szolgála-
tot, valamint a már hagyo-
mánnyá vált falusi ünnepsé-
geken is jelen voltunk. Tovább
folytatjuk a beteglátogatáso-
kat, de tagjainknak kirándu-
lásokat is szervezünk.

A Vöröskereszt eszmeisé-
gének megfelelően és a kor
követelményeit is figyelembe
véve a jövőben is célunk újra
megszólítani a falu lakossá-
gát, elsősorban a fiatalokat az
önkéntes véradás mozgalmá-
nak növelése érdekében. Sze-
retném megköszönni minden
polgártársunk, a helyi önkor-
mányzat, a mezőgazdasági
szövetkezet és mindazok
anyagi és erkölcsi segítségét,
akik hozzájárultak szerveze-
tünk színvonalas munkájához”
– mondta az elnök.

(miriák)

Február 8-án, szombat délután került sor Csicsón
a 2013-ban született gyermekek köszöntésére a

helyi hivatal dísztermében.

A kultúrműsort követően a község polgármestere, Föl-
des Csaba 6 új kis csicsói lakost és családjukat  üdvö-
zölhette ünnepi köszöntőjében. Ezt követően az anyukák
és apukák átvehették az önkormányzat ajándékát: az
emléklapot, emlékkönyvet, plüss játékot és egy szál fe-
hér rózsát. A köszöntő közös fényképezkedéssel és
koccintással zárult a községi hivatal dísztermében, majd
egy kellemes uzsonnával vendégelte meg a helyi ön-
kormányzat a meghívottakat.

K.H.

Véradás Martoson

A Pilis-rejtély

Köszöntötték 
az újszülötteket
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Egy évvel ezelőtt alakult a gelléri GHT független hor-
gásztársulás, amely február 8-án tartotta meg az első

évzáró gyűlését a helyi kultúrházban. Az eseményen a ta-
gok 90%-a képviseltette magát. 

Családias 
horgász évzáró

A gyűlés elején Rácz László, a GHT elnöke üdvözölte az
egybegyűlteket, majd rátért a napirendi pontokra, melyek kö-
zött tájékoztatta a társulás tagjait a taglétszám alakulásáról,
az eddig elért eredményekről. A folytatásban ismertette a
2013-as év beszámolóját, melyben megemlítette, hogy az
alakulást követően többször szerveztek brigádot a tó környé-
kén, melyre szép számmal jöttek a lelkes GHT tagok. Kiemelte
azt is, hogy a tavalyi év elsősorban a szervezkedésről, a há-
zirend megalkotásáról, a tó hatékony csinosításáról szólt. Az
évzáró következő pontja a házirend megvitatása volt, azonkí-
vül néhány javaslat is elhangzott az alapszabály módosítá-
sára. A gyűlésen meghatározták, hogy a bögellői székhelyű
Kolterre cég fogja elvégezni a haltelepítést. Ezután követke-
zett egy új GHT tag, Vasi Ervin tagfelvételi kérelmének az el-
bírálása, melyet az évzárón megjelent tagok titkos szavazás-
sal elfogadtak. Így most már 36-ra emelkedett a GHT lét-
száma. Rácz László elnök a továbbiakban felvázolta az idei
terveket, melyek között szerepel egy nyitó házi horgászver-
seny, néhány brigád és a hagyományos augusztusi horgász-
verseny is. Továbbá ismertette a tó nyitvatartásának az idő-
pontjait, továbbá a napijegyek árait, valamint a tó további le-
hetőségeit is mérlegelték. Kép és szöveg: -pint-

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

Ferencesek utcája 22, Komárom

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

Már Gútán is
0905 471 942

Templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Évzáró taggyűlését tar-
totta a keszegfalvai

nyugdíjas szervezet feb-
ruár 10-én a helyi kultúr-
ház nagytermében. Közel
80-an voltak jelen az ese-
ményen, melyen megjelent
Lehocký Milan polgármes-
ter, Benyó Zoltán alpolgár-
mester és Kravec Mária, a
komáromi nyugdíjasklub
vezetője.

Először Szalai Éva, a helyi
szervezet örökmozgó veze-
tőnője köszöntötte a jelenle-
vőket, majd ismertette a ta-
valyi év kiemelkedő állomá-
sait. Többek között megemlí-
tette, hogy számos hazai
rendezvényen serénykedtek
a szervezet tagjai, azonkívül
más eseményeken is kivet-
ték részüket a munkából.
Természetesen a szórako-
zást sem hanyagolták el, így
részt vettek a rédei faluna-
pon, ahol szoros barátságot
alakítottak ki az ottani nyug-
díjasklubbal. A vezetőnő be-
szédében megemlítette,
hogy az elmúlt évben több-

ször szerveztek káposzta és
zsíroskenyér partikat, melyek
igen népszerűek voltak a
tagság körében. A további-
akban kiemelte a novemberi
Katalin bált, melyet már
hosszú évek óta a nyugdíjas
szervezet rendez. Beszéde
végén megköszönte az ön-
kormányzat hathatós segít-
ségét, együttműködését, és
a tagok pozitív hozzáállását.
Ezután Seres Mária pénztári
beszámolóját hallgathatták
meg a kultúrházban helyet
foglalók. Lehocký Milan pol-
gármester szólt azokról a pá-

lyázatokról, melyek elsősor-
ban a nyugdíjas korosztályt
részesítik előnyben. Remé-
nyét fejezte ki, hogy néhány
ehhez hasonló pályázattal
majd segíteni tudják a szer-
vezetet. Az ezt követő vitá-
ban többen felszólaltak. Nyíl-
tan és őszintén elmondták
véleményüket, melyek között
volt pozitív és negatív ki-
csengésű is. Az évzáró vé-
gén vacsorával kedvesked-
tek a tagok számára, melyet
kellemes beszélgetés köve-
tett.

Kép és szöveg: -pint-

Évet zártak a keszegfalvaiak

Ógyalla

Az Ógyallai Művészeti
Alapiskolát 1985-ben

alapították. Kezdetben két
szakon folyt az oktatás, 60
tanulóval. 2009-ig az iskola
négy szakkal működött és
több mint 400 diák látogatta.

A 2009/2010-es tanévben a
dráma szakot az alacsony
érdeklődés miatt kénytele-
nek voltak megszüntetni. Je-
lenleg az iskola három szak-
kal büszkélkedhet: zene,
tánc és képzőművészet, me-

lyeket összesen 396 tanuló
látogat. Az oktatás nemcsak
Ógyallán folyik, de Újgyal-
lán, Hetényen, Ímelyen,
Naszvadon, Szentpéteren
és Perbetén is. A Konkoly-
Thege Miklós Művelődési
Központ nagytermében
megtartott műsoruk „Virágok
a négy évszakban – A vilá-
gon a gyermekek a leg-
szebb virágok” címmel fel-
léptek az alapiskola tanulói
és pedagógusai. A színpad
díszítését pedig a képzőmű-
vészeti szak tanulói készí-
tették. (miriák)

A Művészeti Alapiskola
felvétele

Közös műsor a Művészeti Alapiskolában

Duna Menti Borút 
borverseny
ADuna Menti Borút vezetősége és a Szegab Polgári

Társulás 2014. február 21-én második alkalommal
rendezi meg borversenyét, ezúttal Bátorkeszin „A Duna
Menti Borút legjobb borai” címmel.

A borversenyen csak a Duna Menti Borút tagjai vehetnek
részt. Minden benevezett bormintából 3 darab 0,75 l üveggel

kell nevezni. A nevezési díj 5 euró. A versenybe
február 19-ig lehet nevezni. A bormintákat Bátorke-

szin a Szegab, Szentpéteren Lengyel László, Muzslán Kovács Gyula gyűjti össze.
Kategória nincs megszabva a borversenyre.

A legmagasabb pontot elérő borminta kapja a Champion-címet. A máso-
dik és harmadik helyet elérők poharat és oklevelet, míg a többi résztvevő

oklevelet kap. A szakmai zsűri 100 pontos rendszerben értékeli a boro-
kat.

Ajánló



• Házi sütemények sütése.
Tel.: 0949 091 006.
• Építkezési cég kőműves
munkát vállal! Csempézést,
padlózást, szigetelést,
külső-belső javításokat!
0905 528 358.
• Eladó kétszobás teljesen fel-
újított téglalakás a Komáromi
járásban. Tel.: 0911 330 552.
• Eladó garázs a Tabaková ut-
cán. 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 Kis ér
soron, ár 28.500 € vagy meg-
egyezéssel. Tel.: 0915 880
861.
• Hiányzik fizetéséig 100
euró? Megoldjuk. Tel.: 0907
235 125. 
• Elmaradt lakbére és hite-
lek törlesztésével? Adós-
ságrendezés egzekúció
esetén is. Tel.: 0907 235 125.
• Takarítást vállalok mélytisz-
títással, speciális géppel. Kár-
pitok, szőnyegek, matracok.
Tel.: 0918 682 919.
• Kőművesmunka, csempé-
zés és festés. Tel.: 0944 367
318.
• Kötetlen munkát keresek
akár 8 órásat is vagy magán-
háznál. Tel.: 0944 129 694.
• Eladó mangalica hízó, 30 kg
kan mangalica és nőstény.
Tel.: 0908 089 360.
• Gond van a kútjával? Segí-
tek a fúrástól a szerelésig.
Tel.: 0908 089 360.
• Eladó dupla sírhely az RK
temetőben, a temető köze-
pén. Tel.: 0904 185 728.
• Teljesen átépített 3-szobás
lakás eladó. Ára: 35.000 €.
Tel.: 0905 230 373.

• Szobafestést, parkettázást
vállalok. Tel.: 0905 720 296.
• 4-éves újépítésű családi ház
Őrsújfalun eladó, ára: 82 000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Gyors pénzkereset új prog-
rammal. Munka mellett is!
Tel.: 0915 887 466.
• www.reflex-reality.sk (ingat-
laniroda Komáromban). Tel.:
0905 230 373.
• Olcsón eladók jelmezek: ka-
ticabogár, tündér, hastánc.
Tel.: 0904 025 986.
• Eladó járóka, autósülés, pó-
kocska etetőszék, roller. Tel.:
0904 025 986.

• Eladók autósülések: audi,
škoda, seat, volkswagen. Tel.:
0908 589 398
• Eladó vörösbor 1 euró/l. Tel.:
0905 789 733
• Eladók használt kerékpárok.
Tel.: 0905 789 733

• Cserépkályhák, csempe-
kandallók, fürdődézsák, bú-
torok fából, kapuk, tölgy nyí-
lászárók, csapágyak garan-
táltan jó árakon! www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu, www.furdodezsak
.com. www.kezifabutorok
.com, www.iparicsapagyak.
com. Tel: 0036 2039 79102.

• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly és
fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Régi videokazetta DVD-re
vagy USB-re mentése (csa-
ládi videó, szalagavató, es-
küvő stb.) 8 euró! Bővebb
infó: 0908 585 544 vagy vi-
deomento@gmail. com
email címen.

• Eladó gazdagon illusztrált 3-
kötetes Magyar irodalmi lexi-
kon (Akadémiai Kiadó 1963-
65). Összesen 2.000 oldal, ára
3x25 euró. Tel.: 0908 562 250.
• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
Rakúsku a Nemecku. Tel.:
0948 997 166.
• Kiadó hosszú távra 2-szobás
nagy lakás az Eötvös utcán,
toronyház. Tel.: 0908 989 578.
• Kiadó garzon az Ister mö-
gött, 150 €/hó. Tel.: 0908 069
945.

• Favágást vállalok motorfű-
résszel. Fák kidöntése nehe-
zen hozzáférhető helyekről is.
Tel.: 0908 380 902.
• Eladó 3-szobás téglalakás
Ul. Priateľstva. Tel.: 0907 317
977.
• Szobafestés, mázolás, glet-
telés. Tel.: 0918 110 712.
• Szakácsot veszünk fel ko-
máromi éttermünkbe. Tel.:
0905 673 029.
• Idősek gondozását, gyer-
mekfelügyeletet vállalok, KN-
ben. Tel.: 09044 398 780.

ÚJSZüLöTTEK:
Kontrlík Viktor (Érsekújvár); Krepsz Tomáš (Komárom);
Vörösová Ramóna (Bálvány)

ELHUNyTAK:
Illésová Judita (58) Gúta; Šrámek Alexander (86) Komá-
rom; Petőcz Andrej (79) Komárom; Vajda Jozef (76) Gúta;
Danázs Mária (94) Komárom; Rózsár Magdaléna (83) Ko-
márom; Ferenczi Margit (88) Lakszakállas; Hordósová Le-
ontína (90) Dunaradvány; Székely Tibor (51) Bátorkeszi;
Csütörtöki László (63) Komárom

12 DELTATÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS 132014. február 17. TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Első fotóm

Fo
tó

:B
ör

öc
zk

y
Jó

zs
ef

Szőgyi Erika
Ímely

(4150/51)

Basternák Dóra
Perbete

(3700/51)

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 

nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

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





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.

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!

„Megállunk a sírjuk mellett, könnyezünk.
Milyen jó lenne, ha itt lennének, velünk, köztünk.“
Szívünk végtelen fájdalmával emlékezünk 

Marosiné szül. Rácz Teréziára 
február 15-én, halálának 1. évfordulóján és 

Székely Lacikára
drága gyermekünkre február 18-án, 

halálának 3. évfordulóján.
„Ami nektek csend és nyugalom, 

az nekünk örökös fájdalom.”
Soha el nem múló fájdalommal 

őrizzük emléküket.  

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

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

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

Asztalos Sofia
Naszvad
(3450/49)

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!

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

Ma ünnepli 6. születésnapját 
Bagin Anna Nicol

Lakszakállason.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem, akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy téli napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.”
Fájó szívvel emlékezünk február 20-án,

halálának 8. évfordulóján 
Javorčík Józsefre Komáromban.

Emlékét örökké őrző felesége, lánya és fia család-
jával, unokája Edo férjével, unokája Roli és 
a három dédunoka: Beáta, Teodor és Lea.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet.
Legyen vidám, derűs számodra az élet.
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon.”
Február 21-én ünnepli 50. születésnapját 

Kuruczné Szabó Erzsébet 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából kívánunk jó
egészséget és hosszú, boldog életet:
férjed Jani, lányaid: Veronika Loj-
zival, és Ágika, vejed Igor, kisuno-
kád Igorko, öcséd Róbert család-
jával, szüleid és anyósod Izsáról.

Február 19-én ünnepli 
3. születésnapját 

Rozsnyó Zoé.
E szép ünnep alkalmából 
sok szeretettel köszöntik, 

és vidám 
gyermekkort 

kívánnak: 
nagyszülei.

„Már 4 éve pihensz a néma hant alatt.
Temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezünk
február 19-én, halálának negyedik

évfordulóján
id. Hegedűs Endrére

(Kolozsnéma).
Akik ismerték és szerették, 

emlékezzenek rá ezen a szomorú évfordulón.
Szerető felesége és gyermekei családjukkal.

„Elmúltak az évek, 88 éves lettél, 
Köszönjük a sok jót, mit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed."
Február 14-én ünnepelte 88. születésnapját

Markovics Klára Komáromban.

„Tőled tanultunk meg hinni, remélni, szeretni,
Gyermekeinket becsületben nevelni.
Embertársainkat tisztelni, becsülni.
Köszönjük jóságodat és a szeretetedet.
A Jóisten kísérje további életed.”

Február 13-án ünnepelte 
90. születésnapját édesapánk 

id. Szabó István.
Ezúton kívánunk neki 
további jó egészséget: 
lányai, fia, veje, menye, 

unokái családjukkal.

„A Jóisten megadta a 20. évet,
Kívánunk Néked megannyi szépet.
Kerüljön el messzire a betegség és a bánat.
Szeretnénk úgy látni, mindig csak vidámnak.
S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna,
Számíthatsz majd mindig a legjobb családra.
Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.”
Február 22-én ünnepli 20. születésnapját 

Jassa Miklós Nagykeszin.
Szívből köszöntik 

és boldog születésnapot kívánnak:
szülei, testvérei, barátai 
és az egész rokonság.

Köszönő levél
Ezúton mondunk köszönetet Komjáti Gyula 
magánvállalkozónak, aki 50 l boradománnyal
támogatta a komáromfüssi nyugdíjas találko-
zót 2014. január 18-án, s a véletlen folytán ki-
maradt a felsorolásból.

Gaál Katalin, 
a Komáromfüssi Nyugdíjasklub vezetője

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulál Neked:

anya, apa, Soukup mama
és papa, laki mama, 

dédike, Jani és mindenki,
aki szeret Téged.

Sok szeretettel köszöntik és
sok boldogságot, jó egészsé-
get kívánnak: lánya, fia, vejei,
unokái családjukkal, déd-
unokái: Anna, Tomika, Pe-
tike, Dóra, akik sok puszit
küldenek a dédinek.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 2014. 02. 15-én
részt vettek drága szerettünk 

Szép Lajos (Nemesócsa)
temetésén. 

Sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család.

• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot szeretne! Tel.: 0905 182
833.

HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

SKT ELECTRO SHOP!

TV készülékek
ÚJ AKCIÓK!

Vnútorná okružná 2.,
Komárno (A Tiszti pavi-
lon épületével szemben)

Orchidea kiállítás Bécs
2014. febr. 22.  22,- €.

Info: 0918 697 959 tel.
vagy: utazvelem.5mp.eu
oldalon

• Eladó 12-áras telken, 3-
szobás + konyha, fürdő-
szoba + melléképület és
pince családi ház Marcel-
házán. Ár: 18.500 €. Tel.:
0902 591 221.

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

e-mail: zach@chello.hu, pol-
lakferi@icloud.com 
• Ügyes, megbízható üzletkö-
tőket keresünk, jutalékos fize-
téssel. Termékek: cserép-
kályhák, fürdődézsák, fabúto-
rok, tölgy nyílászárók, kapuk,
csapágyak, szegek, erős mű-
anyag áruk. Tel: 0036 2039
79 102  e-mail: pollakferi@ic-
loud.com
• Prenajmem 1-izbový byt,
KN. Tel.: 0908 775 285.
•  Inštalatér, zámočník a práce
s autogénom. Informácie:
0902 093 447.
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Predpoveď počasia 17. 2. - 23. 2. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 17. 2. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, oblačno a mož-
nosť dažďových prehánok. Množstvo vlahy
do 1 mm.  Nočná teplota od + 2 do + 4  ��°C,
denná teplota od  + 7 do + 9  ��°C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V utorok 18. 2. predpokladám v našom
regióne podobne ako v pondelok, oblačno
a malá možnosť dažďových prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
+ 1 do + 3  �°C, denná teplota od + 5 do +
7  �C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 –
14 km/h.)

V stredu 19. 2. predpokladám v našom
regióne príjemne, polojasno až oblačno a
malá možnosť dažďových prehánok. Nočná
teplota od - 1 do + 1  ��°C, cez deň od + 6  do
+ 8  ��°C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. (od 7
– 14 km/h.)  

Vo štvrtok 20. 2. predpokladám v na-
šom regióne podobne ako v stredu, polo-
jasno ale bez zrážok. Nočná teplota od  + 1
do + 3  �°� C, cez deň od  + 6 do + 8  ��°C��� . Mi-

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

V piatok 21. 2.  predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 2 do  0  � °� C,
denná teplota od + 4 do + 6  ��°C. Slabý S,
SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V sobotu 22. 2. predpokladám v našom
regióne podobne ako v piatok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 3  do - 1 �°� C,
denná teplota od + 5 do + 7  �°� C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)  

V nedeľu 23. 2. predpokladám v našom
regióne celkom pekne, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 3 do - 1  �°� C, denná
teplota od + 3 do + 5  �°� C. Slabý J vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  

V nasledujúcom týždni  očakávam pos-
tupné ochladenie na primerané teploty na
toto ročné obdobie.

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

PozVÁNKA
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 45.

ročník krajskej postupovej súťaže mládežníckych zborov
Mládež spieva 2014, ktorá sa uskutoční 6. mája 2014 v
sále Dôstojníckeho pavilónu.

Poradný zbor pre zborový spev pri NOC ako povinnú
skladbu
• pre dievčenské zbory  určil skladbu Ladislava Burlasa Ej,
dala som si čižmy plácať,
• pre miešané mládežnícke zbory vybral skladbu M.
Schneidera-Trnavského Ave Maria.

Ďalej sú zbory povinné zaradiť do svojho programu
skladbu autora narodeného pred rokom 1650 (napr. To-
mas Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Or-
lando di Lasso, Adriano Banchieri, Marcel Dupré). V re-
pertoári zborov môžu byť maximálne dve skladby so sprie-
vodom akýchkoľvek nástrojov. Povinné skladby môžete
získať v príslušnom Regionálnom osvetovom stredisku
alebo v Národnom osvetovom centre.

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/mladez-
spieva-krajska-postupova-sutaz/

Z Komárna sme sa na sever viezli po
treťotriednej hradskej požehnanej ne-

sčíselnými zákrutami. Po pravej ruke
sme skôr cítili ako videli odstavený, len
občas oživovaný tok kedysi vodnatej
Nitry, po ľavej nás lužnými lesmi po-
zdravoval dolný Váh.

Medziriečie, akoby driemajúci kraj. Čierne
hrudy spiacich oráčin, tiché poľné samoty,
mnohé ľuďmi opustené. Minuli sme Lándor
i Kavu a v Hliníku odbočili doľava smerom

na Zlatú Osadu. „Koniec sveta už odtiaľto
zaiste nebude ďaleko“ – uštipačne utrúsil
ktosi, no našu pozornosť upútalo čosi inšie:
Povedľa hradskej sa do viac ako desaťmet-
rovej výšky týčili dve zelené kupoly, pologu-
ľové klenbové stavby. „Aha, hvezdáreň!“ –
zvolali viacerí.

PRE JEDNU DEDINU
„Hvezdáreň? Kdeže!“ – rýchlo anuloval

naše dohady Ing. Karol Brányik, predseda
Roľníckeho družstva vo Vrbovej nad Vá-

Elektrina odteká z medziriečia

Svetlo, teplo aj chlad z biomasy

Centrum voľného času, Rozmarínová 2, Komárno
Občianske združenie Odysea mysle, Komárno

JARNÉ PRÁZDNINY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
24. február – 28. február 2014 od 6,30 – do 16,00 hod.

Deň otvorených dverí v CVČ
�TVORIVÉ DIELNE • BILIARD •� STOLNÝ TENIS •�ŠÍPKY •�ZÁBAVNÉ HRY

a TURISTICKÉ VYCHÁDZKY
Alternatívne divadlo Odysea mysle Kontakt: Centrum voľného času, 

Rozmarínová ul. č. 2, Komárno Tel.: 035/ 7730 39

eLAdÓ 18-ÁRAS KeRT 
A PLATÁNfA SORON

Az eRzSéBeT-SzIgeTeN.
érdeklődni lehet a 0902 377 930-as telefonszámon.

Bioelektráreň v medziriečí, medzi Hliníkom a Zlatou Osadou

Výstavná sieň Zichyho paláca Podunaj-
ského múzea sa 7. februára 2014 zaplnila

milovníkmi výtvarného umenia. Regionálne
osvetové stredisko tu otvorilo výstavu regio-
nálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupo-
vej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 43 nepro-
fesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s cel-
kovým počtom  prihlásených prác 139. 

V kategórii A došlo k nárastu počtu súťažiacich
autorov. Zastúpené boli temer všetky výtvarné
techniky, porota osobitne vyzdvihla výtvarný pre-
jav v technike grafiky (linoryty „Jeleň“ a „Ryby“ Ni-
kolety Szabóovej, 3. miesto), umeleckého smaltu
(„Ikona“ Angeliky Špalovskej, 1. miesto) či vitráže
(Bettina Nagy „Pop-art“, čestné uznanie), ktoré
boli výrazným spestrením spektra posudzovaných
výtvarných diel. Taktiež  ocenila 2. miestom dielo
„Nude violinist“ Mgr. Csilly Némethovej – za dy-
namiku olejomaľby, bravúrne využívanú špa-
chtľovú techniku ako i za kompozičné členenie ob-
razu. Čestným uznaním bolo ocenené dielo „Vy-
lodenie v Normandii“ Patrika Bukora – s dobre
zvládnutou technikou kresby. Cit pre kresebnosť,
rytmus, osobitú farebnosť ako i zmysel pre cielenú
dekoratívnu deformáciu doložil Bálint Bugár –
maľba akrylom na plátne „To be Different“ získala
3. miesto.  

Najťažšie bolo rozhodovanie odbornej poroty v
kategórii B – nielen vzhľadom na počet autorov a
diel, ale aj kvôli zastúpeným výtvarným a reme-
selným technikám: od olejomaľby, maľby akrylo-
vými farbami, kresby ceruzou a pastelmi, cez ak-
varel a kombinované techniky, až po maľbu na
hodváb, háčkovanú a paličkovanú čipku, či ume-
lecký smalt. Cenu riaditeľky ROS v Komárne zí-

skal Peter Csambal za akvarely „Čerešňový kvet“
a „Bárka“, pričom je treba zdôrazniť, že v oboch
prípadoch bravúrne zvládol mimoriadne ťažkú
techniku akvarelu i formovo-výrazové zobrazenie
zvoleného motívu. Cena poroty bola udelená Mi-
chalovi Takácsovi za akryl na plátne s názvom
„Stvorenie – 3. deň“. Dôvodom pre túto voľbu
bolo, že výtvarný prejav Michala Takácsa sa kva-
litatívne vymyká z celkového priemeru bázy ne-
profesionálnej tvorby prezentovanej v rámci re-
gionálneho kola. Pri udelení 1. ceny v tejto kate-
górii Veronike Molnárovej za kolekciu malieb ak-
rylom: „Ginko ako pohoda“ a „Levanduľa ako po-
koj“ porota hodnotila kultivovanosť maľby, vhodnú
mieru štylizácie, cit pre kompozičné schémy a v
neposlednej miere obsahové vyjadrenie témy. Po-
rota udelila dve 2. miesta - pre oboch ocenených
autorov je charakteristický súdobý výtvarný prejav
blízky (Dávid Janík: Čarodejník“ – kombinovaná
technika) resp. totožný s umeleckým štýlom
street-artu či graffity (Tibor Krátky: „Public Enemy“

– kombinovaná technika).  Takisto boli udelené
dve tretie miesta – za kresby ceruzou (Katarína
Vas: „Otec I.“, „Otec II.“ ) a pastelom (Mária Mar-
kovičová: „Papagáj“) – porota tu osobitne vyzdvi-
huje samostatné zvládnutie kresby. Čestným
uznaním bolo hodnotené dielo Emílie Habardíko-
vej, Zdenky Kováčovej a paličkované čipky Vero-
niky Szabóovej – u nej je potrebné vyzdvihnúť
prínos nových, menej tradičných motívov: štyli-
zované zobrazenie architektúr kostolov. 

Kategória C bola síce obsadená nepočetne, ale
obsahovala  pozoruhodný súbor drevorezieb (Ing.
Rudolf Schrimel) s motívmi komárňanských vedút
a už tradične nadpriemerné a vynikajúce diela
Márie Ivanovej – expresívne, temer „munchov-
sky“ ladená „Bezhlavá diéta“ alebo citlivo, „roz-
maľovane“ poňatý motív postáv v diele „Tri kama-
rátky“ (akvarelové farby na plátne). 

V kategórii D je potrebné osobitne vyzdvihnúť
súbor diel MVDr. Ladislava Kellera – s témou roč-
ných období, s jedným a tým istým motívom zo-
brazeným v rôznych dobách roka v jemných im-
presiách podtrhnutých aj zvolenou technikou fa-
rebného pastelu. V tejto kategórii svojimi drevo-
rezbami spestrili súťaž Július Déži a Jozef Birkuš
z Nesvád. Teší kvalitné zastúpenie maľby (Tibor
Kiss) a ako nóvum – výroba šperkov tradičnou
technikou z medeného drôtu (Mikuláš Vass).  

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10
čestných uznaní,  cenu riaditeľky ROS Komárno,
cenu poroty. Vo výstavnej sieni Zichyho  paláca
Podunajského múzea v Komárne je vystavených
83 najlepších diel, ktoré si môžete pozrieť do 28.
februára 2014.

Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a
oceneným blahoželáme!

PhDr. Eva Dénesová – predseda odbornej po-
roty, Jana Mačicová, ROS Komárno

hom.  „To je bioelektráreň. Tu, uprostred
medziriečia, vyrábame svetlo a teplo“ – do-
plnil predseda.

Elektráreň postavili vlani z európskych aj
z vlastných prostriedkov. Teraz sa ľudia učia
ovládať jej technológiu a snažia sa vychytať
jej detské choroby. Nie je to ľahké, preto
nateraz idú len na 70-percentný výkon. Z or-
ganickej hmoty vyrobia a do elektrizačnej
siete permanentne dodajú toľko elektric-
kého prúdu ako spotrebuje jedna obec veľ-
kosti Vrbovej nad Váhom s 560 obyvateľmi.

ŽIVINy ZOSTANÚ PRE POLIA
Výroba elektrickej energie z biomasy je

naoko jednoduchá, no v praxi zložitá vec.
Proces opíšeme veľmi zjednodušene: Vo
fermentoroch – to sú tie kupolovité stavby –
sa surovina premieša a biologickým proce-
som sa z nej uvoľňuje metán. Ten potom
rozkrúti výbušné motory, tie už vyrábajú
čistú elektrinu, ktorá odteká cez sieť. Suro-
vinou najčastejšie býva maštaľný hnoj, no
niekedy aj iné komodity, napríklad siláž.

„Nie je vám ľúto straty maštaľného
hnoja, ktorý bol odjakživa základom ra-
stlinnej výroby?“ – dobiedzame do pred-
sedu, no ten má odpoveď naporúdzi: „Du-
sík, draslík a fosfor, teda základné prvky
výživy rastlín, elektráreň nespotrebuje, ani
ich nezničí, ale ich pretaví do tekutého
stavu. Takto vzniká hnojovica, ktorú po-
tom fekálnymi vozidlami vynášame do cho-
tárov a rozprašujeme po poliach. Takže
nič nestrácame. Navyše, pri procesoch
vzniká odpadové teplo, ktoré využívame

na sušenie plodín a teraz sa chystáme su-
šiť aj drevo pre cudzie firmy. Všetko sa pri-
tom deje automaticky, človek sa stáva iba
kontrolórom technologických procesov.“

Z BABKy DIEVKA NEBUDE
Bioelektráreň medzi Hliníkom a Zlatou

Osadou bola postavená aj preto, aby v
tomto odľahlom kraji poskytla prácu niekoľ-
kým ľuďom. Ona je však len začiatkom,
lebo podľa zámeru vrbovského predsedu
má sa bezprostredne pri nej vybudovať plne
automatizovaná farma na jednorazový chov
päťtisíc ošípaných, najmä prasníc. Bude to
ozajstná fabrika nielen na mäso a odstav-
čatá, ale aj na produkciu maštaľného hnoja,
ktorý pôjde – pravdaže, bez dotyku človeka
– do kupolovitých konventorov.

„Načo idete stavať nové maštale, keď
máte dosť starých na štyroch farmách?“ –
opäť dobiedzame do predsedu, ten sa však
iba pousmeje: „Ja to poviem na rovinu: Z
babky už dievka nikdy nebude! Znamená to,
že staré maštale postavené pred desiat-
kami rokov už rekonštruovať nemá zmysel.
Bolo by to veľmi nákladné a hádam aj tech-
nicky nemožné. Nedá sa nič robiť, postupne
ich musíme zbúrať...“

BODKA NA ZáVER
Z medziriečia odchádzame s poznatkom,

že poľnohospodárstvo, aké sme poznali do-
nedávna, odchádza definitívne do histórie.
A nikdy sa už nevráti.

fb
Foto: autor

Po roku opäť stretli a zmerali si sily

Svetlo, teplo aj chlad z biomasy



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.05 Családbarát 10.30 XXII. téli olimpiai játékok 12.01
Híradó 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Magyarlakta –
vidékek krónikája 14.25 Jövő időben 14.35 Női biatlon 17.30 Híradó+
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20
Kékfény 21.20 Párizsi mentősök 22.15 Az este 22.55 Híradó 23.10
Verssor az utcazajban 23.15 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a
méhecske 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Olimpia – összefoglalók 23.05 A következo!

DUNA

8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Köz-
beszéd 9.40 Élő egyház 10.10 Isten kezében 10.35 Rome Reports
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30 Erdélyi tör-
ténetek 15.25 Voyager 15.55 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.00
Capri – Az álmok szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Életképek 19.40 A hegyi doktor 20.25 Az öt zsaru
21.20 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Dokureflex 22.50 Kultikon 23.10
Könyvajánló 23.15 Sportaréna 23.45 Fölszállott a páva

6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40
Teleshop 10.50 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a
texasi kopó 14.00 Walker, a texasi kopó 14.55 Hal a tortán 16.00 Csa-
ládi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet showja 20.25
Édes élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 NCIS  23.45 Elit egység 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.08  Minden reggel 9.10
Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Topshop 11.45 Aszt-
roshow 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 Ba-
rátok közt 21.50 Castle 22.50 CSI: A helyszínelok 23.55 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú
árnyékában 12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riváli-
sok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul  19.00 Való világ 21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00
Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 Agatha Christie 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei  15.30 Poirotnovellák 16.35 Co-
lumbo  18.35 Jim szerint a világ  19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Béke
poraira. Am. krimi 21.35 A hidegsebész 22.35 A sakál.  akciófilm 

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumban  8.35 Született detektívek 9.30 Erica
világa 10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bunös szándék
12.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok 16.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy 18.20
Káoszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Zaklatás Am. thriller

7:00 Rövid dokumentum 7:30 Női kézilabda Bajnokok Ligája Thürin-
ger HC – Sävehof 9:00 Olasz foci Fiorentina – Inter 11:00 Férfi ké-
zilabda EHF-kupa Barcelona – PSG 12:30 Francia foci Reims –
Bordeaux 14:30 Olasz foci Juventus – Chievo 16:30 Férfi kézilabda
EHF –kupa HBC Nantes - Tatran Prešov 18:00 Mix zóna 18:25 Copa
Libertadores fociösszefoglaló 18:55 Francia fociösszefoglaló 19:50
Handball show 20:20 Mix zóna 20:40 Olasz foci Verona - Torinó

STV :1
7.35 McLeod lányai  8.20 Medicopter 117 9.10 Galileo 10.15 Hogyan
muködik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 14.00 A sétány 15.05 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Ga-
lileo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.25 John Rabe Ném.–fr. film 22.25 Tony bosszúja

STV :2
9.15 A tiszteletes 9.50 Itt oroszlánok élnek 12.00 Élő körkép 12.30 Folk-
lórműsor 13.00 Karmester a gulagból 13.25 BL-magazin 14.05 Autó-
szalon 14.30 Olimpiai stúdió 14.50 Hódeszka, férfiak, döntő 15.40
Olimpiai stúdió 15.55 Sílövészet, nők, tömegrajtos verseny, döntő 17.00
Olimpiai stúdió 17.10 Műkorcsolya Jégtánc, szabadprogram 19.20 Olim-
piai stúdió 19.25 Síugrás, férfiak csapatversenye, döntő 21.30 Sza-
badstílusú sí, férfiak, döntő 22.00 Bob, férfi kettes 22.30 Olimpiai
stúdió 22.50 Méhek völgye Csehszl. film

MARKÍZA

8.30 Arany feleségek 9.25 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő 12.10
Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles 14.05 Monk – Flúgos nyomozó
15.00 Egyről a kettőre 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 Arany feleségek 22.35 Két pasi – meg egy kicsi
23.00 Egyről a kettőre  23.35 Monk

JOJ

7.25 Krimihíradó 8.00 Bírósági akták 10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó
12.55 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 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi történetek
21.20 Kémlelőnyílás 22.30 Örökség 23.30 A Geiss család

M1

5.50 Ma reggel 8.10 Téli olimpia 15.35 Srpski ekran 16.05 Unser Bilds-
chirm 16.35 Híradó+ 16.50 Ízőrzők 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következő! 19.30 Híradó, benne: sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Párizsi
helyszínelők 21.20 Van képünk hozzá 22.20 Az este 22.55 Híradó 23.10
Verssor az utcazajban 23.15 Dávid – Michelangelo márvány óriása

M2

6.00 Rajzfilmek 15.55 Hunyormajor, 17. 16.20 Lóti és Futi 16.25 Maja,
a méhecske 16.50 Boldogvölgy 17.00 Csűrcsavarosdi 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Olimpia – összefoglalók 23.05 A következő! 

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30 Magyar elsők 9.50 Novum 10.15 A
hegyi doktor 11.05 Az öt zsaru 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 13.25
XXII. téli olimpiai játékok 16.00 Múzeumtúra 16.30 Térkép 17.00 Capri
– Az álmok szigete 18.00 XXII. téli olimpiai játékok 20.40 Híradó 21.00
Dunasport 21.15 Fekete Péter Csehszl. film 22.40 Hírek, Dunasport
22.55 Kultikon 23.10 Könyvajánló 23.15 Szálinger Balázs: Köztársaság 

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Walker, a texasi kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 16.55 Ma-
ricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja 20.25 Édes élet 21.40
Jóban-rosszban 22.40 NCIS: Los Angeles  23.45 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 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 gyil-
kosságok  22.50 Döglött akták  23.55 XXI. század  

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retők 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-
irotnovellák16.35 Columbo: Béke poraira. Am. krimi 18.35 Jim szerint
a világ  19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi 21.35
Sok huhó semmiért Ang.–am. rom. film 23.50 A hidegsebész

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumban 8.35 Született detektívek 9.30 Erica vi-
lága  10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék   13.20
CSI: A helyszínelők  14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 16.15
Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy 18.20 Káoszháza 19.15 Szerintük a
világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Trója –
Háború egy asszony szerelméért kalandfilm.

7:00 Francia fociösszefoglaló 8:00 Bubo - portré T.Buberníkról 8:30
Copa Libertadores fociösszefoglaló 9:00 Handball show 9:30 Mix zóna
10:00 Olasz foci  Juventus – Chievo 12:00 Mix zóna 12:25 francia fo-
ciösszefoglaló 13:20 Olasz foci Verona – Torinó 15:15 Rövid doku-
mentum 15:30 Francia foci Saint Etienne – Marseille 17:30 Handball
show 18:00 Mix zóna 18:25 Olasz foci AS Róma – Sampdoria 20:20
Mix zóna 20:45 Olasz foci Sassuolo – SSC Napoli

STV :1
7.35 McLeod lányai 8.20 Medicopter 117 9.20 Galileo 9.45 Hogyan mű-
ködik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok
klubja 13.55 Taxi 14.25 Építs házat, ültess fát! 15.05 Őrült szerelme-
sek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.25 Senki sem tökéletes 21.25
Grand Hotel  22.45 Különleges egység 

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 11.30 Alpesisí, noi óriás- mulesiklás, 2. futam 12.55
Olimpiai stúdió 13.00 Északi összetett 10 km-es sífutás 13.50 Rövidpályás
gyorskorcsolya, női 3000 m-es váltó, döntő15.05 Olimpiai stúdió 15.10
Gyorskorcsolya, férfi 10 000 m, döntő 17.00 Olimpiai stúdió 17.25 Sílövé-
szet, nők, tömegrajtos verseny, döntő 18.00 Olimpiai stúdió 18.15 Sza-
badstílusú sí Férfi félcso, dönto 19.40 Bob, női kettes 20.25 Olimpiai stúdió
20.45 Gagarin halála Orosz dokfilm 21.30 Adelheid. Csehszl. tévéjáték

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fi úk nem sírnak  11.10 Rex fel-
ügyelo  12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles . 14.05 Monk 15.00 Egy-
ről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 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  9.05 Bírósági akták 9.55
Bírósági akták 10.50 Igen, főnök!  12.00 Híradó 12.55 Dr. Csont  13.40
Lépéselonyben  14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20
Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták 18.00 Bírósági akták 19.00
Híradó 20.30 Új panelházi történetek. 21.30 Az özvegyasszony 5.
22.30 Viszlát, Szlovákia!

M1

8.10 Hódeszka 10.35 Családbarát 12.01 Híradó 12.15 Időjárás 12.25
Hódeszka 14.00 Útravaló14.20 Hrvatska kronika 14.50 Ecranul
nostru 15.20 Jövő időben 15.30 Gyorskorcsolya, biatlon vegyes
váltó, élo 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Hír-
adó 20.20 Szabadság tér 89 21.10 Bábel – Hesnával a világ 22.10 Az
este 22.45 Híradó 23.00 Verssor az utcazajban 23.05 Summa

M2

6.00 Rajzfilmek 15.55 Hunyormajor 16.20 Lóti és Futi 16.25 Maja, a
méhecske 16.50 Boldogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Olimpia – összefoglalók 23.05 A következo!

DUNA

8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar  9.05 Virágzó Magyarország
9.25 Sportaréna 9.55 Svédcsavar 10.45 Szerelmiláz Magy. játékfilm
12.00 Híradó 12.30 Kívánságkosár 16.00 Városrajzolatok 16.30 Tér-
kép 17.00 Capri – Az álmok szigete 20.40 Híradó 21.00 Dunasport
21.15 Bikaborjak 23.00 Hírek 23.05 Dunasport 23.10 Kultikon 23.25
Könyvajánló 23.30 Beavatás 23.45 Hontalanok – Szerb dokfilm

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 14.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi
titkok17.00 Maricruz. 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja 20.25 Édes
élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 Frizbi 23.50 A médium

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
A Muzsika tv bemutatja 13.35 Éjjel-nappal Budapest  14.45 Fókusz
15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában, 267. 18.30 RTL-hír-
adó  19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt,
6811–6812. 21.50 Szulejmán, 68. 23.15 Házon kívül 23.45 Reflektor

10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú árnyékában 12.00
Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riváli-
sok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul 19.00 Való világ  20.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00
Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirotnovellák16.35 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi 18.35 Jim
szerint a világ 19.00 Hír 24 19.35 Columbo: A nagy elterelő hadmű-
velet 21.35 Dowton Abbey 23.05 Rózsák harca 

VIASAT

7.30 Nyomtalanul Belgiumban 8.35 Született detektívek  9.30 Erica vi-
lága 10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék   13.20
CSI: A helyszínelők  14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok  16.15
Gyilkos számok  17.15 Igazgyöngy 18.20 Káoszháza  19.15 Szerintük a
világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.20 A Bourne-
rejtély Am.–ném.–cseh thriller 23.50 Zaklatás Am. thriller

7:00 Olasz foci AC Miláno – Bologna 9:00 Copa Libertadores foci-
összefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Verona – Torinó 12:00
Mix zóna 12:30 Copa Libertadores fociösszefoglaló 13:00 Férfi ké-
zilabda EHF-kupa Barcelona – PSG 14:30 Handball show 15:00 Olasz
foci Catania – Lazio 17:00 Francia fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna
18:25 Copa Libertadores fociösszefoglaló 18:55 Olasz focimagazin
19:25 Férfi kézilabda EHF –kupa Kiel – Porto élő közv 21:15 Mix zóna
21:35 Copa Libertadores focimeccs Peñarol - Santos Laguna

STV :1
7.35 McLeod lányai  8.20 Medicopter 117 9.10 Galileo 9.45 Hogyan mu-
ködik? 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nok
klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek Katka
Brychtovával 15.00 Őrült szerelmesek 16.00 Híradó, benne: sporthí-
rek 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj 18.20 Családi
vetélkedo 19.00 Híradó 20.25 Arsenal–Bayern labdarúgó BLmérkőzés,
élo 22.45 A napi BLmérkőzések összefoglalója 23.25 Medicopter 117 

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 10.00 Hódeszka 11.55 Alpesisí, férfi - óriásmu-
lesiklás, 2. futam 13.00 Olimpiai stúdió 13.05 Sífutás, férfi és noi
csapatsprint, döntő 14.05 Curling, nők 15.10 Olimpiai stúdió 15.25 Sí-
lövészet, vegyes váltó, döntő 17.00 Olimpiai stúdió 17.15 Gyorskor-
csolya Női 5000 m, döntő 17.55 Good Angels Košice 2014 20.00
Mukorcsolya, nők, rövidprogram 21.45 Bob, női kettes, futamok
22.15 Olimpiai stúdió 22.50 Rendőrségi magazin 23.20 Autószalon

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 Angeles 14.05 Monk – Flúgos
nyomozó 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó
20.00 Sport 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi –
meg egy kicsi 23.05 Egyről a kettőre 23.35 Monk 

JOJ

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex fel-
ügyelő  12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 Monk  15.00
Egyrol a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a
bor  21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi 
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TVműsor február 17 - február 23
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.
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Programajánló

Horoszkóp
KOS - III. 21. - Iv. 19.

Kedvező változások várhatók az
anyagiak területén. Sikerülhet meg-
növelned bevételeidet, mely igen
nagy elégedettséggel tölt el.

BIKA - Iv. 20. - v. 20.
Befolyásos pártfogó a láthatáron! Ez
a kapcsolat kincset érhet, ha idejé-
ben felismered és élsz a lehetősé-
gekkel. Nagyobb bevételi lehetőség
előtt is állhatsz.

IKReK - v. 21. - vI. 21.
Ne várj tovább a titkos szerelmedre,
nem lesz képes feladni régi életét,
jobb lesz ha megbarátkozol a gon-
dolattal, hogy csak magaddal foglal-
kozz.

RÁK - vI. 22. - vII. 22.
Ne keveredj konfliktusba a munka-
helyeden, mert te húzhatod a rövi-
debbet. Légy visszafogott, sokszor
többet ér, ha türelmes vagy. 

OROSzLÁN - vII. 23. - vIII. 22.
Ideje kicsit kikapcsolni, nem kell min-
dig önzetlenül másokat kiszolgálni,
nem érdemlik meg. Állj neki spor-
tolni, a rendszeres futás mindenképp
jót tenne.

Szűz - vIII. 23. - IX. 22.
A környezeted nehezen visel el a kö-
vetkező napokban, szedd össze ma-
gad, ne hisztériázz felesleges dolgok
miatt, mert elveszíted a barátaid.
Menj el bulizni, engedd el magad.

MéRLeg - IX. 23. - X. 22.
A párkapcsolat terén kedvező napok
köszöntenek rád. Teljes szíveddel
fogadod a partnered közeledését
ezen a héten. Te is kedveskedhetsz
egy kis ajándékkal.
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.

Boldog leszel, mert végre megkap-
tad az elismerést a felettesedtől,
amire már jó ideje vársz, de azért ne
bízd el magad.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Mindig is úgy gondoltad, hogy bát-
raké a szerencse, most azonban
mégis egy helyben toporogsz, s
azon töröd a fejedet, hogyan oldhat-
nád meg a problémáidat.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Ne rágd magad olyan dolgokon,
amelyeken úgysem tudsz változtatni.
Kérd ki nyugodtan a családtagjaid
véleményét, ők is ezt fogják mon-
dani.

vízöNTő - I. 20. - II. 18.
Csalódnod kell egy olyan emberben,
akiről eddig azt hitted, hogy melletted
áll. Sajnos kiderül, hogy ő is pontosan
ugyanolyan önző, mint bárki más.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Folyamatos kétségek gyötörnek ami-
att, hogy jól teszed-e a dolgod a
munkahelyeden. Másoknak mintha
minden sokkal gördülékenyebben
menne.

ÉSZAK-KOMáROM:
Zichy palota:
Képzőművészeti spektrum 2014. Amatőr
képzőművészek 51. többfordulós képző-
művészeti versenye és szemléje. A kiál-
lítás február 28-ig látogatható.
Jókai Színház: február 21., 19.00 Az
arany ára. Az arany ára piaci játék törté-
nete Bereményi Géza Eldorádó című
filmjéből lehet ismerős, ezúttal azonban
a történelmi daráló másfelé sodorja az
embereket. Monori szerepében Tóth Ti-
bort láthatja a közönség, további főbb
szereplők: Holocsy Krisztina, Bandor
Éva, Tar Renáta, Fabó Tibor, Szabó Vik-
tor. További előadások: február 22.
19.00, február 23. 15.00, február 28.
19.00, március 1. 19.00.
Borozó (Európa udvar): február 28.,
20.00 Táncház - muzsikál a Ritka Ma-
gyar Folkband és barátai.
VMK:
Egészségklub: február 17., 18.00 Nőkről
nőknek“ – Dráfi Emese Anabel. Február
24., 18.00 Új energiák a galaxis köz-
pontjából – Nagyová Erika előadása. Be-
lépők 1,50 €.
„NÓTASZTÁR“. A NÓTA TV tehetségku-
tató versenyének nyilvános felvétele.
Döntő: március 22. 16.00. Belépődíj: 15,-
eur. Gála: március. 23. 18.00.  Belépődíj:
15 euró. Belépődíj Március 21-től 17 euró!
Fellépnek: Hatvani Kiss Gyöngyi, Bangó
Margit, B. Tóth Magda, Ifj. Sánta Ferenc,
Szirmai László. Infó.: 035 77 13 550,
0905 892 579.
Mokka kávézó – Komárom, Megye
utca 11.: Február 20., 18.00 Bhután –
buddhista erőd a Himalájában - Budai
Attila Világnomád előadása. Kevés or-
szág van a földön, amelyet ennyi mítosz
leng körül, mégis ha az utazó megérke-

zik, egy váratlanul nyitott és őszinte élet-
tel találkozik. A boldogság itt komoly do-
log, saját minisztériuma van és statiszti-
kai mutatókkal mérik a nép boldogság-
szintjét. A buddhista szentélyek erődök-
ben találhatók, a király a népre erőlteti a
demokráciát, a televíziót csak 15 éve is-
merik és 3400 méteren bambusz nő.
Nem hiszed? Gyere, utazz velem Bhu-
tánba!

DÉL-KOMáROM:
Jókai Mór Városi Könyvtár: február
20., 17.00 A Magyar Szent Korona - ku-
tatás a XXI. században. Ludvig Rezső
aranyműves mester, koronakutató elő-
adása. Megemlékezés a Szent Korona
Komáromban tartózkodásának és V.
László (Komáromban) születésének 674.
évfordulója alkalmából.
Teremgokart pálya & Kávézó: február
22., 21.00 Pély Barna és a Peet Project.
Belépő 1500 Ft, mely legokartozható.
Arany 17 Rendezvényközpont: február
25., 17.30 Mit üzen a Ló éve a feng shui
szerint?

MARTOS:
Február 21-én, 19.00 órától 12. Jóté-
konysági bál a Magyar Oktatásért. Ven-
dégek: Écsi Gyöngyi és az ímelyi Szu-
per-nagyik. Vacsoráról és frissítőről gon-
doskodnak. Belépő 10 €. Zene: Apolló
Band. Jegyrendelés: 0905 635 243.

GÚTA:
Kultúrház: Február 21-én, 18.00 órakor
a Barátnő Polgári Társulás klubestjének
vendége ismét Bauer Edit EP képviselő
lesz.  A kötetlen beszélgetésen a képvi-
selőasszony életpályájáról, a politikusi
munkáról, az Európa Parlamentben vég-
zett feladatokról, a nőkérdésről, az em-
ber- és szervkereskedelemről, és sok
másról is beszél majd a közönségnek.

IZSA 
Február 20-án 17 órai kezdettel Márai
Sándor munkásságát és életművét be-
mutató kiállítás nyílik az izsai Keleman-
tia Római Kori és Néprajzi Múzeumban.
Az először Brüsszelben bemutatott tár-
latot Domin István izsai polgármester és
Szuperák Mária kurátor közösen nyitják
meg.

Új kerékpártárolók
szolgálják a biciklis
utasokat Budapesten a
Déli, a Nyugati, a ke-
lenföldi és tavasztól a
Keleti pályaudvaron is.
A Nyugati pályaudva-
ron, az első vágány
mellett eddig 22, a
Déli pályaudvaron 16
támasz várja a brin-
gás utasokat. A ke-
lenföldi állomáson 40

biciklit lehet elhelyezni az
épület előtti téren. A Keleti pályaudvaron, a Kerepesi út felőli olda-
lon a közeljövőben 20 tároló kialakítására kerül sor. A biciklis uta-
sok számára a vonatos utazást is megkönnyítette a MÁV-START az-
zal, hogy kerékpáros kocsikat állított forgalomba. A járművek nyá-
ron a Balaton északi partján közlekednek, nyári szezonon kívül a
Dunakanyar felé veszik az irányt. m

Az idei, 23. Komáromi Napok szervezői
logópályázatot hirdetnek meg a komáromi
alap-, közép- és főiskolások számára. A
nyertes pályázat szerzője 100 euró kész-
pénzben részesül, a további két helyezett
pedig tárgyi ajándékban. Az iskolalátogatás-
ról tanúskodó bizonylatot csupán a verseny helyezettjeitől kérik majd
a verseny szervezői a kiértékelést követően. A szakmai zsűrit a vá-
rosi hivatal szervezési osztálya, a Com-média városi mediális cég
képviselői, valamint grafikai cégek szakemberei adják majd.

A pályázat tárgya: a Komáromi Napok 23. évfolyama logója
megalkotása

A technikai paraméterek: hagyományos technikával (rajz, fest-
mény) vagy számítógépes (pixel- vagy vektorgrafika) technikával ké-
szül logóterv A4 méretben (a számítógépes grafikánál a bitsűrűség
300 dpi legyen)

Javasolt színkombináció: piros, sárga, zöld (Komárom város
zászlajának színei)

Beadási határidő: 2014. március 7., 12.00
A pályamunkát postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a Ko-

máromi Városi Hivatal iktatójába (Komárom, Vársor út 1.) „Komáromi
Napok logója“ felirattal ellátott zárt borítékban.

A borítéknak tartalmaznia kell a rajzot (eredeti vagy nyomtatott for-
mában, A4-es méretben, illetve grafikai állományként CD-n), a pályázó
adatait (név, látogatott iskola és elérhetőségek – cím, e-mail, telefon).

Kerékpártárolás 
a budapesti pályaudvarokon

Legyél Te az idei Komáromi
Napok logójának szerzője!
Legyél Te az idei Komáromi
Napok logójának szerzője!



ANégyen négy ellen nem
komoly kvíz, hanem ol-

dott, jó hangulatú, humo-
ros, könnyed, talkshow-ba
oltott vetélkedő, melyben
két híresség és családtag-
jaik küzdenek majd egy-
más ellen.  Ebben a mű-
sorban a játékosoknak
nem műveltségi kérdé-
sekre kell válaszolniuk,
sokkal inkább arra kell rá-
érezniük, hogy az átlagem-
berek hogyan gondolkodnak a világról.  A műsor ké-
szítői 100 embernek tették fel ugyanazokat a kérdéseket. A
kérdésekre 1 ember csak 1 választ adhatott. A játékosok fel-
adata az, hogy rájöjjenek, mik voltak a kérdésekre adott
leggyakoribb válaszok. A négyfős csapatok családtagokból,
rokonokból, közeli barátokból állnak. A csapat élén a csa-
patkapitány, egy híres ember áll. De a játékban nemcsak ő,
hanem csapattársai is aktívan részt vesznek, közösen ha-
tározzák meg a lehetséges válaszokat, erősítve a műsor talk-
show jellegét. 

19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

5.50 Ma reggel 9.05 Családbarát 10.30 Szabadstílusú sí – férfi ; északi
összetett, csapatverseny, élő 12.01 Híradó 12.25 Curling 14.05 Rondó
15.00 Átjáró 15.30 Curling 17.15 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Ido-
járás 20.25 A hírek szerelmesei. Am. rom. dráma 22.30 Az este 23.05
Híradó 23.20 Verssor 23.30 Barangolások

M2

6.00 Rajzfilmek 16.00 Hunyormajor 16.25 Lóti és Futi 16.30 Maja, a
méhecske 16.55 Boldogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa  18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Olimpia – összefoglalók 23.05 A következő!

DUNA

7.35 Otthonod a kávéház 8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Hír-
adó 8.35 Magyar klasszikusok új köntösben 9.05 Magyar történelmi
arcképcsarnok Munkácsy Mihály 9.30 Akadálytalanul 10.00 Svédcsa-
var 10.45 A nagy ékszerész tévéjáték 12.00 Híradó 12.25 Kívánság-
kosár 14.25 Vers 14.25 A kiskunok múzeuma 14.40 75 perc Fábri
Zoltán filmrendezőről 16.00 Nem élhetek muzsikaszó nélkül 16.30
Térkép 17.00 Capri  18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.05 Őszi versenyek  tévéfilm 20.15 Kaland. Magy. film 21.45 Hírek
21.50 Dunasport 21.30 Pink Floyd – A fal  23.30 Kultikon

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.55 Walker, a texasi
kopó 14.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi tit-
kok, 112. 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja 20.25
Édes élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 Grimm  23.45 Célkeresztben 

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 Egész-
ségkalauz  13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 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 A bun hálójá-
ban Am. akciófilm 23.45 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szere-
tők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry
18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.00 Segítség, bajban vagyok!  21.00
Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Mr. Daven-
heim eltunése. Ang. krimi 16.35 Columbo: A nagy elterelo hadmuve-
let. Am. krimi 18.35 Jim szerint a világ  19.00 Hír 24 19.35 Columbo:
Gyönyöru gyilkos. Am. krimi 20.55 Európa- liga. Ajax–Salzburg, élo
23.15 Jim szerint a világ 23.45 Európa-liga – összefoglalók

VIASAT

7.20 Nyomtalanul Belgiumban  8.30 Született detektívek 9.30 Erica
világa 10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
12.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 CSI: A helyszínelők
14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Igazgyöngy 18.20
Káoszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.20 Emberi tényező  22.20 CSI: New York-i helyszí-
nelok 23.20 Doktor House 

7:00 Sólyomszem – teniszmagazin 8:00 Handball show 8:30 Francia
fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Catania – Lazio 12:00
Mix zóna 12:25 Női kézilabda Bajnokok Ligája Győr – Krim 14:00
Coppa Italia 16:00 Copa Libertadores focimeccs Peñarol - Santos La-
guna 18:00 Mix zóna 18:25 Férfi kézilabda EHF –kupa Kiel – Porto
19:55 Férfi kézilabda EHF-kupa Neckar Lowen – Celje élő közv 21:45
Olasz focimagazin

STV :1
7.35 McLeod lányai  8.20 Medicopter 117  9.10 Galileo 9.45 Hogyan
működik? 10.50 Párbaj  11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja Talkshow 14.05 Konyhatitkaim 14.55 Őrült szerelmesek.
16.00 Híradó, benne: sporthírek 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik?
17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,  20.25 A zuhanás
után Am. film 21.50 Riporterek 22.15 Sherlock 23.45 Medicopter 117 

STV :2
8.15 Gyermekkönyvek 8.45 Olimpiai stúdió 9.00 Északi összetett Csa-
parverseny, síugrás 9.50 Olimpiai stúdió 10.00 Szabadstílusú sí Férfi
krossz, döntő 12.00 Északi összetett. Csapatverseny, 4 x 5 km-es sí-
futóváltó, döntő 13.10 Olimpiai stúdió 13.20 Sílövészet, vegyes váltó,
dönto  14.45 Olimpiai stúdió 15.00 Curling, nők, döntő 18.00 Műkor-
csolya, nők, szabadprogram 20.00 Olimpiai stúdió 20.10 Szabadstí-
lusú sí, női félcső  20.55 Viktoria Plzen – Sahtar Donyeck
labdarúgó-mérkozés 23.00 A nemzetközi terrorizmus 1945 után

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.10 Rex felügyelő 12.05 Cobra
11 13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk – Flúgos nyomozó  15.00 Egy-
ről a kettőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS VI.  17.00 Hír-
adó 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

7.00 Topsztár 7.30 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bí-
rósági akták 9.50 Bírósági akták 10.50 Igen, főnök!  12.00 Híradó
12.40 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 Bírósági akták 19.00 Híradó, benne: sport 20.20 Időjárás 20.30
Új panelházi történetek 21.30 Hivatásosok 22.30 Családi panzió 23.15
Halló – válogatás 23.50 Ha ciki, ha nem: kövér vagy 3.

csüTörTöK, február 20 szoMbAT, február 22
M1

5.50 Ma reggel 9.05 Család-barát 10.30 Szabadstílusú sí, noi krossz,
élo 12.01 Híradó 12.30 Életkerék 13.00 Curling 14.55 Esély 15.25 Tör-
ténetek a nagyvilágból 15.50 Jövő időben 16.00 Curling 17.40 Ridikül
18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Idojárás
20.25 Az Adlon hotel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 23.00 Verssor 23.05
Orvlövészek célkeresztben

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Hunyormajor, 20. 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja,
a méhecske 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Olimpia – összefoglalók 23.05 A következő!

DUNA

7.35 Otthonod a kávéház. 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó
8.35 Mesélő cégtáblák 8.55 Közbeszéd 9.25 Csellengők 9.55 Svéd-
csavar 10.45 Őszi versenyek 12.00 Híradó  12.25 Kívánságkosár 12.55
XXII. téli olimpiai játékok 15.30 Közel Afrikához – A mai Namíbia Magy
ismeretterj. film 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok szigete 18.00
XXII. téli olimpiai játékok, Szocsi 20.40 Híradó 21.00 Dunasport 21.15
Az én kis falum játékfilm 22.55 Kultikon 23.10 Könyvajánló

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 14.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi tit-
kok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.25 Az élet show-ja 20.25 Édes
élet 21.40 Jóban-rosszban 22.40 A pók hálójában

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 Kalandor
13.35 Éjjel-nappal Budapest  14.45 Fókusz  15.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 RTL-híradó  19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nap-
pal Budapest 21.10 Barátok közt 21.50 A zöld íjász 22.50 Gyilkos
elmék  23.55 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok!  11.00 A gyanú
árnyékában 12.00 Való világ, 32. 13.00 Utolsó vérig, 10. 14.00 A vihar
15.00 Szeretok és riválisok, 45. 16.00 Barátok közt, 6815–6816. 16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul IV., 5. 19.00 Való
világ 33. 20.00 A gyanú árnyékában 82. 21.00 Híradó 21.30 Agyme-
nok  22.00 Való világ, 34. 23.30 Agatha Christie: A barna ruhás férfi
. Am. krimi 1.25 A végső akarat, 27.

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák 16.35 Co-
lumbo: Pillangó a sötétség árnyékában 18.35 Jim szerint a világ 19.00
Hír 24 19.35 Columbo: Ölni már nincs idő 21.35 Párizsi helyszínelők IV.,
8. 22.35 Gyémántcsapda. Am. akciófilm 

VIASAT

7.25 Nyomtalanul Belgiumban 8.35 Született detektívek  9.30 Erica
világa  10.25 Igazgyöngy 11.25 Esküdt ellenségek: Bunös szándék
12.25 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.20 CSI: A helyszínelok
14.20 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok16.15 Gyilkos számok
17.15 Igazgyöngy  18.20 Káoszháza  19.15 Szerintük a világ 19.20 Jó-
barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Összeesküvés-elmélet.
Am. thriller

7:00 Olasz foci AS Róma – Sampdoria 9:00 Olasz focimagazin 9:30 Mix
zóna 10:00 Francia foci Saint Etienne – Marseille 12:00 Mix zóna 12:25
Coppa Italia 14:20 Motormagazin 14:35 Peñarol - Santos Laguna Copa
Libertadores 16:30 Férfi kézilabda Neckar Lowen – Celje 18:00 Mix
zóna 18:25 Olasz focimagazin 18:55 Total Italian Football  19:30 Mix
zóna 19:55 Francia focimagazin 20:25 Francia foci  Monaco - Reims

STV :1
7.35 McLeod lányai, 23. 8.20 Medicopter 117 – Légi mentők 9.10 Ga-
lileo (ism.) 9.45 Hogyan működik? (ism.) 10.50 Párbaj Vetélkedo 11.15
Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Ügyintézés a
hivatalokban 14.25 Riporterek 15.00 Őrült szerelmesek Ol. sor., 25.
16.00 Hírek 16.20 Galileo 16.50 Hogyan működik? 17.50 Párbaj Ve-
télkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, benne: sporthírek, ido-
járás 20.25 Családi vetélkedő 21.40 A Rózsaszín Párduc nyomában.
Am.-ang. vígjáték 23.15 Senki sem tökéletes

STV :2
7.45 Narancsmese Mesejáték 8.15 Nyelvek 8.45 Szlovákiai sportok
9.40 Turisztikai magazin  10.15 Olimpiai stúdió 10.30 Szabadstílusú sí
Női krossz, döntő 12.00 Olimpiai stúdió 12.15 Műkorcsolya, nők, sza-
badprogram (felv.) 13.30 Olimpiai stúdió 13.45 Alpesi sí, női műlesik-
lás, 1. futam 15.00 Olimpiai stúdió 15.25 Sílövészet. Női 4 x 6 km-es
váltó, dönto 17.10 Olimpiai stúdió 17.15 Alpesisí, női mőlesiklás, 2.
futam 18.05 Olimpiai stúdió 18.15 Rövidpályás gyorskorcsolya, dön-
tok 20.00 Olimpiai stúdió 20.10 Curling, férfi ak, döntő 21.25 Olimpiai
stúdió 21.45 El-magazin 23.45 Tóth Viktor Ensemble. Koncert

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor  9.35 A fiúk nem sírnak  10.45 Rex fel-
ügyelo 11.45 Cobra 11 12.40 Téli olimpia Jégkorong, férfiak, 1. el-
odönto 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.40 Téli olimpia
Jégkorong, férfiak, 2. elodöntő 20.40 Csúcsformában 3. Am. akció-
film 22.20 Batman: Kezdodik Amerikai fantasztikus akciófilm

JOJ

7.30 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek (ism.) 9.05 Bírósági
akták 9.55 Bírósági akták 10.55 Igen, főnök! VI., 1. 12.00 Híradó 12.40
Dr. Csont I. 15. 13.40 Lépéselőnyben IV., 15. 14.40 CSI: Miami helyszí-
nelők VIII., 7. 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bíró-
sági akták 18.00 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.20
Időjárás-jelentés 20.30 Csalafinta szobalányok Am. sor. 22.30 Labi-
rintus. Am film 2/1–2.

PénTeK, február 21
M1

6.25 Európai szemmel 6.55 Családbarát hétvége 9.00 Noé barátai
9.30 Zöld tea 10.05 Vágtass velem! 10.35 Kincsünk a ló  11.00 Arany-
metszés 12.01 Hí rek 12.05 Szabadság tér 89 12.50 Hódeszka – pár-
huzamos műlesiklás; Sífutás – női 30 km; Alpesisí – férfi mulesiklás,
élő 15.20 Gasztroangyal 16.15 Gyorskorcsolya 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.20 A dal 2014

M2

6.00 Rajzfilmek 12.15 Az én kis szörnyem 12.40 Szaladin 13.10 Szó-
fia hercegnő – Minnie masniboltja 13.35 Varázslók a Waverly helybol
14.25 Phineas és Ferb 14.45 Mickey egér játszótere 15.10 Lum-
penstikli. Ném. mesefilm 16.10 Animália 16.40 Hunyormajor 17.05
Lóti és Futi 17.10 Maja, a méhecske 17.35 Boldogvölgy 17.45 A Mézga
család különös kalandjai 18.15 Esti mese 19.15 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadludakkal 19.45 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó
20.45 Olimpia – összefoglalók 22.45 Az Adlon hotel

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.35 Akadálytalanul 9.05 Novum
9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték 11.00
Sírjaik hol domborulnak 11.30 Talpalatnyi zöld 12.00 Híradó 12.05
Vers 12.15 Robbie, a fóka 13.05 Zenevonat Am. játékfi lm 14.55 Önök
kérték 15.55 XXII. téli olimpiai játékok, Szocsi 2014 férfi -jégkorong-
mérkozés, bronzmeccs 18.35 Híradó 18.55 Dunasport 19.00 Idojá-
rás-jelentés 19.10 Fölszállott a páva 19.55 Futótűz 20.40 Hogy volt?!
Kazal Lászlóra emlékezünk 21.35 Az utolsó mohikán Am. film 23.25
Dunasport 23.40 Hobó és Bandája: Történelmi lecke fiúknak

6.25 TV2-matiné  9.45 Asztrovilág 10.50 Norbi Update – Az egész-
ség iskolája 11.20 Állatorség 11.50 Babavilág 12.20 Tűsarok 12.50
13-as raktár 13.45 Édes élet 14.55 Édes élet 16.00 Családi titkok
16.55 Irigy Hónaljmirigy – Hotel Mentál 18.00 Tények 19.00 Magán-
nyomozók 20.00 Az olasz meló  akciófi lm 22.30 Az ének iskolája

6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel  9.55 Apacsata  10.20 Ízes élet  10.45
XXI. század  11.20 Házon kívül 11.50 À la car 12.25 4 ütem 13.05 Ko-
gazdagok 14.05 Jó barátok  14.35 Észak és Dél I 16.30 Tökéletes cél-
pont 17.35 A nagy svindli  18.30 RTL-híradó  18.55 Fókusz plusz 19.30
Utazás a Föld középpontja felé  21.20 Terhes társaság Am. vígjáték
23.15 Az utca királyai Am. akciófi lm

9.00 Jóbarátok 9.30 Minden lében négy kanál  11.20 Elfújta a szél.
rom. film  13.20 Hamupipoke- történet. Am. rom. fi lm 15.00 Tru Cal-
ling  16.00 Behajtók 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok  18.00
CSI: Miami helyszínelok 19.00 Való világ 20.00 The Expendables  ak-
ciófilm 22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 A tenger vadjai 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas12.30 Vissza Sherwoodba! 13.00 La-
gardere lovag 15.15 Beethoven 2.  vígjáték 17.00 A Vatikán ügynöke,
7. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei  19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple:
Greeshaw bolondvára. Ang. krimi 21.25 Belphégor – A Louvre fan-
tomja 23.25 Gyémántcsapda. Am. akciófi lm

VIASAT

7.00 Candlefordi kisasszonyok 8.10 Jane Eyre 9.15 Gyilkos sorok
10.15 Nagy étterem-alakítás Giannival 11.20 A nagy házalakítás 12.15
Doktor House 13.10 Doktor House 15.20 Beethoven 5.  Am. vígjáték
16.10 Vásott szülők  Am. vígjáték 19.05 Bölcsek kövére 2  20.50 Sze-
rintük a világ 21.00 Ízlések és pofonok 23.05 A tetovált lány

7:00 Sólyomszem – teniszmagazin 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Total
Italian Football  9:00 Francia focimagazin 9:30Mix zóna 10:00 Fran-
cia foci Monaco – Reims 12:00 Mix zóna 12:25 Total Italian Football
12:55 Peñarol - Santos Laguna Copa Libertadores 15:00 Férfi kézi-
labda Neckar Lowen – Celje 16:25 Francia focimagazin 16:55 Fran-
cia foci Marseille – Lorient  élő közv 18:55 Férfi kézilabda Bajnokok
Ligája  Záporožie – Veszprém 20:25 Barcelona –rövidfilm 20:40 Olasz
foci Bologna - AS Róma

STV :1
7.10 Rajzfilmek 8.30 Fidlibum 8.55 A nagynéni 9.50 Arabela visszatér,
19. 10.25 Berlin, Berlin 11.20 Családi vetélkedő 13.00 Postaláda 14.00
Feleség, lány és két gyerek 15.35 A Rózsaszín Párduc nyomában.  kri-
mivígjáték  17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztro-
kalauz 19.00 Híradó 20.25 Postaláda  21.30 Igaz történetek Katka
Brychtovával 22.00 Lázadók országa 23.45 Gyilkos a társaságban.

STV :2
8.15 Dokumentumsorozat 10.15 Olimpiai stúdió 10.30 Sífutás, nők,
30 km 12.15 Olimpiai stúdió 12.30 Hódeszka, férfi és női párhuza-
mos műlesiklás, döntő 13.30 Olimpiai stúdió 13.45 Alpesisí, férfi mu-
lesiklás, 1. futam 15.10 Olimpiai stúdió 15.25 Sílövészet Férfi 4 x 7,5
km-es váltó, döntő 17.00 Olimpiai stúdió 17.10 Alpesisí, férfi mule-
siklás, 2. futam 17.55 Olimpiai stúdió 18.00 Műkorcsolya, gála 19.55
Olimpiai stúdió 20.00 BL-magazin 20.45 Gyorskorcsolya, férfi - és női
csapatverseny, döntő  21.30 Bob, férfi négyes  22.15 Olimpiai stúdió

MARKÍZA

7.10 Kungfupanda 7.35 Madagaszkár pingvinei, 13. 8.00 Akárki Joe
Am. rom. vígjáték 10.00 Wild Wild West – Vadiúj Vadnyugat Am. ak-
cióvígjáték 12.00 Batman: Kezdődik Amerikai fantasztikus akciófi lm
14.40 Hokistafeleségek 15.40 Téli olimpia Jégkorong, férfi ak, bronz-
meccs 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Förtelmes
főnökök. Am. vígjáték 22.30 A közösségi háló Am. fi lmdráma

JOJ

7.00 Max Steel 7.25 Kacsamesék 8.25 Pónikaland Am. csal. fi lm 10.30
Csalafinta szobalányok 12.35 A Nílus gyöngye  akcióvígjáték 14.55 Az
élet sója  vígjáték 17.30 A helyes ár 18.00 Kukucska 19.00 Híradó,
20.30 A tengerészgyalogos 2. 22.35 Amikor megállt a Föld 

vAsárnAP, február 23
M1

6.55 Családbarát hétvége 8.00 Híradó 9.00 Kérdések a Bib-
liában 9.50 Útmutató 10.15 Katolikus krónika 11.00 Sífutás
– férfi 50 km; Bob – férfi négyes, élő 13.00 Célkeresztben
13.30 Út Rióba Labdarúgó vb-magazin 14.00 A királyné
nyakéke Am. tört. fi lm 16.00 A Lényeg 16.35 XXII. téli olim-
piai játékok, Szocsi 2014 – Záróünnepség, élő 19.50 Hír-
adó este 20.25 Sporthírek 20.35 Időjárás 20.40 A skarlát
betu Am. filmdráma 23.00 Ments meg, Uram!  filmdráma

M2

6.05 Rajzfilmek 11.00 Mickey egér játszótere 11.25 Phi-
neas és Ferb 11.50 Varázslók a Waverly helyből 12.35 Szófi
a hercegnő – Minnie masniboltja 13.00 Táncakadémia
13.30 Arsène Lupin 15.35 Az én kis szörnyeim 16.00 Lóti és
Futi Magy. rajzfilm 16.05 Maja, a méhecske 16.30 Boldog-
völgy 16.40 Cirkuszfesztivál 2014 17.20 A Mézga család kü-
lönös kalandjai 17.50 Rejtélyek Tesz-vesz városban  18.15
Esti mese 19.15 Nils Holgersson 19.45 Lülü, a teknőc 20.00
Mad Men – Reklámőrültek 20.45 Híradó, sport 21.30 Olim-
pia – összefoglalók 22.35 Kortársak az A38 hajón: Szent-
páli Roland és Romhányi Áron

DUNA

6.45 Világnézet 7.45 Gazdakör 8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40
Rome Reports 9.05 Törzsasztal 10.00 Nyelvőrző 10.25 Lyuka-
sóra 10.55 Élő világegyház 11.25 Ízőrzők 12.00 Az EURO 2016
labdarúgó selejtező mérkőzések sorsolása 12.55 XXII. téli olim-
piai játékok, Szocsi 2014 férfi jégkorongmérkőzés, döntő
15.40 Hazajáró 16.10 Szerelmes földrajz 16.45 Kísértetek vo-
nata Magyar játékfilm (ff.) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Duna Cabaret 19.25 Önök kérték 20.20 Különös házas-
ság Magyar sor., 4/3. 21.35 Édes Anna Magyar film (ff.)

6.50 TV2-matiné.  8.45 Barbie: Tündértitok 9.55 Asztrovilág
11.00 Stílusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint tes-
tor 12.30 Édes élet 13.40 Édes élet  14.50 Édes élet  16.00
Családi titkok 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00
Napló 20.00 A nagy duett  22.35 Serenity. Am. sci-fi vígjáték

6.40 Kölyökklub 9.25 Max Steel 10.00 Egészségkalauz
10.35 Teleshop 11.30 Kalandor 11.50 Havazin 12.40 A Mu-
zsika tv bemutatja 13.00 Glee – Sztárok leszünk!  14.05
Egyedül nem megy Am. vígjáték. 16.25 I. e. 10 000  ka-
landfi lm 18.30 RTL-híradó  18.55 Cobra 11.  20.00 Nagyfiúk
Am. vígjáték 21.45 A tűzben edzett férfi Am. akciófilm

10.45 Elfújta a szél. Am. rom. film  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 Ara csak egy
van. Am. rom. vígjáték 

STORY TV

9.35 A gumimacik 10.30 Dallas 13.30 Hoteltitkok. Ang.
dokfi lm 14.35 Lagardere lovag. 16.50 Született férjek.
Ausztrál sor., 3. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00

Hír 24 19.25 Poirot: A nagy négyes. Ang. krimi 21.20 12
majom. Am. fant. kalandfi lm 23.50 Belphégor – A Louvre
fantomja. Fr. miszt. film

VIASAT

7.00 Doktor House  7.55 Jane Eyre, 4. 9.00 Gyilkos sorok
10.05 Két pasi – meg egy kicsi  10.35 Két pasi – meg egy
kicsi 11.05 A nagy házalakítás  12.05 Extralarge: Fekete
mágia  14.15 Vásott szülők vígjáték 16.40 Szerintük a világ
41. 41. 16.50 Bölcsek kövére 2 18.55 Nyugdíjas bajkeverők
20.00 CSI: helyszínelők 20.55 CSI: New York-i helyszínelők
22.00 8 mérföld Am.–ném. fi lmdráma

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Francia focimagazin 8:00 Total
Italian Football  8:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Zápo-
rožie – Veszprém 10:00 Francia foci Marseille – Lorient
11:55 Olasz focimagazin 12:25 Olasz foci  Livorno – Verona
élő közv 14:25 Total Italian Football  14:55 Olasz foci  Inter
– Cagliari élő közv 16:55 Férfi kézilabda Velenje - Flensburg-
Handewitt  18:25 Olasz foci  Juventus – AC Torinó élő közv
20:25 Motormagazin 20:40 Olasz foci Lazio - Sassuolo

STV :1
7.00 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodaműterem 9.05 Megaagy
Magazin 9.35 Autószalon 10.05 Bolygónk, a Föld 11.05
Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc
múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.35
Gyilkosság a golfpályán Ang. krimi 15.15 Halál méretre
szabva Szl. dráma 16.45 XXII. téli olimpiai játékok Záróün-
nepség 19.00 Hírek 20.20 Sétány 21.15 Puskapor, árulás és
összeesküvés 23.00 Gyilkosság a golfpályán krimi 

STV :2
7.45 Olimpiai stúdió 8.00 Sífutás, férfi 50 km, döntő 10.30
Olimpiai stúdió 10.45 Bob, férfi négyes, 3–4. futam 12.00
Az Euro 2016 labdarúgó selejtező mérkőzések sorsolása
13.00 Olimpiai stúdió 13.10 Bob, férfi négyes, 3–4. futam
14.00 Olimpiai stúdió 14.10 Sífutás, férfi 50 km, döntő
15.10 Olimpiai stúdió 15.20 Olimpiai összefoglalók 16.30
Východná Folkmagazin 17.30 Talkshow 17.55 Szórakoztató
musor 18.40 Esti mese 19.00 XXII. téli olimpiai játékok Zá-
róünnepség 19.30 Olimpiai stúdió 19.50 Hírek 22.15 Saját-
ságos fi atalok Szl. dokfilm 23.10 Hírek

MARKÍZA

7.35 Tom és Jerry 8.00 Kungfupanda 8.25 Madagaszkár
pingvinei 8.45 Az agyoncsapat. Am. vígjáték 10.55 Csúcs-
formában 3. Am. akciófilm 12.40 Téli olimpia Jégkorong,
férfi ak, döntő 16.55 Lara Croft: Tomb Raider Am. akció-
film 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Salt ügynök Am. akciófilm 22.25 Végső állomás 2.

JOJ

7.35 Pókember elképesztő kalandjai 8.30 Kacsamesék 9.25
Beépített főnök 11.20 Egy cipőben Am. vígjáték 14.15 Út
a múltba Am. vígjáték 15.55 Amikor megállt a Föld. Am.
sci-film  18.20 Lakáskultúra 19.00 Híradó  20.30 21 Jump
Street – A kopasz osztag Am. vígjáték 23.00 Mielőtt az
ördög rád talál. Am.–ang. thriller

Vadonatúj infotainment mű-
sorral jelentkezik február

23-tól a TV2. Az Élet újra című,
különleges sorsú embereket
bemutató riportmagazin a
Napló különkiadásaként va-
sárnaponként 17 órakor kerül
majd képernyőre. Az Élet újra
című új riportmagazin a Napló csapatának különleges vál-
lalkozása. A műsor hétről hétre három sorsot mutat be, há-
rom riportalanyt, akik életük egy-egy szeletében megakad-
tak, és segítségre van szükségük a továbblépéshez. Az Élet
újra különleges műsor, hiszen szereplői nemcsak mesélnek
élethelyzetükről, hanem szakértők segítségével megpróbál-
hatnak javítani is azon: profi támogatót kapnak maguk mellé,
egy „coach-ot”, aki szaktekintélye saját területének.  Az Élet
újra megmutatja, hogyan hozhatja ki életéből a riportalany a
legjobbat, legyen szó pénzügyi, munkaügyi vagy párkap-
csolati problémáról. A Super TV2-én pedig február végén két
új, saját gyártású műsor is indul  Hajós Andrással a Hajós a
dobozban, Majkával pedig a NaNee!

Avilághírű latin
énekes a hírek

szerint szakított gyö-
nyörű barátnőjével,
mivel nem tudták ösz-
szeegyeztetni az ide-
jüket. A pár, akik 2013
elején kezdtek rande-
vúzgatni, ismét szakí-
tott, de a barátaik nem
zárták ki a békülés le-
hetőségét. Egy ismerő-
sük a Us-Magazine.com-nak elmondta: „Szünetet tartanak.
Az egész a rengeteg munkájuk miatt van." A hírességek leg-
utóbb tavaly áprilisban szakítottak, de már júniusban újra
összejöttek és már együtt utaztak vakációzni St. Tropez-ba,
a francia Riviérára. Egy informátor akkor elmondta: „A kap-
csolatuk túl hamar fordult komolyra, még a szülők áldása is
megvolt, de mégsem működött. Úgy tűnik, hogy Marc dön-
tött a szakítás mellett."

A 45 éves Anthony és a mindössze 22 éves brit örökösnő
utoljára a január végi Grammy díjátadón jelent meg együtt.

Indul a Napló különkiadása

Új családi vetélkedőt indít 
az RTL Klub Sebestyén Balázzsal

Marc Anthony szakított 
szerelmével

Ára: 13 €

0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)



Régi ár              Új ár
Komárom a Duna Gibraltárja 16,43 € 10 €
Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi Olympos 6,97 € 5,€
Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
Nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

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

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!Könyvajánlatunk



Kosárlabda
SPORT

Negyeddöntő:
MBK Rieker Com-therm –

Handlová 78:63 (25:15, 14:19,
15:13, 24:16)

Pontszerzők: Myles 14, Šoška
13, Bilič és Szabó 11-11, Stojanov
9, Kovačevič 8, Marchyn 7, Joyner

4, McElrath Hall 1 – Zidzik 18, Du-
rišič 15.

Bár a bányászoktól nem lehet
megvonni az igyekezetet, nem iga-
zán voltak komoly ellenfelei a ko-
máromi legénységnek. Még akkor
sem, ha helyenként közelebb is

kerültek a pontok számát illetően,
sőt, a harmadik negyedben még
egy pillanatra a vezetést is átvet-
ték 43:41-re. De tényleg csak egy
pillanatra, mert innen kezdve már
csak a piros-fehérek domináltak a
pályán. Magát a mérkőzést nem a
„gyilkos iram” jellemezte, és bár
voltak szép momentumai, azok is
valahogy elvesztek a csarnok, tá-
tongó ürességében. Talán ha öt-
ven szurkoló helyet foglalt a néző-
téren…

További eredmények: Inter –
Levice 106:46, Nitra – B. Bystrica
93:77, Prievidza – Svit 58:78

Elődöntők:
Nitra – MBK Rieker Com-

therm 94:73 (24:22, 24:20, 24:18,
22:13)

Pontszerzők: Smajlagič 20, Nu-
hanovič és Sparks 17-17 – McEl-
rath Hall 20, Joyner 16, Myles 11,
Bilič 9, Kovačevič 5, Marchyn 4,
Stojanov és Šoška 3-3, Szabó 2.

Az első félidőben a komáromiak
még tudták tartani a lépést ellen-
felükkel, de a másodikban aztán
teljes mértékben a nyitraiak vet-
ték át az irányítást. Most el le-
hetne ismételni, hogy a két center,
McElrath Hall és Joyner sérülten
léptek pályára, de az igazság az,
hogy a csapat többi tagja sem
hozta a tőle joggal elvárt teljesít-
ményt. Ellenben, a nyitraiak reme-
kül játszottak a védelemben, de
támadásaikat is többnyire sikerrel
fejezték be. Egy szó, mint száz,
ők voltak a jobbak!

A másik mérkőzésen:
Inter – Svit 86:87 – tehát a dön-

tőben Svit és Nyitra csapatai mér-
ték össze erejüket. 

A komáromi csapat szerdán
folytatja szereplését a bajnok-
ságban, amikor Privigyére uta-
zik, majd szombaton hazai csar-
nokban fogadja, az őt éppen le-
győző Nyitra csapatát. 

Az MBK Rieker Com-therm férfi kosárlabda-csapata nem tudta
megismételni tavalyi szenzációs szereplését a Szlovák Kupában.
A pozsonyi Hant Arénában megrendezett idei kupasorozat
ugyan jól kezdődött komáromi szempontból, hiszen a piros-fe-
hérek aránylag könnyedén vették a negyeddöntős akadályt, és
Handlová legyőzésével a szombati elődöntőbe jutottak. Ott
azonban Nyitra volt az ellenfél, és bizony, mérkőzés előtt Rón
mesternek „főtt a feje” rendesen, hiszen a már régebben sérült
Kozlík mellett McElrath Hall és Joyner is sérüléssel bajlódnak.
Bár ők ketten pályára léptek, mi több, a csapat legsikeresebb
pontszerzői voltak, játékukon igencsak érződött a bizonytalan-
ság. Az igazi meglepetést végül mégsem a komáromi csapat ki-
esése okozta, mint inkább a Svit szereplése, amely előbb a ne-
gyeddöntőben szuverén módon kiütötte Privigyét, majd az elő-
döntőben a hazai pálya előnyeit élvező pozsonyi Intert is. A
Svit – Nyitra döntőt vasárnap, lapzártánk után játszották. 

Asztalitenisz

Újabb nagyszerű ered-
ményt könyvelhetett el

a komáromi Spartak ököl-
vívó Klub, pontosabban
annak kiváló bunyósa,
Erik Tlkanec, a Debrecen-
ben megrendezett 58.
Bocskai István Emlékver-
senyen. 

A 91 kilogrammos súly-
csoportban szorítóba lépő
pozsonyi illetőségű, de ko-
máromi színekben ver-
senyző ökölvívó előbb a ma-
gyar bajnokot, Dél Szabol-
csot győzte le, majd az elő-
döntőben horvát ellenfelénél
bizonyult jobbnak. A döntő-
ben szoros, 2:1 arányú vere-
séget szenvedett olasz el-
lenfelétől, Fabio Turchitól.
Győrfi György, a Spartak
vezetőedzője így látta a dön-
tőt: „Véleményem szerint,
Erik úgy az első, mint a má-
sodik menetben is jobb volt
ellenfelénél, míg a harmadik
menetben egyforma erők
küzdelmét láthatta a közön-
ség. Tény, hogy az olasz fiú
már nagyobb ismertségnek
örvend a bíróknál, és ők bi-
zonyára ezt is figyelembe

vették döntéshozataluknál.
De nincs semmi baj, még
néhány ilyen verseny, és Erik
is ott lesz az emlékezetük-
ben. Ebben biztos vagyok” –
mondta el a vezetőedző. 

Eriket és a teljes komá-
romi csapatot február 28-
án, pénteken láthatja újra

küzdeni a komáromi kö-
zönség, amikor a Közép-
európai Liga (BoxingOne
2014) soron következő for-
dulójában a KSI Budapest
csapatát látja vendégül a
Komáromi Városi Sport-
csarnokban. A találkozó
kezdete 18.30 óra. 

A Pokrok „B” továbbra is
pontveszteség nélkül

A15. fordulót bonyolították le a Területi Bajnokság-
ban, a komáromi Pokrok „B” csapata továbbra is ve-

retlenül, sőt, pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot. 

A 15. forduló eredményei:
Selye János Egyetem „A” – Ipari Komárom „A” 4:14
Pontszerzők: Sánta 4 – Nagy, Berkes, Bitter és Ibolya 3,5-

3,5
Pokrok Komárom „C” – Gúta „B” 7:11
Pontszerzők: Rajko Z. 4, Szelid 2, Košík 1 – Ižák 3,5 Raj-

tár, Balogh és Fűri 2,5-2,5
Hetény „A” – Bátorkeszi „A” 6:12
Pontszerzők: nem jelentették
Dunamocs „A” – Pokrok Komárom „B” 1:17
Pontszerzők: Banai Tóth P. 1 – Kučerovský, Urban és

Tóth 4,5-4,5, Fercsík 3,5 

A 14. fordulóból: 
Gúta „B” – Hetény „A” 13:5
Pontszerzők: Baláž és Balogh 4,5-4,5 Ižák 2, Fűri és

Džupon 1-1 – Macho 2,5 Vojáček és Szikonya 1-1 

A tabella állása: 

1. Pokrok „B” 13 13 0 0 209:25 52
2. Bátorkeszi „A” 13 11 0 2 151:83 46
3. Ipari „A” 13 10 1 2 159:75 44
4. S.J.E. „A” 14 6 2 6 109:143 34
5. Hetény „A” 14 6 0 8 113:139 32
6. Gúta „B” 13 5 0 8 98:136 28
7. Dunamocs „A” 14 4 0 10 102:150 26
8. Pokrok „C” 13 1 3 9 93:141 19
9. Ipari „B” 13 1 0 12 36:188 16

Erik Tlkanec ezüstérme 
a Bocskai István Emlékversenyen 

Ökölvívás

Erik Tlkanec (balra) Debrecenben is remek teljesítményt
nyújtott, ezt a mellette álló olasz fiú, Fabio Turchi, döntőbeli
ellenfele is elismerte  

A Szlovák Kupában nem sikerült a címvédés



ben versenyzett, de a di-
ákcsapat is, melynek edzője
volt, a szaratovi körzet élvo-
nalába tartoztak. Milán itt
sem tagadta meg önmagát,
és előbb megnyerte a szara-
tovi körzet bajnokságát,
majd a Szovjetunió bajnok-
ságán bronzérmet szerzett.
Arról faggattuk, hogyan kép-
zeljünk el egy körzetet,
mondjuk, a szaratovit? „Nos,
maga a szaratovi körzet ma-
gában nagyobb volt, mint az
egykori Csehszlovákia. Ami-
kor végleg eldőlt, hogy ki-
megyek, Virágh Pista bácsi
megkért, tudjam már meg,
mi az orosz birkózás titka,
hogyan tudják elérni, hogy a
világ élvonalába tartozza-
nak? Amit tapasztaltam, az
egyértelművé tette a siker
kulcsát. Jersov városa nagy-
jából akkora lehet, mint Ko-

márom, de volt öt birkózó
klubja, amelyeket több mint
150 gyerkőc látogatott rend-
szeresen. Van egy mondás,
miszerint nehezebb az orosz
bajnokságot megnyerni, mint
magát a vb-t. Nos, ez így
igaz, aki abban az időben a
Szovjetunió bajnoka volt, an-
nak a vb aranyat akár postán
is el lehetett volna küldeni.
Nekem megadatott az a sze-
rencse, hogy olyan verseny-
zőkkel állhattam fel a dobo-
góra, mint például Valerij
Korban, olimpiai bajnok és
többszörös világ- és Európa
bajnok. Amikor az ember ott
van közöttük, és átérzi azt
az óriási igyekezetet edzé-
seken és versenyeken egya-
ránt, akkor döbben rá, mi
mindent kell tudni elviselni
egy versenyzőnek, ha sikert
akar elérni. Én például Vale-
rij Korbannal már korábban,
a privigyei Eb-n megbarát-
koztam. Már ott megcsodál-
tam a tudását ennek a szim-
patikus srácnak. Amint el-

kapta az ellenfelét, szinte a
nézőtéren is hallani lehetett
a csontok ropogását, olyan
erő volt benne. A titok tehát
nem is olyan titok. Sok gye-
rek legyen, akikből ki lehet
válogatni a legjobbakat,
azoknak jó edzési feltétele-
ket biztosítani, és sok ver-
senyre elvinni őket, hogy
kellő tapasztalat is legyen
mögöttük” – mondja el Milán
a tapasztalatait. 

Hazatérve a Szovjetunió-
ból, mi sem természetesebb,
a komáromi Slavia tornater-
mébe vezetett az útja. „Min-
dig is a Slavia maradt az én
klubom, Pozsonyban és Jer-
sovban is vendégként sze-
repeltem. Nekem a Slavia je-
lentette magát a birkózást,
de az igazi összefogást és
kölcsönös tiszteletet és
őszinte barátságokat is

egyaránt. Olyan remek kol-
lektívával, mint ott volt, soha
nem találkoztam, pedig sok-
felé jártam a világban” –
mondja el szeretett klubjáról. 

Néhány évig még tette a
dolgát a Slaviában, aztán
1998-ban végleg úgy dön-
tött, hogy csak és kizárólag a
madari tehetségekkel fog
dolgozni. Ez a mai napig így
van. A kedves olvasó szinte
hetente olvashatja lapunk-
ban a madari birkózók sike-
reiről szóló tudósításokat.
Mindezek mögött Kohút Mi-
lán és edzőtársai állnak, akik
áldozatos munkával viszik
előre az 55 éves klubot. 

Megbántál valamit, eddigi
életedből? – kérdezzük Mi-
lánt. „Nem hiszem, hogy va-
lamit meg kellett volna bán-
nom, bár, azt meg kell mon-
dani, hogy a családomat
eléggé megviselte az én örö-
kös távollétem. Gondolom,
ez így van mindenütt, ahol
élsportoló van a családban.
Az én sikereimnek ez volt az

ára. Még szerencse, hogy
feleségem Sárika és két lá-
nyom megértőek voltak, mint
ahogyan ma is azok, hiszen
én még nem álltam le, sem
mint edző, sem mint ver-
senyző. Eddig kilencszer
vettem részt a veterán világ-
bajnokságon, amelyeken az
egy ezüst-, és két bronzé-
rem mellett háromszor vé-
geztem a negyedik helyen.
Idén augusztusban Belgrád
vagy Athén ad otthont a ve-
terán vb-nek, ezt még nem
tette közzé a nemzetközi
szövetség, de mindenkép-
pen szeretnék ott lenni a ti-
zedik világbajnokságomon.
Annak ellenére, hogy tavaly
mindkét forgómat megmű-
tötték. Eddig egyszer ren-
deztek veterán Eb-t, ott má-
sodik lettem. És persze, itt
vannak a madari tehetségek,

velük kell szinte naponta fog-
lalkozni, hogy folytatni tud-
juk a sikersorozatot, amely
nálunk már évek óta tart.
Nincs nagyobb kívánságom,
mint hogy egyszer egy má-
sik madari birkózó fiú is el-
mondhassa magáról azt,
amit én most a Deltának, és
annyi érmet szerezzen pá-
lyafutása során különböző
hazai és nemzetközi verse-
nyeken, mint én”.

Nyugdíj ide, nyugdíj oda,
Kohút Milánnak nincs ideje a
korával foglalkozni. Ha néha-
néha tud időt szakítani a bir-
kózástól, akkor azt másik két
hobbijának szenteli. Ami a
motorsportokról megnézhető
vagy elolvasható, azt Milán
megnézi és elolvassa. Ja, és
a vadászat. Milyen dolog is
lenne az, ha az egykori, 25
évig a vadászszervezet helyi
elnökének a fia nem hódolna
ennek a szenvedélynek? 

Böröczky József
Fotók: Kohút Milán 

archívuma és a szerző

Kohút Milán így emlékszik
vissza a kezdetekre: „Mada-
ron más sportolási lehetőség
nem lévén, természetesen
én is focizni kezdtem a bará-
taimmal. Igaz, édesapámnak
volt egy álma, hogy egyszer
én is olyan birkózó legyek,
mint a nagypapám, aki Fe-
renc József egyik testőre
volt. Többek közt annak is
köszönhetően, hogy remek
birkózó volt, de több sport-
ágban is nagyon jól teljesí-
tett. Aztán 1959-ben Margit
Feri bácsi visszatért Privi-
gyéről, és megalapította a
klubot, amelyet néhány évti-
zede én viszek tovább” .

Milán két évig keményen
dolgozott Margit Ferenc irá-
nyítása alatt, majd amikor
1961-ben a hajógyári ta-
nonciskolába ment szakmát
tanulni, a Spartak Komárom
birkózó szakosztályának lett
a versenyzője, ahol Bohuš
János edző egyengette to-
vábbi útjait. Nem sokkal ké-
sőbb Sztrecskó József, a ki-
váló birkózó megalapította a
komáromi ČH birkózó klubot,
és Milán oda igazolt. Ennek
a klubnak a színeiben előbb
megnyerte a járási, majd a
kerületi ifjúsági bajnokságot,
és néhány hét múlva súly-

csoportjában már Szlovákia
legjobbja volt. 

Katonaéveit a Dynamo
Hradec Královéban töltötte,
amely egy civil csapat volt.
Ez hogyan lehetett? – kér-
deztük Milánt. „Csehszlová-
kiában akkor egyedüli kato-
naegyesületként a prágai
Rudá Hvězda foglalkozott
birkózással, szlovákiai srác-
nak oda szinte lehetetlen volt
bejutni. Virágh Istvánnak, a
komáromi Slavia B.K. edző-
jének az egész országban
hihetetlen kapcsolatai voltak,
nekem is ő intézte el, hogy
katonai szolgálatom alatt is
hódolhassak ennek a gyö-
nyörű sportágnak. Tulajdon-
képpen neki köszönhetem,
hogy nem kellett két évet ki-
hagynom, ami talán pályafu-
tásom végét is jelentette
volna. Ezt életem végéig
nem fogom elfelejteni Pista
bácsinak” – emlékezik visz-
sza Milán. 

A Dynamo csapatában,
amely az országos csapat-
bajnokságban is a jobbak
közé tartozott, František Ma-
ňásek volt az edzője. Akik
jártasak a sportágban, azok
bizonyára tudják, hogy ez a
név mit jelentett Csehszlo-
vákiában. Valami olyasmi le-

hetett, mint fociban a Kvaš-
ňák. A Dynamo színeiben,
1965-ben Havličkuv Brod-
ban, Milán megnyerte az or-
szágos Hadsereg Bajnoksá-
got, ezzel rendesen megté-
pázta a prágai katonaegye-
sület domináns szerepét. A
katonaévek letelte után vá-
laszút elé érkezett, és még
ma sem tudja úgy igazából,
mi lett volna a helyes döntés.
„Csehszlovákia, akkor leg-
erősebb birkozó központjá-
nak, Ostravának a vezetői
kerestek meg, szerették
volna, ha náluk folytatom. El-
gondolkodtam ugyan az
ajánlaton, hiszen akkor Ost-
rava volt nekem a birkozó
„világ közepe”, de aztán
mégis úgy gondoltam, egy
madari gyerek menjen csak
haza a falujába, mert ő sehol
máshol nem tudná magát jól
érezni. Nem tudom, lehet,
hogy rossz döntés volt, de
én a szívem szerint hoztam
meg a döntésemet. Ha men-
tem volna, bizonyára a jövő-
met is ott alapoztam volna
meg, és ma is ott élnék. Már-
pedig, Madarnál szebb hely
a világon nincs” – mondja
kissé elmerengve a múlton. 

Virágh Pista bácsi hívása
a komáromi Slaviához már

nagyobb erővel bírt. Ver-
senyzés mellett elvégezte az
edzői tanfolyamot, így Virágh
István segédedzője is lett
egyben. Közben nem feled-
kezett meg szülőfalujáról
sem, hiszen rendszeresen
kezdett foglalkozni a madari
birkózó tehetségekkel. Aztán
1975-ben a komáromi Sla-
via, Virágh István edző ve-
zetésével, és Máriási László
elnökletével elérte minden
idők legnagyobb komáromi
birkózó sikerét. Megnyerve
a szlovák csapatbajnoksá-
got, feljutott az I. Csehszlo-
vák ligába. Az akkori csapa-
tot olyan hírességek alkot-
ták, mint id. Pólya Ernő,
Csoma András, Korim And-
rás, Kohút Milán, Kúr Géza,
Knirs Imre, Atkáry József,
Vizsgyák István, Jankovics
Tibor, Mezei Sándor, Ember
László, Zobák István,
Tuchyňa Miroslav,
R o z b r o j
Káro ly
é s

Sklenár Peter, a későbbi
klubelnök. Két évig tartott a
komáromi diadalmenet eb-
ben a bajnokságban, de az-
tán búcsút kellett venni a leg-
magasabb országos bajnok-
ságtól. Ekkor a pozsonyi Lo-
komotíva hívta Milánt sora-
iba. Három évig volt a
pozsonyi csapat edzője és
versenyzője egy személy-
ben, csapatának legjobb he-
lyezése a tabella negyedik
helye volt a legmagasabb or-
szágos bajnokságban. Mint
versenyző, azonban egyéni-
ben országos bajnokságot
nyert. A „Lokiba” sem ment
egyedül, magával vitte a két
madari tehetséget, Szete
Lászlót és Madarász Zoltánt,
akik az országos bajnokság
döntősei voltak. 

Újabb nagy változás volt
az életében, hogy 1982-ben,
mint a pozsonyi Priemstav
dolgozóját, a Szovjetunióba
küldték ki, mint építkezési
felügyelőt. Ez a vállalat

ugyanis több országban
jelen volt, mint nemzet-

közileg elismert, meg-
bízható kivitelező. Mi-
lán azonban feltétel-
hez kötötte kiküldé-
sét. Csak abban
az esetben volt
hajlandó vállalni,
ha vállalata biz-
tosítani tudja
számára a birkó-
zási lehetősé-
get. Ennek nem
látták semmi
akadályát, így
nem sokkal ké-
sőbb már a sza-
ratovi körzetben
lévő Jersov váro-
sában tevékenyke-

dett. Mint ver-
senyző, és mint a

diákcsapat edzője. A
felnőtt csapat, amely-
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Nagyon érdekesen kezdődött régiónk egyik legismertebb birkózójának a
pályafutása. A 69. életévében járó kiváló sportoló 14 éves korában is-

merkedett meg a legősibb sportággal, amikor Margit Ferenc, az egykor hí-
res versenyző megalapította a Madari Birkózó Klubot. 1959-et írtak akkor.
Margit Ferenc éppen visszatért Privigyéről, ahol előbb megalapította
Csehszlovákia egyik legeredményesebb birkózó klubját, a Privigyei Bá-
nyász Birkózó Klubot.

Régiónk sportjának egyéniségei

Kohút Milán 

Ausztrál barátjával a 2004-es belgrádi veterán vb-n, ahol a 4. helyet szerezte meg 

A Slavia Komárom kiváló csapata. Kohút Milán balról a hatodik, jobbra Virágh István edző  

Szép sikert értek el id. és ifj. Nagy Jenő tanítványai az
Érsekújvárban megrendezett nagyszabású tornán.

öt mérkőzésükből négyet megnyertek, többek közt le-
győzték vendéglátóik csapatát is, így magabiztosan uta-
sították maguk mögé az erős mezőnyt. A szentpéteri
klub rendezésében nagyszerű tornát sikerült megszer-
vezni a helyi sportcsarnokban a 11 éves korosztály ré-
szére. Ott az ímelyiek remekeltek, akik pontveszteség
nélkül vették az akadályt.

Labdarúgás

Komáromi és ímelyi
diáksikerek 

ÉRSEKÚjVÁR

Eredmények:
KFC – Párkány 7:1 
– Jokel és Konc 2-2, 
Nagy F., Pavlík, Lacza
KFC – FC Nitra 0:1
KFC – FK 2007 Dunaszer-
dahely 2:0 – Nagy F., Pavlík
KFC – Verebély 1:0 – Lacza 
KFC – Érsekújvár 3:2 –
Lacza 2, Jokel 

A torna végeredménye:

1. KFC U10 2. Érsekújvár 3.
FC Nitra 4. FK 2007 Duna-
szerdahely 5. Verebély 6.
Párkány   

SZENTPÉTER
Eredmények:
Hetény – Ímely 0:2
Marcelháza – Szentpéter 0:1
Ekel – Hetény 3:1
Szentpéter – Ímely 1:2
Marcelháza – Ekel 2:1
Hetény – Szentpéter 0:4
Ekel – Ímely 1:4
Hetény – Marcelháza 1:3
Ekel – Szentpéter 0:0
Ímely – Marcelháza 3:0
A torna végeredménye: 1.
Ímely 2. Szentpéter 3. Mar-
celháza 4. Ekel 5. Hetény 
A torna legjobb kapusa:
Mészáros Ákos (Ekel)
A torna gólkirálya: Rajkó
Dávid Ferenc (Ímely-9 gól-
lal) 

KFC U10

ímely U11
Szaratov körzet 1984-

es bajnoka: Kohút Milán
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Karate

Keszegfalván ünnepelte meg 16. születés-
napját a már sok sikert elért Seishin Karate
Klub. Természetesen, az ünneplés sem marad-
hatott csak a szavaknál, hiszen a karatézók éle-
tében nagyon fontos esemény előzte azt meg,
mégpedig az övvizsgák. A gyermekeknél a du-
naszerdahelyi Varga Dóra és a nemesócsai Cse-
repes Zoltán vizsgáztak a legmagasabb övért,
Dóra kék, míg Zoltán sárga öves lett. A zöld
övet három versenyzőnek sikerült megszerez-
nie, név szerint Markovics Ádámnak és Trenčík
Nikolasnak a keszegfalvai klubból, valamint a
klub egyik edzőjének, Kocsis Lászlónak. 

Az övvizsga kiértékelése után a helyi kultúr-
házban folytatódott a házi ünnepség. Markovics
János klubelnök és a Szlovák Shinkyokushin Szö-
vetség elnöke neves vendégeket is üdvözölt, Le-
hocký Milan polgármester és Bényi Zoltán alpol-
gármester személyében, de külön szeretettel kö-
szöntötte Bodó Zoltánt is, aki egykoron elindította
a pályán. Rövid beszédében köszönetet mondott

a klub edzőinek, Bíró Mihálynak, Bíró Balázsnak,
Hupian Krisztinának, Bödők Lórántnak és Kocsi
Lászlónak, akik évek óta segítik a klub munkáját.
Végezetül összefoglalta az elmúlt 16 év legfonto-

sabb eseményeit, melynek folyamán a klub ver-
senyzői szinte megszámlálhatatlan rendezvényen
vettek részt. A résztvevők közös vacsorával zárták
a születésnapi ünnepséget. 

Akomáromi Erzsébet szigeti műjégpályán rendezte meg
már hagyományos tornáját a HK Komárom jégko-

rongcsapata. Három ország négy csapata mérte össze
erejét, a csehországi Jamajka Přerov, a magyarországi
Tata-Győr, valamint a szlovákiai Papagay´s Ógyalla és a
rendező HK Komárom amatőr csapatai.

A tornán mindenki mindenkivel megmérkőzött, majd az ered-
mények alapján kialakult tabella első két helyezettje a döntőben,
míg a harmadik és negyedik csapatok a bronzmérkőzésen
mérték össze erejüket. A végső győzelmet a přerovi csapat sze-
rezte meg az ógyallai „papagájok”, a tatai-győri közös csapat és
a szervező komáromiak előtt. A különdíjak is külföldre vándo-
roltak, hiszen a legjobb kapusteljesítményt a magyarországi
csapat hálóőre nyújtotta, míg a legjobb támadó és védő a tor-
nagyőztes csapatából került ki.

A szervezők ezúton is köszönik a támogatók segítségét, akik
nélkül ezt a remek amatőr tornát nem tudták volna megszer-
vezni.

AGútai Taiyo Karate Egyesület 11 versenyzőt nevezett be a Zólyom-
ban megrendezett nemzetközi versenyre, valamennyi korosztály-

ban. Kéthónapos szünet után vágtak neki a új idénynek Kiss Tibor edző
védencei, ám ennek ellenére nyolc érmet sikerült begyűjteniük. 

Eredmények: 
Bogárová Dominika – kata: 1. hely, kumite: 1. hely 
Bogár Ján – kumite: 1. hely 
Bagita Dániel – kata: 1. hely, kumite: 2. hely  
Szabó Imre – kumite: 2. hely
Jóba Attila – kumite: 2. hely 
Nagy Viktor – kata: 3. hely

Ne feledkezzünk meg viszont azokról sem, akik nagyon közel álltak a do-
bogóhoz, hiszen ők is remek teljesítményt nyújtottak: Angyal Zoltán, Varga
Tünde Emese, Szulcsányi Anasztázia, Szulcsányi Viktor és Forró Áron. A
legközelebbi versenyen bizonyára nekik is sikerülni fog!

Nyolc gútai érem a zólyom Kupán 

Klubévforduló
övvizsgával

A résztvevők most sem mulasztották el a közös fotózást  

A Taiyo Karate Egyesület tagjai a zólyomi versenyen 

Jégkorong

A győztes Jamajka Přerov csapata 

Přerov nyerte 
a nemzetközi tornát 


