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Napi szinten hallhatunk megszorításokról, lefaragásokról. Dobálják a nagy összegeket a helyi és az országos politikusok. Az embereket viszont talán az érdekli a legjobban, hogy a hétköznapi életükre mennyi jut
az adóikból? Ennek jártunk utána. Mire számíthatunk
Komáromban?
Részletek a 2-3. oldalon

A tárgyalássorozatnak Kinevezték Bezárták a komáromi uszodát
héten kedden a Közegészségügyi Himég messze nincs vége Tóth Jánost Múlt
vatal bezáratta a VII. lakótelepen található
Komárom
últ héten, szerdán a Magyar Közösség Pártja és a
Híd párt járási elnökei egy baráti találkozón egyeztettek a Komáromi régió problémáiról és a lehetséges
együttműködésről az októberi megyei választásokon.
Lapunk mindkét elnököt, Petheő Attilát (MKP) és Csóka
Lajost (Híd) felkérte, hogy értékelje a találkozót.
Folytatás a 2. oldalon

M

ivatalosan, is kinevezték a
komáromi Selye János Egyetem rektorává Tóth Jánost. A
szakember további négy évig
fogja vezetni az egyetlen önálló
szlovákiai magyar felsőoktatási
tanintézményt.
Folytatás a 5. oldalon

H

uszodát. Az üzemeltető azonnal lépett, elhárították a problémát, és csütörtökön már újra
nyithatott az uszoda.
Kedden érkezett ellenőrzésre az illetékes hivatal. A férﬁöltözőben beázásokat találtak, néhány
helyen penészfoltok is megjelentek. Erre hivatkozva a hivatal alkalmazottai elrendelték az azonnali bezárást.
Folytatás a 7. oldalon

Támad az influenza
olyamatosan nő az inﬂuenzával fertőzöttek száma Nyitra megyében. Az
elmúlt hét folyamán húsz százalékkal
több megbetegedést regisztráltak, kilenc alapiskolát is be kellett zárni.

F

A hatóságok szerint a megbetegedések száma már a helyi járványok
jellegeit mutatja. Három iskolát az Érsekújvári, kettőt a Nagytapolcsányi,
egyet-egyet pedig a Nyitrai, Vágsellyei,
Lévai és Komáromi járásban zártak be.

További négy óvoda sem üzemel a fertőzések miatt, kettő az Érsekújvári, egy-egy pedig a Nagytapolcsányi és Lévai járásban.
A kimutatások szerint Nyitra megyében a megbetegedések száma elérte a
14 418-at, ez 22,2 százalékos emelkedés a tavalyi évhez képest. Az inﬂuenzások 45,8 százalékkal lettek többen
ugyanezen idő alatt. A fertőzések 351
személy esetében bizonyultak súlyosabb
lefolyásúnak.
(b)
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POLITIKA

A tárgyalássorozatnak
még messze nincs vége
Folytatás az 1. oldalról
„Rendkívül fontosnak tartottam,
hogy sikerült asztalhoz ülnünk a
Most/Híd vegyes párt járási elnökével,
Csóka Lajossal. Annak ellenére ragaszkodtam ehhez a kötetlen beszélgetéshez, hogy a Most/Híd megyei elnöke Bastrnák Tibor sajnos már egy
héttel korábbi megnyilvánulásában
megkérdőjelezte az együttműködés lehetőségét. Azt gondolom, hogy egy
rendkívül pozitív hangulatú eszmecserén vagyunk túl. Elnök úrral túlléptünk a személytelen üzengetéseken
és egy kávé mellett, nyugalomban
egyeztettünk. Azzal a szándékkal kértem a találkozót kollégámtól, hogy
végre a vegyes párt a magyarságot
érintő kérdésekben a Magyar Közösség Pártja mellé álljon a Komáromi járásban” – mondta el lapunknak az
MKP járási elnöke, Petheő Attila.
„A találkozón szó esett az MKP által
alapként kezelt, a közösségünk és a
régiónk számára fontos témákról és
kértem a Most/Híd párt kézzelfogható
együttműködését a magyar iskolákba
való beiratkozás közös propagálásában, a járási magyar kulturális támogatások odaítélésének elősegítésében, támogatásában, a nemzeti ügyekben való közös fellépést (magyar
nyelvhasználat) és a regionális fontosságú ügyekben való egyeztetést.

Megbeszélésünk során kitértünk a
2013-as megyei együttműködés kérdésére is. Ezzel kapcsolatban kértem az elnök urat, hogy a január 30án sorra kerülő MKP Járási Elnökségi ülés után üljünk tárgyalóasztalhoz e kérdésről” – zárta nyilatkozatát
a találkozóval kapcsolatosan az
MKP járási elnöke.
Lapunk felkereste a Híd párt járási
elnökét, Csóka Lajost, aki a következőképpen értékelte a találkozót:
„Jó hangulatú, már-már baráti találkozóra került sor Petheő Attillával,
az MKP járási elnökével, ahol fontos
kérdéseket tárgyaltunk meg. Míg én
a megyei választásokkal kapcsolatban készültem a beszélgetésre, addig az MKP elnöke a járási szinten
szeretett volna kommunikálni. Néhány égető kérdésben azonban
egyetértettünk, mint a magyar iskolákba való beiratkozás támogatásában és a kettős állampolgárság kérdésében. Az esetleges koalíció kérdése is felmerült, ez azonban még a
jövő zenéje. Persze nem zárkózunk
el a témától. Minden valószínűség
szerint két hét múlva újra leülünk, és
akkor már konkrétabban is kielemzhetjük az együttműködés lehetőségét“ – zárta röviden a Híd járási elnöke.
szt

Reakció

Nem értem…
Örülök, hogy a Delta hasábjain két
hete megjelent írásommal foglalkoznak az emberek, mert számomra ez
annak a bizonyítéka, hogy odaﬁgyelnek a véleményemre. Czíria Attilának, az MKP helyi elnökének múlt
héten megjelentetett reakcióját viszont több okból sem értem. Az én
évértékelő írásomban ugyanis
nyoma sem volt annak, amiről ő ír a
reakciója első részében – szerintem
jelentős rosszindulat szükséges ahhoz, amit belemagyaráz a mondataimba. Ezt pedig az elnök úrról nem
feltételezem.
Amennyiben az MKP helyi vezetése tanulni szeretne a három évvel
ezelőtti megyei választásokból, úgy
minél több magyar képviselő bejuttatása érdekében elsősorban a párton belül kéne rendet rakniuk. A Híd
ugyanis már egyértelműen kinyilvánította, hogy az itt élő emberek érdekében szeretne koalíciót kötni az
MKP-val. Ennek megvalósítását
azonban a másik fél részéről nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is
kéne támogatni.
Czíria elnök úr írásának második
részében megfogalmazott véleményével egyetértek: az önkormányzati
politikának nem a pártokról, hanem
az emberekről kell szólnia. Fenntar-

tom azonban azt az állításomat,
hogy az MKP-nak a testületben végzett „munkájával” kapcsolatos felelősségéről igenis beszélni kell. Erről
az elmúlt hét keddjén tartott találkozónkon beszéltünk is – nem értem
tehát az elnök úr reakcióját. Sőt, azzal is nehéz azonosulni, hogy az
MKP nem része a mostani városvezetésnek, hiszen az egyik alpolgármesteri szék az MKP elnökségi tagjáé. Úgy gondolom tehát, hogy nehéz azt állítani, nincs semmilyen felelősségük a mai ,,remek helyzetért“.
Külön örülök annak, hogy az elnök
úr kiállt az MKP városi képviselőinek
munkája mellett, hiszen erről a „munkáról” majd egyszer el is kell számolniuk. Mivel az interneten mindenki számára elérhetőek a képviselő-testület szavazásai, így bárki
meggyőződhet arról, hogy kik a jelenlegi városvezetés „áldásos tevékenységének“ legnagyobb támogatói. Igen, éppen az MKP-s képviselők azok (akiknek a polgármester jóvoltából a városvezetésben van egy
alpolgármesteri posztjuk is). Mit is írt
az elnök úr? „Az MKP elutasítja a
személyes érdekeket előtérbe helyező politikát, meggyőződésünk,
hogy a közösség érdekét a távlatokat
kereső építő munka szolgálja és nem
az eseti alkuk keresése.” Hát, így legyen!
Bastrnák Tibor
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Mire (nem) le sz pénz idén Komáromban?
Folytatás az 1. oldalról
A komáromi életminőséget több
tényező is befolyásolja, de sokan az
elsők közt említenék a munkahely
mellett a köztisztaságot, vagy a zöld
területek karbantartását. Erről elsősorban a városi hivatal kommunális osztálya gondoskodik, ezért
az osztály egyes tételeit és összegeit vettük górcső alá.
Az osztály 2013-ban kevesebből
gazdálkodik (2013 - 2.255.000 euró,
2012 - 2.780.000 euró, 2011 2.074.621 euró, 2010 - 2.282.680
euró) a tavalyi kiadásaihoz képest.
A jóváhagyott összegen belül az
osztály vezetője, Patus Sándor állította össze az egyes tételekre jutó
részleteket. Ez alapján kell dolgozniuk az év folyamán úgy, hogy vannak tételek, ahol még akadnak bizonytalan tényezők.
Milyen tételeket kezelnek?
A kommunális osztályhoz tartozik
a hulladék elhordása és a hulladéklerakó udvar működtetése, amik
a legnagyobb összeget teszik ki a
költségvetésében. Ezen az osztályon belül gondoskodnak a téli és
nyári útkarbantartásról, ami az utak
javítása mellett a hó eltakarítását
is magába foglalja. Ez a szakosztály foglalkozik a közterületek tisztán tartásával, a zöldterület karban
tartásával, a patkány- és szúnyogirtással egyaránt. A közvilágítás
működéséről és javításáról is itt
gondoskodnak. Számos olyan feladatról van szó, melyek a hétköznapi életünk meghatározói. Ezekről
elsősorban akkor veszünk tudomást, ha valami nincs rendben, de
akkor viszont igencsak sok borsot
törnek az orrunk alá.
Szemételhordás – az őszi nagytakarítás elmaradhat
A szemételhordás az egyik legnagyobb tétel a város és az illetékes osztály költségvetésében.
2013-ban 1.187.800 euró van betervezve erre a feladatra. Az előző
évekhez képest itt jelentős emelést
ﬁgyelhetünk meg, azonban a kép
kicsit összetettebb. A város tavaly
írt ki új közbeszerzést a szemételhordásra, miután az előző szerződés lejárt. A nyertes cég, a Clean
City Kft. 23,7 százalékkal magasabb összegért biztosítja a szolgáltatást, mint az előző években, elsősorban a kiadások emelkedésére
hivatkozva. Az elektronikus aukció
során ezzel, az árral a nyertes cég
1, illetve 12%-kal előzte meg a másik két pályázót. Ebből adódóan a
hivatal számításai szerint 1.277.000
euróra volna szükség idén ahhoz,
hogy a tavalyi szolgáltatást biztosítani lehessen. Az osztály vezetője,
Patus Sándor egyelőre nem tudja,
pontosan hogyan fogják kigazdálkodni a 89.200 eurós különbséget,
mivel bizonyos szolgáltatások ese-

tén törvény írja elő a minimális mértékű szemételhordást. „Előfordulhat, hogy idén nem lesz őszi nagytakarítás, hogy ezt ki tudjuk gazdálkodni”- mondja az osztályvezető,
pedig ezt is évente két alkalommal
kéne biztosítani.
A szemétdíj ugyanakkor nem kis
arányban emelkedett idén a városban. 2008-tól mostanáig 18,5 eurót
kellett ﬁzetni fejenként, azonban ez
az összeg 27 euróra emelkedik
2013-ban. Emellett a kedvezményezettek köre is szűkül. A szolgáltatás drágulása miatt azonban előfordulhat, hogy nagyobb összegért
a lakosok kevesebb szolgáltatást
kapnak idén. Tudni kell azonban,
hogy amíg 18,5 euró volt a szemétdíj, a tényleges kiadások 27 euróra rúgtak lakosonként, míg az új
27 eurós szemétdíj mellett a várható kiadások 32 euró körüliek lesznek lakosonként, a szolgáltatás
árdrágulásából kifolyólag.
Mi lesz az illegális hulladékkal?
A városi hivatal fokozatosan próbálja eltávolítani az illegális lerakatokat, azonban erre idén nem nagyon
számíthatunk. Mindamellett, bizonyos esetekben a városnak kötelessége biztosítani az eltávolítást,
amennyiben bizonyíthatóan nem került elő az elkövető. Ezen a téren a lakosok segítségében bíznak inkább,
mondván az ő odaﬁgyelésük is sokban segíthet, hogy ne legyenek elhagyott szemétkupacok a város különböző pontjain. Az osztályvezető
szerint itt a városi rendőrségnek is
aktívabb szerepet kell vállalnia, akik
sok esetben a lakossági bejelentésekre is támaszkodhatnának.
A kátyúkkal mi lesz? Lehet
valami, ha nem lesz sok hó
A város által kezelt úthálózat sok
helyen siralmas állapotban van,
amit az autósok napi szinten érzékelnek. Teljes útszakasz-javítás
csupán egy esetben lesz 2013-ban
Komáromban. A képviselő-testület

vitelezési határideje 2013. április 30. Jelenleg a területrendezés és építkezési engedélyeztetés folyik. Amint ez megvan, lefolytatják az elektronikus közbeszerzést a munkák
kivitelezésére. Az építkezés
költsége a közbeszerzés
eredményének a függvénye.
A pontos összeget csupán a
törvény által megszabott fellebbezési idő eltelte után lehet
majd nyilvánosságra hozni.
Mivel ez az építkezés függ az
időjárástól, így csupán a munkálatok tényleges megkezdése előtt határozható meg
pontosan az útlezárások és a
befejezés időpontja“.
Ami az úthibák javítását illeti, egy tételben szerepel a
téli és a nyári út-karbantartás.
Ez azért is lutri a hivatal számára, mivel a téli hóeltakarítás összegétől függően marad pénz a kátyúk foltozására,
vagy az útjelzőtáblák cseréjére. Mivel a hó mennyisége
változó, az útjelzőtáblák cseréje a rendőrség jelzése esetén kötelező, így a kátyúkra
csupán a maradék jut. Ráadásul az erre jutó tétel az
előző évekhez képest jelentősen meg lett kurtítva, pedig
a javításra váró esetek száma
nőtt. Idén 130 ezer eurót szán
a téli és nyári útkarbantartásra a város, míg 2012-ben
160 ezer, 2011-ben 176 ezer,
de 2009-ben 197 ezer eurót
költöttek ilyen jellegű kiadásokra. Ebbe az összegbe
még a hó mennyisége is belerondíthat, így akár 20-30
ezer eurós rész sorsa még az
időjárástól függ.
Korábbi években volt arra
példa, hogy a város bizonyos
utcák felújítását úgy tudta
„energiatakarékosan” megoldani, hogy az ott vezetékeket
cserélő vállalatok (pl. gázművek) vállalták a teljes útfelület
cseréjét, nem csupán a folto-

zást. Így került felújításra a
Munka utca egy jelentős része, de más útszakaszok is.
Hasonló formáját az újításnak
a város az utóbbi években
már nem tudta a nagyvállalatokból „kigyúrni”.
Közterületek tisztasága többért kevesebbet
A közterületek tisztán tartásának esetén a csupasz
számok bizalomra adhatnának okot, azonban a részletek
kibontása után mégsem rózsás a helyzet. A közterületek
tisztán tartásával kapcsolatosan szintén tavaly év végén
zárultak le az új közbeszerzések. Itt is a Clean City Kft.
futott be nyertesként, 20-30
%-kal jobb árat kínálva, mint a
többi pályázó. Az idei év költségvetésében 160 ezer euró,
15 százalékkal magasabb
összeg szerepel, mint 2012ben (145 ezer) volt, azonban
az új szerződés szerint a
szolgáltatás ára 37 százalékkal emelkedett. „Ebből adódóan hiába a legmagasabb
ez az összeg az elmúlt hat év
viszonylatában, közel 20 százaléknyi összeg még hiányzik, hogy a tavalyi szolgáltatások szintjét, mértékét biztosítani tudja a város” – fejti ki a
részleteket Patus Sándor.
Patkányirtás, szúnyogirtás
– szaporodnak
A patkányok és szúnyogok
irtása szintén az időjárás
függvénye is egyben. Ráadásul vannak elmaradt feladatok
tavaly őszről a patkányirtás
terén, így a kártevők száma
megnövekedett, amit több lakossági panasz is jelzett. Az
elmúlt két évben az akkori
közbeszerzés eredményeképp egy másik szolgáltató
lépett be, azonban munkájával kapcsolatosan hiányosságok mutatkoztak a 2011-es és

2012-es év során. Tavaly decemberben a szerződése lejárta után az új közbeszerzés
győztese a régi-új szolgáltató
lett egy évre, aki 2010 előtt
végezte a rágcsálóirtást, tőle
a helyzet megoldását várja az
osztály. 2013-ban 50 ezer eurót költ a város a kártevők irtására, ami 10 ezer euróval
magasabb összeg, mint

2012-ben volt. Az osztályvezető szerint azért is van szükség a nagyobb kiadásra, mivel a tavalyi elmaradt munkákat pótolni szükséges. Ennek
viszont feltétele, hogy 2013ban ne legyen szúnyoginvázió, mivel tavaly ezen spórolhatott a város.
Zöldterületek
gondozása –
a legdrámaibb zuhanás
A zöldterületek gondozása
terén ﬁgyelhető meg a legnagyobb arányú visszaesés az
elmúlt 6 évben. Míg 2008-ban
326 ezer eurót költött ilyen
munkálatokra a város, addig
2013-ban csupán 110 ezer
van ezekre a feladatokra tervezve. Ez még az elmúlt
évekhez képest is drasztikus
lefaragás, hiszen 2011-ben
269 ezret, 2012-ben pedig
190 ezret költött ilyen jellegű
munkálatokra a város. Zöldterület kaszálása, fák metszése, növények kiültetése,
sövény vágása – ilyen téren
várhatunk visszaesést. Az
iránt érdeklődve, hogy fognak
ennyit lefaragni, Patus Sándor így fogalmaz: „Elsősor-

ban a kaszálás az, amin spórolni tudunk, pontosabban
azok gyakoriságán. Évente a
lakótelepeken 5 kaszálás
volna ideális, de valószínűleg
három alkalomra lesz majd
fedezet. A parkokban 8 alkalommal kéne nyírni a füvet,
azonban valószínűleg csak 5
alkalommal tervezhetünk”.
Ugyanakkor a kaszálásra
és a fák kivágására ill. metszésére jelentkező vállalkozó
közel 50 százalékkal lenyomta az árakat, ami szintén
része lehet a spórolásnak. A
nagy arányú árcsökkenés
kapcsán azonban kicsit aggódva fogalmaznak a hivatalban, mondván gyakori a nagy
zuhanás esetén, hogy a szolgáltatás színvonalával is gondok akadhatnak.
Közvilágítás
– még nem látni a fényt
az alagút végén
A szemételhordás után a
második legnagyobb tétel a
közvilágítás működtetését és
karbantartását érinti. A tavalyi
355 ezer euró helyett 2013ban 297 ezret tervez költeni a
város az energiakiadásokra.
A miként iránt érdeklődve azt
a választ kaptuk, hogy a lámpák bekapcsolásának és kikapcsolásának idejét tovább
„spanolják”, mivel minden naponta megtakarított 10 perc a
városban euró-ezreket jelenthet. Előfordulhat az is, hogy
néhány helyen teljesen lekapcsolják a közvilágítást az éjszakai órákban, úgy mint ez
előfordul más városokban is.
A statisztikák szerint évente
átlagosan 4 000 órányit kell
világítani egy községben. Ez
az energiaárakat ismerve jól
mutatja a spórolás lehetőségeit. A be- és kikapcsoláson
túl a rendszer korszerűsége is
kulcsfontosságú. A modern
világítóegységek fele ener-

giaigénnyel ugyanakkora,
vagy jobb fényerőt tudnak leadni. Az új világítótestek viszont nem kis beruházást jelentenek.
Az energiaszükséglet felezése a mai árak mellett spórolást jelenthetne. Ezen a téren a város saját tőke-jellegű
beruházást is tervez 93 ezer
eurós tételben, de olyan alacsonyan van a befektetések
listáján, hogy megvalósulása
a közeljövőben nem reális. A
másik lehetőség – amellyel
sok önkormányzat élni tudott
– az a pályázati pénzek bevonása lehetne, amiben nem
túl eredményes a komáromi
önkormányzat. Az utolsó
nagy volumenű ilyen jellegű
pályázat még az előző választási ciklus végén, 2010ben készült. A pályázati beadvány 380 ezer eurós fejlesztéssel számolt, amely a
Rákóczi utca és a Kossuth
téri környék közvilágításának
modernizálását foglalta magába. A pályázat sorsa meglehetősen furcsa: Az illetékes
szervek jelezték, hogy a pályázat megfelelő, és a támogatottakra jogosultak csoportjába került. Tavaly decemberben azonban olyan
végzést kapott a város az illetékes minisztériumtól, hogy
nincs elégséges támogatási
keret az összes pályázat támogatására, és forráshiány
miatt a komáromi pályázat kikerült a támogatottak listájáról. Sajnálatos módon a pályázati pénzek osztásánál sikeresebben lobbiznak más
önkormányzatok.
A közvilágítás terén a város
javításokra is sokat költ, amiben szintén az új rendszer jelenthetne megoldást. 2013ban 121 ezer eurót költ a város javításra, ami a tavalyi 132
ezer után némi visszaesést
jelent.
b

Kiadások áttekintése 2008 és 2012 között
2009

2010

2011

2012

(tervezet)

1.099.327

1.121.772

1.088.850

1.085.865

1.098.065

1.187.800

120.866

197.747

160.314

176.783

160.242

130.000

93.000

96.000

87.000

123.000

86.000

???

Közterület takarítása

119.765

139.368

133.881

116.345

145.567

160.000

Patkány- és szúnyogirtás

70.812

74.058

80.306

47.024

40.677

50.000

A zöldterületek kezelése

326.977

296.414

242.322

269.604

190.832

110.000

Közvilágítás - energiaszükséglet

375.776

383.424

304.430

370.308

355.220

297.600

Közvilágítás - javítás

161.798

164.931

150.347

152.646

132.651

121.000

Szemételhordás + hulladékudvar
jóváhagyta a Városi Művelődési
Központ előtti egyirányú – jelenleg
részben parkolóként szolgáló - útszakasz kétirányúsítását, amitől a
forgalom rugalmasabb mozgását
reméli. A jóváhagyott anyag közel
34 ezer euróval számolt, azonban
ennek részletei még változhatnak.
Králik Róbert, szóvivő tájékoztatása szerint „a projektdokumentáció
a rendőrség elvárásainak ﬁgyelembe vételével decemberben kidolgozásra került. Az építkezés ki-

2013

2008

Az úthálózat karbantartása
(ebből nyári munkálatok)
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Évzáró közgyűlés, Itt járt Jókai Anna írónő
könyvbemutatóval A
héten szerdán, január 30-án délután 16 óra 30 perckor kezdődik a Jókai Közművelődési és Múzeum
Egyesület évzáró közgyűlése a Kultúrpalota (Duna
Menti Múzeum) dísztermében. A 2013-as munkaterv
megvitatása és több programpont mellett a Komáromi (Gadóc) Mezőgazdasági Szakközépiskola 113
évének emléket állító Iskolánk, köszönjük! című
könyv is bemutatásra kerül. A kiadványt Eszenyi
József mérnök és Jóba Mihály mérnök ismertetik
majd, a Százéves Alma Máter Társulás képviseletében.
(báj)

E

Felhívás
Tisztelt Szülők, Érdeklődők!
A komáromi Selye János Gimnáziumban 2013. szeptember 1-jétől
nyolcéves gimnáziumi oktatás indul az alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére. Mivel ez a középiskolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érintett szülők és
gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 2013. február 26-án
(kedden) nyitott napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok számára a gimnázium épületében. A délelőtt
800–1000 illetve délután 1600–1730 program keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit, a megújult érettségi rendszerét. A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcéves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi
követelményeinek a bemutatása áll majd. Délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.
A nyitott napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

80 éves Jókai Anna
Kossuth-díjas íróés költőnő, a Magyar
Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetettje volt a Széchenyi István Polgári
Társulás, valamint a
Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület
vendége múlt héten
hétfőn, a Magyar Kultúra Napja előestéjén,
a Selye János Gimnázium dísztermében –
teltház előtt.

Dráﬁ Mátyás, Csáky Pál, Dr. Keszegh Margit, Jókai
Anna és Tarics Péter
Nyitányként Dráﬁ Mátyás Jászai az írónő. Szóba került A szeretet túlMari-díjas Érdemes Művész mondta el csordulása című kötet, melyet 250 köJókai Anna: „Ima Magyarországért” zéleti személyiség – közöttük Batta
című művét. Tarics Péter, az est házi- György, Duray Miklós, Kalácska Jógazdája bevezetőjében leszögezte, zsef és Tarics Péter – írt Jókai Annászerencsés és boldog az a nemzet, ról Jókai Annának. Dráﬁ Mátyás színmelynek két Jókaija van. „Jókai Anna művész a kötetből Orbán Viktor Masohasem ismerte a megalkuvást. Min- gyarország miniszterelnöke és feledig az emberek szemébe mondta a sége, Lévai Anikó, azután Balog Zolminiszter,
Semjén
Zsolt
véleményét” – jellemezte az ünnepel- tán
tet. Jókai Anna felállva beszélt a Ko- miniszterelnök-helyettes, Pitti Katalin
máromban ritkaságszámba menően operaénekesnő, Kubik Anna és Mécs
népes közönségnek. Azt mondta, ha Károly színészek sorait olvasta fel. Az
elfárad, majd leül. Energikus lényének esten megjelent Csáky Pál, a Magyar
köszönhetően erre mindvégig nem ke- Közösség Pártjának elnökségi tagja,
rült sor. Előbb a ﬁatalokat köszöntötte, aki köszöntő szavai után „Szabadulás
mondván, az életet elhagyó idős em- a lángsírból” című kötetével lepte meg
bereknek át kell adniuk tudásukat a az írónőt. Végül Tarics Péter átnyújkövetkező nemzedéknek. Ezután totta a szervezők virágcsokrát, így könemrég megjelent Éhes élet és a múlt szöntve 80. születésnapja alkalmából
évben ismét kiadott Napok című regé- az írónőt, a nézők pedig állva, tapnyeiről mesélt. A helyszínen kapha- solva fejezték ki hálájukat a feledhetóak voltak a kötetek, ám még az elő- tetlen estéért. Jókai Anna ezután deadás megkezdése előtt valamennyi el- dikálta regényeit, és meghatottan fofogyott. „Határozottan érzem, hogy gadta néhány olvasója apró ajándémagasan lakozó társszerzővel dolgo- kait. Nem egy néző köszönte meg az
zom. Az olló az enyém, a szabásmin- emberi hangú, szívvel és hittel teli előtát megkapom. Hálás vagyok ezért a adást az írónőnek és a szervezőknek.
kegyelemért. Úgy érzem, mindannyiKép és szöveg:
unk feladata, hogy a legmagasabb
Bárány János
csúcsra vigyük a zászlót” – mondta

60 éve mutatták be
a Tűzkeresztséget
héten csütörtökön, január 31én lesz kereken 60 éve, hogy a
komáromi Magyar Területi Színház
társulata bemutatta Urbán Ernő
Kossuth-díjas író Tűzkeresztség
című színművét, és ezzel megalakult az első magyar színház
Csehszlovákiában.

E

A premiert a Legényegylet épületében tartották 1953. január 31-én este
hét órai kezdettel, a Fučík utca 24
szám alatt. Ünnepi beszédet E.
Sýkora elvtárs, az akkori iskola-, tudomány- és művészetügyi megbízott,
valamint Lőrincz Gyula, a Csemadok
elnöke mondott. Majd következett a
Tűzkeresztség. A történet az akkori
hétköznapok jelentős eseményéről, a
szövetkezetesítésről szólt. A vitatkozó
felnőttek világán túl pedig virágzott a
szerelem. Ferenczy Anna Érdemes

Művész és Lőrincz Margit színművésznő, a Komáromi Jókai Színház
Örökös Tagjai, a MATESZ ma is élő
alapító tagjai, kettős szereposztásban
játszották a szerelmes Bozi Marikát.
Partnerük, Ható Imre szerepében
Gyurkovics Mihály volt.
A Komáromi Jókai Színház ünnepi
kiállításán évad végéig láthatóak részletek a Tűzkeresztség előadásából
egy korabeli ﬁlmhíradó jóvoltából. A
Tűzkeresztség társulatának névsorát
a Komáromi Jókai Színház alsó előcsarnokában elhelyezett emléktáblán,
illetve Konrád Márta, a Tűzkeresztség
főszerepét, Ható Ignácot alakító Konrád József özvegye és a Teátrum
Színházi Polgári Társulás által a valamikori Legényegylet helyén állított szoboralapzaton olvashatja az emlékező
közönség.
- bárány -
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Kinevezték Tóth Jánost
Folytatás az 1. oldalról
Gašparovič az esemény kapcsán elmondta, rektornak lenni egy egyetemen a
legmagasabb pedagógiai tisztséget jelenti. A
rektorok felelősséget viselnek a tanintézmények ügyeinek menetéért, valamint azért is,
miként gazdálkodnak az iskolák pénzével.
Tóth János az egyetem fejlesztésére helyezte a hangsúlyt beszédében. „Az egész
szlovákiai magyar kisebbséget megtiszteli
ez a kinevezés“ - jelentette ki, s elmondta, a
magyarok büszkék arra, hogy Szlovákiában

Mobilszolgáltató lesz a Szlovák Posta?

létezhet egy, a kisebbségeknek alapított
egyetem, ami mintaként szolgálhat más országok számára is.
(b)

Vigyázat! Patkányméreg lehet
a nápolyiban
F
eltehetően rágcsálóméreggel szenynyezett tejport használtak fel egyes
lengyel édességek gyártásakor, amelyből hozzánk is került - közölte a hírt az
Országos Közegészségügyi Hivatal.

A hivatal közlése szerint az érintett termékek gyártási ideje 2012. 11. 22 utáni, minőség-megőrzési ideje pedig 2013. 04. 21. A
gyártó Magnolia Sp. ul. Transportowa 3, 68300 Lubsko, Lengyelország.
A hatóság kéri a fogyasztókat, hogy az
ezzel a dátummal ellátott, korábban vásárolt
termékeket semmilyen körülmények közt ne
fogyasszák el. Az édességeket a Tesco és a
Kauﬂand áruházakban értékesítették, ahová
vissza is lehet vinni az édességeket.



A következőkről van szó:
- Stilla DolceCocoa Rolls 2x50g“ (Rurka waﬂowa
oblewana wewnartz kremem czekoladowym z
czekolady mlecznej),
- Vanilla wafers (Waﬂe z kremen waniliowym),
- Waﬂe Max (Rurka waﬂowa sucha cienka 70g),
- Poesia Milk Cream (Waﬂe mleczne Poezja),
- Wiener Eiswaffel (Waﬂe z kremem waniliowym),
-ga-

Nem kizárt, hogy a mobilszolgáltatók piacára lép a Szlovák Posta. A hölgyek az ablak mögött nemsokára feltöltőkártyát, vagy kedvezményes előﬁzetést is kínálhatnak nekünk a postai szolgáltatások mellett.
A mobilszolgáltatások ötlete az állami vállalat smeres vezetésének fejéből pattant ki. A Szlovák Postának nem lesz
saját hálózata, csak virtuális szolgáltatóként lépne a piacra,
hasonlóan az O2-val együttműködő TescoMobile-hoz, vagy
a FunFónhoz, mely az Orange hálózatát használja.
A Szlovák Posta emellett másfajta szolgáltatásokat is szeretne nyújtani, a Postabankkal együttműködve néhány pénzügyi produktumot is bemutatnak az idén. Emellett a postahivatalokban valószínűleg nyílik egy olyan ablak is, melynél
az ügyfelek az állammal kapcsolatos ügyeiket intézhetik:
különböző kivonatokat, igazolásokat és hasonló dokumentumokat szerezhetnek itt be.

Tilos lesz dohányozni a plázákban
Tovább szigorodna a dohányzást szabályozó törvény Szlovákiában. A javaslat szerint a jövőben nem lehet dohányozni
a bevásárlóközpontokban, és a bennük található kávézókban
és éttermekben sem.
Bár az egészségügyi minisztérium javaslata szerint teljesen betiltanák a dohányzást a plázákban, lehetséges lesz
dohányzóhelyiségek létrehozása, ahol nem folyik szolgáltatás vagy árusítás. A plázákon kívül tilos lesz a dohányzás az
egészségügyi intézményekben, a sportlétesítményekben és
cukrászdákban.
A dohánytermékeken pedig a jövőben az európai irányelveknek megfelelő ﬁgyelmeztető szövegek jelennek meg a javaslat szerint. A tilalom megszegéséért kiszabható büntetések is jelentősen emelkednek, a jelenlegi minimális 331 eurós büntetés 500-ra emelkedik, a maximum pedig közel ötszörösére, 3319-ről 15 ezerre. Amennyiben jóváhagyja a
parlament, július 1-jén lép életbe a törvény.

Új fesztivállal
gazdagodik komárom
Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg február elején az első „Családi Napok“ elnevezésű fesztivált városunkban. A rendezvénysorozat célja bemutatni Szlovénia, Magyarország és Szlovákia civil szervezeteinek tevékenységét, ösztönözni ezek szoros együttműködését. Az idézőjelben „komoly“ program mellett a testnek és a léleknek is kedveskednek a szervezők.
Az erődnél található parkolóban fesztiválsátor várja a látogatókat. Itt a gasztronómiáé és a kultúráé lesz a főszerep. Bemutatják a hagyományos disznóölési ételek elkészítését, versenyek és kóstolók várják a nagyérdeműt. Számos

gyermekprogram, koncert teszi felejthetetlenné a kétnapos rendezvényt. A
rendezvény során kiemelt szerepet kap a jótékonykodás is: egyrészt gyűjtés
zajlik majd, másrészt a bemutató során elkészült kolbászt a nagycsaládosok
kapják meg. Jöjjenek el február első hétvégéjén a Városi Művelődési Központba és a fesztiválsátorba egy jó bulira! A jó hangulatról a Ladánybene 27,
a Parapács zenekar, Lakatos Róbert és a RÉV zenekar, Korpás Éva és zenekara,
a Zsapka Attila és Madarász András duó is gondoskodik. A belépés minden
programra ingyenes.
d

Program, Családi NaPok, 2013. február 2-3.
SzoMbAT:
rendezvénysátor - a vár bejárata mellett található parkoló a Selye János Egyetem
konferenciatermével szemben
12.00 – fesztiválnyitó a Vidám Fiúkkal (fúvósok)
13.00 – böllérbemutató, disznóölés
14.00 – jótékonysági kolbászkészítés a Rotary Club szervezésében
15.00 – A Dunaj és a Dunajíček fellépése (szlovák népzene és néptánc)
16.30 – Bossa Nota koncert (latino soft jazz)
19.00 – Ladánybene 27/Marley 68 koncert (reggae)
rÉV Magyarház:
21.00 – 3.00 Afterparty – InfraStructure (chill, reggae, liquid funk...)
VMK:
13.30 – Megnyitó
14.00 – 18.00 Civil sziget - számos előadás, prezentáció, szervezetek bemutatkozása
és kapcsolatépítési lehetőség
14.00 – 18.00 Kézről kézre, a nagy cserebere – jótékonysági program a Komáromi
Református Gyülekezet és a SZRKE Diakóniai Központja szervezésében
18.00 – Barangoló – Zsapka Attila és Madarász András zenés műsora
14.00 – 19.00 – Gyerekkuckó – kézműves foglalkozások, alkotóműhelyek várják
a legkisebbeket

VASárnAp:
10.00 – Istentisztelet a révkomáromi református templomban
rendezvénysátor:
10.00-től nemzetközi főzőverseny, terítéken
a disznótoros ételek
11.00 – Szól a kakas, szól – Korpás Éva és zenekarának
gyermekműsora
13.00 – A Parapács zenekar magyar népzenei előadása
14.30 – Bazár – folk-koncert
16.00 – Lakatos Róbert és a RÉV
– magyar népzenei feldolgozások
VMK:
12.00 – 17.30 A Kézről kézre jótékonysági rendezvény
folytatása
13.45 – Arcok énekegyüttes koncertje
(dalok, megzenésített versek)
14.30 – 16.30 – Gyerekkuckó: vasárnapi iskola, kézműves
foglalkozások és kreativitásfejlesztő játékok
16.30 – Dics-action, a Komáromi Református Gyülekezet
ifjúsági dicsőítő csoportjának fellépése

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”
Február 3-án ünnepli 5. születésnapját

Petrina Marcel
Szentpéteren.
Szívből köszöntik őt: anyu, apu,
hugod Laura, Petrina
nagyszüleid, keresztszüleid és Gyuri családjával.
„Te vagy a legdrágább ezen a világon,
Drága kisﬁunk, az Isten megáldjon,
Adjon Neked sok nagyon boldog évet!
Mindig elégedett, vidám, örömteli legyen szíved!
Drága jó kisﬁunk, ezt kívánjuk Neked!”
Február 3-án ünnepli
3. születésnapját kisﬁunk

Pinke Árpád Péter
Perbetén.
E szép ünnep alkalmából szívből
köszöntik őt: édesanyja, édesapja, nagymamája, keresztszülei
és unokatestvérei.
Január 29-én ünnepli
6. születésnapját

Tóth Ronald
Martoson.
Köszöntik őt: szülei,
nagyszülei, testvére Ricsi és
az egész rokonság.
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Szűk keretbe kell beleférniük
Ógyalla - Naszvad
ušan Čaplovič oktatási miniszter szerint csaltak az állami költségvetésből
ﬁnanszírozott városi, községi szabadidőközpontok, hogy több fejpénzt kapjanak.

D

Az oktatási miniszter felvetése a szabadidőközpontok megszűnésének lehetőségét
vetíti előre azért is, mert 2013-ban már az új
támogatási rendszer szerint nem a szabadidőközpontok székhelyére vándorol a közpénz, hanem azokba a községekbe, amelyekben a foglalkozásokat látogató gyermekek
állandó lakhellyel rendelkeznek. Az állam minden 5 és 15 év közötti gyermek után 62 eurót
utal az önkormányzatnak. A szabadidőközpontok ez idáig a szomszédos járásokból érkező gyermekek után is kaphattak támogatást, ezt követően viszont csak a környező
településekről érkezők után kaphatnak. A
megváltozott ﬁnanszírozás miatt az intézményekben csökkenhet a szakkörök száma.
A Čaplovič-féle módosítást bírálja a Magániskolák és oktatásügyi intézmények szövetsége, amely szerintük likvidációs hatással
bír a magán- és egyházi fenntartású szabadidőközpontokra is. Ellenzéki képviselők is
rámutattak, hogy több magán szabadidőközpont megszűnhet a törvénymódosítás
életbe lépését követően. A minisztérium azzal indokolja a lépést, hogy dotációt ﬁzetni
ún. „fekete lelkek” után nem fognak.
Az ógyallai képviselő-testület a szabadidőközpontot látogató gyermekek számára 2,50
euró illetéket szabott ki. Ezt az összeget min-

den hónap 10-ig kell beﬁzetni. Azonban lehetőség van a hátrányos helyzetű családoknak kérvényezni a tagsági illeték elengedését. Ógyallán
átlagosan 280 gyermek látogatja a 19 szakkört.
A naszvadi szabadidőközpontot 260 gyerek látogatja és 20 szakkörben tevékenykednek. Alföldi Károly igazgató szerint a község képviselő-testületének határozata értelmében a havi tagsági illeték 4 euró. „Probléma lehet, hogy a szomszédos Ímely községből közel harminc gyermek is látogatja a
szabadidőközpontot. Az új szabályozás sok
kérdést vet fel. Nem szeretnénk, ha az a kellemetlen helyzet állna elő, hogy azt kéne
mondani, a falutokból nem utalták át a szakkörbe a pénzt, ezért nem járhattok a központba. Elég szűk ez az összeg, szűk keretbe kell beleférniük. Ennek ellenére nem
szeretnénk az idén csökkenteni a működő
szakkörök számát” – mondta el az igazgató.
Rendezvényekben gazdag hónapok állnak a naszvadi és az ógyallai szabadidőközpont mögött. Alföldi Károly és Viera Györeová igazgatók szerint a községekben élénk
az érdeklődés a szabadidőközpont által szervezett rendezvények, foglalkozások iránt. A
város és a község vezetése mindent megtesz azért, hogy az intézmény zavartalanul
működhessen. Annyira fontos szerepet játszik a város és a falu életében ez az intézmény, hogy szinte elképzelhetetlen lenne
nélküle. A két település vezetői mindenképpen fenn szeretnék tartani a szabadidőközpontot, hiszen a gyerekek olyan lehetőségeket találnak itt, amilyeneket máshol nem.
(miriák)

HavasLAK, avagy egy téli
délután a Gran-farmon
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2013 a magyar kisiskolák éve

Február 3-án
ünnepli
85. születésnapját

Horián Lajos
Őrsújfalun.
Ehhez a szép évfordulóhoz
sok-sok szeretettel gratulál
és további jó egészséget,
erőt kíván: lánya, veje, ﬁai,
unokái Tímea, Denisza, Laci,
unokaveje és dédunokái
Tomika és Gáborka, Böbe.

lindult a 2013 - a külhoni magyar kisiskolák éve című program,
amelyre 100 millió forintot
különítettek el a Bethlen
Gábor Alapnál - jelentette
be Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.

E

A programmal az a cél, hogy minél több kisgyermeket
magyar iskolába írassanak szüleik, és egyre többen válasszák a magyar nyelvű oktatást. Szeretnének a szülők
számára segítséget nyújtani, hogy iskolaválasztáskor
valós és hiteles információkra támaszkodva tudjanak
megalapozott döntést hozni. Arra is szeretnének rávilágítani, hogy az anyanyelvi nevelés és a saját kultúra jelenti azt a biztos alapot, amire építeni lehet a jövőben.
Ez a program a tavaly elindított külhoni magyar óvodák éve projekt folytatása. Most továbblépnek az oktatási rendszer második láncszemére, a kisiskolákra.
A napokban elindul a honlap is www.kulhonikisiskolasok.hu címmel.
mti

Bezárták a komáromi uszodát
Folytatás az 1. oldalról
„Az ellenőrző hivatal rendszeresen jár az uszodába“ – mondta el
Nágel Dezső, a működtető Comorra
Service igazgatója. „Korábban, ha
előfordult valami hiányosság, akkor
azt jelezték, és mi határidőre eltávolítottuk. Nem szokták ilyen jellegű
dolgok miatt bezáratni az uszodát,
ezért ez meglepett minket. Azonnal
léptünk, és másnap, szerdán már a
probléma el volt távolítva, amiről a
Közegészségügyi hivatal kiérkező
munkatársai is megbizonyosodtak,
így csütörtökön újra nyithattunk.

A probléma okáról annyit mondott
az igazgató, hogy a havazás miatt
beázás volt a férﬁöltözőnél, ebből
adódott a penészedés. A havat a tetőről eltakarították, kiszárították az
érintett területet. Sajnos a téli hónapokban gyakran akad hasonló probléma“ – jegyezte meg Nágel Dezső.
„Valószínűleg valaki bejelentést tett a
Közegészségügyi Hivatalban, ezért
érkezett az ellenőrzés, és ezért is
volt olyan szigorú a szankció. Az
uszoda viszont újra nyitva, várjuk az
úszni vágyókat“ – mondta az igazgató.
(b)

Január 27-én ünnepelte
65. születésnapját

Borsányi Tibor
Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából
köszöntik őt: felesége,
ﬁai Tibor, Robi és Attila,
menyei Zsuzsa, Mónika és Linda,
valamint unokái Zsuzsika,
Zsóﬁa, Zsóka és Krisztina.

Ne essünk áldozatul a megfázásnak
és az inﬂuenzának!

mUdr. Pálházy Béla
előadást tart a Csemadok Kossuth téri székházában,
2013. január 28-án 16.00 órai kezdettel.
Az előadás után: vércukorszint mérése,
koleszterinszint mérése,
vércsoport megállapítása, élő vércsepp vizsgálata.
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

Meghívó
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Meghívó



Lakszakállas
hirtelen jött havazás ötletek garmadáját indította el a leleményességről híres lakszakállasiak körében.

A

A Gran-farmon elkészítették a téli játékok pályáit, kijelölték a terepet és kipróbálták a játékokat. Csoportokban érkeztek az emberek. Pillanatok alatt benépesült a farm. Beszélgettek, kóstolgattak,
és állatokat simogattak. A program-ismertetés után elindult az első
játék: a hóvárépítés és várvédés, melynek célja a másik vár zászlójának eltalálása, majd közelharcban a megszerzése volt. Majd öt állomáson kellett helytállnia a csapat minden tagjának: körbedobás,
célbadobás hógolyóval, szlalomozás, nyomkövetés és kincskeresés.
Amíg a versenyt kiértékelték a résztvevők, csúszkálhattak a dombon, vonatozhattak vidám zenére egymás lábnyomát követve. Végül
Nagy Péter és Andrea házigazdák befogták a lovakat és minden
gyermek szánkózhatott lovas fogattal.
Reméljük, hogy még sok hasonló vidámságban lesz részük a lakszakállasi gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ha a tél időközben
nem gondolja meg magát.
-pintFotó: Androvics Adrianna

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:

Šáli Iván emlékére
Gúta
lment a gútai Vízimalom utóbbi
évtizedeinek lelke, Šáli Iván.
Hirtelen távozott, nem köszönt el,
ezzel fölborzolt megannyi érző szívet és hatalmas űrt hagyott maga
után.

E

Szüntelen aktivitás jellemezte,
egész lénye vitalitást sugárzott és
tenni akarást a malomért, a környékért, a természetért, az állatokért.
Tele volt tervekkel, folyamatosan szépítgette, építgette a Vízimalom térségében épült vendégházat, valamint
alakítgatta az ott élő állatok birtokát is.
Mikor legutóbb beszéltünk, nem panaszkodott, csupán elmondta, hogy a
kevés bevételből teszi mindezt, amit a
vendéglő hoz, minden más munkában barátai segítségére szorul.
Bár a Vízimalom térségének használatát jelképes összegért ő birtokolta, de egyáltalán nem tulajdonított
azt ki. Nyitott volt bármilyen rendezvény megszervezésére, vagy éppen
otthont adott azoknak a téli hidegben,
őszi esőben, nyár melegében. Olyan
rendezvényekhez adta nevét, mint a
kolbászfesztivál, country fesztivál, gulyásfőző verseny, hagyományosan itt

Ünnepelje velünk a Valentin-napot
a Wellness Hotel Patince****-ben
Lepje meg partnerét egy felejthetetlen romantikus élménnyel és
ünnepeljék közösen a Valentin-napot 2013. február 14-én,
csütörtökön a Wellness Hotel Patince****-ben
rendezték a Hanna-hanna művészeti
fesztivált, a Malmocska népművészeti
fesztivált, de volt a Vízimalom térségében már lovasbemutató, íjászbemutató, íjászverseny, kutyakiképzők,
régi autók, pékáruk bemutatója és
még sorolhatnánk.
Šáli Iván nevéhez fűződik a gútai
természetvédő egyesület megalakítása is, ami fémjelzi egész tevékenységét. Iván szelleme nem hagyja el a
Vízimalmot, terveit, álmait egyszer
majd valóra váltja valaki.
csr

Amivel várjuk:
- gyertyafényes romantikus vacsora kettesben
- különleges Valentin-napi menü szerelmeseknek
- romantikus éjszakai fürdőzés hajnali egy óráig
- minden fürdőzőnek ingyen welcome drink
Asztalfoglalást a következő telefonszámon kérhet: 0915 994 023.
A Valentin-napi étlapot megtalálja a www.wellnesspatince.sk oldalon.
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Terveik közt kisebb és nagyobb
beruházás egyaránt szerepel

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

Duna menti község az
utóbbi években egyre több
színvonalas, komoly létszámú
nézőközönséget vonzó programot szervezett. Ebben a sorozatban kiemelkedett a Pékek és
Cukrászok Nyugat-szlovákiai
Céh sportnapja, de ide sorolhatnánk a hazai berkekben népszerű Utcák főzőversenyét, mely
párját ritkítja a környéken, vagy
megemlíthetnénk a három ország, Szlovákia, Magyarország
és Románia 1-1 falujának részvételével rendezett, a Barátság
határok nélkül elnevezésű rendezvényt.

intha hosszan tartó lidérces álomból ébredt volna fel a község lakossága. „Nem ígéretekre
van szükség, hanem tettekre. Mindig igyekszünk
a takarónk méretéhez képest nyújtózkodni, és azt
mindig nyújtani” – szögezi
le Édes István polgármester.

M

Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye bizonyítja: megtalálták az összetartó erőt, hiszen ez az, ami
előbbre viheti a községet. Az
1500 lakosú községben nem
válaszfalakat építenek, nem
akadályokat gördítenek egymás útjába, hanem a megoldásokat keresik.
A községben tett látogatásunk alkalmával Édes István
polgármester értékelte az elmúlt évet, és ismertette az
idei év terveit is. „Az 1975ben átadott intézmény konyhája kisebb felújítást kapott
ugyan, de a mai kor kihívásának és előírásainak már
egyre nehezebben felelt
meg. A felújítás során nagyobb helyiséget kapott a
konyha, új konyhai eszközökkel lett felszerelve. A lehetőségekhez mérten a nyílászárók cseréjét is szeretnénk megvalósítani. Új fűtőtestekkel, a villanyhálózat
felújításával teljesen megszépült a kultúra otthona.
Szemben vele épül a szabadtéri színpad, s így nem
kell a különböző szabadtéri
rendezvényekre a színpadot
kölcsönbe venni. A sport-

Ismét megrendezik a Bor- és Gasztrokorzót
csarnokban két helyiséget tunk a református paplak felalakítottunk ki, ahol tizenkét újításához is” – mondta a
sportolónak, vendégnek tu- polgármester.
„Idén szeretnénk befejezni
dunk szállást biztosítani. A
sportcsarnok és az óvoda a halottasház teljes felújítáközötti területen harminc fé- sát. Ismét megrendezzük a
rőhelyes panzió építését ter- Bor- és Gasztrokorzót. Pávezzük. Pályázatunk sikeré- lyáztunk a községi hivatal és
nek köszönhetően 40 ezer az óvoda épületének hőszieuróból felújítottuk az alap- getelésére, a nyílászárók teljes cseréjére. Szintén pályáiskola fűtési rendszerét.
Büszkék vagyunk arra, zati pénzből szeretnénk felhogy első alkalommal sike- újítani a község gépparkját.
rült megrendezni a Bor- és A postától 350 méter hoszGasztrokorzó fesztivált. Fel- szúságban felújítani a vízelújításra került az egykori me- vezető árkot. A sportcsarzőgazdasági szövetkezet nokban két újabb öltözőre
pincéje, ahol a fellépők ét- lenne szükség, ezt szeretkeztetése valósult meg. A nénk a legrövidebb időn bevezetékes víz biztosítására lül megépíteni. Szeretnénk
egy elosztó helyiséget épí- felvásárolni a telkeket és
tettünk, és elkészült a fara- ezeket kiosztani családi hágott bejárati kapu is. Felújí- zak építésére. A biztonságtottuk a Sutyú völgybe ve- érzet növelése érdekében
zető utat. Szintén pályázati kamerarendszert építünk ki,
pénzből 20 ezer euróból egyelőre öt helyen a község
megépítünk egy víztározót területén” – zárta nyilatkozaülepítővel együtt, és ezzel tát a polgármester.
szabályozni tudjuk majd az
Miriák Ferenc
újpusztai dombokról lezúA szerző felvétele
duló víztömeget. Hozzájárul-

Felújítás az alapiskolában
Dunaradvány

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

Nagykeszin a nívós programokat szeretik
A

Madar

Dunaradványi Magyar Tannyelvű
Alapiskola szociális helyiségeire
már eléggé ráfért a felújítás, és az elképzeléseket tettek követték.

A

A község egy kérvényt nyújtott be a
Nyitrai Kerületi Iskolai Hivatalhoz, melyben fel lett vázolva az iskola szociális
helyiségeinek az állapota és a lehetséges megoldási lehetőségek. A végső
döntést az Iskolaügyi minisztérium hozta
meg, és a beadott kérvény pozitív elbírálás alá esett. A beadvány kiértékelésének az eredménye egy 20 000 eurós
vissza nem térítendő támogatás az alapiskola részére. A munkák kivitelezését a
dunamocsi Kovil Kft. végezte mindenki-

nek a megelégedésére. A munkálatok
december végén fejeződtek be, pontosan és hatékonyan az előre megbeszéltek szerint. A szociális helyiségek új zuhanyzókabinokkal, vízmelegítőkkel és a
szükséges kiegészítőkkel lettek ellátva,
melynek köszönhetően az iskola ezen
része most egy sokkal szebb részleg benyomását kelti összehasonlítva az előző
állapottal.
Ezenkívül a község keresi az iskola felújításának további lehetőségeit is, melynek ékes bizonyítéka egy, az épület hőszigetelésére és nyílászáróinak a kicserélésére irányuló beadott pályázat. Ennek
a projektnek a kiértékelése remélhetőleg
a közeljövőben megtörténik, és pozitív
elbírálás alá esik a beadvány.
Hornyák László
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Szóval esemény akad bőven, s
akkor még nem szóltunk a már polgárjogot nyert többi hazai közösségi találkozóról. Ilyen gazdag,
eseménydús év után, természetesen kíváncsiak voltunk, milyen tervekkel, lehetőségekkel rukkolnak

elő a nagykesziek. Erre a kérdésre
Csóka Lajosnál, a falu polgármesterénél kerestük a választ. „Az idei
évet illetően így az elején elsősorban megemlíteném és kiemelném
a kilátótorony építését, melyre
hosszú idő után most sikerült pályázat útján támogatást nyernünk.
Ha minden az előzetes tervek szerint halad, akkor úgy május derekán üzembe is helyezzük. Nagyon
bízunk abban, hogy a tavaly megvásárolt volt CO telephelyet egyre
több vállalkozás veszi birtokba, ami
munkahelyeket is generálna. Aztán itt van a helyi alapiskola. Kicsinyenként mindig javítottunk az épületen. Kicseréltük a tetőszerkezetet, az ablakokat, az ajtókat. S most
úgy tervezzük, kicseréljük az esővíz-elvezető csatornákat, és ezek
után jöhet az egész épület külső
festése. Készülnek a tervek újabb
8 lakásos bérház megépítésére is.
A buszmegállóink sincsenek va-

lami jó állapotban, ezért helyükre
teljesen más jellegű megállókat
szeretnénk kivitelezni. Ha sikerül,
még az idén egy-két buszmegállót
mindenképpen szeretnénk átalakítani. Az idei évben Nagykeszi, és a
hozzá tartozó Okánikovo településrész teljes területén a közvilágítás felújítását is tervezzük.
Örömmel vettük tudomásul, hogy
újjáalakult a helyi tűzoltószervezet.
Ez azt jelenti, hogy egy újabb tevékeny csoport ténykedik majd
községünkben. Ennek apropóján
megpróbálunk összehozni egy járási tűzoltóversenyt is. Természetesen a már megszokott helyi rendezvényeinket is szeretnénk megtartani, melyek főleg közösségi
programok. Így a Barátság határok
nélkül, az Utcák főzőversenyét, a
falunapot, valamint egy új rendezvényt, a magyarnóta-estet“ – zárta
szavait a falu polgármestere.
Kép és szöveg: -pint-

Szilas a realitás talaján

27. januára oslávila svoje
90. narodeniny

Krnáčová Mária
régió nyugati csücskében lévő település
az utóbbi időben nagy változásokon ment keresztül.
Kezdhetnénk mindjárt a
Kihívás Napja elnevezésű
ügyességi
versennyel,
vagy a nagy sikerű falunapi eseménnyel, vagy a
már hagyományos horgász-halászléfőző versennyel, mely több száz
embert mozgatott meg
egy kellemes környezetben. Szóval történt egy és
más ebben a kis faluban.
Arra voltunk kíváncsiak,
idén milyen tervekkel,
meglepetésekkel készül a
falu. Erre a legkompetensebb személynél, Tóth Péter polgármesternél érdeklődtünk.

A

„Nem álmodhatunk nagy
dolgokat, ugyanis az önkormányzatok költségvetése
nem valami szívderítő, s ez
természetesen vonatkozik a
szilasira is. Így a terveket is
ennek fényében próbáltuk
összeállítani. Több pályázatot is beadtunk, pontosan öt
kisebb mérvű, és egy nagyobb volumenű pályázatot.
Az, hogy ezek közül melyik
lesz sikeres, és melyik lesz
ezáltal megvalósítható, még
a jövő zenéje. A fent említett
pályázatok egyike által szeretnénk felújítani a községi
hivatal és a kultúrház nyílászáróit, valamint leszigetelni
az épületeket. A helyi tó környékén és a falu különböző

részein szándékunkban áll
pihenőzónákat kialakítani.
Mivel a falu közvilágítása
nincs a legjobb állapotban,
ezért ezen a téren is van
tennivalónk. Így a falu területén márciusban és áprilisban a legújabb LED technológia által reméljük sikerül
ezt a régi problémát megoldani. Ezáltal 60%-os energiaspórolást lehetne elérni,
ami nem kevés egy ilyen kis
község életében. Ugyanebben az időszakban szeretnénk elkezdeni a bérlakások építését, mely talán
megoldaná a helyi lakásproblémákat. Saját erőből
és a lakosok megszólításával tervezzük megoldani a
helyi ravatalozó előtti rész
befedését. Személy szerint
örülök annak, hogy beindultak a helyi szervezeteink is.
A Csemadok újjáéledt, tevékenykedik a Vöröskereszt, ezenkívül a tűzoltó-

szervezet és a SZISZETAnyugdíjasklub is aktív.
Természetesen azokat a
programokat, melyek állandó
visszatérő jelleggel jelen vannak a községben, idén is szeretnénk megrendezni. Így
megemlíteném a Kihívás
Napja ügyességi versenyt, a
Tiszta falu - tiszta porta faluszépítési programot, a Szilasi falunapot, melyet idén június 8-án lángosfesztivállal
egybekötve tartunk meg, augusztusban a hagyományos
horgász-halászléfőző versenyt, szeptemberben pedig
a nagy sikerű nyugdíjas találkozót. Örülök annak, hogy a
falu egyre összetartóbb, és az
emberek érzik azt, hogy minden őértük történik. Minden
vágyam az, hogy ez a település egyre jobban szépüljön,
gazdagodjon, hogy az emberek büszkék lehessenek a
falujukra“ – mondta a polgármester.
-pint-

(Svätý Peter).
Zo srdca jej
blahoželajú
deti, vnúčatá,
pravnúčatá,
nevesty a zať.

Február 1-jén ünnepli
80. születésnapját

Vass Julianna
Nemesócsán.
Szívből köszöntik: lányai,
vejei, unokái és dédunokái:
Misi, Gergő, Márk
és az egész család.

Csóka Etelka
január 25-én ünnepelte
70. születésnapját
Csallóközaranyoson.
Sok erőt és egészséget kívánunk.
„Születésed napján együtt van a család,
Jókívánságunkat így adjuk Neked át.
Fontos vagy nekünk, tudjuk, Te is érzed,
Kicsike szívünk nagyon szeret Téged!”
Unokáid Dávid és Zsóﬁa.

Város
NON-STOP 2 €
0911 822 501
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III. Magyar bál Ekelen Farsangi Vince-bál
Naszvad
Csemadok helyi alapszervezete és a Tűzvirág Naszvadi Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle
igazgatósága 2013. május 31. és június 9. között megrendezi a Tűzvirág Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola nyári szimpóziumának 4. évfolyamát.

A

A szimpózium teljesen nyitott a képzőművészet bármely
műfaja irányában. A szimpózium egész ideje alatt a szervezők továbbra is térítésmentesen biztosítják a résztvevők
számára az alkotó tevékenységhez szükséges alapvető feltételeket, az egésznapos ellátást és esetlegesen elszállásolását is. Az alkotó ténykedés további, speciális kellékeit,
ugyanúgy, mint eddig, minden résztvevő maga biztosítja. A
szervezők által nyújtott feltételek ellenszolgáltatásaként a
résztvevők bizonyos alkotásukat a szervező naszvadi Csemadok alapszervezetnek adományozzák. A szimpóziumra
való nevezési határidő 2013. február 15.
A Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle
idei tematikája a szeretet. A seregszemlére a benevezési lap
segítségével jelentkezhet bármely hazai és külföldi alkotó,
maximum három zománcművészeti alkotásával, műfaji, technikai és egyéb megkötöttségek nélkül. A seregszemlére való
benevezés határideje 2013. január 31. A seregszemlére benevezett művek leadási határideje 2013. március 31. A seregszemlén a szervezők egy nagydíjat, egy első, egy második és egy harmadik díjat ítélnek majd oda a seregszemlén szereplő alkotóknak és alkotásoknak az erre az alkalomra
kinevezett bírálóbizottság javaslata alapján.
Teljességében a 10 napos rendezvényen szinte minden érdeklődő megtalálhatja a számára legjobb szórakozási lehetőséget és sok érdekes újdonsággal ismerkedhet meg, legyen az a zene vagy a képzőművészet világából való.
mf

Amit
Magyar bál Díjával, amely elmég az előző,
ismerése a magyar közösmásodik Magyar bálon
ség felemelkedéséért kiis hagyományteremtőnek
fejtett kulturális, vagy
neveztek a lelkes szervezők, egyéb, Ekel Község polaz végérvényesen hagyomány- gáraiért kifejtett közéleti
nyá vált. Olyan hagyománnyá, tevékenységnek. A III.
amely több embert mozgósí- Magyar bál Díját a helyi
tott, mint ahogy azt sokan
Önkéntes Tűzoltó Testülegmerészebb álmaikban
let kapta, amelyet a jelenis gondolhatták volna.
lévő egykori és mai önkén-

A Csemadok, az MKP és
a Via Nova ICS helyi alapszervezetei, valamint az
Ekelért Jótékonysági Alap
„magasra tették a mércét” és
a szórakozni vágyó közönség kiváló partnernek bizonyult, mert felejthetetlen estét, éjszakát töltöttek el
együtt a helyi kultúrházban.
Egy színvonalas Magyar bál
megnyitóját szinte elképzelni
nem lehet egy örökké időszerű vers, majd palotás nélkül, így Ekelen sem. Lengyel
Mária szavalata után, nagyon kellemes meglepetésként hatott a megyercsi alapiskolások által szívvel-lélekkel előadott palotás. A bál
felvezetése azonban ezzel
még messze nem ért véget.
A Kis-Duna Menti Rock-színház művészei adták meg

Fa brikett 0 kg/ €

tes tűzoltók vettek át. Török
Anikó mérnök, az MKP helyi
szervezetének elnöke hoszszasan méltatta a 123 éves
szervezet tevékenységét.
„Nagyon nehéz volt döntenünk, hiszen községünkben
megannyi kiváló, díjra érdemes egyén és szervezet teszi a dolgát becsülettel, valamennyien megérdemlik elismerésünket. Úgy gondolom, hogy önkéntes tűzoltó-

Nyitvatartás: hé-pé: .00 -1.00 óra, szom. .00-1.00

Tel.: 0/0 0, 00 1 1, 00 0 
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A III. ekeli Magyar bál idei díjazottjai az ekeli önkéntes tűzoltók
igazán a bálozáshoz oly
szükséges alaphangot.
A hagyományteremtő bállal egy időben, egy másik
hagyományt is megalapoztak a szervezők. Egy-egy
olyan személyt, vagy helyi
szervezetet tüntetnek ki a

ink is minden nehézség
ellenére becsülettel teszik a
dolgukat, és bár tudom,
hogy ez a díj nem sokat segít nehéz munkájukban, de
mindenképpen szükségét
éreztük akár ilyen formában
is elismerni eddigi tevékeny-

nekelték a Nemzeti Himnuszt, ami összekötő kapocs
volt az összetartozás és talán már az összetartás között is. Maga a tombola fődíja is nagyon érdekes és értékes volt, hiszen annak
nyertese, párjával együtt három szép napot tölthet el
Bükfürdő egyik szép szállodájában néhány helyi vállalkozó és a Pepita Tours utazási iroda jóvoltából.
A hajnalig tartó bálozás tehát nem merült ki csupán az
önfeledt szórakozásban, hanem a magyar kultúra, az
összetartozás eszméjének
és mások becsületes munkája elismerésének szép ötvözeteként került be a helyiek és vendégeik emlékezetébe. Már csak az a kérdés maradt megválaszolatlanul, vajon hol fogják
megrendezni a IV. Magyar
bált, mert hiszen ahogy beszámolónk elején írtuk, az
érdeklődés egyre nő, a kultúrház viszont nem. Látva
azonban a fellelkesült szervezők munkáját nem kétséges, hogy ezt is megoldják.
Böröczky József
A szerző felvételei

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 0/1  
• Autoservis • mobil: 00 1 

Vért adtak Szilason

Autošport KISS J
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 0/1  
• Autószerviz • mobil: 00 1 
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Naszvad
községben nagy várakozás előzte
meg a „farsangi időszak éke” címet
méltón viselő Vince-bált, melyet a Csemadok alapszervezete rendezett, immár
44. alkalommal.

A

A belépőjegyek ismételten rekordidő alatt
keltek el. Csodálatosra sikeredett a palotás
nyitótánc, amelyet az Érsekújvári Rockszínpad színészei mutattak be, majd Simonics
Tímea, az est házigazdája köszöntötte a jelenlévőket és kiemelt vendégeket. Ezek után
a szervezet elnöke, Dobosi Róbert nyitotta
meg a bált, miután szólt a „Magyar Kultúra
Napja” közeledtéről és jó szórakozást kívánt
mindenkinek. A talpalávalót az Unicum parti
zenekar húzta, amely Tornaljáról érkezett.
Majd jött a megszokott vacsora, amelyet ismételten az Éder vendéglő szolgált fel, Haris Ákos vőfély segítségével.

Amíg tartott a vacsora, addig ifj. Szőllőssy
Sándor és cigányzenekara gondoskodott a
zenéről és Szabó Árpád nótaénekes zenei
kíséretéről. Aztán tánc kifulladásig, közben
megnyílt a gyümölcsbár, csoki szökőkúttal és
kinyitott a borház is, amelyben a bátorkeszi
szőlőhegyek nedűjét mérték. Este 11 óra táján Völgyi Zsuzsi énekesnő vette birtokba a
színpadot, éjfél után pedig kisorsolásra került
a sok ajándék, amelyet helyi támogatók jóvoltából sikerült beszerezni.
Sikeres rendezvényt tudhat maga mögött
a rendezőség, ismételten megvolt a gyümölcse a sok és kitartó munkának. Ez a gyümölcs nem más, mint a farsang éke jelzőt
méltón viselő bál, amelyben jól érezték magukat a vendégek és élményekben gazdagodva tértek nyugovóra, igaz, már nappali
fénynél.
(miriák)
Fotó: Biliczky Árpád

Ügyes
kezek
Izsa
Csemadok izsai helyi szervezete a Magyar Kultúra
Napja tiszteletére „Ügyes kezek“ címmel kézimunka
kiállítást szervezett a kultúrház nagytermében.

A

Az éneklőcsoport fellépését követően Izsák Elvíra, a szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Domin István polgármestert.
Sok szép képzőművészeti alkotással gazdagodott a kiállítás. Első pillantásra, amikor a néző meglátja a csodálatos
izsai toledó hímzéssel készült szebbnél szebb terítőket, a középkorú és idősebb látogatóknak a múlt világából a legszebb pillanatok jutnak eszébe: az a nyugalom és a szeretet, mely áthatja a múltat, és kíséri mindazokat, akik még
megélték a kézimunkázás gyönyörű, lélekerősítő hatását.
(miriák), Zakar Tamás felvételei
Varga
Andrea bőrdíszmunkái

Palotás – a megyercsi alapiskola diákjainak előadásában

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.

ségüket. Én bízom abban,
hogy talán ez a díj is segít
majd jobban összekovácsolni az egyébként is remek
csapatot. És jövőre lesz
megint Magyar bál, lesz
újabb díjazottunk” – mondta
el lapunknak Török Anikó.
A kiváló hangulatú bálon,
a szokásos éjféli tombolahúzás előtt, a résztvevők elé-
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2013. január 28.

anuár 11-ére a szilasi Vöröskereszt alapszervezete véradást szervezett Kósa
Melinda helyi lakos részére. Az eseményre Komáromban a transzfúzios osztályon került sor. A tapasztalt véradók mellett akadtak olyanok, akik elsőként adtak vért, mint pl. Bergendi Raffai Zita és Szukola Raffai Éva Szilasról. A véradásra
az említetteken kívül még Császár István, Horváth Ferenc, Kósa István, Lakszakállasról Kósa Tamás, Marsalik Ferenc, Farkas Ottó, Rózsa Barnabás, valamint
Bogyáról Szabó Vilmos, Gellérről pedig Szalai Roman is csatlakozott. A helyi Vöröskereszt a család nevében köszönettel tartozik az életmentő ajándékért.
-nt-

Csicsó
Elemér fából készült
kocsijai
Izsák
Elvíra
(középen)
megnyitja
a kiállítást

Újévi borászati tanfolyam
Garamkövesden
Régió
z idei, nyolcadik alkalommal megrendezett garamkövesdi Újévi borászati tanfolyamon közel kétszáz érdeklődő két régen várt előadást hallgatott meg és egy új
borvidéket ismerhetett meg.

A

Az első előadó, Mgr. Drozdík József tanár, bortermelő volt, aki
gyakorlott kisbirtokos bortermelőként adta át tapasztalatait a
szlovákiai adminisztrációról. Majd Nagy Ákosné Dr., egyetemi
docens, a Corvinus Egyetem Szőlészeti-Borászati Intézetének
munkatársa mondta el, 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. A harmadik előadó
hagyományosan valamelyik kárpát-medencei borvidék borásza.
Idén a tanfolyam történetében
először Villány mutatkozott be,
méghozzá egy ﬁatal borász
hölgy, Iványi Zsóﬁa.
Az idei borászati tanfolyam is
bővelkedett a különböző borászati kellékek bemutatásában.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Fájó szívvel és örök szeretettel
emlékezünk a drága édesapánkra,
nagypapánkra

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Fájó szívvel emlékezünk
január 28-án, halálának
4. évfordulóján a drága
édesanyára,

Belány Istvánra
Komáromban február 1-jén, halálának
30. évfordulóján.
„Csendre int az élet minket,
Egy csodás álom véget ért.
Volt egy angyal, ki itt élt köztünk,
Kinek most már otthona az ég.
Könny áztatja két szemünk, drága Édesapánk,
Csupán bízunk csak, hogy érezted szerető szívünk szavát.”
Szerető családja.
„Nem az a fájdalom,
Amitől könnyes a szem,
Hanem amit szívünkben hordunk
Némán, csendesen…”
Szomorú szívvel emlékezünk
január 28-án,
halálának 5. évfordulóján

Megemlékezés
„Megállt a szív, mely élni vágyott.
Pihen az áldott kéz,
Mely dolgozni imádott.
Nélküled üres, szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”
Fájó szívvel emlékeztünk január 26-án,
halálának 3. évforulóján

id. Szolik Józsefre
Keszegfalván.
Szerető családja.

(Komárom).
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma
percet ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző családja.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február 4-én,
halálának 17. évfordulóján

Horián Erzsébetre
szül. Sándor
Őrsújfalun.
Emlékét őrző lánya, ﬁai, veje, unokái Laci, Tímea,
Denisza, unokaveje és dédunokái Tomika, Gáborka.

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“
Fájó szívvel emlékezünk január 28-án,
halálának
10. évfordulóján

Gábris Béláné
szül. Mórocz Margitra
Komáromban.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Emlékét őrző családja.

Forgács Gizellára
Megyercsen.
Emlékét őrzi férje, ﬁa családjával,
lánya családjával és testvére családjával.

Tornóczi Eugenre
(Gyulamajor).
Emlékét örökké őrzi családja.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden
kedves családtagnak, barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik január 16án elkísérték utolsó útjára

Slovák Vladimír-t
a komáromi katolikus temetőbe, aki 57 évesen
távozott szerettei köréből.
A gyászoló család.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a szülinapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Boldog születésnapot kívánunk

„Egyre szállnak, múlnak az évek.
De mi örökké őrizzük emléked.“
Fájó szívvel emlékezünk február 2-án,
halálának
3. évfordulóján

„Nincs a napnak egyetlen órája, hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk, hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk.
Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.“
Fájó szívvel emlékezünk február 3-án,
halálának 4. évfordulóján

Első fotóm

Lelovics Ilonkára

Benkóczki Lászlóra
(Csallóközaranyos – Vágfüzes).
Drága emlékét őrző szerető családja és barátai.

• 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.
• Dióbél eladó és gyalupad. Tel.:
0908 778 968.

SKT Electro shop

Tv készülékek
Új nyitási akció!
Vnútorná okružná 2,
Komárno (Tiszti pavilon
épületével szemben).
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TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2013. január 28.

• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak és
nyugdíjasoknak. Hívjon 0903
429 427.
• Nemzetközi fuvarozásban tevékenykedő vállalat gyakorlattal
rendelkező fuvarszervezőt keres. Idegen nyelv ismerete
előny! Önéletrajz a tamas@kopitrans.eu email címre várjuk.
• Németjuhász kölyökkutyák eladók. Tel.: 0908 842 952. Predám šteniatká nemeckého ovčiaka. Tel.: 0908 842 952.

PRIJMEME do TTP
- Účtovníčku (znalosť podvojného účtovníctva, personalistika, prax min. 2
roky)
- Špeditéra (znalosť MJ,
AJ alebo NJ)
Životopisy čakáme na mobaxsro@gmail.com emailovú adresu.

Anyagi
gondjai
vannak?
Nem tudja,
hogyan
tovább?
Hívjon –
mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás
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.
• 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, garázszsal Ógyallán. Tel.: 0915 741
789, 0904 578 648.
• Gyorskölcsön dolgozóknak és
vállalkozóknak. Tel.: 0917 637 302.
• Lakások és házak teljes átépítése, fürdőszobák. Festés, víz
és villany szerelése. Tel.: 0905
671 731, 0905 295 528.
• Ipari telek eladó Dél-Komáromban 3621 m2, víz, villany,
gáz. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0905 313 871.

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

Moravcsík Évának.
Fotó: Böröczky József
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Schwertner Dominic
Komárom
(3000/47)
Amatőr/proﬁ modellek jelentkezését várjuk (6-tól
50 évig) katalógus-, magazin-,
naptárfotózásokra, szépségversenyekre,
divatbemutatókra, reklámﬁlm szerepekre.
Jelentkezés:
www.mondecaste.hu oldalon!
Plasztablakok és ajtók szerelése és szervizelése. Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.
• Prijmem kuchára, čašníka. Ludanice ubytovanie zabezpečené. Tel.: 0907 491 542.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna. Tel.: 0915 664
048.
• Eladó földszinti szoba-konyhás
lakás, 16.000 €. Tel.: 0915 383
951.

Elektro TV szerviz,
Lami Gábor (Bátorkeszi).
Tel.: 0905 239 403. TV,
LCD, Plazma-készülékek
gyors és megbízható javítását vállalom.
Záložňa Unicorn, Komárno,
Palatínová 34. Najstaršia a
najspoľahlivejšia záložňa v
Komárne. Preberáme zlato,
starožitnosti, elektroniku,
mob. telefón, stálym klientom poskytujeme 10 %
zľavu. 0905 528 522.
Starožitnosti
Unicorn Régiségek,
Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup,
eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu.
Kérésre címre megyünk.
Tel.: 0905 528 522.

Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvorené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

Domonkos Zoé
Bátorkeszi
(3550/51)

Kovács ákos
Gúta
(3750/51)

ÚJSZÜLöTTEK:
Schwertner Dominic (Komárom); Kovács Ákos (Gúta);
Horváth Emma (Komárom); Domonkos Zoé (Bátorkeszi);
Ráková Laura (Párkány); Hajdú Tamara Nela (Érsekújvár)
ELHUNyTAK:
Vörös Ede (53) Csallóközaranyos; Steiner István (70) Komárom; Balogh Vincent (88) Komárom; Hervayová Gizela
(65) Ógyalla; Balogh Áprád (56) Komárom; Šrámek Ladislav (55) Komárom; Bohušová Helena (83) Szentpéter;
Rigla Lotár (54) Komárom
HáZASSáGOT KöTöTTEK:
Molnár Rácz Imrich (Vágfüzes) és Varga Éva (Ekel)

Fektesse be pénzét nálunk.Garantált 6,5% kamat
évente.Tel.:0907 235 125
FELVESZÜNK
Állandó munkaviszonyba
nemzetközi fuvarozásra
- Sofőrt B kategóriás jogosítvánnyal 3,5 t-ig
- Sofőrt C, E kategóriás
jogosítvánnyal 24 t-ra
Az életrajzokat a
mobaxsro@gmail.com
e-mail címre, vagy a MOBAX s.r.o., Pohraničná
1/5, 945 01 Komárno postacímre várjuk.
• Kőművesmunkát, csempézést
vállalok. Tel.: 0944 367 318.
• 1-éves törzskönyvezett drótszőrű magyar vizsla kan kutyát
ajándékozok. Tel.: 0908 842
952.
• Sürgősen pénzre van szüksége? Ajánlataink közül keressük meg Önnek a legmegfelelőbbet. Azonnali hitelelbírálás.
Hívjon vagy fáradjon be irodánkba. Cím: Župná 14 Komárom (Allianz épületében), 1. em.
210-es ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• Paton 3-szobás ház 20-áras
telken eladó, 217-es házszám.
Tel.: 035/7700 825.

Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580.
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.

Otthonról
végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejobog@gmail.com email címen.
• Építkezési munkákhoz várom
szakemberek, munkacsoportok
jelentkezését, gipszkartonozás,
hőszigetelés. Felújítási munkák,
csempézés. Tel.: 0918 585 846.
• Idősek vagy gyermekek gondozását vállalom. Tel.: 0907 487
695.
• Mladý dynamický kolektív
hľadá telefonistky do coolcentra.
Pracovný čas od 8:30 do 15:30
hod. Ponúkaný plat: 500 eur +
provízia. Kontaktná osoba: pani
Mészárosová +421948 961 911,
info@ﬁrmdatabaze.sk. Naša
ﬁrma sa zaoberá najmä reklamnou činnosťou v oblasti služieb.
• Eladó 300 literes fagyasztó 1éves. Tel.: 0915 364 791.,
• Eladók hízók élve 1,8 €, hasítva
2,2 €/kg. Tel.: 0908 133 315.
• Kőművesmunkát, csempézést
vállalok. Tel.: 0917 191 880.

Akkreditált ápolói tanfolyam indul Komáromban,
Ógyallán február 11-én,
Dunaszerdahelyen február 18-án. 0911 395 737.
www.prosocia.sk, emese.
baranyai@prosocia.sk.
Akció 190 euró!

Sok boldogságot kíván:
párod Jani, Domcsi és Szabika,
és minden kedves ismerősöd.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed csillogása vetekszik a Nappal,
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged!“
Január 30-án ünnepli
1. születésnapját

Varga Lilike
(Szeged-Csicsó).
Sok szeretettel köszöntik őt: anya
és apa, mama és Roman Csicsóról, mama és Kristóf Gyomáról,
Zsuzsa és Zsolti Esztergomból.

Január 29-én ünnepli
5. születésnapját

Meszlényi Rozi.
Nagyon sok boldogságot
kíván
az Eperjesi család.

• Predám novinový stánok na ul.
Budovateľskej. Tel.: 0903 124
552.
• Eladó új 14-es téligumi felnistől
Škodára 105-120. Tel.: 0917 061
930.
• Eladó Clio Renault 1500 cm3,
DCi, gy.év.: 2002, garázsolt, jó
állapot, KN. Tel.: 0908 442 691.
• Eladó új kiságy és alig használt
babakocsi több komb. Tel.: 0918
632 099.
• Eladó 1-szobás lakás felújítva
a VII-es lakótelepen. Tel.: 0949
589 086.
• Kiadó üres, de berendezhető
2-szobás lakás a Vasútnál, KN.
Tel.: 0918 497 016.
• A gyümölcs- és zöldség-kereskedéssel foglalkozó 4Fruit,
spol. s r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába,
meghallgatás minden pénteken
9-11 óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185 810
telefonszámokon lehet hétköznapokon 8-16 óra között.

Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Posudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.
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 525 421,
www.victorytrade.sk
vagy facebook:
viktor@viktor

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

Nadácia Volkswagen otvorí
História a súčasnosť silového trojboja Požiarovosť v okrese
mikrosvet žiakom Marianum-u N
Komárno za rok 2012
rírodné vedy sa mohli vyvíjať aj vďaka
novým vynálezom, novým prístrojom.
Takýto veľkolepý vynález je aj mikroskop,
pomocou ktorého sa nám otvorí taký svet,
ktorý svojimi zmyslovými orgánmi ani vnímať nedokážeme. Je takmer neuveriteľné,
čo všetko nevidíme vlastnými očami. Zväčšením živých organizmov a predmetov sa
nám otvára celkom iné, zvláštne univerzum,
ktoré v závislosti od miery zväčšenia môže
byť veľmi rôznorodé. Túto oblasť života dávnejšie nemohli poznať. Možnosť lepšie spoznávať fascinujúce vlastnosti mikrosveta je
výsadou modernej techniky.
Takáto možnosť sa naskytla aj žiakom MARIANUM-u vďaka Nadácii Volkswagenu.
Zásluhou nadácie získala škola 4 mikroskopy a mikroskopickú kameru s USB pripojením, čo obohatí naše skromné biologické

aše mesto Komárno patrí medzi veľké
pojmy v slovníku silového trojboja, a
to najmä zásluhou Power club-u Urban
Komárno. Veď tento klub patrí medzi najlepšie domáce družstvá. Čitateľom Delty
by som chcel predstaviť nielen náš klub,
ale aj históriu a začiatky trojboja v našom
meste.

P

laboratórium. Nové mikroskopy umožňujú
nielen spoznávať svet buniek a tkanív viacerým žiakom, ale aj sledovať celej triede šikovnosť spolužiakov cez projektor. Pomocníkom vedeckého spoznávania bude aj kamera s USB mikroskopom, vďaka ktorému
bude možné vzdialené objekty priblížiť a aj
zväčšiť.
Chemické laboratórium získalo digitálnu
váhu a merač pH. Vďaka týmto moderným
prístrojom budú mať žiaci z laboratórnych
cvičení z chémie oveľa väčší zážitok.
Mgr. Klára Németh
nitriansky samosprávny kraj
Regionálne osvetové stredisko v komárne

vyhlasujú regionálne kolo 41. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
neprofesionálnej fotograﬁckej tvorby

ELÁN AUTÓSISKOLA

Uzávierka odovzdávania prác: 28. marec 2013
Zasadnutie odbornej poroty: 4. apríl 2013
spustenie virtuálnej výstavy: 12. apríl 2013
na stránke www.ros-komarno.sk

www.autoskolaelan.sk
0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

Úvod tohto článku nadväzuje na článok
„Vznik a vývoj kulturistiky v klube Slávia Komárno 1972 - 78“, ktorý bol uverejnený v októbrovom vydaní tohto týždenníka. Vtedy som sa
zhováral s Jurajom Dzimasom o začiatkoch
kulturistiky. V tom čase však klub Slávia nezastrešoval len odvetvie kulturistiky, ale aj silového trojboja. Za počiatok vzniku silového
trojboja vo vtedajšom Československu sa považuje rok 1966, keď sa osamostatnila kulturistika od vzpierania a vznikli tri smery: športová kulturistika, kondičná kulturistika a silový
trojboj. Silový trojboj však bol koncepčne rozvíjaný až od roku 1973, keď bola pri Československom zväze kulturistiky zriadená komisia silového trojboja.

AMFO 2013

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1.

"B" kategóriás képzések
és továbbképzések
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Predpoveď počasia 28. 01. 2013 - 3. 02. 2013
V pondelok 28. 1. predpokladám v našom
regióne ešte veľmi chladno, prevažne veľkú
oblačnosť a miestami slabé občasné sneženie. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota od -10 do -8 ̊C, denná teplota od -4 do
-2 ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
V utorok 29. 1. predpokladám v našom regióne pomalé oteplenie, zrána ešte chladno,
polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
-8 do -6 ̊C, denná teplota -1 do 1 ̊C. Slabý
Z vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 30. 1. predpokladám v našom regióne pokračovanie slabého oteplenia
hlavne v noci, polooblačno, zrána len s malou možnosťou slabých snehových prehánok. Nočná teplota od -4 do -2 ̊C, cez deň
od 0 do 2 ̊C. Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 31. 1. predpokladám v našom regióne teplotne podobne ako v stredu, polojasno. Nočná teplota od -4 do -2 C
̊ , cez deň

od 1 do 3 C
̊ . Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V piatok 1. 2. predpokladám v našom regióne nastúpený trend počasia, veľkú oblačnosť až zamračené a sneženie, dážď so
snehom alebo aj dážď. Množstvo vlahy do 3
mm. Nočná teplota okolo 0 C
̊ , denná teplota
od 2 do 4 C
̊ . Slabý J vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 2. 2. predpokladám v našom regióne vlhko, veľkú oblačnosť až zamračené
s občasným dažďom, prípadne aj dážď so
snehom. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná
teplota od -1 do 1 ̊C, denná teplota od 3 do
5 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 3. 2. predpokladám v našom regióne slabé ochladenie, veľkú oblačnosť až
zamračené a dážď so snehom, sneženie.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
-2 do 0 ̊C, cez deň od 0 do 2 ̊C. Slabý,
neskôr až mierny S vietor do 4 - 8 m/s.
Dr. Meteo

Združenie rodičov ZŠ Pohraničná srdečne pozýva všetky deti
a ich rodičov Na školský rodiNNý karNeval 1. februára
2013 od 16.00 do reštaurácie Fiesta. Vstup v maske a s dobrou
náladou. Vstupné dospelí 4 eur, dieťa 3 eur. Info: 0907 79 47 28.

Začiatky silového trojboja v našom meste sa
začali písať v roku 1974. V tedy farby klubu hájili dvaja členovia, Ladislav Őri a Ladislav Kollár. Práve L. Kollár, ktorý pracoval ako sústružník v miestnom Hydrostave, mal najväčšiu zásluhu na vyhotovení náčinia v klube Slávia Komárno. Na 1. neoﬁciálnych majstrovstvách Západoslovenského kraja (ďalej len
ZS kraj) v Topoľčanoch skončil Kollár na druhom mieste v kategórií do 90 kg výkonom 485
kg. V ďalšom roku (1975) sa v kategórií do 75
kg predstavil aj tréner klubu Ladislav Őri. Na
majstrovstvách ZS kraja skončil výkonom 505
kg prvý a na 1. majstrovstvách SSR výkonom
530 kg druhý. Ladislav Kollar na majstrovstvách ZS kraja skončil v kategórii do 90 kg výkonom 535 kg tretí. Na majstrovstvách ZS
kraja v roku 1976 štartoval jedine Kollár (2.
miesto do 90 kg). V kategórii do 75 kg si Ladislav Őri zopakoval druhé miesto z minulého
roka na majstrovstvách SSR (výkon 537,5 kg)

a na majstrovstvách ČSSR sa v rovnakej kategórii umiestnil na piatom mieste výkonom
530 kg (na majstrovstvách SSR v rovnakej
kategórií ako Őri pretekal aj Czimer K. z klubu
Spartak Komárno a skončil na piatom mieste).
Na 3. majstrovstvách SSR (1977) dosiahol zatiaľ najväčší úspech klubu L. Őri výkonom
582,5 kg, ktorý v kategórií do 75 kg vybojoval
titul (Czimer K. zo Spartaku skončil na 4.
mieste výkonom 485 kg). Koncom tohto roka
však Őri nahovoril bývalého zápasníka, viacnásobného dorasteneckého a juniorského
majstra SSR a ČSSR, Juraja Dzimasa, aby s
ním trénoval. Práve Dzimas v roku 1978 naplno prejavil svoj potenciál, keď vo svojej premiére na majstrovstvách SSR získal spoločne
aj s Őrim domáci titul. Dzimas v kategórii do 90
kg výkonom 610 kg a Őri v kategórii do 75 kg
výkonom 560 skončili prví. V roku 1979 L. Őri
získal v poradí už tretí titul majstra SSR (do 75
kg, výkon 580 kg). Juraj Dzimas skončil výkonom 632,5 kg (do 90 kg) druhý. Na prvých oﬁciálnych majstrovstvách ČSSR mesto Komárno malo troch zástupcov. Dvaja z nich boli
práve Őri a Dzimas, tretím bol ako športový lekár podujatia dnešný primátor MUDr. Anton
Marek. Ladislav Őri v kategórii do 75 kg skončil výkonom 590 kg štvrtý. V kategórii do 90 kg
viedli vypätý súboj o prvenstvo Dzimas a Škorpík z Baníka Orlová. Rovnaký výkon 685 kg
dosiahli obaja pretekári, ale žiaľ Dzimas bol o
100 gramov ťažší a tak podľa pravidiel silového
trojboja majstrom ČSSR sa stal český pretekár. Tento výkon znamenal aj prekonanie československého rekordu, ktorý však chceli pripísať Škorpíkovy, avšak lekár podujatia MUDr.
Marek pripomenul komisii pravidlá svetového
vzpierania a tak rekord pripísali tomu pretekárovi, ktorý ho ako prvý pokoril, a ním bol práve
Dzimas. Medzi najlepšími športovcami okresu
Komárno v tomto roku boli vyhlásení aj Dzimas s Őrim. Ešte v roku 1981 sa vo farbách
Slávie (ČSPD) predstavil František Őszi a na
majstrovstvách SSR skončil v kategórii do 67,5
kg výkonom 452,5 kg na štvrtom mieste. Ladislav Őri sa na súťažiach v tlaku na lavičke
predstavil aj za morom, kde od roku 1981 žije.
Je držiteľom rekordu štátu Kalifornia v kategórii
veteránov do 90 kg výkonom 165 kg. Dnes už
sedemdesiatnik Kollár, ktorý býva v Okánikove je taktiež v skvelej kondícii, veď v tlaku
na lavičke tlačí cez 120 kg! V tejto vekovej relácii je to obdivuhodný výkon. Ja však pevne
dúfam v tom, že aj tento článok navnadí „Laci
báčiho“, aby sa v tomto roku 2013 vrátil opäť
po neuveriteľných 37 rokoch späť na súťažné
pódiá. Pre klub PCU Komárno by to bola
pocta.
Pokračovanie v budúcom čísle

a území okresu Komárno v roku 2012 vzniklo 233 požiarov. Týmito požiarmi vznikli priame škody vo výške
475.700,- eur, jedna osoba bola zranená. Zásahom hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Komárno boli uchránené hodnoty vo výške 1.574.000,- eur. V porovnaní s rokom 2011 bolo o 36 požiarov viac, priama škoda bola o 215.950,- eur vyššia. Pri
porovnaní počtu požiarov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva najviac požiarov vzniklo v odvetví poľnohospodárstva, v bytovom hospodárstve a ostatné verejné
a sociálne služby. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov
v roku 2012 bolo spaľovanie odpadov a odpadkov (mimo
skládok) , úmyselné zapálenie neznámou osobou a zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov. Najväčší
počet až 121 požiarov vzniklo vypaľovaním suchých porastov a trávy. K najvyššej škode došlo pri požiari budovy
pre skladovanie člnov a jácht v Komárne s priamou výškou
škody 410.000,- eur.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Komárno

N

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
8

UNIFIX

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

vörös Attila

Palatínova 1, Komárno

geodet - földmérő

VEľKý VýBER nepálskych

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

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
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Viac o šachu na www.chess.sk

HORMI

28. januára 2013.

Riešenie:
1. Db3+ (Biela dáma postupuje šachuje kráľa
z poľa B3 a pripravuje sa na matový záver.) Ka8
(Čierny kráľ musí hľadať jedinú ústupovú cestu,
ktorá vedie na pole A8.)
2. Db7≠ (Biela dáma krytá strelcom z poľa A6
dáva čiernemu kráľovi mat na políčku B7.)

1

1

DELTA

SZÓRAKOZÁS

Programajánló

A Legjobb síparkok Szlovákiában

ÉSZAK-KOMáROM:
Zichy palota: A Helios Fotóklub 36. tagsági kiállítása.
A kiállítás megtekinthető 9.00 és 16.00 között március
26-ig.
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 31ig tekinthető meg.
Csemadok galéria:
Pótszilveszter - Lengyel karikaturisták kiállítása január végéig tekinthető meg.
VMK:
Január 28-án „A pulzáló mágnesterápia szerepe a
rehabilitációban“ - Varga László Zoltán, belépődíj:
1,50 €. Február 4-én A „gyertyamágia“- Helena Šáliová. Belépődíj: 1,50 €.

• •

Sípályák hossza: 14 km
4 km
8 km
2 km
Liftek száma: 11

Tátraszéplak

•• •

2
9
1 nap 21 euró

Tátraszéplak (Tatranská Lomnica) a legmagasabban fekvő
síterep Szlovákiában. Legmagasabb pontja 2190 méteren
van, innen lehet síelni egészen 900 méterig, tehát a
szintkülönbség is jelentős.

Sípályák hossza: 10.7 km
4.8 km
3.9 km
2 km
Liftek száma: 7

•

•

2
2
1 nap 28 euró

•

3

Rózsahegy

Chopok észak és dél

A Kubinská Hola sícentrum
Alsókubin
(Dolný Kubín) városától
6 km-re található, az árvai-Magura Mincol nevű hegycsúcsa alatt. A
sícentrum Szlovákia
egyik legjobb sítúra és
freeride terepe, a fenyőfák közötti mélyhósízést kedvelők paradicsoma. A pályáról szinte bárhol le lehet térni,
és a mély hóban, a fenyők között folytatni a
lesiklást.

Sípályák hossza: 45 km
15 km
22 km
8 km
Liftek száma: 26

•

•

• • •

•

1
3
7
15
1 nap 33 euró
Jasná Szlovákia legnagyobb öszszefüggő pályarendszerével rendelkező, 5 csillagosra értékelt síközpontja, ahol egy évben 150 napig is tarthat a hó. Nevét a ragyogó
napsütésről (jasná = világos) kapta.
A síterep az Alacsony-Tátra központi részén fekszik, Liptószentmiklóstól (Liptovský Mikuláš) 15 kilométerre déli irányban.

Humor

Mindig húzd fel az ablakod!

Sípályák hossza: 11 km
2 km
7 km
2 km
Liftek száma: 10
1
1
8
1 nap 24,50 euró
Rózsahegyen (Ružomberok) találjuk Szlovákia egyik
leghosszabb erdei lesiklópályáját, amely majdnem
négy kilométer hosszú,
azonban ha a hegycsúcsról
kezdjük meg a lesiklást, öt
kilométer hosszan is csúszhatunk lefelé megszakítás
nélkül.

☺ ☺ ☺
Miért nem eszik reggel banánt a rendőr?
- ???
- Mert a banán déligyümölcs.
☺ ☺ ☺
Két rendőr sétál a
Duna-parton. Az egyik
odaszól a másiknak:
- Te, Józsi! Ott a budai vár.
- Hadd várjon!
☺ ☺ ☺
Két jegesmedve sétál a sivatagban, az
egyik megszólal:

- Te, itt rettentően
zord tél lehet!
- Miből gondolod?
- Nem látod, hogy
mennyi homokot szórtak a jégre?
☺ ☺ ☺
A farkas bekopog a
kismalacok háza ajtaján, és ezt mondja:
- Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az
anyácskátok és tele a
tőgyem friss tejjel!
Mire a malackák:
- Hazudsz farkas! Mi
az anyut sörért küldtük!

Horoszkóp
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KOS
Hatalmas titok birtokába juthatsz,
amivel könnyen visszaélhetsz.
Alaposan gondold meg, hogy
megéri-e kifecsegned a dolgot.
BIKA
Ne akadj ki minden kis apróságon, mert az egész hetedet
bosszúsan fogod tölteni. Lazíts
egy kicsit és lépj túl az idegességen.
IKREK
Kerüld a héten a konﬂiktusokat,
mert olyan lelkiállapotban leszel,
aminek nagyon nem tesznek jót a
veszekedések.
RÁK
Bulis heted lesz, de arra azért vigyázz, hogy a kötelességeidet ne
hanyagold el.

OROSZLÁN
Ha bajod van valakivel, a furkálódás helyett válaszd az egyenes
utat! Kerek-perec mondd meg
neki a véleményedet.
SZŰZ
Hatalmas mosollyal fogadd még
a rossznak tűnő híreket is. Mindenben van valami jó; csak meg
kell találnod.
MÉRLEG
Egy kötelességből megbeszélt találkozó, amihez semmi kedved
nincsen, az egész hetedet elronthatja.
SKORPIÓ
Egy csúnya veszekedés az egész
hetedre rányomja a bélyegét. Próbálj túllépni rajta, mert sajnos
megváltoztatni már nem tudod.

NYILAS
Szép dolog a szorgalom, de azért a
kikapcsolódásról se feledkezz meg.
Nem vagy gép, egy kis pihenésre neked is szükséged van néhanapján!
BAK
Az utóbbi időben rászoktál az
édességekre. Ez persze nem baj,
de a mértékletesség legyen a vezérelved!
VÍZÖNTŐ
Most magadra maradsz, és egyedül kell levezényelned egy eseményt, és nem csak magadon,
másokon is neked kell segítened!
HALAK
Úgy érzed, túl sok szabály vesz
körül, és szabadságra lenne szükséged, hogy kreativitásodat kamatoztatni tudd.

január 28 - február 3

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HéTfő, január 

•

Kubinská Hola

Forrás: sielok.hu

DÉL-KOMáROM:
Arany 17 Rendezvényközpont, Arany János u.
17.:
Január 29., 17.00 Múzeumbarát Kör: Antarktisz. Dr.
Nagy Balázs geográfus, egyetemi oktató előadása
az Antarktiszról, személyes élmények alapján.
Klapka György Múzeum, Kelemen László u. 22.:
Február 3-ig A Komáromi Tűzrendőrség Története.
Sportcsarnok: Február közepétől indult a Színház-szerda elnevezésű tavaszi színházi bérletsorozat.
Előadások: 2013. február 13. (szerda) 19.00 - A
zene az kell – Valentin napi musicalműsor Miller Zoltánnal és Mahó Andreával
2013. március 13. (szerda) 19.00 - Örkény István:
Tóték (tragikomédia) - A Győri Nemzeti Színház
előadása a „Győr házhoz jön” sorozat keretében
2013. május 15. (szerda) 19.00 - Dan Goggin: Apácák (musical-komédia) - A Győri Nemzeti Színház
előadása a „Győr házhoz jön” sorozat keretében.
Bérlet ára: 5.000 Ft. Kedvezményes bérlet ára:
4.000 Ft (pedagógusoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak).
Szólójegyek ára: elővételben az előadás napjáig:
1.950 Ft, kedvezményes jegy elővételben: 1.500 Ft
(pedagógusoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak), előadás napján: 2.250 Ft. Bérletek az első előadásig
válthatók január 21-től a Közösségi házban (Komárom, Jedlik Á. u. 8.). Jegyek kaphatók: Komárom
Városi Sportcsarnok, Jókai Mozi, Közösségi ház,
Tourinform Iroda, és a www.ticketportal.hu internetes oldalon.

Veľká Rača dinamikusan fejlődő síterep és egyben az ország egyik legjeSípályák hossza: 12.6 km
lentősebb turisztikai központja Észak5 km
6.1 km
1.5 km nyugat-Szlovákiában, a lengyel határ
Liftek száma: 6
közelében. A síközpont három ülőszékes felvonójával büszkélkedhet. A
3
3
korszerű ülőlifteken kívül 3 tányéros
1 nap 27 euró
felvonó szolgálja a síelőket. A síközpont minősítése 5 csillagos.

Veľká Rača

TVműsor
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 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Fejjel a fajnak 14.30
Ízőrzők. Kisnána 15.05 Rex felügyelő 15.55 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 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 22.45 KorTárs 23.15 Aranymetszés
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kalandok, 16. 1 4.00 Sarah
Jane kalandjai 14.25 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.35 Krist
ályküldetés 15.50 Hogyan működik 16.15 Szaladin 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
21.00 Az aranyborjú. 22.30 Gettómilliomos.
DUNA
6.00 Kárpát expressz 6.35 Heti Hírmondó 7.05 Hagyaték 7.35 Angyali
érintés 8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00
Isten kezében 10.30 Új nemzedék 11.00 Klubszoba (ism.) 12.05 Híradó
12.20 Öregberény, 12. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Mesélő cégtáblák
A Zsolnay 15.30 Híres zeneszerzők nyomában. Puccini 16.30 Térkép
17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali
érintés 19.55 A 78-as körzet 20.30 Hírek, sport 20.45 „Ott a messzi
Donnál...” 21.35 Idegen ég alatt Kényszermunkások nyomában az
Urálban 22.05 Kultikon 22.25 Sportaréna 22.55 Szeged hangjai
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
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 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30 NCIS
VII. 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 Különleges ügyosztály – Párizs
7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Fókusz plusz 13.20 Fókusz 14.00
Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú
árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok
közt 21.30 Csont nélkül 22.30 A főnök 23.35 A hatalom hálójában
STORY TV
11.25 Született feleségek I., 5. 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Mézeshetek Marokkóban 14.55 Hetedik mennyország 17.00
Poirotnovellák. 24 feketerigó 18.00 Dallas 19.00 Columbo: Fekete
etűd 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 56. 22.00 NCIS III., 19.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 2012 – Végzetes robbanás. Am.
katasztrófafl m 17.00 Daredevil, a fenegyerek 19.00 Marhakonzervakció. Fr. akcióvígjáték 21.00 A megmentő 22.35 Trespass

VIASAT
6.15 Tuti gimi 7.05 Gyilkos sorok 9.05 Monk 9.55 Reneszánsz szerelem 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00
Szívek szállodája 14.55 Monk 109. 15.50 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25 Amerikai mesterszakács
19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 Jennifer 8. 23.50 CSI: A helyszínelők

STV :1
7.15 Hírek 8.15 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Konyhatitkaim 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.10
Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo
17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Szerelem a
fjordoknál: Nők tengere 21.40 A hegyi doktor 22.25 Árulkodó nyomok 23.20 Doktor Quinn

STV :2
8.55 Elfelejtett transzportok 10.20 Szemtől szemben 10.50 Fókusz
11.25 Új út keresése 11.50 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.05 Művészet 2012 13.35 Família 14.30 Lefújva 15.00 Sportvisszhang 15.35
FIFA-magazin 16.05 Nemzetiségi magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Mese 18.40 A szlovákiai elit galériája. Jozef Lupták 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50
Időjárás 20.00 Kassa – Európa kulturális fővárosa 2013 21.30 Hírek
21.55 Sporthírek 22.05 Euromozi. Rossz nevelés. Sp. film
MARKÍZA
8.25 Forr a bor 9.25 Rex felügyelő 11.10 Transformers: Bukottak
bosszúja 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Alf I., 9. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 Feleségcsere 21.40 Még egy
esély az életre 22.40 Ketten a csőd szélén 23.10 Hírek 23.35 Doktor
House
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Arctic Blast – 15.50 Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Időjárás
20.30 Panelházi történetek. 21.30 Bučekék – Nap, széna, falu 23.00
Expertek 23.30 Tiszta vér.

kEDD, január 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó, sporthrek 12.25 Srpski ekran 13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33 14.30 Fejjel a fajnak 14.35 Ízőrzők. Szentgál
15.10 Rex felügyelő 16.00 Acu hercegnő 16.45 Heartland 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni kell, ennyi az egész 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Camelot
22.00 Az ESTE 22.30 Luther 23.30 Híradó 23.40 Acu hercegnő
M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan,
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.25 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Kristályküldetés 15.45 Hogyan működik? 16.15 Szaladin 16.40 Sandokan 17.05 Zöld
Föld 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18.00
Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey
21.00 Beugró 21.55 Pénzhamisítók 23.30 Kortárs 23.55 Aranymetszés

Védd magad! • 21.05 • DUNA TV
Sidney Lumet ﬁlmszatírája az amerikai
bíróság történetének leghosszabb mafﬁaperéről szól, amelynek érdekessége
az, hogy a vádlott, Jackie DiNorscio (Vin
Diesel) ügyvéd nélkül védte saját magát.

DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.30 Fejezetek
Magyarország közlekedéstörténetéből 10.10 Századfordító magyarok 11.00 Made in Taiwan 12.00 Híradó 12.20 Öregberény, 13. 13.00
Kívánságkosár 15.00 A Duna – Utazás ínyenceknek Budapest 15.35 A
madármentő pusztadoktor 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Mire megvénülünk 20.50 Hírek, sport 21.05 Védd magad! 23.05 Kultikon
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
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
19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban
21.30 Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk?

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Gasztrotúra 13.20 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20
Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód.
Kvízműsor 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle 22.30 A
Grace Klinika 23.30 XXI. század
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ12.55 Álomhajó
14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. Lakás a harmadikon 18.00 Dallas 19.00 Columbo 21.00 NCIS 23.00 Párizsi helyszínelők
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 Metró 17.30 Thor, a legyőzhetetlen. A 19.15 Gyilkos cápa vs. óriáskrokodil. 21.00 Tökéletes katona 3.
22.50 Riválisok 4.
VIASAT
9.15 Monk 10.10 Szívek szállodája 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.55 Monk 15.50 Shark 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25 Amerikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10
Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.20
Nikita 23.10 CSI: A helyszínelők
STV :1
9.20 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem
12.10 Nők klubja 13.30 Építs házat, ültess fát! 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.10 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40
Doktor House 22.20 Esküdt ellenségek 23.05 Árulkodó nyomok
STV :2
9.25 FIFA-magazin 9.55 A Szlovák Paradicsom 10.45 Nemzetiségi magazin 11.15 Fókusz 11.50 A halak élete12.15 Élő körkép 12.55 Táncminiatűrök 13.30 A négy gazember 14.50 Arcélek 15.30 Egyházi magazin
16.00 Ruszin nemzetiségi magazin 16.25 Az élet értelme 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese 18.40 Japán
mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A faüzérek nyomában 20.55 A tudomány spektruma 21.30 Hírek 22.05 Gyógyászat
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.30 Rex felügyelő 11.20 A férjem
kettős élete 13.00 Ismeretlen áldozatok. 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 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A Sekera család 21.40 A célszemély 22.40 Éjszakai híradó
JOJ
5.55 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 A klinika 15.50
Kockáztass egymilliót! 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.30 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt
22.30 A bűntény 23.30 Dr. Csont

SzErDa, január 0

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Ízek, teák,
kertek 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők. Rácalmás 15.05 Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.30
Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad
a torkán! 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.
21.00 A Kennedy család 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból 23.25 Híradó 23.35 Acu hercegnő
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15
Sandokan 12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland 14.00
Sarah Jane kalandjai 14.25 Amika 14.50 H2O: Egy vízcsepp elég
15.20 Kristályküldetés 15.45 Hogyan működik? 16.10 Szaladin 16.40
Sandokan 17.05 Zöld Föld 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo, a repülő
kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó
20.35 Melissa és Joey 21.00 Tálentum 21.35 Szerelmes földrajz
22.05 Takva – Az istenfélő Muharrem Török film
DUNA
7.35 Angyali érintés 9.05 Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.25 Hegyaljai újrakezdés 11.10 Utak az éjféli nap alatt 12.20 Öregberény
13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna – Utazás ínyenceknek 15.30 Vidékességek 16.00 GMO - A genetikai módosítás a tévhitek árnyékában... 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd
19.05 Angyali érintés 19.55 Eszmélet – Epizódok József Attila életéből 20.45 Hírek, sport 21.00 Esték Krzysztof Zanussival 21.05 Illumináció 22.30 Kultikon 22.50 Varsói gondolatok. Bekezdések
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 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
19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó
7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Trendmánia
13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.30 Házon kívül
23.05 Reflektor
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Mézeshetek Las Vegasban. Ném. sor. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák
18.00 Dallas 19.00 Columbo: Vihar egy pohár borban. 21.00 NCIS III.,
20. 22.00 A hidegsebész 23.00 Dolmen – Rejtelmek szigete
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 25 millió fontos váltságdíj. Ang.
kalandfilm 17.25 Deep Impact 2. 19.15 Hydra, a sziget szörnye. Am.
akciófilm 21.00 Képlet. Am.–ang.– ausztrál sci-fi film
VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 9.25 Monk 10.20 June vidám élete 12.05 A dadus
13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szállodája
14.55 Monk 15.50 Shark 17.35 CSI: A helyszínelők 18.25 Amerikai
mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Sherlock 23.10 CSI: A helyszínelők

STV :1
7.15 Híradó, sport 8.10 Időjárás 8.15 Galileo 8.55 Párharc 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 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 Sporthírek 20.10 Sherlock 21.40 A bűntények ideje 23.10 Árulkodó nyomok

STV :2
9.00 Zavaros víz 10.15 Ruszin nemzetiségi magazin 10.40 Fókusz
11.40 Élő körkép 12.15 Folklórműsor 12.50 Az út 13.20 Gyógyászat
14.15 Vyšné Hágy 14.25 A faüzérek nyomában 15.30 Szlovákok a
nagyvilágban 2012 16.00 Magyar magazin 16.40 A Liptó fotósa16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.45 Mese 17.55 Good Angels KE– Fenerbahce Sports Club női kosárlabda Euroligamérkőzés
19.45 Hírek magyar nyelven 20.00 A Szlovák Televízió történetéből
21.00 Érzékeny témák 21.30 Hírek 22.05 Mulandó dicsőség
Csehszlov. film 23.10 Rendőrségi magazin
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.30 Rex felügyelő 11.20 A csalás
éneke 13.00 Ismeretlen áldozatok. 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 20.20 Marie, a kurtizán 23.05 Dallas 23.55 Éjszakai hírek
JOJ
6.05 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00
Az új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 15.50 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 Dr. Csont 22.30 Castle 23.30 A bűntett

CSüTörTök, január 1

PéNTEk, február 1

SzOmbaT, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Slovenski utrinki
12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy család 3. 14.10 Öveges 33,
20/12. 14.25 Ízőrzők. Görgeteg 15.00 Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő 19. 16.35 Heartland 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40
Észak és Dél I–II. 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
FÁBRY 21.35 Munkaügyek – IrReality Show, 40. 22.05 Az ESTE 22.40
Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolás öt kontinensen 23.40 Híradó
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15
Sandokan 12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland, 19. 14.00
Sarah Jane kalandjai14.25 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20
Kristályküldetés 15.45 Hogyan működik? 16.10 Szaladin 16.40 Sandokan 17.05 Zöld Föld 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo, a repülő
kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 41. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00
Cseh Tamás film 22.25 Caterina és a lányok
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd (ism.) 9.30 Zebra
9.50 Krisztus vándorai 7/1. 10.25 Magyar történelmi arcképcsarnok.
I. Apafi Mihály 10.40 Mesélő cégtáblák 11.10 Kerekek és lépések 12.05
Híradó 12.20 Öregberény, 15. 13.00 Kívánságkosár 15.00 La Paloma
– vágyakozó világunk. Svájci ism.terj. film 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali
érintés 19.55 Angyalbőrben 5. 20.50 Hírek, sport 21.00 Prima primavera Ang.–bolgár–holl.– magy. film 22.30 Kultikon

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők. Nikla 15.00 Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő 16.40 Heartland 17.25 Jövő-időben 17.30
Híradó 17.35 Észak és Dél I–II. 18.30 Banán, pumpa, kurbli. A L art pour
L art Társulat műsora 19.30 Híradó este 20.00 Sport 20.15 Az elvarázsolt dollár 21.45 Az ESTE 22.20 A tizenhetes számú ház
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Ókori kaland, 20. 14.00 Sarah
Jane kalandjai 14.25 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Kristályküldetés 15.50 Hogyan működik? 16.15 Szaladin 16.40 Sandokan
17.05 Zöld Föld 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 18.35
Mesebolt 20.00 Híradó 20.30 Melissa és Joey 21.00 Kincsestár –
Máté Péter 22.35 Az elvarázsolt dollár
DUNA
6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Slovenski utrinki 7.05 AlpokDuna-Adria 7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.35 Szerelmes földrajz
9.20 Közbeszéd 9.50 Erdélyi történetek 11.00 Angyalbőrben 12.00
Híradó 12.10 Vers 12.20 Öregberény, 16. 13.00 Kívánságkosár 15.00
A világ metrói Párizs 15.55 Zodiákus. Bak 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55
Csillagjegyek 20.45 Hírek, sport 21.00 Egy tiszta nő, 4/2. 21.55 Kultikon 22.10 Mombasába, retúrjegy nélkül Finn film

M1
6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 A mi erdőnk 9.30
Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti
nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.40 Tört énetek a nagyvilágból 13.10 Szerelmes biciklisták. Magy. film 14.55 Az utolsó előtti út
15.50 A Csendes-óceán 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 A
Dal 2013, 1. elődöntő 21.50 Fuss, dagi, fuss! 23.30 Medúzák.
M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 A császár új ruhája 13.00 H2O: Egy vízcsepp elég 13.25 H2O: Egy vízcsepp elég
15.10 Táncakadémia 15.35 Csajok a zŰrből 16.05 Veszélyezetett állatok 16.30 Geronimo Stilton 16.55 Zöld Föld 17.00 Szafari 17.30
Süsü, a sárkány. 18.00 Nils Holgersson csodálatos utázasa a vadludakkal. 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sport
20.30 Rocca parancsnok 21.25 Ki Mit Tud? 1977 22.40 „Harangok
zúgnak bennem“ 23.35 A jövő szökevénye Csoóri Sándor
DUNA
7.05 Varjú Vencel mesevára. 7.35 Századfordító magyarok 8.25 Élő
egyház 8.55 Isten kezében 9.20 Kerekek és lépések. 10.10 Zodiákus.
Halak 10.40 Székely kapu 11.10 Együtt a család. 12.00 Híradó 12.10
Ízőrzők. 12.45 Balkezes pisztolyhős. 14.25 Táncvarázs Showtánc-vb
15.15 Hagyaték 15.45 Önök kérték 16.40 Elcserélt ember 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy volt?! 19.30 Futótűz. 20.20 Doktor Parnassus
és a képzelet birodalma. 22.20 Sport 22.30 Napok, évek, századok
23.25 MÜPART. Jazz

Príma primavéra • 21.00 • DUNA

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 49. 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
19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek, 20. 21.00 Jóbanrosszban 21.30 Felkoppintva 23.55 Update konyha

6.25 TV2-matiné 10.10 Astro-Világ 11.15 Babavilág 11.45 Tequila és
Bonettilegújabb kaladjai. 12.45 Psych – Dilis detektívek. 13.45 AutóGuru 14.15 Monk 15.15 Célkeresztben 16.15 Kettős ügynök 17.15
Frizbi Hajdú Péterrel 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 20.00 Titkok
könyvtára 3. 21.50 Dirty Dancing 2. 23.40 A bűn csapdájában.

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show
12.40 Autómánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.25 A zöld íjász
1–2.
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Mézeshetek Burmában
14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák. A hihetetlen rablás 18.00 Dallas 19.00 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre.
Am. krimi 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison, 53. 0.00
Katonafeleségek I., 16.

Gondoltál már arra, mit csinálhatnak az állatkerti állatok éjszaka? Nos, a New York-i állatkert lakói biztos nem a ketreceikben ücsörögnek. Amint az
utolsó gondozó is hazamegy...

Gábort (Lukáts Andor) - a középkorú,
ám gyermeki ártatlansággal élő "kisﬁát" - anyu kétségbeesetten készíti
fel az életre. Mikor az asszony egy
bankrablás során véletlenül meghal,
Gábor magára marad.

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 48. 13.00 Doki
14.00 Tények – délután 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi
kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok, 30. 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóbanrosszban 21.30 Golyóálló 23.10 Grimm
7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington
Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Havazin 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 Gyilkos cápa – Rémálom a mocsárban
STORY TV
11.25 Született feleségek I., 8. 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Mézeshetek Új-Zélandon. 14.55 Hetedik mennyország, 51-52.
17.00 Poirot-novellák. Tengernyi gond, 7. 18.00 Dallas 19.00 Columbo:
Egy falatka sajt 21.00 Miss Daisy sofőrje 23.00 Kémvadászok, 21.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok VIII., 6. 15.25 Képlet. Am.–ang.– ausztrál
sci-fi film 17.40 Titanic 2. 19.20 Mimai végveszélyben 21.00 Rés a pajzson. Am. akciófilm 23.05 Tökéletes katona 3.
VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 9.05 Monk – Flúgos nyomozó 9.55 Tíz elveszett
év 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00
Szívek szállodája 14.55 Monk 15.50 Shark – Törvényszéki ragadozó
17.35 CSI: Miami helyszínelők18.25 Amerikai mesterszakács19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Kettős ügynök 22.20 Nikita 23.10 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.15 Híradó 8.15 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Életöröm. Vladimír Dzurilla 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Lázadók országa –
Új világ 22.00 Borgiák 22.50 Árulkodó nyomok

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Éjszaka az archívumban 10.05 Magyar
magazin 10.30 Fókusz11.10 Átléptem a határt 12.00 Élő körkép 12.35
Folklórműsor 13.15 Jozef Mistrík nyelvész portréja 13.55 Rendőrségi
magazin 14.20 A Szlovák Televízió története 15.35 Idősebbek klubja
16.00 Romamagazin 16.25 Mesterségek 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 19.50 Időjárás 20.00 A Naprendszer
csodái 20.50 A tudomány pektruma 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.30 Rex felügyelő 10.30 Arkangyal 13.00 Dallas.
13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Alf I. 12. 16.05 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A bébiszitter. Kezelhetetlen gyerek a családban 21.20 Az elrabolt gyermek.
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont 15.50 Kockáztass! 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

Vadkaland • 16.50 • RTL KLUB

A zöld íjász • 21.25 • RTL KLUB
A milliárdos playboyt, Oliver Queent
mindenki halottnak hitte, miután apjával öt éve hajótörést szenvedett a
Csendes-óceánon. Hazatérése
egész Amerikát felkavarja.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 Világgá mentem. Am. vígjáték
17.00 Szfi nx. Am. kalandfilm 19.15 A szökés – Eddie Macon futása.
21.00 Az ördög kriptája 22.40 Nikita. Fr.–ol. akció- film
VIASAT
6.55 Gyilkos sorok 8.50 Monk 9.50 Acélmagnóliák 12.05 A dadus 13.05
Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szállodája 14.55 Monk
15.50 Shark 17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 Amerikai mesterszakács 19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Érzéki csalódás 23.10 CSI: Miami helyszínelők

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25 ASZTRO-show 11.20 XXI.
század 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia 13.05 Pick Szeged–
FTCPLER Budapest NBI-es férfi kézilabda-mérkőzés 14.50 A zöld
íjász 16.50 Vadkaland 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 XIII
– Az összeesküvés. 23.25 Apró titkok
STORY TV
8.00 Maigret 10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ
14.30 Túrakommandó 15.00 Álomhajó 17.00 Miss Fisher rejtélyes
esetei 18.00 Elátkozott Ella. 20.00 Miss Marple: Gyilkosság meghirdetve. 22.00 TV játék.
13.00 Most kapd el, Jack! 15.00 Miért éppen Minnesota? 16.45 Képlet. 19.00 Eragon. 21.00 Kegyenc fegyenc. 23.05 Zűrangyalok.
VIASAT
7.20 Divatdiktátorok modelljei. 8.15 Amerikai mesterszakács. 9.10 Tíz
elveszett év 11.15 Őrjítő szenvedélyek 12.25 Szívek szállodája II. 14.10
Két pasi – megy egy kicsi 15.05 Az újonc 17.05 Álom.net 19.05 Papák
a partvonalon. 21.00 Hat hét rettegés 22.55 Jade.
STV :1
5.50 A világ képekben 6.15 Hírek, sport 7.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.05 Fidlibum 8.35 Mediterrán mesék. 9.05 Táncakadémia
10.05 Poplegendák Marie Rottrová 12.05 Senki sem tökéletes 13.10
Autószalon 14.05 Lázadók országa – Új világ 15.50 Hit és remény
17.20 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.10 Berlin 36. 22.50 Sport 23.00 Margó királyné

STV :1
7.25 Híradó, sporthírek 8.25 Galileo 9.00 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.15 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos
szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák
STV :2
Marie Rottrová 22.10 Egy gazember halála
8.55 Kontinensek át Ázsia 9.50 Érzékeny témák 10.15 Hallássérültek
tévéklubja 10.40 Speciális integráció 12.05 Tizenkettő után öt percSTV :2
9.05 A Naprendszer csodái 9.55 A tudomány spektruma 10.25 Ro- cel. 13.05 Egy muzsikus család. 13.35 A nagybácsi álma 15.15 Kapura
mamagazin 10.50 Fókusz 11.30 A természet közelről 12.00 Élő kör- 15.55 Farmergazdaságok 16.20 Tesztmagazin 16.35 Idősebbek
kép 12.40 Kulturális körkép 12.35 Ej, huszárok! Folkórműsor 13.00 klubja 17.05 A tavasz tizenhét pillanata 18.00 Úton II. Nairobi 18.30
Anya tudja a legjobban 13.30 Lámpa alatt 15.30 Trezor 16.05 Szem- Esti mese 18.40 Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó
től szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 A kommunizmus letűnt világa. A szo18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.40 Kalinovo 19.00 Híradó 19.40 Hírek cializmus egy családban 20.50 Őrangyalok 21.20 Elfelejtett pillanamagyarul 20.00 Kontinensek át Ázsia. Dok.film 20.50 Família. 21.20 tok 21.45 Filmklub. A dolgok állása.
Egy nap. Dok.film 21.50 Sporthíradó 22.00 Cukorfalat Am. thriller
MARKÍZA
7.40 Kung Fu Panda 8.05 Madagaszkár pingvinei 8.25 Chatterbox
MARKÍZA
8.25 Forr a bor 9.20 Rex felügyelő11.00 Az elrabolt gyermek 12.40 A 10.00 Alf 10.20 Jim szerint a világ 11.15 Charlie és a csokigyár. 13.25
bébiszitter. Kezelhetetlen gyerek a családban 13.50 Döglött akták A dicső tizenegy 15.30 Charlie angyalai 2.: Teljes gázzal. 17.40 A Se14.40 Monk 15.35 Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Ref- kera család 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 Gnomeó
lex 17.50 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás- és Júlia 22.00 Hipervándor 23.45 A specialista
20.20 Terminátor – Megváltás. 22.45 Halálos fegyver 4.
JOJ
6.05 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.00 A bátyám egy hős Am.
JOJ
5.55 Krimihíradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 film 10.55 A világ legszigorúbb szülői. Am. valóságshow, 7. 11.55 ÁloAz új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők Talkshow 14.00 Bí- mÉpítők IV., 24. 12.50 A Geissens család I. Ném. valóságshow, 4. 13.50
rósági akták 15.00 Dr. Csont 15.50 Kockáztass egymilliót! 17.00 Hír- X-Factor – Amerika hangja 15.40 Én, a robot. Am. sci-fi thriller 18.00
adó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Fantasztikus torták, 21/10. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.30 A
Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Neveletlen hercegnő. legjobb szlovák torták. Valóságshow 22.00 Tök alsó. Am. vígjáték
23.50 A törvény gyilkosa Am. thriller
0.00 Én, a robot. Am. sci-fi thriller

vaSárNaP, február 
M1
6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40
Úton-útfélen 9.45 Tanúságtevők 10.10 Nagy magyar reformátorok 10.30 Református magazin 10.55 Baptista
ifjúsági műsor 11.05 Mai hitvallások 12.01 Hírek 12.05
Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán 13.30 TeleSport
14.04 FIFA World. 14.35 KorTárs 15.05 A koszorúslányok
bosszúja. 16.35 Maradj talpon! 18.05 Elcserélt lányok
18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.15 Retró
kabaré. 21.10 Gladiátor 23.45 MüpArt
M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00
Kajak-kalandok 12.25 Szaladin 12.50 Táncakadémia
13.15 Csajok a zŰrből 13.40 Sarah Jane kalandjai 16.00
Szaladin. 16.25 Veszélyeztetett állatok. 17.00 Geronimo Stilton 17.20 Zöld Föld 17.25 Állatkerti óvoda,
18.00 Nils Holgersson 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sport 20.35 Doc Martin 21.25
Szeretettel Hollywoodból 21.50 Zenés TV színház
23.25 Fuss, dagi, fuss!
DUNA
6.50 Hagyaték 7.20 Világ-Nézet 8.10 Isten kezében 8.40
Felelet az életnek 9.10 Száműzött magyar irodalom 9.35
Határtalanul magyar 10.05 Találkozópont. 11.00 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék 12.05 Híradó 12.15 Ízőrzők.
12.50 Házasságból elégséges. 14.20 Talpalatnyi zöld
14.45 Hazajáró 15.20 Hogy volt?! 16.20 A beszélő köntös
18.00 Híradó 18.25 Sport 18.35 Heti Hírmondó 19.05
Önök kérték 20.00 Özvegy és leánya 20.50 Az én XX. századom. 22.40 Sport 22.55 Klubszoba 23.50 A városban.
6.25 TV2-matiné. 10.05 Astro-Világ 11.10 EgészségMánia 11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint TestŐr
12.40 13-as raktár. 13.40 Zsaruvér. 14.40 Hawaii Five-0
15.40 Titkok könyvtára 17.30 Lángoló Chicago 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 Én, a nő meg plusz egy fő.
22.10 Sasszem.
7.00 Kölyökklub. 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja
12.35 Havazin 13.10 Míg a halál el nem választ 13.40
Tuti gimi 14.45 Bármicvó 16.40 Majomparádé 18.30
RTL híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Taxi 3. 21.50 Életeken
át 23.55 Portré
STORY TV
13.30 Jim szerint a világ 14.30 Jakupcsek 15.00 Álom-

hajó 17.00 A Vatikán ügynöke 18.00 Columbo 20.00
Poirot 22.00 Story gála 2013 23.00 Psycho 3.
13.25 Őfelsége Ralph király. 15.15 Eragon. 17.15 A nagy zsákmány. 19.20 A maszk fia 21.00 Crank 22.40 Halálfutam.
VIASAT
7.55 Óriási nyomozó 9.45 Topmodell leszek! 10.40
Újonc 11.10 A nagy házalakítás 12.50 Fergie és Andrew 14.40 Álom.net. 16.45 Papák a partvonalon. 18.40
Nyered, ha mered 20.00 CSI: A helyszínelők 21.50 Dilis
randi. 23.40 Jade.
STV :1
6.55 Rajzfilmek 8.30 Betyárfarsangok. 9.00 Darazsak a
kaptárban. 9.35 Horgászmagazin 10.00 Földünk felülnézetből 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00
Ügyintézés a hivatalokban 13.25 Titkok kertje. 14.20
Filmmúzeum. 16.00 Postaláda 17.00 A borászok királya
17.45 Fő, hogy szeretjük egymást 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sport 20.10 Maria José, az utolsó királyné.
23.30 Sporthíradó 23.40 Titkok kertje.

STV :2
7.30 Hétvégen 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A szlovákiai
falvak enciklopédiája. 10.00 Éjszaka az archívumban
11.00 Szülőföldem... 11.30 A két koma. 12.45 A kommunizmus letűnt világa. 14.00 Egyházi magazin 14.40
58. východnái folklórfesztivál 16.25 Őrangyalok 16.55
Família. 17.30 A kamaraénekes 18.30 Esti mese 18.40
Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó 19.40 Kulturális
körkép 20.00 Dokumentumfilmklub 21.30 Lefújva.
21.55 IV. Henrik.
MARKÍZA
7.25 Kung Fu Panda 7.50 Madagaszkár pingvinei. 8.15
Gnomeó és Júlia. 9.40 Jim szerint a világ 10.30 Charlie
angyalai 2. 12.35 Mr. Bean 13.00 Testre szabva. 13.45
Halálos nászút 15.25 Az utolsó gyémántrablás. 17.40
Feleségcsere 19.00 Híradó, Sport, Időjárás 20.20 Elrabolva 22.10 A mestergyilkos
JOJ
7.40 Cseh-szlovák tehetségkutató 10.00 Fantasztikus
torták, 10. 11.00 Hol volt, hol nem volt 12.00 A hidegsebész 13.00 A legnagyobb hódító. 15.45 A hős 93-as
járat 17.35 Bučekék – Nap, széna, falu 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Csalogány
2012. 23.40 A szörny 2.

kErESzTrEJTvéNy
SÁVSZÉLEK!

A MUZSIKA
SZÁRMAZIK
OKTATÓJA

- Azt mondja az orvos, hogy levegőváltozásra van szükségem – meséli skótné az urának.
(A folytatást lásd a rejtvényben!)

NŐI NÉV

KUTYA

NEON,
NITROGÉN

E PATAKBA
FULLADT
II.LAJOS

KÖTŐSZÓ

DALOL

Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb február 7-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előﬁzetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

... TÉSZTA
(ÉTEL)

VANÁDIUM,
FOSZFOR

NAGYON
KICSI

CSENDESÓCEÁNI
SZIGETÁLLAM

FÉLIG
ELZÁRÓ!

1
AZ EGYIK
SZOBA
A MUZSIKA
MODERN
IRÁNYZATA

SZÍNÉSZ,
RENDEZŐ
(ISTVÁN)
SKÓT
FIZIKUS
RÁNC
A RUHÁN

NEON, BÓR



HELYMEGHATÁROZÓ
ESZKÖZ
KIRÍ

FOLYÓÁROK

BOTVÉG!

URÁN,
TERBIUM
SÓ,
NÉMETÜL
NÉMÁN
LESŐ!
HUZAL
KÖZEPE!

NÉMA ZOLI!
KACAT
APRÓ
DÍSZHAL
KIEJTETT
BETŰ

FORGáCS
PÉTER
REJTVÉNyE

AMPER
ELŐTAG:
HÁROM-

BUDAPESTI
TEMETŐ
FRANCIA
ÍRÓNŐ
(GEORGE)

MAGYAR
HELYSÉG
LAKÓJA
SZICÍLAI
VULKÁN

SÜTEMÉNY

AJAKFESTÉK
ENGEDÉLY
MEGVONÁSA

HELYRAG
ESTÉLY
RÉSZE!

PARANCSOL
HATÁRRAG
ELEKTROMOSSÁ TETT
(PL.GÁZ)
LITER

HIDROGÉN
EGYEL!

MINDENNEK MEGVAN A MAGA HELYE.
Bemutatjuk a teljesen új Chevrolet Cruze Station Wagont.

KATAlóguS ár: 15 980 € I KedVezmény: 3 930 € I VéTelár: 12 050 €
A teljesen új Chevrolet Cruze Station Wagon mindent megad Önnek, amit vár, sőt még annál is többet. Több tér az Ön életstílusához, maximális
kényelem a vezetőnek és az utasoknak. Az új motoroknak és alváznak köszönhetően - amely a Túraautó Világbajnokságon (WTCC) első helyet ért el -,
nagyobb a teljesítménye, nagyobb az élmény és a kihasználhatóság.
chevrolet.sk 0800 606 607

I

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta 1798, 945 01 Komárno,
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk, www.hoffer.sk
Chevrolet Cruze Station Wagon – kombinált üzemanyag fogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km. CO2 kibocsátás: 119-170 g/km.
Csatlakozzon hozzánk
a Chevrolet Slovensko Facebook oldalán
120 000
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Kosárlabda

Aranyat érő győzelem idegenben
tóbbi két idegenbeli mérkőzésükön vereséget szenvedtek a komáromi kosarasok,
de ennek ellenére tartották vezető pozíciójukat
a Slovak Sport.TV Basket extraliga aktuális
táblázatán. Ha nem akarták nagy veszélynek
kitenni vezető helyüket, úgy a sereghajtó pályáján mindenképpen győzniük kellett. És
győztek. Sőt, a forduló többi eredménye is
kedvezően alakult komáromi szemszögből, hiszen a nagyon nyomuló nyitraiak vereséget
szenvedtek a komáromi csapatot is legyőző
besztercebányaiak otthonában. Így jelenleg
csak a nagy rivális lévaiak jelentenek közvetlen veszélyt az alapszakaszban. Hogy meddig,
az a következő fordulókban fog kiderülni.

U

Kosárlabda

Handlová – MBK Rieker 82:91 (18:25, 23:24,
19:20, 22:22)
Pontszerzők: Crimmins 26, Vido 22 – Thompson 21, Šoška 16, Lowe 13, Stevens 11, Bílik 10,
Simpson 9, Kratochvíl 7, Kozlík 4.
A komáromi csapatban már pályára lépett a
Körmendről Komáromba igazolt amerikai Vincent
Simpson is, aki első mérkőzésén 21 percet töltött
a pályán és kilenc ponttal járult hozzá a későbbi sikerhez. A hazaiak két oknál fogva is nagyon idegesen kezdték a találkozót. Egyrészt, a sereghajtó szerepe nem igazán fekszik ennek a már
megannyi sikert elérő csapatnak, másrészt, éppen
a bajnokság listavezetője ellen kellett volna bizonyítaniuk saját közönségük előtt. Nem könnyű
helyzet, az már biztos. És minden a papírforma
szerint is alakult. A komáromi piros-fehérek is már
érezték, hogy itt lenne az ideje egy újabb idegenbeli győzelemnek, és minden igyekezetüket ennek
is rendelték alá. Teljes komolysággal vették a ta-

lálkozót, de az ellenfél szemmel látható idegességének is köszönhetően csak annyi erőt adtak ki,
amennyire éppen szükségük volt. Így szinte az
egész találkozó alatt tartották tíz és több pontos
előnyüket. Ha néha-néha a hazaiak közelebb kerültek a pontszámokat illetően, nagyon gyorsan
újítani tudtak, és villámgyors, sikeres támadásokkal ismét kellő előnyre tettek szert. Egy pillanatig
nem fért kétség a minden szempontból jobb komáromi csapat megérdemelt győzelméhez.
•••
Múlt szombaton az MBK Rieker szabadnapos
volt a bajnokságban, amelyben egyhetes szünet
következik, bár így sem maradunk kosárlabda nélkül. Ezen a hétvégén ugyanis Léván bonyolítják le
a Szlovák Kupa háromnapos küzdelmeit. A szövetség a 18. forduló utáni tabellaállás szerint határozta meg a résztvevő nyolc csapatot, illetve a
rendező kilétét. Mivel akkor Léva állt az első helyen, így neki jutott a rendezési jog, viszont a Svit,
az akkori sereghajtó nem nyert jogot a Szlovák
Kupában való részvételre.
A negyeddöntő párosítása (február 1. – péntek): MBK Rieker – B. Bystrica, Levice – Handlová, Nitra – Sp. N. Ves, Prievidza – Inter. Másnap, február 2-án, szombaton az elődöntőkre kerül sor, majd vasárnap, február 3-án bonyolítják le
a Szlovák Kupa döntőjét.
Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy a tavalyi, Nyitrán lebonyolított döntőben az MBK
Rieker 85:78 arányú vereséget szenvedett a
rendező hazai nyitraiaktól.
A bajnokság február 9-én, szombaton folytatódik, a komáromi csapat hazai csarnokban fogadja a nagy erőt képviselő Privigye csapatát.

Vincent Simpson a komáromi csapat új szerzeménye
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Kézilabda

Vízimotorozás

Jó pozíciókból rajtolnak csapataink

Komáromiak a topon
Szlovák Vízimotoros Szövetség a Malacky melletti Kamenný Mlyn-ben tartotta meg hagyomáA
nyos évértékelő közgyűlését, amelyen többek közt ki-

észesen közeledik a kézilabda bajnokságok tavaszi nyitánya. Annak jártunk utána, régiónk csapatai hogyan készülnek az első tavaszi fordulókra, milyen változások várhatóak játékos-kereteikben, milyen célokkal vágnak neki a
bajnokságok második félidejének. Az I.
liga őszi tabellája arról árulkodik, hogy a
naszvadi/ímelyi, valamint a csallóközaranyosi csapatok befészkelték magukat a
felsőházba, de a második ligában szereplő gútaiak is szorosan nyomulnak a
listavezető szenciek után.

V

Naszvad/Ímely
Miškovič György mérnök, a csapat edzője:
„Újév napján kezdtük meg a felkészülést, a klubvezetők egy focimeccsre hívták ki a lányokat.
Ünnepek után nagyon jól jött ez az átmozgató
edzés. A felkészülést hazai környezetben végezzük el, heti három edzéssel készülünk. Sajnos, ebben az évben nem tudunk edzőtáborba
menni, pedig az erőnlét szempontjából nagyon
jó lett volna. Anyagi helyzetünk azonban ezt
most nem engedi meg. Eleinte az erőnlét megerősítése volt a célunk, de aztán jöttek a mérkőzések is. Megrendeztük a hagyományteremtő,
első Virex Kupát öt csapat részvételével. A Budakalász, a Bánovce n/B., az Inter, valamint a
csehországi Otrokovice tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. A tornát az Inter csapata nyerte
az Otrokovice, Budakalász, Naszvad/Ímely és
Bánovce n/B. előtt. A torna gólkirálya Haris
Edina lett 25 góllal, csapatunk legjobb játékosa
Molnár Bori volt. Hozzá kell tennem, hogy sajnos, nagyon foghíjasan voltunk kénytelenek pályára lépni ezen a tornán, több játékosunk munkaköri kötelezettség miatt nem tudott megjelenni, de az influenza is megtizedelt bennünket
rendesen. Minden rosszban azonban van valami jó is, mert ebben a helyzetben azokat a lányokat is pályára küldhettem, akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak. A tornának egyébként nagyon jó volt a színvonala, valamennyi
mérkőzés szoros eredménnyel végződött. Mivel

budakalászi és otrokovicei vendégeink egy nappal tovább maradtak, a torna másnapján még két
barátságos mérkőzésre is sort kerítettünk. Mi
remek játékkal 29:17 arányban legyőztük Otrokovicét, majd a budakalászi csapat 25:20-ra győzött Gúta ellen” – mondta el lapunknak a kiváló
szakember.
Hogyan tovább? – kérdeztük a naszvadiak edzőjét. „Mint mondtam, hazai csarnokban folytatjuk a felkészülést, majd február 1. és 3. között
részt veszünk a Budapesten megrendezésre kerülő hagyományos Kárpát Kupán, tulajdonképpen
ez lesz felkészülésünk kicsúcsosodása. A tornán
12 csapat vesz részt Erdélyből, Kárpátaljáról,
Vajdaságból, Felvidékről és Magyarországról.

Mivel játékos-keretünkben nem történt semmilyen változás, az ősszel jó teljesítményt nyújtó
csapatunkkal utazunk majd a listavezető nagymihályiak otthonába a tavaszi idény első fordulójában. Valamennyien bízunk a jó folytatásban”
– zárta beszélgetésünket Miškovič György.

Csallóközaranyos
Horváth István klubtitkár: „Január 2-án kezdtük meg a felkészülést, heti három edzéssel.
Edzőtáborozásra sajnos nekünk sem futja, viszont két tornán is részt veszünk, terveink között
tíz előkészületi mérkőzés szerepel, a tornákat is
beleszámítva. Február 2-án Bánovcén veszünk
részt egy tornán, majd egy héttel később mi
rendezzük meg a Csallóközaranyosi Kupa második évfolyamát négy csapat részvételével. Ami
a keretet illeti, változásról nem tudok beszámolni. Amint az köztudott, az őszi idényben
Dohnanec-Pažúr Evelyn eléggé súlyos sérülést
szenvedett, ami hosszabb időre kizárta őt a játékból. Örömmel mondom el, hogy az elkerülhetetlen műtét jól sikerült, Evelyn állapota szépen javul, de játékára egyelőre nem számíthatunk. Ezúton is szeretnék a klubvezetés, a csapat és a szurkolók nevében jobbulást kívánni
Evelynnek, akit természetesen visszavárunk,
mint csapatunk egyik meghatározó játékosát,
de mint barátot egyaránt” – mondta el lapunknak
a klubtitkár.
Milyen célokat tűzhet ki egy negyedik helyen
álló csapat? – kérdezzük a klubtitkárt. ”Természetesen szeretnénk megtartani negyedik helyünket a végelszámolásnál, de tisztában vagyunk a tavaszi sorsolás igencsak nehéz kihívásaival. A mezőny közepétől azonban semmiképpen nem szeretnénk lejjebb csúszni, ez a csapat
lényegesen többre képes, mintsem a tabella második felében bóklászni” – véli Horváth István.
A két héttel ezelőtt megtartott évértékelő közgyűlés néhány változást is hozott. A vezetőségbe új tagként beválasztotta a felnőtt csapat
egyik kiváló játékosát, Turza Szilviát, aki egyben
az idősebb diáklányok edzője is lett. Kasznár
Mariannával és a kapus Balla Ilonával edzői tanfolyamon vettek részt, ami egyértelműen arra
vall, hogy az utánpótlás nevelését a jövőben is
saját erőből kívánják megoldani. Az előkészítő
csoportot Kovács Lapos Tímea, míg az ifjabb diákok csapatát a tapasztalt Novák Jenő vezeti. A
folytonosság tehát biztosítva van.

hirdette a 2012-es év legsikeresebb versenyzőinek
névsorát is. örömmel számolunk be a komáromi versenyzők sikeréről, akik az OSy 400, az O-350, valamint a veterán kategóriák mellett, uralják a gyermekversenyek – Formula Future – mezőnyét is.
A többfordulós Szlovák Bajnokság mellett, külön értékelték a Szlovák Kupa versenysorozatát is. A komáromi
Kormorán S.E. és a Lodiar S.E. versenyzői együtt, hat
esetben végeztek az első helyen a kiértékelés folyamán.
Megﬁgyelhető, hogy az utánpótlás is többségében a neves versenyzők családjaiból kerül ki, mintegy bizonyítva
a fáról leeső alma pályájának elméletét.

Gúta
Mivel a II. liga tavaszi küzdelmei egy héttel
korábban kezdődnek, a gútai csapat játékosai mindössze az ünnepek alatt pihentek néhány hetet. Zolnai Miroslav edző elégedettségét fejezte ki az edzések látogatottságával,
a csapat játékosainak hozzáállásával. „Sok
időnk nincs, hiszen február 9-én már bajnokit játszunk Detva ellen. Addig még részt veszünk a Budapesten megrendezésre kerülő
Kárpát Kupán, az lesz a tavaszi idény igazi
főpróbája. Egy, a naszvadi kollégám által már
említett mérkőzésen már túl vagyunk, remek
mérkőzést vívtunk Budakalásszal, és úgy érzem, a bajnokságban is tudjuk majd folytatni
jó szereplésünket. A keretben nincs semmilyen változás, célunk az élvonalban való maradás” – mondta el Zolnai Miroslav.
Nagyon érdekes helyzetben vannak a gútaiak, a II. liga egyik legjobb csapata. Talán
csak kevesen tudják, hogy többé-kevésbé
kényszerből játszanak a második honi vonalban. Merthogy játszhatnának az elsőben is,
de… „Tavaly, bár csak a második helyen végeztünk, a szövetség felkínálta az első vonalban való szereplés lehetőségét, de beláttuk, hogy számunkra ennek nincs semmilyen
realitása. Egyrészt, mert csarnokunk méreteiben nem felel meg az elvárásoknak, másrészt, játékoskeretünk is szűk az I. ligára.
Mint köztudott, nagyon jól együttműködünk a
naszvadi/ímelyi klubbal, amennyiben vállaltuk
volna az I. ligában való szereplést, úgy az bizonyára ellehetetlenítette volna a további
együttműködést. Mi már huzamosabb ideje
kölcsönösen kisegítjük egymást játékosokkal, Szabó Mónika és Vass Krisztina rendszeresen játszanak Naszvadon is, míg a mi
mérkőzéseinkre a naszvadiak/ímelyiek küldenek erősítéseket. Mérkőzéseink időpontjait
is úgy egyeztetjük, hogy a játékosok szabad
teret kapjanak a vendégjátékra. Sőt, a szurkolók is kölcsönösen látogatják egymás mérkőzéseit. Mi ebben a bajnokságban jól megálljuk a helyünket, eddig sem gördítettünk

akadályt és ezután sem fogunk egy-egy tehetség elé, aki felnő egy magasabb bajnokságban való szereplésre. Régiónkban van
két remek I. ligás csapat, van hova menniük,
ha hívják őket ” – mondta el a sportszerűségéről is ismert edző.
Innen folytatják:
I. LIGA
1. Michalovce jun.
2. Inter
3. Nesvady/Imeľ
4. Zlatná n/O.
5. B. Bystrica
6. Senica
7. Košice
8. Močenok
9. Bánovce n/B.
10. Sereď

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
4
5
4
3
3
2
1

0
1
1
2
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
4
5
6
6
7
8

337:251
277:236
256:222
218:205
302:296
260:284
238:270
257:296
225:258
191:263

16
15
13
10
10
8
6
6
4
2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
5
5
6
5
6
7
6
8

276:206
362:235
282:212
218:280
220:224
228:240
193:249
208:235
229:257
204:250
191:221

19
17
16
10
8
8
8
6
6
6
2

A komáromi versenyzők helyezései:
Formula Future – II. kategória:
1. Barbara Bazinská (Kormorán – országos bajnok)
2. Szép Emese (Lodiar)
Formula Future – IV. kategória:
3. Adriana Čičaiová (Kormorán)
OSy 400 kategória – országos bajnokság:
1. Szép Csaba (Lodiar – országos bajnok)
2. Miroslav Bazinský (Kormorán)
3. Peter Štefanovič (Kormorán)
OSy 400 kategória – Szlovák Kupa:
1. Szép Csaba (Lodiar – a Szlovák Kupa győztese)
2. Miroslav Bazinský (Kormorán)
3. Peter Štefanovič (Kormorán)
O-350 kategória – országos bajnokság:
1. ifj. Szabó János (Lodiar – országos bajnok)
O-350 kategória – Szlovák Kupa:
2. ifj. Szabó János (Lodiar)
Formula V-500 – veteránok – országos bajnokság:
1. id. Sarkadi Sándor (Lodiar – országos bajnok)
2. Emil Jung (Malacky)
3. ifj. Sarkadi Sándor (Lodiar)
Formula V-500 – veteránok – Szlovák Kupa:
1. id. Sarkadi Sándor (a Szlovák Kupa győztese)
2. Emil Jung (Malacky)
3. ifj. Sarkadi Sándor (Lodiar)

II. LIGA
1. Senec
2. Topoľčany
3. Kolárovo
4. Hlohovec
5. Čadca
6. Martin
7. Lehota p/Vt.
8. N. Zámky
9. Lehnice
10. Topoľníky
11. Detva

10
10
10
10
9
10
9
9
10
9
10

9
8
8
5
4
4
4
3
3
3
1

Barbara Bazinská (balról a második) és Adriana Čičaiová
(balról az ötödik) az ünnepi gálán

Balról
jobbra
Peter
Štefanovič,
Szép Csaba
és Mirko
Bazinský

4

sPort

2013. január 28.

Labdarúgás

Gőgh Árpáddal a bajnoki címért
Nagymegyer
Az őszi idényt második helyen záró nagymegyeriek célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése a Nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti
csoportjában. A listavezető mögött mindössze
két pontra található „termálosok” január 8-án
kezdték meg a felkészülést a tavaszi visszavágókra. Heti négy alkalommal gyakorolnak,
ehhez jön egy-egy mérkőzés. Titkos reményeik
között szerepel, hogy a bajnoki címmel akár
két osztályt is feljebb léphetnének, ha megtörténne a bajnokságok lebonyolítási rendszerének az utóbbi időkben sokat ragozott átszervezése. „Ez még a jövő titka, mi mindenképpen az élen szeretnénk végezni, minden
erre van kiélezve, nem is gondolhatunk másra,
mint a bajnokság megnyerésére” – nyilatkozta
Tarcsi Imre, a Nagymegyeri Thermál Városi
Sportklub elnöke.
Ennek érdekében tapasztalt játékosokkal erősítenek a csallóköziek, már most leigazolták a
szlovák és magyar élvonalat is megjárt Gőgh Árpádot, aki az előző évadban irányító középpályásként segítette bajnoki címhez az ekelieket
ugyanebben az osztályban. A másik, frissen leigazolt futballista a győri születésű, az egykori kilencszeres magyar válogatott Ferenczi István, a
rutinos csatár korábban többek között a Győri
ETO FC-ben, az MTK-ban, Debrecenben, Zalaegerszegen, a Ferencvárosban, a Vasasban, a
Lombard-Pápa csapatában, a török Rizesporban,

a német Osnabrückben vagy éppen az angol
Barnsley FC-ben is játszott, ő az NB II-es Gyirmótról érkezik Nagymegyerre. Szó volt Czingel
Zoltán leigazolásáról, aki Cipruson is kergette a
labdát, az elmúlt fél évet Ógyallán töltötte, de végül nem született egyezség a termálosok és közte.
„Adódik a kérdés, hogy miért idősebb játékosokat
említek. Ősszel ugyanis az volt valahogy az érzésem, hogy nagyon sok meccsünk a ﬁatalos hevületen ment el. Mindenképpen azt szerettem volna,
ha a következő fél évben ilyen megfontoltabb,
úgymond idősebb futballistákat szerzünk, akik
tompítják ezt a ﬁatalos hevületet, és megpróbálják
akkor is hozni a mérkőzést, amikor az nem nekünk
áll. Őket pont ilyen játékosoknak tartom” – mondta
az érkezők kapcsán a klubelnök. A távozók között
ott van Ladislav Kozmér védő, aki az elnök szavai
szerint jó teljesítményt nyújtott a játéktéren, de
pályán kívül megosztó személyiség volt, ezért valahol nem is bánja, hogy Ausztriába igazolt. A
másik távozó, a ﬁatal Gerhát Bálint pedig kérte,
hogy fél évet Dióspatonyban játszhasson, mivel
úgy érezte, a jelenlegi edzőtől kevés lehetőséget
kapott. Döme Tamás kapus munkahelyi elfoglaltsága miatt csak ritkábban tudja az edzéseket látogatni, ezért őt vendégjátékosnak adják ki, még
nem dőlt el, hová. Továbbra is első számú hálóőrként számolnak a győri Gyűrű Lászlóval, valamint két ﬁatal nagymegyeri kapus juthat szóhoz,
Szőke Erik és Ollé Róbert, az utóbbi az V. ligás
ekecsi-apácaszakállasi csapatban szerepelt eddig
kölcsönjátékosként. A téli holt idényben a két ﬁatal csatár, Rózsa Ádám és Pisár Rajmund iránt ér-

Jégkorong

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Itt még ellenfelek, most már csapattársak Csápai
Zoltán (balra) és Gőgh Árpád (labdával)
deklődtek magasabb osztályban szereplő együttesek, a nagymegyeri klub nem zárkózik el, hogy
máshol is teszteljék őket, esetleg átigazoljanak, viszont a játékosok ezt csak magyarországi csapatoknál tudják elképzelni. A csatárok iránt Dzsudzsák Balázs menedzsere is érdeklődik, aki az NB
II-es Putnok csapatába szeretne ballábas játékosokat szerezni, jegyezte meg Tarcsi úr. A nagymegyeri karmesteri pálca továbbra is a győri Birta
Gábor edző kezében marad, a klub vezetése nem
látta okát a váltásnak, mivel a IV. ligás csapat
ugyan jelenleg a tabella második helyén tartózkodik, de mindössze két pontra az aranyosmaróti
tartalékcsapat mögött. Hogy végül ki lesz a bajnok, abba a jelenleg harmadik helyezett szomszédvárnak, a járásbeli Nyékvárkonynak is lesz
némi beleszólása, hiszen közvetlenül ott liheg a
vezető duó nyakán.
Kovács Zoltán
fotó: Kovács Zoltán

