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Több mint 10 000
munkanélküli járásunkban

munkanélküliség aránya legutóbb 2004-ben volt olyan magas
mint napjainkban. A Családügyi, Szociális és Munkaügyi Hivatal január végén nyilvánosságra hozott statisztikája alapján országos szinten 14,80 százalékos a munkanélküliség. Régiónk – Komárom – a nyugati járások közül a leggyengébb, tehát itt van a legtöbb
álláskereső.
Folytatás a 3. oldalon

A

Tanteremhiány
a Jókai Mór Alapiskolában
Komárom
múlt heti számunkban részletes adatokat közöltünk a beíratott gyermekek számáról a komáromi iskolákba. Váratlan volt a nagyarányú változás a Béke utcán a Jókai Mór
Alapiskolában. Az okoknak jártunk utána.

A

Míg a Munka utcán és az Eötvös utcán is magasabb volt a beiratkozók száma a tavalyi adatokhoz képest, addig a Jókai Mór
Alapiskolában a tavalyi 72 gyermek helyett 46 iskolakezdőt írattak
be. A nagy visszaesés meglepő, mivel az iskola iránt fokozatosan
növekedett az érdeklődés az elmúlt években.
Folytatás a 3. oldalon

Dunamocson is lobog
a székely zászló
z MKP Dunamocsi Alapszervezete kezdeményezte, hogy az önkormányzat
épületére is tűzzék ki a székely zászlót, ezzel kifejezve, hogy a község kiáll a székelyföldi magyarok szabad szimbólum-használata mellett. A képviselő-testület az előterjesztést a rendkívüli ülésen elfogadta, s ünnepélyes keretek között fel is húzták a székely zászlót Dunamocs önkormányzatának
épülete előtt.
Folytatás a 3. oldalon

A

Kétszer is gyilkolhatott egy volt rendőr

A jó dolgok az égből jönnek.
freeSAT sz
er
teljes kö elés
ügyintézésrű
sel

Komárom - Nagyülés
inden bizonnyal az egykori komáromi rendőr gyilkolt meg egy
nagyülési (Veľká Lehota) házaspárt. A település Nagybányához
közel fekszik. A volt rendőr Komáromból költözött a régióba.

M

A meggyilkolt házaspár közvetlen szomszédjában élt családjával a
volt rendőr, akivel már huzamosabb ideje haragban voltak. A lehetséges indíték a gyilkosságra az a telek-vita is lehetett, amely az áldozatok és az elkövető közt volt. A bekötőút tulajdonviszonyai nem voltak
rendezve. Az útnak több tulajdonosa volt, akiktől a volt rendőr megvásárolta a részét.
Folytatás a 3. oldalon

A LEGTÖBB
MAGYAR NYELVŰ
TV MŰSORT
KÍNÁLJUK!
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mérlegvonás
mérlege
Ad: Manipulációból jeles!
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Úgy látszik végre elérkezett az
ideje, hogy az MKP helyi elnöksége
és képviselői is véleményt formáljanak az elmúlt két évről. Bár a „Komárom utóbbi két évének mérlege” című
írásban azt írták: „Nem kenyerünk a
másokat megbélyegző szómágia”, a
ﬁgyelmes olvasó számára mégis feltűnik a különbség a Híd képviselőinek
valamint az MKP képviselőinek a
Delta legutóbbi számaiban megjelent
írásai közt. Míg jómagam és a Híd
képviselői is elsősorban pártunkkal,
városunkkal, régiónkkal foglalkoztunk
– konkrétumokat és eredményeket
felsorolva (az MKP-t csak érintőlegesen említve), addig a másik fél rövid
írásában nem is az elmúlt két évet
értékeli, hanem minden konkrétumot
nélkülözve vádaskodik és rágalmaz,
elsősorban velem és a Híd képviselőinek a munkájával foglalkozik. Politikai szempontból ﬁgyelve persze
megértem ezt a kényszeredett lépésüket, ugyanis ha nincs mit felmutatniuk, akkor megpróbálják elterelni a ﬁgyelmet, másokra mutogatnak, rágalmaznak. Régi kommunista taktika
volt, hogy az ellenfél legsikeresebb
politikusát kell támadni, mocskolni és
hangulatot gerjeszteni ellene… Vajon ők most is komolyan hisznek abban, hogy ennek a taktikának köszönhetően érdemi munka nélkül lehetnek sikeresek? Bizonyos szinten
persze érthető is ez a taktikájuk, hiszen hasonlóan sikeres politikus az ő
oldalukon nincs – talán emiatt kénytelenek erre a módszerre fanyalodni.
A továbbiakban nem is politikusként, hanem Komárom polgáraként
szeretnék reagálni az MKP „mérlegére”. Bár az MKP-sok csak hatan
vannak a városi képviselő-testületben, nagyon fontos pozíciókat töltenek be: alpolgármesteri székkel rendelkeznek és övék a pénzügyi bizottság elnöki posztja is. Ennek ellenére
sem tudnak két év után felmutatni
semmi olyan konkrét eredményt, amit
az itt élő emberek érdekében elértek
volna. Sajnálatos, hogy nem tanulnak
a legutóbbi önkormányzati választásokon megélt kudarcukból, és most
azt a városvezetést támogatják teljes
mellszélességgel, mely rosszul gazdálkodik a város lakosainak pénzével
(ahogyan ez a Delta januári „Mire
(nem) lesz pénz Komáromban az
idén?” című cikkéből is kiderült).
Megtudhattuk, hogy például a város
tisztántartására, a zöldterületek karbantartására kevesebb ﬁgyelmet fordítanak, ám sokkal többe kerül
majd… Tehát nem a gazdasági válság, hanem a rossz gazdálkodás
okozza a hiányosságokat! Az MKP
képviselői a városvezetés részeként
pedig ezt támogatják, és nem Komárom fejlődésén fáradoznak.
Egykori polgármesterként, de egyszerű komáromi polgárként is elfogadom a kritikájukat, mely szerint ők
úgy gondolják, hogy két polgármesteri ciklusom után nagyobb fejlődésre

van szüksége Komáromnak. Persze
azért halkan megjegyzem: az érintett
két ciklusban az MKP a képviselőtestület döntő többségét alkotta, s közöttük ott ültek azok is, akik a mostani
két év mérlegvonásáról írt cikket jegyezték. Segítséget ugyan keveset kaptam tőlük (gáncsoskodást annál többet), ám ennek ellenére azt a nyolc
évet felújított utcák, óvodák, új játszóterek, új parkolóhelyek, új sportpályák, sikeres uniós pályázatok, kerékpár utak jellemezték. Ekkor sikerült
idegen pénzekből felújítani a városi
sportcsarnokot is. Sőt új munkahelyek is létesültek, hiszen ide hoztuk az
új bútorgyárat. Történtek vajon ezekhez hasonló dolgok az elmúlt két évben? Egy konkrétumot (egy sikert)
tudtak „felsorolni”: azt, hogy engem
eltávolítottak a polgármesteri székből. Joggal feltételezhetnénk, hogy
aki változást ígér, az jobb körülményeket akar teremteni a város számára – nekik ez sajnos nem sikerült.
Tényleg jobb lett az itt élőknek? Hová
vezetett az általuk sikerként kommunikált változás?
Megújult MKP-vezetésről beszélnek a cikkben, olyan emberekről,
akik nagy része régi káder és volt
képviselő, akik a legutóbbi helyhatósági választásokon nem is kapták
meg a választók bizalmát. A Hidat
sérelmi politikával vádolják, miközben a Híd számos konkrét javaslata
a polgárok életminőségét javította, s
ezeket sajnálatosan az MKP-sok
nem támogatták. Persze emlékezhetünk még arra is, hogy a valószínűleg SNS-hez közeli ügyvédi irodának a városba szerződtetésekor „jó
magyarjaink” nem emelték fel a
hangjukat! Elszomorító továbbá az a
tény is, amivel kétéves értékelésüket
zárják az említett cikkben: a Híd az ő
riválisuk, és céljuk a Híd megelőzése. Jómagam legutóbbi találkozásunk alkalmával Komárom polgárainak érdekében együttműködést
ajánlottam – amire nekik (úgy tűnik)
ez a válaszuk. MKP-s barátainknak
nem szabadna elfelejteniük, hogy az
önkormányzati politikában nem az a
cél, hogy Bastrnák Tibort elűzzék,
se nem az, hogy a Hidat megelőzzék! Egy cél lehet csak: az itt élő lakosok életkörülményeinek javítása.
Éppen ez az, amit „mérlegvonó” cikkükből személy szerint a legjobban
hiányolok. Hol vannak azok a tettek,
amelyek a jobbító szándékot bizonyítanák?
Végezetül kijelenthetem, hogy a
Híd párt elsődleges célja nem az
MKP megelőzése, hanem az itt élők
életkörülményeinek javítása ! Ezért
dolgozunk sokszor a hatalomban levők arroganciája ellenében is, és ha
kisebbségben is vagyunk, büszkek
vagyunk sikereinkre. Ehhez a munkához várjuk az emberek ötleteit és
jószándékú segítségét, mert célunk
az összefogás városunkért!
Bastrnák Tibor

Folytatás az 1. oldalról
A hivatal adataiból kiderül: utoljára 2004
áprilisában kerestek ennyire sokan munkát,
akkor 15,25 százalékos volt a munkanélküliek aránya, majd ugyanabban az évben májusban 14,47 százalékos volt a munkanélküliség.
A régiókra bontott statisztikák szerint hat
megyében emelekedett a munkanélküliek
aránya, leginkább Nyitra és Trencsén megyékben, ahol 0,57 százalékos volt az emelkedés mértéke, Besztercebánya és Kassa
megyékben kevesebb lett az álláskereső.
A legtöbb állástalan már hagyományos
módon Eperjes megyében van, itt 20,92 százalékos a mutató, azaz minden ötödik ember
állástalan. Nem sokkal jobb a helyzet Besztercebánya (20,56 százalék) és Kassa megyében (19,30 százalék).
A 20 legmagasabb munkanélküliséggel
rendelkező járás között kivétel nélkül a keleti
országrész járásai szerepelnek, Komárom

Komáromi járás

az első járás a nyugati országrészből, amely
megjelenik a negatív listán a 22. helyen, ebben a hónapban több, mint fél százalékot
rontva. 19,69 százalékos a járásban a munkanélküliek aránya. Ez több, mint 10 ezer
embert jelent.
A szakemberek szerint a mutatók azért
romlanak, mert gyengült a gazdaság, de a
munkatörvénykönyvben foganatosított változások is hozzájárulhattak az állástalanok
számának növekedéséhez. Továbbá befolyásoló tényező a szezonális munkák hiánya, a külföldi kereslet csökkenése, a megszorító intézkedések és a munkaerőpiaci változások. Más elemzők a szerződéses munkaviszony megszüntetését is a kiváltó okok
közé sorolják.
A jövőre nézve nem várható számottevő
javulás, bár a tavaszi hónapokban megjelennek a szezonális munkások a mezőgazdaságban, ami átmenetileg csökkentheti az
állástalanok számát.
b,ssy
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aránya
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11 225

53 739

19,69

5570

23 932
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Összes
Női munkakeresők

összesen
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20-24

Munkanélküliek

1686

351

1335

Munkanélküliek - Nők

724
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576

25-54 év
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Munkanélküliek
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Munkanélküliek
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Munkanélküliek - Nők

723
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Dunamocson is lobog
a székely zászló
Folytatás az 1. oldalról
Banai Tóth Pál polgármester beszédében elmondta, hogy Dunamocson
különösen aktuális a székelyek melletti kiállás a zászló
vitában, hiszen ő maga is és
Retkes János is hosszasan
pereskedett egy történelmi
zászló miatt. Mindkét per
úgy zárult, hogy a bíróság
sem törvénysértést, sem be-

csületsértést nem állapított
meg. Ezt nevezhetjük precedens értékű döntésnek is,
vagyis Európában a kisebbségeknek nem lehet megtiltani saját jelképeik használatát.
„A határon túli magyarság
önrendelkezési törekvéseinek támogatásában, az autonómia előremozdításában
kötelességünk segíteni az el-

Tanteremhiány
a Jókai Mór Alapiskolában
Folytatás az 1. oldalról
Az okokat már múlt héten is kutattuk, azonban nem sikerült elérni az iskola vezetését. Most az iskola igazgatónőjétől, Vörös Máriától tudtuk meg a részleteket.
Az okok közt nem szükséges különösebb pedagógiai okokat keresni, mivel a magyarázat ennél jóval egyszerűbb. Az
iskolának jelenleg 21 tanterme van, és jövő szeptembertől
nem tudják vállalni három első osztály indítását, mivel a kimenő kilencedikben is csak két osztály van. Vörös Mária elmondta, hogy sajnos a tantermek kihasználtsága már így is
maximumon van, és bizonyos osztások vagy más rendezvények esetén komoly fejtörést okoz a termek megszervezése.
Az iskolában jelenleg három évfolyamban (1., 2. és 4.) van
három párhuzamos osztály, így a helyhiány miatt nem tudnak több iskolakezdőt fogadni. Az iskola már többször jelezte, hogy szűkösen vannak, de csupán olyan javaslatok érkeznek, ami az iskolától távolabb kínálna megoldást, ez pedig pedagógiai szempontból okozna nehézséget.
A 46 beiratkozó az iskolában annak tudható be, hogy az
iskola maga javasolta a más körzetekből és falvakból érkező
érdeklődőknek a másik iskolákat. Mivel csak két nyíló osztályra van kapacitásuk, és az osztályokban a maximális létszám 22 lehet, ezért ez az alacsony szám. Szeptemberig ez
a szám még kicsit módosul, de két teljes létszámú osztályt
tudnak nyitni a jövő tanévben.
A számok az iskola esetében ezért csalókák, mivel az érdeklődők számával most sem volt gond, azonban az iskola
helyszűke miatt nem tud minden jelentkezőt fogadni. A következő kifutó évfolyamok is kétosztályosak lesznek, így valószínűleg a következő években is csak két osztály nyílhat
majd a Jókai Mór Alapiskolában.
(b)

Kétszer is gyilkolhatott
egy volt rendőr

25 évnél ﬁatalabb

forrás: upsvar

Anton Marek polgármester úr múlt heti reakciójában kifejtette, hogy meglátása szerint csupán „oktondiság”, „moralizálás” és „manipuláció” részemről, amikor rámutattam arra, hogy az általa vezetett városi hivatalban akkora
a fejetlenség, hogy olyan átadásra hívnak meg embereket, ami még el sem
készült. De túlzás volna azt állítani, hogy Anton Marek válaszát olvashattuk
volna, mivel akinek már volt alkalma beszélgetni vele, az tudhatja, hogy ezt
valaki helyette írta. Ezért jó a közpénzből ﬁzetett sajtóosztály, bár egy tájékoztatót nem tud megszervezni, de személyeskedő reakcióban legalább jól
teljesít.
De nézzük a tényeket, mivel én korábban is próbáltam erre hagyatkozni.
A személyeskedés csupán azoknak az embereknek a kenyere, akiknek nincsenek érveik a felvetett kérdéshez. Erre volt jó példa a polgármester úr reakciója, amit igyekezett valamelyik embere frappáns jelzőkkel színesíteni.
A polgármester úr ezt írja: „Az újságírók nem a tornaterem átadására voltak meghíva”. Nézzük a meghívó teljes szövegét: „A Munka Utcai Alapiskola
felújított tornaterme átadására ma, február 6-án 11 órakor kerül sor. A városvezetés nevében szretettel várjuk Önöket.“ (szlovákul ugyanez) Ez a teljes szöveg, még megszólítás és elköszönés sincs a szövegben. A levél megjelölt tárgya: „odovzdanie telocvične - tornaterem-átadás”. Ehhez nem igazán szükséges bármit hozzátenni.
A polgármester úr valamiféle szerepzavarról beszél, mivel rettentő kellemetlen számára, hogy újságírói munkám kapcsán részletesebben foglalkozom a város ügyeivel. Igyekszem képviselőként és újságíróként is minél több
részletet bemutatni, mivel meggyőződésem, hogy már hosszú ideje a lakosokat palira veszik, és az egyetlen kivezető út a lakosok tudatos cselekvése/számonkérése lehet. Nevemet mindig vállalva osztom meg nézeteimet,
nem árulok zsákbamacskát. Értem én, hogy kínos, ha rámutatok hiányosságokra, de ez a feladatom képviselőként és újságíróként egyaránt. Még azt
sem állíthatja a polgármester úr, hogy csak kritikával élek, mivel többször éltem határozati javaslattal, és a képviselői munkámnál is vállalom az elszámolást. Ezt tettem az előző ciklus végén is.
Valójában csakis annak köszönhetően szereztem tudomást erről az elfuserált átadásról, hogy újságíró is vagyok. Pedig Anton Marek polgármester
úr tudja, hogy a tornaterem az én határozati javaslatom alapján kerül most
felújításra, miután a városvezetés elszalasztotta az egész iskola felújítását.
Viszont teljesen egyetértek egy kijelentéssel. Nyolc hónap után már igencsak
türelmetlen vagyok amiatt, hogy a tornaterem javítása nincs kész. Nem csak,
hogy nincs kész, de még azt sem tudja a városvezetés, hogy mikorra készül
el? A tetőt sem télen kellett volna javítani, mivel már májusban határozott a testület arról, hogy milyen forrásból valósuljon meg ez a javítás. És a sok mellébeszélésből nem csak nekem van már elegem, hanem főleg az ottani szülőknek. Az iskolatanács őszi ülésén az egyik szülő egy egyszerű kérdést tett fel
Novák Tamásnak: „Hagyjuk a sok formai magyarázatot, tessék megmondani,
mikorra lesz kész a tornaterem?”, amire Novák Tamás azt mondta, hogy október végére. Ehhez sem igazán szükséges bármit hozzátenni.
Polgármester úr azt mondja, nem szereti az „összecsapott fércmunkát”.
Nos, erre jó példa ez az építkezés is, de a Kossuth téren élőben nézhette
végig a lakosság, hogy ez mit jelent. Be kell valljam, hogy én valóban egy
dinamikusabb városvezetést képzelnék el, mivel annyira „óvatosan” és „körültekintően” dolgoznak, hogy szinte még semmi nem került átadásra. Lehet takarózni mások eredményeivel, amire jó példa az iskolában végrehajtott világítótestek cseréje. Csakhogy Anton Mareknak kevés köze van ehhez
a több éve futó projekthez, mivel azt elsősorban Mészáros Bálintnak, az Impulz Light vezetőjének köszönheti a város.
Polgármester úrnak viszont annyit jeleznék, hogy nekünk valójában nem
egymással van dolgunk. Senki nem kíváncsi a személyeskedésekre, és hogy
mit gondolunk egymásról. Ráadásul, én Anton Marekot a magánéletben tisztelem, és egy kedves embernek tartom. Nekünk közszereplőként ügyekről
és témákról kell beszélnünk. Például tornateremről, aminek el kéne készülni, hogy a gyerekek végre tornázhassanak. A legnagyobb tisztelet mellett sem tudom azt ígérni Anton Mareknek, hogy a jövőben nem fogom
ugyanígy verni az asztalt, ha olyan dologról van szó, amit kutya-kötelességem képviselni, mivel az embereknek ebből az alamusziságból már nagyon
elegük van.
Polgármester úrnak javaslom, hogy próbáljon ő „manipulálni”. Manipulálja
az embereket elvégzett fejlesztésekkel, megnyert pályázatokkal, kátyúk eltakarításával, munkahelyekkel, de bármi mással, amire a lakosok már nagyon vágynak. Ő engem jelesre értékel, de vajon, ha most megkérdeznénk
az utcán a polgárokat, akkor ők milyen érdemjeggyel értékelnék Anton Marek csapatának munkáját? Vagy akár próbáljuk tényszerűen listázni, hogy
a választási ígéretekből mit sikerült teljesíteni.
És egy javaslat: Ha a közpénzből ﬁzetet hivatalnokok nem személyeskedő
leveleket fognak gyártani, hanem inkább pályázatokat írni, akkor lehet, hogy
az újságok is arról írhatnak majd.
Keszegh Béla, városi képviselő



csatolt részeken élő nemzettársainkat. A zászló kihelyezése kifejezi szolidaritásunkat az ő mindennapos küzdelmeikkel. A dunamocsiak
így biztosítják közös támogatásukról erdélyi nemzettársaikat” – mondta Vörös
Szabolcs, az MKP helyi elnöke.
(miriák)
A szerző felvétele

Folytatás az 1. oldalról
Azonban a házaspárral nem tudott megegyezni, ezért már
bírósági útra terelték az ügyet. A tárgyalást március elejére
tűzték ki, melyről írásos dokumentumot mindkét fél a gyilkosság előtt kapott kézhez.
A házaspárt – Annát és Milánt – február 13-án látták utoljára, majd a rendőrség február 15-én kezdte el keresni az eltűnteket a család kérésére. A házkutatáskor találtak töltényhüvelyt és vérfoltokat is. Majd a férﬁ és a nő testét is megtalálták az ex-rendőr fészerében.
H. József telefonon adta fel magát. Elmondása szerint
február 12-én (szerdán) meglátogatta a házaspárt, akiknél elborult az elméje és lelőtte őket.
Jelenleg a tettest előzetes letartóztatásba helyezték. Ellene
kettős gyilkosság és magánlaksértés vádjával indítanak eljárást. Amennyiben a bíróság is bűnösnek találja H. Józsefet, 20 vagy 25 év szabadságvesztésre ítélhetik, vagy akár
életfogytiglant is kiszabhatnak rá.
szt, forrás: čas.sk

4

DELTA

KULTÚRA - HIRDETÉS

AKTUÁLIS - HIRDETÉS

2013. február 25.

5

Szépüljön meg a Deltával

Az anorexiáról ír regényt a győztes Bott Frigyes bora
A piac „story“
A
az MTA Bor 2013 címet viseli folytatódik
budapesti Jónás Ágnes nyelvész kapta
az idei Jókai-díjat a Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesület valamint
a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága irodalmi pályázatán. Ő nyújtotta be a legjobb jeligés
pályaművet „A magyar
táj Jókai írásaiban” témában.

Tarics Péter író, publicista, a bírálóbizottság tagja
közölte, a győztes nemcsak
a tájak szépségét írta le,
hanem jelentőségüket is is-

Előtte

mertette, és kitért arra, mikor lett Jókai Mór a természet szerelmese. Jónás Ágnes a Jókai-díj, a nagy író
kezének márványlapon elhelyezett gipszmásolata,
boldog birtokosa először
járt Komáromban. „A város
gyönyörű!” – lekendezett az
újságíró, író, aki az internetről szerzett tudomást a
határon átnyúló irodalmi pályázatról. „Színikritikával és
szépirodalommal is foglalkozom. Most az anorexiáról
írok regényt, de nem szomorú történetet” – avatott
be a szerző, aki a hagyományok szerint, a díjátadó

Utána

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk,
akik változtatnának külsőjükön, vagy
szeretnék visszakapni régi formájukat.

Fényképes jelentkezésüket március 15-ig
várjuk emailben (deltakn@gmail.com)
vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01),
melyben tüntessék fel címüket és telefonos
elérhetőségüket.

Nick Ferenc, Végh József, Dr. Keszegh Margit, Tarics Péter

- Proﬁ frizura, smink Radvanszká Renáta, 0905 598 435
- Proﬁ köröm design Chovan Szilvia, 0905 284 032
- Stílustanácsadás Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST
Átalakítás helyszíne: Salon Style

ünnepség után megkoszorúzta Jókai Mór szobrát a
Kultúrpalota előtt, ahol Dr.
Keszegh Margit, a Jókai
Közművelődési és Múzeum
Egyesület elnöke olvasott
fel gondolatokat Dr. Szénássy Zoltán néhai gimnáziumi tanár, helytörténész,
az Egyesület volt tiszteletbeli elnöke Komáromi
Olympos című könyvéből.
A díjátadó ünnepséget minden évben Jókai Mór születésnapja (február 18.) környékén rendezik. Az idén
az író születésének 188. évfordulója előtt tisztelegtek.
A rendezvényen muzsikáló
Fekete Éva és Misák Bence
első zeneszáma után Dr.
Keszegh Margit emlékezett
Jókaira, majd Nick Ferenc,
a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar
Kultúra Lovagrendjének
alapítója mondott beszédet.
Fazekas István, a tavalyi díjazott, a Stádium című új
társadalmi és kulturális hírlapról beszélt, melynek felelős szerkesztője lett. A tavalyi, „Jókai hírlapjai” témában kiadott antológiát Végh
József, a Jókai Emlékbizottság elnöke ismertette.
Az idei győztes pályaműből
Farkas Adrianna gimnáziumi tanár olvasott fel rész-

Őrsújfalu
ihirdették a Magyar Tudományos Akadémia
borversenyének idei nyerteseit; az MTA Bora 2013
címet tokaji, villányi, felvidéki, szekszárdi és alföldi
borok viselhetik.

K

letet. Végül Dr. Keszegh
Margit elnöknő meghirdette
a 2014-es Jókai-díjra kiírt
pályázatot. Ezúttal Jókai és
Petőﬁ barátsága a téma, a
pályázat pontos feltételeit
hamarosan megjelentetik a
sajtóban.
A Jókai-díj 2006-ban született a budapesti Végh József és az időközben elhunyt Dr. Szénássy Árpád
okleveles mérnök, helytörténész, a komáromi KT
Könyv- és Lapkiadó volt
ügyvezető
igazgatója,
mindketten a Magyar Kultúra Lovagjai, ötletéből.
Bárány János
Fotó: Gábor Csaba

Emisné kontroly na počkaniE

Dr. Šimek Viktor festőművész tárlata

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Zoboralji színek

Tel.: 05/771 7 9
• Autoservis • mobil: 090 41 76

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 05/771 7 9
• Autószerviz • mobil: 090 41 76

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

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

r. Šimek Viktor tanár, festőművész, karnagy, a Magyar
Kultúra Lovagja. Zoboralja szülötte, szülőfalujában,
Zsérén él és alkot. A nyitrai Pedagógiai Főiskolán rajztanár és karnagy képesítést szerzett. Ipolyszalkán kezdett
tanítani, majd Köbölkút, Nagykér után Gímes következett, ahol nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként
működött. 32 éven át vezette az iskola gyermekkórusát, e
közben nyolc éven át a nyitrai Pedagógiai Főiskola zenetanszékén karvezetést oktatott és ezzel párhuzamosan
még az intézmény magyar énekkarának is karnagya volt.
1991 óta a Zoboralja zsérei női kar karnagya; 2003-ban Alsócsitár községben menyecskekórust alapított, melynek
mindmáig a művészeti vezetője.

D

Šimek Viktor munkásságát
– régi jóbarátként, zenés-harcostársként – követve, meg
vagyok győződve róla, hogy
mindazoknak, akik megnézik
a Limes Galériában (katonatemplom) a kiállítást, nem
mindennapi élményben lesz
részük. Ez a fáradhatatlan alkotó, szülőföldjének szerelmese, a zoboralji népdalok
csodálatos világán keresztül
jutott el e táj népviseletének
tanulmányozásához, művészi
ábrázolásához. „Hazánkat és
népünket csak akkor szeret-

hetjük igazán, ha jól ismerjük
múltját valamint ennek fontos
részét, a néphagyományt.
Szülőföldem, Zoboralja, megragadó táj, színpompás népviselete nem merülhet feledésbe” - vallja Šimek Viktor.
Hogy kedves barátom szavai
lelke mélyéről fakadnak, arról
mindazok meggyőződhetnek,
akik majd megtekintik művészi alkotásait: csodálatosabbnál csodálatosabb festményeit, rajzait, akvarelljeit.
Dr. Šimek Viktornak 1976
óta néhány kiállítása volt ide-

etilapunk már több alkalommal foglalkozott
egy új városi piac születésével. Ez ügyben
nyilatkozott a város polgármestere, Anton Marek, valamint a civilek részéről Boldoghy Olivér,
a „Fontos vagy!“ mozgalom ügyvivője. A polgármester egy korábbi interjúban elmondta:
„Még sok munka van előttünk, de nagyon szeretném, ha ősszel elindulhatna az árusítás az új
piacon, amely a városi rendőrség és a Selye
János Egyetem közt elhelyezkedő területen valósulna meg“.

H

A borászok az idei pályázati kiírásban meghatározott
értékhatár alapján megállapított felső, illetve középkategóriában nevezhettek legjobb
boraikkal. A felső kategóriában a pincészetekből kikerült
fehér-, vörös- és desszertborokat rangsorolták a borbírók,
a középkategóriában pedig a
fehér- és a vörösborok mellett
a rozékat értékelték.
A felső kategória fehérborai közül a Garam mente
(Muzsla-hegy) borvidékéről,
Bott Frigyes pincéjéből származó, 2011-es évjáratú „Fantázia” nevű házasítás lett az
első, mögötte a Royal Tokaji
Szent Tamás Tokaji Furmint,
Légli Ottó Landordja, a Hilltop Prémium Chardonnay és
a Hilltop Prémium Sárgamuskotálya végzett, mind a
2011-es évjáratból.
Az Őrsújfaluban élő borászt telefonon sikerült utolérni, aki a győztes boráról elmondta: a bor tíz napig héjon
áztatott rajnai rizling és hárslevelű felhasználásával készült. E két, a pincészet kedvencének számító fajta fahordóban, spontán módon
erjedt és érlelt olaszrizling és némi maradékcukor - tette
kerekebbé. Termőhelytől és
feldolgozástól függően sok-

A Delta szerkesztői
is ezt fogyasztják
haza és külföldön egyaránt.
A felvidéki kulturális örökség
hűséges őrzéséért, az énekkari mozgalomban elért eredményeiért több elimerő oklevelet kapott. 2007-ben az a
nagy megtiszteltetés érte,
hogy Budapesten a Magyar
Kultúra Napján lovaggá ütötték és átvehette a Magyar
Kultúra Lovagja címet.
A kiállító művész és komáromi tárlatának szervezői - a
PRO ARTE DANUBII, a
Duna Mente Művészetéért
Polgári Társulás – minden, a
képzőműészetet szerető érdeklődőt tisztelettel, szeretettel várnak a Zoboralja színei
című kiállításukra.
Stirber Lajos

Presszókba, irodákba,
munkahelyekre ingyenesen
helyezzük ki korszerű
asztali kávéfőzőgépeinket,
amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják,
adagolják és főzik. Csak egy
gombnyomás: azonnal friss
krémkávét ihat és épp
annyit, amennyit szeretne.
Teljes szervizt biztosítunk,
ingyenes javítással és
karbantartással. Használja
bátran az új lehetőséget!

Coffe Up slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,
e-mail:
coffeup@stonline.sk

6 nemes nedű nyerte el a „Magyar Tudományos Akadémia
Bora 2013“ elismerő címet. A nyertesek közt volt Bott Frigyes
„Fantázia bora“. A borász balról az első.
arcú lehet, a könnyű, vékony,
savas bortól egészen a testes, nagy cukortartalmú csemegeborig. A rajnai rizling
németországi eredetű borszőlőfajta, a világon az egyik
legelterjedtebb és legnépszerűbb. A hárselevelű szőlő
régi magyar fajta több borvidéken megtalálható, de legelterjedtebb Tokaj-Hegyalján. A hárslevelű bora fajtajelleges, színe áttetsző
aranysárga. A bor illatvilága
nagyon gazdag: gyöngyvirágra, hársmézre emlékeztet
a töppedt szőlő kellemes illatával kísérve. A bor ízvilága
az egzotikumok felé fordul.
Savai kellemes elegyet képeznek a magas alkoholtartalommal.
Jelenleg 9 hektár szőlőterületet művelnek a Muzslahegy tetején, 230 m tengerszint feletti magasságban.

Talaja magas mésztartalmú
agyag, ásványokban gazdag,
ennek köszönhetően a muzslai boroknak gazdag sav- és
ásványtartalmuk van.
„Elég fiatal a birtok, de annál nagyobb a lendület. Jelenleg még túl sok a fajta, de
oda szeretnénk eljutni, hogy
ezt a 10-12 fajtát a következő
generáció leszűkítse, s maradjon 6-7 fajta. Egy kis borvidék ennyi fajtát nem tud
kommunikálni. Egy másik út,
ami nagyon fontos, hogy
majd a házasított borok megszülessenek. Úgy gondolom,
hogy mindegyik fajta tud hozzátenni valamit, hogy egy
szebb bort adjanak” – nyilatkozta.
Ezúttal pedig a 2011-es évjáratú „Fantáziája” bizonyított.
(miriák)
Képarchívum

Mint ismeretes, Komáromban a Vasút utcán található a piac, melyet az ANNAM-Centrum Kft. működtet már több éve. A cég ügyvezetője és tulajdonosa Nguyen Van Huyen kifejtette, hogy ha a város
nem segíti a vállalkozókat, legalább hagyja őket vállalkozni. Szerinte egy új városi piac létrehozása felesleges, mivel elhelyezkedése nem megfelelő. „Az
új piacba befektetett pénzösszeget jobb helyen is fel
lehetne használni, mint az utak megjavítására, fejlesztésekre és a gyenge szociális réteg megsegítésére. Valamint az sem korrekt, hogy a mostani piacon az árusokat azzal riogatják, hogy a Vasút utcán
lévő piac meg fog szűnni, és csalogatják az új megnyíló piacra“ – mondta az üzemeltető.
„Továbbá arra is reagálni szeretnék, amit Anton
Marek a kétéves értékelésében írt. Az egyik pontban
azt ecsetelte, hogy saját szervezésben másodízben
rendezték meg az ország egyik legnagyobb vásárát,
az András-napi vásárt, ahol az árusok száma az
előző évekhez képest megháromszorozódott.
Az András-napi vásár elfeledett hagyományát személyem újította fel még 1995-ben. A kezdet nagyon
nehéz volt és nyereség nélküli, mivel senki nem ismerte a komáromi vásárt. Folyamatosan 15 év után
mondhattam el, hogy a komáromi András-napi vásárnak neve lett Szlovákiában és a szomszédos országokban is (Lengyelország, Magyarország, Románia, Ausztria). 2011-ben is szerettem volna folytatni a vásár megszervezését, de a város az utolsó
pillanatban egy mondatos választ küldött: ebben az
évben a város szervezi a vásárt. Majd 2012-ben is,
ahogy az előző években újra beadtam a kérvényemet, de arra a mai napig nem kaptam választ“ –
mondta el lapunknak Nguyen Van Huyen.
szt
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Dr. Csernus Imre Komáromban!
Dr. Csernus Imre március 12-én, kedden „Nemek
harca“ címmel tart előadást Komáromban, a Maticaházban. Ahogy már megszokhattuk tőle, most sem
fogja kímélni kérdéseivel, meglátásaival a kíváncsi nézőket - az előadás interaktív lesz.

Játék Dr. Csernus-belépőkért!
Olvasóink is nyerhetnek páros jegyet,
amennyiben válaszolnak kérdésünkre:
Mi a címe Dr. Csernus legutóbbi könyvének?
A helyes válaszokat a DELTA hetilap szerkesztőségébe
(Františkánov 22., Komárno 945 01 címre) vagy a deltakn@gmail.com email-címre küldjék, február 27-ig. A
nyertesek névsorát a március 4-i számunkban közöljük.
Jegyek vásárolhatók:
Madách könyvesbolt - Komárom
Diderot könyvesbolt - Komárom
Tel: 0042135 7731 904, (035) 7701 152
Jegyár: 9 €, Információ: 0948 699 293

Hírblokk
CSŐDBE MENT EGy
KEDVEZMéNyEKET KíNÁLó PORTÁL
edőlt két kedvezményes kuponokat
árusító portál, a cseh hypersleva.cz
és szlovák párja, a hyperzlava.sk. A tulajdonos csődeljárást kért maga ellen,
több száz kliens maradhatott hoppon.
Az összesített cseh-szlovák piac harmincadik legnagyobb játékosáról van szó, néhány százra tekinthető azon vásárlók száma,
akik megvásároltak valamilyen kedvezményt,
de azt a csőd időpontjáig már nem tudták felhasználni. Nagyon kicsi az esélye annak,
hogy kapnak valamiféle kártérítést. A kliensek mellett vállalkozók is károsultak a csőd
kapcsán, egy 31 éves verebélyi férﬁ például
állítja, hogy neki 4000 euróval tartoztak a
portáltól. A cseh szakértők szerint a hyperzlava két portálja összesen 124 ezer eurós
veszteséget mutatott ki.

B

MEGKÁROSíTOTTÁK AZ üGyFELEKET
smeretlen tettes vagy tettesek támadták
meg a Tatra bank ügyfeleinek számláit.
A pénzintézet megtéríti a kliensek kárát.
A támadás tényét Marína Smolková, a
bank szóvivője megerősítette: „Február 15-e
és 17-e között tudomást szereztünk arról,
hogy megpróbáltak visszaélni a Tatra bank
ügyfeleinek bankkártyáival. A kártyákat egy
gyanús berendezésen használták, mely nem
tartozott a Tatra bank automatáinak hálózatába”. A bank rendezi a helyzetet, és az eltulajdonított összegeket visszatéríti az ügyfeleknek. A bank arról nem tájékoztatott, hogy
mennyit loptak el a tettesek. A támadás 45
ügyfelet érintett. Azt nem tudni, tesz-e felje-
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kErEsztrEJtvény
AZ ELEJÉN A MUZSIKA
ELAD!
OKTATÓJA

TÍMÁR
PÉTER
FILMJE

lentést az intézmény, vagy csak kártalanítja
az ügyfeleket. Az aktuality.sk szerint Mexikóból érkezhetett a támadás.
BENNüNKET IS ELéRT
A LóHúSBOTRÁNy
lóhúsbotrány Szlovákiát is elérte, az
itteni boltok polcaira is került a marhahús helyett lóhúst tartalmazó termékekből.
Minderről a Sme napilap hírportálja számol be. Arról a bolognai lazagnéről van szó,
melyek a csehországi Tesco-ban is kaphatók
voltak, és melyekben az ellenőrök ló-DNS-t
találtak. A szlovák piacra az ételt Nowaco
márkanév alatt a Bidvest Slovakia vállalat
szállította. A cég kereskedelmi igazgatója,
Petr Kadáš szerint 300 csomag lasagnéjük
van raktáron, 2200 csomagot pedig el is adtak belőle. A felvásárlók nem a nagy kereskedelmi láncok, inkább a kisboltok. A lóhús
ugyan nem veszélyes, de a fogyasztó megtévesztésének számít, ha az étel elkészítésénél felhasználják, és nem jelölik meg a
csomagoláson. Óvatosságból a Lidl is bevont két terméket a polcokról. Tomáš Bezák,
a Lidl szóvivője szerint egyes külföldön értékesített termékekben a cég belső ellenőrzése lóhús jelenlétét igazolta. A Combino
Penne Bolognese 750 grammos kiszereléséről, és az 500 grammos Coquette Ínyenc
gulyás (Labužnícky guláš) termékekről van
szó. Mivel a szlovákiai Lidl ugyanazoktól vásárol, csak más termékeket, megelőző jelleggel levette őket a polcokról, és az ellenőrzés eredményére vár.
b
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Egy idős hölgy azt kérdi az állatkerti őrtől:
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb március 6-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előﬁze- Mondja, kérem, ez a viziló hím vagy nőstény?
- Kedves asszonyom – feleli az őr -, ... (A folytatást lásd a rejtvényben!) tést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!
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Előbb
a
tanintézménybe látogatott az
egyik budapesti cukrászda munkatársa, Farkas Vilmos cukrász, aki
már másodszor járt Nagymegyeren. Egyébként a
2011-es esztendőben hazájában ő sütötte az év
tortáját. „Idén ﬁgurális tortát és különböző kézműves bonbonokat készítet-

tünk közösen a mesterrel.
Cukrászainknak követniük
kell az aktuális trendet. A
most készített ﬁgurális
torta egy marcipánnal bevont és airbrush technikával festett harcsát ábrázolt, a festéket speciális,
kimondottan cukrászok
számára tervezett festékszóróval több rétegben
visszük fel a tortára. A

nap folyamán még készítettünk grillázs ízű bonbont vaníliás ganache
krémmel, konyakmeggyet
és még számtalan ﬁnomságot” – nyilatkozta Németh Krisztina szakoktató-mesternő.
A magán-szakközépiskola kozmetikus tanulói is
szinte
folyamatosan
szembesülnek az új kihívásokkal, ezért legutóbb
éppen Budapesten jártak
egy szemináriumon, ahol
olyan témakörökbe kaptak
betekintést, mint a hatékony bőrápoló termékek
legfontosabb kritériumai,
a
látványkozmetikum
vagy hosszú távú bőrápolás, hogyan befolyásolható a bőr védekező mechanizmusa kozmetikai
hatóanyagokkal, milyen
módon hatnak a növényi
őssejtek. Az egész napos
budapesti előadássorozatról Katona Pápay Marianna kozmetikus szakoktató számolt be lapunknak.
-kozo(fotó az iskola
archívumából

Szavaztak a könyvtár munkatársai
„A díj alapításának célja a könyvtár beiratkozott olvasói közül kiválasztott egy vagy több
olvasó elismerése, aki az adott évben a kulturális intézményhez való hűségével, lojalitásával és korrektségével kivívta a könyvtár
munkatársainak megbecsülését” – hangzott el
a február 7-én megtartott ünnepi kiértékelésen. A szavazás alapján a 2012-es esztendőben Az év olvasója címmel négyen büszkélkedhetnek: Nagy Erzsébet a felnőttek között (153 kikölcsönzött könyvvel), László Anita
az ifjúsági korcsoportban (62 könyvet kölcsönzött ki), míg az izsapi ﬁókkönyvtárban
a felnőtteknél Takács Géza (111 kikölcsönzött könyvvel), az ifjúsági kategóriában pedig Boros Zsolt (30 kikölcsönzött könyvvel) lett a befutó.
KZ

KETTŐS
BETŰ
SZIBÉRIAI
FOLYÓ
KIEJTETT
BETŰ

eendő szakmájuk minél mélyebb elsajátítását
tartja szem előtt a Hidaskürti Magán-szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett részlegének vezetése, amikor bizonyos rendszerességgel a gyakorlati
oktatásba neves szakembereket von be, illetve olyan
előadásokat szervez diákjai számára, ahol feltárulnak előttük a szakma legrejtettebb zugainak kapui.
Ez a közelmúltban két esetben is így volt.

mmár negyedik alkalommal hirdették ki
Az év olvasója cím tulajdonosait a Nagymegyeri Városi Könyvtárban.
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Harcsát ábrázoló tortát készítettek Pusztulással újjászületés
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Ponuka na prenájom
Obec Kameničná ponúka na prenájom

Bérbeadási kínálat
Keszegfalva Község bérbe adja

• 2 izbový nájomný byt č. 5 v celkovej výmere
66,78 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej.
Bližšie informácie na tel.číslach:
035/77 92 166, 77 92 550.

• a Béke utca 790. szám alatt az 5. számú
1. emeleti 2 szobás bérlakását, melynek alapterülete 66,78 m2 .
Bővebb információk a következő
telefonszámokon: 035/77 92 166, 77 92 550.

Ponuka na prenájom
Obec Kameničná ponúka na prenájom

Bérbeadási kínálat
Keszegfalva Község bérbe adja

• nájomný byt č.12 - garzónku v celkovej
výmere 50,37 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpis. č. 790 v Kameničnej.
Bližšie informácie na tel. číslach:
035/77 92 166, 77 92 550.

•a Béke utca 790. szám alatt a 12. számú
1. emeleti bérlakását – garzont, melynek alapterülete 50,37 m2 .
Bővebb információk a következő
telefonszámokon: 035/77 92 166, 77 92 550.

Fazonigazítás, avagy hogyan lesz a hamisból eredeti címmel
nyílt a nagymegyei művelődési otthonban kiállítás.

A magyarországi Nagy T. Katalin művészettörténész, az Egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszékének docense
nyitotta meg a tárlatot, melynek címe már utal a falakon látható művek lényegére. A hölgy a Magyarországon korábban lefoglalt, elégetésre ítélt eredeti festmények hamisítványait azzal a feltétellel
tudta megszerezni, hogy azokat más művészek részben átalakítják,
némileg átdolgozzák ki-ki a maga látásmódja, művészi világa szerint.
Az így átkomponált gyűjteménynek valamivel több mint a felét tekintheti meg a nagymegyeri közönség a művelődési otthon emeleti
kiállítótermében, ahol az átalakított festmények eredetijének fényképe is látható. Ahogy Nagy T. Katalin mondta a megnyitókor, a hamisított festmények ily módon történő pusztulásával megtörtént az újjászületésük is, váltak úgymond eredetivé. A művészettörténész
hölgy a megnyitó hivatalos részét követően még rögtönzött tárlatvezetés formájában is ecsetelte a falakon látható festmények újjászületéseinek történeteit, ezzel téve még érdekesebbé a kiállítást, melynek anyaga március 1-ig látható.
Kovács Zoltán
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Körvonalazódik a megoldás a község legnagyobb problémájára A községben jó legyen élni
Karva
Ekel
község legnagyobb
feladata az idei évben
megoldani a kommunális
h u l l a d é kg a z d á l ko d á s
problémáját, amit a legutóbbi testületi ülésen
úgy néz ki sikerült is tető
alá hozni. Minderről a
község polgármestere,
Fekete Iveta tájékoztatta
lapunkat.

A

Mielőtt az idei tervekről
beszélnénk, megkérdeztük a
falu első emberét, hogy
2012-ben milyen fejlesztéseket sikerült elvégezni. „A tavalyi évet kátyúk javításával
kezdtük a község egész területén, majd kibővítettük
vízhálózatunkat, ahol ezt
már régebben igényelték (Iskola utca). Tizenegy parkolóhelyet építettünk ki a falu
központjában, és felújítottuk
a járdát a Hetényi Jánosemlékmű környékén. A Leader program segítségével
megújultak a buszmegállóink. Ezek a beruházások
nem voltak olyan nagy volumenűek, mint amilyenek az
előző években valósultak
meg, de éppen olyan fontosak, és ezek is hozzájárulnak a falu arculatának a kialakításához. További fontos

tény, hogy az elmúlt évet is
pozitív mérleggel zártuk, tehát bevételeink értéke meghaladta a kiadások összegét. Az elhúzódó gazdasági
válság arra kényszerített
bennünket, hogy bizonyos
szinten visszafogjuk a nagyobb szabású fejlesztéseket, hogy el tudjuk látni azokat az önkormányzati és az
átruházott jogköröket, amely
feladatok reánk hárulnak
(oktatás, közvilágítás, közterületek karbantartása, hulladékelszállítás és még sok
más egyéb)” – mondta el Fekete Iveta.
„A 2013-as év már többlet-kiadással kezdődik, mivel
az idei sok hó eltakarítása
az időjárásnak köszönhetően az egész községben a
tervezettnél nagyobb feladatot rótt a hivatalra.
Az idei évben az egyik legfontosabb feladatunk megoldani a község tulajdonában
lévő
hulladéklerakóhely
problémáját. Mint ismeretes
a hulladéklerakónak csak
meghatározott ideig, azaz a
2014. év végéig van működési engedélye és ennek
meghosszabbítása komoly
költségeket és beruházást
igényel. Két megoldási lehetőség jött számításba: hitelből fedezni a kiadásokat,

vagy egy befektető segítségével a falu anyagi terhelése
nélkül keresni a megoldást.
Az első variánst a hitel felvételén kívül csak a szemétdíj
összegének megemelésével
lehet megvalósítani, ezért a
legjobb megoldást, a szeméttelep bérbeadását választottuk. A kiválasztott befektető, akivel sikeres tárgyalássorozaton vagyunk
túl, szerződésben vállalta,
hogy saját forrásból kiépít
egy modern hulladékosztályozót és komposztálót,
amivel legalább 15 évvel
meghosszabbodik a lerakó
élettartama, ezen felül öt
éven keresztül a jelenlegi
„szemétdíj” 90 százalékáért
biztosítja a kommunális hulladék elszállítását és elhelyezését, előnyben részesíti
az ekeli munkavállalókat a

kialakítandó 30 munkahelyre. Szintén szerződésben garantálja, hogy Ekelen
nem létesít szemétégetőt,
ami a képviselő-testület legfontosabb követelése és feltétele volt a mérlegelésnél.
Ezzel a bérbeadással hoszszú évekre megoldódna
Ekelen a hulladékválogatás
és -elszállítás problémája,
nem utolsósorban új munkahelyek is létesülhetnének, és
mindemellett megmarad a
falu tulajdona, amelyért a
bérlő bérleti díjat ﬁzet. Nem
utolsó szempont a meglévő
environmentális veszélyforrás csökkenése is, amelyet
az állandó tűzveszély és a
rágcsálók elszaporodása jelent a hulladéklerakó területén. Az egész beruházás
megközelítőleg másfél hektárnyi területen az érvényes

falufejlesztési tervvel teljes
összhangban jönne létre,
várhatóan ez év végéig.
Továbbá terveink közt szerepel a halottasház tetőszerkezetének felújítása, a községi hangszórók javítása.
Igény van a játszótér további
bővítésére, újabb hinták elhelyezésére is. Mivel az eddigi szomorú tapasztalat azt
bizonyítja, hogy őrizetlen
közterületen megőrizhetetlenek, ezért a sportközpont területén bővítenénk a hinták
számát. Természetesen lehetőségeink szerint tovább
folytatjuk a közutak javítását,
ahol szükséges. Ezeken felül éppúgy, mint az elmúlt
években, idén is támogatjuk
helyi szervezeteinket, az
énekkart, a nyugdíjasklubot,
a tűzoltószervezetet és a
néptánc kört. Sportszervezetünk idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját,
melynek tiszteletére az
egész évben tartó rendezvénysorozat keretén belül
egy nagyobb szabású ünnepséget rendezünk, de
nem maradhat el a már hagyományos falunap, a Hetényi János-napok és a Komjáthy István-emléknap megszervezése sem” – zárta nyilatkozatát a polgármester.
szénássy

Szent István és kora Disznótoros nap
Búcs
búcsi alapiskola Katona Mihály Galériájában került sor
Szántai Lajos művelődéstörténész előadására, Szent István és
kora címmel.

A

Az előadó napjaink egyik legnagyobb, legelismertebb gondolkodója
és tudósa, aki minden igyekezetével
megpróbálja a közönsége elé tárni a
magyarság valós és dicsőséges
múltját. Előadása tehát arról a korról
szólt, amit ma a legtöbben vitatnak
a magyarság történetében. Arról a
királyunkról, akit elsőként tartunk
számon, holott maga is azt nyilatkozta, hogy nem elsőként lépett a
trónra, mikor a jogart a kezébe vette.
Arról az ifjúról, aki Vajknak szüle-

tett, majd Gézához hasonlóan a római kereszténységben Istvánnak
kereszteltetett, s egész életét végigháborúzta a Kárpát-medencében.
Szántai Lajos sajnálatosnak
tartja, hogy olyan korban élünk,
hogy a nemzetünk nagy kérdéseit
politikusok, rock-zenészek, humoristák, színészek határozzák meg,
akik úgy játszanak, mintha 1000 éve
kezdődött volna el a mai folyamat.
Mint elmondta előadásaira (múltolvasásra) egyre nagyobb igény
van, mert Mátyás király halála óta
csak úgy tudunk elérni eredményt,
ha csendben, de kitartóan munkálkodunk. Ahogy a Bibliában is írva
van: Amit a fülekbe súgtok, a háztetőkről fogják kiabálni.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Duna mentén fekvő községben az elmúlt évek csupa jót
eredményeztek. Meg lehet nézni a
falu új arcát, amelynek dísze a
Duna-korzó. A folyóhoz közel
olyan szép főteret kapott a község,
amelyet akár egy kisváros is irigyelhet. Ebben a komplexumban
található Karva közigazgatási, egyházi és kulturális központja is.
Minderről Duka Gábor, a község
polgármesterre számolt be.

A

„Tudatosan alakítjuk a faluképet.
Több elismert szakember véleményét
is kikérjük egy-egy nagyobb beruházás előtt. Az elmúlt évben sikerült felújítani a Tulipán utca mindkét oldalán
a 370 méter hosszú esővíz-elvezető
árkot. Új tájékoztató táblákat helyeztünk el a falu bejáratánál. A régió bemutatására Búccsal és Muzslával karöltve létrehoztunk egy közös turisztikai
hírportált. Célunk a régió népszerűsítésén keresztül a falusi turizmus fellendítése. Harmadik alkalommal került megrendezésre az országhatárt
átszelő maratoni kerékpáros és futóverseny. A korábbi években tapasztalt
száz fő körüli induló létszám az idén
250 fő feletti résztvevőre duzzadt.
A falu főtere 2010 novemberében
készült el. Az önkormányzat a Miénk
a tér! és a Kössön ki nálunk! szlogennel hirdette meg a Karvai Duna-korzót,
melynek helyszíne az egykori Csikóskert helyén kialakított főtér lett. A sikeres rendezvénysorozat remélem

z internet, a televízió és a számítógépes játékok bűvöletében egyre nehezebb feladat, hogy
a gyermekekkel megszerettessük az olvasást.

régi időkben a falusi népszokások közül az egyik
legtöbb embert megmozgató
közösségi esemény a disznótor volt. Általában a disznóhizlalás befejezését a hideg téli időszakra időzítették,
elsősorban azért, hogy a
romlékony hús egy részét lefagyasztva hosszabb ideig is
eltarthassák. Ennek fényében a kolozsnémai nyugdíjasotthon a farsangi bőségek
lezárásaként élményfesztiválos disznótoros napot rendezett.

A

Az otthonban lakó idősek nagy szeretettel
fogadták ezt a rendezvényt, amely nemcsak
a gasztronómiai hagyományokról szólt, de
nagyon sokan szívesen gondoltak vissza
azokra az évekre, amikor családjukkal és
baráti körükkel együtt szervezték helyileg a
házi disznótort. A disznó feldolgozása a pörzsöléssel kezdődött, majd fokozatosan a további ínycsiklandó falatokhoz is eljutottak:
tepertő, kolbász, hurka, disznótoros káposzta, pecsenye stb. Természetesen kísérőként nem hiányozhatott a házi készítésű
szilvapálinka, valamint a boros tea. A finom
disznótoros ételek elkészítéséről az otthon
konyhájának szakácsnői gondoskodtak.
-pint-

idén is folytatódik. Jobb megjelenéssel, bővített szolgáltatással várjuk a
vendégeket. Hogy az egész kerek legyen, már csak az egykori Hrossókúriát kell felújítani. Egy évig tartott,
amíg sikerült meggyőznöm az Amerikában élő Hrossó örököst, hogy méltányos áron adja el nekünk a két hektáros telket. Magát a kúriát pedig odaajándékozta a községnek” - értékelte
az elmúlt évet a polgármester.
Az idei tervekről kérdezve a polgármester elmondta a „Tisztább Duna
mentéért” projekt keretében szeretnének az új községi hivatal elé egy kilátótornyot építeni, szeretnék folytatni
a templom és a körülötte lévő temető
felújítását, tavasszal el szeretnék indítani a háztáji termelői piacot. A
Hrossó turisztikai központ mellett épül
a kápolna, amelyet az átadást követően szeretnének rákapcsolni a Mária
Út turistaútra. A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő
zarándok- és turistaút-hálózat.
A Új utcában folytatni szeretnék az
esővíz-árkok felújítását, pályázni akarnak a községi épületek hőszigetelésére. Szeretnék megvalósítani a biomassza kazánház felépítését, amely
segítségével az óvodát, orvosi rendelőt, kultúrházat és a községi hivatalt
tudnák fűteni. A hulladékgazdálkodás
ésszerűsége céljából egy gyűjtőudvar létrehozását tervezik.
„Egyébként a jelszavunk az, hogy
Karván jó legyen élni” – zárta nyilatkozatát a polgármester.
Miriák Ferenc

ár a tavalyi évben is nagy erőket mozgósítottak, hogy elinduljon a helyi kultúrház rekonstrukciója, de ez csúszott. Ottjártunkkor ezzel a témával kezdte a
beszélgetést Bugár Imre, Tany polgármestere, aki többek között elmondta, hogy reméli, mihamarabb
megoldódik ez a probléma, és idén
már méltó körülmények között rendezhetik meg a programjaikat.

M

A polgármester kitért a faluszépítési
akcióra is, melyet a Tisztább Duna
mente projekt által szándékoznak
megvalósítani. „Az április végére tervezett esemény nagy horderejűnek
bizonyul, ugyanis közel 50 konténer
lesz kihelyezve a falu különböző részein. A projektbe örömmel bekapcsolódnak a helyi szervezetek is, melyek aktív segítségükkel járulnak
hozzá a faluszépítési akció sikeréhez.
2013-tól Tany község remélhetőleg a
nagymegyeri tűzoltósághoz fog tartozni, ami főleg a falu lakosainak
élete, és vagyonának védelme szempontjából lesz pozitív hatással. Megemlíteném, hogy míg Gútáról 23 perc,
Komáromból 21 perc alatt érkeznek ki
a tűzoltók, addig ez a nagymegyeri
tűzoltóknak ez csupán 9 percbe kerül“.
„Több véradást is szervez a helyi
Vöröskereszt a faluban, melyen szép
számban vesznek részt a véradóink.
Szoros a kapcsolat a helyi egyházzal
is, így több esemény szervezésében
igyekszünk segíteni. Ebből megemlí-

teném a húsvéti egyházi koncertet,
valamint a nyári egyházi tábort. A
nyári programokból kiemelkedik a június elsejei gyermeknappal egybekötött falunapi ünnepség. Az év folyamán több faültetést is tervezünk.
Azonkívül dolgozunk egy lehetséges
szennyvíztisztító tervezetén is, mely
nagymértékben megoldaná a község
ez irányú problémáit. Természetesen
az egyik legfőbb feladatnak vagy célnak tekintjük a helyi kultúrház felújítását. Mi nagyon reméljük, hogy idén
ez teljes mértékben megvalósul.
Azonkívül igyekszünk a parkokat, a
közterületeket amennyire lehet tisztán tartani, hogy az idelátogató idegenek is jó benyomást szerezzenek
községünkről. El kell azonban azt is
mondanom, hogy ezen tervek megvalósítása, kivitelezése nagyban függ
a község költségvetésétől, a helyi vállalkozók és a lakosok segítségétől is“
- tette hozzá a falu első embere.
Kép és szöveg: -pint-

Mesekuckó Ógyallán Tavaszi nyereményeső
A

Kolozsnéma

9
A tanyiak célja a kultúrház felújítása
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Az ógyallai KonkolyThege Miklós Művelődési Központ és a Városi Könyvtár minden
csütörtökön délután
16.00 órától várják a kicsiket és a nagyokat
magyar nyelvű mesedélutánra. A közel egy

órás foglalkozás időtartama alatt az érdeklődők mindent megtudhatnak a mesékről, átlapozhatják a kiállított
színes mesekönyveket
és meghallgathatnak
egy ismert mesét is.
Az interaktív foglalkozás céljáról Lelovič
Margit, a KonkolyThege Miklós Művelődési Központ igazgatója elmondta: „A foglalkozás közben a gyerekek beleélhetik magukat abba a világba,
ahol a legotthonosab-

ban érezhetik magukat:
az igazi mesék világába. A mesehallgatás
során fejlődik a gyermekek nyelvi-kommunikációs készsége, fantázia képessége, problémamegoldó készsége,
szociális képessége.
Ezt a lehetőséget kínáljuk föl ez úton a szülőknek és gyermekeiknek”.
A mesekuckó még
március közepéig várja
a látogatókat.
Miriák Ferenc
Szűcs Attila felvétele

1. díj: luxus
hajókirándulás
(1 fő részére)

2. díj: LCD TV
3. díj: konyhabútor
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

díj: tengerparti kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére)
díj: fényképezőgép
díj: ülőgarnitúra
díj: wellness hétvége (1 fő részére)
díj: gőzölős vasaló
díj: forgószék
díj: színházlátogatás Budapesten

A játék 2013. február 18-tól április 15-ig tart.
Sorsolás: 2013. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi
Napok keretében, Varga Evelin és Mészáros Tamás fellépésével.

Szabályok:
A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1.,
tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, Vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol:
Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom.
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Valentin-napi bál Jelmezbál Gelléren
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A képzőművészeti szakkör növendékeinek Kihívás napja
kiállítása
Az ekecsiek taroltak
Lakszakállas

Ógyalla
z ógyallai Művészeti
Alapiskolát 1985-ben
alapították. Jelenleg az iskola három szakkal büszkélkedhet: zene, tánc és
képzőművészet, melyeket
összesen 396 tanuló látogat. Az oktatás nemcsak
ógyallán folyik, de újgyallán, Hetényen, ímelyen,
Naszvadon, Szentpéteren
és Perbetén is.

A község önkormányzata Valentin-napi bált rendezett a helyi kultúrházban. Az ünnepélyes megnyitót
Földes Csaba polgármester tartotta.
A svédasztalos vacsora után a vendégek szavazókártyákat kaptak,
amivel szavazhattak a bál legszebb
párjára, aminek eredményhirdetésére tizenegy órakor került sor. Éjfélkor kisorsolták a tomboladíjakat, a
fődíjat Beke István magánvállalkozó
ajánlotta fel, ami egy két főre szóló,
400 € értékű ausztriai síelés volt teljes ellátással. A talpalávalót a nagymegyeri Oscar company zenekar
biztosította. A rövid időn belüli második teltházas rendezvény a szórakozni és kikapcsolódni vágyók részéről pozitív visszhangra talált. n

KOnTéneReS

HULLADéKSZáLLÍTáS
• építési törmelék
• lomhulladék
• sóder,
homok szállítása
• ipari hulladékok

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
a lEgJoBB áron!

nakor, s.r.o., tel.: 0917 430 667
... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

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

A jelmezbálra 55 gyermek jelentkezett, de sajnos beNagy
tegségek miatt csak 50-en tudtak jelmezbe bújni ezen
érdeklődés övezte a
a délutánon. Szebbnél szebb és ötletesebb jelmezek
gelléri jelmezbált, melyet a
kerültek bemutatásra, voltak katicák, lepkék, kalóhelyi Csemadok alapszervezete
zok, a ﬁúk nagy kedvencei a pókemberek, a lárendezett a kultúrházban. Ez résznyok körében viszont a királylányok voltak a meben annak volt köszönhető, hogy
felkérték a helyi óvodát, hogy rendez- nők. Mindenképpen dicséret illeti a szülőket az ötletes jelmezekért, akik mindent elkövettek azért,
zenek együtt egy közös jelmezbált
hogy a kicsik jól érezzék magukat. Kürthy Anikó,
a faluban, és a tiszta bevételt
a helyi Csemadok elnöknője szeretné megköa gelléri Csemadok felajánlotta
szönni mindenkinek, hogy részvételükkel támogatták
az óvoda megsegítésére.
a helyi óvodát, és az így összegyűlt 50 eurót az óvoda
kültéri játékok vásárlására tudja fordítani.
pint

Sikeres jótékonysági bál
Martos
Martosi Református
Gyülekezet Presbitériuma február 15-én rendezte meg a martosi kultúrházban „A magyar oktatásért” elnevezésű 11.
jótékonysági bálját a helyi
Református Egyházi Alapiskola
támogatására.
Nyitó beszédet mondott
dr. Szénási Szilárd, helyi
lelkipásztor. A bált Sergio
Redondo és Vörös Viktória nyitotta meg standard
és latin-amerikai táncöszszeállítással. Az est folyamán fellépett Vadkerti
Imre. A zenét és a jó hangulatot az Apollo Band
biztosította.

A

„Sikerült embereket toborozni egy jó ügyért, akik
amellett, hogy fergetegesen
szórakoztak, anyagilag is támogatták az iskolát a belépő- és a tombolajegyek
megvásárlásával.
Martos község hagyománya, nyelvi kincsei, népművészete, népviselete és ősi
kézműves mintavilága meszsze földön híres, de múltja
mellett meg kell őriznie a jövőjébe vetett hitet is, mely a
felnövekvő nemzedék osztályrésze. Elképzelhetetlen
lenne hát egy ilyen falu
óvoda és iskola nélkül. Az

A képzőművészet szakon
az oktatás Juraj Svitek, Magdaléna Serbáková, Zsapka
Mária, Záležák Melinda, Horváth Anita és Darázs Rozália
akadémiai szobrász felügyelete alatt folyik.
„A képzőművészet szak a
kísérletezésre, valamennyi

második forduló csatározásaival folytatódott a Kihívás napja elnevezésű ügyességi verseny. A helyszín
ezúttal a lakszakállasi alapiskola tornaterme volt. Szépszámú nézősereg kísérte végig a küzdelmeket. A szervezés szempontjából elismerés illeti a lakszakállasiakat, hiszen kellőképpen felkészültek a résztvevők fogadására.

A

A

Csicsó
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hozzáférhető
művészeti
technika alkalmazására, a
természetes formák és szerkezetek, az ember, az
anyag, a ritmus, stb. tanulmányozására oktat. Fő célunk az egyéni alkotóképesség és a művészi gondolkodás fejlesztése. A képzőművészeti szak saját iskolai galériát működtet és nyaranta
művészeti alkotótáborokat
szervez. Az órákon történő
képzőművészeti foglalkozások igazi szabad légkörű
műhelyfoglalkozások, ahol
mindenkiből egyénre szabott

fejlesztő feladatokkal hozzuk
ki a lehető legtöbbet. Már hagyomány, hogy félévente kiállítást szervezünk a tanulók
munkáiból. Szemmelláthatóan formálódik alkotóképzeletük, ábrázolóképességük, önkifejezési módjuk.
Hisszük, hogy a sikerélmény,
mely az alkotás során létrejön, újabb „művészkedésre”,
sokszínű, változatos technikák kipróbálására motivál
gyermeket és pedagógust
egyaránt” – mondta Juraj
Svitek, a Művészeti Alapiskola igazgatója.
(miriák)

Pedagógusok bibliaversenye
Bátorkeszi
Komáromi Református Egyházmegye
szervezésében február 16-án első alkalommal került sor a pedagógusok bibliaismereti versenyére, melynek Bátorkeszi
adott otthont. A rendezvény Dr. Czinke Tímea lelkipásztor áhítatával kezdődött.

A

A megmérettetésbe négy gyülekezet pedagógusai jelentkeztek be: A Hetényi Református Egyházközség pedagógusainak
csapata, a perbetei Nyitnikék óvoda, a komáromi Eötvös utcai Bóbita óvoda és a bátorkeszi Rét utcai óvoda csapata. A verseny alapját János evangéliumának első
hét része képezték. A kérdéseket dr. Pólya
Katalin párkányi beosztott lelkipásztor, a

Selye János Egyetem tanára állította össze.
A csapatok felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nagyon szoros
pontszámok születtek. A pedagógusok első
alkalommal meghirdetett bibliaversenyét a
perbetei Nyitnikék óvoda csapata nyerte meg,
megelőzve a bátorkeszi Rét utca és a Hetényi Református Egyházközség pedagógusainak csapatát.
Ezt követte az „imaséta” dr. Czinke Tímea
vezetésével. Majd a közös ebéd és az eredményhirdetés, amelyen a résztvevő csapatok mindegyike a Bátorkeszi Református Egyházközség jóvoltából oklevelet és három ajándékkönyvet kapott. A díjakat Dr. Pólya Katalin,
Dr. Czinke Tímea, Écsi Gyöngyi és Dobai
Sándor adták át.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A bált Sergio Redondo és
Vörös Viktória nyitotta meg

Az eseményen jelen volt a helyi alapiskola igazgatónője Kosár Mónika, valamint Kucsora István alpolgármester is, aki köszöntötte az egybegyűlteket. A hazaiak minden vágya az
volt, hogy megismételjék a gelléri forduló teljesítményét, ahol
is az első helyen végeztek. Nagyon küzdöttek, de ezen a vasárnapon méltó ellenfélre találtak az ekecsi csapat képében.
Szinte mindegyik versenyszámot az említett gárda nyerte.
Úgy látszik az első forduló gyengébb teljesítményéből kellőképpen okultak, legalábbis az eredményük ezt igazolja.
Két forduló után az összetett állás a következő:
1. Lakszakállas 56 pont 2. Ekecs 47 pont
3. Gellér 46 pont
4. Szilas 39 pont
A következő fordulót Ekecs csapata rendezi a helyi alapiskola tornatermében.
-pint-

33. Postagalamb Olimpia
Nyitra - Dunamocs
engyel tenyésztők sikerét hozta az Agrokomplex területén megrendezett 33. Postagalamb Olimpia, amelyen 22 ország kiállítói vettek részt. A Dunamocsi Postagalamb Egyesület néhány tagja is képviseltette magát
a nyitrai olimpián.

L

A postagalambok standard és sport kategóriában versenyeztek. A standard kategóriában a győzelmet szlovákiai galambtenyésztő hím, míg a német tenyésztő tojó galambja
nyerte el. A sport kategóriában a legtöbb aranyérmet, ötöt,
a lengyel tenyésztők nyerték. Szlovákia első alkalommal volt
házigazdája a neves eseménynek. A postagalamb-egyesületeknek jelenleg 4300 tagja van.
miriák

oktatási intézmény, mely
gyülekezeti alapítású és
fenntartású, a rá nehezedő
terheket egyre nehezebben
viseli. A mintegy 350 fős
egyházközség azonban felvállalja minden nehézségével együtt az anyanyelvi- és
vallásos oktatás csodálatos
hozományát, hogy a gyermeki szívekbe elültesse az
Isten- és a nemzetszerete-

tet” - nyilatkozta Szénási Lilla
lelkésznő.
A jótékonysági bál támogatója a martosi gyülekezet
presbitériuma, a Szülői Szövetség, Balla Dénes, Balla
János, Brányik Károly, Martos Község Önkormányzata,
valamint a tomboladíjak felajánlói.
(miriák)
Sedliak Pál felvételei

UNIFIX

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1, Komárno

VEľKý VýbER nepálskych

ručne tkaných kobercov laCno!

zľavy
až do
%
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PVC  mm 6,6 €/00 Sk/m
Plav. podlahy KAINDL 7 mm ,9 €/09 Sk/m


Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARmA

pokládka
kobercov,
pvC a
laminátových
parkiet
Služby:obšívanie
kobercov

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

„Azt hogy ki voltál,
mi tudjuk.
Azt, hogy velünk vagy,
csak álmodjuk.“
Mély fájdalommal emlékezünk
március 3-án a szeretett férjre,
édesapára, apósra, nagyapára

Csontos Ferencre (Naszvad)
halálának 4. évfordulóján.
Szerettei.
„Csillag volt, mert úgy szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogyan lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de a szívünkben él,
és örökre ott marad.“
Fájó szívvel emlékezünk 2013. március
1-jén, halálának 2. évfordulóján

Križan Józsefre (Ógyalla)
Emlékét őrző szerető családja.

„Szíve nemes volt, keze dolgos.
Élete nehéz volt, álma legyen nyugodt.“

Fájó szívvel emlékezünk február 27-én,
halálának 7. évforulóján

Pintér Sándorra Izsán.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Felesége Gizella, lánya Erika családjával.

„A temető csendje ad neked nyugalmat,
A mi szívünk fájdalma míg élünk örökké megmarad.”
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 24-én, halálának
3. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk
február 27-én,
halálának 5. évfordulóján

id. Schindler Idára (Dunamocs).
Emlékét örökké őrzik: ﬁa és lányai családjaikkal.

„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.“
Fájó szívvel emlékezünk
február 28-án, halálának
2. évfordulóján

ifj. Bozsaky

„Elmentél tőlünk egy szomorú téli napon,
Azóta tiéd a csend és a nyugalom.
Nehéz betegség ölte meg szívedet.
Mely nem ismert mást, csak sok-sok szeretetet.“

Józsefre

(Komárno).
Emlékét örökké őrzik: szülei, testvérei, sógora, sógornője
és keresztﬁai: Zoltán, Gábor Boglárkával.

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

Fájó szívvel emlékezünk február 21-én,
halálának 2. évfordulóján

Juhász Teréziára Komáromban.
Emlékét örökké őrzi szerető családja:
ﬁa, lányai, menye, vejei és unokái.
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem, akkor legalább a csodában.
Csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy napon az életed véget ért,
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájó szívvel emlékezünk február 24-én,
halálának első évfordulóján

Magyarics Gabriellára
Csicsón.
Emlékét örökké őrző férje, lányai, ﬁa,
vejei, menye és unokái.

Beke Dénesre
Kolozsnémán.
Felesége családjával.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Kiadó 1 szobas lakás a Bauringban. Kérem, csak hoszszú távú és komoly érdeklődes esetén hívni. Tel.: 0918
755 933.
• Vennék sérült vagy motorhibás Škoda Octáviát
vagy Fábiát. Tel.: 0905 624
310.
• Festő, ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
Gyorskölcsön dolgozóknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, Német- és Magyarországon, valamint Ausztriában dolgozóknak is.
Tel.: 0919 079 983. Azonnali hitelelbírálás.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Kiadó 3-szobás lakás, garázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789, 0904 578 648.

• Lakások és házak teljes átépítése, fürdőszobák. Festés, víz és villany szerelése.
Tel.: 0905 671 731, 0905 295
528.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
Gyorskölcsönök
24 órán belül.
Tel.: 0907 452 538.
• Sürgősen pénze van
szüksége? 3 pénzintézet
ajánlatai 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.
• 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 +421948961911,
info@ﬁrmdatabaze.sk. Naša
ﬁrma sa zaoberá najmä reklamnou činnosťou v oblasti
služieb.
• Eladó szoba-konyhás lakás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Kiadó 1-szobás lakás KNben a VII-es lakótelepen.
Tel.: 0915 586 943.

• Lakáskarbantartó. Tel.:
0905 365 661.
• Kitanult, önállóan dolgozó
cukrászt keresek az újonnan
megnyílt Gólya cukrászdába
Izsán. Tel.: 0918 532 507.
• Ház körüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.
• Vennék Zetor traktort és
TZ-TK-14 kistraktort, pótkocsit, üzemképtelen állapotban is lehetnek. Tel.:
0905 624 310.
• Eladó ruhásszekrény (4
db), egy kihúzható ágy és
ebédlőasztal székekkel.
Tel.: 0903 220 724.
Kitanult fodrásznőt/hajkozmetikust keresek befutott fodrászatba Marcelházán. Érdeklődni lehet
Hé-Szo 8.00-18.00. Tel.:
0905 144 400.
• Fóliavázak eladók, 50 és
30 méteres. Tel.: 0908 089
360.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban, 130 euróig. Tel.:
0905 724 209.
• Eladó családi ház Pacsérokon. Tel.: 0907 980 963.
• Predám 3-izbový byt, Ul.
Rákócziho 3. posch. (7) bez
ťarchy. Možno sa okamžite
nasťahovať, 28.000 €. Tel.:
0918 361 821.
• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván, vagy elcserélem 2-szobás lakásra Komáromban. Megegyezés lehetséges! Tel.: 0908 958 563,
0915 749 866.
• Eladó Jamaha PSR 3000
szintetizátor, ár: 750 €. Tel.:
0907 272 399.
Készpénzkölcsön a létező legalacsonyabb kamattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000 €tól 100.000 €-ig. Ingatlanfedezet és kezes nem
szükséges. Szétírható
hosszabb időre, visszafizethető hamarabb is.
Alacsony havi törlesztő,
„určitá“ munkaviszonyra
és hosszabbított szerződésekre is, kölcsönök
összevonása kisebb törlesztővel. Fiatalok most
előnyösebben, felvehető
munkaviszonyra, „živnosť“-ra, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664 167.

Első fotóm

Takács Laura
Érsekújvár
(4150/51)

Balko Dorottya
Komárom
(2850/48)
Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.
• Vyučujem španielčinu. Tel.:
0918 355 994.
• Kőművesmunkát, csempézést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.
• Dám do prenájmu 1-izbový
byt na ulici Hviezdoslavovej
v KN. Len seriózny a dlhodobý záujem. Tel.č. 0918
755 933.
• 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.
Otvo rené 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.
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Fotó: Böröczky József
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Vašašová Tamara
Komárom
(3200/47)

Nagy Kamilla
Gúta
(3400/47)

úJSZüLÖTTEK:
Egyházi Ákos (Kisizsa); Lakatosová Vivien (Izsa); Pappová Szilvia (Abafalva - Rimaszombat); Gőgh Jázmin
(Gúta); Bors Marek (Ógyalla); Šupalová Adela és Laura (Érsekújvár); Bagin Ondrej (Komárom); Takács Laura (Érsekújvár); Balko Dorottya (Komárom); Vašašová Tamara (Komárom); Nagy Kamilla (Gúta); Beke Vivien Hanna (Komárom); Lakatošová Jennifer (Ógyalla); Kelemen Erik (Naszvad); Demínová Olívia (Érsekújvár); Máté Levente (Keszegfalu); Kovács Alex (Ógyalla); Kazánová Liliana
(Komárom); Šípošová Soňa (Tardoskedd)
ELHuNyTAK:
Oláh Árpád (88) Vágfüzes; Nagy Ibolya (58) Komárom; Kucsera Sándor (80) Gúta; Marosi szül. Rácz Teréz (63) Komárom; Krasková Erika (50) Komárom; Štefančík Milan
(65) Komárom; Pintérová Helena (70) Szentpéter; Ambrus
Michal (71) Komárom; Pécsi Jozef (74) Komárom; Lohner
József (70) Komárom
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ing. Igrényi Imrich és Vágóová Réka (Komárom)
• Eladók fajtatiszta németjuhász kiskutyák Tel: 0908 103
600.
• Favágást, tűzifa összevágást
vállalok. Tel.: 0905 241 254.
• Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (5 szín), 3,55 €/db.
Tel.: 0948 077 891, 0903 130
168.
Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Posudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.
• Búcson eladó családi ház.
Érdeklődni lehet naponta 17
óra után a 0948/ 443435-ös
telefonszámon.
• Búcson eladók hízósertések 130-150 kg között. Érdeklődni lehet naponta 17
óra után a 0948/ 443435-ös
telefonszámon.
• Hízók eladók, 130-150 kg.
Tel.: 0907 209 821.
• Predám 2-izbový byt ul.
Rákócziho, cena 23.500 € +
dohoda. Tel.: 0918 834 493.
• Predám 1-izbový byt na
Hradnej, cena 14.000 €.
Dohoda možná. Tel.: 0918
834 493.
• Kiadó másfél szobás lakás a
Vnútorná okružnán, Komárnóban. Tel.: 0905 329 850.
• Traktorokat és ONC munkagépeket vennék, rosszabb
állapotban is. Tel.: 0905 950
930.

• Eladó az Erzsébet-szigeten (Platánfa sor) régebbi 4szobás családi ház, jutányos
áron. Tel.: 0904 179 889.
• Predám starší 4-izbový rodinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platanová alej) za
výhodnú cenu. Tel.: 0904
179 889.
• Személyszálltás 1-14 személyig repterekre. Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.: 0915 111 646.
• Kandallók, cserépkályhák.
Szépek, jók, kedvező árak!
www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu. Tel:0036
203979102.
• Csempekandallók és cserépkályhák értékesítéséhez
üzletkötőket keresünk. www.
cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu. Tel: 0036 203 979
102 E-mail: zach@chello.hu.
• Nemesócsán kiadó 2-szobás lakás. Infó: 0918 727 431.
Montáž a servis satelitnej
techniky a digitálnych antén. Aj cez víkendy. Tel.:
0908 132 362.
• Azonnal kiadó másfél szobás lakás Ógyallán. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó Dema márkájú
gyermekkerékpár, papírokkal, jó áron! Tel.: 0915
767 673.
• Betonkerítések gyártása
szereléssel. Tel.: 0908 042
655.

• Vennék nagyobb méretű
utánfutót vagy autószállító
trélert, rosszabb állapotban is. Tel.: 0905 624 310.
• Eladó családi ház Nagymegyeren, árban megegyezünk. Tel.: 0907 534 233.
• Eladó egy ár kert telek –
KN. Duplagarázs – Csallóközaranyos 15. Szám –
10.000 €. Tel.: 0907 447 314.
• Eladó üres, de berendezhető 2-szobás lakás a vasútnál, KN. Tel.: 0918 497 016.
• Eladó 2 db kerekes kuka,
kb 125 literes, ár: 25 €/db.
Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, teljes GO után, 60
€. Tel.: 0905 847 531.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, proﬁ kozmetikus!
Tel.: 0908 125 930.
• Vásárolnék 2-szobás lakást az Ister környékén. Tel.:
0905 230 373.
• Eladó 2-szintes luxuslakás
az Európa udvarban, 57 ezer
€. Tel.: 0905 230 373.
• Kiadó 4 á kert, dám do prenájmu 4 á záhradu. Tel.:
0944 507 027.
• Predám 13 á záhradu v Novej Stráži. Tel.: 0915 132 947.
• Eladó Renault Clio, gy.év:
2002 Dci 1500 cm3, garázsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.
Otthonról
végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejobog@gmail.com email címen.
• Eladó Audi 80 diesel, ára
800 €. Tel.: 0905 245 832.
• Eladó gabonadaráló 4 kWos motorral, ára 200 €. Tel.:
0905 248 832.
• Takarítnői állást keresek.
Tel.: 0905 891 411.
• Hízók eladók. Tel.: 0917
647 659.
• Eladók hét hetes Bullterrier
kölykök. Tel.: 0907 577 029.
• Bérbe adó berendezett
szoba-konyhás lakás. Tel.:
0907 575 219.
• Gond van a kútjával? Segítek fúrástól az öntözésig!
Tel.: 0908 089 360.
• Nové – Új Avia akumulátory A-20 diferenciál+hriadeľ

na A 21 rýchly. Tel.: 0904
278 782.
• Eladó gramofon, magnó,
videokazetták. Tel.: 035/77
03 343, este.
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
• Kőműves és csempéző
munkát végzünk, nyugdíjasoknak akció, megegyezés
szerint. Családi házak átalakítása és építése. Tel.: 0905
295 528, 035/760 4432.
• Dám do prenájmu v
OLYMP Centre Komárno
miestnosť pre kadernícky salón 26 m2, pre nechtový salón 20 m2, pre salón krásy
30 m2. Tel.: 0905 512 441.
Elektro TV szerviz,
Lami Gábor (Bátorkeszi). Tel.: 0905 239 403.
TV, LCD, Plazma-készülékek gyors és megbízható javítását vállalom.
• Bérbe adó az OLYMP Centerben Komáromban fodrász
helyiség 26 m2, manikűrös
helyiség 20 m2, vagy más
szépségipari szolgáltatásra
helyiség 30 m2. Tel.: 0905
512 441.
Ilyen még nem volt!!! Figyelem!!! Műköröm építés tanfolyam indul március elején (tippes zselé,
acryl, épített köröm és
gél lakk technikája).
4-féle műkörömépítési
technika egy tanfolyam
alkalmával. Verhetetlen
áron!!!. Tel.: 0907 720
733.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban 130 euróig. Tel.:
0915 724 209.
• Hűtők és fagyasztók javítása. Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.: 0905 666
838.

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

Riešením je barterová zmenka

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

ELÁN AUTÓSISKOLA
www.autoskolaelan.sk
"b" kategóriás képzések
és továbbképzések

0905 489 059

Hirdetés

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1.

Zúčastnili sme sa veľmi zaujímavej prednášky v kancelárskych priestoroch ﬁrmy Interex Slovakia s.r.o. v Komárne, ktorú doporučejeme absolvovať všetkým malým a
stredným podnikateľom. Obchodný riaditeľ
Billbarter Hungaria a.s. Szabolcs Németh
informoval veľkú skupinu prítomných podnikateľov o tých možnostiach, ktoré vlastne vyvolala hospodárska recesia. Zapojenie sa do
systému barterovej zmenky zmení zastaralé obchodné zvyky, zvyšuje príjem podnikania, na druhej strane znižuje výdaje v hotovosti. Obchodovanie s barterovou zmenkou už v piatich štátoch zabezpečuje nové
trhy, zvyšuje predaj, o tom ani nehovoriac, že
nové investície a väčšie výdavky netreba
kryť bankovými úvermi.
Na čo možno použiť barterovú zmenku?
- na výplatu miezd
- na vysporiadanie druhotných nákladov
- na vysporiadanie dodávateľských nákladov
- na ﬁnancovanie investícií
- na ﬁnancovanie vlastného podielu
zo získaných Európskych fondov
Čo prináša barterová zmenka?
- nové trhy, nových obchodných partnerov
- vyššie príjmy, teda viac zisku
- zahraničné trhy, nové obchodné vzťahy
- viac hotovosti k dispozícii
- ﬁnacovanie investícií
- získanie prostriedkov z fondov EU

očet chorých na chrípku bol v uplynulom týždni približne na rovnakej
úrovni ako týždeň predtým. Podľa údajov
úradu verejného zdravotníctva SR bolo
hlásených 22 839 chorých na chrípku a
chrípke podobné ochorenia, čo je nárast
o 3,4 percenta.

Ak sme Vás oslovili touto krátkou prezentáciou, volajte komárňanskú kanceláriu Interex Slovakia s.r.o.:
Ladislav Dékány, manažér predaja,
tel.: 0905 245 449
Mail: komarno.billbarter3@gmail.com
Adresa: Dunajské nábrežie 14/2. posch.

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

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

350

4. marec – 8. marec 2013 od 6.30 – do 16.00 hod.

euró

Deň otvorených dverí v CVČ

Jogosítvány már
6 hét alatt

JARNÉ PRÁZDNINY v CENTRE VOĽNÉHO ČASU

• TVORIVÉ DIELNE • BILIARD • STOLNÝ TENIS • ŠÍPKY
• ZÁBAVNÉ HRY a TURISTICKÉ VYCHÁDZKY
Alternatívne divadlo Odysea mysle
Kontakt: Centrum voľného času, Rozmarínová ul. č. 2, Komárno Tel.: 035/ 7730 396

Predpoveď počasia 25. 02. 2013 - 3. 03. 2013

vörös Attila
geodet - földmérő

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

V pondelok 25. 02. predpokladám v našom
regióne nepríjemne vlhko, ale teplejšie ako
doteraz, veľká oblačnosť až zamračené a občasný dážď. Množstvo vlahy do 6 mm.
Nočná teplota od + 1 do + 3 C
̊ , denná teplota od + 5 do + 7 C
̊ . Slabý SV vietor do 2 4 m/s.
V utorok 26. 02. predpokladám v našom regióne už menej zrážok, oblačno a ešte
miestami dažďové prehánky. Množstvo vlahy
do 2 mm. Nočná teplota od + 2 do + 4 C
̊ ,
denná teplota od + 6 do + 8 C
̊ . Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 27. 02. predpokladám v našom regióne konečne krajšie počasie, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1 C
̊ ,
cez deň od + 6 do + 8 C
̊ . Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 28. 02. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, jasno alebo polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do
+1 C
̊ , cez deň od + 6 do + 8 C
̊ . Slabý Z, SZ
vietor do 2 - 4 m/s.
V piatok 1. 03. predpokladám v našom regióne slabé oteplenie, jasno alebo len malá

Chrípka útočí, najviac
chorých je medzi školákmi
P

Prečo barterovú zmenku namiesto bankových úverov?
Je oveľa skôr k dispozícii ako bankový
úver a ani splácanie sa nevykonáva v eurách. Barterová zmenka je krytá prácou podnikateľa, za vykonanú prácu a služby je
možné platiť barterovou zmenkou.
Zapojenie sa do systému, teda registrácia
je bezplatná tak isto, ako aj otvorenie účtu a
jeho vedenie. Je dôležité vedieť, že podnikateľ je povinný uhradiť poplatok iba po
uskutočnení obchodnej tranzakcie.

oblačnosť a bez zrážok.
Nočná teplota okolo
0 do + 2 C
̊ , denná teplota od + 8 do + 10 C
̊ .
Slabý V vietor do 2 - 4
m/s.
V sobotu 2. 03. predpokladám v našom regióne podobne ako v piatok, jasno alebo len
malú oblačnosť a bez zrážok. Nočná teplota
od 0 do + 2 C
̊ , denná teplota od + 7 do + 9
C
̊ . Slabý, časom až mierny J vietor do 4 - 8
m/s.
V nedeľu 3. 03. predpokladám v našom regióne nepríjemne daždivo, postupne veľkú
oblačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od
+ 3 do + 5 C
̊ , cez deň od + 8 do + 10 C
̊ .
Slabý J, JV vietor do 2 - 4 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam premenlivé počasie s občasnými zrážkami, dážď, dážď so
snehom a možnosť aj sneženia, v noci so
slabými mrazíkmi.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo
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AKTUÁLNE - INZERCIA

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom. Chrípka
naďalej trápi najmä deti od šesť do 14 rokov.
Agentúru SITA o tom informoval Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.
Chorobnosť na chrípku predstavuje za posledný týždeň 20,7 percenta z celkového
počtu 110 259 hlásených akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesol počet
chorých na akútne respiračné ochorenia o
1 063.
Tento týždeň hlásilo ochorenia 73 percent
lekárov pre deti a dorast a 66 percent praktických lekárov pre dospelých. Pre vysoký
počet chorých detí a študentov prerušili vyučovanie v 141 materských školách, 168 základných školách a v 33 stredných školách.
Tento týždeň evidujú aj 26 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia
(SARI), išlo o 14 mužov a 12 žien. Oproti
predchádzajúcemu týždňu je to nárast o 19
prípadov. Od začiatku chrípkovej sezóny
2012/2013 evidovali hygienici 89 prípadov
SARI, z toho piati pacienti ochoreniu podľahli.

Nitriansky kraj
Chrípka je v Nitrianskom kraji stále na vzostupe. Tento týždeň zatvorila 27 základných
škôl, 23 materských škôl a Súkromnú
strednú umeleckú školu v Nitre. Zákaz návštev vydala Psychiatrická nemocnica Hronovce v okrese Levice. Najviac škôl a škôlok
vyhlásilo chrípkové prázdniny v okrese Levice (17), nasledujú okresy Nové Zámky (13),
Šaľa (8), Nitra (6), Komárno (5), Topoľčany
(1) a Zlaté Moravce (1).
Ochorenia majú charakter lokálnych epidémií, Nové Zámky hlásia okresnú epidémiu. Najviac chorých je vo vekovej kategórii
školopovinných detí od šesť do 14 rokov, nasleduje skupina detí do päť rokov.
V kraji sa vyskytujú rôzne typy vírusov
chrípky. V dvoch prípadoch sa objavilo aj
ťažké akútne respiračné ochorenie SARI, a
to u dvoch žien v okrese Nové Zámky. Lekári
spolu hlásia 18 903 akútnych respiračných
ochorení. Chrípku a chrípke podobné ochorenia z toho diagnostikovali v 5 470 prípadoch, čo je 28,9 percenta z celkového počtu
akútnych respiračných ochorení.
Predstavuje to nárast chorobnosti na
chrípku o 7,9 percenta. Priebeh ochorení
bol komplikovaný u 567 osôb. Najčastejšou komplikáciou boli zápaly prínosových
dutín (53,3 percenta), nasledujú zápaly
pľúc (27,1 percenta) a stredného ucha (19,6
percenta).
Zdroj: webnoviny.sk

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!

Komárom, béke utca, az AUTOPARKINg területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

Fa brikett 0 kg/, €

Bývalý policajt je podozrivý z dvojnásobnej vraždy

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. .00-1.00
Komárno - Veľká Lehota
ývalý policajt sa mal podľa televízie
Markíza telefonicky priznať k vražde
starších manželov, ktorí boli od stredy
nezvestní.
Polícia pátrala po manželoch Anne a Milanovi Smondrkových z Veľkej Lehoty pri Novej Bani, ktorých naposledy videli v stredu.
Podľa televízie manželia prišli o život
priamo vo svojom dome. Podozrivý bývalý
policajt z Komárna mal chatu priamo pri ich
dome. Markíza informovala, že v poslednom
období mali susedia medzi sebou veľké
spory pre pozemky.
Televízia informovala, že podľa ich informácií sa bývalý policajt k vražde priznal telefonicky zo zahraničia a oznámil, že chce
spolupracovať.

Tel.: 05/770 90, 0905 16 651, 0905 50 

B

Város
non-stop 2 €
Polícia začala pátrať po manželoch v piatok 15. februára na žiadosť príbuzných, pretože manželia sa neozývali, ani nebrali mobilný telefón. Pri prvej prehliadke ich domu sa
našla nábojnica kalibru 7,65 milimetra a
krvavé škvrny, expertíza potvrdila, že ide o
ľudskú krv. Telá zavraždených sa našli v
kôlni pri chalupe, ktorá patrí expolicajtovi.
Jozef H.
Zdroj: tvnoviny.sk

0911 822 501

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
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Viac o šachu na www.chess.sk

HORMI

Do pozornosti malých a stredných podnikateľov

25. februára 2013.

1. Sd3+ (Bieli strelci nebezpečne mieria na
kráľa.) Dxd3 (Dáma síce odstrňuje útočiaceho
strelca, ale otvára diagonálu druhému strelcovi.)
2. Vxg7≠ (Biela veža podporená strelcom z b2
vyhadzuje pešiaka na poli g7 a dáva mat.)

DELTA
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Riešenie:
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Programajánló
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 és Könyvtár
épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki
régészeti kiállítás március 1-ig tekinthető meg. A madáretetők világa február 28-ig tekinthető meg.
Limes Galéria:
Dr. Šimek Viktor Zoboralja színe című
kiállítása március végéig tekinthető
meg.
Rév-Magyar Kultúra Háza:
Komáromi Szalon
Veiszer Alindával,
Prima Primissimadíjas televíziós műsorvezetővel. Az
est
házigazdái:
Gazdag József újságíró, Sánta Szilárd egyetemi oktató. A belépés díjtalan.
Jókai színház:
Márcis 11-14-én, 9.00, 11.00 órakor
Csillaglépő csodaszarvas.
Csemadok Galéria:
Simon Anikó dunaszerdahelyi képzőművész üvegfestményeit bemutató kiállítása február végéig tekinthető meg.
VMK:
Március 1-jén, 19.00 órakor Stanislav
Štepka: Polooblačno (Radošinské naivné divadlo). Jegyelővétel: Tel.:
035/7713 550, 0905 892 579.
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Március 19-én 19.00 órakor Kaszás Attila emlékműsor, az Ipari Iskola Diákotthonának rendezésében.
GúTA:
VMK:
Március 10-én Nőnap Balázs Fecóval
és vendégeivel, Janza Katával és Vadkerti Imrével. Jegyár: 10 euró, jegyek
kaphatóak a Tangó-Tours utazási irodában, illetve a VMK-ban. Info: 0905
255 410.
Március 19-én 18.00 órakor az első
magyar hópárduc, Erős Zsolt előadása
és könyvbemutatója. Belépődíj: elővételben 2 euró, helyszínen 3 euró.

DELTA

SZÓRAKOZÁS
DéL-KOMÁROM:
Arany 17 Rendezvényközpont,
Arany János u. 17.: Szemtől-szemben a csodával: Buddha ereklyék március 16-17 között tekinthetők meg ingyenesen. Info:www.buddha-tar.hu.
MARCELHÁZA:
Kultúrház:
Március 2-án 14.00 órakor a Szent
Imre herceg borlovagrend és a község
közös szervezésében rendez borversenyt. Üvegkiadás 2013. február 26án 16.00-20.00 óra között a helyi kultúrházban. Mintavétel 2013. február 28án 16.00-20.00. Egy minta 3 x 0,70 l
zöld üveg.

Júniusban: 50. Jókai Napok!
Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti a jubileumi 50. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját, 2013. június 10. –
16. között Komáromban.
Jelentkezni kizárólag írásban, postai úton vagy e-mailben, 2013. március 31ig lehet. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a csoport és vezetője nevét, címét,
e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és műfaját.
A szervezők a jubileumi 50. Jókai Napok alkalmából pályázatot is hirdetnek a fesztivál plakát- és látványtervének kivitelezésére. Olyan tervek beérkezését várják, melyek méltóak a szlovákiai magyar amatőr színjátszás legpatinásabb rendezvényéhez. A díjnyertes pályaművet a rendezőbizottság 10
évig használja majd. A pályázatnak tartalmaznia kell a fesztivál logóját és egy
A 3-as méretű plakáttervet. A terveket jpg vagy tiff formátumban, 300 dpi-s
felbontásban, jeligével ellátva szintén 2013. március 31-ig várják, kizárólag
postán, CD vagy DVD hordozón, a következő címre: Komáromi Városi Művelődési Központ, Vár út 1, 945 01 Komárom (Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná 1, 945 01 Komárno). A beérkezett munkákat a bírálóbizottság 2013. április 20-ig értékeli ki. A nyertes tervező díja 300 euró. A nyertes
a díjat ünnepélyes keretek között az 50. Jókai Napok díjkiosztóján veheti át.
A szakmai bírálóbizottság tagjai: Mgr. Szilva József festő- és graﬁkusművész,
Mgr. Gráfel Lajos graﬁkus és Czékus Péter tördelőszerkesztő. További információk a 0905 892 580 vagy a 035/ 77 13 547-es telefonszámokon és a
csengel.monika@gmail.com e-mail-címen igényelhetők.

A

PERBETE:
Kultúrház:
Március 16-án a Magyar Szabadságharc 165. évfordulójának alkalmából
Perbetén ünnepi koncertet ad a P. MOBIL. Előzenekarként fellép a perbetei
gyökerekkel rendelkező dallamos rockot játszó NAUTILUS együttes. Természetesen a P.Mobil koncertje után senkit nem zavarnak haza, hiszen fellép
majd még egy banda, amely egészen
hajnali 2-ig gondoskodni fog a jó hangulatról. Részletek a tumultus.eu oldaFarsangi rögtönzések címmel szervezi a 10. Improvizációs Fesztivált az
lon. Belépő 8 euró.
idén 20 esztendős őrsújfalui ÉS?! Színház és a Magyar Szín-Játékos
Szövetség március 3-án, vasárnap 14.00 órakor, a helyi kultúrházban.
Regisztráció 13.00 órától. A szervezők február 27-ig várják 4 fős csapatok
jelentkezését a 0905/245–871 telefonszámon, vagy az esszinhaz@gmail.com címen. A játékvezető Várady Kornélia lesz. A zsűri Arlecchino, Pulcinella és Brighella díjakat ítél oda. Az első két helyezett
meghívást kap a 2013. március 9-én, Gödöllőn megrendezésre kerülő
Maestrók Találkozója rendezvényre.
(báj)

IMPRO Feszkót szervez
a 20 éves éS?! Színház

BOGyARéT:
Kultúrház:
Hagyományos kolbászkóstoló verseny
március 9-én 19:00 órakor. A versenyezni vágyók saját termékükkel a helyszínen nevezhetnek 19:00 óráig, melyet
a zsűri döntése alapján értékelnek. A jó
hangulatról a Fortuna együttes gondoskodik. Éjfélkor tombolahúzás, büfé,
sült kolbász. Belépődíj: 4 euró, asztalfoglalással elővételben is megvásárolhatók a községi hivatalban.
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Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.,
KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9,
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oroSzlán
Továbbra is az a helyes, ha minden döntésedet megfontolod, de
ez nem jelenti azt, hogy mások elgondolása szerint kell élned.
Szűz
Olyan valakibe szerethetsz bele,
aki nem viszonozza az érzéseidet.
Előfordulhat, hogy a régi viszonyban a lángolás alábbhagy, és szünetet iktathattok be.
Mérleg
Egészségi problémák vonhatnak
ki átmenetileg a forgalomból, és
kényszerítenek egy kis pihenésre.
SKorPIó
Ha nincs partnered, most rátalálhatsz az igazira, de a boldogságot
nem adják ingyen. A kapcsolatért
küzdened kell.

nyIlAS
érdemes most tanfolyamra beiratkozni, mert olyan tudásra tehetsz szert, amelynek később a
megélhetésében nagy hasznát veheted.
BAK
óriási tehetséged van hozzá,
hogy a többiek munkáját megszervezd, de a főnöki feladatokat
inkább meghagynád másnak!
VízönTő
Kellemes időszak következik, kedveseddel is jobban egymásra tudtok hangolódni.
HAlAK
Nagyon sok tennivalód lesz a munkahelyeden, így nem sok időd marad önmagadra. Fontos, hogy minden nap tégy valami aminek örülsz.

február 25 - március 3

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, február 5

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Romamagazin 13.00 Domovina 13.20 Magyarlakta – vidékek krónikája
14.25 Ízőrzők 15.00 Áldom a nyüzsgő Rómát...“ 16.00 Boston Legal
16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Drága besúgott barátaim 21.55 Az ESTE 22.25 Borbándi
Gyula Portré 22.55 Aranymetszés 23.55 Híradó
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55
Mi micsoda13.20 Enid Blyton... 13.50 A Nyereg Klub 14.15 Az idő kalandoraim 14.40 H2O 15.05 Az idő kalandorai 15.35 Lizzie McGuire
15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa 16.55 Egérúti
kalandok 17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt I. 17.55 Rudi, malac...
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták
21.00 Petőfi 22.00 A bombák földjén
DUNA
7.00 Hagyaték 7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében
10.30 Gulag-lexikon Magyar dok.film 10.45 Vezér Ferenc atya 11.15
A 78-as körzet 12.00 Híradó 12.10 Magyar elsők 12.25 Napirend előtt
13.00 Parlamenti közvetítés 16.30 Térkép 17.00 Az ellenség köztünk
van 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Emlékezés a hősökre (stúdióbeszélgetés) 20.10 Gyömrői gyilkosságok.
Dok.film 21.15 Hírek 21.15 Dunasport 21.25 Soha, sehol, senkinek.
Magy. film 22.55 Kultikon 23.10 Sportaréna
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 65. 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 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 A médium
8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top
Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz 13.40
Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában, 129. 18.30 RTL híradó 19.10 Éjjelnappal Budapest, 11. 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Csont
nélkül 23.30 A hatalom hálójában
STORY TV
11.25 Született feleségek12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó –
Mézeshetek Chilében 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori 19.05 Foyle háborúja 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS
11:31:0812.55 Kisvárosi gyilkosságok 15.00 Törvényszéki héják. 17.15
Moby Dick – gyilkos hajsza 19.00 Columbo 20.35 A tűzben edzett
férfi 23.30 Harcosok Klubja. Am. akciófilm
VIASAT
7.55 Harmadik műszak 8.55 Cserebere szerelem 11.10 A dadus 12.10
Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 A
cég hangja 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden
Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Halálos terápia 23.50 CSI: Miami helyszínelők

MARTOS:
Március 15-én, 19.00 órakor Tetemre
hívás, a Jókai Színház előadásában.

KoS
A héten több ﬁgyelmeztető jelet
küld szervezeted. Bármennyire is
nehezen szánod rá magad, menj
el orvoshoz, ha szükséges.
BIKA
Munkahelyeden
lelkiismeretes
munkádnak köszönhetően nem
csak szóbeli dicséretben részesítenek, hanem anyagi jutalomban is.
IKreK
A következő napokban újból meg
kell hoznod egy nehéz döntést,
kockáztass, megéri! A hétvégén
nem sok időd lesz pihenésre!
ráK
Rendkívül balesetveszélyesnek
ígérkezik ez a hét, és a te szeleburdi, sokszor heves természeteddel együtt ez nem vezet sok jóra.

TVműsor

STV :1
7.25 Hírek 8.25 Galileo 9.00 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.20 A
körzet 11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.35 Konyhatitkaim
14.15 Kachora 15.10 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 20.10 Lilly Schönauer: Szerelem buktatókkal 21.40 Egy
lépésre a mennyországtól 22.35 A körzet. 23.20 Doktor Quinn
STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 A Monsanto társaság és a világ 10.50
Szemtől szemben 11.20 Fókusz 11.55 Tanúságtétel 1948–1968
12.45 Élő körkép 13.20 Folklórműsor 13.40 Művészet 2013 14.05 Lefújva 14.35 Sportvisszhang 15.10 FIFA-magazin 15.35 BL-magazin
16.05 Nemzetiségi magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
60 állati kalandom 18.30 Esti mese 18.45 A szlovákiai elit galériája.
Jozef Jankovič 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Kockázatos műszaki műveletek 20.50 Február 1948 Dok.film 21.30 Hírek
22.00 Sporthírek 22.05 Euromozi. 12. Orosz filmdráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 A világ legszigorúbb szülői
Showműsor 10.40 A Bermuda háromszög titka. 12.25 Rex felügyelő
13.20 Döglött akták 14.15 Monk 15.10 Alf 16.05 Doktor House 17.00
Híradó 17.25 Sóhivatal 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó, sporthírek
20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre 22.30 Ketten a
csőd szélén 23.10 Éjszakai hírek 23.35 Doktor House
JOJ
6.25 Krimihírek 7.30 Bírósági akták 9.45 A felszín alatt 12.00 Híradó
13.00 A szupermama 14.00 A csalás hálójában 16.00 Szójáték 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Panelházi történetek 21.30 Bučekék –
Nap, széna, falu 23.15 Expertek

kEDD, február 6

szErDa, február 7

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő10.40
Csald-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Nemzetiségi műsorok 13.25 Giotto és Assisi Szent Ferenc – Az assisi bazilika freskói. Ol. dok.film
14.30 Forrás-befoglalás 14.40 Ízőrzők. Oszkó 15.15 Nevetni kell, ennyi
az egész. Balázs Péter kabaréja 16.05 Boston Legal 16.55 Acu hercegnő 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő
19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Párizsi helyszínelők 21.10 Camelot
22.05 Az ESTE 22.40 Cambridge-i kémek 23.45 Híradó
M2
6.20 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55
Mi micsoda 13.20 Enid Blyton... 13.50 A Nyereg Klub 14.15 Az idő kalandorai 14.40 H2O 15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire 15.55
Mi micsoda 16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa 16.55 Egérúti kalandok
17.20 Caillou 17.45 Kérem a következőt 17.55 Rudi, malac a családban
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták
21.00 Beugró 21.55 Vér és rózsa 23.30 Kortárs 23.55 Aranymetszés
DUNA
7.35 Dsida Jenő (1907-1938) 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró - Miklósvárszék 9.00 Parlamenti közvetítés 16.00 Hitvallók és ügynökök – Az
igazság szabaddá tesz benneteket... 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés Am. sorozat 19.55 Mire megvénülünk, 5. 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Goethe. Am.–ném. film 22.45 Kultikon 23.00 Sipos
László festőművész portréja. Magyar dok.film 23.50 Koncertek az
A38 Hajón. Maika Makovski

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
Arisztokraták 14.15 Öveges 14.30 Ízőrzők 15.05 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán! 16.00 Boston Legal 16.45 Acu hercegnő
17.30 Jövő-időben 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelő19.30 Híradó, sport 20.15 Bosszú 21.00 A Kennedy család 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból
M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és
barátai 12.55 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton13.50 A Nyereg Klub.
14.15 Az idő kalandorai 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az idő
kalandorai 15.30 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda16.20 Sandokan
16.50 Raju, a riksa. 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou 17.45 Kérem
a következőt. 18.00 Rudi, malac a családban. 18.35 Mesebolt 20.00
Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták. 21.00 A Kazal 22.15
Nélküled nem megy. 23.50 Szellem a palackból…
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd (ism.)
9.30 Törzsasztal 10.30 XVI. Benedek pápa utolsó általános audienciájának közvetítése a római Szent Péter térről 12.00 Híradó 12.20
Szálka, hal nélkül 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ metrói Washington 15.50 Néprajzi értékeink 16.00 Hitvallók és ügynökök 16.30
Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Glóbusz, 2. 20.50 Hírek, sport 21.05 Hóbortos
szerelem 22.35 Kultikon 22.50 Élet a Marson

6.55 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 Men In Black – Sötét zsaruk 23.20 Hősök

6.55 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. Am. sor., 43. 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, 43. 20.25 Bűnök és szerelmek, 38. 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30
Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Én is karcsú vagyok

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05
Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.10 Éjjel-nappal Budapest, 12. 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A mentalista 22.25 A Grace Klinika 23.25 XXI. század
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Mézeshetek Új-Zélandon.
14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.05
Foyle háborúja 21.00 NCIS 23.00 Párizsi helyszínelők
14.15 Nászfrász 16.05 A tűzben edzett férfi . Am.–ang. akciókrimi
19.00 Columbo II., 8. 20.35 Aranyeső Yuccában. Ol. vígjáték 22.30
Nyomodban a halál. Am. akciófilm
VIASAT
6.15 Gyilkos sorok 8.20 Harmadik műszak 9.20 Lucky Luke: Szentivánéji álom 10.10 Lucky Luke: Ki az a Mr. Joseph? 11.10 A dadus 12.10
Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05
Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden Hotel
19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Terepen 23.15 Kettős ügynök

STV :1
8.25 Galileo 9.05 Párbaj 9.35 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.05
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ültess
fát! 14.20 Kachora 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő,
hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.25 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 A körzet 23.50 Doktor Quinn

STV :2
9.10 Sportvisszhang 9.35 FIFA-magazin 10.00 BL-magazin 10.55 Nemzetiségi magazin 11.25 Fókusz 12.00 60 állati kalandom 12.30 Élő körkép
13.05 Folklórműsor 13.35 Homokbuckák Tévéfilm 14.45 Kockázatos műszaki műveletek 15.35 Egyházi magazin 16.05 Ruszin nemzetiségi magazin 16.30 Vadászmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan
működik? 18.30 Esti mese 18.35 Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 20.00 Tudásunk csak csepp a tengerben. Osztr. dok.film
20.45 A tudomány spektruma 21.30 Hírek, sport 22.05 Művészet 2013
22.35 Mozimagazin 23.00 A humorban nem ismerek tréfát
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 10.35
A gyilkos közelében. Kanad. thriller 12.20 Rex felügyelő 13.20 Döglött akták14.15 Monk 15.10 Alf 16.00 Doktor House 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.20 Megöl a családom 21.30 Forró vér 22.35 Éjszakai híradó 23.00 Doktor House
JOJ
6.25 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talkshow 14.00 Drágaságom 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek.
21.30 Családi ügyek 22.45 A bűntény23.45 Dr. Csont.

7.35 Híradó reggel 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok
8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50
Refl ektor reggel 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 12.
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 22.35 Házon kívül
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország. 17.00 Poirot: A királyi rubin elrablása 18.00 Dallas 19.05 Foyle
háborúja 21.00 NCIS 22.00 A hidegsebész 23.00 Ne szólj senkinek!
13.00 Kisvárosi gyilkosságok 15.05 Aranyeső Yuccában 16.55 Ászok
ásza. 19.00 Columbo 21.00 Végső állomás 3. 22.50 Hős kerestetik
VIASAT
6.10 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.15 Stevie. Sp. dráma 11.10
A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó17.05
CSI: Miami helyszínelők18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája
19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Sherlock
23.30 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.30 Híradó, sport 8.25 Időjárás 8.30 Galileo 9.10 Párharc 9.40 Családi vetélkedő 10.25 A körzet 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem VI, 70. 17.15 Galileo – a fociról 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Államtrükkök Am. thriller 21.55 2 nap Párizsban 23.35 A körzet

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Óvodások műsora 9.05 Híres emberek sorsa
10.15 Ruszin magazin 10.40 Fókusz 11.40 Alacsony-Tátra–Szlovákia
szíve 12.10 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.00 Út. 13.30 Mária
szeme 13.50 Tudásunk csak csepp a tengerben 14.30 Egy zenész
család 15.40 Szlovákok a nagyvilágban 16.05 Magyar magazin 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet. 18.30 Esti mese 18.45
Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 A
Szlovák Televízió történetéből 21.00 Így éltek akkor 21.30 Hírek
22.00 Sport 22.05 Nap a hálóban
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.30 Forró vér 10.35 Streetdance
- Step Up 12.25 Rex felügyelő 13.20 Döglött akták 14.15 Monk – Flúgos nyomozó 15.10 Alf 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor. 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20
Ha igaz volna. 22.35 Éjszakai hírek 22.50 Dallas. 23.50 Doktor House
JOJ
7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. Tévésor. 11.00 Az új
házunk III., 10. 12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talkshow 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr. Csont. 16.00 Szójáték 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 VI. 22.30 Castle 23.30 A bűntett II.
Am. krimisor., 12.

Csütörtök, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy család 14.10 Gyerekjáték a számítógép 14.25
Ízőrzők. 15.00 Beugró 15.55 Bostonilegal – Jogi játszmák 16.40 Acu
hercegnő. 17.25 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek
lángjai. 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó este 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti
nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó
M2
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és barátai 12.55 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.50 A Nyereg Klub. 14.15 Az
idő kalandorai 14.40 H2O15.05 Az idő kalandorai 15.30 Lizzie McGuire.
15.55 Mi micsoda. 16.20 Sandokan 16.50 Raju, a riksa, 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou. 17.45 Kérem a következőt I. 18.00 Rudi, malac a családban. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb
emberfajták 21.00 Csudapest 22.25 Caterina és a lányok.
DUNA
7.05 Ecranul Nostru 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra
9.05 Közbeszéd 9.30 Krisztus vándorai 10.10 Kerekek és lépések
11.00 Glóbusz. 12.00 Híradó 12.20 Szálka, hal nélkül 13.00 Kívánságkosár 15.00 Univerzum Hallstatt 16.00 Hitvallók és ügynökök 16.30
Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben 20.50 Hírek 20.55
Dunasport 21.05 Csoda Krakkóban 22.40 Kultikon

6.55 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, 44. 20.25 Bűnök és szerelmek. 21.00 Jóbanrosszban 21.30 Egetverő haderő 23.25 Zűrös szerelmek, 1.

egetverő haderő • 21.30 • TV 2
Három kisvárosi jóbarát, Larry, Bill és Everett egy szép napon azon kapják magukat,
hogy katonai egyenruhában ülnek egy
Irakba tartó repülőgépen. Ám Irak helyett
egy kis mexikói faluban landolnak.

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15
Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show
12.50 Reflektor reggel 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest.
14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok. 17.20 A gyanú
árnyékában. 18.30 RTL híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest. 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Gyilkosság online 23.25 Totál szívás.
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
14.55 Hetedik mennyország. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.05
Foyle háborúja 23.20 Kémvadászok 1–2.
13.15 Kisvárosi gyilkosságok 15.20 Gyilkos kígyó. 17.10 Next – A holnap a múlté. 19.00 Columbo 20.35 Rendőrakadémia 3. – Indul a kiképzés. 22.20 A hazafi .
VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak9.10 A végzet asszonya 11.10
A dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállodája 14.05 Éden Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.05
CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája
19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Terepen. 23.15 Kettős ügynök.

STV :1
7.25 Híradó, sport 8.30 Galileo 9.05 Párbaj. Vetélkedő 9.40 Családi
vetélkedő 10.20 A körzet. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.10 Kachora 15.05
Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport 20.10
Lázadók országa 21.55 Riporterek 22.25 Borgiák. 23.15 A körzet.

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.05 Tizenkettő után öt perccel 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.35 Építészet 12.05 Élő körkép 12.30
Kulturális körkép 12.40 Slágerparádé 13.25 Rendőrségi magazin
13.55 A Szlovák Televízió történetéből 15.10 Idősebbek klubja 15.35
Az elkövetők áldozatai 16.05 Romamagazin 16.30 A test álma 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet közelről 18.30 Esti
mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Bébik a vízben. 20.45 Amíg nem késő A drogfüggőség 21.30
Hírek és kommentárok 22.00 Sport 22.10 Lámpa alatt Vitaműsor
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.30 Feleségcsere – Új részek 10.35
Ha igaz volna... 12.25 Rex felügyelő I13.20 Döglött akták 14.15 Monk
– Flúgos nyomozó 15.10 Alf 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20
A világ legszigorúbb szülői 21.30 Forró vér I22.40 Éjszakai híradó
23.10 Doktor House
JOJ
7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 A szupermama 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont II. 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás-.jelentés 20.30 Panelházi
történetek. Tévésorozat 21.30 Dr. Tökéletes Szlov. sorozat, 9. 22.30
A bűntény II. Am. krimisor., 13/13. 23.30 Dr. Csont II., 2.

péntEk, március 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát
12.01 Híradó, sport 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak. 14.30 Ízőrzők. 15.00 Banán, pumpa,
kurbli. 16.00 Boston Legal 16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben
17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai. 18.35 Rex felügyelő 19.30
Híradó este, sport 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Hamis a baba
21.40 Szeretettel Hollywoodból 22.10 Az ESTE 22.45 Az utolsó adás.

Hamis a baba • 20.15 • M1
Kardos doktor (Kern András) és
Csöpi (Bujtor István), a híres zsarupáros kábítószercsempészeket
követ Görögországtól Münchenig. Röpködnek a gyilkos poénok és a gyilkosabbnál gyilkosabb pofonok.
M2
6.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Vipo és
barátai 12.55 Mi micsoda I. 13.20 Enid Blyton kaland 13.50 A Nyereg
Klub. 14.15 Az idő kalandorai. 14.40 H2O: Egy vízcsepp elég 15.05 Az
idő kalandorai. 15.30 Lizzie McGuire. 15.55 Mi micsoda 16.20 Sandokan 16.45 Raju, a riksa. 16.55 Egérúti kalandok. 17.20 Caillou. 17.45
Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a családban. 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták. 21.00 Sanzonpódium 22.35 Hamis a baba 23.55 Zöld Tea
DUNA
7.05 Kvartett 7.35 Angyali érintés 8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbeszéd 9.35 Magyar elsők 9.50 Balatoni utazás 10.20 Erdélyi történetek 11.00 Angyalbőrben. 12.00 Híradó 12.20 Szálka, hal nélkül
13.00 Kívánságkosár 15.00 Zodiákus. 15.30 Mesélő cégtáblák 16.00
Hitvallók és ügynökök 16.30 Térkép 17.05 MacGyver. 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Egri FC–DVTK OTP Bank
Liga labdarúgó- mérkőzés 21.00 Hírek 21.05 Dunasport 21.15 Csillagjegyek. 22.05 És mégis mozog a föld. 22.50 Kultikon

szomBat, március 

M1
6.00 Ma reggel 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30
Nemzeti nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Sziget a szárazföldön 13.55 OTP Bank Liga. Kecskeméti TE Phoenix Mecano–DVSC
TEVA labdarúgómérkőzés 15.55 „Humorban nem ismerek tréfát“
Thália Humorfesztivál 2013 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal
18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal
2013, 1. Döntő 22.25 Válaszcsapás 23.55 David Gale élete
M2
5.50 Állatkert a hátizsákban 6.20–12.00 Rajzfilmsorozatok 12.00
Vipo és barátai – Az idősziget túlélői 12.25 H2O: Egy vízcsepp elég
14.40 Táncakadémia 15.05 Csajok a zŰrből 15.30 Csipkerózsika
16.30 Veszélyezetett állatok 17.00 Geronimo Stilton – 17.25 A Mézga
család különös kalandjai 17.50 Rajnu, a riksa 18.00 Rudi, malac a családban 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek
20.35 SPORT 2012 22.05 Ki Mit Tud? 1977 23.15 Földünk és vidéke

Muriel esküvője•20.20 • DUnA TV
Muriel (Toni Collette) csúnya, kövér és ellenszenves lány, aki
jobb híján a szobájában ül
menyasszonyi prospektusokat
lapozgatva. Minden vágya, hogy
végre valaki ráakadjon, és feleségül vegye.

DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt 7.00 Századfordító magyarok 7.50 Élő
egyház 8.20 Isten kezében 8.50 Zodiákus 9.20 Vidékességek 9.50
Kerekek és lépések 10.35 Székely kapu 11.05 Ménes élet, 13/1. 12.00
Híradó 12.15 Nótacsokor 12.30 Az angyal és a rosszember 14.10 Hagyaték 14.40 Önök kérték 15.35 Táncvarázs 16.30 A piros bugyelláris Magyar film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Hogy volt?!
Balázs Fecót köszöntjük 19.30 Futótűz 20.20 Muriel esküvője Ausztrál film 22.00 Dunasport 22.15 Napok, évek, századok 23.10 MüpArt.

6.25 TV2-matiné 10.25 Astro-Világ 11.30 Én is karcsú vagyok12.00
Babavilág 12.30 Tűsarok 13.00 Herkules 14.00 AutóGuru 14.30 Psych
– Dilis detektívek 15.30 Monk 16.30 Kettős ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigyshow 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Az utolsó akcióhős 22.00 A csontember

6.55 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 Derült égből Polly 23.20 Kettős ügynök.
7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Míg a halál el nem választ
IV., 8–9. 11.30 XXI. század 12.00 Házon kívül 12.35 Autómánia 13.15
7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Reming- Grundfos Tatabánya KC–MKB Veszprém KC NBIes férfi kézilabdaton Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor reg- mérkőzés, élő 15.00 A zöld íjász 16.05 Irány Colorado Am. vígjáték
gel 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14. 14.35 Fókusz 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A sztárkivetett 21.15 A
15.20 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok. 17.20 A gyanú árnyékában. szerv 23.05 Parfüm – Egy gyilkos története.
18.30 RTL híradó 19.10 Éjjel-nappal Budapest. 20.05 Fókusz 20.50
STORY TV
Barátok közt 21.25 A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék. 23.30 Az egység. 10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ 14.30 Fapados
STORY TV
történetek 15.00 Álomhajó – Mézeshetek Burmában 17.00 Miss Fis11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó her rejtélyes esetei 18.00 Talpig zűrben 19.30 Miss Marple: A látha14.55 Hetedik mennyország. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.05 tatlan kéz 21.30 Flört a fellegekben 23.15 Jim szerint a világ
Foyle háborúja. 21.00 Született feleségek. 23.00 Hotel Babylon. 0.00
Katonafeleségek.
14.40 A Jaguár. Fr. kalandfilm 16.40 Halálos fegyver 2. Am. akcióvígjáték 19.00 Richie Rich – Rosszcsont beforr. Am. vígjáték 20.50
13.10 Kisvárosi gyilkosságok 15.15 A kívülálló. 17.20 Rendőrakadémia A szállító 2. 22.35 Kémek a sasfészekben. Ang.–am. háborús film
19.00 Columbo 21.00 Penge 23.25 Lopakodó
VIASAT
VIASAT
6.50 Halottnak a csók 7.45 Topmodell leszek! 8.40 Divatdiktátorok
6.00 Gyilkos sorok 8.10 Harmadik műszak 9.10 A múlt árnyai 11.10 A modelljei 9.40 Amerikai mesterszakács 10.45 Őrjítő szenvedélyek
dadus 12.10 Christine kalandjai 12.40 Jóbarátok 13.10 Szívek szállo- 11.50 Luxusdoki 13.45 Fekete kalóz 15.40 Candlefordi kisaszszonyok
dája 14.05 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 I., 1-2. 18.00 Sztárkoktél 18.30 Bilko főtörzs 20.30 Tornádó – Az ég
A cég hangja, 4. 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok VI., 150. haragja. 22.30 Vírus. Am. katasztrófafilm
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Vírus. Am. katasztrófafilm
STV :1
5.55 Hírek, sport 7.00 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum meséi 8.30
STV :1
Dunai
mesék
9.05
Táncakadémia
10.00 Anička Jurkovičová 11.20
7.30 Híradó, sporthírek 8.30 Galileo 9.05 Párbaj 9.40 Családi vetélkedő 10.20 A körzet. Am. sor., 6. 11.05 Viharos szerelem. 12.00 Hírek Senki sem tökéletes 12.20 Riporterek 12.50 Autószalon 13.45 Láza12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora – Az ár- dók országa – Új világ 15.35 Tök jóképű vagy! 17.15 Építs házat, ültatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 tess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó
Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sport 20.10 Postaláda 21.15 A medvetélkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 vementő 22.40 Sport 22.55 Hullák földön, vízen, levegőben
Poplegendák 21.55 Volt egyszer egy Amerika... 23.55 A körzet
STV :2
8.55 Dél-Afrika felfedezése 9.50 Hallássérültek tévéklubja 10.15 Az
STV :2
7.05 Körzeti híradó 7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Urali mesék 9.10 elkövetők áldozatai. 10.45 Anya tudja a legjobban 11.25 Dekáni terBébik a vízben 9.55 Amíg nem késő 10.30 Romamagazin 10.55 Fó- minus 12.45 Kamcsatkai utazásom. Rudolf Schuster 13.20 Szlovákok
kusz 11.30 A természet közelről 12.00 Élő körkép 12.35 Fúvószene a nagyvilágban 13.45 Szemet szemért. 15.10 Kapura 15.55 Farmer13.05 Anya tudja a legjobban 13.30 Lámpa alatt. 16.05 Szemtől gazdaságok 16.15 Tesztmagazin 16.30 Idősebbek klubja 17.00 A taszemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 vasz tizenhét pillanata 18.00 Úton II. 18.30 Esti mese 18.40 Kassa
Hétvége 18.30 Esti mese 18.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.00 Apokalipszis – A máso19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Dél-Afrika felfede- dik világháború 20.50 Őrangyalok 21.45 Filmklub. Millió Dolláros Hotel
zése. 20.50 Família. 21.20 A legjobb barátom 23.00 Sporthíradó
MARKÍZA
MARKÍZA
6.00 Ki ez a lány?7.20 Alf II. 7.50 Kung Fu Panda 8.15 Madagaszkár
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.30 Forró vér II. 10.35 Enemy Wit- pingvinei 8.35 Szupersztár 10.05 Jim szerint a világ 11.00 Csupasz
hin 12.25 Rex felügyelő 13.20 Döglött akták 14.15 Monk – Flúgos pisztoly 12.40 Cseh–szlovák szupersztár 14.30 Harry Potter és az
nyomozó 15.10 Alf 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex azkabani fogoly 17.20 A jegesmedve 17.25 Megöl a családom 18.20
17.55 Forr a bor. 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Gyil- Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás
20.20 A megszállott 22.40 A menekülő család. Am. akcióthriller
kosságba hajszolva. 22.30 Veszélyes Bangkok.
JOJ
JOJ
7.50 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek. Tévésor. 11.00 Az új 5.45 Rajzfilmsorozatok 8.40 Sharpay csillogó kalandjai. 10.30 A világ
házunk III., 12. 12.00 Híradó 13.00 A szupermama Talkshow 14.00 Bí- legszigorúbb szülői 12.35 27 idegen igen 15.00 Fedőneve: Jane Doe:
rósági akták 15.00 Dr. Csont II. Am. sor., 2. 16.00 Szójáték 17.00 Hír- Váratlan eltűnés 16.50 Családi ügyek 18.00 Szójáték 19.00 Krimiadó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.30 híradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 A legjobb
szlovák torták. Realityshow 22.00 Miss Március Am. vígjáték
Panelházi történetek. Tévésor. 21.30 27 idegen igen Am. vígjáték
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vasárnap, március 
M1
6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika
9.40 Útmutató 9.45 Tanúságtevők 10.10 Útmutató 10.40
Énekek éneke 10.55 Református magazin 11.20 Evangélikus
ifjúsági műsor 11.30 Mai hitvallások 12.01 Hírek 12.05
Világ+Kép 12.35 Az esőerdő titkos élete 13.30 TeleSport
14.00 FIFA World Cup 2014 14.30 Kincsünk a víz – Bükfürdő
50 éves 14.50 Békaherceg 16.25 Lombard Pápa Termál FC–
Ferencváros TC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.50 A
Lényeg 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Egy
nap. Am. film 22.00 Milk. Am. életrajzi film
M2
5.50 Állatkert a hátizsákban 6.20–12.00 Rajzfilmsorozatok
gyerekeknek 12.00 Csipkerózsika 13.00 Táncakadémia, 11.
13.30 Csajok a zŰrből 13.55 Enid Blyton 16.15 Ókori kalandok
16.40 Geronimo Stilton 17.05 Raju, a riksa 17.17 Aprónép 17.25
Rejtélyek Tesz-vesz v árosban 17.50 Engedjétek hozzám 18.00
Rudi, malac a családban 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó, sport 20.35 Doc Martin 21.25 Itt járt Mátyás király ...és mindennel meg volt elégedve 22.30 Békaherceg.
DUNA
7.15 Világ-Nézet 8.10 Isten kezében 8.40 Hagyaték 9.05 Felelet az életnek 9.35 Száműzött magyar irodalom 10.05 Határtalanul magyar 10.35 A szentképek festője – Udvardi
Erzsébet. Dok.film 10.55 Önkéntesek 11.30 Új nemzedék
12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.50 Nótacsokor 13.10 Fügefalevél Magy. film14.30 Talpalatnyi zöld 15.00 Hazajáró. Gyergyóihavasok 15.30 Hogy volt?! 16.30 Köszönöm, hogy
elgázolt! 18.00 Híradó 18.35 Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 A dunai hajós 21.00 Szegénylegények
6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 13-as
raktár. 13.30 Zsaruvér. 14.25 Hawaii Five-0 15.20 Lángoló Chicago 16.15 Az utolsó akcióhős 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Vad vakáció 22.05 Kiscsávó 23.55 Túlélni a karácsonyt.
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.35
Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja 12.35 Havazin 13.10
Tuti gimi 14.10 Őrjítő szerelem Am. vígjáték 16.10 Dolgozó lány
Am. vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 Cobra 11.
20.00 Csúcsformában 3. 21.35 A hírnök. 23.25 Portré
STORY TV
13.30 Jim szerint a világ 14.00 Jim szerint a világ 14.30 Fapados történetek 15.00 Álomhajó – Mézeshetek Sevillában.

17.00 A Vatikán ügynöke, 5. 18.00 Columbo 20.00 Downton
Abbey 21.05 Egy fiúról 23.00 Flört a fellegekben
12.55 Huncutka. Am. vígjáték 15.00 Richie Rich – Rosszcsont
beforr 16.50 A szállító 2. 18.35 Halálhágó. Am. akciófilm 21.15
A zöldfülű. Am. akcióvígjáték 23.30 Fűrész. Am. horror
VIASAT
6.50 Divatdikátorok modelljei 7.20 Topmodell leszek! 8.20 A
nagy házalakítás 10.10 Candlefordi kisaszszonyok 12.30
Sztárkoktél 12.55 Mókás arc. Am. zenés vígjáték 14.55 Bilko
főtörzs. Am. filmvígjáték 16.50 Balek-suli 18.55 Szeretem a
testem 20.00 CSI: A helyszínelők 21.00 CSI: New York-i helyszínelők 21.55 Amerikai história
STV :1
7.10 Rajzfilmek gyerekeknek 8.40 Józan ész mindenek felett.
Tévéjáték 9.10 Darazsak a kaptárban 9.40 Horgászmagazin
10.05 Földünk felülnézetből 11.05 Szlovákia képekben 11.25
A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Titkok kertje 15.15 Filmmúzeum
Rétkaszálás 16.40 Postaláda 17.45 Fő, hogy szeretjük egymást Tévésor., 15/8. 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10
A tolvaj és a bajnok 23.25 Sporthíradó 23.35 Titkok kertje
STV :2
9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Detva 9.55
Mesterségek 10.20 Borgis. Tévéjáték 11.15 Apokalipszis – A
második világháború12.10 Trezor 12.35 Veronika 13.55 Egyházi magazin 14.25 A szó 14.40 57. Východnái Folklórfesztivál 15.45 Őrangyalok 16.15 Família. Családi magazin 16.45
Vidéki eset 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Dokumentumfilmklub. Műanyag bolygó. Fr.
dok.film 21.35 Lefújva Sportmagazin 22.00 Éjszaka az archívumban 23.00 Művészet 2013 23.40 Hírek
MARKÍZA
6.00 Ki ez a lány?7.20 Alf II. 7.45 Kung Fu Panda 8.10 Madagaszkár pingvinei 8.30 A szuperhazug 10.15 Jim szerint a
világ 11.05 Sülve-főve 13.00 Testre szabva13.50 Trauma
14.40 Bombajárat 16.45 Adéle és a múmiák rejtélye 19.00
Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 Szupersztár 22.15 Step Up 3.
JOJ
6.00 Sharpay csillogó kalandjai 7.45 A griff támadása 9.40
Fantasztikus torták, 14. 10.40 Hol volt, hol nem volt 11.40 A
hidegsebész 12.40 Ellenséges terület 14.55 A legszebb ajándék. Am. vígjáték 17.25 Bučekék – Nap, széna, falu, 8/7.
19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Max
Payne Am. thriller 22.40 Rajtaütők. Am. akcióthriller

Belehúzott a szlovák Pohoda Fesztivál
Smashing Pumpkins, Nick Cave and The
Bad Seeds és az Atoms For Peace is
A
fellép Szlovákia legrangosabb nyári zenei
fesztiválján, a Pohodán - jelentették be a
szervezők kedden Pozsonyban. Az idei, tizenhetedik Pohodát július 11. és 13. között
rendezik meg a trencséni repülőtéren. A
fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan legfeljebb 30 ezer látogatót fogad. A Pohoda kínálatának egyik csemegéje az Atoms For
Peace supergroup, amelyben Thom Yorke (Radiohead) énekel, gitározik és zongorázik, Flea
(Red Hot Chili Peppers) basszusgitározik, Nigel Godrich, a Radiohead producere gitározik
és billentyűs hangszereken játszik, Mauro Refosco (közreműködött a Red Hot Chili Peppers
legutóbbi lemezén) ütőhangszereken játszik és Joey Waronker (az R.E.M. volt turnédobosa)
zenél. Az együttes a fesztivál második estéjén lép fel.

Ebbe vágott bele a Jolie-Pitt házaspár
rad Pitt és Angelina Jolie beszállt a
borüzletbe: saját roséjukat francia
szőlőbirtokukra utalva Miraval néven
márciusban dobják piacra.

B

A ﬁlmsztárpárnak Marc Perrin francia borász segít, aki a Decanter.com brit borászati
honlapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy
Pitték a lehető legjobb provence-i borral akarnak előállni. A márka nyárra
fehérborkínálattal is bővül. Pitt és Jolie négy éve bérelte ki a dél-franciaországi Miraval kastélyt Correns-ben.
Annyira megtetszett nekik, hogy később a hatvan hektáros szőlőbirtokkal együtt megvásárolták. A tavalyi
szüret és borkészítés minden fontos állomását maguk ellenőrizték,
és a borászat teljes felszerelésének felújítására is gondjuk volt.
Forgalomba kerülő palackjaikon a
két sztár nevén kívül Perrin neve is
ott lesz.

„Elmúltak az évek, 68 éves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Február 25-én ünnepli
68. születésnapját

Győri Júlia
Csallóközaranyoson.
Szívből köszöntik: lányai, vejei,
unokái Roland barátnőjével
Deniszával, Róbert, Virág és Áronka.
Február 26-án ünnepli 10. születésnapját

Pém Dávid.
E szép ünnep
alkalmából szívből
gratulál:
Mazan mama és papa,
anyu, kisöcséd Szabolcs,
Bianka és Bandika.

Március 2-án ünnepli 9. születésnapját

Pinke Evelyn Keszegfalván.
E szép ünnep
alkalmából
szivből gratulál:
anya, apa, papa,
mama, dédi, Icu
és családja.
A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor,de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, ahogy mi szeretünk Téged.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.“
Február 27-én ünnepli
10. születésnapját

Rumi Karolína
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik:
anya, apa, testvére Natália,
unokatestvére Peti, Viktória,
nagyszülei, keresztszülei
és a dédik.
Március 2-án ünnepli 9. születésnapját
Sárközi Tivadar Izsán.
Köszönti őt: anyu,
apu, testvére
Alexandra,
nagymamája,
aki sok puszit
küld
születésnapja
alkalmából.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: Mindig jó legyél,“
A másik csak rád kacsint: Tedd, amit szeretnél.!“
Február 25-én ünnepli
18. születésnapját

Inczédi Máté
Nemesócsán.
Szívből gratulálnak:
anya, apa, testvéred Domonkos,
Varga mama és papa, nagybátyád Józsi, Inczédi mama,
Rebeka és köriék.

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:

SPORT
Kosárlabda

Ez nem a komáromi kosarasok hete volt
inden sportágban érvényes, hogy a siker és sikertelenség váltják egymást. Erről most a
komáromi kosarasok is meggyőződhettek, hiszen egy olyan sorozat szakadt meg, amely
már-már teher is lehetett a játékosok vállán. A szurkolók elvárásai nagyok, csak és kizárólag
a győzelmek számítanak. Ez így is van rendjén, de azért tudatosítani kell, hogy minden sorozat egyszer megszakad. Vagy azért, mert hullámvölgybe kerül a csapat, vagy azért, mert
egészségügyi problémák ütik fel a fejüket, de az sem egészen szokatlan tájainkon, hogy éppen a mérkőzés játékvezetői unják meg egy-egy csapat egyeduralmát. A múlt hét tehát nem a
komáromi kosarasok hete volt, de nincs ok a pánikra. Az alapszakasz hátralévő hat mérkőzéséből kettőt kell megnyerni ahhoz, hogy a play offban első helyről kezdjen a csapat, hiszen Léva
nem rajtolhat a rájátszásban. Erről a lehetőségről maguk mondtak le, bízva a cseh bajnokságban elérhető sikerben. Múlt hétvégén szünetelt a bajnokság, mivel a besztercebányaiak ünnepelték a kosárlabdázás 90. évfordulóját városukban. Az ünnepség része volt egy Ligaválogatott – Külföldi Játékosok gálamérkőzés, természetesen, komáromiak részvételével is. A ligaválogatottba Bíliket hívták be, míg a František Rón vezette, külföldi játékosokból álló válogatottban Thompson és Lowe is pályára léptek.
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Kosárlabda

HéTFŐN
MBK Rieker – Léva 76:83 (16:13, 15:21, 24:27,
21:22)
A vendégeket igencsak fűtötte a visszavágási
vágy a Szlovák Kupa döntőjében elszenvedett
hazai vereségért, a hazaiak viszont szerették
volna ismét legyőzni legnagyobb riválisukat. Talán
az is egy szempont volt részükről, hogy a találkozót megelőző 13 hazai mérkőzésen még nem
szenvedtek vereséget, és ezt a sorozatot szerették volna meghosszabbítani, akár a bajnokság
alapszakaszának a végéig. Nos, minden másképp történt. A vendégek keményen megküzdöttek minden labdáért, minden négyzetcentiméter
területért, és bár a hazai csapat sem játszott roszszul, az igazi problémát a temérdek pontatlan dobás jelentette. Ezt a hibát a vendégek rendre kihasználták, és több esetben is sikerült tetemesnek
látszó előnyre szert tenniük. Amikor a hazaiak
pontszámban megközelítették a vendégeket, jött
egy újabb hibasorozat, és a lévaiak ismét eltávolodtak. A drámai mérkőzésen talán az is döntőnek
bizonyult, hogy a vendégek jobban elviselték a
mérkőzés ideges légkörét és kihasználták a hazai
csapat szokatlanul sok hibáját.
Pontszerzők: Simpson, Lowe és Stevens 1212, Šoška 10, Thompson, Bílik és Dubovský 8-8,
Kozlík 4, Kratochvíl 2 – Fields 26, Kemp 16
További eredmények: Inter – Svit 83:72, Sp. N.
Ves – Prievidza 90:76, Handlová – B. Bystrica
73:106. Nitra – szabadnapos volt.

SZERDÁN
Nyitra – MBK Rieker 111:98 (21:29, 33:21,
25:27, 32:21)
Ezen a találkozón teljes egészében megmutatkozott az előző hét minden problémája, már ami
az egyes játékosok egészségi állapotát illeti. A
meghatározó játékosok közül többen is ágynak
dőltek, vagy éppen az azt megelőző sérüléseikből
lábadoztak. Maga a mérkőzés érdekesen alakult,
hiszen a komáromiak ugyan több mint egyenrangú ellenfelek voltak, sőt, két negyedet is megnyertek, viszont a védekezésben olyan hibákat
vétettek, amelyeket nem lehetett büntetlenül megúszni. Az sem volt mellékes tényező, hogy a mezőnyben is nagy teret engedtek át az egyébként
remek nyitrai játékosoknak. Az már csak további
nyugalmat kölcsönzött a hazai csapatnak, hogy a
mérkőzés játékvezetői legalább annyira áhították
győzelmüket, mint ők maguk…
Pontszerzők: Geiger 30, Tomek 26 – Lowe 25,
Thompson 20, Stevens 17, Bílik 10, Kratochvíl 7,
Simpson 6, Dubovský és Šoška 5-5, Kozlík 3.
További eredmények: Prievidza – Inter 90:93,
Svit – Handlová 100:78, Levice – Sp. N. Ves
76:60. B. Bystrica – szabadnapos volt.
Legközelebb ezen a szerdán lép pályára a komáromi
csapat, amikor hazai csarnokban fogadja a besztercebányai alakulatot. Utána négyszer idegenben szerepelnek majd a piros-fehérek, aztán hazai pályán búcsúznak
az alapszakasztól, ellenfelük a Svit csapata lesz.

Fotó: Molnár Mónika
A tabella állása:
1. Levice
2. MBK Rieker
3. Nitra
4. Inter
5. Sp. N. Ves
6. B. Bystrica
7. Prievidza
8. Svit
9. Handlová

26
26
27
28
27
26
26
28
26

20
19
17
14
14
11
11
8
6

6
7
10
14
13
15
15
20
20

2126:1898
2181:2088
2338:2225
2309:2264
2263:2208
2238:2265
2085:2130
2162:2349
2062:2337

46
45
44
42
41
37
37
36
32

Kempo

„Felülmúlták elvárásaimat”
Eredmények:

agysápon rendezték meg a Nyílt Kempo Magyar Bajnokság
első fordulóját, amelyre a Szlovák Kempo Szövetség válogatottja is benevezett. A Szayka Róbert vezette válogatott egészen kimagasló teljesítményt nyújtott, hiszen két versenyzője
együtt négy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet gyűjtött be,
de az egy ötödik hely is nagy sikernek számít, hiszen pontokat
jelent a végső elszámolásnál.

N

Marák Róbert (Dunaszerdahely)
1. Kempo Kumite
1. Light Contact 2. Kata
Kanozsay Máté (Komárom)
1. Kempo Kumite 1. Light Contact
Kádár Filip (Komárom)
2. Kempo Kumite 3. Light Contact
Hanckó Péter (Dunaszerdahely)
2. Light Contact
Nikker Ronald
(Komárom/Csallóközaranyos)
5. Knock Down
Németh Bence (Dunaszerdahely)
2. Knock Down

Szayka Róbert, a Szlovák Kempo Szövetség
elnöke,
a
válogatott
edzője:
„A ﬁúk felülmúlták minden elvárásomat, különösen Marák és Kanozsay teljesítményei
váltottak ki jó érzéseket, de egyik versenyzőmre sem panaszkodhatom. Tudni kell,
hogy a magyar mezőny nagyon erős, így az
ötödik hely is szinte felér egy éremmel. A
bajnokságban még három fordulót rendeznek meg, szeretnénk, ha az egyik fordulót éppen nálunk lehetne lebonyolítani, a tárgyalások folynak, majd meglátjuk. Azt is szeretnénk elérni, hogy a bajnokságot terjesszük ki
egész Kárpát-medencére, a tárgyalások befejezése után természetesen tájékoztatni fogom az olvasókat” – mondta el lapunknak
Szayka Róbert.
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Nyolcvan év a sport rögös útjain
últ pénteken tartotta meg évzáró taggyűlését az utóbbi tíz esztendő
kétségkívül legsikeresebb klubja régiónkban, az Ekel FC. Mi sem
természetesebb, az ünnepi hangulatot csak emelte, hogy a klub ebben
az évben ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, ami már magában tekintélyt parancsoló kor, és mint olyan, megérdemli a nyilvánosság ﬁgyelmét, mi több, a kellő tiszteletet. Főleg akkor, amikor az ünnepelt
kora mögött ugyancsak tekintélyt parancsoló eredmények is vannak.
Nos, a világ legtermészetesebb dolga, hogy maga a közgyűlés is ennek az évfordulónak jegyében zajlott mindennel, ami egy ilyen ünnepi
alkalomnak a kelléke. Persze, egyszerre több jubileum is összevág a
zöld-fehér klub ünnepi közgyűlésével, hiszen ebben az évben két tízes,
és egy hatvanas szám is szerepel. A hatvanasról és egyik tízesről egy
másik cikkben olvashat a kedves olvasó, viszont feltétlenül említést érdemelnek az „Erős-emberek”, akik éppen tíz éve tartoznak a sportegyesület kötelékébe.
Végeladás, Üldöznek a nők) szórakoztatták a lelkes közönséget. Az
egyesület 1931-ben rendezte meg
első sakk- és házi ping-pong versenyét. Folyó év december 3-án az
EKELI SC ping-pong csapatával
mérte össze erejét”.
Ez az első írásos bizonyítéka tehát
annak, hogy az Ekeli Sport Club,
már 1933-ban létezett. Egy korábbi
megalakulási év sem zárható ki teljes biztonsággal, hiszen a környéken már volt sportolói példakép éppen elég. A Komáromi Football Club
már 1900 óta működött, tagjai között
Diósi Ede pénztárnokkal, aki Ekel
Község szülöttje, a szomszédos
csallóközaranyosi sport megteremtője, Kóczán Mór, református lelkész
is gyakori vendég volt a településen,
ami arra enged következtetni, hogy a
sportolás és annak kedvező hatása
Szajkó Tamás és Mészáros Zoltán a ﬁatalság egészségére, a lakosság
összekovácsolására nem volt idegen
Nézzük röviden a kezdeteket. Az a csallóközi községben. Tény, hogy
első írásos nyomok 1933-ra vezet- a labda már lényegesen korábban
nek vissza. A Komáromi Lapok bevonta bűvöletébe az ekeli ifjúságot
1933. december 13. számában, egy, is, de szervezett sportolásról csak
a Gútai Sport Egyesület évi műkö- 1933 óta lehet beszélni. A nyolc évdését taglaló cikk jelent meg. Ho- tized alatt több sportág kedvelői űzgyan is függ össze az ekeli sport hették kedvenc sportjukat az egyemegalakulása a gútai egylettel? Nos, sületben. Az első sportág bizonyítelőbb nézzünk egy részletet a cikk- hatóan az asztalitenisz volt, de aztán
ből, amelyben felfedezünk egy olyan jöttek a birkózók,a sakkozók és a
mondatot, ami az ekeli sport meg- többi sportág. Csak kevesen tudják,
alakulásának évére utal. Mivel egyéb
írásos nyoma a megalakulásnak
nem maradt fenn, így kénytelenek
vagyunk a cikk nyomán elfogadni –
mint legrégibb, eddig felfedezett dokumentum nyomán – az ekeli sport
megalakulási évének az 1933-as
évet. Íme a részlet: „Gúta elitjének
összefogó szerve a Sport Egyesület.
Nagyszerű programjával, szinte
missziót végez, amióta Németh
Gyula igazgató-tanító szakszerű,
nagy elánnal végzett elnöki irányításával helyes útra terelte az egyesület
működésének irányát. Az egyesület
1920-ban alakult meg. Kezdetben,
főleg a footballt kultiválta, ma már
van ping-pong és sakk szakosztálya
is. Tagja az MLSZ-nek és az MTSZnek. Minden évben megrendezi a
hagyományos Mikulás estjét és a
Sportbált. Ezidén, folyó hó 10-én tartotta meg műsoros Mikulás estjét,
amikor is három vígjátékkal (Rúzs, Grajcár Antal és Ódor Tamás edzők
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Balról jobbra: Lakatos Béla, id. Németh Sándor, Csörgei János, Kiss György
és Gőcze Mihály

hogy a mai sikeres csallóközaranyosi női kézilabdázás alapjai éppen
Ekelen lettek lerakva Hegedűs Sándornak köszönhetően, aki később,
hosszú évtizedekig a csallóközaranyosi klub elnöke volt.
Kellemes problémával kellett a
közgyűlés előtt megbirkóznia a fáradhatatlan klubelnöknek, Csepi
Nándornak. Ahogy érkeztek a vendégek, egyre jobban kezdett félő
lenni, hogy a 150 férőhelyes teremben, nem mindenkinek jut hely. Végül mindenki megtalálta a helyét, bár
néhányan így is állva voltak kénytelenek meghallgatni egy sikertörténetet. Olyan sikertörténetet, amilyenről
régiónk legtöbb klubja még csak
nem is álmodhat. Pedig álmodhatna,
sőt meg is valósíthatná, csak jó példáért Ekelre kellene menni. Persze,
a sportélet megszervezése több öszszetevőből áll, magába zárkózva
senki nem érhet el sikereket. Kell
egy vagy több kitartó sportvezető,
sportot támogató önkormányzat, lelkes ﬁatalság, és természetesen, a
lakosság és a vállalkozók támogatása. Mindezt Ekelen sikerült tíz év
alatt olyan szintre emelni, ami példaértékű lehet mások számára is.
A közgyűlésen megjelent Fekete
Iveta polgármester, Kucsera Erazmus, a Hetényi János Óvoda és
Alapiskola igazgatója, Bohos Éva alpolgármester, az egyházak képviseletében N.T. Tanító Viktória református lelkész és Nagy Péter plébános,
az önkormányzati képviselők, valamint a TLSZ több tagja.
A beszámolót Csepi Nándor elnöke tartotta, miután a helyi alapis-

kola tánccsoportja köszöntötte kedves műsorával a jelenlévőket. A beszámoló ugyan a 2012-es évet taglalta részletesen, de az elnök kitért a
klub 80 éves útjára is. Sokszor volt
rögös ez út, de sok munkával, sportszeretettel végig lehetett azt járni.
2004-ben a sportolók már birtokba
vehették az új pályát, egy évvel később elkészült az öltöző és a lelátó
is. Nem sokkal később átadták rendeltetésének a kultúrház nagyterméből kialakított sportcsarnokot,
amely tulajdonképpen életre hívott
egy új sportágat is a községben, a
karatét, amelyet az ismert sportem-

Erdei Sándor és Ódor Sándor

ber, Markovics János indított el sikeres
útjára. Az erősportok képviselői több
országban is felhívták magukra a ﬁgyelmet teljesítményeikkel, a labdarúgók pedig sikert sikerre halmoztak az
elmúlt tíz esztendőben. A felnőttek ebben az idényben a legjobb úton haladnak ötödik bajnoki címük felé. „Nagyon
sok álmatlan éjszaka után hoztam meg
a sokak számára meglepő döntést,
hogy a IV. liga megnyerése után nem a
Régióbajnokságban, hanem a Területi
Bajnokságban folytatjuk szereplésünket. Az idő megmutatta, hogy jó döntés
volt. Azok a ﬁatalok is tagjai az eddig sikeresen szereplő csapatnak, akik a
„nagyok” mellett mellőzve voltak. Sokan
közülük, már hátat fordítottak volna a
labdarúgásnak, ha nem hozom meg
akkori döntésemet” - mondta el többek
közt a klubelnök. A polgármester köszöntője után a jelenlévők egy tízperces képes összeállítást néztek meg kivetítőn a klub utóbbi tíz évéről, amelynek zenei aláfestése is megfogta a nézőket. Mindez a helyi alapiskola tanárának, Szakál Tamásnak munkáját
dicséri.
Egy ilyen jubileumi közgyűlés elengedhetetlen része a kitüntetések átadása azoknak, akik akár sportolóként,
edzőként vagy klubvezetőként hozzájárultak a sikerekhez. Nyolc ﬁatal karatézó vehette át az elismerő oklevelet,
akik az előző évben együtt 29 érmet
szereztek különböző hazai és külföldi
versenyeken:
Bohos Szilárd, Mayer Krisztián,
Kürthy Dóra, Németh Bence, Szabó
András, Szilágyi Virág, Szabó Bálint,
és Vödrös Ákos.
A 70-es évek kiváló labdarúgói:
Lakatos Béla, id. Németh Sándor,
Csörgei János, Kiss György, Gőcze
Mihály, Santúr Ottó és id. Szendi Ferenc.
Erősemberek:
Szajkó Tamás, Poló János, Balogh
Imre, Csicsó István, Venth Zoltán és
Mészáros Tamás.
Két olyan felnőtt labdarúgó, akik a
kezdetektől fogva játszanak az ekeli
zöld-fehér mezben:
Ódor Sándor és Erdei Sándor.
Edzők:
Grajcár Antal és Ódor Tamás.
A 2013-as Faludíj:
Csepi Nándor, klubelnök
A közgyűlés zenei részét nem más,
mint Ekel Község már Európa szerte ismert zenésze, a klub lelkes szurkolója,
id. Szuri Gábor szolgáltatta. Mégpedig
olyan szinten, amely méltó az ő nevéhez, de a jubiláló klubhoz is egyaránt.
Természetesen, a jubileum kapcsán
még nagyon sok névnek kell elhangzani
egyrészt a teljesség kedvéért, de a köszönet és tisztelet kifejezése miatt is.
Nos, róluk sem feledkezett meg a klubvezetés és az önkormányzat, hiszen az
idei, június 8-án esedékes falunapon
már kézbe vehetik azt a publikációt,
amely az Ekel FC 80 éves útját dolgozza
fel a lehető legaprólékosabb formában.
Ez az év, de mondhatnánk azt is
hogy évtized, kétségkívül az ekelieké.
Szerkesztőségünk is őszintén gratulál a
jubiláló klubnak, és további szép sportsikereket kíván a folytatásban!

Csepi nándor három jubileuma
ulajdonképpen egyszerre három jubileum is „öszszecsapott” régiónk kétségkívül legsikeresebb
klubjának, az Ekel FC elnökének feje felett. Természetesen, valamennyi közül a legfontosabb, hogy jó
erőben és egészségben betöltötte hatvanadik életévét. és bár több vonalon is nagyon aktív volt ez a hatvan év, nagy részét az ekeli sportnak szentelte. A 70es és 80-as években aktív játékosa volt a klubnak,
majd szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, hoszszabb mérlegelés után elvállalta a klubelnöki tisztséget.
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A klub amelynek irányítását átvette, szinte mindenben
az utolsó helyeket foglalta el. A felnőtt csapat a Területi
Bajnokság II. osztályában is az utolsó helyen tanyázott,
ahonnan már nem volt lejjebb. Az ifjúsági csapatok szervezetlenül, szinte vezetés nélkül, inkább csak olyan „vagyunk is meg nem is” alapon lézengtek a régió kétségkívül legrosszabb minőségű pályájának környékén. Egyszóval, inkább hasonlított mindez a sport imitációjára,
mintsem egy egységes, tudatosan működtetett sportszervezetre.
A múlt pénteki ünnepi közgyűlésen, Fekete Iveta polgármester rövid felszólalásában visszaemlékezett a tíz
évvel ezelőtti történésekre, amikor Csepi Nándor bejelentette, hogy vállalja a község sportjának megszervezését. „Mint újdonsült polgármestert, megszólítottak a ﬁatalok, hogy át kellene szervezni a község sportját úgy,
hogy az működőképes legyen, megszólítsa a ﬁatalok nagyobb részét. Az ötletet természetesen támogattam, de
nem igazán tudtam, ki lehetne az a személy, aki ezt képes lenne végrehajtani. Akkor néhány ﬁatal elmondta,
hogy ők tudnának egy ilyen személyről, de véleményük
szerint, ő nem fogja vállalni. Csepi Nándor volt az általuk javasolt személy. Beszélgettünk, és Nándi két hét
gondolkodási időt kért. Pontosan két hét múlva közölte
velem, hogy vállalja, de... Soha nem felejtem el azt az öt
szót, amit akkor mondott: „Vállalom, de nem engedek
beleszólni!” Nem is engedett, és íme az eredmény” - emlékezett vissza a polgármester.
Igen, az eredmény. Csepi Nándor vezetése alatt elindult egy olyan folyamat Ekelen, amely hihetetlen magasságokba katapultálta Ekel sportjának a hírnevét, ezzel természetesen a községét is. Nem csak országos

szinten lett ismert az Ekel FC, de messze annak határain túl is. Magyarországon, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Japánban és Dél-Afrikában
is már sokan be tudják azonosítani a települést, és nem
győznek csodálkozni azon, hogy egy 1500 lelket számláló felvidéki településen képesek ennyi sikert felhalmozni. És nem csak labdarúgásban, de erősportokban,
karatéban egyaránt. Egy irigylésre méltó sportközpont és
sportcsarnok áll az ekeli sportolók rendelkezésére, így
joggal várható el tőlük a helység nevéhez méltó teljesítmény. Igen, de ehhez kellett egy kiváló szervező, egy
sporttal kigyógyíthatatlanul „megfertőzött” személy, egy
minden idegszálával Ekelhez kötődő megszállottja a
sportnak.
Az ünnepi közgyűlésen nem véletlenül jelentek meg a
helyi önkormányzat tagjai sem. Döntésük alapján,
ugyanis tízéves munkájának elismeréseként, Csepi Nándornak adományozták a 2013-as Faludíjat. Utána, kerek
életjubileuma alkalmából, a szurkolók és csapatok nevében, Kósa Tibor adott át az ünnepeltnek egy Ekel FC
klubcímerrel díszített tortát.
Három jubileum. Egyik, Isten akaratának köszönhető,
kettőért viszont nagyon keményen meg kellett dolgozni.
A 80 éves klub életben tartásához sokan hozzájárultak,
de az utóbbi tíz esztendő sikereinek kovácsa kétségkívül Csepi Nándor.
Isten éltessen jó erőben, egészségben, Nándi!

Karate

Kurucz Márió aranyérmes
gútai Corvin HE két versenyzővel vett részt a Sabinovban
megrendezett Szlovák Kupa első fordulójának küzdelA
mein. A versenyekre 43 klub nevezett be, és ebben a népes
táborban kellett a gútai ﬁúknak helytállniuk. Horváth Adriánnak ugyan nem sikerült pontot érő helyezést elérnie, viszont
Kurucz Márió a 8-9 évesek kategóriájában szenzációs versenyzéssel aranyérmet szerzett a Kata versenyben. Ezzel az
aranyéremmel a csapatok versenyében a 17. helyre repítette
fel a gútai egyesületet.

Sporthírek röviden
KÉZILAbDA – NőK I. LIgA:
A 10. fordulóban:
Besztercebánya – Csallóközaranyos 25:17
(13:8)
Vendég góldobók: Kasznár, Bíró és Švec-Somogyi 4-4, Rísová 3, Zakál és Šebeňová 1-1.
A Michalovce jun. – Naszvad/Ímely mérkőzés technikai okok miatt elmaradt, a találkozót márciusban játsszák le.
A 11. fordulóban:
Csallóközaranyos – Kassa 24:15 (13:6)
Hazai góldobók:
Kasznár 7, Zakál 5, Turza 4, Szabó és ŠvecSomogyi 3-3, Rísová és Gál 1-1.
Bánovce n/B. – Naszvad/ímely 17:18 (9:6)
Vendég góldobók:
Haris E. 7, Molnár B. és Szabó 3-3, Simonics
és Haris S. 2-2, Molnár A. 1.
RöPLAbDA – FÉRFIAK I. LIgA:

Kurucz Márió a dobogó legfelső fokán

VK Spartak Komárom – Púchov 3:0
(18, 17, 19)
és
VK Spartak Komárom – Púchov 3:0
(25, 20, 22)
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Jégkorong

Másodszor is a Komáromi HK
komáromi Erzsébet-szigeti
műjégpályán másodízben rendezték meg régiónk jégkorongcsapatainak tornáját. A kétnapos tornára hat csapat – HK Komárom, Red Pirates, White Angels, Ice Team, K-Print és Ľadové
Orly Zsemlékes – nevezett be, és
mivel régiónk időjárási viszonyai
nem teszik lehetővé egy hosszabb
lejáratú bajnokság megszervezését, így ezt a tornát akár városi
bajnokságnak is lehetne tekinteni.

A

A csapatokat két csoportba osztották be a szervezők, a torna első
napján a csoportmérkőzések zajlottak. A csoportokon belül mindenki
mindenkivel megmérkőzött, és már
azok lejátszása után nyilvánvalóvá
vált, hogy a címvédő Komáromi HK
és a Jégcsapat vívnak majd meg a
tornagyőzelemért.
„A” csoport:
HK Komárom – Red Pirates 3:0
HK Komárom – Ľadové Orly 5:2

Red Pirates – Ľadové Orly 5:1
„B” csoport:
Ice Team – K-Print 4:1
Ice Team – White Angels 3:1
K-Print – White Angels 1:5
Másnap már a végső helyezésekért folytak a küzdelmek.
Az 5. helyért:
Ľadové Orly – K-Print 4:1
A 3. helyért:
White Angels – Red Pirates 2:1
Döntő:
HK Komárom – Ice Team 5:3
Óriási küzdelem zajlott a jégen
mindennel, ami az igazi jégkorongrangadóhoz szükséges. Az első harmadban nem találtak egymáson fogást a csapatok, így annak végén
0:0 világított az eredményjelzőn. A
második harmad 4. percében aztán
a HK megszerezte a vezetést, de a
Jégcsapat erősen küzdött az egyenlítésért. Amikor az utolsó harmad
második felének kezdeténél 5:0 volt
az eredmény, szinte mindenki biztos
volt a HK nagyarányú győzelmében.

A tornagyőztes HK Komárom csapata
Az utolsó hat percben azonban a
Jégcsapat begyújtotta valamennyi
rakétáját, és háromszor is bevette
ellenfele kapuját. Az idő azonban
kérlelhetetlen volt, és nagyobb meglepetésre már nem futotta erejéből,
sem idejéből. Nagyszerű mérkőzés
volt, csakúgy, mint az egész torna.
A torna végeredménye:
1. HK Komárom 2. Ice Team 3.
White Angels 4. Red Pirates 5. Ľa-

Fotó: Fuisz Attila
dové Orly Lipové 6. K-Print
A szervezők ezúton is hálájukat
és köszönetüket fejezik ki a műjégpálya dolgozóinak, akik biztonságos,
kiváló minőségű pályát készítettek
elő a csapatoknak, ugyancsak köszönetüket fejezik ki a torna támogatóinak, akik segítsége nélkül, kilátástalan próbálkozás lenne csupán
egy ilyen színvonalas torna megszervezése.

Judo

Birkózás

nagyszabású nemzetközi verseny naszvadon Gútaiak
inden szempontból nagy sikerrel zárult az a meghívásos kötöttfogású nemzetközi verseny, amelyet a Naszvadi Birkózó
Klub rendezett meg a Vlahy Jenő Sportközpontban. Régiónk
klubjai mellett – Naszvad, Spartacus, Komáromi BSK, Madar és
Gúta – további nyolc ország versenyzői kaptak meghívást a rendezvényre. A cseh, magyar, román, szerb, horvát, moldvai, ukrán
és lengyel klubok birkózói nagyban hozzájárultak a verseny magas színvonalához, persze, a hazai versenyzők sem maradtak el
semmiben.

M

Annyira nem, hogy a 142 versenyző között hét arany-, hat
ezüst- és kilenc bronzérmet harcoltak ki. A lányok versenyében
Anett Turančíková teljesítménye
emelkedett ki, a ﬁúknál a szintén
naszvadi Érsek Róbert birkózása
érdemelt különös ﬁgyelmet. A
csapatok összesített pontversenyében a dorogi tehetségek bi-

zonyultak a legjobbaknak, nagy
előnnyel nyerték a klubok versenyét.
Régiónk érmesei:
Lányok (2001-2002):
39 kg: 1. Turančíková Anett
(Naszvad)
Gyermek (2006):
19 kg: 2. Stakovič Máté (Naszvad)
3. Turančík Arnold (Naszvad)

21 kg: 1. Marko Šimon (KBSK)
2. Szabó Attila (Madar)
23 kg:
1. Križan Attila (KBSK)
3. Bódiš Martin (Naszvad)
26 kg:
1. Kopčok Max (KBSK)
2. Hluško Samuel (KBSK)
3. Gábor Balázs (Madar)
33 kg:
2. Keszan Márió (Naszvad)
Gyermek (2002-2003):
41 kg: 2. Mészáros Péter (Gúta)
45 kg:
1. Rehák László (Spartacus)
2. Molnár Martin (Gúta)
47 kg:
1. Kovács Nikolas (Madar)
3. Gál Bence (Naszvad)
Diák (2000-2001):
35 kg: 3. Kürthy Márió (Gúta)
38 kg: 2. Nagy Balázs
(Spartacus)
85 kg: 1. Érsek Róbert
(Naszvad)
85-100 kg: 3. Uhlík Krisztián
(Madar)
Kadett (1996-1997):
76 kg: 3. Csicsó Zoltán (Madar)
85 kg: 3. Papp Lajos (Madar)
Junior (1993-1995):0
3. Bári Patrik (Spartacus)
A csapatok versenyének élvonala: 1. Dorog (Magyarország)
2. Naszvad 3. Szatmárnémeti
(Románia) 4. Madar
A Spartacus csapata is jól szerepelt a naszvadi tornán

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

a Zsolnai Nagydíjon

Murányi Gábor és Román Sándor
A Gútai Judo S.E. ifjúsági versenyzőinek egy
része állt rajthoz a Zsolna Város Nagydíjáért kiírt nemzetközi versenyen. Szereplésük nem
végződött rosszul, hiszen a nagyon erős mezőnyben egy ezüstérmet, és egy pontokat érő
ötödik helyezést sikerült elérniük.
A 81 kilogrammos súlycsoportban Murányi
Gábor küzdötte be magát a döntőbe, ott azonban földharcban alulmaradt dubnicai ellenfelével szemben. Román Sándor, a 66 kilogrammosok versenyében az elődöntőig menetelt,
ahol a válogatott Becíktől szenvedett vereséget.
A bronzmérkőzésen egyértelmű fölénye ellenére, lábfelszedésért diszkvaliﬁkálták.

