Visszatekintés
a mögöttünk
álló esztendőre

0,50 €
Delta hetilap

lkezdődött az új év, de mi most
egy kicsit nosztalgiázzunk és pillantsunk vissza, miről is írtunk 2012ben.
Folytatás a 6. oldalon
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Lecserélték a jelzőlámpákat

Mi is került
83 ezer euróba?

ecserélték Komárom egyik legforgalmasabb kereszteződésében a jelzőlámpákat.
A költségeket a város ﬁzette, amelyek meghaladták a 83 ezer eurót. A legtöbben
örülnek a fejlesztésnek, azonban az összeg nagyságán sokan fennakadnak. Komárom belvárosának egyik legforgalmasabb kereszteződése a Shopping Center (korábban Prior) nevű bevásárlóközpont melletti kereszteződés. A határátkelőhöz is felvezető útvonalat nemrégiben újították fel a megyei illetékesek, azonban a jelzőlámpákkal egyre több gond akadt.

L

Amnesztiát hirdetett a szlovák államfő

Így látták - így tervezik
városaink polgármesterei

zéleskörű amnesztiát hirdetett Ivan
Gasparovič szlovák államfő a Szlovák Köztársaság létrejöttének huszadik
évfordulója alkalmából. Az amnesztiáról
szóló döntést és annak részleteit internetes honlapján hozta nyilvánosságra az
államfő. A jubileumi amnesztia a legszélesebb körű elnöki kegyelem az ország
történetében, becslések szerint több mint
ezer elítéltet érint.

S

Részletek a 3. oldalon

Drágultak
a postai szolgáltatások
Részletek az 5. oldalon

Lesz létszámleépítés a városi hivatalban?
Komárom
ár napja jelent meg a hír, hogy a komáromi
városi hivatal 16 embertől válna meg, mivel
az anyagi megszorítások miatt elbocsátani
kényszerül az önkormányzat. Anton Marek polgármester kilátásba helyezte a városi hivatal 10
százalékos munkaerő-leépítését. Elmondása
szerint erre azért lesz szükség, mivel az államtól befolyó összegek jelentősen csökkennek,
és a városnak valahogyan ki kell gazdálkodni a
kieső összeget.

P

oldalon
Részletek a 2.

Anton Marek kritikusan fogalmazott a kormány
és a Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) közti
megállapodásról, amelyben az önkormányzatok jutalékának újabb csökkentéséről van szó. „Nem tudom, miként tudunk 15 százalékot megspórolni“ - jelezte az egyik hírügynökségnek. A polgármester
szerint már így is több bevételi forrás kiesett, és az
egyedüli út az elbocsátás lesz.
„Nehéz úgy gazdálkodni, hogy a város számlájára
havonta nem 700 ezer euró érkezik, hanem 120
ezerrel kevesebb.
Folytatás a 2. oldalon

Az amnesztia alapján elnöki kegyelemben
részesültek a jogerősen feltételes szabadságvesztésre ítéltek, valamint azok, akiket legfeljebb másfél év, fogházban, illetve ﬁatalkorúak
börtönében letöltendő szabadságvesztésre
ítéltek. Érvényüket vesztik továbbá a 2004.
augusztus elseje előtt az Európai Unió jelenlegi állampolgáraival szemben érvényesített,
az országból való kitoloncolásra vonatkozó
ítéletek is.
Folytatás a 2. oldalon
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lehetőség
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DELTA

is került
ezer euróba?

Ógyalla
2013-as év gazdasági szempontból komoly feladatok
elé állítja az önkormányzatokat. A szlovák gazdasági
helyzet, valamint az egész Európai Unió gazdasági helyzete arra készteti a tagállamok kormányait, hogy hathatós intézkedéseket hozzanak, melyek révén konszolidálni
tudják költségvetési gazdálkodásukat. Mivel az önkormányzatok költségvetése kapcsolódik az állami költségvetési mutatókra, az állam megszorító intézkedései befolyásolják az önkormányzati gazdálkodást is.

A

Annak érdekében, hogy a falvak és városok folyamatos eladósodása csökkenjen, megegyezés született memorandum formájában a Szlovák Köztársaság kormánya, valamint a Szlovákiai Falvak és a Városok Szövetsége (ZMOS)
között. A memorandum értelmében az önkormányzatok felvállalták, hogy a 2013-as évi költségvetésükben 15 százalékkal csökkentik folyó kiadásaikat. Ez a csökkentés 5 százalékos személyi kiadáscsökkentéssel, valamint 10 százalékos dologi kiadáscsökkentéssel (vásárlások és szolgáltatások) számol.
Ezek ismeretében, Ógyallán a képviselő-testület 23. ülésén pluszos költségvetést fogadott el. A bevételi oldalon
7,127 220 a kiadásin 7, 032 907 millió euró szerepel.
Gogola Edit, a hivatal pénzügyi osztályvezetője az anyag
előterjesztése során arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a költségvetés összeállításának idején még nem lehetett pontosan
tudni, mekkora összegre számíthat a város a részesedési
adókból, ezért óvatosan terveztek. A testületi ülés napján került fel a pénzügyminisztérium honlapjára, hogy Ógyalla
2013-ban 1,811 millió euró részesedési adóra jogosult, ám az
előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a települések általában nem kapják meg a teljes összeget.
Hegyi Zoltán (MKP) azt kifogásolta, hogy a beterjesztett
költségvetés nem ad lehetőséget a fejlesztésekre, saját beruházások megvalósítására. Nem értett egyet a városi rendőrség állományának bővítésével sem, szerinte nem a létszámra, inkább a minőségre kellene helyezni a hangsúlyt.
Štefan Tomaščin szerint viszont a közbiztonság fenntartása érdekében igenis több rendőrre van szükség.
Mária Hamranová arra volt kíváncsi, hogy a társadalmi
szervezetek részére tudatosan, vagy véletlenül nem irányoz
elő a költségvetés-tervezet a jövő évre egyetlen centet sem.
Lovász Károly alpolgármester a takarékoskodás szükségességével magyarázta ezt, hozzátéve, hogy a kulturális rendezvények támogatására szánt 8000 eurós keretből kérhetnek
a társadalmi szervezetek is. Ez a tétel azonban már így is 2500
euróval kevesebb, mint az idei volt – mutattak rá többen is.
Az alpolgármester indoklását nem fogadták el a képviselők, ezért az MKP-klub javaslatára 5000 eurót hagytak jóvá
a társadalmi szervezetek számára (a 2012-es költségvetésben 3280 euró volt erre a célra elkülönítve). A sportklubokat
jövőre 10 ezer euróval támogatja a város. Nagyobb volumenű
beruházást a csatornahálózat bővítése jelentene, a pénzt
(2 706 470 euró) már elnyerte a város, viszont a közbeszerzés egyre húzódik.
A helyi adók jövőre nem emelkednek Ógyallán, csupán az
ingatlanadó esetében hajtották végre a törvény által előírt
módosításokat.
(miriák)

Amnesztiát hirdetett a szlovák államfő
Folytatás az 1. oldalról
Az amnesztia nem vonatkozik a halált vagy súlyos testi
sértést, illetve különösen nagy kárt okozó bűncselekmény
elkövetése miatt elítélt személyekre, a kábítószer-terjesztésért elítéltekre, a visszaeső bűnelkövetők egyes csoportjaira, valamint a tartásdíjat nem ﬁzetőkre.
Elnöki kegyelemben részesültek viszont a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő elítéltek, a 65 év felettiek, a
terhes nők, valamint a legalább két kiskorú gyermeket
egyedül nevelők.
mti

Folytatás az 1. oldalról
Pár hete indult meg a lámpák cseréje, miután a város által meghirdetett közbeszerzés
lezajlott. A kivitelező a pozsonyi NOPE rt.
volt, amely 83.900 eurós összeggel nyerte
meg a közbeszerzési kiírást. A városi hivatal
jelzése szerint ez az összeg azonban még
nem végleges, mivel a rendőrség és az útkarbantartó vállalat is bizonyos megjegyzéseket tett, ami még módosíthatja a teljes
összeget.
A megjelent hír kapcsán felemás hangok
jelentek meg a világhálón. Az emberek
örömmel fogadták a felújítás tényét. Voltak,
akik külön kiemelték, hogy a jobbra letérés
lehetőségével jelentősen gyorsulhat a forgalom. Voltak viszont sokan, akik a magas

árat kérdőjelezték meg, mondván hihetetlennek tűnik a lámpák cseréjénél ekkora öszszeg. Akadtak olyanok, akik azt kérdezték,
mennyire volt szükségszerű ez a fejlesztés a
mostani gazdasági helyzetben.
A lámpákkal kapcsolatosan Patus Sándor,
a városi hivatal osztályvezetője így írt a legnagyobb közösségi oldalon: „A rendszer
négy darab speciális kamera észlelése alapján működik (a kereszteződés minden irányát
külön kamera ﬁgyeli). Különböző zónákra
van osztva minden irány, hogy felmérhető
legyen az áthaladó forgalom sűrűsége, ﬁgyelembe véve az egyes utak alá- illetve fölérendeltségét. Az észleléseket egy nagyteljesítményű, hűtött-fűtött számítógép elemzi
ki, és az észlelések ill. a betáplált algoritmus
alapján egy előre megszabott időegység határain belül dinamikusan változtatja az egyes
ciklusok hosszát. A LED jelzőlámpák élettartama 50 ezer óra (a régi jelzőlámpáknál
ez kb. 1000 óra volt legjobb esetben, ami azt
jelentette, hogy bármely lámpa meghibásodásánál az egész rendszer sárga villogó jelzésbe ment át, illetve bizonyos esetekben
teljesen kikapcsolt).
Akinek pedig annak ellenére, hogy nem
szakember e témában, de mégis kételyei
vannak a beruházás összegét illetően, használja bátran a google keresőt, és máris
képbe kerül, mennyibe került máshol Szlovákiában, illetve Csehországban egy-egy kereszteződés jelzőlámpa-rendszerének felújítása, kiépítése. A régi, 40 éves jelzőlámparendszerhez már kb. 10 éve befejezték a
speciális alkatrészek gyártását (javarészt
relé-kapcsolók), ebből kifolyólag csodának
számított minden egyes, raktárak mélyén fellelt alkatrész (szerte az egész országban és
Csehországban)“ - írta bejegyzésében az
osztályvezető.
(b)

Lesz létszámleépítés a városi hivatalban?
Folytatás az 1. oldalról
Könnyű azt mondani, hogy spórolni kell, de
ez meg fog látszani az alkalmazottak számán. Mivel 160 körül van az alkalmazottak
száma, így 10 százalékukat érintheti a leépítés. 15-16 embert érinthet az elbocsátás,
hogy a béralapban megjelenjen ez a megtakarítás. És mindezt abban az időben, amikor
a régiónkban emelkedik a munkanélküliség“
- fejtette ki Anton Marek polgármester.
Lapunk megkereste a városi hivatal szóvivőjét, Králik Róbertet, aki a következőt nyilatkozta: „A napokban vitatta meg a hivatalvezetés (elöljáró és az egyes főosztályvezetők) az esetleges elbocsátások kérdését.
Amit a polgármester úr előrevetített, az egyfajta vészforgatókönyvnek fogható fel. Egyelőre a helyzet az, hogy két, a nyugdíjkorhatárt elért alkalmazott távozott a hivatalból,
akik helyére nem vesznek fel új munkaerőt,
a munkatöltetüket más alkalmazottak veszik
át. Gyakorlatilag leépítésnek minősül az is,
hogy a hivatal nem vesz fel további 4-5 alkalmazottat a kormány által az önkormányzatokra rótt hatáskörökből adódó többletmunka elvégzésére. Ez a munkamennyiség
szintén a meglévő alkalmazottakra hárul. További 6 olyan alkalmazottja van a hivatal-

nak, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, de
a munkaadó nem kényszerítheti őket arra,
hogy önként elmenjenek és nem is akarja,
hogy távozzanak, hiszen az ő munkájukra is
szükség van. Ezért, ha a költségvetési előrejelzések nem borulnak fel és az előirányzottnál nem folyik be jóval kevesebb részadó
a város kasszájába, akkor az ő munkahelyük
sem szűnik meg. Ezt a fájó döntést csak kifejezetten indokolt esetben lépi meg a városvezetés. Ameddig azt a pénzügyi helyzet
romlása nem indokolja, addig nem lesz leépítés a hivatalban, mert ez további terheket,
további honorálatlan pluszmunkát róna a
többi alkalmazottra“ – mondta el a szóvivő.
Komárom elfogadott költségvetésében
2013-ra 2.098.600 eurót tervez a hivatal működtetésére, ami a személyi költségeket és
az épületek fenntartását jelenti. 2012-ben
2.185.865, 2011-ben 2.192.058, 2010-ben pedig 2.296.177 eurót tett ki a költségvetés
ezen része.
A költségvetés szerint 2013-ban 7 millió
euró bevételre számít a város az állam által
szétosztott jövedelemadókból. Ez 2012-ben
7.050.000, 2011-ben 7.117.057, 2010-ben pedig 6.346.375 euró volt.
b, ssy
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Így látták - így tervezik városaink polgármesterei
z idei év
sajnos
mindnyájunkat komoly kihívások elé
állít. Úgy a lakosság, mint a város,
a hivatal egyaránt
egyre növekvő terheket lesz kénytelen elviselni. A komáromi városvezetés és az önkormányzat kompromisszumos,
egyezményes alapon csupán azt a díjat emelte
meg a 2013-as évre, ami sajnos elkerülhetetlen
volt, mégpedig a kommunális hulladék kezeléséért fizetendő illetéket. Az emelés így egyszerre meglépve nagyon magasnak tűnik, de az
utóbbi négy évben nem történt árkorrekció, a
város pedig már elviselhetetlen mértékben fizetett rá a díj dotálására. Így is ráfizet még, de
már nem olyan vészes mértékben, ami bedönthette volna a város költségvetését, lehetetlenné tette volna a város törvényi kötelezettségeinek biztosítását a lakosság felé. Más adóés illetéknemek gyakorlatilag nem emelkedtek
a néhány törvényi változásból adódó kategorizálási módosítás kapcsáni minimális növekménytől eltekintve.
A következő év, évek sajnos nem igazán kecsegtetnek a nagy volumenű, látványos fejlesztések, rendszerszintű, a város energiaköltségeit csökkentő saját forrásból finanszírozható beruházások lehetőségével. Ez alól kivételt képez a Komárom-Gúta kerékpárút kivitelezése, ami uniós projekt és viszonylag nagy
összegből valósul majd meg. Apróbb előrelépésekre a saját költségvetésünkből is lehetőség
nyílik majd az idei évben, feltéve, ha a szoros
és a sokadszori megszorítás után szinte csak a
túlélésre beállított városi költségvetés sarokszámai tarthatók lesznek és nem érkezik az államtól a részadók kapcsán a prognosztizáltnál
is alacsonyabb összeg. Továbbá nagyon fontos,
hogy mindenki vegye igazán komolyan a várossal szembeni fizetnivalók időbeni törlesztését, hogy ne kelljen a kellemetlen és fájó végrehajtások útjára terelni a kintlevőségek ügyét.
Remélhetőleg erre minél kevesebb esetben
lesz szükség.
Ami a konkrét terveket illeti, munkatársaimmal együtt az önkormányzattal karöltve megpróbálok elfogadható megoldást találni a volt
rendelőintézet (poliklinika) hasznosításával
kapcsolatban. Igyekezni fogok biztosítani a városi termálfürdő és a város kezelésében lévő
más épületek és intézmények minél hatékonyabb működését. Bízom benne, hogy belső és
külső források bevonásával 2013-ban is sikerül
kicsit javítani városunk egyik legfényesebb ékköve, a vár állapotát. Folytatni szeretném a
Holt-Vág revitalizációját, hogy minden érintett
fél megelégedésére sikerüljön a tavat és környékét a pihenni vágyók paradicsomává varázsolni. Továbbá igyekezni fogok biztosítani a
kellő feltételeket egy új, belvárosi piac létesítéséhez.
Végezetül mindnyájuknak sikeres új évet kívánok, töretlen egészséget és azt, hogy legyen
erejük és kedvük a gondok ellenére előre menekülni. A város szintjén mi is megpróbáljuk
ezt tenni.
Anton Marek,
Komárom Város polgármestere

A

2012-es év
befejeztével itt az
idő, hogy
felmérjük sikereinket és mérlegeljük
további lehetőségeinket. Főleg az új
évre szóló tervek
foglalkoztatnak
bennünket.
Már többször nyilatkoztuk, hogy nehéz évet tudunk
magunk mögött.
A képviselő-testületet több ízben ismertettük
arról, hogy a tavalyihoz képest 2012 augusztusától sokkal kevesebb pénzösszeg folyt be az állami adókból. Sajnos, ilyenek a kilátások az idei
évre nézve is. Elő van készítve több tervezetünk, mint például a csatornahálózat bővítésére,
az Ordódy-kastély és a város főterének felújítására, a nyugdíjasotthon és az egészségügyi központ rekonstrukciójára, a kamerarendszer bővítésére... Mivel a városi költségvetés forrásai csupán a város folyamatos működésének biztosítására elegendők, az említett pályázatok megvalósításához szükséges önrészesedést csak
hitelekből tudjuk fedezni.
A legnagyobb beruházáshoz – a csatornahálózat bővítéséhez – a pénzügyi fedezet mindkét
része, tehát az uniós és a hitelből származó
összeg is már második éve rendelkezésünkre
áll. Sajnos áldozatai vagyunk a közbeszerzési
folyamatban történő huzavonának, amit a pályázó cégek folytatnak egymással szemben.
Amennyiben a már említett pályázatok közül
valamelyik sikeressé válna, a törvény által engedélyezett hitelterhelés lehetővé teszi, hogy a
megvalósítás finanszírozásához hozzá tudjunk
járulni.
Az önkormányzati munka áttekintése és rugalmassá tétele érdekében új kommunikációs
rendszert szándékozunk bevezetni. Ezáltal a városi hivatal és a képviselők közötti adatcsere és
párbeszéd digitális módon fog történni, ami lehetővé teszi majd, hogy az egyes képviselők és
általuk a polgárok is naprakészen és pontosabb
adatok ismeretével tudjanak a problémák megoldásához hozzászólni.
A városi temető szükséges bővítését telkek felvásárlásával szeretnénk megoldani, és ha minden sikerül, május környékén elkezdődik az
ógyallai földrendezés is.
Sok megszorító intézkedést fog kelleni bevezetni ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló csekély pénzösszeg ellenére tudjuk teljesíteni a ránkruházott feladatokat. A város fejlesztését a csökkentett költségvetésből nem lehetséges folytatni,
ezért számítunk az EU-s támogatásokra és az állami dotációkra.
Több kérvényünk van beadva, melyeknek várjuk az elbírálását. Annak ellenére, hogy manapság mindenütt a leggyakoribb téma a pénzhiány,
úgy gondoljuk, hogy nem szabad megfeledkezni
az élet másfelőli megközelítéséről sem.
Erősen szorgalmazzuk városunk társadalmi és
lelki életének fejlődését, és az emberek közötti viszony javítását.
Az elkövetkező 2013-as esztendőtől azt várjuk,
hogy egészségben, békességben, megértésben
és belső megnyugvásban folytatódjék városunk
lakóinak, és minden embernek az élete.
Zemkó Margit,
Ógyalla Város polgármestere

A

Így az év elején
mindenképp
fontos,
hogy
visszatekintsünk ez elmúlt esztendőre, elért sikereinkre, és ezekből
a sikerekből erőt
merítve
lássunk
neki a munkának a
2013-as évben.
A 2012-es évben
a város pénzügyi
helyzete az, ami a
legtöbbet volt terítéken és 2013-ban is a legtöbbet ragozott problémakör lesz. Sajnos, mint ismeretes, a részesedési adóból származó bevételek egyre fogynak,
így városunk is kevesebb pénzzel tud számolni az
idén. Az iskolaügy pénzügyi helyzete, az új oktatásügyi reformoknak köszönhetően, néhány esetben szinte kilátástalan. Véleményem szerint az iskolaügy körül lesznek a legnagyobb gondok idén.
Gúta városában több tízezer euró átcsoportosítását leszünk kénytelenek meglépni, hogy megtartsuk az oktatás jelenlegi színvonalát.
Azonban a 2012-es évben a pénzügyi nehézségek ellenére is sikerült több fejlesztést elvégezni városunkban. Itt kell, hogy megemlítsem,
hogy Európai Uniós segítséggel, valamint saját
forrásból felújítottuk a város főterét, az autóbuszállomást, a Mester utcát, valamint a Komenský Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskolát. Még
nyáron vágtunk bele a hárommillió eurós nagyságrendű beruházásba, amellyel megoldjuk a város árvízvédelmi rendszerét. Ezekkel a munkálatokkal 2013 nyarán fogunk végezni. Fontosságát
nem kell hangsúlyoznom, hiszen a 2010-es évi
szakadatlan esőzések következtében Gúta hoszszú hónapokig állt a vízben.
Ami az idei évet illeti, a beruházások terén: saját forrásból szeretnénk felújítani a Városi Kultúrközpontot, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolát, a
Templom téri adminisztratív épületet, valamint az
iskolai étkezdék épületeit.
Napjainkban hatalmas az elkeseredettség a
munkanélküliek körében. Komoly megélhetési
problémákkal küszködnek családok, lelki problémákat okoz a pénztelenség. Lehet, hogy éppen
a három (Komárom, Gúta, Ógyalla) járásbeli városnak összefogva kéne komoly lépéseket eszközölni a munkahelyteremtés ügyében. Az önkormányzatoknak mindenképpen elő kell segíteni a munkahelyteremtést. Járásunkban a mezőgazdaság, az élelmiszeripar területén látom a
legnagyobb kiaknázatlan lehetőségeket.
Továbbá az idei évben, késő ősszel lesznek a
megyei választások, amire fontos felhívni a ﬁgyelmet. Sajnos az eddigi mutatók azt mutatják,
hogy járásunkban nagyon alacsony a részvételi
arány, pedig minden lakosnak tudatosítani kéne,
hogy a megyei választások milyen súllyal bírnak.
Fontos, hogy a járásból legyenek képviselők a
megyén, mivel régiónk csak így tud feljődni és
előrehaladni.
Zárszóként még annyit szeretnék megemlíteni,
hogy az embereknek tudatosítani kellene, hogy
ne csak a közösségi oldalakon kommunikáljanak, hanem személyesen is beszéljék meg örömüket vagy esetleges gondjaikat, bánatukat. Ebben a nehéz világban félre kell tenni a vitákat, a
politikai csatározásokat és azon kell lenni, hogy
segítsünk embertársaink mindennapjait szebbé
tenni.
Horváth Árpád,
Gúta Város polgármestere

Í
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Már Gútán is
HiRD eté sfelvétel
H é t f ő t ő l pé n t e k ig .
Megnyitottuk
kihelyezett irodánkat Gútán,
a Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)
Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,
megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

kompleX megolDás
• gépkocsik ﬁnanszírozása : újaké és használtaké,
személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül ﬁnanszírozzuk
• minimális ﬁnanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél
döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe
• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Takáts Emőd 70 éves

Drágultak a postai
szolgáltatások

tt van minden premieren. Kívül–belül ismeri a színházat. Azt
mondja,
talán
csak
buszsofőr nem volt a társulatban. Mostanában keresztrejtvényt fejt, kerékpározik, naplót vezet. A 70
éves Takáts Emőd Érdemes Művész otthonában
jártunk.

• Komáromban volt színész, rendező, művészeti
vezető, egy évtizedig színházigazgató, végül műszaki vezető. Melyik állt
Önhöz a legközelebb?
- A rendezés. Végzősként,
32 évesen, én is nagy ambíciókkal kezdtem. Meg kellett
találnom a megfelelő hangot
a színészekkel, a háttérrel, a
technikával. Később, az
igazgatói teendők mellett
nehéz volt a rendezésre
koncentrálni. Nem minden
sikerült úgy, ahogy elképzeltem.

tlagosan 13,67 százalékkal emelkedtek a Szlovák Posta
szolgáltatásainak árai január elsejétől. Drágább lett a levélés csomagküldés. A posta arra hivatkozik, hogy utoljára 2009ben emelték az árakat.

Á

„Éljek még 20 évig!”
• Olvastam, hogy általában realista rendezői eljárásokat alkalmazott.
- Számomra fontos volt a
szöveg, a szerző által elképzelt jellemek, a gondolat.
Soha nem akartam mást csinálni, mint ami a drámai szövegben írva volt. A hangsúly
a fontos.
• Kilenc éve, 2004-ben
ment nyugdíjba. Azóta itt–
ott még játszott.
- A doktor úrba öreg emberek kellettek a színpadra,
hát mentem. Nagyon rosszul
esett, hogy annak idején
csak Beke Sándor adott néhány rendezési lehetőséget.
Dráﬁ Mátyáshoz, a Teátrumba azért nem járok már
fellépni, mert nem vagyok
énekes. A ﬁlm is megtalált.
1999-ben játszottam a Polojasno című cseh ﬁlmben,
ami 1989. november 17-ről

szólt. Készültek próbafelvételek máshová is, de nem lett
folytatás. Reklámba pedig
nem megyek.
• Marad hát a csend ebben a házban? Előtte a
Duna, mögötte erdő,
jobbra a vasúti híd.
- Nyugdíjas feleségemmel
nyáron Virten vagyunk, a
nyaralónkban. Télen sétálunk a Duna-parton, a városon keresztül visszajövünk.
Sokat biciklizem. Jót tesz.
Meg utazgatunk.
• Hol van a jellegzetes pipája?
- Abbahagytam a pipázást. Állítólag nem lehet kiszellőztetni a pipafüstöt ebből a kis helyiségből. De jó
dohányt szívok, és saját magam töltöm a cigarettámat.
Kép és szöveg:
Bárány János

Te meg a néptánc? Miért ne?!
néptánc nem csupán hagyományőrzés: kikapcsolódás, rendszeres mozgás, hanem közösségi élet is egyben. Amikor otthon, a nappaliban népzenére támad kedvem, és belehallgatok
egy-két hiteles népzenegyűjteményembe, nehezen bírom ki egy helyben, észre sem veszem magam, és perdülök egy párat. Ilyenkor két kisﬁam
őszinte ámulattal csodál: anyu, de szépen táncolsz! Na ez az a bók, amit nem adnék semmiért!

A

Ezúton szeretnék buzdítani bárkit, akit egy picit is
megérintett a néptánc gondolata: gyertek közénk bátran, nézzétek meg a próbáinkat! Meglátjátok, vegyes
társaság vagyunk kor és tánctudás tekintetében is,
ezért mindenkit szívesen fogadunk (azokat is, akik falábúnak, netán túl öregnek gondolják magukat!).
Feszty Árpád Kamara Néptáncegyüttes néven tartjuk próbáinkat Komáromban, Korpás György és
Szűcs Katalin vezetésével, akik mindketten több évtizedes néptáncos múlttal rendelkeznek, és alaposan, szakszerűen oktatják az eredeti magyar néptáncot kezdőknek is.
A próbáink időpontjáról és helyszínéről érdeklődni lehet a feszty.egyuttes@gmail.com email-címen, illetve a Facebook-on is megtaláltok minket Feszty Árpád Néptáncegyüttes néven.Szeretettel várunk Téged is!
Szabó Erika
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• A prágai színiakadémián szerzett rendezői oklevelet 1974-ben. Miért Prágában?
- A pozsonyi rendezői
szakról nem érkeztek biztató
hírek. Mondták, menjek Kijevbe, vagy Moszkvába, de
az ipariban egyszer megbuktattak oroszból, nem
akartam felidézni a kellemetlen emlékeket. Maradt
Prága. 1969-ben kezdtem a
színiakadémiát. Olyan atmoszférájú fakultásra kerültem, melyet nem érintett 68,
a konszolidáció.

AKTUÁLIS - HIRDETÉS

2013. január 7.

„Az árak aktualizálását azok
a tényezők tették szükségessé,
melyek a kiadásokhoz is hozzájárulnak. Emelkednek az
üzemanyag- és energiaárak, a
szolgáltatások árai. A tarifák
megváltoztatása nem azt a célt
szolgálja, hogy a posta legyen
nyereséges, csak a veszteségek részleges mérséklésére az
univerzális szolgáltatásokat tekintve" - jelentette ki a Posta
kommunikációs részlegének
vezetője, Bela Lisáková.
Az első osztályú, ötven grammnál könnyebb levelek feladása 60
helyett 65 centbe kerül majd, a másodosztályú küldeményeket 40
helyett 45 centért lehet továbbítani. Az ajánlott levelek 1,30 illetve
1,10 euróba kerülnek, a biztosított első osztályú levelekért 1,65 eurót, a másodosztályúakért pedig 1,45 eurót kell fizetni. A biztosított, 2 kilónál könnyebb csomagok ára 3,50 és 2,80 euró lesz.
A posta arra számít, hogy az áremelkedés kapcsán mintegy
20,533 euróval nőnek a bevételek, a vállalkozókra, egyéni vállalkozókra és szervezetekre irányuló terhek pedig legfeljebb évi
23,65 euróval lesznek magasabbak, havi lebontásban ez 1,97 eurót jelent.
(b)

Drágább lesz a sör is
sör kedvelői idén kicsit többet fognak ﬁzetni kedvenc italukért, a nagy
szlovákiai gyártók ugyanis áremelést terveznek. Ettől azonban még valószínűleg nem szoknak át a borra.

A

Sajtóértesülés szerint a Heineken, mely Ógyallán gyártja a
sört, január 28-tól átlagosan 3,7 százalékkal emeli az árakat.
2012-ben ugyanis emelkedett a sörárpa ára, és nőttek az
energiaárak, valamint a csomagolóanyagok árai is. A gyártó
sörei ezért fél literenként 1-2 centtel lesznek
drágábbak, a leginkább pedig a PET
palackos, illetve a 0,33 literes sörök
ára nő majd.
A Topvar is áremelést tervez, ám
a sörgyár egyelőre nem árulta el,
mennyivel.
A gyártók már felvették a kapcsolatot a nagy áruházláncokkal
is, ám egyelőre még nem ismertek a megegyezés részletei,
ugyanis a tárgyalások még nem zárultak le. Martina Kovacs, a Billa üzletlánc menedzsere azonban annyit elárult: a
legkeresettebb sörök árai nőhetnek majd a legkisebb mértékben. Martin Gätner,
a Kauﬂand szóvivője szerint az áremelés a kisebb szlovákiai gyártók viselkedésére is hatással lehet majd.
A drágább sör nem fog változtatni a fogyasztói szokásokon, és nem várható,
hogy a vásárlók sörről borra váltanának – vélik a borászok. Jaroslava Kančuchová
Pátková, a Szőlészek és Borászok Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint
a fogyasztók szokásai inkább az életstílus megváltoztatásából adódhatnak.
Hozzátette: a borászok kiadásai is nőnek, sokan már árat is emeltek, és elképzelhető, hogy mások is megteszik ezt a lépést. A borászszövetség vezetője szerint az emelés átlagosan legfeljebb 5 százalékos lesz.
(b)

Megnyitotta
új áruházát a Praktiker
Dél-Komárom
000 négyzetméteres üzletegységet nyitott a Praktiker DélKomáromban mintegy 50 milliós
beruházás keretében. A 21. magyarországi áruház egyben a legkisebb is a Praktiker hazai történetében. Az új üzletegységben
euróval is lehet ﬁzetni.

1

Megkezdte Észak-Dunántúlon is a
kisáruház koncepciójának tesztjét a
Praktiker azzal, hogy megnyitotta új
üzletegységét a szlovák-magyar határon fekvő Komáromban. A Klapka
György úti áruház 7 munkahelyet teremt, s több mint 4000 féle árucikket
kínál a Praktiker szortimentjéből,
amiben nagy hangsúlyt kapnak a saját márkás termékek.
A komáromi áruház az esztergomi
„leányvállalataként” fog működni. Az
új üzleti modell keretében Komáromban is megtekinthető a Praktiker
összes termékének a katalógusa, s a
Praktiker vállalja, hogy a vevő által a
helyszínen nem talált, de a katalógusból kiválasztott bármely terméket
24 órán belül a helyszínre szállítja. A
komáromi áruházban euróval is lehet
majd ﬁzetni, ez is mutatja, hogy a
Praktiker számít az Észak-Komáromban, illetve a környéken élő szlovákiai vásárlókra is.

Karl-Heinz Keth, a Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója a komáromi áruház ünnepélyes megnyitóján elmondta: a Praktiker azért döntött Komárom mellett, mert a város
és a régió olyan vásárlóerővel rendelkezik az elemzések szerint, ami el
tud tartani egy modern barkácsáruházat. Hozzátette: ahogy Esztergom
összenőtt Párkánnyal, úgy Dél-Komárom is egybe tartozik Észak-Komárommal, ennek megfelelően az
üzletegység elsősorban a helyi igények kielégítését célozza, s egyfajta
motorja kíván lenni a vállalati, intézményi és családi felújításoknak is.
d

PÉNTEK jan. 18 jan. 24 feb. 2 feb. 8 feb. 15 feb. 22 már. 1 már. 8 már. 15 már. 22
VASÁRNAP jan. 20 jan. 27 feb. 3 feb. 10 feb. 17 feb. 24 már. 3 már. 10 már. 17 már. 24
I. útvonal

Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince

II. útvonal Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő
- Wellness Hotel Patince

III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince
Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:
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Visszatekintés a mögöttünk álló esztendőre
Folytatás az 1. oldalról

JANUÁR:
Új kormányrendelet lépett hatályba január 1-től, a hivatalokban
és a hirdetőtáblákon magyar nyelven is kötelesek kiadni a hivatalos
iratokat, amennyiben ezt a kisebbséghez tartozó polgár kéri. Komáromban csak az adóhivatalban és a
rendőrségen nem találtunk magyar
nyelvű feliratokat, a községekben
azonban nem volt túl rózsás a helyzet.
• Ľudovít Štúr III. fokozatával díjazták
a naszvadi polgármestert, Haris Józsefet, aki munkájával hozzájárult az
önkormányzati fejlesztésekhez. • A
dél-komáromi Za-CO Kft. 282 dolgozójának szüntette meg munkaviszonyát. • Álrendőr garazdálkodott járásunkban. • Felújították a komáromi
kórház sebészeti osztályának műtőit.
FEBRUÁR:

A Komáromi járás 19 települését
kiszolgáló KomVak Rt. Vállalat az év
elejétől emelte szolgáltatásainak díját, amely eléri a 20 százalékot. • A
Nokia sajtóközleményben közölte:
2300 embert fognak elbocsátani. •
Szentpéteren sikeresen befejeződött
a több mint másfél millió eurós beruházás. • A komáromi hajógyár szintén tömeges elbocsátást jelentett be.
• Az Európai Unió által ﬁnanszírozott segélycsomagok kiosztása csak
ígéret maradt Komáromban.
MÁRCIUS:
A 2011-es népszámlálásból kiderült: több mint 62 ezerrel csökkent a
magyarság lélekszáma. • Bezárás
fenyegette az ógyallai középiskolát. •
Újabb parlamenti választásokon voltunk túl, a Híd bent, az MKP kívül rekedt a parlamenten, a SMER-SD
egyedül alakított kormányt. • Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója Jászai Mari-díjat kapott. • Dunaradványon átadták az első bérlakásokat. •
Történelmi csúcsra növekedtek az
üzemanyagárak, 1,6 € lett a benzin.
• A komáromi Ipari Szakközépiskolában új tantermet adtak át, amely az
iskola és a régió tanárainak továbbképzését biztosítja.

ÁPRILIS:
A komáromi képviselők elfogadtak
egy szándéknyilatkozatot, mely a
Holt-Vág revitalizációjáról szólt, akár
szabadstrand is épülhetne itt. •
Nyolcvanéves korában elhunyt Oláh
Imre, a legendás komáromi tanár. •
Megalakult az új kormány, a Smer elnöke Robert Fico megkezdte második ciklusát az ország élén. • Az Unió
döntésének értelmében az újszülötteknek is saját útlevéllel kell rendelkezniük. • Elmaradt a Munka Utcai
Alapiskola felújítása. • Vörös Péter
lemondott a Híd pártbeli tisztségéről.
MÁJUS:
Elsején 79 dolgozót bocsátott el a
hajógyár. • Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre a Komáromi Napok, idén szerényebb keretek között. • Elkészült a komáromi
gyermekparkban az új játszótér, melyet az Ébredj Komárom elnevezésű
rendezvényen gyűjtöttek össze a
szervezők. • A dél-komáromi ipari
parkban működő RR Donelley 120
dolgozót küldött el. • Komárom Város
nyilvánosságra hozta adósainak listáját. • Naszvadon felújították az
alapiskola tornatermét. • Kanálisba
fulladt egy gátőr. • Lakszakállason
megújult a templomtorony. • Fagy és
jégeső tizedelte a termést.

JúNIUS:
Gútán felszámolták az illegális cigarettagyárat. • Halálra gázolták
Tóth Lászlót, a dunaszerdahelyi
DAC volt volt legendás csatárát az
I/63-as főúton. • Turul-szobrot avatott
Dél-Komárom. • Jachtok égtek a komáromi kikötőben. • Három személyt
lőtt le egy városi rendőr Ógyallán. • A
Kétnyelvű Dél-Szlovákia elnevezésű
mozgalom tagjai felújították az ekeli
vasúti megállót és kihelyezték a magyar nyelvű feliratot, amely csak egy
munkanapot élt meg.
JúLIUS:
Felmondott 900 dolgozójának a
Nokia. • Komárom Város lakossági
fórumot szervezett a Munka Utcai
Alapiskola felújításának elmaradása
kapcsán. Sajnos azok a szülők, akiknek a fórum valójában szólt, nagyon
kevesen voltak. • A Selye János
Egyetemet Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter leminősítené főiskolává, mivel nem teljesítették az akkreditációs feltételeket. • A Belső körút
51-es szám alatt lévő házakban lakó
romákat elköltöztették. • Hőségrekordok dőltek meg, Ógyallán 37 fok
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búcsúztak az óévtől
Az énekkar kapta a város díját Futással
Nagymegyer

feletti csúcsot mértek. • A pápa leváltotta a nagyszombati érseket, Robert Bezákot. • Leállították az egészségügyi nővérek béremelését. • Elkezdődött a Szent András-templom
restaurálása. • Marcelházán hulladékgyűjtő udvart adtak át.
AUGUSzTUS:
Megvásárolták a komáromi hajógyárat, az új tulajdonos a Stroje a
Mechanizmy Részvénytársaság. •
Nem készült el időre a komáromi
Kossuth tér. • Lemondott a KFC elnöke, Nagy Tamás. • Érvénytelenítették a hatóságok Fehér Istvánnak,
a Selye János Gimnázium tanárának az okmányait, mivel nyíltan vállalta a magyar állampolgárság felvételét. • Gyenge volt a terméshozam,
helyenként 40 százalékkal csökkent.
• Csicsón elkezdték az útfelújítást. •
Átadták a Singellő felújított szoborparkját. • Dr. Szénássy Zoltán posztumusz Külhoni Magyarságért Díjat
kapott a magyar államtól.
SzEPTEMBER:
A szárazság okozta terménykiesés és a világpiaci árak emelkedése
miatt jelentős élelmiszer-drágulásra
lehet számítani. • Országosan 15 városban váltották le az igazgatókat a
Szociális Biztosító kihelyezett ﬁókrészlegeiben: Komáromban az új
igazgató Ing. Denisa Kováčová lett. •
A Selye János Egyetem aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy megtarthassa a
nevét és besorolását. • Naszvad főtere megszépült. • A szlovákiai pedagógusok országos sztrájkot hirdettek a bérek emeléséért, amelyben régiónk pedagógusai is részt
vettek. • Újraállították a Marianum
Magyar Tannyelvű Egyházi Iskola
keresztjét, valamint felújították az
alsó tagozatosok épületét is. • Szilas
község lett a régió legmagyarabb faluja. • Izsán újabb bérlakásokat adtak át. • Az IMMO-MEM Kft. tulajdonába került a komáromi „orosz ház”,
az új tulajdonos célja, hogy felújítsa
és lakásokat alakítson ki, melyeket
azután értékesítene. • Kiadónk, a
KT Könyv-és Lapkiadó rangos elismerésben részesült. A Nemzeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Hivatal
2011-ben kifejtett aktivitásáért adományozott díjakat. Az apró kiadványok kategóriában első helyen végeztünk. • 120 éves az Erzsébet híd,
a jubileum alkalmából a két város,
Észak- és Dél Komárom diákjai élőláncot alkottak.

OKTóBER:
Rábólintott a kormány az új komáromi hídra. • Drágult a cigaretta. • A
gútai alpolgármester ﬁzetését emelték. • Drágultak a hivatali illetékek is.
• Elkezdték építeni a Karva és Lábatlan közti révátkelőt. • Komoly
problémák merültek fel a Comorra
Servisnél, amely a városi sportlétesítményeket, a termálfürdőt, a kempinget és a Panoráma szállót is kezeli, majd a képviselők megszavazták, hogy 93 800 euróval támogatták
a szervezetet. • Keszegfalván mini
skate parkot adták át. • Átadták
Naszvad új főterét. • Ítélet született a
Sólyom-ügyben: Szlovákia nem sértett Uniós jogot. • Új polgármestereket választottak Bátorkeszin – Labancz Rolandot és Nemesócsán –
Magyarics Gusztávot.
NOvEMBER:
A város lakosai birtokukba vehették végre a felújított Kossuth teret. •
Egy egészségbiztosító lesz Szlovákiában. • Komáromban megalakult
a Lehár Ferenc emlékét őrző Polgári
Társulás. • Megújult a csicsói kultúrház. • Junior Prima Díjat kapott ifj.
Zámbó István táncos előadóművész.
• Martoson fokozatosan megújul a
református templom. • Felújítják az
Erődrendszer egy részét a Határon
Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 keretén belül. • Marcelházán is felújították a tornatermet. •
Ékszerlopás és tejautomata feltörés
történt városunkban. • Újabb sztrájkot szerveztek a tanárok.

DECEMBER:
Új tulajdonosa lett az Erzsébet-szigeten lévő befejezetlen lakóépületnek. • Horváth Árpád az MKP új kerületi elnöke. • A korkedvezményes
nyugdíjas 2013 januárjától ha dolgozni szeretne, akkor a nyugdíj folyósítása a következő hónaptól megszűnik. • Az összefogásnak köszönhetően megújul a Lipót-kapu, közel
10 ezer eurós összeget kap renoválásra. • Lemondott a KFC vezetősége. • Úgy tűnik, megtarthatja státuszát a Selye Egyetem. • Újraválasztották Berényi Józsefet az MKP
elnökének. • Német nyugdíjasok
árasztják el a szlovákiai nyugdíjasotthonokat.



A csallóközi város önkormányzata és Molnár László helyi hosszútávfutó közös szervezésében idén is hagyományosan december 30án rendezték az Óévbúcsúztató Futásra keresztelt versenyt. A negyedik alkalommal lezajlott nemzetközi sportesemény helyszíne a városközpont volt, a Bartók Béla tér – Vadász utca – Zsellér utca –
Fürdő utca által bezárt 850 méteres kör volt a futópálya. A 12 év alatti
versenyzők egy, a 13-15 évesek kettő, a 16-18 évesek három, míg a
többiek öt kört teljesítettek. Nemek és korcsoportok szerint tizennégy
kategóriában összesen 71 futó állt rajthoz, ami a rendezvény történetében új csúcsnak számít. A legﬁatalabb versenyző a 2010-ben
született Pongrácz Péter volt Nagymegyerről, míg a legidősebb az
1933-ban született tatai Kenyér Imre volt.
A kórus tagjainak is gratulált a polgármester
százhúsz évre visszatekintő
nagymegyeri kórusmozgalom jelenkori képviselője, az 1982-től Bárdos Lajos vegyes Karként jegyzett
kórus kapta meg a helyi önkormányzat legmagasabb rangú kitüntetését,
a Pro Urbe-díjat.

A

Az átadóünnepség a Janiga József
Művészeti Alapiskola koncerttermében
zajlott december 13-án az intézmény
pedagógusainak és zenésztanulóinak,
valamint Csémi Andrea versmondó közreműködésével. A kitűnő sikerekkel
büszkélkedő kórus karnagya, Orsovics
Yvette, továbbá vezetője, Nagy Kornélia
vehette át Néveri Sándor polgármestertől az elismeréssel járó, a város címerét
ábrázoló emlékplakettet, oklevelet és
350 eurót. A város díjának odaítélésére

a javaslatokat november 15-ig lehetett
leadni, a Bárdos Lajos Vegyes Kar esetében ezt Soóky Marián, az önkormányzat kulturális, iskolaügyi és tömegszervezetekért felelős bizottságának elnöke tette meg. Az énekkarról
egyedüli jelöltként döntött a városi képviselő-testület.
Nagymegyeren 2004-től osztanak ki
Pro Urbe-díjat, melynek eddigi kitüntetettjei a következők voltak: Ág Tibor
(2004-ben), MUDr. Adolf Klas, Janiga
József in memoriam (2005-ben), Estera
Solčanská, Kovács Béla in memoriam
(2006-ban), PaedDr. Nagy Ernő (2007ben), a veterán súlyemelőcsapat (2008ban), Geri Csodalámpása Alapítvány –
Nagy Ágnes (2010-ben), míg 2009-ben
és 2011-ben nem ítélték oda a díjat.
Kép és szöveg: Kovács zoltán

Magyarságukat
szeretnék felvállalni
agymegyer kulturális, gazdasági, valamint társadalmi fellendítésének támogatására, a magyar kisebbségi kultúra és a városi
kulturális események
szervezésére, a Duna
menti térségben élő
nemzetek és nemzetiségek kultúrájának, valamint nyelvének kölcsönös elismerése támogatására és az
együttélés eszméjének
ápolására
alapította
meg a Pro Megere Polgári Társulást a városban élő lakosok egy
csoportja.

N

A lefektetett alapszabályzat összesen tíz pontban határozza meg a társulás céljait, melynek alapítói között ott találjuk Mikóczy Dénest, Mičúch Ildikót és Petőcz Lászlót. A
Pro Megere december 6án a helyi Plauter-kúriában tartotta meg alakuló
gyűlését, a társulás elnökségét tizenhárom személy alkotja, mivel a tag-

ság létszámát legalább
nyolcvan főre akarják bővíteni. Kis lépésekkel szeretnék indítani munkájukat, ezért még december
utolsó napjaiban találkoznak, hogy felmérjék és
összeírják azoknak a kulturális pályázatoknak a lehetőségeit, melyeknek
beadására január 19-ig
van módjuk. A 2013-as
esztendő első hónapjában szeretnék felvenni a
kapcsolatot a Pozsonyi
Magyar Intézettel is.
A gyűlésen Mikóczy
Dénes kihangsúlyozta:
társulásuk nem politikai
szervezet, létrejötte és
működése senki más el-

len nem szól, senkit nem
akarnak kiütni a nyeregből a helyi programszervezésben, csakis a magyarságukat szeretnék
felvállalni, a nemzeti kultúrájukat preferálni, számukra a jelen és a jövő a
fontosabb. Már készül a
Pro Megere Polgári Társulás emblémája, ebben
szeretnének visszatérni a
város ősi címeréhez, melyen viza és fűzfa található. Hosszú távú célként
egy periodikum, egy rendszeresen megjelenő helyi
jellegű újság kiadását is
megjelölték.
Kovács zoltán
(fotó: Kovács Zoltán)

A Iv. óévbúcsúztató Futás dobogósai: 12 év alatti lányok (850 m): 1. Raftik Emma, Nagymegyer, 2. Hegedűs Réka, Győrzámoly, 3. László Anita,
Nagymegyer. 12 év alatti ﬁúk (850 m): 1. Szabó Márk, Nagymegyer, 2. Balaskó Patrik, Nagymegyer, 3. Tomaníček Stanislav, Nagymegyer. 13-15 éves
lányok (1700 m): 1. Földes Csilla, Balony. 13-15 éves ﬁúk (1700 m): 1. Vígh
Attila Márió, Bogya, 2. Szabó Zsolt, Nagymegyer 3. Mátis Rudolf, Nagymegyer. 16-18 éves lányok (2550 m): 1. Vasmera Kitti, Csilizpatas, 2. László Angelika, Nagymegyer, 3. Balaskó Veronika, Nagymegyer. 16-18 éves ﬁúk
(2550 m): 1. Ancsin Marek, Szentpéter. 19-35 éves nők (4250 m): 1. Bognár
Ibolya, Patonyrét, 2. Ravasz Eszter, Bogya. 3. Vajas Krisztina, Dunaszerdahely. 19-39 éves férﬁak (4250 m): 1. Hodossy Péter, Csallóközkürt, 2. Keszegh Péter, Kulcsod, 3. László Attila, Nagymegyer, 3. Vörös Gábor, Padány
(a harmadik helyen holtverseny volt). 36-49 éves nők (4250 m): 1. Zsélyi Katalin, Szímő, 2. Szabó Tímea, Búcs, 3. Raftik Tímea, Nagymegyer. 40-49 éves
férﬁak (4250 m): 1. Ritter Lajos, Dunaszerdahely, 2. Zsélyi Zoltán, Gúta, 3.
Kele Géza, Dunamocs. 50-59 éves nők (4250 m): 1. Horváth Etelka, Dunaszerdahely, 2. Balogh Valéria, Tatabánya. 50-59 éves férﬁak (4250 m): 1. Méhes Vilmos, Dunaszerdahely, 2. Szabó Vendel, Nagymegyer, 3. Ravasz
György, Dunaszerdahely. 60 év feletti nők (4250 m): 1. Koncsik Ibolya, Budapest, 2. Csóka Vilma, Lakszakállas, 3. Bánszky Marianna, Tata. 60 év feletti férﬁak (4250 m): 1. Alasztics Gyula, Győr, 2. Józsa Gyula, Nagymegyer,
3. Lamatsch János, Tatabánya.
Kovács zoltán
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A népszerű gelléri szilveszter
szilveszteri mulatság évek óta nagy népszerűségnek örvend a szórakozni vágyók körében. Az év
utolsó napján rendezett eseményen 132-en voltak jelen.

A

Újabb bérlakásokat adtak át Felújítják a közvilágítást
Naszvad

Dunamocs

z Állami Lakásfejlesztési Alaphoz benyújtott pályázataiknak köszönhetően december 22én újabb 18 lakást adtak
át Naszvadon a bérlőknek.

képviselő-testületet a novemberi ülésén tájékoztatta a polgármester azokról a tárgyalásokról, amelyeket a Samsung szlovákiai képviseletével folytat a
közvilágítás felújításáról. Mivel a közvilágítás a községben elavult, ezért az áramfogyasztásuk igen nagy, évente 12 500
eurót tesz ki. A korlátozások hatására az
éjjeli órákban nem égnek a lámpák, ez kb.
7 500 euróra csökkent, de a közvilágítás
éjjeli korlátozása nem lehet hosszú távú
megoldás, ezért szükséges a felújításuk.
Emellett a lámpák gyakori meghibásodása és karbantartása évi 2 000 eurót tett
ki a községben.

A

A

A szilveszteri mulatságra, melyet a helyi kultúrházban bonyolítottak le, többségben ﬁatalok és a középkorosztály váltott jegyet. A hangulatról a Double Action gondoskodott. A sikert jelképezi, hogy a táncparkett minden egyes körnél csordultig telt. Az óévbúcsúztató eseményt a gelléri Csemadok
rendezte. Magánszemélyek felajánlása által 38 tomboladíj
várt gazdára. Az éjféli húzás fődíját egy helyi lakos, Kiss Károly nyerte. A nyereménye pedig a helyi szövetkezet felajánlásának köszönhetően egy 25 kg-os kismalac volt. A szilveszteri bál reggel hat óráig tartott.
pint

Óévbúcsúztató

ár szinte hagyomány ebben a kisközségben, hogy
évről évre a helyi kultúrházban búcsúztatják az óévet a falu szórakozni vágyó lakosai. Ez most sem volt
másképp.
Bár az előző évekhez képest kevesebb létszámmal képviseltették magukat, ennek ellenére egy hangulatos és díjakban gazdag szilveszteri bálon vettek rész azok, akik úgy
döntöttek, Szilason köszöntik a 2013-as évet. A zenéről a Domino együttes gondoskodott. A szilveszteri menüsort a lakszakállasi Donna étterem biztosította. A szilveszteri jókedv
egyik kiemelkedő része volt az éjféli tombolahúzás, melynek
fődíját, egy újévi malacot a szilasi Rákócza Péter tudhatta
magáénak. A tombolán kívül még a belépőjegyeket is sorsolták. A perbetei Benda Kálmán egy félpanziós kétszemélyes utalványt nyert a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe. A
további „díjesőben” szerepelt még többfajta ajándékcsomag,
gyorsforraló, kétszemélyes vacsora, pohárkészlet, kristály. A
szilveszteri dínom-dánom reggel fél ötig tartott.
-pintFotó: Szukola István

M

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gombnyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, korszerűbb, biztonságosabb és persze sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail: coffeup@stonline.sk
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Az Üzletsor utcában átadott bérlakás építését az
Állami Lakásfejlesztési Alap
415 550 euróval, az építésügyi és vidékfejlesztési minisztérium 178 090 euróval
támogatta. A technikai infrastruktúra kiépítésére a
község költségvetéséből 70
000 eurót különítettek el. A
bérlakások építését 2011 júliusában kezdték el és 17 hónapig tartott.
Az ünnepélyes átadáson
megjelent Klára Maťová, a
kerületi építésügyi hivatal
képviselője, valamint az Állami Lakásfejlesztési Alap
komáromi képviselői, akik
nagyra értékelték a község
vezetőségének céltudatos
munkáját és meggyőződésüket fejezték ki, hogy az átadott új bérlakások hozzájárulnak a községben élők minőségibb lakhatásához.
Haris József polgármester
ünnepi beszédében elmondta: a régió legnagyobb
községének önkormányzata
egyik legfontosabb feladatának tekinti a szociális,
egészségügyi, kulturális és
technikai infrastruktúra biztosítását. Ennek érdekében
öt évre (2009-2013) szóló lakásfejlesztési programot dolgoztak ki. Az újabb átadott
bérlakással összesen 65 la-

kás épült a községben. A
beérkezett lakossági kérvények alapján úgy tűnik, a jövőre átadásra kerülő bérlakásokkal egy időre ki tudják
elégíteni az igényeket, ezért
szüneteltetni fogják az állami támogatás kérvényezését.
Az ünnepei beszédet követően a lakóknak kiosztották a kulcsokat, majd a jelenlévők megtekintették az új
bérlakásokat.
Fokozatosan fejlődik az
egyéni lakásépítés is Naszvadon, ahol az elmúlt években huszonegy családi házat kollaudáltak és negyven-

hatra adtak ki építkezési engedélyt. Az önkormányzat
továbbra is lehetőséget kínál
azoknak, akik családi házakat szeretnének építeni. A
tervek szerint a Gesztenyefa
soron alakítanának ki szabad telkeket, mivel ez az
utca közművesített, csak az
egyik fele van beépítve, a
másik oldalon 60 házhelyet
tudnának biztosítani. A bérlakások és az építkezési telkek felkínálásával a község
önkormányzata abban bízik,
hogy a községben maradnak a ﬁatalok.
(miriák)
KH felvételei

A tudás versenye
Régió
dén hetedik alkalommal rendezték meg
a TUDOK magyarországi diákverseny
szlovákiai fordulóját a dunaszerdahelyi
vámbéry Ármin Alapiskolában. Több mint
harminc diák munkája mérettetett meg.

I

Idén három némileg összevont szekcióba
osztották a munkákat: a legnépszerűbb a biológia-környezetvédelem, valamint a helytörténet-művészettörténet-történelem volt. De
az orvostudomány területére is érkeztek
munkák.
Az Orvostudomány-Pszichológia kategóriájában 11 szerző 8 munkája versengett. Meglehetősen széles körből választottak maguknak témát a diákok, hiszen a tej nélküli életről, a gyerekvállalás kríziséről és a média
hatásáról is készült egy-egy munka.
A Történelem-Néprajz „futamban” nyolc
dolgozatot hallhatott a nagyérdemű, a témákat tekintve csakugyan sokszínű volt a választék: a majákról, a II. világháború idején a

Felvidékre érkező lengyel menekültekről, de
a születés és halál kettőséről is készítettek
egy-egy munkát a diákok.
A Természettudományok szekciójában prezentálták a legtöbb, szám szerint tizenegy
dolgozatot, egyet pedig versenyen kívül.
Ezek között akadt, amelyben a Kis-Duna vízminőségét vizsgálták, egy másikban a csenkei sztyepp növény- és állatvilágát.
Az egyes kategóriák és helyezéseik:
Orvostudomány-Pszichológia
1. Fekete Viktor (II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta) – Agresszív képernyőbámulók
Különdíj: Križalkovič Zsuzsanna (Selye János Gimnázium, Komárom) – Stresszelmélet
Történelem-Néprajz
2. Rancsó Dorottya (Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény) – Az azsúr kézimunka története
Természettudományok
2. Molnár Viktória (Selye János Gimnázium, Komárom) – Napfoltok vizsgálata
(miriák)

A Samsung képviseletével sikerült olyan
kompromisszumot kötni, hogy a lámpák cseréjét a cég saját költségeire elvégzi, és a
község a modern lámpák alacsonyabb fogyasztásából származó megtakarításból ezt
néhány év alatt visszaﬁzeti. Az új, LED világítótestek fogyasztása a jelenlegieknek kb.
15-20%-a lesz, ami évente 10 ezer euró megtakarítást jelent még akkor is, ha egész éjjel
világítanak majd. Ennek köszönhetően nemcsak az összes lámpát (160 db) lehet lecserélni, de 3 km elöregedett villanyvezeték és
mindhárom elosztószekrény cseréje is belefér a költségekbe. Az előzetes számítások
szerint a beruházást hat-nyolc év alatt tudja
a község visszaﬁzetni úgy, hogy ugyanannyit
ﬁzet havonta a közvilágításért, mint eddig.
Ezen kívül az égőkre 10, a lámpatestekre 15
év garanciát ad a gyártó, így a karbantartásra
kiadott 2 000 euró is megtakarítható.

A testületi ülésen részt vettek a magyarországi Tungsram cég képviselői is, akik bemutatták a cég által forgalmazott LED-technológiás köztéri lámpákat. Mivel a projektet
csak most indítják, konkrét ajánlatot nem
tudtak adni.
A képviselők megvitatták a két ajánlatot, és
úgy döntöttek, hogy a Samsunggal folytatódjon tovább az együttműködés, mivel az
adatok ismeretében a közvilágítás felújítása
sürgős feladat.
A képviselők meghallgatták a nagyszombati Innovia s.r.o. képviselőjének beszámolóját a bérház építésének lehetőségéről. Az
eddiginél előnyösebb feltételek mellett új
szociális bérházak építését vállalnák,
amennyiben erre igény lenne. A képviselők
a 12 lakást túl soknak ítélték meg, mivel valószínűleg ennyi igénylő nem lenne a faluban, ezért a cég képviselői erre vállalták,
hogy kisebb, 4 lakásból álló bérház terveit is
elkészítik és elküldik a hivatalba. Addig a hivatal felméri az igénylők számát.
Az előző ülésen a képviselők és a polgármester pénzbeli felajánlást tettek a nyugdíjasnap költségeinek ﬁnanszírozására, végül
is a támogatóknak köszönhetően a felajánlott
összegből megmaradt 300 euró, a polgármester olyan javaslattal állt elő, hogy az öszszegből két közlekedési tükröt helyezzenek
ki a főút nehezen belátható pontjain – egyet
a tűzoltószertár mellé, egyet pedig a benzinkút melletti kereszteződéshez.
A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
(miriák)

Szilveszteri mulatság
Lakszakállas
tavalyi szilveszteri mulatság volt sorrendben
a harmadik, amit az óév
utolsó napján tartottak a
helyi kultúrházban, s melyet a NyugiLAK nyugdíjasklub rendezett. Az egyébként nagyon agilis szervezet részéről egyértelmű
volt, hogy ismét együtt búcsúztatják az óévet.

A

a talpalávalóról a keszegfalvai Gold zenekar gondoskodott, akik mindent megtettek
annak érdekében, hogy az
élőzene hatására egy láb se
maradjon izomláz nélkül 2013
első napján. Az eseményen
részt vettek a komáromfüssi
„Egyszer élünk” nyugdíjasklub tagjai és a nagymegyeri

időskorúak is. Éjfélkor a tombolahúzásnál a a fődíjat, ami
egy újévi malac volt, egy helyi lakos, ifj. Szűcs Károly
nyerte. A hangulat olyan igazi
„lakias” volt, mindenki jól
érezte magát, hisz a szilveszteri „dáridó” reggel hat
óráig tartott.
-pintFotó: Kovács Kálmán

Már jóval az esemény előtt
elkezdték a felkészülést, egy
még a tavalyinál is szervezettebb, hangulatosabb szilveszteri mulatságra. Nos,
hogy jól felkészültek, arra a
160 jegy eladása az egyik bizonyíték. Rengeteg tombola
várta a mulatni és a nyerni
vágyókat. A jó hangulatról és



Csallóközi táj – fotómaraton

Hajnali látkép

Lakszakállas
fotómaratonra sok értékes kép érkezett. Természetesen akadtak gyengébb, nem igazan értékelhető
felvételek is, de szerencsére jóval több volt az az alkotás, ami azt mutatja: a fotográﬁa újra reneszánszát éli.

A

A kiállításon szereplő képek egyes alkotói érezhetően látnak
és észreveszik, azt amit a szülőföldünk természeti szépségei
nyújtanak számunkra az egész év folyamán. És ami még ennél is fontosabb, hogy mindezt a fotóik vissza is tudják adni a
nézők számára. Maradandó természetfotót alkotni nem egyszerű. Meg kell tanulni türelmesnek és alázatosnak lenni a természettel szemben. A fotográﬁa egy szubjektív műfaj, éppen
ezért mindenki másképp látja a maga kedvenc képi világát.
A verseny három kategóriában zajlott. Az első csoportot a
diákok képezték. Itt hárman kapcsolódtak be a megmérettetésbe. Öllös Karolina a Részvételért és a Gútán a malomnál
című képeivel nevezett. Szép Boglárka Tavaszi képei, az
Éled a természet, és a Feltámad a szél kompozíciói arattak
sikert. Tóth Júlia Anna pedig a Nyertes, az Eső után, a Vénasszonyok nyarán, és a Téli táj című alkotásaival vett részt a
versenyben. Az ifjúsági kategóriába szintén hárman kapcsolódtak be. Itt évszakok szerint a nyertesek: Tavaszi forduló
nyertese: Tarczy Máté - A tavasz első virága. A nyári forduló
nyertese: Fitos Denisza - Zsemlékes. Az őszi forduló nyertese: Balogh László - Hull az elsárgult levél. A téli forduló nyertese: Tarczy Máté - Hópehely. A felnőttek kategóriájába 12en neveztek, többen, mint az évszakok száma. A tavaszi forduló nyertese: Fitos Róbert - A vízipók birodalma. A nyári forduló nyertese: Nagy Judit - Kalászok. Az őszi forduló nyertese: László Tamás - Csónak. A téli forduló nyertese: Bajcsi
Barnabás - A Páskom télen. A közönségdíjat Virágh Mária
nyerte Hajnali látkép című képével.
pint

Olvasói levél

Kedves DELTA szerkesztősége!

Értesítés
A cukorbetegek komáromi alapszervezete – DiaKom Komárno értesíti az alapszervezet tagjait, hogy 2013. január 10-én választásokkal egybekötött évzáró taggyűlést tart –
14.00 órai kezdettel a Kossuth téri Nyugdíjasok Klubja termében, melyre szeretettel várjuk az alapszervezet tagjait és minden cukorbeteget. Kérem szíveskedjenek magukkal
hozni tagsági igazolványukat is.
Priska Rigóová elnök, ZO DiaKom Komárno

Én egy kórházi dolgozó vagyok, aki a meghitt ünnepeket
szolgálatban töltötte. Ezúton pár szóval megköszönném a
marcelházi református szeretetszolgálat kedves tagjainak,
hogy szeretettel és énekekkel próbálták vidítani és enyhíteni
betegeink fájdalmát, akik sajnos a karácsonyi ünnepeket
nem tölthették szeretteik között. Köszönöm magam és betegeink nevében, hogy kellemes pillanatokkal örvendeztettek
meg bennünket.
Erika

DELTA

AKTUÁLIS

Ünnepi jótékonykodás Ügyességi verseny
általános iskolásoknak

Komárom
hogy a mondás is tartja: „Jobb
adni, mint kapni!”. Egy osztrák érdekeltségű magánvállalkozó (KK Kaffee Haus) ebben az évben is hű maradt
önmagához: ismét meglátogatta a karácsonyi
ünnepek előtt a komáromi Speciális
Magyar
Tannyelvű Alapiskolát, és a ﬁnom édességek
mellé
megajándékozta az iskola
futballcsapatát,
teljes felszerelést adott át a
gyerekeknek.

A

Az 1953-ban alakult iskolát jelenleg
131 tanuló látogatja, 16

osztályban. „Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a tanév folyamán számtalan
izgalmas rendezvény valósult meg iskolánkban. Hogy csak egy párat megemlítsek: előadásokat és kézműves foglalkozásokat tartottunk, kirándultunk és íjászbemutatót is szerveztünk. Az egész éves
program részeként a táncos lábú ﬁúk és lányok több héten keresztül magyar népi táncot tanultak be, amit a záróünnepségen
mutattak be a közönségnek. A pályázat
célja a magyarságtudatunk erősítése. Az
egész éves program teljesítette ezt a célt,
tanulóink számtalan emléket őriznek a foglalkozásokról, és mindannyian gazdagodtunk általa” - mondta Nagy Beáta igazgatónő.
Legfőbb céljuk továbbra is az marad,
hogy a tanulók őrizzék a népi szokásokat,
a tárgyak becsületét, mert minden gondolatuk, minden tervük azt célozza: hogyan lehetne a tanulókat vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé tenni.
(miriák)
Dobos Boglárka felvételei

Ógyalla

RÉGIÓ

2013. január 7.

Nagy szerelme az anyanyelve
Búcs
XIII. Katona Mihály Napok keretében
a szép számban megjelent hallgatóság találkozhatott az 1956 óta Svájcban
élő Gyimóthy Gábor költővel, műfordítóval, természettudóssal és nem utolsósorban ipari formatervezővel.

A

int motiváló erő, egy
ügyességi verseny keretében mérhették össze tudásukat az alapiskolák
nyolcadikos és kilencedikes tanulói az ógyallai
Szakközépiskolában megrendezett versenyen.

M

A régió hét alapiskolájából
összesen 33 tanuló kapcsolódott be a versenybe. Kézügyességüket és elméleti tudásukat három versenyszámban bizonyíthatták. Az első feladat pléhre való rajzolás kidolgozott
technológiai
munkamenet alapján, a második pedig kerékcsere a személyautón. A harmadik feladatban a személyautó alkatrészeit és szerszámait kellett
felismerni.

Az elért eredményekből
arra lehetett következtetni,
hogy elsősorban azok a tanulók jelentkeztek a versenybe, akiket érdekel az autószerelés-javítás. A végső
sorrendet az elért időeredményeik alapján hirdették ki.
A legjobbak tárgyi jutalomban
részesültek.
Az ógyallai Szakközépiskola 1961 óta képez szakembereket, főleg a mezőgazdaság számára. Jelenleg a
szaktanintézetük 3 éves tanszak, 4 éves tanulmányi szak
és kétéves felépítményi tanulmányi szak oktatását biztosítja. A 2012/2013-as iskolaévben 8 osztályban 131 a
tanulók száma.
(miriák)
Az iskola felvétele

világutazó örömzene Orosz zoltán harmonikaművésszel

Megtudtuk, beszél németül, angolul, olaszul, franciául, és jó ismerője a latin, a spanyol és az orosz nyelvnek is. Ő fordította
magyarra a Max und Moritz című gyermekkönyvet. De a nagy szerelem: az az anyanyelve – a magyar.
Gyimóthy úr évente három-négy alkalommal jön haza és fájdalommal tapasztalja,
hogy a magyar nyelv egyre romlik, silányodik. Ezért elhatározta, hogy „nyelvőrző hadjáratot” indít és ennek egyik állomása volt
Búcs, ahol a költő verseit adták elő az alapiskola tanulói.
A száraz életrajzi adatok helyett szólaltassuk most meg a költőt magát, mi is vezette el
őt a versíráshoz: „Noha kevés tehetségem
van az idegen nyelvekhez; tanulni, helyesebben tudni, szerettem volna egy egész
csomót. Még Magyarországon tanultam latint, oroszt és spanyolt. Később tanultam angolt, franciát, olaszt és japánt, de a sors
ﬁntoraként, az egyetlen nyelv,
amelyben elértem az anyanyelvi szintet majdnem megközelítő tudást, a német
lett. A nyelvekkel való foglalkozás
eredménye,
hogy beleszerettem a
saját anyanyelvembe és
elkezdtem verseket írni”.
Első verseskötetét
1999-ben Tillárom-versek címmel adta ki. Azt
követte egy madarakról
szóló verseskötet, majd három magyar nyelvű szójáték-

vers gyűjtemény és egy német-angolfrancia-nyelvű. Továbbá megjelent két gyerekeknek szóló könyve, a Találós-madármozaik és A kacsalábon forgó vár. Fordításai
közül kiemelkedik Busch Wilhelm híres gyermek-elbeszélése, a Max és Móricz magyar
nyelvre való nagyszerű átültetése, melynek
érdekessége, hogy kétnyelvűen adatta ki.
Nyelvünk romlásának előidézőjét vizsgálva több okot is feltárt. Régi elégtelenség
az angol szavak indokolatlan használata,
ami a számítógép térhódításával még fokozottabban terjed. A link helyett mondhatnánk
magyarul, hogy címsor. Vagy miért jobb a
spray, mint a permet? A stroke helyett miért
nem mondjuk régi szavainkkal, hogy szélütés, agyvérzés, gutaütés vagy szélhűdés.
Ezek legalább mindenki számára érthetőek
lennének. Rosszabb a helyzet, ha az idegen
szavakat helytelenül alkalmazzák, írják vagy
hibásan ejtik ki. Akad, aki csak fontoskodásból, műveltsége bizonygatására használja
egyre-másra. Külön csoportba sorolta az
időnként felkapott divatkifejezéseket. Például: nem igazán, vagy így igaz. Itt is az angolra lehet visszavezetni a kútforrást. A fölöslegesen használt, nem odaillő igekötők is
zavaróak lehetnek egy nyelvész fülének. A
bealszik, vagy beájul ma már gyakran elhangzik a médiában. Továbbá nem használ
sem a közbeszédnek, sem a felnövekvő
generációnak a trágár szavak hangoztatása. Nem mindenáron magyarosítást követel a nyelvész, hanem tudatos beszédmódra sarkall.
Személyes küldetésének érzi
a magyar nyelv egyedülállóságának, szépségének és napjainkra egyre hanyatló helyességének megőrzését. Előadásait
ingyenesen tartja. Sziporkázó
elme, nem kevés humorérzékkel
megáldva.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Ezerarcú harmonika...
Karva
katolikus templomban Orosz Zoltán harmonikaművész, társával Balogh Zoltán gitárossal földrészeket és kultúrákat átívelő zenei utazásra hívta a muzsika szerelmeseit. Felvidéken elsősorban azok ismerhetik őt, akik
rendszeresen járnak zorán koncertjeire, mivel
1999 óta tagja az előadóművészt kísérő zenekarnak. A világhírű harmonikavirtuózzal a karvai fellépése előtt beszélgettünk.

A

„Első harmonikatanárom édesapám, Orosz József volt, aki négyéves koromtól foglalkozott velem.
Ez akkor kegyetlen dolognak tűnt nekem, de ma
már nagyon hálás vagyok ezekért az évekért
apámnak. Aztán nem sokkal később már zeneiskolába jártam, tizenhárom évesen pedig (korengedménnyel) felvételt nyertem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, harmonika-orgona szakra. Később 1989-ben felvettek a főiskolára; ezekben az években kerültem be egy sváb zenekarba. Ezzel az együttessel rengeteget
játszottunk, s ha ekkorra már technikailag igen magas fokon is álltam, rá kellett jönnöm, hogy a klaszszikus zenei gyakorlat nem tesz még proﬁvá más
műfajokban. Újabb kihívást jelentett tehát a külön-

böző fajta zenék stílusjegyeinek megismerése. Három egymást követő évben megnyertem az Országos Harmonikaversenyt felnőtt proﬁ kategóriában. 2000-ben együttesem megkapta a Magyar
Rádió rangos elismerését, az eMeRTon díjat, majd
stílusteremtő zenei tevékenységét 2008-ban Artisjus Díjjal ismerték el. Szingapúrtól Szibériáig a világ számos pontján koncerteztem már, és az észtországi, dániai, ﬁnn, belga, norvég, spanyol, olasz
és orosz harmonikafesztiválok után duóban Bardóczy Attila előadóművésszel a Párizsi Nemzetközi
Sanzonversenyen elnyertem a legjobb külföldi előadónak járó díjat is. Zenei munkásságom alapvetően arról szól, hogy minél szélesebb nyilvánosság
előtt ismertté tegyem a harmonika fantasztikus lehetőségeit, megannyi zenei stílusban bemutatva
mindazt az árnyaltságot, dinamikát és szenvedélyt,
ami e hangszert s megszólaltatóját jellemzi. 2010
decemberében megjelentettem legújabb zenei albumomat: Kontrasztok címmel. A CD zenei anyaga
részben folytatása az „Ezerarcú harmonika” címet
viselő legutóbbi lemeznek, azaz közismert dallamok hallhatóak harmonikán, virtuóz előadásban,
ugyanakkor számos olyan zenei irányzat is megtalálható az új hanghordozón, melyek korábban
nem szerepeltek még egyetlen lemezemen sem. A
lemez 2011 tavaszára aranylemez lett”.

A 2013-as év terveiről elmondta, szeretne minél
több helyen fellépni a Kárpát-medencében élő
magyarok lakta településeken.
A nemzetközi virtuóz igazi zenei élménnyel varázsolta el a karvai közönséget. Orosz Zoltán ezzel a felelősséggel vállalta fel azt is, hogy a köztudatban sramlihangszerként élő harmonikát és
annak sokszínűségét megismertesse a közönséggel. Ahogy el is mondta, még mindig vannak
titkai ennek a hangszernek, s egyre több zeneszerző ismeri fel a harmonikában rejlő lehetőségek sorát, s használja fel műveiben. Ha meg ezeket mind egy koncerten akarja hallani az ember,
akkor ott van Orosz Zoltán és az ő ezerarcú harmonikája.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Pozvánka
Srdečne pozývame členov Zväzu diabetikov Slovenska, ZO DiaKom Komárno, ako aj
nečlenov diabetikov na Výročnú členskú schôdzu spojenú s voľbami do Výboru ZO, dňa:
10. januára 2013. Miesto: Klub dôchodcov – Nám. Kossutha Komárno, začiatok schôdze:
o 14:00 hod.
Srdečne očakaváme účasť každého člena ZO DiaKom Komárno! Prosíme, doneste so
sebou aj členské preukazy!
Priska Rigóová, Predsedkyňa ZO DiaKom



Keszegfalván dupla fődíj volt
öbb mint 10 éve a Csemadok helyi szervezete rendezi meg Keszegfalván a szilveszteri mulatságot.

T

Fotó: Jakab Adrianna



A jó szervezés, a kellő reklám, no meg a magyarországi
Pax zenekar is közrejátszott abban, hogy a környékbeli falvakból, de még Magyarországról is voltak bulizni vágyók,
akik úgy döntöttek: ebben a faluban búcsúztatják az óévet.
A kb. 150 személyből álló báli rendezvényen a jó hangulaton
kívül az éjféli tombolahúzás csigázta a kedélyeket. Annál is
inkább, mivel ezen az eseményen két újévi malac is gazdát
talált. A Balseed s.r.o. által felajánlott állatot az aranyosi
Csonka család vehette „birtokba”, míg a másik kismalac a
szövetkezet jóvoltából a komáromi Štefánek Éva tulajdonába került. A két fődíjon kívül még 40 különböző tárgy talált gazdára.
A rendezvény támogatásából a helyi községi hivatal maximálisan kivette a részét. A keszegfalvai óévbúcsúztató
reggel hat óráig „üzemelt”.
-pint-

Jótékonykodás Gelléren
súfolásig megtelt a helyi kultúrház. Kétszáz személy
volt jelen azon a jótékonysági rendezvényen, amit a
z
helyi Csemadok alapaszervezete bonyolított le. A 468
lelket számláló kisközség egy emberként mozdult meg
és fogott össze, amikor is karácsonyi műsor kapcsán,
gyűjtést rendeztek Lukács Balázs gyógykezelésére, aki
több, mint egy éve motorbalesetet szenvedett Nagymegyeren, a Lidlnél, és azóta is éber kómában van, teljes
napi ellátásra szorul, az édesanya elveszítette a munkáját, csak az édesapja a családfenntartó.
Sopronba járnak a szülők Balázzsal kezelésekre - rehabilitációra - egy hét ára kb. 600 euróba kerül, és a gelléri lakosok most ebben segédkeztek, erre gyűjtöttek, hogy minél
többször el tudják vinni Balázst a kezelésekre. Rácz László
polgármester az első perctől kezdve segítette a helyi Csemadok munkáját. Segített intézni a szükséges engedélyt, mivel enélkül nem jöhetett volna létre ez a jótékonysági gyűjtés. Ezután vette kezdetét a műsor, melyben felléptek a gelléri óvodások, akik kis műsorral járultak hozzá az ünnepélyhez. A folytatásban három falu (Gellér, Lakszakállas és
Csicsó) ismét egyszerre álltak a nézők elé, egy nemes cél érdekében. Idejüket, energiájukat nem kímélve dolgoztak. Az
összegyűjtött összeg 1940 euró lett, amibe besegített a lakszakállasi alapiskola 278 euróval, és a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és a Gimnázium 180 euróval.
Mindig kellemes érzés tölt el bennünket, ahol egy közösség összefog a jó ügy érdekében. Erre volt példa a gelléri jótékonysági délután, ahol mindenki kivétel nélkül segíteni
akart. Kürthy Anikó főszervező végezetül elmondta, hogy nagyon hálás mindenkinek, aki segített az esemény létrehozásában, szervezésében, és természetesen az adakozásban.
-pint-, Fotó: Szukola István
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„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.”
Fájó szívvel emlékezünk január 10-én,
halálának 20. évfordulóján

Domonkos Dezsőre

„Elmentél tőlünk, de nem mentél messze,
Tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve.
Számtalan napod ajándék nekünk,
Mit együtt tölthettél boldogan velünk.
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél,
Őrizzük azt, amit mondtál és tettél.
Ettől van az, hogy szeretünk Téged,
Bárhol is vagy, nem érhet véget…”

Fájó szívvel emlékezünk január 5-én,
halálának 5. évfordulóján

Lakszakállason.

id. Major Istvánra
Emlékét örökké őrző családja.

Gyulamajoron.
Emlékét örökké őrzi szerető családja.
„Mindig itt vagy velünk,
Mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán,
Mennyire hiányzol.”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik 2012. december 29-én
elkísérték utolsó útjára a nagykeszi katolikus temetőbe az édesanyát, nagymamát,
dédmamát, ükmamát és testvért

Fájó szívvel emlékezünk
január 10-én halálának 15. évfordulóján

Jassa Margitot szül. Kiss.
Köszönjük a virágadományokat, koszorúkat és a részvétnyilvánításokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

id. Pálfy zoltánra
Csallóközaranyoson.
Szerető családja.
LELKES temetkezési vállalat, Hlavná ul. 489/199 Csicsó (a
Coop Jednota épülete). Tel.: 0917 048 236, 0948 355 789
- Nonstop! Teljes körű temetkezési szolgáltatás elérhető
áron (részletﬁzetés is lehetséges). Koszorúk, kegyeleti tárgyak árusítása. Sírkövek készítése, felújítása. Csiszolt gránitból készített vázák, keresztek, mécsestartók és egyéb
kellékek bő választéka.

„Szíve nemes volt, keze dolgos.
Élete nehéz volt. Álma legyen boldog.“
Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk
január 4-én, halálának 3. évfordulóján a feledhetetlen férjre, édesapára és nagyapára

Szabó Mihályra
Vágfüzesen.
Emlékét örökké őrző felesége, lánya Kati, lánya Jutka
élettársával Tomival, unokái Roland és Sándor barátnőjével Dianával.

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“
Fájó szívvel emlékezünk január 9-én,
halálának 5.évforduloján

POHREBNÍCTVO - NEFELEJCS - TEMETKEZÉS.
ul. Dlhá 2717, 946 03 Kolárovo (adóhivatal mellett).
Teljes körű temetkezési
szolgálat a nap 24 órájában elérhető áron. Kegyeleti tárgyak, koszorúk és
egyéb kellékek bő választéka. Tel. 0907 786 889 Kucsera Éva (nonstop).

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna, belföld,
külföld,
gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül külföldre is. Tel.: 0915 664 048.
• vennék zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.

victoryTrade zálogház: zálogba adáskor vagy aranyékszer, elektronikai cikkek felvásárlása esetén igény
szerint személyesen házhoz megyünk (Komárom +
20 km). Cím: Ferencesek utcája 5. 0915 389 405.

Szabó Tiborra
Vágfüzesen.
Emlékét örökké őrző édesanyja, nővére Kati, húga Jutka
családjával.



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. A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.

Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb
bérleti díjat ﬁzetni?
Felújított modern irodáinkat (10-60m2)
már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Komárom egyik legfrekventáltabb helyén,
a Duna rakparton, a híd alatti parkoló
mellett. Ezen kívül teljesen új, tágas
helyiségeket (70+80m2) is bérbe kínálunk, közvetlenül az utcafronttól közelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Eladó hordozható sörcsapoló, két fejes és pohármosóval. 0905 687 795.
• Sürgősen pénzre van
szüksége? Ne habozzon!
Igényeljen most gyorskölcsönt. Miért érdemes minket
választania? Mert 3 pénzintézet ajánlatai közül keressük meg az Önnek legmegfelelőbbet. Hívjon vagy fáradjon be irodánkba. Cím:
Župná 14, Komárom (Allianz
épületében), 1 em. 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.
Új JS-Servis, Gútai sor 6,
Komárom. Televíziók, rádiók, videók, gramofonok,
DVD-k, Sat-vevők gyors
és szakszerű javítása.
Tel.: 0904 310 333. Hívható 8.00-20.00 óráig.
• Kétszobás lakásban 1
szoba kiadó. Tel.: 0915 455
961.
• Nagyobb mennyiségű ostyák eladók, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 455 961.
• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Gyorskölcsön mindenkinek. Tel.: 0917 637 302.
• MF70 kaszálógépet vásárolnék. Tel.: 0905 265 235.
• Nové úvery pre živnostníkov. Tel.: 0944 393 580.
• Eladó szoba-konyhás földszinti lakás régi állapotban,
VII-es lakótelepen, spájzzal
és nagy pincével, ár: 17.000
€. Tel.: 035/7726 687, 0915
383 951.
• Hízók eladók Csallóközaranyoson. Tel.: 035/7782
378.
• Cukrásznőt keresek. Hľadám cukrárku. Tel.: 0905
605 345.
• Angol, német, matematika
korrepetálást vállalunk elér-
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2012. január 7.
Első fotóm

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a nyolcvanadik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Január 4-én ünnepelte 80. születésnapját

Susik Gizella
Fotó: Böröczky József



Csillag Eugénia
Gúta
(2900/45)
hető áron. Akár minden más
tantárgyra kiterjedő felzárkóztatás is. Tel.: 0905 329
871, 0036 30268 9651.
• Csempézést, kőművesmunkát vállalunk. Tel.: 0944
367 318.
• Predám RD v Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• Kiadó garzon a Duna-rakparton, 170 €. Tel.: 0905 926
778.
• Munkát keresek D kategóriás jogosítvánnyal. Tel.:
+421905 821 781.
• Darált, édes fűszerpaprika
eladó nagyobb mennyiségben. Tel.: 0915 358 228.
• Eladó TV, asztal gurulós
barna színű. Tel.: 0915 470
806, ár 20 €.
• Hľadám prácu ako vodič.
Tel.: 0904 939 858. Sofőrállást keresek.
• Kiadó másfél szobás berendezett lakás Ógyallán.
Tel.: 0902 841 761.
• Keszegfalván eladó családi
ház, kedvezményes áron – 2
családnak. Tel.: 0905 793
176.
• Gyógyuljon reikivel. Tel.:
0905 793 176.
• Könyvek eladók! Tel.: 0917
666 782.
• Kimagasló kereseti lehetőség. Érdekel? Hívj fel.: 0903
783 477.
• Predám Nokia Lumia 610,
cena 145 €. Tel.: 0948 501
466 – nový.
• Eladó pucolt dió, jó minőség, ár 6 €. Tel.: 0944 066
561.
• Eladók hízók, élve, hasítva.
Tel.: 0908 133 315.
• Eladók Őrsújfalun 30 á
gyümölcsös, alápincézett,
34 m2-es épülettel. Tel.: 0905
979 492.
• Eladó Renault Clio 1500
cm3, DCi, gy.év: 2002, garázsolt, jó állapotban. Tel. 0908
442 691.
Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Tel.:
0919 079 983.

Rafael Fábián
Keszegfalva – Bálvány
(3300/49)

Macejková Katarína zoé
Gúta
(4000/52)

úJSzüLÖTTEK:
Keszan Roland (Naszvad); Gáspár Samuel (Kamocsa);
Polák Filip (Komárom); Hegedűs Roland (Szentpéter);
Blahovič Áron (Bátorkeszi); Marinčič Áron (Megyercs);
Tóth Erika (Madar); Bilicová Viktória (Andód); Kolompár
Leonard (Érsekújvár); Mišečková Ivon (Gúta); Utto Daniel
(Komárom); Stojka Ricardo (Komárom); Petrók Jacob (Komárom); Kovácsová Rita Kamilla (Komárom); Marin
Ochoa Emma (Nemesócsa); Lakatoš Sebastián (Muzsla);
Rigó Marcus (Komárom); Brinzik Ágota (Gadóc); Macejková Katarína Zoé (Gúta); Csillag Eugénia (Muzsla); 2013:
Kybáková Jasmína (Semerovo); Šafranko Krištof (Tardoskedd); Rafael Fabian (Bálvány); Pagáčová Tamara (Vieska
nad Žitavou); Mitalčáková Karolína (Veľký Krtíš); Šrámka
Sebastián Gabriel (Marcelháza); Hamranová Zara (Dulovce)
ELHUNyTAK:
Gondová Anna (79) Komárom; Hegedüš Jozef (76) Dulovce; Bunda Peter (32) Komárom; Brúderová Mária (71)
Bátorkeszi; Garai Imrich (78) Komárom; Pécs Jozef (82)
Komárom; Borsová Helena (56) Komárom; id. Bugyi Ernest (71) Komárom; Kmeťová Miroslava (91) Komárom;
Jassa Margit (79) Nagykeszi; Molnár Andor (73) Komárom;
Zolnai Juraj (81) Gúta; Bohony József (84) Keszegfalva;
Birčák Ján (76) Komárom; Szokolová Jozefína (70) Komárom; Gábor Dezider (85) Komárom; Nagyová Gizela
(80) Izsa; Kopjáková Mária (82) Komárom-Harcsás
HÁzASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ján Szkokan (Érsekújvár) és Severná Kristína (Komárom)

Ekelen.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt és hosszú,
boldog életet kívánnak erőben, egészségben: ﬁai,
menyei, unokái és dédunokái.

Január 3-án ünnepelte
72. születésnapját

özv. Paksi Anna
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, jó erőt, egészséget
és hosszú boldog életet kíván:
lánya, ﬁai, menye, veje, unokái
és dédunokája.

Január 10-én ünnepli 6. születésnapját

Motajcsek Flóra
Ekelen.
Sok-sok puszival köszönti őt:
anya, apa,
kishúga Fanni,
a nagyszülők,
keresztszülők,
nagybátyja és a dédije,
valamint az egész
rokonság.

Január 4-én ünnepelte
50. születésnapját

Gubien János
Nemesócsán.
Köszöntik őt: felesége,
lánya vőlegényével, ﬁa,
keresztgyermekei
és az egész rokonság.

Köszönet
Szeretnénk
megköszönni
mindazoknak, akik december 22én Gelléren a Csemadok által
megrendezett jótékonysági műsoron részt vettek és adományaikkal segítenek Lukács Balázs
gyógykezelésében. Külön köszönet Kürthy Anikónak, aki
megszervezte a színvonalas műsort. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni a gelléri polgármester
úrnak és a község képviselőinek, akik lehetővé tették
Balázs egyszeri gyógykezelését Sopronba, valamint
köszönet a lakszakállasi alapiskolának, az óvodásoknak, az est szereplőinek, a gelléri tiszteletes úrnak
és a református gyülekezetnek Gelléren és Bogyán, a
volt osztálytársaknak, jó barátoknak, akik rendszeres
látogatásukkal hozzájárulnak Balázs gyógyulásához.
Balázs nevében tisztelettel:
a lakszakállasi mamája, Gellérről szülei és mamája.

„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“

Január 6-án ünnepelte 9. születésnapját

Blaškovič Barbara.
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik:
anya, apa és az egész család.

Proﬁ Credit Vaše peniaze. Ne
várjon, kölcsönözzön most!
Tany, Nemesócsa, Csicsó, Komáromfüss, Gellér, Bogya, Lakszakállas. www.proﬁcredit.sk.
Pracujem ako viazaný ﬁnančný
agent pre spoločnosť Proﬁ Credit Slovakia s.r.o. Tel.: 0918 727
431, 0948 773 006.

Elfogyott a pénze
az Új évre?
Hívjon
és mi segítünk!
Tel.: 0919 179 983.

Azonnali
hitelelbírálás.



DELTA

AKTUÁLNE - INZERCIA

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 

www.autoskolaelan.sk
Prihlásenie na nový kurz osobne každý
utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. Študenti,
035/7726 999 maturanti,
17 roční

0905 489 059

350
Výcvik vodičov
na skupinu „B“

eur

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Policajtom pomáha
na Slovensku približne 700 psov
inančné náklady na jedného služobného psa sa pohybujú okolo 800 eur
na jeden rok.
V službách polície je v súčasnosti približne 700 psov. Policajný zbor ich využíva
pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch, a to klasickej a špecializovanej kynológii.

F

V špecializovanej kynológii pomáha policajtom približne 150 psov. Tá zastrešuje a
koordinuje výcvik psov špeciálne cvičených
na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok, teda prírodných a syntetických
drog, ďalej výbušnín a výbušných systémov,
strelných zbraní a streliva, tabaku a tabakových výrobkov a eurobankoviek. Ďalej sa
venuje psom vycvičených na záchranárske
práce, ako je vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb a
psom vycvičených na vyhľadávanie mŕtvol
na zemi, pod zemou a pod vodou. Zvyšné
psy spadajú pod klasickú kynológiu, ktorá je
orientovaná na hliadkovú službu, obchô-

dzkovú službu a udržiavanie verejného poriadku.
Polícia využíva všestranné služobné psy
vycvičené na klasické obranné a pachové
práce, ako je obrana psovoda, blokovanie
výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov, na vypracovanie pachových stôp
páchateľov trestných činov. Ďalej na vyhľadávanie predmetov a vecí súvisiacich s
trestnou činnosťou. Súčasťou tejto oblasti
sú aj špeciálne pachové práce, napríklad
vyhľadávanie vystrelených nábojníc, či
predmetov, ktoré páchatelia stratili alebo
odhodili.
Polícia sa nebráni využívať pri práci aj psy
iného plemena, ako je nemecký ovčiak. „Samozrejme, nebránime sa psom iných plemien, dokonca ani krížencom. Dôležité je,
aby mali vhodné povahové vlastnosti a
dobre pracovali,“ uviedla Baloghová Denisa.
Podľa jej slov využívajú nemeckých ovčiakov pre ich prirodzenú inteligenciu, ako aj
pre tradíciu chovu tohto plemena u nás.
Náklady na jedného služobného psa sa
pohybujú okolo 800 eur na jeden rok. „Ak sa
však psovi pri výkone služby stane úraz, je
potrebné vynaložiť náklady na liečbu,“ dodala policajná hovorkyňa Denisa Baloghová.
V minulosti mali podľa nej prípad, kedy unikajúci páchateľ postrelil psa. Toho sa síce
podarilo vyliečiť, no pre zdravotné následky
nemohol ďalej slúžiť a ujal sa ho psovod.
Zdroj: webnoviny

ZŠ Pohraničná Komárno:
15. januára 2013 – Labyrint predškoláka, MŠ Lodná (otvorené hodiny pre kolektívy detí v sprievode pedagogického pracovníka MŠ)
16. januára 2013 – Labyrint predškoláka, MŠ Kacza, Mieru (otvorené hodiny
pre kolektívy detí v sprievode pedagogického pracovníka MŠ)
17. januára 2013 – Sprav si svoje art tričko (Tvorivé textilné dielne, materiál
zabezpečený od 15.00 do 16.00)
30. januára 2013 – Deň prírodných vied a interaktívnych pokusov (deň otvorených dverí, prezentácia školy a foriem a metód vyučovania, začiatok o 8.00)
Kontakt: D. Michálková, 0905 212 899

Predpoveď počasia 7. 01. 2013 - 13. 01. 2013

vörös Attila
geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

v pondelok 7. 1. predpokladám v našom
regióne skôr marcové počasie ako zimu.
Polooblačno až oblačno s malou možnosťou
dažďových prehánok. Množstvo vlahy do 1
mm. Nočná teplota od + 2 do + 4 ̊C, denná
teplota od + 5 do + 7 ̊C. Čerstvý SZ vietor
do 10 - 14 m/s. (od 36 – 50 km/h.)
v utorok 8. 1. predpokladám v našom regióne slabé ochladenie, polojasno, neskôr
pribúdanie oblačnosti a miestami snehové
prehánky. Množstvo snehu do 1 cm. Nočná
teplota od - 3 do - 1 ̊C, denná teplota od
+ 2 do + 4 ̊C. Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
v stredu 9. 1. predpokladám v našom regióne znovu oteplenie, oblačno ale bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1 ̊C, cez deň
od + 5 do + 7 ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
vo štvrtok 10. 1. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do + 3 ̊C,
cez deň od + 4 do + 6 ̊C. Slabý Z, SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
v piatok 11. 1. predpokladám v našom regióne ešte o niečo teplejšie, vcelku veľká ob-

lačnosť a miestami
dažďové
prehánky.
Množstvo vlahy do 2 mm.
Nočná teplota od + 1 do
+ 3 ̊C, denná teplota od
+ 6 do + 8 ̊C. Mierny Z vietor do 6 - 10 m/s. ( od 22 – 36 km/h.)
v sobotu 12. 1. predpokladám v našom
regióne o niečo chladnejšie, oblačno až
zamračené, len miestami dažďové prehánky. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná teplota od - 2 do 0 ̊C, denná teplota od + 4 do
+ 6 ̊C. Mierny Z, SZ vietor do 6 - 10 m/s.
(od 22 – 36 km/h.)
v nedeľu 13. 1. predpokladám v našom
regióne všetko, len nie zimné počasie. Oblačno, časom až zamračené a možnosť dažďových prehánok. Množstvo vlahy do 1 mm.
Nočná teplota od 0 do + 2 ̊C, cez deň od
+ 4 do + 6 ̊C. Slabý, popoludní až mierny
SZ vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.), pri
ktorom sa bude ochladzovať.
V nasledujúcom týždni očakávam o niečo
chladnejšie, ale nie zimné počasie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo


Revolúcia v zákonoch: Pozrite si, ako sa vás dotknú zmeny
7. januára 2013.

ielen pre dohodárov platia od 1. januára
2013 nové pravidlá. zvýšenie daní a odvodov postihne aj živnostníkov a podnikateľov.
zároveň je tu aj najvyšší čas rozhodnúť sa, či
budete v druhom pilieri, alebo nie.

N

Dohodári - Od 1. januára 2013 im vzniká povinné
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a
poistenie v nezamestnanosti, resp. len povinné dôchodkové poistenie. Preto zamestnávateľ musí dodatočne prihlásiť takýchto zamestnancov - dohodárov do registra poistencov najneskôr do 31. januára 2013. Táto lehota neplatí pre dohody, ktoré
vzniknú po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch
zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v klasickej lehote pred vznikom povinného poistenia,
najneskôr pred začatím výkonu činnosti. V Zákonníku práce sa aj naďalej zachovajú všetky tri formy
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: - dohody o vykonaní práce, - dohody
o brigádnickej práci študentov, - dohody o pracovnej činnosti.
Dohody o brigádnickej práci študentov - Po
novom bude môcť mať takúto dohodu žiak strednej
školy, alebo študent denného štúdia na vysokej
škole, ktorý nedovŕšil 26 rokov. Prácu na základe
takejto dohody možno vykonávať najneskôr do
konca kalendárneho roka, v ktorom študent dovŕši
26 rokov. Odvody: zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%.
Odvody stredoškolákov - Nové odvody z dohôd sa nebudú týkať žiakov strednej školy do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov
veku, za podmienky, že mesačný príjem na dohodu
u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66
eur. Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013
zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné
poistenie. Odvody: zamestnanec 0%, zamestnávateľ 1,05%.
Predčasný starobný dôchodok a dohoda Pri práci na dohodu v akejkoľvek forme už bude poistenec povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu,
zanikne nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku. Musí sa preto rozhodnúť, či chce naďalej poberať predčasný starobný dôchodok, alebo
pracovať na dohodu. Odvody: zamestnanec 4%,
zamestnávateľ 19,80 %. Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom: zamestnanec 11%, zamestnávateľ 32,80%. Ostatní dohodári s pravidelným príjmom: zamestnanec 13,4%, zamestnávateľ 35,20%
Nezamestnaní a dohoda - Podľa nového návrhu novely zákona o službách zamestnanosti
bude môcť uchádzač o zamestnanie mesačne zarobiť 75 % zo sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 145,94 eura. Podľa pôvodného
návrhu novely zákona o službách zamestnanosti sa
mala možnosť privyrobiť si na dohodu pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce od apríla
budúceho roka zrušiť, lebo nemotivuje uchádzačov
hľadať si riadny pracovný pomer. Prax ukázala aj to,
že uchádzač o zamestnanie odpracuje viac hodín,
ako mu umožňuje dohoda mimo pracovného pomeru.
Živnostníci - Od nového roka čaká živnostníkov
na Slovensku množstvo zmien, ktoré budú znamenať najmä zvýšenie nákladov na dane a odvody. Okrem iného sa v rámci Zákona o dani z príjmov zavádza limit na výšku paušálnych výdavkov
v sume 5040 eur ročne. Pri výpočte paušálnych výdavkov sa bude postupovať obdobným spôsobom
ako za rok 2012 s tým rozdielom, že výška daňových výdavkov vypočítaná týmto spôsobom bude
limitovaná sumou 420 eur mesačne. Aj pre rok
2013 by malo platiť, že v sumách paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky SZČO

AKTUÁLNE

okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré
je SZČO povinná platiť v súvislosti so svojimi dosahovanými príjmami, pričom toto poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázateľnej výške. Od roku 2013 sa plánuje zrušiť aj
možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov u daňovníkov s príjmami z prenájmu. Tí si svoje výdavky budú musieť uplatňovať len vo forme preukázateľných daňových výdavkov, čiže na základe
vedenia účtovníctva respektíve daňovej evidencie. Zvyšuje sa aj tzv. minimálny vymeriavací základ SZČO na sociálne a zdravotné poistenie na
50% priemernej mzdy. Od 1.1.2013 tak SZČO budú
platiť odvody najmenej vo výške: 185,29 eur, z
toho do Sociálnej poisťovne 130,27 eur a do zdravotnej poisťovne 55,02 eur. Tento minimálny vymeriavací základ sa vzťahuje aj na dobrovoľne
poistené osoby.
zdravotné poistenie SzČO - Samostatne zárobkovo činné osoby sa o novej výške preddavku
na zdravotné poistenie, ktorý majú platiť za január
až december budúceho roka, dozvedia od svojej
zdravotnej poisťovne do konca januára budúceho
roka. Povinnosť informovať SZČO o novej sume
preddavku na rok 2013 zdravotným poisťovniam
uložila novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá
nadobudla účinnosť od 1. januára 2013. Zdravotné
poisťovne však zatiaľ nemajú informáciu o tom,
akú výšku odvodov na sociálne poistenie SZČO zaplatili v roku 2011. Ide pritom o jeden z údajov,
ktorý je potrebný pri výpočte preddavku na zdravotné odvody. Kalkulačku pre orientačný výpočet
novej výšky odvodov ponúkajú poisťovne na svojich
webstránkach.
Samoplatitelia - Vymeriavací základ samoplatiteľov, teda „dobrovoľne nezamestnaných osôb,” na
zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50%
priemernej mzdy. Pre rok 2013 to bude znamenať
minimálny vymeriavací základ 393 eur, s platnosťou už od 1.1.2013! Samoplatitelia tak budú platiť
poistné na zdravotné poistenie vo výške 14 % z 393
eur = 55,02 eur.
Maximálne vymeriavacie základy - Od 1.1.2013
sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky
fondy na sociálne poistenie a zároveň na zdravotné poistenie zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok
priemernej mzdy. Pre rok 2013 to bude znamenať
maximálny vymeriavací základ 3930 eur.
Invalidné poistenie v dôchodku - Od 1.1.2013
poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec,
ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku a poistenec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za uvedených
poistencov ani zamestnávateľ.
Nezmenené dávky - Nemocenská dávka sa vypočíta tak ako doteraz, najviac zo základu daného
ako 1,5-násobok priemernej mzdy. Dávka garančného poistenia sa aj po 1.1.2013 vypočíta najviac zo
základu daného ako 3-násobok priemernej mzdy.
Dávka v nezamestnanosti priznaná po 1.1.2013 sa
vypočíta najviac zo základu daného ako 2-násobok
priemernej mzdy.
zdravotné odvody z dividend - Od začiatku budúceho roka sa na príjmy z dividend a podielov na
zisku zvýši sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 % na 14 %. Vyplýva to z novely zákona
o zdravotnom poistení. Zdravotné odvody sa budú
od budúceho roka platiť z celej sumy dividend a podielov na zisku obchodných spoločností. Poberateľ
dividendy, resp. podielu na zisku v sume 500 eur
tak po novom na zdravotné poistenie odvedie 14 %
z tejto čiastky, čo je 70 eur. Ak by zostalo v platnosti
ustanovenie, ktoré zaviedla vláda Ivety Radičovej,
pri 500-eurovej dividende by sa 14-percentný
zdravotný odvod v budúcom roku platil len zo

sumy 107 eur, čo by predstavovalo takmer 15 eur.
Kým pri ostatných príjmoch bude maximálny
ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej
mzdy, čo je v budúcom roku 47 160 eur, pri dividendách bude osobitný maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej
mzdy na Slovensku, pre budúci rok 94 320 eur.
Suma vyplatených dividend sa pritom nebude započítavať do celkových príjmov, a preto sa nemôže
stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z
dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných
príjmov. Zdravotné odvody z dividend sa budú vyberať formou zrážky pri ich výplate. Preddavok na
poistné z dividend bude za osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, vypočítavať a odvádzať platiteľ
dividend. Tento preddavok bude splatný do dvoch
mesiacov odo dňa vyplatenia dividendy.
Druhý pilier - Druhý pilier sa už po tretíkrát v histórii otvára, a to v čase medzi 1.9.2012 až 31.1.2013.
V tomto čase môžu tí sporitelia, ktorým sa druhý pilier javí pre nich nevýhodný, z druhého piliera vystúpiť. Naopak tí poistenci, ktorí v druhom pilieri nie
sú a sú, resp. boli poistencami podľa zákona o sociálnom poistení, môžu do druhého piliera vstúpiť.
Ak niekto napr. 1. októbra 2012 z druhého piliera vystúpil, nemôže v rámci tohto istého otvorenia druhého dôchodkového piliera opätovne do neho vstúpiť.
Doteraz sa do druhého piliera vstupovalo automaticky. Vystúpiť z neho sa dalo do dvoch rokov.
Tento systém sa zmenil na dobrovoľný vstup s
možnosťou rozhodnúť sa najneskôr do 35 rokov
veku poistenca.
Od 1. 9. 2012 je pomer poistného na starobné
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie pre sporiteľov 14% : 4%. Zavádza sa
možnosť dobrovoľného príspevku sporiteľa. Takýto
dobrovoľný príspevok bude do výšky 2% zo základu dane položkou znižujúcou základ dane.
Zvyšuje sa odplata za zhodnotenie v prospech
správcovskej spoločnosti. Doterajších 5,6% z ročného zhodnotenia majetku sporiteľa sa zvyšuje na
10% z ročného zhodnotenia majetku.
PRE S.R.O. vyššIA DAň AJ ODvODy
Legislatívne úpravy budú mať od 1. januára
2013 vplyv na výrazné zníženie čistých príjmov
spoločníkov s. r. o. z podnikania. Dôvodom je
najmä zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 19 % na 23 %. Podnikatelia by sa mali pripraviť aj na zvýšenie sadzby
zdravotného poistenia z príjmov vo forme dividend zo súčasných 10 % na 14 %. Okrem toho ich
čaká aj zavedenie takzvaného osobitného vymeriavacieho základu na príjmy z dividend na účely
zdravotného poistenia v sume 120-násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov, čo na rok 2013 predstavuje sumu 94.320 eur.
PôŽIČKy šTUDENTOM A UČITEľOM
Nový fond má od januára 2013 nahradiť súčasný
Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre
začínajúcich pedagógov. Úroková sadzba pôžičiek
z nového pôžičkového fondu bude obmedzená
stropom 4,5 percenta. To znamená, že učitelia a
študenti budú mať istotu, že nech sa stane s vládou
čokoľvek, oni viac ako tento úrok platiť nebudú. Pri
žiadosti o pôžičku budú mať prednosť študenti,
ktorí poberajú sociálne štipendium alebo dávky v
hmotnej núdzi. Až po nich nasledujú študenti s lepšími študijnými výsledkami. Pri udeľovaní pôžičiek
budú mať zároveň prednosť denní študenti pred externými. O pôžičku pre pedagógov môžu žiadať
pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a
doktorandi. Pri pedagógoch budú mať prednosť
začínajúci učitelia.
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Programajánló
ÉSzAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiai Képzőművészek Társaságának tagsági
kiállítása február 1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki régészeti kiállítás március 1-ig tekinthető meg.
Limes Galéria:
Az idén 60 esztendős Dolán György jubileumi kiállítása
és az ahhoz készült szép katalógus január 31-ig tekinthető meg.

Az iPad és az érintőképernyő
Filmek: 2001: Űrodüsszeia (1968), Különvélemény (2002)
Ugyan az űrhajózás ma még korántsem olyan hétköznapi
jelenség,
ahogy azt a 2001ben játszódó sci-ﬁ
bemutatja, az űrhajón egy furcsa táblagépen (Newspadnek hívták) olvasott napilapok egy több évtizeddel későbbi technológiát
vetítettek előre. Nagyjából hasonlóan kinéző
hordozható számítógépeket vittek magukkal
az űrhajósok a régi Star Trek-ﬁlmekben (itt
Paddnek – personal access display device,
vagyis személyes hozzáférésű kijelző készülék – hívták őket) is, ám az érintőképernyők
megjelenítését a leglátványosabban a Különvélemény produkálta. A jelenet, melyben Tom
Cruise egy monitorszerű fal előtt a kezével
dobálja az ikonokat, bizonyára sok fejlesztőmérnöknek adott ihletet.

Testszkenner
Film: Total Recall – Az emlékmás (1990)
Aki látta az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült legendás sci-ﬁt, az biztosan
nem felejtette el a jelenetet, amikor az osztrák
óriás törülközővel a fején belép egy folyosóra,
amit kívülről biztonsági személyzet ellenőriz,
akik egy szkenneren keresztül gyakorlatilag
csontvázként látják őt, és azonnal feltűnik nekik a nála lévő pisztoly, ezért beindul a riasztó.
A technológia elterjedésére nem kellett 2084ig várnunk. Ma már gyakorlatilag a reptéri ru-

tinműveletek közé sorolható ez a biztonsági intézkedés.

Skype
Filmek: Aliens – A bolygó neve: Halál
(1986), Total Recall – Az emlékmás (1990),
Vissza a jövőbe II. (1989)
Sigourney Weaver egy távoli jövő űrbázisán csevegett a Weyland-Yutani társaságot
képviselő Burke-kel. A legemlékezetesebb talán mégis az volt, amikor a 2015-ben játszódó
Vissza a jövőben II.-ben az idős Marty McFlyt
a főnöke egy videokonferencia-hívás formájában rúgja ki. A jelenet a skype-technológia
megjósolásán túl még egy újítást tartalmazott: a tévé, amivel a videofonolást lebonyolította, alkalmas volt az osztott képernyőre, így
párhuzamosan több adást is lehetett rajta ézni.

A realityk térnyerése
Filmek: Truman Show (1998)
1998-ban jött Jim
Carrey és a Truman
Show, ami tökéletesen
mutatta be, hogy a nézők mennyire imádják
meglesni mások mindennapi és nem mindennapi életét. Nem sokkal ezután megérkezett a tévécsatornákra a Big Brother, a Survivor és a Való Világ, és a realityk listáját a végtelenségig folytathatnánk. Egyelőre embert
még nem ölnek a tévében, és reméljük, az
1987-es Schwarzi-mozi ezen része a jövőben
is csak fantázia marad.

Humor

NYERTESÜNK
A karácsonyi keresztrejtvényünk nyertese
Tinák zsuzsanna Perbetéről.
Gratulálunk! Nyereménye fél éves DELTA előﬁzetés!

Egy ﬁckót telefonon felhívja
az orvosa:
- Uram, tegnap megkaptuk
a tesztek eredményét. Sajnos
van egy rossz és egy még
rosszabb hírem.
- Mi a rossz hír?
- Önnek halálos betegsége
van, maximum 24 órája van
hátra.
- Úristen, és mi az, ami ennél is rosszabb hír?
- Tegnap elfelejtettem
szólni.

☺ ☺ ☺
Szilikonmellű bombanő áll a
Balatonban. Egy csónakázó
férﬁ nézi, nézi, majd mivel ismerkedni akar, megkérdezi tőle:
- Meg tudná mondani, hány
fokos a víz?
- Uram! Engem már sokszor néztek utcalánynak, de
hőmérőnek még soha...
☺ ☺ ☺
- Miért visz a víziló a szájában vizet a tó egyik sarkából a
másikba?

- ???
- Fészket rak!
☺ ☺ ☺
Tiger Woods felesége elmegy az orvosához, aki közli
vele a hírt: terhes.
Mivel nem akartak gyereket, ő egyből felhívja a férjét:
- Tiger, szörnyű dolog történt! Terhes vagyok!
A vonal túlsó végén ijedt
csend, majd bátortalanul:
- Úristen, ez szörnyű! De kivel beszélek?
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KoS
Tanulj meg nemet mondani! Leginkább a baráti kéréseket kell a héten
elutasítani, főként, ha jót akarsz magadnak.
BiKA
Minden körülmény adott ahhoz, hogy
egy számodra fontos dologba fogj,
és olyan emberekkel találkozol a héten, akik támogatnak és megerősítenek.
iKReK
Jól érzik magukat az emberek a társaságodban, és új hódolókat is szerezhetsz, a párod viszont nem örül
ennek túlzottan.
RáK
Egy közeli barátoddal félreértés miatt
robbanhat konﬂiktus köztetek, ne ragaszkodj az álláspontodhoz.

oRoSzlán
Nyitottabb lehetsz, mint általában,
aminek köszönhetően új ismerősöket szerzel, talán egy románcban is
részed lesz.
Szűz
Felbukkanhat valaki a múltadból, aki
talán még mindig felkavarja az érzéseidet. Ha nem veszíted el magadban a stabil középpontot, akkor minden jól alakul.
MÉRleg
Új szakmai ajánlatot kaphatsz, ami
azonban kecsegtetőbbnek tűnik, mint
amilyen valójában.
SKoRPió
Igazán romantikus hét elé nézel.
Megﬁgyelheted, hogy amint elkezded
magad jól érezni a bőrödben, annál
inkább vonzódnak hozzád mások.

nyilAS
Ne ragaszkodj a múlt sérelmeihez,
és ne próbálj utólag megoldani helyzeteket, inkább tekints előre, mert ott
várnak a pozitív dolgok.
BAK
Ha külföldre utazol, akkor úgy is lehetne nevezni, hogy a piszkosul mázlisták között szerepelsz.
VÍzönTő
Tulajdonképpen annyira be vagy
sózva a héten, hogy egyetlen nyugodt pillanatod sincs. Talán éppen
egy várható utazás tart izgalomban,
na és persze a szerelem.
HAlAK
Tisztán körvonalazódik előtted, hogy
mit akarsz. Társad apró hibái, amiket
eddig elnéztél, hirtelen elviselhetetlennek tűnnek.

TVműsor

január 7 - január 13

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Európa egészsége
10.35 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Romamagazin 12.55
Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Sophie szerint a világ 14.50 Rex felügyelő 15.40 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.40 Észak és Dél 18.30 Van képünk hozzá
19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FIFA-gála. Aranylabda
díjátadó ünnepség 22.25 Aranymetszés 23.20 Híradó 23.35 Acu
hercegnő
M2
5.55 A Biblia gyermekeknek – Újszövestég 6.25 Rajzfi lmsorozatok
12.00 Tinga Tinga mesék12.15 Vipo és barátai 12.40 Mr. Bean 13.05
Tatonka13.30 Ókori kalandok. 14.00 Sarah Jane kalandjai14.30 Amika
15.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.25 Kristályk üldetés 15.55 Mi micsoda16.20 Tatonka 17.00 Vipo és barátai 17.15 Egérúti kalandok, 12.
17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vaduladakkal 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joe 21.00
És mégis mozog a föld 22.00 A király beszéde 23.55 Angi jelenti
DUNA
7.30 Híradó 7.40 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05
Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Önkéntesek
11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Robog az úthenger, 13.00 Kívánságkosár 15.00 Mesélő cégtáblák A New York kávéház 15.30 Szeuthész, a halhatatlan 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi
arcképcsarnok 17.25 Tálentum 18.00 Híradó, 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Liszt Ferenc 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.00
Idézés 22.30 Kultikon 22.50 Sportaréna 23.15 Koncertek az A38 Hajón
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények délután 15.00 Szerelmes Anna, 4. 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.00 Szerelmes Anna 18.30 Tények 19.20 Családi titkok 20.20
Bűnök és szerelmek 20.55 Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS:
Los Angeles 23.30 Különleges ügyosztály – Párizs
7.35 Híradó reggel 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.30 Refl ektor 12.40
Fókusz plusz 13.15 Fókusz 13.50 Pasik! 14.25 Gálvölgyi-show 15.35
Bűnös szerelem, 60. 16.30 Marichuy 17.00 Riválisok 17.15 A gyanú
árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A kód 20.00 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont VI. 22.10 A megtaláló 22.55 Reflektor
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ12.55 Az Alpesi
klinika. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. A spanyol
láda rejtélye, 25. 18.00 Dallas19.00 Columbo: Ölni már nincs idő.
21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 53. 22.00 NCIS III., 13.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 DJ testőrbőrben. 17.15 Rablópandúr. 19.10 Függő játszma 2. 21.00 Kickboxer. 22.50 Ong Bak 2.
VIASAT
9.55 Alex és Emma – Regény az életünk Am. vígjáték 11.45 A dadus
12.45 Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok 13.45 Doktor House 14.40
Monk 15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Az utolsó zsaru 18.20
Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok
20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 48 óra. 23.20 Golfőrültek

STV :1
7.15 Animációs bibliai történetek. Eszter 7.40 A lovak is játszanak.
8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok11.05 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.20 Konyhatitkaim
14.10 Kachora 15.10 Quinn doktornő16.00 Hírek, sporthírek 16.25
Viharos szerelem17.20 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Szerelem, fjord és nyári vihar 21.40 A
hegyi doktor 22.25 Árulkodó nyomok 23.20 Doktor Quinn
STV :2
8.30 Óvodások műsora 8.50 Találkozás Elena Čepčeková írónővel
9.15 Óceánok 10.55 Karol Strážnický jubileumára 12.05 Élő körkép
12.50 Folklórműsor 13.35 Família 14.05 Megérinteni a Denalit 14.30
A sport Szlovákiában 15.40 Sportvisszhang 16.05 Nemzetiségi dokumentum 16.30 Kincsek.sk 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
A halak élete 18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai elit galériája 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Megaépületek
20.55 Lakótelepi történetek 21.30 Hírek és kommentárok 22.05 Euromozi. Még egy év
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.25 Rex felügyelő 11.05 Milliomos Mikulás 12.50 Ismeretlen áldozatok 13.45 Döglött akták 14.35 Monk 15.30 Jóbarátok 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Forr a bor.
19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.20 Feleségcsere 21.40 Még egy
esély az életre 22.40 Ketten a csőd szélén 23.10 Éjszakai hírek 23.35
Doktor House
JOJ
8.00 Bírósági akták 9.45 A sötétség határán 12.00 Híradó 13.00 Szupermama Talkshow 14.15 Terra Nova 16.00 Nyereményjáték 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek. 21.30 A bűntény 23.10
Én és én meg az Irén

Kedd, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Csald-barát 12.01 Híradó, sporthrek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Bábel – Hesnával a világ 14.20 Öveges 33 14.35 Fejjel a Fajnak 14.40 Sophie szerint a világ15.10 Rex felügyelő I., 2. 16.00
Acu hercegnő, 2. 16.45 Heartland 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél I–
II. 18.30 Nevetni kell, ennyi az egész 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15
Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Camelot 21.55 Az ESTE 22.30 Luther 23.25 Híradó 23.40 Acu hercegnő
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O: Egy vízcsepp
elég 15.25 Kristályküldetés 15.55 Micsoda 16.20 Tatonka 16.45 Vipo
és barátai 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00
Telepódium 22.05 Tánckar
DUNA
7.00 Domovina 7.40 Angyali érintés 9.05 Közbeszéd 9.40 A fővadász
10.35 Századfordító magyarok 11.25 Mesélő cégtáblák 12.00 Híradó
12.10 Robog az úthenger. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna 15.30
Néprajzi értékeink 15.40 Hudec László élete 16.10 Zebra 16.30 Térkép
17.00 Wass Albert útján 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Szálka, hal nélkül 20.30 A rózsa üzenete 20.50
Hírek, sport 21.00 Benjamin Button különös élete 23.40 Kultikon
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények délután 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.20 Családi titkok 20.20 Bűnök és szerelmek 20.55 Jóbanrosszban 21.30 Atomtámadás 23.20 Hősök
8.10 Refl ektor reggel 8.20 Reggeli 8.55 Remington Steele II. 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Refl ektor 13.15 Fókusz (ism.)
13.50 Pasik! 14.25 Gálvölgyi-show 15.35 Bűnös szerelem 16.25 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A kód. Kvízshow 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Castle 22.15 Döglött
aktákl 23.20 XXI. század – velünk élő történelem
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Az Alpesiklinika. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák. A királyi
rubin elrablása 18.00 Dallas 19.00 Columbo: Összeesküvő 21.00 NCIS
23.00 A cukorbáró
13.30 Kisvárosi gyilkosságok II., 2. 15.30 Ahol a szív lakik. Am. vígjáték
17.35 Tomboló vihar. Am. fi lm 19.15 A bosszúvágy. 21.00 Könyörtelen csapás. 22.45 Riválisok. Am. akciófi lm

VIASAT
6.00 A kifutó II., 13. 7.00 Gyilkos sorok 8.55 GSG 9 – Az elit kommandó
I., 13. 9.55 Szívek szállodája 11.45 A dadus 12.45 Vérmes négyes II.
Am. sorozat, 25. 13.15 Jóbarátok13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk
15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Az utolsó zsaru18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.25 Nikita 23.15 Monk –
Flúgos nyomozó

STV :1
8.55 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok III. Ol. krimisor., 4. 11.05 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Építs házat, ültess fát! 14.10 Kachora 15.10 Quinn doktornő 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.25
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 Árulkodó nyomok
STV :2
9.35 Sport Szlovákiában 11.05 Fókusz 11.40 A halak élete 12.05 Élő
körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Ahol még szerencsét hoznak a patkók. Dok.fi lm 13.45 Tűzoltóköpeny Tévéjáték 14.45 Megaépületek
15.40 Egyházi személyiségek. 16.05 Ukrán nemzetiségi magazin
16.35 Az élet erősebb a végzetnél 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 Hogyan működik? 18.30 Esti mese 18.35 Japán mozaik 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Éhség 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Hírek 22.05 Gyógyászat 23.00 Faidra. Tévéjáték
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11.20
A katasztrófa után: Ébredés. Am. thriller 13.00 Ismeretlen áldozatok13.50 Döglött akták 14.40 Monk – Flúgos nyomozó, 15.35 Jóbarátok 16.05 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Forr a bor
19.00 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 A Sekera család 21.30
A célszemély 23.25 Éjszakai híradó 23.50 Doktor House
JOJ
6.10 Hírek 8.15 Bírósági akták 10.00 A felszín alatt Tévésor. 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 Szupermama Talkshow 14.15 A bűntény16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi
történetek 21.30 A felszín alatt 22.30 A bűntény 23.30 Dr. Csont.

Szerda, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő, 2 10.35
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 13.25 Camelot
14.15 Öveges 33 14.30 Sophie szerint a világ. 15.00 Rex felügyelő
15.50 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél I–II. 18.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15
Bosszú 21.00 A Kennedy-család 21.50 Az ESTE 22.20 Summa 22.50
Történetek a nagyvilágból 23.20 Híradó 23.35 Acu hercegnő, 3.
M2
5.50 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga
Tinga mesék 12.15 Vipo és barátai 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka
13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 15.00
H2O: Egy vízcsepp elég 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi micsoda.
16.20 Tatonka 16.45 Vipo és barátai 17.10 Egérúti kalandok17.35
Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vaduladakkal, 19. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Melissa és
Joey 21.00 Egy történet, egy zene 21.25 Legyen a vendégem. Mécs
Károly 22.05 Feldobott kő Magy. film 23.30 Szellem a palackból…
DUNA
7.40 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.10 Közbeszéd 9.35 Napok, évek, századok 10.35 Tanulni sohasem késő...,
11.00 Szignó12.00 Híradó 12.10 Robog az úthenger 5. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna 15.25 A titokzatos Gustav Klimt. 16.30 Térkép 17.00 Mesélő cégtáblák 17.25 Schéner Mihály műhelyében 18.00
Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Én,
Strasznov Ignác, a szélhámos 2/2. (ff .) 20.50 Hírek, sport 21.00 Az
osztály 23.10 Kultikon 23.25 Koncertek az A38 Hajón. Fókatelep
9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25 AstroVilág 11.30 Árva angyal. 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor
House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.20 Családi
titkok 20.20 Bűnök és szerelmek 20.55 Jóban-rosszban 21.30 Columbo 23.20 Ügyféllista
7.35 Híradó reggel 8.00 A Dakar – 2013 8.10 Refl ektor reggel 8.20
Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show
12.40 Trendmánia 13.15 Fókusz 13.50 Pasik!14.25 Gálvölgyi-show
15.35 Bűnös szerelem 16.25 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.10 A kód. Kvízshow 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szulejmán 23.20 A Dakar – 2013, 23.45 Reflektor
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Az Alpesi klinika, 3. 14.55 Hetedik
mennyország, 19- 20. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Columbo: Columbo a goullotine alatt. 21.00 NCIS 22.00 A hidegsebész
I., 1. 23.00 Dolmen – Rejtelmek szigete, 1.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok II., 3. 15.30 Függő játszma 3.: halálos
túra. Am. kaland- fi lm 17.15 Bűnvadászok. Ol. vígjáték 19.25 A nagy
kaszálás. Am. vígjáték 21.00 Terminátor 3.
VIASAT
6.00 A kifutó 6.55 Gyilkos sorok 8.55 GSG 9 – Az elit kommandó
9.55 Lúzer11.45 A dadus 12.45 Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok
13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk 15.35 GSG 9 – Az elit kommandó
16.30 Az utolsó zsaru 18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek
szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi VI., 122–
123. 21.25 Véres játék 23.15 Reklám-barátok
STV :1
7.25 Híradó, sporthírek 8.20 Időjárás 8.25 Galileo 9.00 Párharc. 9.35
Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora 15.05 Quinn
doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem VI, 35.
17.20 Galileo 17.50 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Sherlock 21.40 A bűntények
ideje 23.15 Árulkodó nyomok
STV :2
10.55 Fókusz 11.30 Hogyan működik 11.55 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.10 Az út. Egészségkárosodottak a hajléktalanok között
13.40 Gyógyászat (ism.) 14.35 Éhség 15.40 Integrálj! 16.05 Magyar
magazin 16.35 Energetika 16.55 Fókusz 16.55 Idősebbek klubja
17.30 Körzeti híradó 17.45 Esti mese 17.55 Good Angels KEArras
Pays D artois, női kosárlabda Euroliga mérkőzés 19.45 Híradó 20.00
Hogyan emlékeznek ránk? 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30
Hírek és kommentárok 22.05 A férfi , aki nem tért vissza
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Rex felügyelő10.35 Cobra 11
11.25 Hogyan lopjuk el Dagmart 13.00 Ismeretlen áldozatok. 13.50
Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Jóbarátok16.05 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Forr a bor 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 Dallas 21.15 Több mint testőr
JOJ
6.10 Híradó 8.15 Bírósági akták 10.00 A felszín alatt 11.00 Az új házunk I12.00 Híradó 13.00 Szupermama 14.15 Bírósági akták 15.00
Dr. Csont 16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 A
szállító 21.30 Castle 22.15 A bűntett 23.15 Dr. Csont, 2.

CSütörtöK, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55 Alpok–
Duna–Adria 13.25 A Kennedy-család 14.10 Öveges 33 14.20 Fejjel a
Fajnak 14.30 Sophie szerint a világ 15.00 Rex felügyelő 15.30 Acu
hercegnő 16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40
Észak és Dél I–II. 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.15 DTK – válogatás
21.10 Munkaügyek – IrReality Show 21.45 Az ESTE 22.15 Nemzeti
Nagyvizit 22.45 Rejtélyes XX. század
M2
5.50 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga
Tanga mesék 12.15 Vipo és barátai 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka
13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O:
Egy vízcsepp elég 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi micsoda 16.20 Tatonka 16.45 Vipo és barátai 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Marco és
Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Esős vasárnap 22.40 Ahová a Pápa is gyalog jár
DUNA
7.40 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Száműzött magyar irodalom
9.05 Közbeszéd 9.30 Tanulni sohasem késő... 10.00 Üzenem az otthoni hegyeknek... 10.40 Kerekek és lépések 11.25 Mesélő cégtáblák
12.00 Híradó 12.10 Robog az úthenger 13.00 Kívánságkosár 15.00
Szafari 15.35 Civilizált vadonok 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 17.25 Tálentum 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben 20.55 Hírek, sport
21.05 Hamvadó cigarettavég 23.05 Kultikon

Az új ﬁú • 21.30 • TV 2
Dizzy, a menthetetlen balfék napról
napra szörnyűbb kínokat áll ki a gimiben. Börtönben ülő spanja, a szupermenő Luther gatyába rázza, hogy álnéven beiratkozhasson egy másik suliba.

7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények délben 15.00 Szerelmes Anna, 4. 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.00
Szerelmes Anna 18.30 Tények 19.20 Családi titkok 20.20 Bűnök és
szerelmek 20.55 Jóban-rosszban 21.30 Az új fiú 23.20 Grimm
7.35 Híradó reggel 8.10 Refl ektor reggel 8.20 Reggeli 8.55 Remindton Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO Show 12.40 Havazin 13.15
Fókusz 13.50 Pasik! 14.25 Gálvölgyi-show 15.35 Bűnös szerelem, 63.
16.25 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A
Kód. Kvízshow 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Austin Powers:
Aranyszerszám 23.10 A Dakar – 2013 23.30 Totál szívás
STORY TV
11.25 Született feleségek12.25 Jim szerint a világ12.55 Az Alpesi klinika 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. A vadászház
titka, 28. 18.00 Dallas 19.00 Columbo: A nős detektív és a szex 21.00
Bűnjelek 23.00 Kémvadászok
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Tabunfire, a végzet fegyvere
17.25 A Saint Tropez-i csendőr 19.20 A behajtók 21.00 Időzsaru.
VIASAT
8.50 GSG 9 – Az elit kommandó 9.45 Star Trek 5. 11.45 A dadus 12.45
Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok 13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk
15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Az utolsó zsaru 18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.25 Nikita

STV :1
7.20 Híradó, sporthírek 8.20 Galileo 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Életöröm 14.10 Kachora 15.10 Quinn doktornő
16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, időjárás 19.50 Sport 20.10 Hívják a
nővért 22.00 Borgiák 22.45 Árulkodó nyomok 23.40 Quinn doktornő
STV :2
8.30 Óvodások műsora 8.55 Éjszaka az archívumban 10.00 Szlovák
mesék 10.25 Magyar magazin 10.50 Fókusz 11.25 Milan Rúfus 12.10
Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.50 A tolvajok mestere Tévéjáték
14.40 A Szlovák Televízió története 15.40 Idősebbek klubja 16.05 Romamagazin 16.35 A világ felkészül a kőolaj nélküli életre 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről 18.30 Esti mese 18.45
Az élet értelme 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás
20.00 A naprendszer csodái 20.50 A tudomány spektruma 21.30
Hírek 21.55 Sport 22.05 Lámpa alatt. Vita

MARKÍZA
8.35 Forr a bor Szlov. sorozat 9.40 Cobra 11 10.35 Több mint testőr
13.00 Dallas 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Jóbarátok 16.05
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Forr a bor 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 A bébiszitter 21.20 A nővérem húga 23.30 Éjszakai híradó 23.55 Doktor House
JOJ
6.25 Híradó 8.15 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk II. 12.00 Híradó 13.00 Szupermama 14.15 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás
20.30 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt 22.30 A bűntény
23.30 Dr. Csont

PénteK, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő, 4. 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Gasztroangyal 14.25 Fejjel a Fajnak 14.30 Sophie szerint a világ 15.00
Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő 16.35 Heartland 17.20 Jövő-időben 17.30 Híradó 17.35 Észak és Dél I–II. 18.30 Banán, pumpa, krumpli
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 A Pogány Madonna 22.00 Híradó 22.30 Egy asszony élete Kanad.–ang. fi lm
M2
5.55 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfi lmsorozatok 12.00 Tinga
Tinga mesék 12.15 Vipo és barártai – az Idősziget túlélői 12.40 Mr.
Bean13.05 Tatonka13.30 Ókori kaland, 5. 14.00 Sarah Jane kalandjai
14.30 Amika 15.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.25 Kristályküldetés
15.55 Mi micsoda II. 16.20 Tatonka 16.45 Vipo és barártai 17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó este 20.35 Melissa és Joey 21.00 Csak egy kis
emlék 21.55 Operettalbum 22.25 A Pogány Madonna

egy asszony élete • 22:30 • M1
Az idős Hagar ﬁával és menyével él
egy hatalmas házban. Hagar beteg.
Nemcsak az öregkori agy érelmeszesedése okozta problémák zavarják, de
rákja van, amit a ﬁa eltitkol előle.
DUNA
7.30 Híradó 7.40 Angyali érintés, 12. 8.30 Híradó 8.35 Hanna, Anna
meg a mamut 9.05 Közbeszéd 9.30 Tanulni sohasem késő... 10.00
Balatoni utazás, 7. 10.30 Mesélő cégtáblák 11.00 Angyalbőrben, 2.
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.25 Öregberény, 21/1. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ metrói 15/6.: Moszkva 15.55 Zodiákus, 4. 16.30 Térkép 17.00 Virágzó Magyarország 17.20 Tálentum 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés, 13. 19.55 Csillagjegyek, 10/2.
20.50 Hírek, sport 21.05 Ha hív a kötelesség 22.00 Hideg nyom Izlandi
fi lm 23.35 Kultikon 23.50 Koncertek az A38 Hajón. Cimbaliband
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 34. 13.00 Doki.
14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó.
16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.20 Bűnök és szerelmek 19.50 Jóban-rosszban 20.30 The Voice –
Magyarország hangja 23.15 Haláli zsaruk
7.35 Híradó reggel 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO Show 12.40 Autómánia
13.15 Fókusz 13.50 Pasik! 14.25 Gálvölgyi-show 15.35 Bűnös szerelem 16.25 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10
A Kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelők
22.15 Gyilkos elmék 23.10 A Dakar – 2013 23.40 Odaát
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Az Alpesi klinika 14.55 Hetedik mennyország, 23-24. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Columbo: A
nagy elterelő hadművelet 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor
Addison, 50.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Szörfös nindzsák. Am. akcióvígkáték 17.00 Airport 19.30 Anyámon a tanárom. 21.00 Pusztító arany
22.50 Az utolsó emberig. Am. akciófilm
VIASAT
8.45 GSG 9 – Az elit kommandó 9.40 Star Trek 6. 11.45 A dadus 12.45
Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok 13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk
15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.30 Az utolsó zsaru 18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A dicsőség zászlaja.

STV :1
7.25 Híradó, sporthírek 8.25 Galileo 7.35 Mosolyogni! 9.00 Párbaj. Vetélkedő 9.35 Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos
szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz
14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák 22.10 Borsalino

STV :2
7.00 Körzeti híradó 7.30 Hírek és kommentárok 8.00 Élő körkép 8.30
Lámpa alatt 10.30 Fókusz 11.00 Romamagazin 11.35 A természet
közelről 12.00 Élő körkép 12.45 Örökzöld melódiák 13.25 Lépésről lépésre 14.10 A tudomány spektruma 14.40 A naprendszer csodái
15.40 Anya tudja a legjobban 16.05 Szemtől szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti
mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Kontinenseken át. Óceánia 20.50 Família 21.20 A hírhedt nápolyi
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11
11.20 Detonátor 12.55 A bébiszitter 13.50 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Jóbarátok 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00
Forr a bor 9.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 A testőr 22.20 Halálos fegyver
JOJ
6.25 Híradó 8.15 Bírósági akták 10.00 A felszín alatt 11.00 Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 Szupermama 14.15 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont 16.00 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Lepattintva 23.40 Ölelj, szeress!

Szombat, január 

VaSárnaP, január 



BULVÁR

Csobot Adél az Orfeum új üdvöskéje
Adél sokkal otthonosabban mozgott a mulató színpadán,
mint az X-Faktor stúdiójában. Magabiztos volt, jókedvű,
egyetlen hangot sem tévesztett el. A nagykárolyi lány a Borsnak azt mondta: a revü az ő világa, itt érzi magát igazán elemében. Adél a hírek szerint máris több felkérést kap, mint Antal Timi vagy Oláh Gergő. Az RTL Klub egyik munkatársa a
Borsnak azt mondta, hogy Valentin-napon a lánynak önálló
estje lesz az Orfeumban. Adélt állítólag már egy ﬁlmszerepajánlattal is megkeresték. Neményi Ádám producer – többek
között az SOS Szerelem!, a 9 és fél randi és a 2009-es
Made in Hungária alkotója.

Molnár Anikó újra kés alá feküdt
Nagyon rég hallottunk róla, most pedig Zalatnay Ciniéhez
hasonló idomokkal tért vissza. Azt mondja, rengeteg támadás érte a felszedett kilók miatt, és a plusz súllyal együtt
változtak szilikonos domborulatai is. Megasszonyosodott,
ez pedig már korántsem tetszik neki annyira, ezért úgy
döntött, harmadszorra is kés alá fekszik és átszabatja melleit. Hogy ez mennyiben jelenti a jó megoldást, azt remélhetőleg ő tudja. Az egykori VV-lakó és Nagy Ő fél éve érkezett haza Amerikából és eltökélt szándéka (újra), hogy a
régi Anikót lássa a tükörben. A műtétet gondolja az első lépcsőnek, és amint felépül, újra elkezd rendszeresen sportolni. Legalábbis ez a terv. Talán az új év meghozza számára a régóta kívánt nyugalmat és harmóniát...

Megint egy török
sorozat az RTL Klubon
Január 9-től a számos európai országban nagy sikerrel vetített Szulejmánnal jelentkezik az RTL Klub. A
szerda esti sorozat már számos országban aratott nagy
sikert. A történelmi hitelességet sem nélkülöző török tévésorozat a politikai cselszövések és szerelmi intrikák tekintetében is felveszi a versenyt bármely amerikai vagy
angol produkcióval. A 2011-ben készült sorozat alaptörténete szerint Szulejmán mindössze huszonhat évesen a világ meghódítására készül. Ám hódító hadjárata nem indulhat zökkenőmentesen. Seregét már javában készíti a hadjáratra, mikor hírül kapja,
hogy a keleti gyarmatoknál lázadások törnek ki.

Az államfő lett a legbutább
Ivan Gašparovič államfő nyerte a Nový Čas
bulvárlap versenyét a legbutább ismert szlovák
személyiség kategóriájában. Az államfő nem tétlenkedett, az „RSS napilap“ információira hivatkozott a főügyész ki nem nevezésével kapcsolatban. Gašparovič a szavazás hatodik évfolyamát nyerte meg elsöprő fölénnyel, többek között
azért is, mert az interneten is szárnyra kapott a
voksolás híre. Az államfő az összes szavazat
harmadát begyűjtötte, de a politikusok közül felfért a listára Robert Fico, Dušan Čaplovič, vagy
éppen Mikuláš Dzurinda is Erika Judínyová bemondó vagy Nora Mojsejová kíséretében.

Zámbó Krisztián
könyvben áll bosszút
Zámbó Krisztián azt állítja, hamarosan megjelenő könyvében kitálal egyes hírességekről, és bizony az X-Faktor kulisszatitkairól is lerántja a leplet. Ez utóbbi nem biztos, hogy
a legokosabb húzás lesz, hiszen könnyen perbe keveredhet
vele.
„Engedtem, hogy új embert csináljanak belőlem, miközben
inkább magamat kellett volna adnom. Persze valószínűleg
nemcsak emiatt nem sikerült úgy a szereplésem, ahogyan azt
megálmodtam“ – mondta el az énekes, akinek édesapja,
Zámbó Jimmy éppen 12 éve hunyt el.

Dinamikus családi autó
már 11 750 €-tól

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoﬀer.sk, www.hoﬀer.sk

Megérkezett
az új Chevrolet
Cruze Station Wagon

Chevrolet Cruze 1,6 16V 91kW/124k – kombinált üzemanyag fogyasztás: 6,4 l/100 km. CO2 kibocsátás: 151 g/km.

SPORT
Ökölvívás

Sikeres évet zártak az šKB Spartak ökölvívói
ikerekben igencsak gazdag évet értékelhettek a komáromi Spartak šKB ökölvívói. Így csak természetes, hogy évS
értékelő közgyűlésük is emelkedett hangulatban zajlott le. Mindez a klub következetes munkájának köszönhető,
ami ebben az évben is nagyon szép termést hozott. Sőt, talán minden idők egyik legszebb termését. A klub felnőtt csapata kétszer is megnyerte a BoxingOne Közép-európai amatőr ligát, így egyedüli csapatként a mezőnyben, háromszoros győztesként van a neve rávésve az értékes serlegre. Persze, mindezt a jelenlegi magyar ökölvívás legnagyobb
személyiségének, Szántó Imrének is köszönhetően, aki a klub rendelkezésére bocsátotta legkiválóbb öklözőit.
Az évértékelő közgyűlésen az ökölvívókon és
családtagjaikon kívül, neves vendégek is megjelentek. Ott volt a város polgármestere MUDr. Anton Marek, a már említett Szántó Imre, a Boxing
One bajnokságban szereplő kiválóságok, mint
Harcsa Zoltán, a londoni olimpiai ötödik helyezettje, Nagy Krisztián, a kalinyingrádi Eb résztvevője, Bene Gergely, Tlkanec Erik, Szabó Alexander és a többiek. A klubot támogató vállalatok és
magánszemélyek is tiszteletüket tették, hogy kö-

A sikerkovácsok, balról jobbra Győrﬁ György,
Szántó Imre és Sárközi János

A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja

zösen örüljenek a közösen elért sikereknek. A
klub fő támogatóját, a COM-therm vállalatot Konczer József, a P.F. trend vállalatot Chudík Vladimír,
az EU Line vállalatot Baráth Zsolt képviselték, de
ott voltak a Real-K, a John Deere és az ILMONT
vállalatok képviselői is. A klub tevékenységének
évi beszámolóját megtartó Bodoki Péter köszönetét és háláját fejezte ki az egész éves támogatásért, amit a jelenlévők nagy tapssal erősítettek
meg.
A klub tevékenysége, persze, nem csak a felnőtt
csapat sikereire szűkül le, hiszen az ifjúsági ﬁúk és
lányok is szép sikereket értek el úgy a hazai, mint
a nemzetközi porondon. Ifjúsági szinten kétségkívül Rajko René érte el a legnagyobb sikert, aki
a december végén megrendezett kalinyingrádi
Eb-n (22 éves korig) ötödik helyezést ért el. Erről,
egy alábbi cikkünkben számolunk be.
Több egyéni országos bajnoki cím is Komáromban landolt, de az ŠKB Spartak által megrendezett olimpiai reménységek versenyén is remekül megállták a helyüket. Az országos csapatbajnokságokban kiváló eredményeket értek el különösképpen az ifjúsági csapatok, amelyek közül kimagaslik az ifjúsági lányok országos
csapatbajnoki címe. Egy szó mint száz, a klub három edzője, Győrﬁ György, Sárközi János (Jani)
és Jachman Péter remek munkát végeztek az elmúlt évben is.
Az évértékelő közgyűlésen kihirdették és megajándékozták a klub legsikeresebb ökölvívóit. A
férﬁak kategóriájában Rajko René, a nőknél Mészáros Adrianna, az ifjúsági ﬁúknál Csonka Márió,
az ifjúsági lányoknál pedig Diana Kulinová lettek
az év legsikeresebb sportolói.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 2012ben is mi lehettünk a sikeres klub fő média-támogatói, közösen a Komáromi Városi Televízióval.

Mi sem természetesebb, ebben az évben is ott leszünk valamennyi rendezvényen, és örömmel tudósítunk az újabb sikerekről.
•

•

•

Balról jobbra Rajcsányi Patrik, Sárközi János edző
és Rajko René a kalinyingrádi Eb-n
Sárközi János edzőt, a szlovák küldöttség edzőjét kérdeztük a Kalinyingrádban megrendezett
Eb-ről, amelyen két ökölvívóval, a komáromi Rajko
Renével és a galántai Rajcsányi Patrikkal vett
részt. „Az 52 kilogrammos súlycsoportban, amelyben 12 öklöző vett részt, a magyar Sárga Attilát
sorsolták ki René első ellenfeléül. Védencem remekül kezdett, és bár nagy volt a fölénye, az első
menet végén mindössze egy ponttal látták őt jobbnak a bírák. A másodikban René tovább növelte
aktivitását, de legnagyobb csodálkozásomra, azt
is csak egypontos előnnyel sikerült megnyernie. A
harmadikban aztán több tiszta ütést is bevitt ellenfelének, így végül 17:14 arányban megnyerte a
találkozót. Második mérkőzésén a későbbi Európa-bajnok orosz Vitalij Vetin volt az ellenfele, és
el kell ismernem, hogy jobb volt Renénél, megérdemelten nyerte a mérkőzést. Mivel később megszerezte az aranyérmet, korábbi ellenfele, René
lett az Eb ötödik helyezettje. Biztos vagyok abban,
hogy a másik, „könnyebbik ágon” akár érmet is
szerezhettünk volna. Úgy gondolom azonban,
hogy René így is olyan tapasztalatokat szerzett
ezen az Eb-n, amelyeket a jövőben kamatoztatni
tud hasonló nagy versenyeken” – mondta el lapunknak Sárközi János.
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A 2012-es év sportja régiónkban
küzdelemsorozatai, a Komáromi Cápák könnyedén vették az első akadályokat, amivel jelezték,
hogy harmadízben is igényt tartanak a bajnoki
címre ♦

inden gazdasági és egyéb nehézségek ellenére, ismét kiváló évet zárhattak régiónk sportolói. Országos bajnoki címtől világbajnoki címig és olimpiai helyezésig volt minden klubjaink repertoárjában. Az összefoglalóban nem minden sportesemény kapott helyet, inkább úgy mondanánk, hogy egyfajta
könnyed és nagyon kellemes válogatás volt a
temérdek kiváló eredmény között. Természetesen, ebben az évben is igyekszünk majd a
legtöbb sporteseményről tudósítani olvasóinkat, és reméljük, az idei évhez hasonlóan,
kellő büszkeséggel beszélhetünk majd a régió
sportjáról, sportolókról, edzőkről és támogatókról egyaránt. A 2012-es évben 22 sportág
eredményeiről tájékoztattuk olvasóinkat.

M

JANUÁR
♦ Az MBK Rieker extraligás férﬁ kosárlabdacsapata megkezdte a felzárkózást a tabella élére
♦ Folytatódott a tavasszal megkezdett Futsal Bajnokság ♦ Radványi Miklós edző megtartotta első
edzését a KFC felnőtt csapatával ♦ A Komáromi
Cápák legyőzték a Debrecen Thunders csapatát,
és bejutottak a BoxingOne, Közép-európai csapatbajnokság döntőjébe ♦ Elhunyt Ivan Jaborník,
a KFC egykori „Aranycsapatának” játékosa ♦ Huszonnégy órás röplabda maratont rendeztek a
Selye János Gimnáziumban, az alapiskolák tornáját a Munka Utcai Alapiskola diákjai nyerték ♦
Priskin Tamás, a KFC neveltje, magyar válogatott
játékos klubot váltott. A ködös Albionból az orosz
Alania Vladikavkaz csapatához igazolt ♦ A Komáromi Cápák megszerezték második bajnoki címüket a BoxingOne Közép-európai csapatbajnokságban ♦
FEBRUÁR
♦ Hét év után rendeztek ismét nemzetközi tornát az I. ligás csallóközaranyosi kézilabdás hölgyeknek. A tornát a győri vendégek nyerték a hazai csapat előtt, a torna legjobb játékosának járó
díjat a hazai Olajos Milada nyerte el ♦ A Seishin
Karate Klub (Keszegfalva, Dunaszerdahely, Nemesócsa, Ekel, Nagymegyer, Ekecs) egynapos
edzőtáborozást tartott versenyzőinek Keszegfalván, amelyen részt vett Gergely István, kétszeres
olimpiai bajnok vízilabdázó is ♦ A Bauring City
megvédte bajnoki címét a Futsal Bajnokságban ♦
Az MBK Rieker férﬁ kosárlabda-csapata a Szlovák
Kupa döntőjéig menetelt, ahol 85:78 arányú vereséget szenvedett nyitrai ellenfelétől ♦ A Budapest Sport Iroda, Magyarország legnevesebb
sportvezető irodája, Kele Gézát, a dunamocsi maratoni futót nevezte ki szlovákiai Futónagykövetévé
♦ Szinte futószalagon rendezték a labdarúgó teremfoci tornákat, a perbetei Agrostav Kupa U15
versenyében a Marcelháza, míg az U13 kategóriában az Ekel FC csapatai diadalmaskodtak ♦ A
sepsiszentgyörgyi Kárpát Meditop Kupa női kézilabda tornán a Naszvad/Ímely a negyedik, míg a
Gúta a hatodik helyen végzett. A tornát a hazai
Sepsiszentgyörgy csapata nyerte ♦ Bangha Dezső, az ismert komáromi veterán úszó, a budaőrsi,
2012. évi rövidpályás nyílt országos szenior bajnokságon egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett
♦ Megjelent a „KFC 111” című könyv, amely a klub
111 éves történetét foglalja össze ♦ Vrečič József,
a KFC egykori kiválósága 80. születésnapját ünnepelte ♦ A Komáromi Városi Hivatal közzétette
a 2012-es évre tervezett támogatási számait a
városi sportklubok részére ♦ A komáromi Delta

Úszóklub tehetséges versenyzője, Bielik Kevin,
négy arany- és egy ezüstérmet szerzett a az iglói
Szlovák Paradicsom Vándorserlegéért kiírt nemzetközi versenyen ♦ A komáromi Kempo Klub
versenyzői kilenc érmet (1-3-5) gyűjtöttek be a
tököli Juhász Ferenc Emlékversenyen ♦ Életének
93. évében elhunyt Nagy Ferenc (Putyur), a gútai
illetőségű egykori KFC játékos, később a ráckerti
pálya legendás gondnoka ♦ Naszvad/Ímely női
kézilabdacsapata nyerte a négyfordulós Duna Kupát, mögötte a gútaiak szerezték meg a második
helyet. A torna legjobb játékosa a naszvadi Molnár
Bori, míg a legsikeresebb góllövőnek járó díjat a
gútai Vass Krisztina vehette át ♦ A HK Komárom
jégkorongcsapata nyerte az I. Amatőr Kupát a komáromi műjégpályán ♦
MÁRCIUS
♦ Történelmi sikert értek el az MBK Rieker férﬁ
kosarasai, akik megnyerték az extraliga alapszakaszát ♦ Régiónk egyik sikersportjának, a birkózásnak legﬁatalabb képviselői, a madari, gútai,
naszvadi és komáromi tehetségek, a győri, az
érdi és a trencséni versenyekről együtt 13 éremmel tértek haza ♦ Megkezdődött a 2011/2012-es
labdarúgó bajnokságok tavaszi idényének mérkőzéssorozata ♦ A neves komáromi testépítő,
Bakulár Emese, az Egyesült Államokban megrendezett nagyszabású versenyen, a Body ﬁtnesz
kategóriában, 116 rajtoló versenyző között az igencsak előkelő 12. helyet szerezte meg ♦
ÁPRILIS
♦ A diákok 2012-es birkózó országos bajnokságán a madari Hulman Nikolas és Kajtár Sándor,
a komáromi Spartacus versenyzője országos bajnoki címet szereztek ♦ Tíz érmet szereztek a
Delta Úszóklub versenyzői az Érsekújvári Nagydíjon. Ismét Bielik Kevin vitte a prímet négy aranyéremmel ♦ Komáromban, Gútán és Ógyallán kihirdették a 2011-es év legsikeresebb sportolóit ♦
Az Erő-hárompróba komáromi képviselői (Urban
Power Club) öt országos bajnoki címet szereztek
a sninai országos bajnokságon ♦ Ugyanez a klub
a szímői országos bajnokságon 12 arany-, 4
ezüst- és 5 bronzérmet szerzett fekvenyomásban ♦ Az MBK Rieker férﬁ kosárlabdacsapata
szoros mérkőzések után, a bajnokság döntőjében
alulmaradt a privigyei bányászokkal szemben, de
így is minden idők legnagyobb kosárlabda-sikerét
érte el ♦ Megkezdődtek a BoxingOne 2012-es

MÁJUS
♦ Új üstökös tűnt fel a fekvenyomás egén. A
csallóközaranyosi Hluzin Marián egy hét leforgása alatt hat aranyérmet szerzett, többek közt
Magyarország ifjúsági bajnoka lett ♦ Olajos Milada, a csallóközaranyosi női kézilabdázás ikonja,
bejelentette aktív pályafutásának befejezését ♦
Régiónk tehetséges birkózói sorra nyerik a nemzetközi és hazai versenyeket, a Delta Úszóklub
versenyzője, Bielik Kevin, a pozsonyi Orca Kupán
hét aranyérmet és egy különdíjat szerzett ♦ A vízimotorosok is megkezdték idényüket. A Szlovák
Bajnokság első fordulójában a Lodiar versenyzői,
ifj. Szabó János, valamint Szép Csaba szerezték
meg a győzelmet osztályaikban. A veteránoknál
szintén a Lodiar versenyzője, Sarkadi Sándor remekelt ♦ A madari birkózók nyerték a hazai rendezésben zajló Polgármesteri Kupát ♦ Erő-hárompróbában az Urban Power Club versenyzői
újabb aranyérmeket szereztek az országos bajnokságon, a csallóközaranyosi Hluzin Marian két
számban is Európa-bajnoki címet szerzett ♦ A Komáromi Kajak-kenu Klub versenyzői 14 érmet szereztek a tavaszi nyitányon ♦ A Komáromi Kempo
Klub versenyzői, Nikker Ronald és Kalmár Zoltán,
világbajnoki címet szereztek a törökországi Antalyában ♦ Befejeződtek a női kézilabda bajnokságok. Az I. ligában Naszvad/Ímely az 5., míg Csallóközaranyos a 7. helyet szerezték meg. A II. ligában a gútaiak másodikok lettek ♦ A városi rendőrségek nemzetközi lövőversenyén a privigyei
csapat vitte el a győzelmi pálmát ♦ A csicsói kemposok remekül szerepeltek a XII. Bicske Kupán,
ahol 10 aranyérmet gyűjtöttek be ♦

JúNIUS
♦ Botrányos körülmények közt zajlott le a Tany
– Marcelháza „B” másodosztályú labdarúgó mérkőzés, ami nagy port kavart a labdarúgó közvélemény soraiban ♦ A Komáromi Cápák 8:8 arányú
döntetlen eredményt értek el Debrecenben, ami
második bajnoki címüket jelentette ♦ Nagy sikere
volt az V. Polgármesteri Kupának Keszegfalván,
amelyen a Seisen Karate Klub versenyzői hozták

a tőlük joggal elvárható eredményt ♦ Régiónk versenyzői remekül teljesítettek a Keszthelyi Maratonon. A búcsi Szabó Tímea, az ógyallai Nagy Zoltán és a dunamocsi Kele Géza értek el remek
eredményeket ♦ Mirko Bazinský átvette a vezetést
a vízimotorosok országos bajnokságában, annak
OSY 400 kategóriájában ♦ 54. alkalommal rendezték meg kajak-kenuban Komárom Város
Nagydíját, természetesen sok-sok komáromi tehetség sikerével ♦ Egy fordulóval a labdarúgó
bajnokságok befejezése előtt, már bajnoki címet
ünnepelhettek az ekeliek a IV. ligában ♦ A Rozmaring Utcai Alapiskola Floorball lánycsapata,
Zdenko Pazdera edző vezetésével részt vett a
trencséni országos döntőn, ahol a az előkelő ötödik helyet szerezte meg ♦ Régiónk birkózói részt
vettek a a horvátországi Open Gospič Kupán,
ahol a Spartacus és Madar versenyzői hat érmet
szereztek ♦ A Komáromi Sakk Klub 23. alkalommal rendezte meg az Andrej Ančin Kupát ♦ Bátorkeszin, Ekelen, Komáromban és Keszegfalván
rendezték meg a Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság felvidéki labdarúgó tornáját ♦ A labdarúgó Területi Bajnokságban Csallóközaranyos vitte el a győzelmi pálmát, a második osztály bajnoka Tany csapata lett ♦
JúLIUS
♦ Az egykori KFC játékos, a trencséni Miloš
Lintner lett a KFC új edzője ♦ A vízimotorosok Európa-bajnokságán Szép Csaba (Lodiar) a második, míg a világ- és Európa-bajnok Mirko Bazinský
(Kormorán) a negyedik helyet szerezték meg ♦ Ismét futottak a „Kék Dunáért” a Duna menti települések lakói és vendégeik ♦ Bomba meglepetésként hatott a hír, miszerint a IV. liga bajnoka, az
Ekel FC nem tart igényt a Régióbajnokságban
való szereplésre, és a TLSZ kötelékében kívánja
folytatni működését ♦ A bajnoki cím mellé, a csallóközaranyosiak megnyerték a Szuperkupát is ♦
Végleg eldőlt, hogy a tanyiak mellett a dunamocsiak is a Területi Bajnokságban rajtolhatnak a
2012/2013-as idényben ♦ Lacko Tibor, a veterán
asztaliteniszező világbajnoki bronzérmet szerzett
a göteborgi szenior vb-n ♦ Remekül szerepeltek
a komáromi Piko Kerékpáros Egyesület tagjai a Visegrádi Duna Maratonon ♦ A komáromi kajakosok és kenusok temérdek érmet szereztek a Nyitranováki Ötszázason ♦ A KFC megnyerte a 2012es Mitropa Kupát ♦ Naszvadon és Marcelházán
rendeztek nyári labdarúgó tornákat. Naszvadon az
Ekel FC, míg Marcelházán a hazai első csapat
vitte el a győzelmet ♦ A tatabányai kerékpáros Turul Kupán, amely a magyar amatőr bajnokság
utolsó fordulója volt, a szentpéteriek büszkesége,
Ancsin Marek, megszerezte második magyar országos bajnoki címét is ♦
AUGUSzTUS
♦ A Komáromi Spartak Röplabda Klub ismét
megrendezte hagyományos strandröplabda-tornáját, melynek színvonalához nagyban hozzájárultak a hazai csapatok is ♦ Kezdetét vette a labdarúgó bajnokságok 2012/2013-as idénye ♦ A
londoni XXX. Nyári Olimpiai Játékokon a Gelle –
Vlček páros 8. lett az 1000 méteres versenyben,
míg a kajaknégyes, melynek két komáromi tagja
volt (Vlček, Tarr), ugyanezen a távon hatodik lett
♦ Lemondott a KFC elnöke Nagy Tamás, az elnöki teendők ellátásával Tapolcsányi Ivánt bízta
meg ♦ A komáromi kajakozás nagy ígérete, Szokol Dániel tarolt az országos bajnokságon, ahol

hat esetben szólították a dobogóra ♦ A tízszeres
veterán magyar bajnok úszó Bangha Dezső,
ezüstérmet szerzett a XI. magyar országos szenior távúszó bajnokságon ♦ Hatvanadik születésnapját ünnepelte Hámori Vladimír, a KFC korábbi elnöke ♦
SzEPTEMBER
♦ Tizedik alkalommal rendezték meg a Kúr
Géza Emlékversenyt birkózásban ♦ A komáromi
Kubica János két ezüstérmet szerzett a két magyarországi triatlon versenyen ♦ Az MBK Rieker
kosarasai megkezdték felkészülésüket az új
idényre, már több barátságos mérkőzést tudhattak
maguk mögött ♦ A Skóciában tanuló komáromi
Lőrincz Balázs, Nagy-Britannia bajnoka lett kajak
egyesben, a 200 méteres távon ♦ Berecz Gergely,
a csallóközaranyosiak gólgyárosa, hat gólt lőtt a
csekei hálóőrnek az V. ligában ♦ Hetvenedik születésnapját ünnepelte Chudý Emil, a KFC egykori játékosa és edzője ♦ Újabb komáromi országos bajnokokat avattak kajak-kenuban ♦
OKTóBER
♦ A csallóközaranyosi Hluzin Marián junior világbajnoki címet szerzett fekvenyomásban ♦ Michal Tot edző helyét Jozefík Gábor vette át Marcelházán ♦ Régiónk birkózó tehetségei a Veszprém Kupán 17 arany-, 5 ezüst- és 9 bronzérmet
szereztek ♦ Megkezdődtek a BoxingOne 2012-es
küzdelmei, a címvédő komáromiak Győrben arattak 11:5 arányú győzelmet ♦ Komáromban tartotta
edzőtáborozását a szlovák női ökölvívó válogatott,
melynek edzői Győrﬁ György és Jachman Péter ♦
Megkezdődtek a férﬁ kosárlabda extraliga küzdelmei, az újonnan felépített komáromi csapat
húszpontos vereséget szenvedett Pozsonyban ♦
Hetedszer rendezték meg a Matej Brhlík Emléktornát kispályás fociban ♦ Ancsin Marek, a kiváló
kerékpározó megvédte magyar országos bajnoki
címét, de a komáromi Piko versenyzői is nehéz
versenyeken vettek részt, remek eredményekkel ♦
A Spartak Röplabda Klub megkezdte szereplését
a férﬁak I. ligájában, ugyancsak elrajtolt a női kézilabda bajnokság I. és II. ligája régiónk csapatainak részvételével ♦ Életének 87. évében elhunyt
Butka András, a KFC addig legidősebb élő játékosa ♦ Kele Géza balkáni körúton vett részt, ahol
lefutotta élete 99. maratoniját ♦ A Komáromi Cápák Szabadkán is győzni tudtak, és elindultak
harmadik bajnoki címük felé ♦

NOvEMBER
♦ Kis birkózóink tizenkét érmet szereztek az országos bajnokságon ♦ A férﬁ kosarasok megkezdték a felzárkózást az élvonalhoz ♦ A Spartak
férﬁ röplabdázói egyik győzelmet aratják a másik
után, és letelepednek az I. ligás tabella első helyén ♦ A Komáromi Cápák harmadízben is KözépEurópa legjobb amatőr csapata. Vastaps és érmek a komáromi csarnokban ♦ Az ekeliek magabiztosan lettek őszi bajnokok a Területi Bajnokságban, míg a másodosztályban Nemesócsa
várja első helyről a tavaszi folytatást ♦ Hihetetlen
összefogás veszi kezdetét a sportolók körében
(is), amikor tömegesen indulnak vért adni a 34
éves Kovács Dezsőnek, a nagykeszi labdarúgónak ♦ Kele Géza, a dunamocsiak büszkesége
lefutotta jubileumi, századik maratoniját ♦
DECEMBER
♦ Az MBK Rieker játéka lassan átment szenzációsba, így egyre nyeri a mérkőzéseket. Ennek
köszönhetően, a tabella első helyéről huppant át
a 2013-as évbe ♦ A Seishin Karate Klub tagjai két
európai szintű versenyen vettek részt, előbb Dunaszerdahelyen, majd Zágrábban értek el sikereket ♦ A Spartak férﬁ röplabdázói az első helyről
várják a 2013-as folytatást, a naszvadi/ímelyi kézis lányok a harmadik, míg az aranyosiak a negyedik helyen telelnek. A gútai lányok a második
liga harmadik helyét foglalják el ♦ Az Ekel FC felnőtt labdarúgói megnyerték a TLSZ Téli Teremtornáját, az ifjúságiaknál ez Heténynek sikerült ♦
A komáromi kajakosok több babért is learattak a
Szlovák Kajak – Kenu Szövetség pozsonyi évértékelő gáláján ♦ Lemondott a KFC vezetősége ♦
Az ŠKB Spartak ökölvívója Rajko René, ötödik lett
a kalinyingrádi Eb-n ♦
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Kajak-kenu

Hagyományosan a legjobbak között
árhuzamosan a 2012-es év legjobb
szlovákiai kajakosainak kihirdetésével, kiértékelték a Szlovák Kupa legsikeresebb versenyzőit is. A nagyon
sok egyéni díjazott mellett, a klubok
versenyében is remek eredményeket
ért el a Komáromi Kajak-kenu Klub, hiszen az ifjúságiak második helye mellett, a veteránok óriási előnnyel nyerték
a Szlovák Kupa csapatversenyét.
Komáromi helyezések a Szlovák Kupában:
Kajak – 11 éves ﬁúk: 3. Marko Ujvári 5.
Pavol Náhlik 11. Karika Benedek 12. Kevin
Konečný 15. Rigó Kevin 18. Farkas Erik.
Kenu – 11 éves ﬁúk: 2. Peter Christopher
Lérant 5. David Gallo
Kajak – 11 éves lányok: 6. Eva Hunková
12. Jozefína Brandtová
Kajak – 12 éves ﬁúk: 9. Szépe Filip 10.
Samuel Živický
Kenu – 12 éves ﬁúk: 1. Koczkás Dávid 2. Zilizi Richárd 3. Fekete Ádám 6. Méhes Zoltán
Kajak – 12 éves lányok: 4. Gőcze Andrea
8. Németh Nóra 9. Csicsó Virág
Kajak – 13 éves ﬁúk: 1. Obert Ákos 11.
František Brandt 16. Farkas Ádám 16. Jakub Minárik
Kenu – 12 éves ﬁúk: 5. Banai Tóth István 9.
Samuel Daniel Sýkora 10. Csontos István
Kajak – 13 éves lányok: 1. Lisa Mária
Gamsjäger 2. Iveta Petrušová 5. Szabó
Réka 9. Anita Konečná 15. Csicsó Jolán
Kajak – 14 éves ﬁúk: 5. Keszan Viktor 14.

P

Németh Dávid
Kenu – 14 éves ﬁúk: 3. Kara Mátyás 5.
Mikes Gábor 6. Vörös Csanád
Kajak – 14 éves lányok: 5. Alexandra
Krkošková
Kajak – kadett ﬁúk: 1. Szokol Dániel 4.
Adam Botek 14. Szabó Michael 21. Horváth Ádám 28. Farkas Péter
Kajak – kadett lányok: 5. Szép Vanessa
13. Szabó Vanessa
Kajak – junior ﬁúk: 7. Lőrincz Balázs
Kajak – junior lányok: 3. Katarína Horváthová 4. Roberta Pelantová
Kajak – férﬁak: 9. Demin Viktor 22. Broczky
László 23. Zdenko Malík 24. Michal Petruš
25. Radim Kráľ 35. Tibor Bukovský
Kajak – veterán férﬁak: 1. Broczky László
2. Tibor Bukovský 3. Ódor László 4. Dallos
József 6. Marek Ďurčo 10. Szabó Tibor
Kenu – veterán férﬁak: 6. Ján Berta 7.
Juraj Hamran
Kajak – veterán nők: 2. Katka Ujváriová
7. Erika Bukovská Matúšová
Csapatok összesítve:
1. Somorjai Kajak-kenu Klub 2. Komáromi
Kajak-kenu Klub 3. KRK Nováky
Ifjúságiak:
1. Somorjai Kajak-kenu Klub 2. Komáromi
Kajak-kenu Klub 3. KRK Nováky
veteránok:
1. Komáromi Kajak-kenu Klub 2. Somorjai Kajak-kenu Klub 3. KRK Nováky

Birkózás

Szépen búcsúztatták a sikeres évet
2012-es év utolsó nagyszabású versenyét rendezték
meg a madari csarnokban, amelyen régiónk öt csapata vett részt hetven versenyzőjével a Karácsonyi Kupáért. A hazai csapatot Kohút Milán, a komáromi Spartacus BK-t JUDr. Kúr Károly, a gútait Gőgh Mihály, a
naszvadit Gál János, míg a régió legﬁatalabb klubját, a
Komáromi Birkózó Sportklubot Papp zoltán vezették.

A

Az ünnepélyes megnyitó kulturális részét a helyi Édes
Gergely Alapiskola táncegyüttese biztosította, Mácsodi Ildikó
vezetésével. A verseny magas színvonalát mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy több országos bajnoknak
sem sikerült felállnia a dobogó legmagasabb fokára. A csapatok versenyében is végig izgalmas csata zajlott, hiszen
csak az utolsó döntő billentette a mérleg nyelvét a hazaiak
javára. A verseny kiértékelésénél valamennyi résztvevő karácsonyi ajándékot kapott, amiért köszönet illeti a helyi önkormányzatot, az Édes Gergely Alapiskolát, a Varimet, Stoltes és Fekko Stav vállalatokat egyaránt.
A verseny érmesei:
2007 korosztály
20 kg: 1. Markó Simon
(KBS Komárom)
2. Simon Attila

(KBS Komárom)
3. Stankovič Máté (Naszvad)
22 kg:
1. Turancsík Arnold (Naszvad)
2. Szabó Attila (Madar)

30 kg:
1. Keszan Márió (Naszvad)
2. Zaťko Dávid
(KBS Komárom)
50 kg:
1. Rigó Roland (Spartacus)
2. Palas Pavol (Spartacus)
2005-2006 korosztály
24 kg:
1. Kopčok Max (KBS Komárom)
2. Remes Krisztián (Madar)
3. Bóbis Mátyás (Naszvad)
33 kg:
1. Kajtár Viktor (KBS Komárom)
2. Mátyási Rajmond
(Spartacus)
2003-2004 korosztály
26 kg:
1. Sluka Ádám (Madar)
2. Rehák Nikolas
(Spartacus)
3. Paradi Lóránt (Madar)
33 kg:
1. Mészáros Péter (Gúta)
2. Csicsó Adrián (Madar)
3. Nagy Tamás (Spartacus)
45 kg: 1. Valkó Áron (Gúta)
2. Gál Bence (Naszvad)
3. Rehák László (Spartacus)
55 kg:
1. Pupák Simon (Spartacus)
2. Tóth Gergely (Madar)
3. Szabó Dániel (Gúta)
2001-2002 korosztály
31 kg: 1. Kürthy Adrián (Gúta)
2. Tóth Dávid (Madar)
3. Keszi Bálint (Naszvad)

33 kg: 1. Brand Alex (Madar)
2. Kürthy Krisztián (Gúta)
3. Lidák Tamás (Gúta)
35 kg: 1. Kürthy Márió (Gúta)
2. Kajtár Sándor (Madar)
3. Nagy Balázs (Spartacus)
40 kg: 1. Lengyel Tamás
(Spartacus)
2. Turancsík Anett (Naszvad)
3. Zsemlye Norbert
(Spartacus)
44 kg: 1. Kovács Nikolas
(Madar)
2. Váradi Károly (Spartacus)
3. Molnár Martin (Gúta)
1999-2000 korosztály
40 kg: 1. Hulmann Nikolas
(Spartacus)
2. Csicsó Kevin (Madar)
3. Keresztes Barnabás
(Spartacus)
48 kg:
1. Sluka István (Madar)
2. Lakatos Igor (Gúta)
3. Nagy Arnold (Spartacus)

62 kg:
1. Kiss Péter (Spartacus)
2. Konyári Dániel
(Spartacus)
3. Rigó Rudolf (Spartacus)
85 kg:
1. Uhlík Krisztián (Madar)
2. Lakatos Gyula
(Spartacus)
Kadettok
66 kg:
1. Sallai Csaba (Spartacus)
2. Stefankovics Kevin (Gúta)
76 kg:
1. Bári Patrik (Spartacus)
2. Csicsó Zoltán (Madar)
84 kg:
1. Érsek Róbert (Naszvad)
2. Papp Lajos (Madar)
3. Sipka Norbert (Naszvad)
Csapatok: 1. Madar 60 p., 2.
Spartacus 59, 3. Gúta 55, 4.
Naszvad 42, 5. KBS Komárom

Kosárlabda
Az MBK Rieker kosárlabdacsapata a tabella első helyéről kezdi meg a 2013-as év küzdelmeit. Nem is akárhogyan, hiszen hétfőn, január 7-én Léván lépnek pályára
a piros-fehérek, szerdán hazai pályán fogadják a nyitrai
együttest, majd vasárnap Besztercebányára utaznak.
A klub játékosai és vezetői minden szurkolójuknak boldog új évet kívánnak, és szeretettel várják őket hazai és
idegenbeli mérkőzéseiken egyaránt!

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

