Változik a jogosítványok
érvényessége
gépkocsivezetők forradalmi változásoknak nézhetnek elébe ettől az
évtől. 2013. január 19-i hatállyal lép érvénybe az a törvény, amelynek lényeges pontjait úgy gondoljuk, minden
gépkocsivezetőnek ismernie kellene.
Folytatás az 5. oldalon
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A komáromi turizmust
könnyen lehetne Columbo felügyelő feleségéhez hasonlítani. Sokszor hallani róla, de nem
igazán lehet látni. A
most elfogadott költségvetés egy új turisztikai
iroda indításával is számol, de a kérdés az,
hogy ez pontosan mire
lesz elég? Ha egyáltalán
elindul.

• Ročník X. évfolyam
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Két rablás
egy éjszaka alatt
Komárom - Tany

Quo vadis,
Komárno?

Komárom

Január 8-án este 10 órakor egy ismeretlen férﬁ tért be a tanyi
benzinkútra. Először cigarettát vásárolt, majd egy fegyvernek látszó tárggyal a kasszában lévő 35 éves benzinkutast a bevétel átadására szólította fel, aki az életét fétve a követelésnek eleget tett
és 1000 € készpénzt adott át a rablónak. Az elkövetőn egy fekete
sildes sapka volt. A rablást követően a férﬁ elmenekült. Az ügyben
fegyveres rablás miatt indult eljárás.
Folytatás a 7. oldalon

Cestovný ruch je jednou z oblastí,
na ktorú vsádzajú mnohé slovenské
samosprávy ako na potenciálne príjmové oblasti miestnych rozpočtov.
Mnohokrát je to práve turistický ruch,
ktorý dokáže naštartovať rozvoj miest a obcí. Pokračovanie na 2. strane

napokban sokan felﬁgyelhettek arra,
hogy a komáromi városi rendőrség
autóparkja egy új személygépkocsival
gyarapodott, amin az eddig megszokott
egynyelvű felirat helyett, már két nyelven
szerepel a városi rendőrség felirat.
Folytatás az 5. oldalon

Miért nem üzemel
a mélygarázs?

Új személygépkocsi
és magyar felirat
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A jó dolgok az égből jönnek.
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Komárom
öbb olvasónk is észrevételezte, hogy az Európa udvar alatti
mélygarázs az új év beköszöntével nem fogadja a parkolni akaró
gépkocsikat. A bíróság melletti nagykapu ugyanis lakattal lett ellátva,
a közvélemény legnagyobb döbbenetére. Olyan hírek is szárnyra keltek, miszerint fellángolt a bekötőút tulajdonosának, tehát a Komáromi Járási Bíróságnak, valamint az Európa udvar tulajdonosának
jogvitája az úthasználatot illetően.
Folytatás a 7. oldalon

A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!

T

MEMO
M
EMO SERVIS
SERVIS
Letná
Le t n á 5
5,, K
Komárno
omárno
www.memoservis.sk
w w w. m em oser vis . sk
tel.:
tel. : 0
0905
905 4
447
47 8
895
95



DELTA

POLITIKA

AKTUÁLIS

2013. január 14.



2012 – hideg és meleg
Folytatás az 1. oldalról
Komáromban már hosszú
évek óta beszélnek a turizmusról, mint kitörési lehetőségről, azonban nem nagyon
látszik az átfogó cselekvési
terv, ami ezt segítené. A turisták csak véletlenszerűen „ugranak be“ a városba néhány
óra erejéig. Talán nehéz is
volna megfogalmazni, miért is
érdemes egy turistának Komáromba látogatni, mivel a romos erődrendszer viszonylag
nehezen hozzáférhető, az Európa-udvar is egyre kopottabb,
nem beszélve a befejezetlen
részekről. A főtéren a város
által visszaszerzett Poliklinika
sorsa még csak ötletszerűen
oldódott, míg az épülettel
szemben található – város tulajdonában lévő - üres üzletsor
sem kínál igazán csalogató
látványt.
A város tulajdonában lévő
Panorama hotel jelentős helyzetelőnybe került azzal, hogy
az Európa szállót bezárták,
mivel egyetlen nagy kapacitású szállásadó hotel a városban. Ennek ellenére a Panorama hotel és étterem jelentős
veszteséget termelt 2012-ben,

háromnegyed év alatt 37 ezer
eurós veszteséget halmozott
fel, ami az év végéig megközelítette az 50 ezer eurós tételt. Az utolsó önkormányzati
ülésen csupán a hotel bezárását vetette fel Nagy Jenő, a
pénzügyi osztály vezetője,
azonban nem született semmilyen döntés. Képviselői javaslatra felmerült a bérbeadás
lehetősége is, azonban erről
sem döntött a testület, mivel a
városi hivatal levette ezt a pontot az ülés napirendjéről.
Ki A gAzdáJA?
A 2006-os választásokat
követően kiemelt szerepet
szánt az önkormányzat a turizmus kezelésének, ezért egy
új, idegenforgalomra szakosodott szakbizottság is alakult.
A Stubendek László (MKP) által vezetett bizottság azonban
elenyésző számú konkrét határozati javaslattal élt, így a bizottság szerepe csupán formai maradt.
2010 után Mácza Mihály
(MKP) vette át a bizottság vezetését, a tagok száma kilencről 12-re bővült. A bizottság két év alatt határozati ja-

vaslatokat is megfogalmazott,
azonban azok végrehajtása
ritkán valósult meg. Javaslatot
tettek a szökőkutak rendbe tételére, mivel több belvárosi
"vízi attrakció" nem működik.
Javaslat született az Európa
udvaron belüli helyzetrendezés közvetítésére, amiben
egyelőre nem történt eredmény. A bizottság javaslatot
tett a turizmushoz kötődő kiadványok készítésére, ami
alapján 5 ezer euró lett elfogadva. Ebből néhány korábbi
kiadvány újra-nyomása valósult meg. Ugyancsak a bizottság szorgalmazta a turisztikai
iroda újraindítását, ami kapcsán hosszú szünet után a
mostani költségvetésben csillant fel egy reménysugár.
TuRiSzTiKAi iROdA
ÚJRATölTvE
Korábban jó pár éven keresztül létezett az úgynevezett
TIK, azaz turisztikai iroda Komáromban, amit a jól látható
zöld „nagy i“ betű is jelez a
Megye utcán. A szegényes
körülmények között működő
iroda akkor szűnt meg addigi
formájában, amikor a korábbi,
mindent felölelő turisztikai vállalatot (MPCR) a veszteséges
gazdálkodás miatt több részre
bontotta az önkormányzat. A
TIK-iroda egy időre a városi
hivatalhoz került, ahol 1,2 millió koronás éves költségvetés
mellett működött. Később az
újonnan alakult, termálfürdőt,
kempinget és hotelt működtető Viator Kft. kapta meg az
irányítását, mondván a tevékenységük része a turizmushoz szervesen kötődik.

Mivel a Viator külön pénzt
nem kapott az iroda működésére, így egy energiatakarékos megoldást választott. Egy
külső vállalkozóval kötött szerződést, aki traﬁk-jellegű szolgáltatást kívánt működtetni. A
partner vállalta a felújítás költségeit, amik a bérlet részét alkották, továbbá a rezsiköltségeket is fedezte. A Viator alkalmazottja viszont a helyszínen, a helyet megosztva szolgálhatta ki a turistákat.
Kikerültek a szórólapok, kialakult számítógépes sarok internet hozzáféréssel, és az ajándéktárgyak választéka is bővült.
A Viator Kft. körüli mizériával azonban az ottani alkalmazott eltűnt. A szórólapok,
az ajándéktárgyak és az internet maradt, de több tekintetben inkább egy újságosbódévá alakult a TIK-iroda. A
szórólapok azonban csak véletlenszerűen érkeznek, és a
nyitva tartás sem a turisták
igényeihez van alakítva.
lESz ÚJ TiK-iROdA,
vAgy CSAK pApíROn
fOg léTEzni?
A komáromi önkormányzat
a 2013-ra elfogadott költségvetésében 40 ezer eurót jelöl
meg külön tételként a TIKiroda indítására. Ennek részleteiről azonban a költségvetés vitájakor nem hangzottak
el részletek, és a működtetés
részletei sem ismertek.
Králik Róbert szóvivő ennek
kapcsán így nyilatkozott: „Ez
az összeg nagyjából két alkalmazott bérköltségére elegendő. Az irodahelyiség adott
lenne, a Klapka vigadó melletti

Quo vadis, Komárno?
Pokračovanie z 1. strany
A to najmä v tom prípade, keď obce nedisponujú
adekvátnou hospodárskou základňou, na ktorej by
mohli budovať. Často sa na diskusných fórach stretávam s názorom, že v Komárne „skapal pes" a ešte
častejšie sa pýtam, prečo je tomu tak. Nie je jednouché na pár riadkoch zhrnúť komplexne problematiku rozvoja mesta a hľadať príčiny, kde zlyhávame a prečo začíname strácať na okolité mestá.
Tým samozrejme nemyslím len susedný Komárom,
ale aj Nové Zámky, Galantu, Senec, či Nitru. Kde sa
teda stala chyba, Komárno?
CHýBAJÚCi invESTOR (invESTORi)
Komárno patrí medzi mestá, ktoré nezasiahla
vlna prílivu investorov tak, ako to pocítili niektoré iné
mestá, napr. Vráble, Nitra, Levice, či Galanta. Dať
ľuďom prácu, to je základný ekonomický predpoklad akéhokoľvek rozvoja. Urobila teda naša samospráva v rokoch 2000 - 2006 skutočne všetko pre
to, aby sme prilákali investorov, ktorí by dali ľuďom
prácu? Nie je to tak, že sme sa uspokojili s tým, že
v susednom Komárome otvoril Foxconn, či Nokia?
Nezatvorili desiatky autobusov, ktoré míňali Alžbetin most každé ráno a poobede oči vedeniu mesta?

Nie je to tak dávno, čo sa pán primátor oháňal
tvrdením, že v Komárne je minimálna nezamestnanosť a teda nie je dôvod riešiť problematiku získavania kapitálu prostredníctvom zahraničných investícií.
ÚniK MOzgOv
Nie je vôbec náhodou, že z Komárna utekajú
takmer všetci vysokoškolskí absolventi a to ihneď po
skončení štúdia. Vzniká nám obrovský exodus mozgov a teda aj ľudí, ktorí by mohli prispieť k rozvoju
mesta tým najcennejším - vlastným rozumom. Keď
pred pár rokmi otvorila svoje brány Univerzita Jánosa Selyeho, mnohí z vtedajšieho vedenia (a asi
zrejme mesto samotné) začali raziť ideu, že sme sa
zmenili na univerzitné mesto a teda odliv mozgov
nehrozí. Ba práve naopak, my tých najlepších začneme priťahovať. Prieskumy (nielen akreditačnej
komisie) však ukázali, že komárňanská univerzita
patrí k tým prvým. V kvalite, žiaľ, od konca.
CHýBAJÚCA MARKETingOvá
KOnCEpCiA pREzEnTáCiE MESTA
Všetci zhodne tvrdia, že Komárno má čo ponúknuť návštevníkom. Možno otázka teda neznie, či
máme čo ponúknuť, ale či to vôbec vieme ponúknuť.

irodahelyiségek megfelelnének erre a célra, de sajnos egy
TIK-iroda működtetéséhez
szükség van az irodahelyiségek alkalmassá tételére (tatarozás), azok megfelelő technikai felszerelésére, a nemzetközi információs irodai hálózatba való bekapcsolására és
propagációs anyaggal való ellátására is. Erre további források szükségesek, úgyhogy ez
a kérdés vélhetően visszakerül a plénum elé, és a képviselők döntésén múlik majd a
TIK-iroda sorsa.“
Az iroda indításán túl továbbá kérdéses az információs
anyagok sorsa. Jelenleg alig
akad Komáromról használható
kiadvány, ami komolyabb példányszámban is elérhető
volna. Akadt egy-két magán
kezdeményezés, amely során
hirdetésekért cserébe kerültek
kiadásra szórólapok vagy kisebb füzetek. A valóság az,
hogy alig van mit a turisták kezébe adni. A mostani költségvetés 10 ezer eurót jelöl meg a
város propagálására, azonban
ez a tétel más kiadásokat is
magába foglalhat.
Szegényes a turizmus internetes támogatottsága is, így a
Komárom iránt érdeklődő utazni vágyóknak nem egyszerű
begyűjteni a hasznos és aktuális információkat. Reménykeltő próbálkozás az erődről
készült honlap (http:// pevnostkomarno.sk), amely egy magánszemélyhez köthető.
KéT BizTATó
SiKER 2012-BEn
Két reményteljes siker kapcsolódott az erődhöz az elmúlt

Ruku na srdce, ktorý z návštevníkov vie, aký
význam zohrala pevnosť v živote nášho mesta?
Ukázal niekto návštevníkom fotograﬁe z katastrofálnej povodne z roku 1965. Okolo akej myšlienky
sa to vlastne točí propagácia nášho mesta?
Skúsme sa pozrieť do turistickej informačnej kancelárie a spýtajme sa, čo môžeme v Komárne vidieť.
Dlhodobo sme sa snažili prezentovať ako univerzitné mesto, tým sme však v skutočnosti nikdy neboli. V Komárne je len jedna univerzita a aj tá dosahuje len slabý priemer. Univerzitným mestom by
sme boli vtedy, keby v Komárne sídlili tri univerzity
(ako napríklad v Nitre). V tom prípade by sa dala
marketingová koncepcia budovať na školstve, vzdelávaní a celý koncept orientovať na veľké množstvo
mladých ľudí. Na to však v Komárne podmienky nie
sú.
Na druhej strane sa zanedbala propagácia mesta
ako pevnostného mesta, podobne, ako to robia v
Terezíne, či Josefove (ČR). A to Komárno má ďaleko lepšie podmienky pre vytvorenie takéhoto propagačného marketingového modelu. Je veľká
škoda, že sme príležitosť vybudovať si takýto imidž
už dávno prepásli. Teraz, v roku 2013 to už nestačí.
EvEnT MARKETing
Dnes na propagáciu potrebujeme budovať tzv.
Event marketing. Návštevníci musia zažívať pri

rdeklődve ﬁgyelem, hogy a 2013-as esztendő hajnalán különböző fórumokon és médiákban többen is értékelik a politikai és társadalmi helyzetet – bár néha kicsit egyoldalú információkra támaszkodva. Engedtessék meg hát nekem is, hogy a Híd parlamenti képviselőjeként, valamint országos, megyei és járási funkcionáriusaként megfogalmazzak egy rövid vissza- és előretekintést.
A 2012-es év a parlamenti választások miatt a dal. Hasonló elismeréssel kell szólni arról is,
politikai színtér minden résztvevője számára lét- hogy jó csapattá kovácsolódtak, és pozitív kezfontosságú volt, hiszen számukra ez a legfonto- deményezéseik a lakosság javát szolgálják. Ensabb megmérettetés. Örömmel vettük tudomá- gedjenek meg két példát a sok közül: emlékezsul, hogy a Híd rövid időn belül már másodszor hetünk arra, hogy kezdeményezték a kevéssé kiérte el a parlamenti bejutáshoz szükséges kü- használt többfunkciós sportpálya átkerülését a
szöböt, és jutott be a törvényhozásba. Igaz, ez al- Klapka lakótelepre, de arra is, hogy a Híd egyik
kalommal nem sikerült kormánypozíciót kihar- képviselőjének kezdeményezésére milyen szécolni, emiatt az elkövetkező években sokkal ki- pen felújult a Singellő régi-új parkja. Természesebb mozgástér áll majd rendelkezésünkre. Bár tesen Varga Tamás nem tudta volna végigvinni
emlékezhetünk, hogy az előző ciklusban a Híd ötletét, ha nincs mellette a Híd kialakult csapata
egy nagyon széles koalíció tagjaként dolgozott, – amely egységes erőként támogatja a lakosság
ahol nehéz volt megtalálni a szükséges meg- érdekét szolgáló elképzelések megvalósítását.
egyezést és kompromisszumot, ám ellenzéki poA pártmunka értékelésekor megállapíthatjuk,
zícióból valószínűleg még nehezebb lesz ered- hogy a 2012-es év a Híd megerősödésének éve
ményeket elérni. A választásokkal kapcsolatos volt úgy országos, mint kerületi és járási szinten.
kellemes emlékeket kicsit elhomályosítja az ak- Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a legutóbbi időkori kampány tartalma és hangvétele, hiszen azt ben két új alapszervezetünk alakult a Komáromi
tapasztaltuk, hogy egyes emberek és pártok ré- járásban és több mint 100 új tagot is felvettünk.
széről a választási kampány mások sárba tiprá- A kerületben is hasonló jelenség tapasztalható –
sában, vádaskodásokban, rágalmazásban és több mint 200 tag és új alapszervezetek alakulüres marketingfogásokban merült ki. Ez a jelen- tak. Ez is azt bizonyítja, hogy az emberek bíznak
ség semmiképp nem jelent jó előjelet a jövőre a pártban, bíznak munkánkban. Sikerként érténézve, mint ahogyan az sem, hogy melyik párt kelem azt is, hogy kezdeményezésemre kerületi
szerezte meg a parlamenti többséget.
szinten asztalhoz ült a Híd és az MKP vezetőA Híd parlamenti frakciója az eltelt rövid idő- sége, hogy megtárgyalja a következő megyei vászakban (ellenzéki szerepe ellenére) nagyon ak- lasztásokon való együttműködés lehetőségét.
tív volt – még akkor is, ha munkánknak nem Nyilvánvaló, hogy a kerületben ellenünk létrejött
születhetett mindig kézzelfogható eredménye. nagy szlovák koalíció ellensúlyozására létfonHa visszatekintek saját munkámra, büszkén ál- tosságú lehet a mi együttműködésünk. Bár vanlíthatom, hogy több interpelláció és módosító ja- nak helyzetek, amikor rivalizálunk egymással,
vaslat mellett két törvénytervezet beterjesztője is az itt élő emberek érdekében az okos komprovoltam , s ezek közül az egyiket nagy többséggel misszumnak kell győzedelmeskednie. Reméel is fogadta a parlament. Ezen kívül persze a lem, hogy ez így is lesz – annak ellenére, hogy
Selye János Egyetem érdekében az oktatás- az MKP tisztségviselői közül többen megkérdőügyben is fontosnak tartottam, hogy a lehető leg- jelezik az együttműködést. Hasonló sikerként
több segítséget nyújtsak a jelenlegi nehéz hely- könyvelem el, hogy az MKP és a Híd komáromi
zetben. Bár a parlamenti többség nem fogadta el szervezetei is leülnek tárgyalni egymással,
az egyetemi törvénynél benyújtott módosító ja- ugyancsak kezdeményezésemre. Bár egy kivaslataimat, munkánk és lobbink hatására az csit sokáig kellett várni az MKP hajlandóságára,
oktatási miniszter egyelőre nem kezdte meg a úgy érzem, szükséges lenne beszélni arról a
Selye János Egyetem átminősítését. Bízom ab- helyzetről és felelősségről, amit az MKP felvállalt
ban is, hogy az új akkreditációs követelmények a jelenlegi borzalmas városvezetés támogatámár olyanok lesznek, melyek nem veszélyeztetik sával. Remélem, hogy ebben a kérdésben is
majd egyetemünket. Utólag tehát jó döntésként születik majd előrelépés, és a két klub együtt
értékelhető, hogy ezt a kérdést nem politikai, ha- tud majd működni a jövő években. Ilyen eseteknem szakmai ügyként kezeltük. A legnagyobb si- ben ugyanis nem veszekedni kéne, hanem
kernek a 2012-es évben azonban azt tartom, együttműködni.
hogy folyamatos nyomásgyakorlásunk hatására
Amennyiben tehát az előző évet kéne értéa közlekedési miniszter valamint az ország kor- kelni, elmondható, hogy ugyan nehéz körülmémánya elfogadta az új Duna-híd megépítésének nyek közt, de mégis születtek sikerek. Ha előreszerződését, sőt az aláírás is megtörtént. Szin- tekintünk a 2013-as évre, tudhatjuk, hogy megint
tén szerencsés jelenségnek tartom, hogy a Híd nehéz év elé nézünk. Egyik legfontosabb feladat
– az együttműködés pártja tevékenysége jelen- lesz a sikeres felkészülés a megyei választátősen csökkentette a nemzetiségi feszültséget sokra (melyek ugyan most még távol vannak),
Szlovákiában. Remélem, hogy ebben a jövőben ám szerepük pótolhatatlan a régióba érkező fejis sikeresek leszünk, annak ellenére, hogy a je- lesztések szempontjából – melyekről a megyei
lenlegi nehéz gazdasági helyzetben a nemzeti- közgyűlés dönt. Emiatt van elengedhetetlen
ségi kérdés megint felbukkanhat – hogy elterelje szükség az összefogásra és kompromisszua ﬁgyelmet a valódi problémákról. Ennek veszé- mokra, nem pedig a szájhősködésre és széthúlyére a kormány több gazdasági jellegű dönté- zásra, vagy az öncélú magamutogatásra. Jómasénél is felhívtuk az érintettek ﬁgyelmét.
gam azt várom a 2013-as évtől, hogy a Híd toMivel Nyitra megye parlamentjében a Hídnak vább erősödjön, hiszen a lényeg továbbra is a
nincs képviselője, nem tisztem értékelni az ott tör- munka által elérhető eredményekben van. És
tént (illetve nem történt) dolgokat. Ezt megteheti ezért kell mindenkinek tovább és önfeláldozóan
(ha megteszi) bármelyik ott érintett párt vagy dolgoznia azon a szinten, amelyen éppen van.
képviselő. Nem kerülhetem viszont meg a ko- Minden politikusnak aztán el kell majd számolnia
máromi önkormányzat tevékenységének értéke- munkájával, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi
lését, hiszen ott a 25 tagú testületben 11 képvi- nehéz körülmények közt nem a szavak, hanem
selőnk dolgozik. Jó munkájuknak bizonyítéka az a tettek bizonyítanak. Bizakodva várom tehát ezt
is, hogy a jelenlegi tehetetlen városvezetés gyak- a nehéz évet is, egyúttal bízom abban, hogy a
ran mutogat arra, hogy a Híd többsége (???) parlamentben és a helyi szinteken is tudunk sevitte át az akaratát a testületben. Véleményem gíteni a lakosság elképzeléseinek megvalósítászerint frakciónk 11 tagja éppen jó munkájának sában, körülményeik javításában.
köszönhetően szembesül ezzel a képtelen vádBastrnák Tibor, parlamenti képviselő

É

évben. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretén belül Komárom városa, valamint a Monostori
Erőd Nonproﬁt Kft. sikeresen
pályázott, hogy az erődrendszer egy része megújulhasson. A projektre 470 ezer eurót nyertek a szervezetek,
melyből öt százalék önrész
biztosítása mellett valósíthatók meg a fejlesztések. Komáromban az Öregvár területén, míg Dél-Komáromban
a Monostori Erőd területén
fogják elvégezni a felújítási
munkálatokat az elkövetkezendő két évben. Ezzel a beruházással 12.000 négyzetméterrel nő meg az erőd biztonságos, kulturált körülmények mellett látogatható területe.
Ugyancsak örvendetes hír,
hogy a komáromiak megsüvegelendő összefogásának
köszönhetően a Lipót-kapu
nyerte a VÚB Alapítvány Szívem Kincsei elnevezésű programjának keretein belül meghirdetett versenyt, így csaknem 10 ezer euróból újulhat
majd meg. A komáromi kapu
fölényesen, 45.689 szavazattal diadalmaskodott az internetes szavazáson, mögötte
messze lemaradva, 12.504
szavazattal a szepeshelyi
kapu végzett. Az óriási különbségű diadal elsősorban a

példátlan és becsülendő komáromi összefogásnak köszönhető.
A civilek egy csoportja is
rendszeresen mozgolódik a
vár területén, tavaly is több alkalommal szerveztek takarítást, aminek köszönhetően
újabb területeket sikerült „kipofozni“.
Az önkormányzat kis tételekben próbálja a legveszélyesebb és legsürgősebb javítani valókat megoldani,
azonban ezek csupán kármentésnek bizonyulnak.
HOgyAn TOváBB?
Ami a legjobban hiányzik,
az egy átfogó cselekvési terv,
ami miatt az elmúlt évtizedekben csupán pillanatnyi megoldások születtek egy-egy területen. Nincs átfogó ütemterv,
ami megjelölné a célokat, és
ami a legfontosabb, az ahhoz
szükséges forrásokat. A város alapadottságai – két folyó,
erődrendszer, történelem, termálvíz – adottak, de egyelőre
ez a lehetőség még kiaknázatlan maradt. A gazdasági
válság még inkább nehezebb
helyzetbe hozza a várost, így
a turizmus továbbra is gyerekcipőben jár. A lehetőség viszont adott, aminek ésszerű
kihasználása minden bizonynyal munkahelyeket és egy
élő belvárost is teremthet.
(b)

návšteve pocity. Už to nie je len o tom, že prídu do Komárna
a popozerajú si jednotlivé pamätihodnosti. Dnes je trendom
príprava eventov (udalostí), kde sa môžu návštevníci zabaviť, vyskúšať si nové (mnohokrát aj šialené) veci. Eventy,
ktoré usporadúvame, nemajú takmer žiadnu skutočnú marketingovú hodnotu. Veď počul už niekto o Lehárovom Komárne? Vedia v Bratislave o Jókaiho dňoch?? Sme pevnostné mesto, ale ešte žiaden návštevník nášho mesta nevidel a nepočul poriadnu ranu z dela!
CHýBAJÚCA idEnTiTA
„KOMáRňAnA"...
Nič z vyššie spomenutého nie je tak dôležité, ako naša
chýbajúca spoločná identita. Taká identita, ku ktorej sa prihlási hrdo každý obyvateľ mesta. Taká identita, ktorá v ňom
vyvolá pocit spolunáležitosti a solidarity s ostatnými. A tým,
žiaľ, nemôže byť identita, ktorá sa bridí 30% obyvateľstva. Ani
identita, ktorú neuznáva 60% tu žijúcich ľudí. Toto je najťažšia
úloha, ktorá nás čaká. A pokým na ňu nenájdeme odpoveď,
je zbytočné hľadať investorov, robiť marketing, pripravovať
eventy a propagovať naše mesto.
Prestaňme sa teda obzerať do minulosti a budovať pomníky
turulom, Trianonom a Cyrilom a Metodom. Začnime sa konečne pozerať do budúcnosti a stavať jej pomníky. Napríklad
tým, že nájdeme odpovede na horeuvedené problémy a pustíme sa do ich riešenia. Potom budeme vedieť, kam kráča Komárno...
Štefan Tóth
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

A béke nagykövete lett
Kürthy veronika
ékenagykövetté nevezte ki Kürthy veronika festőművészt decemberi évzáró közgyűlésén az
Egyetemes Béke Szövetsége – vallásközi és nemzetközi Egyesület. Budapesten, a Békeházban adták át az ezt hitelesítő oklevelet. A részletekről a képzőművész pedagógusnál
érdeklődtünk.

B

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

- Májusban voltam a mosonmagyaróvári Nemzetközi
és Országos Művésztalálkozón, ahol csodálatos társaság
gyűlt össze - kezdte az alkotó.
- Szeretet honolt a résztvevők
között, nagyon jól éreztem magam. Pintér Éva festő, graﬁkus, a Magyar Kultúra Lovagja,
a művésztalálkozó főszervezője bemutatta Mészáros Pétert, az Egyetemes Béke Szövetsége győri szervezetének
elnökét. Megajándékoztam a
„Fábry Zoltán és Kassa” című
kötetemmel. Elbeszélgettünk
Fábryról, a békeharcosról.
Nem sokkal ezután meghívott
egy előadására.
• Eleget tett a meghívásnak?

- Természetesen elmentem
június 23-án Győrbe, a békefesztiválra, és tátott szájjal
hallgattam, mennyire sokrétűen vázolta a világ, az emberek helyzetét a gazdasági
válságban.
• Mikor került szóba, hogy
békenagykövet legyen?
- Mészáros Péter még májusban beszélt erről Pintér
Évával; akkor is mondtam, ha
méltónak találnak erre a tisztségre, vállalom. Azután november 11-én, a „Liszt Ferenc:
Hit, nemzet, haza” című kiállításom megnyitóján váratlanul
megjelent a Mészáros-házas-

pár, a Szent András-templom
oratóriumában. Nagyon megörültem nekik! A megnyitó
után a lakásomra jöttünk, és itt
kértek fel, legyek a szövetség
békenagykövete. Budapesten
már előterjesztettek. Igent
mondtam. December 7-én
küldték a hivatalos meghívót a
kinevezés átvételére.
• Tájképein, portréin, festményein nyugalom honol.
A hétköznapjaiban is jelen
van a béke?
- Ahogy most beszélgetünk,
és ránézek Kürthy nagyanyám fényképére, békesség
költözik a lelkembe. Ha pedig
arra a Dr. Szénássy Zoltán tanár urat ábrázoló fotóra pillantok, ugyanezt érzem. Most
festem őt egy búzatábla mellett, melyben vannak lehajló,
tömött búzafejek, és álló, üres
kalászok is. A tanár úr sokszor mondogatta, akiknek
kong a fejük az ürességtől,
hetykén sétálnak, nem veszik
észre embertársaikat. A nagy
tudású ember azonban meghajtja a fejét, akár a tömött búzakalász. Örökre a szívembe
zártam a szavait.
Bárány János
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Változik a jogosítványok érvényessége
Folytatás az 1. oldalról
Nézzük tehát kategóriák szerint a változások lényegét. Azt most sem lehet ugyan kizárni, hogy
menet közben, a törvény gyakorlati hatályba lépése
után újabb apróbb korrektúrák történhetnek, ezekre
kellő időben felhívjuk majd olvasóink ﬁgyelmét.
AuTóBuSzOK éS TEHERgépKOCSiK
Az eddigi előírások szerint a minimálisan 16 személy szállítására alkalmas autóbusz vezetéséhez
szükséges jogosítványt 21 éves kortól lehetett megszerezni. Ez a korhatár 24 évre
emelkedett. Ez év január 19-ig
már 18 éves kortól lehetett C és
CE típusú (7,5 tonna összsúlyú
tehergépkocsi) jogosítványhoz
jutni. Ez után a dátum után már
csak a 21. életévüket betöltő
egyének juthatnak ehhez a típusú jogosítványhoz.
póTKOCSiK – uTánfuTóK
Változás történt a B típusú
(személygépkocsik) jogosítványok kapcsán is. A
változás lényege a pótkocsik – utánfutók használatában van. Az új rendelet szerint azon gépkocsikhoz, amelyeknek összsúlya nem haladja meg a
3,5 tonnát, 750 kilogrammot meghaladó utánfutó –
pótkocsi is kapcsolható. Ennek feltétele azonban,
hogy a szerelvény összsúlya nem haladhatja meg
a 4 250 kilogrammot. BE típusú jogosítványra (a
régi szerint B+E) abban az esetben lesz szükség,
ha az említett gépkocsikhoz 3 500 kilogramm
összsúlyt meg nem haladó pótkocsit, illetve utánfutót csatolunk. Amennyiben a pótkocsi – utánfutó ezt
az összsúlyt meghaladja, úgy C1E (régebben

C1+E) típusú jogosítványra lesz szükségünk,
amely a 7,5 tonna összsúlyú tehergépkocsik vezetésére jogosít fel.
MOTORKERéKpáROK
A nagyobb teljesítményű motorkerékpárok, három-, illetve négykerekű motorkerékpárok is az eddigiektől különböző csoportokba lettek besorolva. A
robogókra és kisteljesítményű többkerekű kismotorokra csakúgy, mint eddig, egy másik jogosítványnyal, automatikusan jut hozzá az igénylő. Merőben
más azonban a helyzet a nagyobb
teljesítményű motorkerékpárok esetében. Új típusú, motorkerékpár vezetésére feljogosító jogosítvány
jelenik meg A2 néven. Ez 18
éven felüli motorosokat jogosít
fel olyan kerékpárok vezetésére, amelyeknek teljesítménye nem haladja meg a 35
kW-ot. A „korlátok nélküli
teljesítmény” megjelölésű
motorkerékpárok esetében, csak a
24. életévüket betöltő személyek juthatnak
jogosítványhoz.
JOgOSíTványOK 65 év fElETTiEKnEK
A kötelező orvosi vizsgálatok érvényessége öt
évre tolódik ki, az előző törvényben foglalt két év
helyett. Kivételt képeznek azok a 65 év feletti gépkocsivezetők, akik autóbuszt, teherautót, mentőautót vagy taxit vezetnek. Az ő esetükben marad az
orvosi vizsgálatok kétéves ciklusa. Amennyiben a
jogosítványuk 2013. január 19-e előtt volt kiadva,
úgy két kötelezettség vonatkozik rájuk:
1. legkorábban két hónappal 65. életévük betöl-

tése előtt, legkésőbb hét hónappal annak betöltése
után, kötelesek részt venni orvosi vizsgálaton,
2. minden esetben maguknál kell hordaniuk, és
rendőri felszólításra bemutatniuk öt évnél nem öregebb orvosi igazolásukat. Abban az esetben, ha
2013. január 19-e után kicseréltetik jogosítványukat,
úgy a fenti igazolást már nem kell maguknál tartaniuk, mivel a jogosítvány cseréjénél azt le kell adniuk
a közlekedésrendészeten.
CSERE – illETéKEK
– RéSzlEgES éRvényTElEníTéS
A jogosítvány cseréjével egy időben, a gépkocsivezető köteles régi jogosítványát visszaszolgáltatni
a hatóságnak. Az újonnan kiadott (lecserélt) jogosítványok maximálisan 15 évig lesznek érvényben.
Az 1993. január 1. és 2004. április 30. között kiadott
jogosítványok 2023. december 31-ig érvényesek. A
2004. május 1. és 2013. január 19. között kiadott jogosítványok 2032. december 31-ig maradnak érvényben. 15 éves érvényességi idő: AM, A1, A2, A,
B1, B, BE és T típusú jogosítványok. 5 éves érvényességi idő: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE típusú jogosítványok.
A jogosítvány cseréjének esetében az illeték 3 €,
az új jogosítvány kiadásának illetékét 6.50 €-ban
szabta meg a törvény.
Az új előírások értelmében a jogosítvány már
nemcsak teljes egészében lehet érvénytelen, de
részlegesen is. Például, amennyiben a B típusú jogosítvány érvényét veszíti, személygépkocsit ugyan
már nem vezethetünk, de az A típusú jogosítvány
még érvényben maradhat, tehát motorkerékpárt félelem és bírság nélkül vezethetünk.
-bör-

Új személygépkocsi és magyar felirat

A komáromi
nagygyűlésre emlékeztek
z 1994. január 8-án tartott komáromi országos nagygyűlésére emlékeztek január 5-én
a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában. A konferenciát a Csemadok Komáromi Területi Választmánya immár kilencedszer szervezte meg. Petheő Attila, a Területi Választmány
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kvarda József, Nagyszombat megye alelnöke, Dr.
Hévizi Józsa történésztanár és autonómiakutató Budapestről, Dr. Zsoldos Ferenc, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács alelnöke és Dr. Eva Maria Barki Bécsben élő nemzetközi jogász tartottak tartalmas előadásokat. Elhangzott, hogy jövőre, az 1994-es komáromi nagygyűlés 20. évfordulóján alapos elemzésnek kéne alávetni a nagygyűlés társadalmi körülményeit, az akkori pártok és a média helyzetét. A konferencia felett Mészáros Alajos, az MKP
európai parlamenti képviselője vállalt védnökséget.
(báj)
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Nagy élményt ígér
ingyenes apróhirdetési szelvény a Muzsikás együttes
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.

Január 26-án, szombaton este 19
órai kezdettel a 35 éve működő nemzetközi hírű Kossuth- és Liszt Ferencdíjas Muzsikás együttes ad népzenei
koncertet a Komáromi Jókai Színház
színpadán. 2008-ban az együttes a
legrangosabb nemzetközi világzenei
elismerésének, a World Music Expo
WOMEX-díjának kitüntetettje lett Sevillában. Egyaránt fellépnek népzenei
és világzenei eseményeken, de nem
idegen tőlük az alternatív zene, a
dzsessz, a kelta és a zsidó zene sem.
A világ legnevesebb koncerttermeiben
léptek fel, mint a Royal Festival Hall, a
Royal Albert Hall vagy a Carnegie Hall.
Zenéjükben ötvözik a hagyományos
népzenét a XX. századi magyar komolyzenével. Komáromi koncertjükre
belépőjegyek már válthatók a színház
pénztárában.
(bé)
Fotó: Kása Béla

Folytatás az 1. oldalról
Lapunk kérdéseket intézett a városi hivatal szóvivőjéhez, aki a következő nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe: „A Komáromi Városi Rendőrség egy Dacia márkájú,
Duster típusú személygépkocsit vásárolt, amely a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a benzinmotor
mellett gázüzemben is képes működni. A Duster típusú autók enyhén
terepesítettek, így olyan helyekre is
eljutnak vele a rendőrök, ahova az
alacsony padlózatú személyképkocsikkal eddig nem tudtak. A kocsit járőrözésre használja majd a rendőrség és egy leszolgált Škoda Felíciát
vált az új autó. Az ára forgalmi adó
(DPH) nélkül nem haladta meg a 10
ezer eurót. Az autóvétel három éves
lízingre történt, így beruházási jellegű
kiadásnak számít.
A városi hivatal, az önkormányzat
és a civil szféra közös és jogos igényének eleget téve az új autón a városi rendőrség felirat már kétnyelvű.

A városi rendőrkapitány, Rozsnyó
Lajos elmondása szerint tervben van
további három személygépkocsi vásárlása a rendőrség számára pályázati úton, de ez az anyagi lehetőségek függvénye. A rendőrség személyi állományát tekintve, egyelőre nem
történt változás, de a polgármester
úr és a városvezetés arra törekszik,
hogy ez ügyben is elmozdulás történjen. Hasonlóképpen a rendőrök
ruházatának, felszerelésének és a
technikai hátterének javítása, korszerűsítése terén“ – adta hírül Králik
Róbert, a komáromi városi hivatal
szóvivője.
A városi rendőrség hivatalosan 43
fővel dolgozik, azonban ebből 10 személy csökkentett munkaképességű
alkalmazott, akik a kamerarendszer
felügyeletében vesznek részt, 10 hely
pedig nincs betöltve. A maradék 23
főből hárman vezetők és adminisztratív munkát végeznek, így 20 rendőr
látja el a feladatokat.
szt
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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Újabb matricák a kétnyelvűségért
Szlovákia-szerte, a magyarok lakta
területeken múlt héten vasárnapra
virradóra újabb magyar feliratokat követelő matricák jelentek meg. Az akció mögött a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom áll. A matricákon a
következő felirat olvasható: Figyelem!
Hiányzik a magyar felirat! Chýba maďarský nápis! Információink szerint az alábbi telelpüléseken hívták fel a ﬁgyelmet a
hiányzó magyar feliratokra: Komárom, Dunaszerdahely, Somorja, Galánta, Királyhelmec, Feketenyék, Hidaskürt, Tallós,
Vezekény és Vízkelet.

Karácsony után sem spórolunk
Az interstore.sk weboldal statisztikái szerint ugyan kis ajándékokat vásároltak a szlovákiai fogyasztók az interneten, de nagyobb számban, mint korábban. Csak nagyon kevesen próbálják kicserélni a karácsonyi ajándékokat, az akcióknak köszönhetően pedig több a vásárló, mint általában.
Az interneten vásárolt holmik között többségben voltak a
külső meghajtók, a konyhai segédeszközök, parfümök, vagy
éppen a játékok. A weboldal üzleti igazgatója, Tomáš Prutzer
szerint a január nagyon erős hónap, csaknem eléri a decemberi színvonalat.
A tapasztalatok szerint Szlovákiában nem élnek fokozottan
az áru visszacserélésének vagy visszaszolgáltatásának lehetőségével. Az át nem vett és visszahozott árut januárban az üzletek általában kiárusítják. Az idei karácsony folyamán a slágerterméknek egyébként az alkoholos szondák, az alkohol, valamint - kuriózumba illő módon - a varrógépek voltak.

Két és félezer embert
bocsátottak el két év alatt
A Szlovák Államvasutak a vállalat két évvel ezelőtt kezdődő
revitalizációja során eddig 2600 alkalmazottat bocsátottak el.
Idén már nem terveznek leépítést.
Az alkalmazottak száma 17 ezerről 2011 végére 15 százalékkal 15 ezerre csökkent, majd 2012-ben 14,4 ezer emberre
faragták le az állományt. „A vállalat 2013-ban már nem tervez
elbocsátást. A 2013-as vállalati terv, melyet a cég vezetősége
elfogadott, 14 500 alkalmazottal számol” – mondta a SITA hírügynökségnek Martina Pavliková, a vasút szóvivője.
A szóvivő szerint elsősorban idősebb emberekről volt szó,
akik nyugdíjba mehettek, mások pedig más munkáltatónál helyezkedhettek el, vagy munkanélküli segélyért folyamodhattak.
A vasúttársaság alkalmazottainak 36 százaléka 50-59 éves, 35
százalékuk pedig a 40-49 éves korcsoportba tartozik. 20 százalékuk 30-39, 7 százalékuk 20-29 éves, 2 százalék pedig 60
évnél idősebb.

Az elmúlt év az egyik legmelegebb volt a mérések történetében

Milyen időjárásra
számíthatunk 2013-ban?
kimutatások szerint a 2012-es év Szlovákiában a negyedik legmelegebb évnek számított 1871 óta, ugyanis ekkor kezdődtek meg a meteorológiai mérések. ógyallán 2012-ben az évi átlaghőmérséklet 11,7 °C volt, ami 1,9 fokkal több, mint amit 1901
és 2000 között mértek. nyáron több hőhullám is elérte az országot, június és július
fordulóján például a délnyugati országrész több településén is úgynevezett szupertropikus volt az éjszaka, azaz az este sem lett hidegebb 25 foknál. Tropikus éjszakák
voltak még szeptember végén is, konkrétan 26-ról 27-re. Csak két hónap volt, amikor
az átlaghőmérséklet alacsonyabb volt. viszont volt szélsőséges hideg időszak is. Ezek
közül megemlíthető az elmúlt év februárja, amikor észak-Szlovákiában nem volt ritka
a -30 °C. A leghidegebbet február 3-án mérték vöröskőn, amikor a hőmérő higanyszála elérte a -33,3 °C-t.

A

Az elmúlt évben nemcsak
Szlovákiában, de az egész
világon meglehetősen magas volt az átlaghőmérséklet, az év pedig a legmelegebbek közé tartozik. 2012
folyamán az Egyesült Államokban tizenegy hurrikán
söpört végig, a szárazság
pedig az ország 60 százalékát sújtotta. Az Északi-sarkvidéken 2012 szeptemberében történelmi mélypontra
süllyedt a jégfelület nagysága. A szélsőségességre
rámutat, hogy míg a brit szigeteken rekordokat döntögetett a csapadék mértéke,
Szlovákiát második éve
aszály sújtja - 2012-ben
Ógyallán például mindössze
435 mm csapadék esett, 125
mm-rel kevesebb, mint az
éves átlag.
Az elmúlt év utolsó hónapjában az átlaghőmérséklet megfelelt a sokévi átlagnak, a hegyekben kevés volt
a hó, ami annak köszönhető,
hogy december 25-re a
Csorba-tónál 11,5 °C-t mértek.

natkozó népi megﬁgyelések
általában naptári ünnepekhez vagy névnapokhoz kötődnek, különösen az év elején, januárban, több hónapos előrejelzést képesek
adni, de akár egy egész évre
vonatkozó jóslatot is megfogalmaznak. Íme, a januári
megﬁgyelések és megfejtéseik.
Számos időjárási regula
kötődik az év első napjához:
ha például január 1-jén szép,
fényes, napsütéses idő volt,
az bő termést és minden
szempontból jó évet ígér. De
a tél hosszára más következtetések is születtek az
első nap időjárásából, a csillagos Újévi éjjel ugyanis rövid, a reggeli hideg, északi
szél pedig hosszú telet jósolt. Közvetlenül ezután, az
év második napjából pedig
a szeptemberi időre mondtak jóslatot: eszerint éppen
olyan lesz a kora őszi hónap,
mint a január 2-án tapasztalt idő, ha például süt a nap,
jó termés várható. A következő fontos dátum az időjá-

Négy év alatt 30 ezer szlovákiai
kisvállalkozás tűnt el
Az elmúlt évben csaknem 15 ezerrel, négy év alatt pedig 30
ezerrel csökkent Szlovákiában a kisvállalkozások száma,
amely 2009 óta szinte folyamatos visszaesést mutat.
Szlovákiában a tavaly novemberi adatok szerint 361 ezer kisvállalkozás működött, szemben 2009 januárjával, amikor számuk még meghaladta a 390 ezret. Az iparűzési engedéllyel
rendelkezők száma csaknem 8 százalékkal csökkent négy év
alatt. Bár a kisvállalkozások számát tekintve a visszaesés
csaknem folyamatos volt az elmúlt négy évben, a legtöbb iparengedélyt (csaknem 15 ezret) tavaly adták vissza. Elemzők
szerint az iparengedélyek visszaadásának trendje az idén is
folytatódik, sőt a legtöbben az ütem gyorsulásával számolnak.
Az okok között a szakértők a januárban megnőtt járulékterheket is kiemelik.
Szlovákiában a Robert Fico kabinetje által tavaly elfogadott
intézkedések következtében az új évben jelentős mértékben
nőttek a vállalkozások adó- és járulékterhei: 19-ről 23 százalékra emelkedett a jogi személyek jövedelemadója, a természetes személyek esetében pedig havi 3310 euró jövedelem felett 25 százalékosra emelkedett az adókulcs. Ezzel egyidejűleg a szlovák kormány megemelte a járulékok kivetési alapját,
valamint havi 420 euróra csökkentette a vállalkozók által az
adóalapból leírható átalányköltségek összegét.

A meteorológusok a tudomány mai állása szerint néhány napos előrejelzésnél
többre nem képesek, legalábbis pontosan nem tudják megállapítani a várható
időjárási viszonyokat. De
még mindig támaszkodhatunk az évszázadok alatt
összegyűjtött népi tapasztalatokra, amelyek többnyire
működtek sok generáción
keresztül. Az időjárásra vo-

rás szempontjából január 6a, amikor véget ér a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődik a farsang időszaka.
Ha ezen a napon csurog az
eresz, vagyis olvadásnak indul a hó, akkor a hiedelem
szerint hosszú télre kell számítani, ha viszont esik a hó,
korábban kitavaszodik, a
fagy vízkeresztkor pedig
ugyancsak arról üzen, hogy
még sokat kell várni a ta-

vaszra, a naptárinál jóval később jön el. Ha napközben
száraz az idő, a megﬁgyelések szerint esős, zivataros
nyárra lehet számítani, az
eső viszont tavaszra jósolja
a bőséges csapadékot.
Ennek alapján nem lesz
könnyű dolga annak, aki
nyáron szeretne szabadságra menni a 2013-as esztendőben. A nyíregyházi Dávid Mihály a jövő évi hosszú
távú előrejelzését már elkészítette. Az idei évi hőmérséklet lényegesen hűvösebb
lesz a tavalyinál. Az éjszakai fagyok még május 20-ig
is lehetnek folyamatosan, és
az őszi fagyok is korán megérkeznek. Igazi kánikulával
is alig-alig számolhatunk,
csak május közepén lesz
nyárias hőség néhány napig.
Télen négy hullámban mínusz tíz fok körüli hőmérséklet várható. A csapadék
kevéssel több lesz mint a
2012-es esztendőben, de ez
sem jelent majd elegendő
pótlást. Viszonylag kevés
csapadék érkezik márciusban, áprilisban, augusztusban és szeptemberben. A
nyár is hűvösebb lesz a megszokottnál, hisz júniusban 25
fok fölé alig-alig kúszik majd
a hőmérséklet, míg júliusban
nagyobb hőingadozások várhatók. Ötödike körül húsz fok
lesz a hőmérséklet, míg 16-a
körül már a jól megszokott
30 fokot mutatja majd a hőmérő higanyszála. A legmelegebb nap augusztus 12-14
környékén várható, ekkor
harminc fok körül tetőzik a
hőmérséklet, a leghidegebb
napok valószínűleg január
25-26-a közelében várhatóak, ekkor mínusz tizenöt
fokkal számolhatunk.
Már több mint kétszázezren használják ezt az éves
előrejelzést, hiszen naptárából igyekeznek információhoz jutni a mezőgazdaságból, rendezvényekből élő,
eget kémlelő emberek.
Miriák ferenc
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Jótékonykodásból jeles
Nagymegyer
Hidaskürti Magán-szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett részlegének i. f osztályos tanulói
előtt lehetőség nyílt arra,
hogy ellátogassanak a pozsonyi gyermekkórház onkológiai osztályára.

A

A Nagymegyeren működő,
daganatos betegségekben
szenvedő gyerekek és azok
családjainak megsegítését

zászlajára tűző Geri Csodalámpása Alapítvány november végén zajlott jótékonysági
estjén felbuzdulva döntöttek
úgy a tanulók, hogy ők is jótékonykodni fognak. Először
is gyűjtést szerveztek az osztályban, a befolyt pénzen
plüssfigurákat, apró figyelmességeket és gyümölcsöt
vettek a beteg gyermekeknek.
Nagy Ágnes, a Geri Csodalámpása alapítójának közbenjárásával jutottak el végül
ajándékaikkal a pozsonyi

gyermekkórház onkológiai
osztályára Varga Gita és Kiss
Andrea tanárnők kíséretében.
Ugyan remegő lábakkal szálltak le a buszról és lépték át a
gyermekkórház küszöbét, de
meglepetésükre családias
környezet és nagyon kedves
egészségügyi dolgozók fogadták őket. Judita Puškáčová és Zuzana Kristinová
doktornők szívélyesen vezették körbe a tanulókat az onkológiai osztályon, ahol több
mint húsz tizenhat év alatti
gyereket ápolnak. Azt is megtudták, hogy az itt kezelt gyerekek több mint hetven százaléka felgyógyul betegségéből és visszatérhet megszokott életéhez, amihez a beteg
gyermekek hozzátartozóinak
kórházi jelenléte is nagyban
hozzájárul. Az átadott ajándékokon kívül még karácsonyi dalok eléneklésével is
meglepték a beteg gyerekeket a nagymegyeri magánszakközépiskolások.
Kovács zoltán (fotó: az iskola archívumából)

Már lehet pályázni
a kulturális támogatásokért
Komárom
anuár végéig lehet
pályázni a kulturális
támogatásokért Komáromban. Az önkormányzat 50 ezer eurót oszt
szét a kérvényezők közt.

J

A tavalyi módosítás
alapján két csoportban
osztanak szét pénzeket.
Az első csoportban egyszeri rendezvényekről van
szó, míg a másik esetben
az úgynevezett fesztiválalapból kaphatnak pénzt
a kérvényezők. Az utóbbit
tavaly osztották ki először,
és ennek célja olyan legalább három napos ren-

dezvények támogatása,
amelyek a belvárosi életet
pezsdítik fel. 2012-ben
összesen 54 ezer eurót
kaptak a kérvényezők, és
a kérvények száma megközelítette a kilencvenet.
2013-ban az önkormányzat 50 ezer eurót tervezett be kulturális támogatásokra. Ennek 5 százaléka felett a polgármester rendelkezik, míg a
többi pénzt az önkormányzat osztja szét a kulturális szakbizottság ajánlása alapján.
A támogatást kérvényezni már csak elektro-

nikus úton lehet, majd a
vonalkóddal ellátott kérvényt nyomtatott változatban is el kell küldeni a hivatalba. Az elektronikus
pályázat miatt a határidőre
érdemes odaﬁgyelni, mivel annak lejárta után már
lezár a rendszer és nem
lehetséges a kérvényt beadni. A pályázati űrlap kitöltéséhez egy ingyenesen letölthető program
szükséges. A pályázat kitöltésénél szlovák vagy
magyar nyelvű változatot
is választhatnak a kérvényezők.
(b)

Legyenek óvatosak!
Komáromi Városi Hivatal Szociális Osztályára újabb lakossági bejelentések érkeztek, hogy a decemberben tapasztalt esethez hasonló csalási kísérleteket tapasztaltak a bejelentők. Akkor Komáromban a Szinnyei utcában egy illető Nagy Józsefként mutatkozott be, a városi hivatal szociális osztálya alkalmazottjának adta
ki magát és az idős nyugdíjasokat úgy próbálta megtéveszteni és pénzt kicsalni tőlük, hogy azt állította, hogy megemelkedett az időskori nyugdíj összege, de a magasabb összeget csak akkor kapja meg a nyugdíjas, ha az előzőt visszaadja. Az
óvatosság tehát továbbra sem árt!
A városi hivatal és a városi rendőrség ismételten felhívja a lakosok ﬁgyelmét, hogy
a városi hivatalnak nincs ilyen nevű alkalmazottja és a városi hivatal soha nem foglalkozott nyugdíjkiutalással és ilyen címen soha nem kért és nem vett át pénzt.
Amennyiben a leírt vagy hasonló eset Önnel megtörténne, vagy tudomást szerezne
hasonló esetről, azonnal hívja a városi rendőrség telefonszámát, a 159-et.
kh

A



Két rablás egy éjszaka alatt
Folytatás az 1. oldalról
A második rablás két órával éjfél után történt Komáromban a Kassai utcában lévő játékteremben. Egy 21
éves férﬁ késsel fenyegetőzött és az ott dolgozó alkalmazottól a pénztárcáját követelte. Miután ezt megszerezte, elmenekült. De nem jutott messzire, a rendőrök a
szomszédos utcában elkapták. Ebben az esetben is eljárás indult, az elkövetők 7-12 éves börtönbüntetésre is
számíthatnak - tájékoztatta lapunkat Božena Bruchterová, a nyitrai rendőrkapitányság szóvivője.
ga

Miért nem üzemel
a mélygarázs?
Folytatás az 1. oldalról
Megkerestük Mgr. Ľudovít Majerčíkot, a Komáromi Járási Bíróság elnökét, aki a következőket mondta el az ügy
kapcsán: „Szó sincs jogvitáról. Egyszerűen az történt,
hogy a mélygarázs bérlője 2012. december 31-ével felmondta a mélygarázs üzemeltetésének bérleti szerződését, így természetszerűen a bekötőút bérleti szerződését is. Mivel a bekötőút a mi tulajdonunkat képezi, az
üzemeltetés szüneteltetésének idejére kénytelenek vagyunk biztosítani tulajdonunk védelmét. Amint a mélygarázsnak új működtetője, bérlője lesz, részünkről nem látom akadályát egy új, bekötőútra vonatkozó bérleti szerződés megkötését sem, hiszen bekötőút nélkül a garázs
sem üzemelhetne. Feltételezem, hogy ez az állapot egykét hónapon belül, egy új bérlő érkezésével megszűnik létezni” – mondta el lapunknak a bíróság elnöke.
-bör-
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Az Alsó-csallóközi Társulás
sikere a leader-programban
Kolozsnéma
leader a vidékfejlesztésben az Európai unió egyik
legsikeresebb közösségi programja. napjainkban
Európa-szerte mintegy 1200 kistérségben indultak el
helyi leader-programok.

A

A Komáromi járás első és mindmáig egyetlen Leader közössége, az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoport az
elmúlt években 35 ezer eurót nyert Nyitra megye településfelújítási pályázatán információs táblák elhelyezésére. Négynégy táblát állítottak fel Csallóközaranyoson, Csicsón, Kolozsnémán, Nagykeszin, és elsősorban a helyi természeti
kincsekre, műemlékekre, közösségi intézményekre, szolgáltatásokra hívják fel a régióba látogató turisták ﬁgyelmét.

A programnak köszönhetően új tájékoztató táblákat helyeztek ki Kolozsnémán is
„Az elmúlt években Leader közösségünknek a helyi lehetőségek feltérképezésére, majd pedig ennek alapján egy
stratégiai terv kidolgozására már sikerült lehívnia pénzt a megyétől” – avatott be a részletekbe Szalay Rozália, Kolozsnéma polgármestere, az akciócsoport elnöke. Ez a terv lényegében azt tartalmazza, miként lehet a helyi földrajzi, gazdasági, természeti adottságokat a legjobban kihasználni a régió felemelkedése érdekében. Az elkészült stratégiai tervet
aztán a régiófejlesztési minisztériumhoz küldtük elbírálásra,
ahol sajnos nem jártunk sikerrel, de január derekán, az
újabb pályázási kör meghirdetésekor a már átdolgozott tervezettel ismét próbálkozunk.”
A polgármester kiemelte: mind a közösség létrehozásából,
mind a tervezet kidolgozásából az önkormányzatok mellett
helyi vállalkozók, magánszemélyek és a civil szféra képviselői is kivették részüket. Hiszen a Leader-program elsődleges célja éppen az, hogy helyi szinten, az adott régió problémáit, lehetőségeit leginkább ismerők összefogjanak, álljanak elő ötletekkel, a különböző szférában tevékenykedők közösen tegyenek a térség felemelkedéséért. „Bízunk benne,
hogy az átdolgozott stratégiai tervezetünk már sikeres lesz,
akkor ugyanis egy nagyobb pénzcsomagot kapunk a minisztériumtól, amelynek elosztásáról az egyes pályázatok között itt helyben dönt a Leader közösség. Amennyiben minden
adminisztratív feltételnek megfelelnek a beadványaink, az
Alsó-csallóközi Társulás területén az önkéntesek segítségével 9 nyilvános közterület lesz felújítva, ebből 2 községben
felújítják a hangosbemondót, 2 községben az autóbuszmegállókat, valamint kiépítik 131,34 m2-en az árvízvédelmi
rendszert” – mondta Szalay Rozália.
Az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoportot 18 község és egy város önkormányzati, civil és magánszervezetei
hozták létre 2007-ben. Az érintett települések: Csicsó, Komáromfüss, Kolozsnéma, Tany, Gellér, Nagykeszi, Csallóközaranyos, Ekel, Nemesócsa, Bogya, Lakszakállas, Szilas,
Bogyarét, Megyercs, Keszegfalva, Ifjúságfalva, Kamocsa,
Szímő, valamint Gúta.
(miriák)
Képarchívum
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Ott vannak a köztudatban, Megyercset az eredményei kötelezik Megszorító
intézkedések Ímelyen
léteznek, teszik a dolgukat A
község egyre nagyobb szerepet tölt
be a régió nyugati részén. Ez a közel
1200 lakosból álló település az utóbbi hat
évben kimagasló eredményeket tudhat
magáénak. Olyan jellegű rendezvények,
események történtek itt, amit régebben
nem tapasztalhattak a helyi lakosok.

Naszvad
z ország legnagyobb
létszámú alapszervezetének évzáró taggyűlésére a kultúrház nagytermében került sor, amelyen
megjelent Vass Laura, a
Csemadok Komáromi Tv
titkára és Haris József polgármester is.

A

Dobosi Róbert elnöki beszámolójából megtudhattuk,
hogy az 1000 főt számláló
alapszervezetben az elmúlt
évben is nagyszerű eredményeket értek el. „Hogy csak a
legfontosabbakat említsem:
a 2012-es évben átadtuk az
újonnan berendezett helyiségünket, ahol a tánctanítás
folyik. Az eddigi 2 csoport
helyett, a nagy érdeklődésre
való tekintettel 2012 szeptemberétől 3 csoportban foglalkozunk csemetéinkkel. A
Pettyem néptánccsoportnak
teljes mértékben feltöltöttük
népviseletes ruhatárát és
több tucat alkalommal adtunk lehetőséget arra, hogy
bemutathassák újabb és
újabb koreográﬁájukat, nemcsak nekünk naszvadiaknak,
hanem az országunkban és
annak határain túl is több
magyarlakta településen
élőknek. Sikerült megteremteni annak a feltételeit is,
hogy citerásaink ismételten
részt vegyenek a tiszakécskei citeratáborban. Azt is el
kell mondani, hogy népművészeink több tucat helyszínen, több ezer embernek, ha
csak egy pici időre is, színt
vittek az életébe, ezzel öregbítve nemcsak a naszvadi
Csemadokot, de magát
Naszvad községet is. Ismételten megrendeztük községünk történelmének eddigi
legnagyobb rendezvényét, a
Tűzvirág fesztivált, amely
messze túlnőtte nemcsak
községünk, de az országha-

tárokat is, amelyre már a hazájukon kívül élő, dolgozó
honﬁtársaink szabadságokat
terveznek, mert úgy érzik,
ezeken a napokon itthon kell
lenniük. Tehát tesszük a dolgunkat újra és újra, bizakodva abban, hogy a Naszvadon élők is magukénak tekintik többek között ezt a
rendezvényt is, és ha segíteni nem tudnak, legalább
nem gördítenek akadályokat
a szervezés útjába” –
mondta a szervezet elnöke.
Az elmúlt évben énekeseik ruhatára is bővítésre került. A hölgyek karaktercipőt
és népviselet-kiegészítőket
kaptak, míg a férﬁak tetőtől
talpig népviseletbe öltözhettek a hagyományos népdalest idejére.
„A 2013-as év a kilátások
szerint a takarékosság éve
lesz, ennek ellenére igyekszünk minél több rendezvényt megszervezni. Amit viszont el kell, hogy mondjunk,
az az eddigiekhez képest
nem megszokottnak mondható. Nincs más lehetőségünk, mint hogy minden
egyes műsort, amit községünkben szervezünk majd
belépőjegyesre kell változtatni, ha néha csak szimbolikus ár lesz is, de mindenképpen szükségszerű, bízunk megértésükben és ab-

ban, hogy ezzel nem csökken majd az érdeklődés rendezvényeink iránt. További
változás, hogy igyekszünk
majd olyan fellépéseket szervezni, ahol az útiköltséget téríteni tudják, hogy ezzel se
terheljük a költségvetést. Ebben az évben a Viza citerazenekar viseletét kell majd
felújítani, kiegészíteni” –
zárta beszámolóját a szervezet elnöke.
A jelenlévők elfogadták a
Csemadok 2013-as évi
munkatervét. Ennek alapján
lesz Vince és Ifjúsági bál, a
Harmónia-díj átadása, megemlékezés az 1848-as szabadságharcról, a Tánc Világnapjáról. Ismét lesz Tűzvirág, Csemadok tagok avatása, Határtalan néptánctábor és Szent István-nap.
Szeptemberben a Magyar
Dal Napjának tisztelegnek,
majd népdalest és évzáró
taggyűlés zárja az idei évet.
Majd ajándékokkal kedveskedtek a jubileumi életkorukat betöltő tagjaiknak.
Fontos feladatként fogják
kezelni a ﬁatalokkal való
kapcsolattartást és elősegíteni az ifjúsági klubélet színesebbé, tartalmasabbá tételét, ﬁgyelembe véve a lehetőségeket és természetesen az igényeket. (miriák)
Simonics Tibor felvétele

Helytörténeti album
Hetény
A Villa Heten polgári társulás összeállításában jelent meg a hetényi helytörténeti album,
amelynek bevezetőjében az alkotóktól – Lucza Enikő, Rancsó Andrea és Rancsó Péter –
megtudhattuk, hogy a nemzeti és a helyi értékek, hagyományok biztos fogódzót jelentenek, lelki és erkölcsi tartást adnak, közösséget építenek, formálnak. Az összetartozás arra
késztette a polgári társulást, hogy helytörténeti gyűjtéseiket egy album (füzet) formájában
megjelentessék, s eljuttassák mindazokhoz, akiknek fontos Hetény múltja, jelene és jövője.
Az előszót Szanyi Mária néprajzkutató írta. A füzet bemutatása után az alkotók megköszönték mindazoknak, akik elmondták történeteiket, rájuk bízták féltve őrzött kincseiket,
segítették munkájukat.
Miriák ferenc

Újjáépült a romokban heverő Boschánkastély. Főteret kapott a megyercsi közösség. Elkészültek az első bérházak, melynek
folytatása is lett, hisz nemrég adták át rendeltetésének a kultúrháznak szánt épület két
részében az új lakásokat. Megépült a helyi
komposztáló. Újra lett foci Megyercsen. Bővítették az ivóvízhálózatot. Újra működőképessé tették a falusi fürdőt, és ezenkívül számos olyan rendezvényt is tartottak, mely
rangjához méltónak bizonyult. A környéken
egyedülálló és nézőcsalogató az augusztusi
11-es rúgó verseny.
Így az év elején kíváncsiak voltunk, milyen
tervekkel indulnak a megyercsiek a 2013-as
évnek. A választ Molnár Zoltán, a falu polgármesterénél kerestük. „Nagy sikernek
könyveljük el, hogy a hosszú ideje félkészen
álló kultúrház két részét sikerült bérlakásokká
alakítanunk. Legalább olyan fontosnak tartom megemlíteni az ivóvízhálózat bővítését
is, melyet itt a faluban és a violíni részen sikerült realizálnunk. Persze további feladatok
várnak ránk e téren, hisz vannak még utcák,
ahová szintén szeretnénk eljuttatni az ivóvizet. A parkolók, pihenőzónák kialakítása
szintén tervünkben szerepel. Több padot
szándékozunk üzembe helyezni a község
területén, hisz a tapasztalat azt mutatja, hogy
az idős emberek igénylik az ilyen fajta megnyilvánulást. A közvilágítás terén is akad tennivalónk. Tudvalevő, hogy a hetvenes évek
óta komolyabb beruházás nem történt a falu
közvilágításával kapcsolatban. Az idei évben nagymértékű felújítást szeretnénk eszközölni. Nem feledkezünk meg az óvodánk
további korszerűsítéséről, és az iskolánkról

z idei év gazdasági szempontból komoly feladatok
elé állítja az önkormányzatokat. Mivel az önkormányzatok költségvetése kapcsolódik az állami költségvetési mutatókra, az állam megszorító intézkedései
befolyásolják az önkormányzati gazdálkodást is. A 15
százalékos kiadáscsökkentés komoly feladat az önkormányzati gazdálkodásban.

A

sem, hisz itt is akad tennivaló. Az óvoda ablakainak cseréjét mihamarabb el szeretnénk
végezni. Azonkívül több új játszóelemet akarunk kihelyezni az óvoda területére. Természetesen azok a programok, melyek a tavalyi év folyamán megrendezésre kerültek, idén
sem maradnak el. Gondolok itt elsősorban a
pünkösdi vigasságra, a gyermeknapra, a
nyári hagyományos falunapra és az állandó
„megyercsi specialitásokra”, a szabadtéri Mikulás-napi ünnepségre. S ha netán valakinek
egy használható új ötlete támad, természetesen megvalósítjuk“ – fejezte be tájékoztatását Molnár Zoltán, Megyercs polgármestere.
Kép és szöveg: -pint-

Tyukos Ferenc, Ímely község polgármestere a képviselőtestület novemberi ülésén ismertette a megszorítások mértékét, s ennek értelmében hagyták jóvá a társadalmi szervezetek idei anyagi támogatásait. A községben működő 10
társadalmi szervezet összesen 33 042 eurót igényelt, végül
23 405 euró került elosztásra. A Vöröskereszt 500 euró helyett 450, az Ifjúsági Klub 1500 helyett 450, a Naszvad–
Ímely Szabadidőközpont Sportklub 2400 eurót igényelt, 1490
eurót kap. A ,,Blacj Archer” – ABA Lövészklub 332 euró helyett 300-at, a Nyugdíjas Klub 500 helyett 450-et, a Csemadok 1000 helyett 900 eurót, a Testnevelési Egyesület 25
650 euró helyett 18 315, a Vadász Szövetség 332 helyett
300, a Kutyakiképző Klub 330 helyett szintén 300, míg a Kisállattenyésztők 498 euró helyett 450 eurót kapnak.
A község képviselő-testülete továbbá azt is javasolta, hogy
a község polgármesterének ﬁzetését 2013-ban 5 %-kal csökkentsék. Ezt a beterjesztést a képviselők tudomásul vették és
megszavazták.
Majd az ülésen a polgármester ismertette a képviselőkkel
azt, hogy a lakossági nyilvántartás alapján 112 60 éven felüli lakó él a községben, 53 jubiláns pár és az elmúlt évben
16 gyermek született. Ismertette az elmúlt évben elvégzett
feladatokat: felújították a napközi tetőszerkezetét, felépítettek 10 alacsony komfortú bérlakást, az árvízvédelem keretében vízelvezető árkokat építettek, a Blaskovics József főteret újrakövezték, a kultúrház külső falát szigetelték, minden
középületben energiatakarékos égőket szereltek fel, elfogadták a nyilvános közvilágítás felújításának és a környezetvédelmi udvar, valamint a községi komposztáló projektjének kérvényét.
Végezetül a község polgármestere köszönetét fejezte ki a
társadalmi szervezetek, oktatási intézmények vezetőinek,
akik aktívan részt vettek a községben megtartott sport- és
kulturális rendezvények sikeres lebonyolításában.
(miriák)

Újjáéledt a szilasi Csemadok

pezsgő élet egy kisközségben
z utóbbi időben régiószerte
egyre-másra alakulnak újjá a
Csemadok alapszervezetek. Szilason hosszú ideje Csipkerózsikaálmát aludta a helyi alapszervezet,
mígnem néhány lelkes ﬁatal úgy
döntött, hogy újjászervezik a szilasi Csemadokot. Az elhatározásból mára már valóság lett, ugyanis
néhány hónapja ténylegesen is létezik a Csemadok Szilason. Ebből
a célból kerestük meg a helyi szervezet elnökét, Szukola Istvánt, érdeklődve nála az előzményekről,
és az esetleges tervekről.

A

„Szilas községben a Csemadok
alapszervezete az elmúlt néhány évben nem sokat hallatott magáról. Ezért
úgy döntöttünk, hogy újraindítjuk a tevékenységét. 2012 novemberében új
vezetőséget választottunk, amelynek

tagjai: jómagam, Bergendi Raffai Zita
alelnök, Nagy Ildikó titkár, Szukola Raffai Éva pénztáros, Ágh Melinda, Bajcsi
Szilvia, Dudás Krisztina, Ferenczi Éva
és Ferenczi Márta kultúrfelelősök. Az
ellenőrző bizottság elnöke községünk
polgármestere, Tóth Péter lett. Annak
ellenére, hogy késő ősszel indultunk,
néhány célunkat már sikerült megvalósítanunk: van internetes közösségi
oldalunk és szervezés alatt áll a Retrokarnevál elnevezésű rendezvényünk,
amelyet a helyi Csemadok február 2án fog lebonyolítani a helyi kultúrházban, ennek bevételét a továbbiakban
megrendezésre kerülő akciók támogatására fordítanánk. A 2013-as céljaink között szerepel, hogy minél több
kulturális rendezvényt szervezzünk a
magyar identitás ápolásának és megőrzésének céljából. Szeretnénk a közösség összefogásának érdekében

folyamatosan bővíteni a taglétszámot.
Továbbá méltó módon szeretnénk
megemlékezni a magyar történelem
kiemelt évfordulóiról: március 15, október 6, október 23, az I. és II. világháborúban elhunyt hősi halottakról.
Felajánlottuk segítségünket „A kihívás napja“ elnevezésű ügyességi versenysorozat megszervezéséhez,
amely a környékbeli iskolák diákjainak részvételével zajlik, és községünkben régi hagyománya van. Elsődleges célunk a Szilfácska helyi
néptánccsoport támogatása és bevonása a Csemadok működésébe.
Ezenkívül aktív szerepet vállalunk az
önkormányzati rendezvények megszervezésében. Bízunk benne, hogy
terveinket siker koronázza majd, és
falunk lakossága elismeréssel nyugtázza igyekezetünket“ – mondta a
szervezet elnöke.

A helyi önkormányzat és a lakosság
ráérzett arra, hogy összefogással, helyi ötletekkel, nagyon sok mindent
meg lehet valósítani. A falu élő, és
követni való példa arra, hogyan lehet
összefogással, helyi szervezetek újjáélesztésével, emberek tömegét bevonni a kulturális és a társadalmi
életbe, és ezáltal pezsgővé „varázsolni“ egy kisközséget.
-pint-
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Felhívás
Gombatani
40
éve
a
népművészet
szolgálatában
Vízkereszt ünnepe Bajcson Dunamocs
VIII. Újévi Borászati
érdekességek J
Tanfolyam 2013
Ógyalla
4
városi hivatal üléstermében került sor a régió
gombatani érdekességeit tartalmazó füzet és falinaptár bemutatására, amelyen megjelent Zemkó Margit polgármesternő, Szabó Erzsébet botanikus (növénygyűjtő), Balogh Lajos gombagyűjtő. A projekt az
itt otthon vagyunk nyertes pályázat támogatásával valósult meg.

A

Mária Hamranová, az ismeretterjesztő füzet egyik
összeállítója (Szabó Erzsébettel és Pavol Spinarral közösen) bevezetőjében elmondta: a kincsek a lábunk
előtt hevernek, csak le kell
hajolni értük. Az egykori
amatőr gombagyűjtőknek
(Ján Kuthan és Futó Ernő)
köszönhetően több éves természetvédelmi kutatás alapján dolgozták fel az Ógyalla
környéki erdős térség látványtérképét és a hozzá
kapcsolódó ismeretterjesztő
füzetet.
A füzet bemutatja az
egyes területeket és az ott
megtalálható gombafajtákat:
a „hetényi homokost”, az
Ógyalla és Ímely között lévő
akácost, a Szentpéter és
Hetény között lévő kiserdőt,
a Marcelháza mellett lévő

akácerdőt, a bajcsi tó erdővilágát, az ógyallai Révai
pusztát, a marcelházi homokost és a bagotai
Öreg diófa körül lévő területet.
A régióban felkutatott sok gombafaj közül érdemes megemlíteni a Honi csillaggombát, amely a létező legkisebb csillaggombafaj. Mohák és zuzmók között,
szikes, homokos területen
fordul elő.
A város polgármestere beszédében köszönetét fejezte
ki a szerzőknek, akik ezzel
az ismeretterjesztő füzettel
bekerültek a védett és veszélyeztetett gombák országos adatgyűjtő hálózatába,
s ezáltal országos és regionális szinten is értékelhetővé
válhat egy-egy faj természetvédelmi helyzete, ami a
természetvédelmi hatósági
munkában is segítséget
nyújthat a fajok és élőhelyük
védelméhez.
Szlovákiában körülbelül
3500 gombafajta él, ebből viszont csak 30-40 ajánlott fogyasztásra. Miriák ferenc
A szerző felvételei
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anuár 6-án ünnepi
szentmisére került sor
Bajcson a Keresztelő
Szent János-templomban,
mely hitközség lelkipásztori teendőit Mgr. Szalay
Gyula ógyallai esperesplébános látja el.

Vízkereszt ünnepének
kapcsán az óvodások és iskolások felelevenítették a
napkeleti bölcsek Betlehembe való érkezését, találkozásukat az újszülött Jézussal. A gyermekek felkészítője Horváth Mária tanító
néni volt.
Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus
templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. A magyar vízkereszt kifejezés a
víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A víz
és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés

0 éve, hogy megalakult dunamocson
a vadvirág Hagyományőrző Csoport,
és ez nagyon jelentős idő egy csoport
életében. Ez a négy évtized tele volt küzdelemmel, gonddal, de elsősorban örömmel, szépséggel és dicsőséggel. igen, dicsőséggel, mert elvitték messze földre
is a hírét – a szemnek, fülnek egyaránt
gyönyörű – hagyományaiknak.

hagyománya is. Régebben
otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne
legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták, betegségek
vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen
a házon.

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi
ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja. A vízkereszti népszokásokból mára
már leginkább csak annyi
maradt, hogy ekkor szokás
leszedni a karácsonyfát.
(miriák)
Pastorek Péter felvétele

Sajnos, az alapító tagokból ma már nem
mindenki van soraik közt, de az induláshoz,
a fennmaradáshoz ők is hozzájárultak, ezért
gondoljunk rájuk is nagy szeretettel. Hogy mi
volt és mi ma is a legfontosabb célkitűzésük,
hogy bevonják a ﬁatalokat, hogy megtanítsák a jövő generációit a hagyományok tiszteletére, továbbvitelére.
Az ünnepségen Lajos András, a Csemadok alapszervezetének elnöke köszöntötte a
megjelenteket, köztük Polhammer Lászlót, a
Rákóczi Szövetség Süttői Szervezetének elnökét, Petheő Attilát, a Csemadok komáromi
TV elnökét, Banai Tóth Pál polgármestert.

A népdalkör alapításának ötlete Szalai
Ernő bácsitól ered, akinek a szervezésben
segítői is akadtak Komáromi Lajos és Vrábel
László személyében. Felkérésükre Böszörményi Jánosné elvállalta az énekkar vezetését, majd négy évvel később a helyi alapiskola tanítója, Szabó József váltotta őt a
poszton. A csoport 1971-ben alakult, mint
férﬁkar. 1972 tavaszán asszonyok, lányok is
csatlakoznak a férﬁakhoz, és azóta mint vegyes éneklőcsoport működik tovább. Az
éneklőcsoporthoz 1979-ben csatlakozott a
11 tagú citerazenekar is. Rendszeresen részt
vettek a Tavaszi szél járási és területi rendezvényein és különböző fesztiválokon.
Több ízben szerepeltek Zselízen, 1981-ben
eljutottak a gombaszögi országos kulturális
ünnepélyre. 1985-ben a csoport műsorát
folklórműsorokkal bővítették. A csoport jelenlegi művészeti vezetője Szegi Ilona.
A rövid történeti áttekintés után a meghívott vendégek is méltatták a csoport több
évtizedes, eredményekben gazdag munkásságát.
Miriák ferenc
Képarchívum

2013 a Hold éve
z asztrológia úgy
tartja, hogy minden
évet alapvetően egyetlen
bolygó ural. Az adott évben a vezető bolygó tulajdonságainak megfelelő
események, hangulatok
és az emberiség számára
teljesítendő feladatok várhatók. A 2013-as esztendő
megtanít a szeretetre, a
megértésre és az odaﬁgyelésre. nagyon fontos
lesz a családok, a barátok
összefogó ereje, mivel
végre felismerjük a szeretet, a szerelem és az egymásra ﬁgyelés érzését.

Az idei, nyolcadik alkalommal sorra kerülő garamkövesdi
(Párkány mellett) Újévi Borászati Tanfolyam programjába
két régen várt előadás és egy új borvidék került be. Mivel
egyre több kisbirtokos szeretné hivatalosan is palackozni,
forgalomba hozni borait, idejét láttuk műsorra tűzni a szlovákiai adminisztrációt, forgalomba hozatali szabályokat,
bortörvényt ismertető anyagot. Az előadó, Drozdík József
maga is bortermelő, akinek folyamatosan ﬁgyelemmel kell
kísérnie a változásokat, és be kell tartania a sokszor bonyolultnak tűnő szabályokat. Ezután Dr. Nagy Ákosné beszél majd arról, hogy hogyan, milyen körülmények között
kóstoljuk a borainkat, mire ﬁgyeljen a bortermelő, hogy elkerülje a technológiai hibákat, és ne szenvedjen a „pincevakság” nevű súlyos kórtól. Harmadik előadónk hagyományosan valamelyik kárpát-medencei borvidék borásza.
Idén a tanfolyam történetében először Villány mutatkozik
be, méghozzá egy ﬁatal borász hölgy, Iványi Zsóﬁa.
Helyszín: Kultúrház, Garamkövesd (Kamenica nad Hronom). Időpont: 2013. január 19. szombat, 10.00 órától.
program: 10.00-10.45 Szőlészeti-borászati adminisztráció Szlovákiában, 11.00-11.45 Borkóstolás és bírálat borász szemmel, 12.00-13.00 Hagyományos villányi borkészítés, 13.30-14.30 Ebéd. Részvételi szándékukat és ebédigényüket kérik, legkésőbb január 17-ig jelezzék a következő elérhetőségeken: Szkala Borászok és Szőlészek Polgári Társulása. Tel.: 0903/189 815 (Csongrády Zsóﬁa),
e-mail: boregylet@boregylet.sk.
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A 2013-as esztendő a
Holdé, amelyben megsokszorozódik a nők ereje. Őseink rájöttek: a Holdtól érkező
impulzusok egyformán hatnak a vizekre, emberre, állatra, növényre. Így a bolygó
állásához igazították a vadászatot, az aratást, az ünnepek megtartását, de hitték,
hogy ettől függ még a fogamzás vagy a gyógyítás sikere is.
A Hold éve több üzenetet
hordoz, amelyben nemcsak
a férﬁ-nő kapcsolat, hanem
a család kerül a ﬁgyelem középpontjába, aminek létrehozása, illetve a létrejött megtartása a 2013-as év feladata.
Ahogyan a Hold alakja telik
az égen, éppen olyan jelentős és sok változás történik
az idei esztendőben. A Hold

Kyokushin Karate Verseny
évében lehetőség nyílik arra,
hogy az emberek változtassanak eddigi megszokott
életükön és kipróbálhatják
magukat olyan szakmában,
munkában, amelyről korábban nem feltételezték, hogy
valaha is közük lesz hozzá.
Továbbá a Hold a haza, az
otthon jelölője, és kapcsolatba hozható idősebb személyekkel, elsősorban nőkkel. Valamint a segítés és a
támogatás szimbóluma is,
amely arra utal, hogy a 2013as évben jobban összefognak az emberek, a segítségre szorulók nagyobb ﬁgyelmet kapnak. Az egyedülálló nők közül többen fogják
úgy érezni, elérkezett a gyermekszülés ideje. Nagyobb
lesz az örökbefogadás iránti
hajlandóság is. A családokat
komoly próbatétel elé állítja a
sors azzal, hogy a nők még
erősebbé válnak, olyan pozíciókat töltenek be, amelyeket
korábban csak a férﬁak kaptak. A csillagállások szerint

azonban a férﬁakat talán
most kisebb mértékben sújtja
majd a munkanélküliség. Viszont valóban sok nőnek lehetősége nyílik a pénz megkeresésére, de nem marad
ereje az odaadó feleség, a ﬁgyelő, gondoskodó anya szerepének eljátszására, ami feszültségforrás lehet.
A Hold évében a nők feladata a gazdasági nehézségek ellenére a család egységének megtartása. Ehhez
szükség van a tolerancia és
az önfeláldozó magatartás
magasabb szintű gyakorlására. A hibákat vagy a bűnöket megbocsájtani, megpróbálni elfogadni a hozzátartozókat olyannak, amilyenek,
mert a kis közösséget ez
tartja össze a nehéz időben.
Ugyanis azok a családok,
amelyek a 2013-as esztendőt
együtt búcsúztatják, kiállták
a sors próbáját, és megerősödve lépnek át a következő
esztendőbe.
Miriák ferenc

Hetény
Tarczy-napok keretében került megrendezésre a Tarczy Kupa nevet viselő kyokushin karate verseny. A verseny
rendezője a Wasabi Kyokushin Karate
Team Hetény volt. A meghívást 9 klub fogadta el.

A

A mérlegelés után a több mint 50 fős délelőtti és ugyanennyi versenyzőből álló délutáni mezőny két tatamin mérte össze tudását és erejét.

A legtöbb eredményes versenyző a Wasabi csapatából került ki. A klub 6 első, 11
második és 11 harmadik helyet szerzett.
Testpajzsos küzdelmekben aranyérmet szereztek: Valkó Barnabás (Kürt), Bukovszky
Orsolya (Szentpéter), Czúth Dávid (Búcs). A
testpajzs nélküli küzdelmekben szintén 3
aranyérmet zsebelt be a hazai csapat: Czibor Kinga (Hetény), Gál Ádám (Hetény),
Valkó Barnabás (Kürt). A legharcosabb nő
különdíját Bukovszky Orsolya kapta, a legharcosabb férﬁ pedig Czúth Dávid lett.
Kép és szöveg: Miriák ferenc

Város
non-stop 2 €
0911 822 501

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

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
Házhoz szállítás!
létrák különböző méretekben.

Fa brikett 0 kg/ €
Nyitvatartás: hé-pé: .00 -1.00 óra, szom. .00-1.00

Tel.: 0/0 0, 00 1 1, 00 0 

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS
vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Megemlékezés
„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De én örökké őrzöm emléked.“
Fájó szívvel emlékezem
drága testvéremre

Janetka lászlóra
Marcelházán,
akit a halál január 17-én 10 éve ragadott ki
szerettei köréből.
Emlékét örökké őrzi: öccse János.
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház,
Még most sem hiszem el,
Hogy végleg itt hagytál.”
Fájó szívvel emlékezünk január 13-án,
halálának 5. évfordulóján

Šulák Máriára Madaron.
Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeznek rá.

Emlékét örökké őrző férje Mihály,
ﬁa Józsi és családja, és a rokonság.

„Panaszszó nélkül, befelé könnyeztél,
Búcsúzás nélkül hirtelen elmentél.
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
Ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni.
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.“
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
január 17-én, halálának 6. évfordulóján

Tornóczi zoltánra
(Komárno).
Szerető családja.

„Míg éltetek, nagyon szerettünk,
Míg élünk, soha el nem feledünk.”
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 15. évfordulóján

vass istvánra
és feleségére Teréziára
id.

halálának 2. évfordulóján
Nemesócsán.
Emlékét örökké őrző gyermekei és a gyászoló család.
Amatőr/proﬁ modellek jelentkezését várjuk (6-tól 50 évig)
katalógus-, magazin-, naptárfotózásokra, szépségversenyekre, divatbemutatókra,
reklámﬁlm szerepekre. Jelentkezés:
www.mondecaste.hu oldalon!

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.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• vennék zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• 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.
• 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.
• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Nové úvery pre živnostníkov. Tel.: 0944 393 580.
• Eladó szoba-konyhás földszinti lakás régi állapotban, VIIes lakótelepen, spájzzal és
nagy pincével, ár: 17.000 €. Tel.:
035/7726 687, 0915 383 951.
• Cukrásznőt keresek. Hľadám cukrárku. Tel.: 0905
605 345.
• 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.

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2012. január 14.

• Hosszú távra bérbe adó
egyszobás átépített lakás a
Vnútorná okružná utcán.
Tel.. 0905 871 890.
• Nemzetközi fuvarozásban
tevékenykedő vállalat gyakorlattal rendelkező fuvarszervezőt keres. Idegen
nyelv ismerete előny! Önéletrajzát a tamas@kopitrans.eu email címre várjuk.
• Németjuhász kölyökkutyák
eladók. Tel.: 0908 842 952.
• Predám šteniatka nemeckého ovčiaka. Tel.: 0908
842 952.

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

Azonnali
hitelelbírálás.
• Eladó Komárom belvárosában 2-szobás lakás részben
felújítva, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 138 580.
• Kiadó 2-szobás berendezett lakás KN-ben. Tel.: 0908
133 326.
• Kiadó 3-szobás lakás, garázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789, 0904 578 648.
zálogház-bazár ferencesek utcája 5. Komárom
(a penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy
felvásárolunk
arany ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat házhoz is elmegyünk.
Tel: 0915 389 405, 0949
535 421, www.victorytrade.sk vagy facebook:
viktor & viktor

• Podnájom v dome v Komárne, 400 € a v Zlatnej na
O, alebo predám. Tel.: 0907
447 314.
• Beriem objednávky na
kachlové pece! Cserépkályhák. Tel.: 0907 447 314.
• Gyorskölcsön dolgozóknak
és vállalkozóknak. Tel.: 0917
637 302.
• Eladó Nokia Lumia 610, ár
145 €, új. Tel.: 0948 501 466.
• Eladó pucolt dió, jó minőség, ár 6 €. Tel.: 0944 066
561.
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.
• Súlyos az anyagi vagy az
egészségi
problémája?
megoldas.2013@gmail.com
• Munkát keresek C-jogosítvánnyal, állásozás, prax.
Tel.: 0917 666 782.
• www.reﬂex-reality.sk Ingatlaniroda Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Pedikűr, manikűr, vásárcsarnok 1. emelet 135-ös
ajtó. Tel.: 0915 470 806.
• Eladó Őrsújfalun 30 á gyümölcsös alápincézett, 34 m2
épülettel. Tel.: 0905 979 492.
• Eladó 2-szobás lakás a Komenský utcán. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó Renault Clio 1500
cm3 Dci, gy.év 2002, garázsolt. Jó állapot. Tel.: 0908
442 691.
• Paton 3-szobás ház 20
áras telken eladó. Tel.:
035/7700 825.
• Favágást, tűzifa összevágását vállalom. Tel.: 0905
241 254.
• Eladók 5-hónapos őzpincs
szukák. Tel.: 0907 577 029.

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

Első fotóm
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Január 12-én ünnepelte nyolcadik születésnapját

Csontos Lacika Hetényen.
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik őt: Joli mama, Gizi dédi, Laci bátya, Kristóf, Andrea, Panni néni és családja, Bözsike és Ede bá.
Fotó: Böröczky József
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Majcsák Bella
Kolozsnéma
(3400/49)
ÚJSzülöTTEK:
Rácz Emma (Csallóközaranyos); Stojka Zsolt (Ógyalla);
Farkašová Stella (Komárom);
Majcsák Bella (Kolozsnéma);
Becsi Samuel (Érsekújvár);
Zsolnaiová Ramóna (Gúta);
Gerendás Dorka (Szentpéter);
Malárová Amanda (Gúta); Rajcsányi László (Őrsújfalu); Tóthová Bernadett (Gúta); Hamranová Radka (Dulovce); Fodor Villő (Búcs); Illés Molly
Sophia (Gúta); Olajos Márk
(Komárom)
ElHunyTAK:
Vödös Károly (89) Ógyalla;
Zács Oszkár (60) Komárom;
Huszárik František (63) Komárom; Cseh Karol (78) Bajcs;
Benčik Matej (80) Komárom;
Tarajčáková Mária (90) Komárom; Gyén Gyula (79) Perbete;
Székely Árpád (82) Bátorkeszi;
Németh Ladislav (73) Marcelháza; Medza Ilona (85) Marcelháza; Mgr Ehrenberger Judit (44) Komárom; Riﬂík Gejza
(71) Megyercs; Natkai Ladislav
(82) Komárom; Halász Edmund (61) Gúta; Szalai Vilma
(78) Dunamocs; Richter Gizella
(73) Komárom; Balogh Sándor
(50) Komárom; Kamocsai Zoltán (75) Gúta; Balogh Teréz
(78) Komárom

Hamranová Radka
Dulovce
(3250/50)

gerendás dorka
Szentpéter
(3150/50)

Január 16-án ünnepli 4. születésnapját

Január 17-én 5 éves

Vörös Olivér
(Nagymegyer).
E szép ünnep alkalmából köszönti
őt és sok puszit küld: anya, mama,
papa, Zsuzsi, Jani, dédnagymamák és a Csontos család.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rátok napfény, legyetek boldogok nagyon.“

Nagy Patrícia 8 éves január 9-én,
Boldoghy László 57 éves január 2-án.
Köszöntik őket:
Boldoghy család,
Nagy család, Cződör család,
keresztanyja Renáta és párja
Feri, keresztapja Gábor családjával,
nagybátyja László Írországból
és menyasszonya Lucka
és az egész rokonság.
„Az a virág, amely szívből nyílik,
Nem hervad el soha,
Ahogy a szeretet sem pusztul el,
Ha lélek az Otthona.
Boldog születésnapot kívánunk!“
Január 9-én ünnepelte
8. születésnapját

Veszprémi Rebeka
• Eladó családi ház Megyercsen. Tel.: 0908 598 852,
0905 254 372.
• Eladó 180 literes mélyhűtő.
Tel.: 0905 254 372.
• Eladó Komáromban felújított 3-szobás lakás, ár alatt.
Tel.: 0904 911 773.
• Eladó konyhaasztal, szekrény, tv-asztal TV-vel, 25 €.
Tel.: 0904 911 773.
• Eladó Peugeot 306, combi
2.0 Hdi, klíma, STK, EK,
2014, 2000 €. Tel.: 0908 493
994.
• Eladó vörösbor 1 €/l, valamint női kerékpár. Tel.: 0905
789 733.
• Eladó számítógép Windows 98-cal, tartozékokkal
egyben, ár: 30 €. Tel.: 0918
496 430.
Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Tel.:
0919 079 983.

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

Csallóközaranyoson.
Köszönti őt: anya, Józsi apu,
testvérei Kristófka és Karmen,
keresztszülei, Elvíra mama, dédi
Ilus nénivel és a barátai.
„Ragyogsz, mint a napsugár,
Édes kicsi angyalkánk.
Örömünnep minden nap,
Jó, hogy mindig velünk vagy!“
Január 14-én ünnepli
10. születésnapját

Tóth Ádám.
E szép ünnep alkalmából
szívből gratulál:
anyu, apu, Tóth család,
Szép család.

Klébert Amina
Tatabányán.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik szülei,
papa, mama, dédimama,
Ildi, Gergő és a kistesó Dorina.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“
Január 11-én ünnepelte
10. születésnapját
Ledeczky Réka Csicsón.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik: anyu, apu, Erzsi mama,
Vili papa, Meli és Roli köri, valamint
unokatestvére Vanessa
Nagymegyerről.
„Elmúltak az évek, 84 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Január 13-án ünnepelte 84. születésnapját

Füsi Sándorné Vágfüzesen.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak: lányai Edit és Ili, veje Pityu,
unokái, unokamenyei és unokavejei és
a kilenc dédunokája: Bálint, Dávid,
Szandi és Szoﬁka, Leuška, Petike, Vanesa, Esztike és Tomika.
„Gyorsan telnek az évek, 80 éves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Kérjük a Jóistent, adjon jobb egészséget,
Hiszen senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!”
Január 15-én ünnepli 80. születésnapját
Madarász Margit Bátorkeszin.
E szép ünnep alkalmából tiszta szívből
gratulálnak és jó erőt, jobbulást kívánnak: férje, lányai, veje, testvérei, unokái,
és 8 dédunokája, akik sokszor puszilják
a dédikét: Márk, Viktória, Bence,
Vivien, Gyöngyvér, Fruzsina, Csenge
és Kincső.
Január 11-én ünnepelte 70. születésnapját
a drága feleség, édesanya és nagymama

Nagy Erzsébet
• Eladó leánybicikli 6-éves
kortól: 65 €, heverőágy+ágyneműtartó: 25 €. Tel.: 0918
496 430.
• Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván vagy csere 2szobásra. Tel.: 0908 185 737.
• Mladý dynamický kolektív
hľadá telefonistky do cool-

centra. Pracovný čas od
8:30 do 15:30 hod. Ponúkaný plat: 500 eur + provízia.
Kontaktná osoba: pani Mészárosová, +421948961911
info@ﬁrmdatabaze.sk. Naša
ﬁrma sa zaoberá najmä reklamnou činnosťou v oblasti
služieb.

Lakszakállason.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál, egészséget és sok boldogságot kíván: férje Dezső, ﬁai és menyei, valamint
unokái: Renáta, Dezső, Attila, Jessica
és Chiara. A jókívánságokhoz csatlakoznak testvérei, sógorai, sógornői, valamint az egész rokonság.

1

DELTA

AKTUÁLNE - INZERCIA

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

Po zlom roku snáď konečne dobré správy z Komárna
učitelia chcú štrajkovať
počas maturít a monitoru p
odľa predsedu nŠO Ľudovíta Sebelédiho si učitelia nemôžu z ﬁnančných dôvodov dovoliť dlhodobý štrajk a
preto treba pristúpiť k ostrému jednodňovému štrajku.

p

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

Nové školské odbory (NŠO) chcú 13.
marca štrajkovať. V tento deň sa v základných školách na celom Slovensku testujú
žiaci deviateho ročníka a na stredných školách sú písomné maturity.
Predseda NŠO Ľudovít Sebelédi pre
agentúru SITA povedal, že na rozhodnutí to
nič nemení. Ako bude tento deň vyzerať, je
podľa neho otázka na ministra školstva Du-

šana Čaploviča. NŠO v pondelok začali
zbierať mandát na vyhlásenie ostrého jednodňového štrajku. Podľa Sebelédiho si učitelia nemôžu z ﬁnančných dôvodov dovoliť
dlhodobý štrajk a preto treba pristúpiť k takémuto kroku.
Odborová organizácia chce zabojovať za
šesťpercentný podiel HDP nasmerovaný do
školstva a za priame ﬁnancovanie škôl.
Štrajkovať by sa malo tiež za zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov rezortu.
NŠO chcú zmeniť aj pomery v radách škôl v
prospech pedagogických zamestnancov.
Zdroj: webnoviny

Čitateľský list

Milí rodičia budúcich prváčikov!

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1.

www.autoskolaelan.sk
"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt
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14. januára 2013.

Blíži sa čas dôležitého rozhodnutia v živote vašich detí - zápis do 1. ročníka. My,
ako rodičia sme maximálne spokojní s
tým, čo ZŠ Pohraničná ponúka, od vzdelávania, cez výchovu, mimoškolskú činnosť, až po spoluprácu s nami. Z tejto
školy vyžaruje mimoriadna rodinná atmosféra, ktorá výborne vplýva na nás
všetkých.
Škola ako jedna z mála poskytuje individuálny prístup k potrebám žiakov kvalitným odborným personálnym zabezpečením – asistent učiteľa, školský psychológ
a školský špeciálny pedagóg všetci pôsobia priamo na škole.
Škola získala v poslednom období niekoľko celoslovenských ocenení: 2012 Medzinárodný certifikát Zelenej školy udelený ministrom životného prostredia;

Škola realizovala niekoľko úspešných
projektov s finančnou podporou: Fond
GSK – Pomáhame seniorom žiť kvalitnejší
život, 4. miesto v environmentálnej súťaži
Ekofond, projekt „Inovácia robotického
systému RoboLab“ získal finančnú podporu od Nadácie Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, projekt „Nástrahy 21. storočia“ bol podporený Úradom vlády SR pri
prevencii kriminality. V robotickej súťaži
FIRST LEGO League dosahuje celoslovenské úspechy (2008 – cena poroty, 2011
– postup do štvrťfinále, 2012 - 1. miesto a
postup na kvalifikačné kolo krajín V4 +
Bulharsko)
Budúcnosť školy závisí hlavne od počtu
detí. Nenechajte sa odradiť negatívnymi
názormi.
Spokojní rodičia zŠ pohraničnej

o mimoriadne náročnom roku 2012, ktorý matičiarov z Komárna riadne vytrápil,
sa zdá, akoby sa karta obrátila a nový rok vítajú s dobrými správami. dom Matice
slovenskej hneď začiatkom uplynulého roka zaskočila havária vykurovacieho systému, keď sa do podzemných priestorov vyliali tisíce litrov vody, ohrozené boli aj priestory, ktoré si študenti sami upravili pre potreby dramatického krúžku. Koncom roka
zas bola ohrozená ich činnosť vďaka nesprávne vyplnenému tlačivu a SOzA žiadala
takmer tisíc eur od mladých umelcov. Existenčné problémy mal aj samotný dom Matice slovenskej, ktorého prevádzku zabezpečuje najmä príjem z nájmu. Región je však
oslabený nezamestnanosťou, najmä po hromadnom prepúšťaní v nokii na maďarskej
strane mesta či kolapsom Slovenských lodeníc v Komárne. preto prenajať priestor nie
je jednoduché. Húževnatosť najmä dobrovoľníkov okolo Matice slovenskej v Komárne sa však napokon vyplatila a veci sa postupne upravujú.

„V roku 2011 sme museli aj školám prenajímať javiskovú sálu za plnú cenu, čo bolo nepríjemné, pretože to u nás zvykom nebolo.
Teraz sa zdá, že v tomto roku budeme aspoň
školám môcť dať výraznú zľavu a dokonca
predajom služobného auta sme zabezpečili
úplne nové a profesionálne ozvučenie sály,“
vysvetľuje riaditeľ Domu MS Jozef Černek.
Darí sa aj kultúrnym aktivitám matičiarov z
Komárna, popri už známom Dramatickom
krúžku Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej, vznikol aj nový, folklórom motivovaný súbor, Slovenskí rebeli, za krátku dobu
svojej existencie už stihol desiatku úspešných predstavení a tento rok sa chystá aj do
Nemecka na folklórny festival.
Dramatický krúžok pripravuje ďalší muzikál, tentokrát klasickú rozprávku – Snehulienku.

„S Peťom Emmerom sme vytvorili prvú
skladbu a naši priaznivci si ju už môžu vypočuť na našom webe www.rebeli.sk. Som
presvedčený, že to bude nielen krásne
dielko, ale že sme aj objavili nové talenty, na
ktoré budeme môcť byť opäť naozaj hrdí.
Momentálne už pripravujeme scénu a kostýmy a o chvíľu sa predstavíme divákom,“
neskrýva nadšenie vedúci Dramaťáku Černek.
Rok 2013 je rokom osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko a
práve Komárno sa neslávne preslávilo peripetiami okolo umiestňovania a premiestňovania súsošia, ktoré dnes stojí v kruhovom
objazde najdôležitejšej križovatky mesta.
Komárňanskí matičiari budú mať neľahkú
úlohu pri oslavách, pretože viacnásobné poškodenie sochy naznačuje istú nevôľu jej

prijatia v meste. „Oslavy v lete sa budeme snažiť robiť tak,
aby sme najmä vrátili soche jej pôvodný význam. Politici si
viackrát sochu nešťastne vzali ako akéhosi rukojemníka pre
svoje zviditeľnenie. Radi by sme túto stigmu zo sochy sňali,
aby bola braná ako kultúrna dominanta, ale uvedomujeme si,
že ľahké to nebude,“ uzatvára Černek.
Jana pipíšková, členka MO MS Komárno

Predpoveď počasia 14. 01. 2013 - 20. 01. 2013

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

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). Kontakt: d. Michálková, 0905 212 899

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1, Komárno

VEľKý VýBER nepálskych

ručne tkaných kobercov laCno!

zľavy
až do
%

20

PVC  mm , €/00 Sk/m
Plav. podlahy KAINDL  mm , €/0 Sk/m

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

pokládka
kobercov,
pvC a
laminátových
parkiet
Služby:obšívanie
kobercov

7
6
5
4
3
2
1
a

b

c

d

e

f

g

h

Viac o šachu na www.chess.sk

geodet - földmérő

regióne celkom príjemne
- zimno, vcelku veľká
oblačnosť až zamračené a popoludní postupne sneženie alebo aj dážď
so snehom. Množstvo snehu do 2 cm.
Nočná teplota od - 4 do - 2 ̊C, denná teplota od - 1 do + 1 ̊C. Mierny J vietor do 4 8 m/s. (od 14 – 22 km/h.)
v sobotu 19. 1 predpokladám v našom
regióne cez deň veľmi slabé oteplenie, oblačno až zamračené, len miestami snehové
prehánky, neskôr vyjasňovanie. Množstvo
vlahy do 1 cm. Nočná teplota od - 4 do - 2
̊C, denná teplota od 0 do + 2 ̊C. Slabý JZ
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
v nedeľu 20. 1. predpokladám v našom
regióne dosť chladno. Polooblačno, počas
dňa a k večeru časom až zamračené a možnosť slabého sneženia. Množstvo snehu do
2 cm. Nočná teplota od - 7 do - 5 ̊C, cez deň
od - 3 do - 2 ̊C. Slabý, popoludní až mierny
J vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.).
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam veľké oteplenie.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
dr. Meteo

Riešenie:
1. dxg7+ (Dáma berie pešiaka na poli G7 a
dáva šach.) Ke6 (Čierny kráľ má jediné ústupové pole.)
2. df7≠ (Biela dáma krytá strelcom z poľa G6
dáva čiernemu kráľovi mat na políčku F7.)

Vörös Attila

v pondelok 14. 1. predpokladám v našom
regióne konečne zimu. Prevažne veľká oblačnosť až zamračené s občasným snežením, miestami aj trvalejším. Množstvo snehu
do 6 cm. Nočná teplota od - 5 do - 3 ̊C,
denná teplota od - 4 do - 2 ̊C. Slabý SV
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
v utorok 15. 1. predpokladám v našom
regióne ešte stále zimu. V noci a dopoludnia
veľká oblačnosť a miestami ešte sneženie,
popoludní a k večeru vyjasňovanie.
Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota od
¬- 4 do - 2 ̊C, denná teplota okolo 0 ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14
km/h.)
v stredu 16. 1. predpokladám v našom regióne pekné zimné počasie, oblačno, len s
malou možnosťou slabých snehových prehánok. Nemerateľné množstvo snehu.
Nočná teplota od - 7 do - 5 ̊C, cez deň od
- 3 do - 1 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
vo štvrtok 17. 1. predpokladám v našom
regióne podobne ako v stredu, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 7 do - 5 ̊C,
cez deň od - 2 do 0 ̊C. Slabý premenlivý
vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
v piatok 18. 1. predpokladám v našom
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Programajánló

Utazás

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.
Mokka Café & Bar:
Ahogy esik úgy puffan. Január 18-án, 19.00 órától. Improvizációs játék, játékmester: Majorfalvi Bálint. Játszanak: Bandor Éva, Dezsi Györgyi, Nagy László, Olasz István. Vendég: Skronka Tibor.
vMK:
Fergeteges Operett Gála január 15-én 18 órai kezdettel.
Sztárvendégek: Oszvald Marika és Kalocsai Zsuzsa és
az Orfeum Színpad sztárjai. Műsoron a legnagyobb
operett-slágerek. Jegyárak 14 euró, elővételben 12 euró.
Jegyelővétel: 0918/515 896, 0905/892 579.

Megnyílt a főutca Kusturica
álomvárosában, Andričgradban
Már látogatható az Emir Kusturica ﬁlmrendező megálmodta Andričgrad főutcája. Az Ivo
Andrič Nobel-díjas író emlékére épülő városka
avatója 2014 nyarán lesz. Az észak-boszniai Visegradon, Ivo Andrič (1892-1975) irodalmi Nobel-díjas Híd a Drinán című regényének színhelyén két éve kezdődött az építkezés, amelynek kezdeményezője és megálmodója Kusturica, világhíres boszniai szerb ﬁlmrendező.

KARvA:
X. Karvai Rockfest, január 26-án, 18.00 órától. Fellépők:
Rómeó Vérzik, Auróra, Blues Company, Kerecsen,
STRoke. Belépő: 7 euró.

Humor

Marseille és Kassa 2013-ban
Európa Kulturális fővárosai

giával teli, egyedi zenei este és táncünnepély
2013. január 20-án várja a közönséget 20.30
órai kezdettel. A Jay Kay frontember körüli
együttes a kassai Steel Arénában lép fel. Ennek a showmannek a koncertjével csúcsosodik ki az Európa Kulturális Fővárosa 2013 kétnapos megnyitó ünnepség. Az Európa Kulturális Fővárosa cím arra is kiváló lehetőséget
nyújt a városoknak, hogy megváltoztassák a
róluk kialakult képet, helyet kérjenek maguknak a világ kulturális térképén, több látogatót
tudjanak vonzani, és a kultúrán keresztül újragondolják jövőjüket.
gázlámpák a prágai Királyok útján
Hangulatos, I. Ferenc József korabeli gázlámpák világítják meg Újév óta Prága egyik
leghíresebb és legkedveltebb turista útvonalát,
a Királyok útját. Az esti lámpagyújtás – legfőképpen a Károly hídon – időközben turistaattrakcióvá vált. A turisták tapsolnak, ha kigyullad
egy-egy lámpa, és szívesen fényképezkednek a lámpagyújtogatóval.

Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2013ban Marseille és Kassa viseli. A kulturális
programok Marseille-ben január 12-én, Kassán pedig január 19-én kezdődnek el hivatalosan. Kassán január 19-én és 20-án kezdődnek az események a város több helyszínén,
így a Nemzeti Színházban, a Steel Arénában,
a Podiumban, valamint számos klubban, étteremben és kulturális helyszínen. A funky-ener-

csapat európai turnéja 2012 októberében indul, Magyarországon február 5-én és
6-án tartanak előadást a Budapest Arénában.
Az immortal show a látvány, a tánc, a zene és a fantázia fúziója, amely a nézőket Michael Jackson kreatív világába repíti, időnként feje tetejére állítva az ismert motívumokat, úgy bemutatva az énekes művészetét, ahogy azt közönség még nem láthatta.
Célja, hogy mindenkivel megismertesse ezt a generációkon átívelő örökséget, a rajongókon felül azokkal is,
akik esetleg először találkoznának Michael Jackson
zsenialitásával. Az immortal előadás egy fantasztikus
birodalomban, a néhai sztár titkos belső világában játszódik, mellyel a nézők elé tárul Michael Jackson zene
és tánc, mese és varázslat, valamint a természet törékeny szépsége iránti szeretete. A produkciót Michael
Jackson inspiráló dalai segítik - amelyek a show mögé
állították az alkotókat is -, és megtöltötték rendkívüli
energiával és lélegzetelállító intenzitással. A felejthetetlen előadáson túl a Michael Jackson The immortal
előadás az énekes szeretet, béke és harmónia üzenetét
is tovább közvetíti a világban.

A

- Hogy hívják a szabadságon lévő indiánt?
- ???
- Üdülő Bika.
☺ ☺ ☺
Amerikai katona őrt áll az
erőd tetején. Egyszer csak

lekiabál a parancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön két
indián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínűleg barátok,
mert együtt jönnek!
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Kos
Különleges időszak áll előtted, mely
elsősorban a karrieredben hozhat
változásokat. Magánéletedben nem
történik változás.
BiKa
Sokan sokféle tanáccsal igyekeznek
ellátni a helyzetedet illetően, de ne
hagyd, hogy eltérítsenek az eredeti
szándékodtól,
iKreK
Egy szakmai esemény teszi lehetővé
számodra a találkozást, amelyről
még nem tudni, hogy barátság vagy
szerelem lesz belőle.
ráK
Munkahelyeden lelkiismeretes munkádnak köszönhetően nemcsak szóbeli dicséretben részesítenek, hanem
anyagi jutalomban is.

oroszláN
A következő napokban újból meg kell
hoznod egy nehéz döntést, kockáztass, hidd el, megéri majd!
szűz
Ez a hét valószínűleg rohanással fog
telni, túl sok mindent igyekszel az
adott időbe bezsúfolni attól való félelmedben, hogy lemaradsz valamiről.
Mérleg
Munkahelyeden most nagyon zavaros a helyzet, ezért még akkor se engedd ki a dühödet, amikor néhány
rosszakaród lebukik.
sKorPió
A héten több ﬁgyelmeztető jelet küld
szervezeted, ne hagyd őket ﬁgyelmen kívül! Sőt, bármennyire is nehezen szánod rá magad, menj el orvoshoz, ha szükséges.

Nyilas
Magabiztos és jókedvű leszel. Alkotókészséged mindig fejlett volt, de
most olyan szorgalommal társult, ami
meghozza a várva várt eredményt.
BaK
Lehet, hogy a pároddal az anyagiak
miatt vesztek össze, mert egyikőtök
túl felelőtlennek ítéli a másik költekezését.
VízöNtő
A bolygók titkolózást vagy titkos eseményeket jeleznek az életedben,
amelyeknek még nem szabad nyilvánosságra kerülniük.
HalaK
Komoly üzleti sikerekre számíthatsz
barátságos természetednek, és kiváló esztétikai érzékednek köszönhetően.

január 14 - január 20

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, január 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina
13.25 Öveges 33 14.35 Sophie szerint a világ 15.05 Rex felügyelő
15.55 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.40 Észak
és Dél 18.30 Van képünk hozzá 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15
Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.25 Aranymetszés 23.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kalandok, 6. 14.00 Sarah
Jane kalandjai 14.30 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Kristályküldetés 15.50 Mi csoda 16.15 Tatonka 16.40 Sandokan 17.10 Jómadarak 17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils
Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joe, 10.
21.00 Az arfanyborjú 22.20 A királynő
DUNA
8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Új nemzedék 11.00 Klubszoba 12.25 Öregberény 13.00
Kívánságkosár 15.00 Mesélő cégtáblák 15.30 A divat mint művészet
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 20.15 Liszt Ferenc 20.45 Hírek 21.00 Idézés. 2. 22.25 Kultikon
22.40 Sportaréna 23.10 Hol zsarnokság van...
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 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
NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 Különleges ügyosztály – Párizs

duplázik Budapesten a Cirque du Soleil

Hóember - Gagnam style stílusban

TVműsor

8.00 A Dakar 8.10 Reflektor 8.25 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.45 Fókusz plusz 13.15 Fókusz 13.55 Pasik! 14.25 Gálvölgyi-show 15.35 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.20 Csont nélkül 22.20 A főnök 23.15 Reflektor 23.40 A Dakar

Csont nélkül • 21.20 • rtl klub
Egy társa megöléséért halálra ítélt rendőrtiszt már a kivégzésre vár a börtönben, amikor a fegyház igazgatója keresi
meg Waltert, hogy próbálja meg tisztázni
a régi ügyet.
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Az Alpesi
klinika 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák. A másodhegedűs 18.00 Dallas 19.00 Columbo: Columbo farkast kiált 21.00
Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS III., 15.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 Felforgatókönyv 17.25 Az Árnyék.
Amerikai kalandfilm 19.20 Alien tornádó 21.00 Kígyók a fedélzeten
VIASAT
8.55 GSG 9 9.55 Szívek szállodája 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
mesterszakács19.15 Szívek szállodája 93. 20.10 Jóbarátok 20.35 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Végzetes vonzerő 23.50 A fehér csóka

STV :1
7.20 Hírek 8.15 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.20 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Szerelem a fjordoknál 21.40 A
hegyi doktor 22.25 Árulkodó nyomok 23.15 Doktor Quinn

STV :2
9.00 Elfelejtett transzportok 10.25 Szemtől szemben 10.50 Fókusz
11.30 Anton Bernolák Dok.film 11.55 Élő körkép 12.30 Folklórműsor
13.05 Művészet 2012 13.35 Família 14.00 Lefújva 14.30 Sport Szlovákiában 15.40 Sportvisszhang 16.35 Szlovákiai unikátumok 2000 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Mese 18.40 Viliam
Dočolomanský 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Megaépületek
20.50 Lakótelepi történetek 21.30 Hírek 22.05 Anna bekattanva
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.40 Jóbarátok 10.00 Cobra 11 10.55 G. I. Joe 13.00
Ismeretlen áldozatok.13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Jóbarátok X.16.05 Doktor House IV. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal. 17.50
Forr a bor. 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.20 Feleségcsere 21.35
Még egy esély az életre 22.35 Ketten a csőd szélén 23.05 Hírek
JOJ
6.20 Hírek 8.05 Bírósági akták 9.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 13.00
ÖsszeEsküvők 14.00 A mintaférj 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 Bukovecék – Nap,
széna, falu 22.50 Expertek 23.30 Az őrület határán

kEDD, január 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Család-barát 12.01 Híradó, sporthrek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33 14.30 Fejjel a Fajnak 14.40
Sophie szerint a világ, 15.10 Rex felügyelő 16.00 Acu hercegnő 16.45
Heartland 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Balázs Péter kabaréja 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Egyszer volt, hol nem
volt 21.00 Camelot 21.55 Az ESTE 22.30 Luther 23.25 Híradó

Camelot • 21.00 • M1
Artúr találkozik egy ﬁatal hölggyel. Giniver szépsége első pillantásra rabul ejti
az ifjú szívét. Közben Morgána szövetséget köt Lot királyával. Erőiket egyesítve meg akarja támadni Camelot várát.

M2
6.25 Rajzfilmek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan, 12.40 Mr.
Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai
14.30 Amika 14.55 H2O 15.20 Kristályküldetés 15.50 Mi csoda 16.15
Tatonka 16.45 Sandokan 17.15 Egérúti kalandok 7.35 Marco és Gina
18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és
Joey 21.00 Beugró 21.55 A szerencse foglyai 23.45 Kortárs
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30 Portréfilm
Zsolnai Józsefről 10.10 Önkéntesek 11.00 Századfordító magyarok
12.00 Híradó 12.25 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna –
Utazás ínyenceknek 15.35 A borzvár titkai 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 17.25 Tálentum 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Szálka, hal nélkül 20.45
Hírek, sport 21.00 Nélküled nem megy 22.30 Kultikon 22.45 Koncertek az A38 Hajón 23.40 Vannak vidékek Tata és környéke
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal12.00 Titkok hálójában, 36. 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, 7. 20.55 Jóban-rosszban
21.30 Tökéletes védelem 23.45 Hősök
7.35 Híradó 8.10 Reflektor 8.25 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.45 Gasztrotúra 13.25 Fókusz 14.05
Pasik! 14.45 Gálvölgyi-show 15.25 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok,
46. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Castle 22.25 Döglött akták
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó –
Oman 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák 18.00 Dallas
19.00 Columbo: Nyugodjék békében 21.00 NCIS III., 23.00 A cukorbáró
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Lavina 17.15 Kígyók a fedélzeten
19.05 A Tűz markában 21.00 Golyózápor 22.40 Halálos riválisok
VIASAT
9.45 Bolond szél fúj 11.45 A dadus 12.45 Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok 13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk 15.35 GSG 9 16.30 Az
utolsó zsaru 17.20 CSI: A helyszínelők 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 23.15 CSI: A helyszínelők

STV :1
8.50 Párbaj. 9.20 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.30 Építs házat, ültess fát! 14.10 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy
szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.20 Esküdt ellenségek

STV :2
9.10 Sportvisszhang 9.35 Sport Szlovákiában 10.35 Horvát nemzetiségi magazin 11.05 Fókusz 11.40 A halak élete 12.05 Élő körkép 12.50
Folklórműsor 13.20 Köztünk marad 14.45 Megaépületek 15.35 Egyházi magazin 16.05 Ruszin nem. magazin 16.35 Az élet értelme… 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese 18.35
Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Azbeszt 20.55
A tudomány spektruma 21.30 Hírek 22.05 Gyógyászat 23.00 A Turbin család napjai.
MARKÍZA
8.35 Forr a bor 9.30 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11.20 Cat City 13.00
Ismeretlen áldozatok 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Jóbarátok 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr a bor.
19.00 Híradó, sport 20.20 A Sekera család 21.30 A célszemély 22.25
Híradó 22.55 Doktor House 23.45 A célszemély.
JOJ
6.25 Krimihíradó 8.10 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.10 A halál hullámhoszszán 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 A felszín alatt 22.30 A bűntény 23.30 Dr. Csont

szErDa, január 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul
Nostru 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 Jövőidőben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél I–II 18.30 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán! 19.30 Híradó 20.15 Bosszú 21.00 A Kennedycsalád 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból
M2
6.25 Rajzfilmek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan 12.40 Mr.
Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30
Amika 15.05 Kristályküldetés 15.55 Mi csoda 16.20 Tatonka 16.45 Sandokan 17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 SzülőföldFelnevelőföld 22.00 Sinkovits Imre másik arca 22.50 Sors útjai
DUNA
9.00 Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.25 Tanulni sohasem késő...
10.55 Visszaszámlálás 12.10 „A magok oltalmára...” 12.25 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna – Utazás ínyenceknek 15.30
Vidékességek 16.00 Afrika gyöngyszeme. Namíbia 16.30 Térkép
17.15 Sass Sylvia 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali
érintés 19.55 Epizódok József Attila életéből 20.45 Hírek 21.00 A víz
mindent visz 22.30 Kultikon 22.50 Koncertek az A38 Hajón

Columbo • 21.30 •tV 2
A világhírű zeneszerző, Phili Crawford öt
éve egy zseniális tanítványa tehetségéből él. Gabriel azonban megelégeli a dolgot, és megfenyegeti, hogy a nyilvánosság
elé tárja az igazságot.
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.20 TeleShop 10.25 Astro-Világ
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: Gyilkosság hangjegyekkel
7.35 Híradó reggel 8.00 A Dakar, 8. 8.10 Reflektor reggel 8.25 Reggeli
8.55 Remington Steel 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO Show 12.45
Trendmánia 13.25 Fókusz 14.05 Pasik! 14.45 Gálvölgyi-show 15.25
Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Columbo 21.00 NCIS
22.00 A hidegsebész 23.00 Dolmen – Rejtelmek szigete, 2.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 Alien tornádó 17.05 A csendőr
New Yorkban 19.00 Vörös nap 21.00 Az utolsó cserkész. 23.00 Másodpercekre a haláltól
VIASAT
6.30 Gyilkos sorok 8.30 GSG 9 9.25 Star Trek 7. 11.45 A dadus 12.45
Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok 13.45 Szívek szállodája 14.40
Monk 15.35 GSG 9 16.30 Shark 17.25 CSI: A helyszínelők 18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Mindhalálig 23.25 CSI: A helyszínelők

STV :1
9.00 Párharc 9.30 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 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Sherlock nagy játék 21.40 A
bűntények ideje 23.20 Árulkodó nyomok
STV :2
9.00 A milliót érő fiú 10.30 Ruszin nemzetiségi magazin 10.55 Fókusz 11.35 Hogyan működik 12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor
13.00 Svetozár Hurban Vajanský 13.25 Az út 13.55 Gyógyászat
14.50 Azbeszt 15.50 Vyšné Hágy 16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Mese 18.35 Krasznahorka vára 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Hogyan emlékeznek ránk? 21.00 Ügyintézés 21.30
Hírek 22.05 Az ökölvívó és a halál
MARKÍZA
8.35 Forr a bor 9.30 Rex felügyelő 10.25 Cobra 11 11.20 Pusztító
lavina 13.00 Ismeretlen áldozatok 13.45 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr
a bor 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.20
Dallas 21.10 Ünneprontók ünnepe 23.30 Hírek 23.55 Doktor House
JOJ
6.20 Krimihíradó 8.10 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek
11.00 Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 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 22.30 A bűntett 23.30 Dr. Csont

Csütörtök, január 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.25 Slovenski utrinki
12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy-család 14.10 Öveges 33 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Rex felügyelő 15.45 Acu hercegnő 16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél I–II
18.30 Beugró 19.30 Híradó este 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek –
IrReality Show, 26. 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen
M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan,
12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland, 9. 14.00 Sarah Jane
kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi csoda 16.20 Tatonka17.10 Egérúti kalandok 17.35
Marco és Gina, 19. 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Lyuk
az életrajzon 22.40 Caterina és a lányok.
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Lyukasóra 9.00 Közbeszéd 9.30 „Úgy élni
viharban, mint szép időben…” 10.00 Üzenem az otthoni hegyeknek...,
10.40 Kerekek és lépések 11.30 Mesélő cégtáblák 12.00 Híradó 12.20
Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 Álomkék - Pápai kékfestők
15.30 Made in Taiwan 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 17.10 Kézjegy 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben 20.50 Hírek, sport 21.05 A föld
szeretője 22.50 Kultikon 23.05 MÜPART Classic
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, 38. 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
Marslakó a mostohám 23.35 Grimm

a pofátlan • 21.25 • rtl KlUB
Steve Barker merész ötlettel áll elő, hogyan lehetne pénzt szerezni nagybátyja
kártyaadósságának törlesztéshez: fogyatékosnak adja ki magát és benevez
a pénzdíjas paralimpiára.

7.35 Híradó reggel 8.00 A Dakar, 9. 8.10 Reflektor reggel 8.25 Reggeli
– Csak csajok 8.55 Remington Steele II., 9. 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO Show 12.45 Havazin 13.25 Fókusz (ism.) 14.05 Pasik! Magy.
sor., 68. 14.45 Gálvölgyi-show 15.25 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok,
48. 17.20 A gyanú árnyékában, 102. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód.
Kvízshow 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A pofátlan. Am.
vígjáték 23.25 A Dakar – 2013. 23.50 Totál szívás
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
- Vancouver. Ném. sor. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák. Az itáliai nemes esete, 33. 18.00 Dallas 139. 19.00 Columbo:
Gyilkosság Malibuban 21.00 Idegen közöttünk 23.00 Kémvadászok
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Cápa 2. 17.35 Cápa 4. – 19.20 Az
elnök zsoldosa 21.00 Cliff hanger – Függő játszma 23.00 A préda.
VIASAT
5.50 10 évvel fiatalabb: A kihívás 6.50 Gyilkos sorok 8.50 Shark 9.45
Star Trek 8. 11.45 A dadus 12.45 Vérmes négyes 13.15 Jóbarátok
13.45 Szívek szállodája 14.40 Monk 15.35 GSG 9 16.30 Shark 17.25
CSI: A helyszínelők 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 23.15 CSI: A helyszínelők
STV :1
7.20 Híradó, sport 8.20 Galileo 8.55 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 15.05 Quinn doktornő 16.00
Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Hívják a nővért 22.00 Borgiák 22.50 Árulkodó nyomok
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Éjszaka az archívumban 10.05 Trezor
10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.40 Építészet 12.05 Élő körkép
12.40 Folklórműsor 13.15 Ügyintézés 13.40 Rendőrségi magazin
14.50 A Szlovák Televízió története 15.10 Ilyenek voltunk 15.35 Idősebbek klubja 16.05 Romamagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó
18.00 A természet közelről 18.30 Mese 18.40 Vadászmagazin 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A naprendszer csodái 20.50 A tudomány spektruma 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 Alf I. 9.55 Cobra 11 10.50 Ünneprontók ünnepe 13.00 Dallas 13.50 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr
a bor 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 A bébiszitter 21.20 Most már elég! 23.35 Híradó
JOJ
6.25 Híradó 8.10 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 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 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Gasztroangyal 14.20 Öveges 33 14.35 Ízőrzők 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 A L'art pour L'art Társulat műsora
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Csak semmi pánik
21.45 Híradó 22.20 Szeretettel Hollywoodból 23.15 Híradó 23.30 Erik,
a viking. Ang. filmvígjáték
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék, 52/2.
12.15 Sandokan 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Ókori kaland, 10.
14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O: Egy vízcsepp elég
15.25 Kristályküldetés 15.50 Mi csoda 16.20 Tatonka 16.45 Sandokan
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 Csak a
szépre emlékezem 22.05 Csak semmi pánik 23.30 Zöld Tea 23.55
Gasztroangyal
DUNA
7.05 Kvartett 7.40 Angyali érintés 8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbeszéd 9.35 Erdélyi történetek 10.35 Balatoni utazás 11.00 Angyalbőrben, 3. 12.20 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ
metrói München 15.55 Zodiákus, 13/5. 16.30 Térkép 17.00 Klebelsberg Kunó 17.10 Kézjegy. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Csillagjegyek 20.45 Hírek, sport 21.00 Ha hív a
kötelesség 21.50 Kultikon 22.10 A svéd szépség 23.35 Nem félünk
Michel Gondrytól
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, 39. 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, 10. 19.50 Jóban-rosszban 20.30 The Voice
– Magyarország hangja 23.00 Motel. Am. horror

Motel • 23.00 • tV 2
Két jóbarát megszáll egy motelben. A ﬁatalemberek hamarosan kiszúrnak maguknak két lányt, két egzotikus szépséget.
Eleinte a szórakozás elvonja ﬁgyelmüket
a valóságtól, de hamarosan ráébrednek,
hogy rettenetes csapdába estek...
7.35 Híradó reggel 8.00 A Dakar, 10. 8.10 Refl ektor reggel 8.25 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO Show
12.45 Autómánia 13.25 Fókusz 14.05 Pasik! 14.45 Gálvölgyi-show
15.25 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
CSI: A helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Új- Zéland 14.55 Hetedik
mennyország 17.00 Poirot-novellák. A csokoládés doboz 18.00 Dallas,
19.00 Columbo: Columbo a rendőrakadémián 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Az elnök zsoldosa. 17.10 Airport
79 – Concorde. 19.15 Az elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben. 21.00 Kíméletlen bosszú 22.45 Csendes pusztító
VIASAT
6.50 Gyilkos sorok 8.50 Shark 9.45 Star Trek 9. 11.45 A dadus 12.45
Christine kalandjai 13.15 Jóbarátok 13.45 Szívek szállodája 14.40
Monk 15.35 GSG 9 16.30 Shark 17.25 CSI: A helyszínelők 18.20 Amerikai mesterszakács 19.15 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Halálos hajsza 23.50 CSI: A helyszínelők

STV :1
7.20 Híradó 8.20 Galileo 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák
Hana Hegerová 22.10 Két férfi a városban 23.45 Árulkodó nyomok

STV :2
8.30 Lámpa alatt 10.30 Fókusz 11.05 Romamagazin 11.35 A természet közelről 12.05 Élő körkép 12.50 Slágerparádé 13.35 Beckó vára
14.05 A tudomány spektruma 14.35 A naprendszer csodái 15.35 Anya
tudja a legjobban 16.00 Szemtől szemben 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti
híradók 18.00 A hegyekben 18.30 Mese 18.40 Ábelová 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Kontinenseken át Ázsia 20.50 Família 21.20
Egy nap 21.50 Sporthíradó 22.00 Cenzúrázatlanul – Háború másképp
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.30 Alf 9.55 Cobra 11 10.45 Most
már elég! 12.50 A bébiszitter 13.50 Döglött akták. 14.40 Monk 15.35
Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr a bor
19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 Bölcsőd lesz a
koporsód 22.20 Halálos fegyver 2.
JOJ
6.25 Híradó 8.15 Bírósági akták 10.00 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 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 Felkoppintva

szombat, január 1

M1
6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 A mi erdőnk 9.30
Pecatúra 10.00 Noé bárkája 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti
nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Történetek a nagyvilágból
13.00 Öveges 33.13.15 A hangyák mindent tudnak 13.30 Hintón járó
szerelem 14.55 Az utolsó előtti út Magadan 15.50 A Csendes-óceán
16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Mrs. Maffia 21.55 A 13-as rendőrőrs 23.45 Balázs Fecó 60. Születésnapi koncert, 2.

Mrs. Mafﬁa • 20.15 • M1
Fran (Diane Keaton) a temetésen tudja
meg, hogy néhai férje tetemes adósságot halmozott fel unakabátyjánál, a mafﬁózó Maloninál. A keresztapa az adósság fejében "munkába" állítja a gyászoló özvegyet.
M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 A békakirályfi
13.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.10 Táncakadémia 15.35 Csajok a
zŰrből 16.00 Veszélyezetett állatok 16.30 Geronimo Stilton 16.55
Zöld Föld 17.00 Séta az állatkertben 17.04 Szafari 17.30 Süsü, a sárkány, 5. 18.00 Nils Holgersson 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Rocca parancsnok21.30 Ki Mit Tud
22.40 József Attila versek 23.15 A hely szelleme Mikszáth Kálmán
23.35 Novellák. Egy éj az Arany Bogárban. Tévéjáték
DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt 7.05 Századfordító magyarok 7.55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből. Az újjáépítés 8.25 Élő
egyház 8.55 Isten kezében 9.25 Kerekek és lépések 10.10 Zodiákus
10.40 Székely kapu 11.10 Együtt a család 12.00 Híradó 12.15 Magyar
elsők 12.30 Csillag születik 14.00 Hagyaték 14.25 Táncvarázs 15.20
Önök kérték 16.20 Hazugság nélkül 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy
volt?! 19.30 A Szórád-ház 21.05 A nyelvtanárnő 22.55 Dunasport
23.10 Napok, évek, századok
6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 Beyblade 11.30 Babavilág
12.00 Tequila és Bonetti legújabb kaladjai 13.00 Psych – Dilis detektívek, 14. 14.00 AutóGuru 14.30 Monk 15.30 Célkeresztben III., 32.
16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Titkok könyvtára – A Szent Lászlóküldetés
21.25 Amerikai pite 2. 23.25 Az idegen 2.

M1
6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 9.00 A Biblia a magyar költészetben 9.15 Református magazin 9.40 Baptista ifjúsági műsor 9.45
Ráth Mátyás 10.05 Zsinagógák 11.00 Római katolikus szentmise, élő
12.01 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30 TeleSport
– Sport7 14.05 A legjobb kor Ném. film 15.35 Forma-1 2012 - öszszefoglaló 16.30 Sharpay csillogó kalandja 18.05 Elcserélt lányok
18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Farkasokkal táncoló 23.10 A rém
M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Kajak-kalandok I.,
6. 12.25 Tatonka 12.50 Táncakadémia 13.15 Csajok a zŰrből 13.40
Sarah Jane kalandjai 16.10 Tatonka 16.35 Veszélyeztetett állatok,
6/2. 17.05 Geronimo Stilton 17.25 Zöld Föld 17.35 Állatkerti óvoda,
5. 18.00 Nils Holgersson 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00
Híradó, sport 20.35 Doc Martin IV., 3. 21.25 Szeretettel Hollywoodból 21.50 Zenés TV Színház Házasodj Ausztria! 23.20 A legjobb kor
DUNA
6.50 Töredékek 7.10 Életem, Afrika 7.40 Világ-Nézet 8.35 Új nemzedék 9.00 Hagyaték 9.30 Felelet az életnek 10.00 Száműzött magyar
irodalom 10.30 Határtalanul magyar 11.00 Élő világegyház 11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.15 Magyar elsők 12.30 Ízőrzők. Szentgál 13.05
Nem ér a nevem 14.35 Talpalatnyi zöld 15.05 Hazajáró 15.35 Hogy
volt?! 16.30 Szerető fi a, Péter Magy. film (ff .) 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 Abigél
21.10 A kis Valentino Magyar film (ff .) 22.45 Klubszoba 23.40 Dunasport 23.55 Jó éjt, parancsnok!
6.45 TV2-matiné 10.10 Astro-Világ 11.15 EgészségMánia 11.45 Stahl
konyhája 12.15 Több mint TestŐr 12.45 13-as raktár 13.45 Zsaruvér.
14.45 Hawaii Five-0 15.45 Titkok könyvtára – A Szent Lászlóküldetés
17.30 Lángoló Chicago 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Indiana

Fantasztikus négyes • 20.15 •rtl KlUB
Tim Story kalandﬁlmjében egy űrexpedíció négy bátor tagját egy baleset
során kozmikus sugárzás éri. Az űrbaleset megváltoztatva a legénység
DNS-ét, emberfeletti képességekkel
ruházza fel őket.

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek 12.30 Havazin 13.05 Tuti gimi VI., 10. 14.00 Örökkön-örökké 16.30 Egyedül nem
megy. Am. vígjáték 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Fantasztikus négyes. Am. akciófilm 22.05 Bújócska
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Jim szerint a világ I., 5. 14.00 Jim szerint a világ I.,
6. 15.00 Álomhajó – Seychelles- szigetek. Ném. kalandfilm 17.00 Szerencsekerék 18.00 Columbo: A rocksztár gyilkosa. Am. krimi 20.00
Poirot: Nyaraló gyilkosok. Ang. krimi 22.00 Psycho. Am. thriller

13.35 A Saitn Tropez-i csendőr 15.30 Anyámona tanárom 17.05 Ikrek.
19.05 Fantomas visszatér 21.00 Féktelenül. 23.05 CopLand. Am. akciófilm
VIASAT
10.05 Amerikai mesterszakács 11.00 Őrjítő szenvedélyek 12.05 Szívek
szállodája 13.50 Két pasi – megy egy kicsi IX., 14.45 ÁlomÉpítők15.50
Lucky Luke: A nagy káprázat 17.15 Smokey és a Bandita 2. 19.20 Nászok
ásza 21.00 Pokoli tévétorony 23.05 Cyborg – A robotnő.

13.15 A kincses sziget 17.00 Fékelenül. Am. thriller 19.05 A csendőr
New Yorkban. Fr. film 21.00 Alien 2. – A bolygó neve: Halál. Am.–ang.
sci-fi film 23.30 Pusztító arany. Fr. akciókalandfilm
VIASAT
6.50 Chicago Hope Kórház 8.40 Amerikai mesterszakács 9.40 Topmodell leszek! 10.35 Újonc, 10. 11.05 A nagy házalakítás V., 148–149.
13.00 Smokey és a Bandita 2. 15.00 Nászok ásza 16.50 Apám beájulna Magy. filmvígjáték 18.45 Nyered, ha mered 20.00 CSI: A helyszínelők 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 21.55 Ali G Indagouse.
23.30 Angel. Ang.–belga– fr. filmdráma

STV :1
5.55 Hírek, sporthírek 6.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidlibum 8.25 Arany kenyér. Mesejáték 9.35 Táncakadémia 10.35 Poplegendák. Hana Hegerová 12.40 Autószalon 13.30 Lázadók országa
15.20 Az arc nélküli ember 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi
18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés
19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 Irány
Nyugat! 23.10 Sporthírek 23.20 Ajtó. Ném. thriller

STV :2
8.30 A hegyekben 8.55 Kontinenseken át Ázsia 9.50 Ügyintézés a hivatalokban 10.15 Hallássérültek tévéklubja 10.40 Lakótelepi történetek 11.20 Tizenkettő után öt perccel 12.20 Anya tudja a legjobban
12.50 Anyegin 14.35 Kapura 15.15 Farmergazdaságok 15.40 Tesztmagazin 15.55 Idősebbek magazinja 16.20 42. Dok.film 17.05 A tavasz
tizenhét pillanata 18.05 Úton. Skócia 18.30 Esti mese 18.40 Kassa –
Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 A kommunizmus letűnt világa 20.55 Őrangyalok 21.20 A 21. század Vigadója 21.50 Filmklub. Téves mozdulat
MARKÍZA
7.15 Madagaszkár pingvinei 8.00 Manhattan kicsiben 9.35 Jim szerint a világ 10.30 Zoolander 12.00 Ace Ventura: Állati nyomozó junior
13.45 Jégi dicsőségünk 15.35 Stormbnreaker 17.10 A Sekera család
18.30 A 13. Operabál 19.00 Híradó, sport 20.10 13. Operabál. Élő
20.20 Kutyák és macskák 21.55 Sasszem.
JOJ
6.45 Rajzfilmsorozatok 9.30 Derült égből család. 11.00 A világ legszigorúbb szülői. 11.50 ÁlomÉpítők 12.50 A Geissens család 13.45 XFactor 15.30 X-Men 2. 18.00 Fantasztikus torták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 Kutyahideg 23.00 Crank 2
- Magasfeszültség

A nézők visszakövetelik
a Barátok közt Berényi Andrását
A

lig egy hete „halasztották meg" a készítők Berényi Andrást, a fanatikus
rajongók máris visszakövetelik a képernyőre. Csak úgy sorjáznak a Facebook-oldalak, ha valaki beírja a keresőbe Berényi András nevét. „Berényi
András ne távozzon a Barátok köztből", „Tiltakozunk Berényi András halála
ellen“, „Vissza Berényi Andrást a barátok köztbe“, „Támasszák fel Berényi
Andrást" - egyebek mellett ilyen nevű csoportokat hoztak létre az RTL Klub
napi sorozatának nézői. A karaktert évekig megformáló R. Kárpáti Péter is
tud a netezők mozgalmáról. „Nagyon örülök, hogy a nézők annyira megszerették Andrást, hogy most az interneten követelik vissza. Láttunk már csodákat, így akár még az is lehet, hogy a nézők jelentős részének akarata változtathat a sorozat történetén. A Barátok közt producere azonban már kevésbé bizakodó. Kalamár Tamás a Hír24-nek arról beszélt, hogy Berényi
András sosem fog feltámadni. „Megértjük, hogy a nézőknek hiányzik András karaktere, de úgy mint az életben, egy haláleset itt sem visszafordítható”
- mondta Kalamár Tamás.

Cher visszatér a képernyőre
gy tűnik, Cher fogja uralni 2013-at. A kora márciusban érkező új
album mellett egy tévéműsorral is jelentkezik az egykori popdíva.
Ú
A híres énekesnő 1971-ben már megmérettetett a televíziós szakmában, melyhez most megint visszatérni látszik. A kezdetleges koncepció szerint Cher a ’60-as évekbe akarja visszarepíteni a műsor nézőit
úgy, hogy az akkori sztárokat felsorakoztatva beszélgetnek, nosztalgiáznak, meg még ki tudja, mire nem vetemednek majd.

Julia Roberts nagy visszatérése
őszerepet vállalt Julia Roberts a nyolcvanas években New Yorkban elharapódzó AIDS-ről szóló színmű televíziós feldolgozásában. Roberts azt
a kerekes székes doktornőt alakítja, aki az elsők között kongatta meg a
vészharangot, amikor az akkoriban „meleg ráknak" nevezett betegség terjedni
kezdett New Yorkban. Murphynek nem ez az első közös munkája Robertsszel, először az Ízek, imák, szerelmek című ﬁlmen dolgoztak együtt. A The
Normal Heart című színművet 1985-ben állították színpadra, 2011-es Broadway-felújítása Tony-díjat kapott.

f

Jones és az utolsó kereszteslovag 22.25 Most már elég! Am. thriller

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25 ASZTRO Show 11.25 XXI.
század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.30 Autómánia 13.05 Veszprém–FTC női kézilabda-mérkőzés 14.45 Kaméleon
15.50 Cobra 11 16.55 Az elveszett sziget kalandorai. Am. akciókalandfilm 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Az istenek a fejükre estek. 21.45 Az igazság nevében. Am. akciófilm
STORY TV
8.00 Maigret 10.30 Dallas. 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ
14.30 Túrakommandó 15.00 Álomhajó – Indián nyár 17.00 Szerencsekerék 18.00 A bálnák titka 20.00 Miss Marple: Paddington 16:50.
Ang. krimi 22.00 Gyors meló. Fr. film

STV :1
6.55 Rajzfilmek 8.25 Színes bazár 8.50 Horgászmagazin 9.15 Sivatag és őserdő 10.05 Bolygónk felülnézetből II. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00
Titkok kertje 14.40 Filmmúzeum. A szerencse vasárnap érkezik
16.05 Postaláda 17.05 A borászok királya 17.50 Fő, hogy szeretjük
egymást. 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek, időjárás 20.10
A Fontana nővérek szalonja 23.45 Sporthíradó 23.55 Titkok kertje

STV :2
8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A szlovákiai falvak encikolpédiája Ábelová 10.00 Ökumenikus istentisztelet
11.50 Turandot 12.50 A kommunizmus letűnt világa 14.05 Egyházi
magazin 14.30 A szó 14.45 Életem – a Lúčnica 16.15 Őrangyalok.
16.45 Família 17.15 A karmester 18.30 Esti mese 18.40 Talkshow
gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Elfelejtett
transzportok 21.30 Lefújva 21.55 Színházi megh
MARKÍZA
6.05 Megérdemelt győzelem 7.40 Madagaszkár pingvinei. 8.25 Kutyák és macskák – A rusnya macska bosszúja. 9.55 Jim szerint a világ
10.40 Az első bevetés 12.20 Fekete szakáll és a Karib-tenger kalózai.
Am. kalandfilm 15.35 Tűzfal 17.35 Feleségcsere 19.00 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 Transformers 23.05 A professzor
Am. akciófilm
JOJ
7.20 A Geissens család 8.05 Cseh-szlovák tehetségkutató 10.15 Fantasztikus torták 11.15 Hol volt, hol nem volt 12.05 A hidegsebész
13.00 A smaragd románca 15.10 Kutyahideg 17.40 Bučekék – Nap,
széna, falu 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30
Már megint te?! 23.50 Lovagok háborúja – Harc a végsőkig
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Régi ﬁlmjeihez nyúl vissza Almodóvar
80-as évek Almodóvar-ﬁlmjeit idézi a spanyol rendező új, „őrületes vígjátéka”, a
Szeretők, utazók. A frenetikus komédia egy
bajba jutott repülőgépen játszódik, ahol...az
életüket féltő utasok legbensőbb titkai kerülnek
napvilágra. „A Szeretők, utazók a tizenkilencedik ﬁlmem. Csak annyit mondhatok, hogy a
szenvedély és a bizonytalanság ugyanúgy
megvan bennem, mint mindig. Éppen úgy érzem magam, mint a Pepi, Luci, Bom... idején,
csak sokkal több az ősz hajszálam. A ﬁlm egy
csapat emberről szól, akik egy repülőgépen ragadnak, a külvilágtól elzártan.

A

Eurovíziós Dalfesztivál:
Megvan a 30 legjobb magyar dal
iválasztotta A Dal című produkció zsűrije azt
a harminc dalt, amely vesz részt az EurovíK
ziós Dalfesztivál február 2-án, az M1-en induló
magyar előválogató show-jában. Az MTVA székházában tartott sajtótájékoztatón az öttagú zsűri
– Rúzsa Magdi énekes, Rakonczai Viktor zeneszerző, Walkó Csaba, a Compact Disco énekese, Rákay Philip, az M1-M2 intendánsa, valamint Csiszár Jenő – felsorolta a dalok előadóit.
Az előválogatottba bejutott énekesek között van
Gáspár Laci, Keresztes Ildikó, Polyák Lilla, Radics Gigi, Baricz Gergő és Vastag Csaba is.

SPORT
Kosárlabda

Felemás eredmények a kerületi rangadókon
ét mérkőzést játszottak a komáromi kosarasok, a most
már Slovak Sport.Tv Extraliga
névre keresztelt legmagasabb
honi bajnokságban az elmúlt hét
folyamán. léván ugyan elszenvedték első ez évi vereségüket,
de szerdán aztán hazai csarnokban ismét igazolták a tabellán elfoglalt első helyüknek jogosságát. A nyitraiak elleni győzelem
egyben azt is jelenti, hogy február
1. és 3. között az MBK Rieker rendezheti meg az ez évi Szlovák
Kupa negyeddöntőjét.

K

léva – MBK Rieker 72:55 (26:12,
12:18, 17:14, 17:11)
A listavezető komáromiak semmiképpen nem esélytelenként utaztak
Lévára, bár tudták, hogy vendéglátóik ugyancsak remek játékerőt képviselnek. És mivel rangadóról volt
szó, mi sem természetesebb, a szokásosnál is több szurkoló kísérte el a
csapatot, akik aztán a találkozó végéig hallatták is hangjukat. Mindezt
annak ellenére, hogy csapatuk
szemmel láthatóan még nem egészen vette fel az „új évi ritmust”. Már
az első negyedben nyilvánvalóvá
vált, hogy a vendégek fogják húzni a
rövidebbet, bár voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai, amikor úgy nézett ki, hogy akár fordulhat is „a szél
iránya”. Amint az később kiderült,
ezek mindössze felvillanások voltak,
mert temérdek labdát veszítettek el a
komáromi játékosok, többségükben
feleslegesen, kellő koncentráció hiá-

nyában. Mivel a hazaiak lényegesen
pontosabban adogattak, értelemszerűen ők jutottak gyakrabban pontszerzési lehetőséghez. A szerencse
sem állt most a piros-fehérek mellé,
hiszen a labda több esetben is a ﬁzikai törvényeket meghazudtolva,
még a kosárból is „visszakéredzkedett”. Mindezek ellenére el kell ismerni, hogy a hazaiak pontosabb játéka és agresszivitása volt az, ami
végül megérdemelt győzelmüket
hozta.
pontszerzők: Fields 15, Nuhanovič 11 – Thompson 12, Bílik 11, Lowe
10, Kratochvíl 8, Kozlík, Stevens és
Šoška 4-4, Dubovský 2.
••••
MBK Rieker – nyitra 76:67
(27:15, 16:14, 16:18, 17:20)
A másik kerületi rangadó már Komáromban került lebonyolításra, és
ahogy a piros-fehérek nem utaztak
esélytelenként Lévára, úgy a nyitraiak sem felemelt kezekkel érkeztek a komáromi csarnokba. Sőt, a
mérkőzés előtti prognózisok, még
akár a vendég sikert sem zárták ki,
csakhogy... Az első helyért vívott
rangadón a hazai csapat hozta régi
önmagát, és tulajdonképpen, már
az első félidőben eldöntötte a találkozó sorsát. Most, a 22-es szám
mutatkozott szerencsésnek, hiszen
a 22. percben 22 pontos volt a piros-fehérek vezetése. Az eredményjelzőn 51:29 világított, és a hazai szurkolók öröme nem ismert határokat. Ezután ugyan eszméltek a
nyitraiak, de talán úgy is mondható,

Kratochvíl (8) és Bíňovský (5) között nem sok esélye volt a nyitrai játékosnak (MBK Rieker – Nitra 76:67)
hogy a hazaiak egyre többet kezdtek megengedni vendégeiknek,
mindezt biztos vezetésük tudatában. Amikor a harmadik játékrész
végén a vendégek 11 pontra közelítettek (56:45), mintha megcsapta
volna őket a lehetőség szele. Az
utolsó negyedben teljes erővel nekimentek ellenfelüknek, és próbáltak változtatni a számukra kellemetlen álláson. Mindig azonban,
amikor közelebb kerültek álmaikhoz, a hazaiak gyorsan reagáltak,
és igyekeztek tisztes távolságban
tartani „csípős-harapós“ ellenfelüket. Sikerrel.

pontszerzők: Bílik 18, Thompson
16, Lowe 15, Kratochvíl 11, Šoška 5,
Dubovský 4, Stevens és Bíňovský 33, Kozlík 1 – Cadot 18, Kovačevič
13.
A B. Bystrica – MBK Rieker találkozót vasárnap este, lapzártánk
után játszották. Ennek történéseiről jövő heti számunkban számolunk be. Legközelebb január 19én, szombaton rendeznek fordulót, amikor a pozsonyi Inter látogat Komáromba.
Fotó: Molnár Mónika

Teremlabdarúgás

Pepita Kupa hatodszor

csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportközpontban rendezték meg a pepita Tours utazási iroda hagyományos teremtornáját a nagyon értékes vándorserlegért, amelyet a Hollóházi porcelán zrt. adományozott a szervezőknek hat évvel ezelőtt. A tornának minden évben vannak hagyományos, de új
résztvevői is. Most a magyar Borászválogatottat fogadták
újoncként, amely nem akármilyen személyiségekkel soraiban
érkezezett a tornára. A csapatban ott voltak az egykori neves válogatott játékosok, garaba imre és Sallai Sándor is, akik játékukkal még most is el tudják kápráztatni a közönséget. A tornát, végül a rendező csapat nyerte a Kocsi öregﬁúk csapata
előtt, jobb gólkülönbségének köszönhetően.

A

Eredmények:
Kocsi Öregﬁúk – DAC Öregﬁúk 6:2
Borászválogatott – Pepita 2:6
Kocsi Öregﬁúk – Borászválogatott 5:3
DAC Öregﬁúk – Pepita 1:14
DAC Öregﬁúk – Borászválogatott 4:3
Kocsi Öregﬁúk - Pepita 3:3
A torna végeredménye:
1. pepita Tours 2. Kocsi Öregﬁúk 3. DAC Öregﬁúk 4. Borászválogatott
A győztes Pepita Tours csapata. Felső sor balról jobbra: Póda
László, Turza Ronald, Konc Slavomír, Köles Zsolt. Alsó sor balról
jobbra: Šátek Gabriel, Kubiček László, Molnár Norbert, Lucza Zoltán

2

SPORT

3

2013. január 14.

Harmincnyolc év a mikrofonnál
zinte alig van ember Komáromban és környékén, aki ne ismerné Ímely Károlyt, a világutazót, aki dél-amerikai utazásainak élményeit egy nagyon szép könyvben tette közzé. persze, ezen a földrészen kívül beutazta szinte az egész világot.
Hosszú ideig a már közben elhunyt, világhírű cseh távolsági
úszó, františek venclovský kísérője, menedzsere, tolmácsa
volt, aki elsőként úszta át a la Manche csatornát. Mindezt 1971ben, amikor a dover és Calais közti 34 kilométeres távot 15 óra
26 perc alatt teljesítette. négy évvel később közel két órát javított eredményén. de nagyon sok kalandos utazás fűződik
még a nyolc nyelvet beszélő imely Károly nevéhez, amelynek
összefoglalója, reményeink szerint, egyszer majd könyv formájában is megjelenik. Most azonban a sporthoz fűződő kapcsolatáról faggattuk, melynek vonalán, egy világelsőség is fűződik a nevéhez. Hogy milyen? Ez rögtön kiderül beszélgetésünkből.

S

• nem titok Komáromban, hogy
bár valamennyi sportágat ﬁgyelemmel kíséred, az ökölvívás áll
legközelebb a szívedhez. gyakran
fordulsz meg a szorítóban, de kizárólag csak szmokingban. Mikor
kezdted műsorközlői tevékenységedet?

- Sokan még bizonyára emlékeznek, hogy Komáromban a Spartak
mellett, volt egy másik csapat is, a
komáromi ČSPD - Kikötő S.E.,
amelynek Győrﬁ György volt a vezetője. Nos, ott kezdődött pályafutásomnak ez a része. Még abban az
évben többször beugrottam Rudolf
Glíč helyett a Spartakban is, majd
1977-től kezdődően végleg ott ragadtam. Egy évvel később beválasztottak a Csehszlovák Ökölvívó
Szövetség nemzetközi kapcsolatokat ápoló bizottságába, melynek az
ország szétválásáig voltam a tagja.
• Tehát, nemcsak mikrofont ragadtál, de több vonalon is aktívan
beléptél az ökölvívás világába.
Melyek voltak a legnagyobb élményeid?
- Azok egy terjedelmes könyvet is
megtöltenének érdekes történetekkel, így most csak néhányat ragadnék ki. A már említett bizottsági tagságomnak köszönhetően, 1980-ban
több mint egy hónapot töltöttem
Moszkvában, az olimpiai játékok
helyszínén. Az ökölvívás körüli teendők mellett, különböző csehszlovák

A komáromi Rafael Tiborral (balra) és Bohuš Němečekkel Sydneyben

Kovács „Kokó“ Istvánnal a szorítóban
művészeti csoportok fellépéseinek
biztosítása is a feladataim közé tartozott. Aztán csapatvezetőként részt
vettem az athéni ökölvívó Eb-n, ahol
három komáromi bunyós is – Czirok, Várhegyi és Hencz – szorítóba
lépett. 1991-ben, az utolsó közös
Csehszlovák csapat vezetőjeként ott
voltam a Sydney-i világbajnokságon,
ahol Rafael Tibor képviselte Komáromot a szorítóban. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a Világifjúsági Szövetség tagjaként, már 1972ben egy hetet tölthettem el a müncheni olimpián, de az akkori eseményekre való tekintettel, erre az
időszakra nincsenek szép emlékeim.
Sőt, nagyon sokáig nem tudtam napirendre térni azok felett. Az ökölvívás mellett, több sportágnak is besegítettem, ott voltam például az
olaszországi „lusta labda” teremfoci
vb-n, de több vízimotoros Eb és vb
futamon is részt vettem tolmácsként
vagy éppen hangosbemondóként.
• A Sydney-i világbajnokságon
történt még valami, amit semmiképpen ne hagyjunk ki.
- Igen, az számomra egy nagyon
kedves emlék. A világbajnokságon
résztvevő küldöttségek vezetőit fogadta Új-Dél-Wales tagállam miniszterelnöke, Nick Greiner úr. Akkor
csak nagyon kevesen tudták, hogy ő
magyar származású. Amikor kötetlen beszélgetésbe mentünk át, megkérdezte, honnan vagyok, és én
büszkén elmondtam, hogy Komáromból. Erre ő így reagált, tört magyarsággal: „Óh, igen, Komárom.
Kossuth tér, Rozália templom, Európa Szálló. Nagyon szeretem azt a
várost. Magyarországi útjaim során
többször is átruccantam megnézni”.
Nemcsak jó érzés volt hallani, de
nagy büszkeség is töltötte el a lelkemet. A fogadásra küldött meghívóját
a mai napig féltve őrzöm.
• Mivel az ökölvívókkal (is) bőven beutaztad a világot, vélhetően

sok neves bunyóssal is megismerkedtél.
- Elsőként Papp Lászlót említeném, akivel szinte családias volt a
kapcsolatunk, családjaink kölcsönösen látogatták egymást. A szintén
olimpiai bajnokhoz, Kajdi Jánoshoz
úgyszintén nagyon jó baráti szálak
fűztek, de feltétlenül meg kell említenem a kubai Teoﬁlo Stevensont, a
többszörös olimpiai és világbajnokot, később proﬁ világbajnokot is.
Vele az Ústi nad Labem-i Nagydíjon
találkoztam először, később Havannában is meglátogattam, remek

sportoló és ember volt. A szintén kubai Francesco Balladot is barátomnak tudhattam. Sajnos, ő nagyon ﬁatalon hunyt el, egy közlekedési balesetben. A hazai bunyósok közül
szinte mindenkit ismertem, közülük
Bohuš Němečekhez fűztek közelebbi baráti szálak. És ha a nagyokat
kell említeni, nem menjünk el a komáromi bunyósok mellett sem, hiszen ők évtizedeken át az országos

élvonalhoz tartoztak. Legnagyobb
öröm számomra a velük való találkozás. Győrﬁ Gyurkával, Kovács Sanyival és Tiborral, Bukovský Bozsóval és a többiekkel.
• Evezzünk vissza hazai vizekre,
„fogjuk kézbe a mikrofont”. nem
nehéz kiszámítani, immár 38. éve
tartod a kezedben, szinte elképzelni nem lehet ökölvívó mérkőzést, gálát Komáromban, de másutt is az országban a te hangod
nélkül. Úgy tudjuk, egy világelsőség is fűződik a nevedhez ennek
kapcsán.
- Igen, megállapítást nyert, hogy
69 évemmel jelenleg én vagyok a világ legidősebb, még aktív műsorvezetője azok között, akik a szorítóban
is kiállnak a nézők elé. Erre általában
proﬁ gálákon kerül sor, de az amatőr
ökölvívásban is gyakorta előfordul.
Egyszer, az egyik barátom megjegyezte, hogy szerinte ebben a kategóriában valószínűleg én vagyok a
világelső. Engem is elkezdett a dolog
érdekelni, és mivel valamennyi kontinensen vannak barátaim, megkértem őket, nézzenek utána saját környezetükben. Most jött meg az utolsó
értesítés Közép-Amerikából, így pont
került nyomozásom végére. Egyébként, ennek a dolognak nem tulajdonítok különösebben nagy jelentőséget, bár hazudnék, ha azt állítanám,
hogy nem jóleső érzés.
• Bizonyára vannak gazdag élményeid hazai szorítókból is.
- Nagyon sok élményem van, hiszen Csehszlovákia szinte valamennyi ökölvívással foglalkozó
sportklubjában szerepeltem műsorközlőként. Sőt, Magyarországra is
többször meghívtak szpíkerelni, aminek örömmel tettem eleget. Emlékszem, 1984-ben Csehszlovákia legnagyobb ökölvívó rendezvényén, az
Ústí nad Labem Város Nagydíján
kértek fel a műsorvezetésre, mivel
szinte valamennyi résztvevő ország
nyelvét beszéltem. A főszervező, a

Papp Lászlóval és az amerikai szövetségi kapitánnyal a Sydney-i világbajnokságon
cseh szövetség elnöke megkért,
hogy a nyitó, üdvözlő beszédet a
testvériség jegyében mondjam szlovákul. Kérdeztem tőle, nem lesz-e
ebből baj, hiszen a csarnokban 6000
vérmes hazai szurkoló foglalt helyet.
Ő azonban ragaszkodott az ötlethez,
így nekiláttam a munkának. Nem sokáig beszélhettem azonban, mert akkora füttykoncert kerekedett, hogy
kénytelen voltam abbahagyni, és tétlenül néztem magam elé. Aztán újra
kezdtem, de most már csehül, majd
folytattam oroszul, magyarul, spanyolul és még ki tudja milyen nyelven. Valamennyi után a közönség
tapsolt. Teljesen nyilvánvaló volt,
hogy ha a szlovák szöveget a második helyre tettük volna, azt is megtapsolta volna a közönség, de így,
ezt a cseh közönség durva beavatkozásnak vette nemzeti öntudatába.
Az egyik kiváló varannói bunyóst én
beszéltem le arról, hogy azonnal

csomagoljon és elhagyja a nyugatcsehországi várost. A szorító melletti díszpáholyban több ország diplomatája is helyet foglalt, közülük sokan nem tudták mire vélni ezt az incidenst. A torna végül sikeresen lezajlott, az értékelő banketten
valamennyi résztvevő ország képviselője megköszönte szereplésemet,
de még várt egy meglepetés. Amikor
visszatértem a szállodai szobámba,
édesapám hívott. Mint állandó hallgatója a Szabad Európa Rádiónak
közölte velem, hogy a késő esti hírekben már kiemelt helyen szerepelt
a cseh-szlovák testvériség eme példája. Hogy ez diplomáciai vonalon
hogyan rendeződött, arról már nincs
tudomásom.
• Meddig kívánod folytatni a műsorvezetői tevékenységet?
- A válaszom egyszerű, amíg van
elegendő energiám, és örömömet
lelem benne. És persze, amíg lesz

igény. Próbáltam már kinevelni az
utódomat, de valahogy nem jártam
sikerrel. Jelentkező és próbálkozó
lett is volna, de a legfontosabb pillanatokban nem tudom miért, egyszerűen leblokkoltak. Ez a tevékenység
elképzelhetetlen a sportág szinte tökéletes ismerete nélkül, de némi színészi tehetségre és nyelvi tudásra is
szükség van. Nem elhanyagolható
a jó erőnlét sem, hiszen, egy négy
órán át tartó proﬁ gála sokat kivesz a
műsorvezetőből is, mint például legutóbb, két héttel ezelőtt Párkányban.
• A világjárást már végleg befejezted?
- Nemrég még én is úgy tudtam,
hogy igen, de a sors másképp rendelkezett. Ezen a héten Közép-Amerikába repülök barátaimmal, de megígérem, hogy amint visszatérek, beszámolok az utazásom kalandjairól.
fotók: Imely Károly archívuma
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A tagság Baráth györgyöt választotta meg a KfC elnökéül

A problémák még nem szűntek meg
últ csütörtökön megtartotta
rendkívüli tagsági ülését a
KfC, amelyet a határozatképtelen
közgyűlés sikertelensége kényszerített ki. A közvélemény izgatottan várta a további fejleményeket, hiszen a klubban patthelyzet
uralkodott. A Komáromi városi
Sportcsarnok szépen előkészített
halljában mintegy 70-en jöttek
össze, klubtagok és szurkolók
egyaránt. Ez is előrevetített egyfajta aggodalmat a 113 éves klub
további sorsa iránt, hiszen az
ülést megelőző közgyűlésen nem
sikerült vezetőt találni a klub élére, így óriási volt a bizonytalanság. A csapatok nem kezdték
meg tervezett időben a téli felkészülést, de több, klubot érintő
más kérdés is nyitott maradt.

M

Az ülésen megjelent Mudr. Anton
Marek polgármester is, aki az előző
közgyűlésen ígéretet tett néhány fontos kérdés megválaszolására, amelyeket akkor vetett fel a tagság, illetve
a távozó vezetőség. Nos, a polgármester igencsak felkészülten érkezett az ülésre, mert egyetlen kérdést
sem hagyott megválaszolatlanul. Beszédében többek közt elmondta,
hogy még a gondolatát sem szabad
megengedni annak, hogy a történelmi klub ne folytassa tevékenységét. Az elkerülhetetlen, hogy a városi önkormányzat kisebb korrekciókat hajtson végre a támogatások öszszegében, de azt megígérte, hogy
ezek nem fogják fájdalmasan érinteni a klubot. A tavalyi támogatás a
KFC esetében megközelítőleg öt
százalékkal fog csökkenni, ami 3500-

4000 €-t fog kitenni. Ellenben, az
előző két esztendő bérleti díját a városvezetés nem fogja követelni a
klubtól, viszont ettől az évtől kezdődően kénytelen lesz megtéríteni az
energiaköltségeket. Ez ügyben is
már intézkedett a polgármester, és
nagyon úgy néz ki, hogy megtalálta a
KFC számára is kedvező műszaki
megoldást a fogyasztást illetően. „A
városvezetés és jómagam készen állunk az új klubvezetéssel való együttműködésre, mert szeretnénk hozzájárulni városunk egyik ikonjának felemelkedéséhez” – mondta el zárszavában a polgármester.
A megválasztott mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy a
rendkívüli ülés határozatképes, mivel
a 67 rendes tagból 51-en vannak jelen. Csakhogy, a határozatképesség
ellenére, nagyon sokáig nem volt kit
megválasztania, mivel sem az elnöki, sem pedig más vezetői tisztségre nem volt előkészített jelölt. A

helyben javasolt személyek nem voltak hajlandóak tisztséget vállalni.
Már-már újra kezdett sikertelenné
válni az ülés, amikor Baráth György
bejelentette, hogy tekintettel a kialakult helyzetre, hajlandó lenne elvállalni az elnöki tisztséget. A jelenlévő,
szavazati joggal bíró tagok 27 igen
szavazattal Baráth györgyöt választották meg a KFC elnökéül. Az
elnök székfoglaló rövid beszédében
sajnálatát fejezte ki, amiért a tőle ﬁatalabb klubtagok nem találtak elég
bátorságot ahhoz, hogy megpróbálják a klubot átlendíteni bizonyos nehézségeken. „Ha most úgy megyünk
el az ülésről, hogy a klubnak nem
lesz vezetősége, a felnőtt csapat
megszűnik létezni. Ez megengedhetetlen, ezért megkérek minden
klubtagot, aki szívén viseli klubunk
sorsát, hogy segítse a munkámat. Itt
nem rólam van szó, hanem lila-fehér
klubunkról” – zárta rövid beszédét a
klubelnök.

Persze, itt nem egészen a bátorságról volt szó, hanem inkább az
alapos megfontolásról. A távozó
klubvezetés ugyanis még nem készítette el az átadáshoz szükséges
anyagokat, főleg a pénzügyi kérdéseket taglalókat, így még mindig bizonytalannak látszik a klub anyagi
helyzetének a jövője. A tagság határozatban kötelezte a távozó klubvezetést ezeknek a kérdéseknek teljes megoldására, és bár január végét
jelölte meg határidőnek, az ígéretek
szerint, a távozó klubvezetés ezt már
ezen a héten megoldja. Az ellenőrző
bizottság is egyelőre elnök nélkül
maradt, de ennek a kérdésnek a
megoldása is csak néhány nap kérdése.
A holtpontról tehát elmozdult a lilafehér klub, de a problémák még
messze nincsenek megoldva. Mivel
a tagság felhatalmazást adott az elnöknek munkatársai szabad megválasztására, néhány napig várnunk
kell a további fejlemények tisztázásával. Nagyon sok tárgyalás vár a
klubelnökre, miközben a csapatokat
is el kell indítani a téli felkészülésre.
Ne menjünk el azonban szó nélkül
az előző klubvezetés működése mellett sem. Megannyi adóssággal és
tisztázatlan kérdések tömkelegével
vették át a klub irányítását, és néhány év alatt, áldozatos munkával,
régen nem látott eredményeket mutathattak fel. és ezért köszönet illeti
meg Mgr. nagy Tamást, Mudr. ipóth
Szilárdot, Strasser lászlót, Mgr. Tapolcsányi ivánt, Mgr. Majerčík lajost és ing. Šimon pétert, de azokat
is, akik bármilyen formában hozzájárultak az utóbbi évek sikereihez.

villáminterjú a KfC új elnökével
últ csütörtökön, a KfC rendkívüli ülésén új elnököt választott a tagság, Baráth györgy
személyében. pénteken ellátogatott szerkesztőségünkbe, ahol néhány kérdésünkre válaszolt.
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• Mondana valamit olvasóinknak
magáról, eddigi tevékenységéről
a labdarúgásban?
- Örömmel. Áprilisban leszek 69
éves, évtizedek óta részt veszek a
KFC munkájában, volt úgy hogy aktívan, volt úgy, hogy szurkolóként
passzívan. Labdarúgó pályafutásomat az ógyallai Agro csapatában fejeztem be, majd ott vállaltam tisztséget a klubvezetésben. Később, amikor a Járási Építkezési Vállalat központja, amelynek az igazgatója voltam Komáromba költözött, így
természetszerűen én is. A 80-as

években a KFC vezetőségi tagja voltam, és azóta sem szűnt meg a kapcsolatom a klubbal. Mint szurkoló,
évek óta, szinte valamennyi hazai és
idegenbeli mérkőzésen részt vettem.
• Tudja ön pontosan, hogy mit
vállalt magára ezzel a tisztséggel?
- Igen, pontosan tudom. El kell
mondanom,
hogy
eredetileg
eszembe sem jutott a tisztség vállalása, de olyan helyzet állt elő a közgyűlésen, majd a rendkívüli ülésen,
ami a KFC teljes összeomlását jelenthette volna. Nyilvánvalóvá vált,
hogy bármilyen áron is, valakinek
vállalnia kell, mert egy 113 éves
múltra visszatekintő klub semmiképpen nem kerülhet a süllyesztőbe. Ez
olyan nagy áldozat a kedvenc klubért? Ma is azt mondom, hogy amint
tisztázódik a klub helyzete, és jönnek
a tenni akaró ﬁatalok, én azonnal át-

adom a helyemet, és tovább segítem
munkájukat. Szeretném még kifejezni hálámat és köszönetemet az
előző klubvezetésnek, különösen
Ipóth Szilárdnak, hiszen aki belát a
színfalak mögé annak tudnia kell,
hogy áldozatos munkát végeztek, és
az egy idő után nagyon ki tudja fárasztani még a legedzettebb tisztségviselőket is. Bízom benne, hogy
egyszer még viszontlátjuk őket a
klubvezetésben.
• Hogyan tovább?
- Kedden a felnőtt csapat megkezdi a téli felkészülést Miloš Lintner
edző vezetésével, akivel jelenleg érvényes szerződése van a klubnak.
Szerdán átveszem a klub teljes dokumentációját, majd individuális beszélgetés következik a játékosokkal
és edzőkkel. Közben tárgyalásokat
folytatok, mert meg kell találnom a

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

megfelelő munkatársakat, de sok
egyéb kérdéssel is foglalkoznom kell,
mert az idő sürget. Szinte biztos vagyok abban, hogy sokan lesznek
majd a segítségemre, hiszen nem
vagyunk kevesen, akiknek szívügye
ez a klub. A tervekről 2-3 hét múlva
tudok majd nyilatkozni, amikor teljesen tisztán átlátom a klub helyzetét.

