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Ilyen volt...
öbb helyütt lehetett arról hallani és olvasni, hogy
Komáromban egy új városi piac születik, ahol szívesen látnák a régió őstermelőit. Az új piac helyszínén
már jó ideje szorgos munka folyik, és ha minden jól
megy, ősszel már el is indulhatna az árusítás. Lapunknak Anton Marek, a város polgármestere nyilatkozott, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba és ismertesse, hogy milyen fázisban is állnak az előkészületi
munkálatok.

T

Részletek a 3. oldalon
... és a jelenlegi állapot

Nem tervezte a gyilkosságot Sorozatos betörések
járásunkban

Ógyalla
uhász Milan egykori városi rendőr büntetésének besorolását vélhetően meg
fogják változtatni, minden bizonnyal gyilkossággá minősítik át az orgyilkosság helyett - ami mérsékeltebb büntetéssel jár.
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Az ügyben a Speciális Büntetőbíróság
döntött, viszont az ügyészség kifogásokat
lát a folyamatban, a Legfelsőbb Bíróság elé

utalja az ügyet. A Juhász által elkövetett hármas gyilkosság vizsgálatát a hatóságok
eközben befejezték, s vádat is emeltek az
ügyben. Az egykori városi rendőr a legsúlyosabb esetben akár 25 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést is kaphatna, de
korábban felmerült, hogy beszámíthatatlannak minősítik, s intézeti kezelést rendelnek
el.
(b)

Komárom - Gúta
z elmúlt időszakban egyre több betörésről hallani régiónkban. Komáromban egy virágüzletbe, egy papírboltba, valamint több családi házba (Singellő és Bene
városrészben) törtek be a januári hónapban, majd múlt
héten pénteken egy éjszaka alatt öt családi házat fosztottak ki ismeretlen tettesek Gútán.
Folytatás a 3. oldalon
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Marad a tizenkilenc képviselő

A jó dolgok az égből jönnek.
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Gúta
z önkormányzat napirendi pontjára tűzte a
képviselő-testület létszámának csökkentését. Több javaslat is érkezett, azonban döntés
nem született. Majd meghallgatták a tanügyi hivatal beszámolóját a beiratkozások alakulásáról
a városban.

A

A város polgármestere, Horváth Árpád azt javasolta, hogy a jelenlegi 19 képviselő helyett a következő választási ciklusban már csak 17 városatya fog-

laljon helyet a testületben. Indoklásában kitért arra,
hogy a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a városban 10 696 polgár él. Az önkormányzatokról szóló
törvény értelmében a 10 és 20 ezer közötti lakossággal rendelkező községekben 13 és 19 között mozoghat a képviselők száma. Bár a lakosok számát illetően Gúta az alsó határhoz van közel, jelenleg a
képviselők száma a lehetséges legmagasabb a testületben.
Folytatás a 3. oldalon
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POLITIKA

Tisztelt polgártársak!

Kommentár

Nem elég csak magyarnak lenni, de
dolgozni is kell a köz érdekében!
Az idei megyei választásokkal
kapcsolatban az utóbbi időben a
helyi sajtó tele van a HÍD és az
MKP vezetői által folytatott tárgyalások részeredményeivel. Sajnos
a választópolgár szerintem teljesen elveszett az egyes pártok tárgyalásokkal megbízott vezetőinek
kijelentéseiben. A szűkre szabott
nyilatkozataiktól függetlenül mindannyian hangoztatják a nagy „öszszefogást”. Ez rendben is van, hiszen a választók többsége a „közös listát” szeretné és ennek így is kellene lennie. A HÍD azon dolgozik, hogy ez
meg is valósuljon, tehát hogy a Nyitrai kerület valamennyi
járásában létrejöjjön egy HÍD-MKP koalíció. Sajnos, a Magyar Közösség Pártja részéről már nem ilyen egyértelmű
a (hangoztatott) összefogás ténye, hiszen ők csak néhány
járásban szeretnék ezt a „koalíciót”, mégpedig ott, ahol kisebb a támogatottságuk. Ez a feltételük elfogadhatatlan, s
egyben törvénybe ütköző is, hiszen a kerületi választásokról szóló törvény (zák.č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov) kiköti, hogy ha egy párt egy
járásban (választási körzetben) saját jelölteket indít, akkor
más járásban már nem indulhat koalícióban más párttal.
Továbbá elképzelhetetlen az is, hogy pl. a kerületen belül
az egyik járásban, ahol közös listán indulnak a két párt jelöltjei, ott „szeretik egymást”, egymást támogatják és ott pedig, ahol külön-külön indulnak, ellenfelekként egymás ellen
kampányolnak. Saját tapasztalatból tudom, hogy egy kampány nagyon kemény, kíméletlen is tud lenni, s ez a keménység nem ismer határokat. Sajnos ez utóbbira vallanak
az internetes cikkekhez, hírekhez való hozzászólások is,
melyek során csakis a HÍD képviselőit, szimpatizánsait illetik már-már vulgáris szavakkal, „hangoskodásokkal”, pedig a kampány még meg sem kezdődött!!! Köztudott tény,
hogy ilyen „hangoskodó kemény mag” mindenhol megtalálható, ezért nem szabad általánosítani az MKP-val kapcsolatban. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy a HÍD
párt tagjait, szimpatizánsait, választói bázisát többnyire
magyarok alkotják (akik talán még jobban büszkék magyarságukra, mint néhány MKP tag), továbbá vannak, akik
más nemzetiséghez tartoznak, s vannak, akik vegyes házasságban élnek és így tovább. Ezért senkinek nincs - a
legkisebb joga sem - elítélni a másikat!
Meggyőződésem, hogy addig, amíg a „kemény mag”
hangoskodása felülmúlja a józan ész és a megértés ﬁlozóﬁáját, addig nem lesz „összefogás”. Ebből pedig az következik, hogy mindkét párt külön-külön indít jelölteket.
(Remélem, ebben nem lesz igazam.) Mivel a megyei választásokon személyekre adjuk le voksunkat, ezért az első
szempont, ami szerint a választó karikázik, az a jelölt személye, eddigi munkássága, párthovatartozásától függetlenül. A lakosság többségének teljesen mindegy, melyik párt
tagja képviseli majd érdekeit a megyei közgyűlésben: a polgárok a választásokon inkább arra fókuszálnak, hogy az általuk megválasztott képviselők milyen konkrét javaslatokat,
illetve lépéseket tudnak majd megtenni régiójuk érdekében.
Éppen ezért jogos az a választói igény, hogy mindegyik
párt a legalkalmasabb jelölteket, szakembereket indítsa a
választásokon. Azokat, akik tenni akarnak, tudnak és fognak is a régió lakosaiért.
És nem utolsósorban remélem, hogy az elkövetkezendő
ciklusban nem fog folytatódni az az abszurd helyzet, amely
már most is tetten érhető, azazhogy a jelenlegi nyolc Nyitra
megyei képviselőnk munkásságáról, tevékenységéről nem
hogy nem hallani, de szerintem nem is tudnának felmutatni
olyan, általuk elért eredményeket, melyek régiónk polgárainak az érdekeit szolgálnák.
Mindezeket összefoglalva az a véleményem, hogy nem
elegendő magyarnak lenni, hanem emellett dolgozni is
kell a köz érdekében.
Varga Tamás
városi képviselő (MOST-HÍD)
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ngedjék meg, hogy röviden ecseteljem
kétéves tevékenységem eredményeit Komárom város polgármestereként. Az eltelt két
esztendő nagyon nehéz időszak volt számomra, mivel a hivatalt kaotikus és szervezetlen állapotban vettem át. Az előző városvezető megszüntette a jogi osztályt és anélkül
bocsátotta el a korábbi hivatalvezetőt, hogy
az átadta volna utódjának a hatékony hivatalvezetéshez elengedhetetlen iratokat. Hasonlóképpen cselekedett több kulcsfontosságú osztályvezetői poszt esetében is.

E

Hivatalba lépésem után azzal kellett szembesülnöm, hogy rejtélyes módon eltűnt szinte minden eredeti szerződés és néhány tervezett beruházás projektdokumentációja, amelyek a mai napig nem kerültek meg. Az elmúlt két év során számos olyan kísérletet tapasztaltunk, amely arra
irányult, hogy ellehetetlenítse a munkánkat, de a
kezdeti nehézségek ellenére sikerült konszolidálnunk a hivatal működését és a munkánk meghozta a kívánt eredményt. Engedjék meg, hogy
néhány fontosabb eredményünket most megosszam Önökkel:
• csökkentettük a Komáromi Napokra fordított
kiadásokat a fesztivál tartalmi szintjének növelése
mellett.
• a város polgármestereként és megyei képviselőként sikerült a volt rendelőintézet (poliklinika)
épületét visszaszerezni előnyös áron a város tulajdonába (az eredeti 1,1 millió euró helyett 797
ezer euróért). Ráadásul úgy, hogy ez nem terhelte meg a város költségvetését, mivel telekcsere útján sikerült megkapnunk.
• Megyei képviselőként 450 ezer eurós támogatást szereztem a komáromi kórház műtőinek
felújítására.
• a Viator cég 2009-2010 közötti katasztrofális
gazdasági eredményei miatt veszélybe került a
termálfürdő, a Panoráma szálloda és az autókemping működtetése. Megteremtettük a feltételeket az említett egységek működtetésére a saját
városi szolgáltató cégünk, a Comorra Servis keretében.
• beindítottuk az Apáli rekreációs övezet (HoltVág) revitalizációs folyamatát és elenyésző
anyagi ráfordítással dolgozunk egy színvonalas,
ingyenes pihenőövezet kialakításán a lakosok
számára. A munkánk eredményét már tavaly is
élvezhették a pihenni vágyók, az idén pedig tovább folytatjuk a terület bővítését és rendezését.
• tizenhét éves nemtörődömség után rendeződött az Anglia parkban található volt tiszti szálló
épületének a helyzete, amit korábbi állapotában
sokan joggal a város szégyenének tartottak.
• az addig a Belső körúton élő, alkalmazkodni
képtelen és életvitelükkel a környezetükben lakók
életét megkeserítő egyéneket átköltöztettük a
harcsási városi bérházba és a szörnyű állapotban
lévő, egészségügyi rizikót képező lakóegységeket lebontattuk és a hulladékot eltakaríttattuk.
• elenyésző anyagi ráfordítással a személygépkocsik számára járhatóvá tettünk mintegy 20
kilométernyi utat a város kertészeti övezeteiben
(Erdő utca, Kabátfalu, Vadas, Őrsújfalu és az Erzsébet-sziget egy részén).
• nem kis nehézségek árán sikerült véghezvinnünk a Kossuth tér revitalizációját és a lakosok
birtokba vehettek mintegy 150 ingyenes parkolóhelyet.
• kidolgoztuk Észak- és Dél-Komárom közös területrendezési és hosszú távú fejlesztési tervét a
„Partnerséget építünk“ elnevezésű uniós projekt
keretében.
• a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma anyagi hozzájárulásával fokozatosan újítjuk
fel a műemléknek minősülő egyedülálló törté-

nelmi értéknek minősülő komáromi várat (Ferdinánd-kapu, kazamatarendszer stb.).
• a közlekedés biztonsága és folyamatossága
érdekében felújíttattuk a mintegy 40 éves, elavult
jelzőlámparendszert a Shopping Center épületénél (volt Prior áruház).
• 2012-ben partnerségi szerződést írtunk alá a
Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumával a Komáromi kikötő, mint a Duna-tengely része elnevezésű program megvalósítása érdekében, amely hosszú távon nagyszámú új munkahely létesítésének a lehetőségét hordozza magában.
• városunk másodízben volt az Endurance
Ride elnevezésű nemzetközi lovas maraton társrendezője.
• a városvezetés közbenjárása által uniós forrásból megvalósult a város egyik főútja aszfaltburkolatának cseréje a volt vámháztól egészen a
Vág-hídig.
• elnyertük egy nagy összegű, 302 ezer eurós
pályázatot Észak- és Dél-Komárom várrendszere
hozzáférhető és látogatható kazamatahálózatának a bővítésére.
• az Újvár bejárata előtti terület rendezésével,
alkalmassá tételével immár másodízben rendeztük meg saját szervezésben az ország egyik legnagyobb vásárát, az András-napi vásárt – az
árusok száma az előző évekhez képest megháromszorozódott.
• sikerrel szervezzük a Komáromi Bornapok
rendezvénysorozatát gazdag kísérőprogramokkal, amivel hozzájárulunk a turizmus fellendítéséhez is.
• a Holt-Vág Apáli rekreációs övezetben hozzájárulásunkkal nagysikerű, többezres látogatószámmal büszkélkedhető koncertek kerültek
megrendezésre.
• hagyományteremtő célzattal megrendeztük a
komáromi kolbász-fesztivál első évfolyamát,
amely elnyerte a lakosok osztatlan szimpátiáját.
• 2011-ben a Phillips cég támogatása által sikerült felújítanunk a Rozmaring utcai alapiskola
tornatermének világítását 5 ezer euró értékben,
továbbá a Béke utcai alapiskola 5 tantermének a
világítását szintén 5 ezer euró értékben. 2012-ben
pedig a Munka utcai alapiskola tantermeiben újítottuk fel a világítást 7 ezer euró értékben. A felújításokat tovább szeretnénk folytatni, ezzel is
hozzájárulva az iskolák modernizálásához.
• számos óvodában felújítottuk a játszótereket
és újakat is létesítettünk, a lakótelepeken pedig
fokozottan ﬁgyelünk a meglévő játszóterek karbantartására.
• a gyermekparkban új mászókát létesítettünk
szponzori adomány keretében, így ez az invesztíció nem a város költségvetését terhelte, a gútai
művészeti magániskolások pedig kreatív módon
lefestették a parkban található padokat.
A 2013-as évre vonatkozó előrejelzések alapján az előttünk álló 11 hónap gazdasági szempontból az eddigieknél is nehezebbnek ígérkezik.
De megteszünk mindent annak érdekében, hogy
új munkaadók telepedjenek le városunkban, régiónkban, és új munkahelyek létesülhessenek.
Ehhez természetesen szükség lesz kormányzati
segítségre és azon parlamenti honatyák segítségére és kezdeményőkészségére is, akik Komáromot és a régiót répviselik a törvényhozásban.
Nagyon remélem, hogy azon terveink, javaslataink, amelyek a város és a régió javát szolgálják
és elengedhetetlenek Komárom gyorsabb és hatékonyabb fejlesztése érdekében támogatásra
lelnek a városi képviselő-testület minden tagjánál,
pártállástól függetlenül.
Anton Marek,
Komárom város polgármestere

Ősszel beindulhat az új piac
Folytatás az 1. oldalról
• Akkor kezdjük az elején. Mikor is kezdték meg a városi rendőrség és a Selye János Egyetem közt elhelyezkedő terület
tisztítását?
- Az említett terület mint ismeretes, szó
szerint egy nagy kihasználatlan szeméttelep
és dzsungel volt. Már a 2011-es év elejétől
foglalkoztunk a gondolattal, miképpen tudnánk kellőképpen hasznosítani ezt a területet. Mivel elképzeléseink, ötleteink megvoltak, az előkészítési munkálatokkal megbíztam a szervezési osztály munkatársait. Mivel
a város anyagi lehetőségei köztudottan szerények a válságtól függetlenül is, ezért önerőből lelkes munkatársaim és külső segítők
révén fokozatosan tisztítottuk meg a teret
(placcot). A körülbelül 2 hektárnyi területről
mintegy 200 teherautónyi szemét elhordása
után az udvarrész félszilárd burkolatot kapott, bebiztosítottuk a megvilágítást, az illemhelyet stb. Az elvégzett munka értéke
nagyjából 50-60 ezer eurót tesz ki.
• Mondjon pár szót arról, mire is használnák a területet?
- Mint mondtam, megvolt az elképzelésünk, és több lehetőség is megfordult a fejünkben. Mivel nagy a munkanélküliség, elsősorban egy új szervezett, modernebb,
könnyen megközelíthető városi piacot hoznánk itt létre (főleg) őstermelői követelményekkel. Az udvarrész két oldalán lévő garázsokban, illetve raktárhelyiségekben a helyi

vállalkozók kapnának lehetőséget (hús, hal,
pékáru, gasztronómia, kávézó stb.). Bebiztosítani a kellő kulturált környezetet, szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekkel, bizonyos rendezvények szervezése (pl. kolbász-fesztivál, vásár stb.), bejövetel a dunai
rakpartról. A biztonságot az előtérben lévő
városi rendőrség székhelye biztosítja.
• Mikorra várható az új piac megnyitása?
- Még sok munka van előttünk, körülbelül
90-100 teherautónyi szemét eltávolítására
lesz szükség, az infrastruktúra kiépítésére
(víz, villany, szennyvíz-hálózat), igénytől függően üzlethelyiségek kiépítésére, különböző
engedélyeztetések stb. Nagyon szeretném,
ha ősszel elindulhatna az árusitás. Végezetül még arról szeretném tájékoztatni a lap olvasóit, hogy sem én, sem a városvezetés
nem tárgyalt, nem bízott meg, és nem jogosított fel semmilyen magánszemélyt, semmilyen csoportosulást vagy szervezetet,
hogy toborozzon vagy feltételeket szabjon,
hogy kik és milyen körülmények között árusíthatnak majd a városi rendőrség és a Selye János Egyetem közt lévő területen. A cél
az, hogy minél jobb, a polgárokat, a várost
és a régiót leginkább szolgáló megoldás szülessen. A közvéleményt az új városi piac létrehozásának további fejleményeiről a város
honlapján (www.komarno.sk), hivatalos facebook proﬁlján (www.facebook.com/varosihivatal) és a helyi, valamint a regionális
sajtóban fogjuk tájékoztatni.
szt

Marad a tizenkilenc képviselő
Folytatás az 1. oldalról
A vitában felszólalt Lengyel István, aki azt vetette
fel, hogy ne csak a testületben eszközöljenek megszorításokat, hanem a hivatalban is. Angyal Béla rámutatott arra, hogy ennek a megszorításnak csak 2015-ben
lenne pénzügyi vonzata.
Majd javasolta, hogy csökkentsék a képviselők számát
tizenötre. A soron következő
felszólalók, mind javaslatot
tettek a képviselők számának csökkentésére, ki tizenötöt, ki tizenhetet javasolt. A
vita lezárta után először a
15-ös, majd a 17-es létszámról szavaztak. A 16 jelen levő képviselőből mind-


Sorozatos betörések
járásunkban
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két esetben nyolcan támogatták a javaslatot, hatan tartózkodtak, ketten pedig ellenezték a javaslatot. Fura módon a 15-ös változat támogatói a 17-est nem támogatták, így marad a jövőben is a
19 tagú testület. Az ügy még
nem tekinthető lezártnak, hiszen az önkormányzati választásokat megelőzően az
egyes körzetek és képviselők létszámának ügye kötelezően a képviselő-testületek elé kerül. Minden bizonynyal akkor a testületnek újra
foglalkozni kell ezzel a témával.
A városban már lezajlottak a múlt hét folyamán a beiratkozások. Takács Imre, a

közös tanügyi hivatal vezetője beszámolt a képviselőknek az eredményekről: a
Corvin Mátyás Alapiskolába
30 tanulót írattak be, ebből
négyen halasztanak. A Rákóczi Ferenc Alapiskolába
27 tanuló jelentkezett, melyből három halaszt. A Nagyboldogasszony
Egyházi
Alapiskolába 16 gyermeket
írattak a szülők, a halasztások száma egy, és a szlovák
tanítási nyelvű Komenský
Alapiskolába 18 kisdiák jelentkezett. A beszámoló után
a képviselők teret kaptak,
hogy megvitassák a témát.
Az önkormányzat a költségek lefaragása érdekében
azzal a javaslattal állt elő,
hogy ne 2-2 osztályt nyissanak a Corvin és a Rákóczi
Alapiskolában, hanem némi
átszervezéssel az egyik iskolában egy osztály indulna,
míg a másik iskolában kettő.
Az elképzelések szerint a
következő évben pedig megfordítanák és ahol idén 1
osztály volt, ott jövőre kettő
lenne. Ez a javaslat kisebb
vihart keltett a képviselők
közt, végül arra a döntésre
jutottak, hogy most csak tudomásul veszik a jelentést
és májusban még visszatérnek a témához.
ssy

Komárom - Gúta

Gúta
Folytatás az 1. oldalról
Nem megerősített információk szerint összehangolt akcióról lehetett szó,
mivel szinte egyazon időben több helyszínen fosztották ki a házakat Gútán.
Božena Bruchterová, a
Nyitrai Megyei Rendőrkapitányság szóvivője lapunknak elmondta: „Gútán a
Radnóti utcában téglával
törték be a ház ablakát, és
2000 euró értékben arany
ékszereket vittek el. A Liget utcában már az ajtót feszítették fel és egy üres ékA komáromi papírboltba a hátsó szeres dobozt vittek mabejáraton keresztül akartak be- gukkal az elkövetők. A harjutni. Az üzlet kára 300 euró lett. madik helyszínről, a Štefánik utcai házból 40 euró
készpénzt tulajdonítottak
el. Az Építők utcai családi ház lakóit érte a legnagyobb kár,
innét 2500 euró értékben vittek el ékszereket a betörők. Az
ötödik, Hosszú utcai betörést a tulajdonos csak másnap
vette észre, de mivel ebből a házból nem tűnt el semmi, a tulajdonos nem tett feljelentést.“
A szóvivő továbbá elmondta, hogy több szálon is folyik a
nyomozás betörés és magánlaksértés ügyében. A tettesek
legfeljebb két év szabadságvesztéssel büntethetők.
szt
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Felújítások a Jókai Mór Török Ignác emléke
Alapiskolában
a Madonna-bástyában
Komárom
llandó kiállítás mutatja be Török Igöbb mint 55 éves a Béke utcában található Jókai Ánác, a komáromi vár volt parancsTMór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. Sajnos, az noka, az egyik aradi vértanú életét az Újidő vasfoga ezt az épületet sem kíméli, ezért folyamatos
felújításokat, javításokat kellett eszközölni, hogy a diákok méltó körülmények között tanulhassanak.

Vörös Mária, az iskola igazgatónője tájékoztatása szerint
a tavalyi év végén sikerült
több, régóta esedékes munkálatot is elvégezni az intézményen belül. Az egyik legfontosabb az iskolakonyha és
az ebédlő melletti szociális
helyiségek rekonstrukciója
volt. A felújított mosdók mellett

kapott helyet a konyha alkalmazottainak az öltözője és zuhanyozója is, ehhez az anyagiakat a fenntartó biztosította.
Az év végén felszabaduló
saját forrásból az iskola melléképületének földszinti részén cserélték ki a talaj burkolatát és az emeleten szintén rekonstruálták a mellékhelyiségeket. A már meglevő
iskolai kamerarendszert is sikerült bővíteni és hamarosan
üzembe helyezik az egyik
szaktanteremben az új interaktív táblát. Tavaly a szülők
hathatós segítségével tágas
aula létesült az egykori rácsos öltözők helyén. Megújult
a talaj, sikerült kialakítani itt
egy kis színpadot, így az aula
igazi közösségi helyiségként
működik, az iskolai rendezvényeken kívül kamara-jellegű színházi, zenei előadásokat is tarthatnak itt. Berendezéséhez a több mint 100
kényelmes széket a magyarországi Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően a közelmúltban vásárolta meg az
iskola. Az igazgatónő kiemelte a szülői segítséget.
„Természetesen vannak
még megoldandó feladatok,
elsősorban az épület nyílászáróinak teljes cseréje lenne
rendkívül fontos és sürgős.
Teljes rekonstrukció híján évről évre fokozatosan újul meg
az iskola, a kivitelezés nagy
részét saját erőből, pályázati
forrásokból, illetve a szülők
önzetlen segítsége által sikerült megoldani“ – mondta az
iskola igazgatónője.
Kép és szöveg: -pint-

Víno Komárno
Vína na svadby,
oslavy, bály...
Čo vám zostane, odkúpime naspäť!

www.vino.weblahko.sk
Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48. Komárno

0905 959 556

vár Madonna-bástyájában. A 8 tablón
megtekinthető tárlatot Gödöllő, a hadmérnök tábornok szülővárosa adományozta Klapka György városának.
A minap tartott ünnepélyes megnyitón,
melyet az Újvár pompásan felújított lőszerraktárában rendeztek, megjelent a két város
vezetősége. Anton Marek polgármester ünnepi beszédében feltette a kérdést, mi lett
volna, ha Török Ignác nem került volna 1848
őszén a komáromi várba, és nem építi ki az
erőd védvonalait, majd köszönetet mondott a
kiállításért. Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere dr. Gémesi György polgármester
üdvözletét hozta, és kiemelte, az út, melyet
a gondosan összeállított tárlat bemutat, köti
össze Gödöllőt és Komáromot, alapja lehet
a későbbi együttműködésnek. Török Ignác
családja nevében Nemescsói Ferenc szólt a
megnyitó résztvevőihez. Hangsúlyozta, példaképekre mindig nagy szükség van, a szabadságharc hősei pedig méltó példaképek
lehetnek. Felidézte Nemescsói Török Ignác
hadmérnök tábornok alakját, aki apai ükapja
unokatestvére volt, és arról is szólt, miképp
ápolja az utókor az emlékét. Nem leplezte
meghatottságát, hogy a komáromi várban
állhat. Fábián Bertalan, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója ünnepi beszédében örömét fejezte ki, amiért megtörtént,
amiről álmodtak, és megnyílt a Török Ignác–
kiállítás Komáromban. Elárulta, sok segítsé-

get kaptak Komárom városától, itteni munkatársaktól, magyarországi országos múzeumoktól, történészektől, ismerősöktől, diákoktól és a graﬁkusoktól, akik a tárlat végső
formáját kialakították. A megnyitón több dalt
énekelt a gimnázium énekkara, Sándor Attila, az iskola 11. C osztályos diákja részletet
olvasott fel Jókai Mór: A kőszívű ember ﬁai
című regényéből. Az 1759. június 23-án született Török Ignác cselekedeteit Hajagos József hadtörténész, pedagógus méltatta.
Megtudtuk, Török Ignác először ﬁatal századosként 1828-ban járt Komáromban.
Részt vett az Öregvár kazamata-rendszerének átépítésében. 1848 szeptemberében
már hadmérnök ezredesként tért vissza, s elkészítette az erőd védvonalait. 1849. január
29-én léptették elő tábornokká, rangidősként
őt kérték fel várparancsnoknak. Amikor a
szabadságharc elbukott, emelt fővel vállalta
sorsát 1849. október 6-án, Aradon.
A megnyitó után a résztvevők a Madonnabástyában megtekintették a kiállítást, amely
mostantól mindenkit vár.
Kép és szöveg: Bárány János

Állásajánlatok járásunkban

Olvasói levél

Tisztelt szerkesztőség!
yugdíjas lévén eltöprengtem azon,hogy
hova jutottunk. 1956-tól kötődöm Komáromhoz. Össze tudom hasonlítani a múltat a jelennel. Komárom valaha nemhivatalosan a Dél-Szlovákia fővárosa címet viselte,
ma viszont stagnál. A belvárosban az üzletek vagy bérbeadók, vagy eladók, mivel
nincs forgalom. A kávézókban, éttermekben
vendégek híján a személyzet TV-t néz vagy
olvas.

N

Komárom nemzetközi kikötőváros volt. Szlovákia nehéziparának őrzászlóshajója volt a hajógyár. Sok ipari létesítmény volt a városunkban:
Hydrostav, Doprastav, Agrostav, Agrostroj. Annak
idején a legmodernebb autóközlekedési vállalat
Komáromban volt, ma se híre, se hamva. A városi buszok is újvári rendszámmal közlekednek.
Volt híres Európa szállónk, mely a nemzetközi
főút mentén az enyészeté lett, úgyszintén a
szemklinika épülete. Városunkban a turizmus
elvont fogalom. Turistával akkor találkozunk, ha
kényszerből kiköt valamelyik kirándulóhajó, vagy
ha erre tévednek a kerékpáros turisták. Tulajdonképpen nem sok mindent tudunk megmutatni a vendégeknek. A szentháromság tőszomszédságában lévő volt gyógyszertár, melynek
nagy üvegtábláin csúfkodnak a leszaggatott reklám plakátok. Poliklinika, mint egy elvarázsolt
kastély, lerobbant állaga arról tanúskodik, hogy
nincs gazdája. Városunk egyik idegenforgalmi
nevezetessége a befejezetlen Európa-udvar,
melynek falai mögött megállt az élet. Komárom

természeti adottsága, a termálvíz sincs optimálisan hasznosítva. Termálfürdőnk nem felel meg
a kor követelményeinek, enyhén szólva nincs
színvonala, ráadásul ráﬁzetéssel üzemel. Komárom 50 km-es vonzáskörzetében beleértve
Magyarországot van néhány magas színvonalú
Wellness-fürdő. Ne menjünk messze, Nagymegyer kis mezőváros volt, ma viszont egy szép,
külföldön is elismert termálfürdő, mely az idelátogató vendég minden igényét kielégíti. Már a fürdőbe való belépéskor a vendéget egy repülőtéri
terminálhoz hasonló étterem fogadja a legmodernebb beléptető rendszerrel.
Komárom nem kínál munkalehetőséget, sok
honpolgárunk messze a családjától kénytelen
munkát vállalni. A munkateremtés lehetőségének élő példája a dunaszerdahelyi járásban levő
község Egyházkarcsa, ahol ismeretlen a munkanélküliség fogalma. A községnek van három
ipari parkja, lakatosműhelyek, felvonókat gyártó
svájci vállalat stb. Az említett településbe járnak
dolgozni a környező településekről, sőt Dunaszerdahelyről is.
Komáromban jelen van a vandalizmus is,
mely rontja a városképet. Elég körülnézni a Jókai Színház környékén, összetört márványlépcsők, összeﬁrkált burkolatok. A parkokban öszszetört padok, megrongált közlekedési táblák.
Már tovább nem folytatom. Komáromban a
sok negatívum ellenére van egy dolog, amire
büszkék lehetünk, itt van a magyar kultúra bástyája, a Jókai Színház mely biztosítja számunkra
a magas színvonalú színházi élményeket.
Tisztelettel egy hű olvasójuk Komáromból

Hírblokk

Márkahamisítókat fogtak
A szlovákiai vámhivatal komáromi és érsekújvári kirendeltsége mintegy 700 darab
hamisított terméket foglalt le a napokban, főleg márkás női cipők, ruhák és táskák formájában. Az árut olyan ravaszul csomagolták be, hogy csak teljes és alapos ellenőrzéssel sikerült megállapítani a csalást, a konténerben szállított áru összes darabjának megvizsgálásával. Egyetlen lefoglalt Bottega Veneta női táska eredeti ára 5000
euró. A teljes kár több, mint 100 ezer euró, a végleges összeg a vizsgálat lezárultával lesz számszerűsíthető.
A hamisítványokat piacokon, üzletekben, vásárokon, kiállításokon árulták. Leginkább
textilárut hamisítanak, pólók, pulóverek, kabátok, bundák, nadrágok, farmerek, sapkák és sportfelszerelések találhatók a kínálatban, és természetesen lábbelik minden
fajtája. Leginkább a Nike, Adidas, Puma, Umbro, Luis Vuitton és Tommy Hilﬁger márkák szerepelnek a megkárosítottak között.

Újra lenne katonai szolgálat
A Gödöllői Török Ignác Gimnázium énekkara Sima
Péter tanárral, aki a megnyitó műsorát vezette
Az egyik tabló a nyolc közül

A. Nagy Lászlót a kisebbségi
támogatásokról faggatják
Komáromi Szalon következő vendége A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos. A téma a kisebbségi kultúra ﬁnanszírozása. MKP-s és civil vitapartnerrel, de a közönség is kérdezhet.

A

Február 12-én, kedden kerül sor a Komáromi Szalon újabb beszélgetésére,
amelynek kiemelt vendége A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos. A téma a
mostanában több kritikával illetett kisebbségi kulturális támogatási rendszer. A
kormánybiztos vitapartnerei lesznek Bárdos Gyula (az MKP elnökségi tagja, a
Csemadok elnöke), Hégli Dusán (az Ifjú Szívek táncszínház igazgatója), Kovács
Balázs (egyetemi hallgató). Az est házigazdája Lovász Attila, a szlovák közszolgálati média (RTVS) magyar szerkesztőségének az igazgatója.
A helyszín a korábbi alkalmakhoz képest változott, most a Mokka kávézó helyett a RÉV - Magyar Kultúra Háza ad helyet a beszélgetésnek február 12-én, este
18.00-tól. A belépés most is díjtalan.
b
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Önkéntes katonai szolgálat bevezetését fontolgatja a szlovák védelmi tárca, amely
már az idén nyárra megteremtené a koncepció megvalósításához szükséges törvényi hátteret.
A szaktárca terveiről Martin Glváč védelmi miniszter beszélt Pozsonyban, azt követően, hogy a projekttel kapcsolatos együttműködési lehetőségekről egyeztetett Ján
Richterrel, a munka-, szociális és családügyi tárca vezetőjével.
A védelmi minisztérium az önkéntes katonai szolgálat bevezetésével aktív tartalékos állományt szeretne kialakítani. Az elképzelések szerint a tartalékos állomány egy
részét hazai szükséghelyzetekben lehetne bevetni, egy másik csoport viszont külföldi
szolgálatot is elláthatna. A védelmi minisztérium egyelőre három modell kivitelezését
tartja elképzelhetőnek, ezek részleteit a tárcaközi egyeztetések lezárása után véglegesíti.
A tervekről annyit már most is tudni lehet, hogy az önkéntes katonai szolgálatra nemtől függetlenül azok jelentkezhetnének, akik már betöltötték 18. életévüket, de 30 évnél ﬁatalabbak, és nincsenek a szolgálatot kizáró egészségügyi gondjaik.
A védelmi minisztérium terveiben egy közös projekt erejéig a munka-, szociális és családügyi tárca is részt kíván venni. Ez utóbbi az önkéntes katonai szolgálat intézményét
a ﬁatal munkanélküliek magas arányának csökkentését célzó intézkedések összefüggésében látja. Ez utóbbit az is indokolja, hogy a jelenlegi adatok szerint az EU-tagállamok közül arányaiban Szlovákiában él a legtöbb tartósan, tehát legalább 12 hónapja
munka nélkül lévő személy, az ország a ﬁatal munkanélküliek arányát tekintve is dobogós helyen van az unióban.
Az 1,2 millió eurós költségvetésű projektben részt vevők havi nettó 250 euró zsold
mellett szállást és ellátmányt kapnának, a fél éves program során a polgári védelem
alapjait sajátítanák el, valamint bevethetőek lennének természeti csapások okozta károk elhárítása és egyéb közhasznú munkák során.
mti

Sz.

Elérhetőség

Adminisztrátor
AB-Financial, s.r.o. Komárno

Munkakör / beosztás / munkaadó

4

Életrajz:
abﬁnancial@ab-ﬁnancial.eu,
0905 313 511

Őr (nappali), DUNAFER s.r.o Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott álláskereső és 29 éves korig.

2

0905 228 519

Hentes,
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort, Komárno
Éjjeliőr, DUNAFER s.r.o Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig
Értékesítő, SR
C.E.G. Invest spol. s r.o. Hurbanovo

2

035/7786 204

1

0 9 0 5 2 2 8 519

1

Életrajz az orbiscentrum
@gmail.com címre

Injektáló munkás, Uretek Slovensko s.r.o. KN

2

info@uretek.sk

Építésvezető, Danubia Bridge s.r.o. KN

2

euronex@euronex.hu,
szasa01@gmail.com

Főorvos (radiodiagnosztikai osztály),
FORLIFE n.o., všeobecná nemocnica KN
Recepciós, DUNAFER s.r.o Komárno

1

Kérvény, motivációs levél és
életrajz a sekretariat@forlife.sk

3

0905 228 519

2

0905 228 519

Takarító/nő, DUNAFER s.r.o Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig

3

0905 228 519

Informatikai részleg-vezető,
FORLIFE n.o., všeobecná nemocnica KN

1

Kérvény, motivációs levél és
életrajz a sekretariat@forlife.sk

1

0905 228 519

1

0903 140 552

Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig

Szauna kezelő, DUNAFER s.r.o Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig

Karbantartó, DUNAFER s.r.o. Komárno
Feltétel: Legalább 3 hónapig nyilvántartott
álláskereső és 29 éves korig
Könyvelő/nő,
PRECISION TUBES EUROPE s.r.o. KN

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412
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Február 5-én ünnepli 60. születésnapját

Boldoghy Aranka.
„Egy hű feleség…
Egy mindenét odaadó édesanya…
Egy imádott nagymama…
Ez mind Te vagy nekünk…
Boldog születésnapot kívánunk!“

Férjed, lányaid Aranka és
Renáta családjaikkal, ﬁad
Laci menyasszonyával
Luckával, két kisunokád:
Patrícia és Márkocska, valamint az egész rokonság.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind Tiéd legyen.“
Február 7-én ünnepli
2. születésnapját

Vasmera Csabika
Csicsón.
Boldog születésnapot kíván:
apa, anya, Brigitta, Adrián és a nagyszülők.
Február 5-én ünnepli 4. születésnapját

Nagy Bianka.
E szép ünnep
alkalmából
szívből gratulálnak:
szülei, nagyszülei,
keresztszülei,
dédszülei
és unokatestvére
Ferenc Dávid.

Szépen beértek a szőlővesszők

2013. február 4.

HÍREK NAgymEgyERRőL - HIRDETÉS

A kóstolás mellett Jegyzet
A kommunizmus kísértete
versenyeztek is

Madar
Nagymegyer

a hinni lehet a népi
megﬁgyelésnek, akkor
jó szőlőterméssel lehet
számolni idén. A szólás
ugyanis azt tartja, hogy ha
megcsordul Vince, tele
lesz a pince, és bizony ám
Vince napján megenyhült
az idő.

H

„Az ilyenkor szokásos
vesszővágás során a vessző
belsejét, színét, illetve a rügyek állapotát vizsgáljuk,
amiből következtetni lehet az
adott évi szőlőtermésre - persze csak óvatosan. Tavaly
ilyenkor például a mostanihoz hasonlóan kedvező állapotban voltak a vesszők, februárban viszont jött egy nagyon hideg időszak, és a
fagy sok helyen kárt tett a
szőlőben” - mondta Csókás
Gellért.
Ám nemcsak a hideggel,
hanem a száraz forrósággal
is meg kellett küzdeniük az
elmúlt évben a szőlőültetvényeknek. A 2012-es esztendő az időjárási viszonyokat tekintve biztosan emlékezetes marad a szőlősgaz-

engeteg új élménnyel és annál is több tapasztalattal
térhettek haza a Hidaskürti Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett részlegének hotelakadémista,
szakács, pincér, vendéglátós és cukrász tanulói, akik január 25-én Pozsonyban meglátogatták a 20. Danubius
Gastro szakkiállítás és -vásár eseményeit.

R

Egyelőre nincs gond, szépen beértek a szőlővesszők mondják a madari gazdák
„Az ellenállóképességet
dák számára. A napsütéses
órák száma közel kétezer nemcsak a fajta adottsága,
négyszáz volt, ami három- hanem az is befolyásolja, miszáz órával több az átlagnál. lyen kondícióban találja a tél
Az évi átlaghőmérséklet is a szőlőt. Ha mindig időben
majdnem két fokkal maga- megkapta a szükséges tápanyagot a növény, akkor a
sabb volt a szokásosnál.
„Szépen beértek a szőlő- védekezőképessége erőtelvesszők és a rügyek is rend- jes. Megoldás lehet a fagy
ben vannak. Egyelőre ennyit ellen a szőlővessző lehútudunk biztosan a 2013-as zása, de ez hatalmas
évjáratról” – mondták a ma- munka, amit nem sokan váldari szőlészek. Ha a tavalyi lalnak. Ugyan a szőlőink jó
évvel ellentétben a február kondícióban telelnek, de a
nem hoz fogcsikorgató fa- végtelenségig ők sem bírják
gyokat, ősszel bőséges sző- a hideget” - nyilatkozták a
lőtermés lehet. A csemege- szőlősgazdák.
(miriák)
szőlők -15, a borszőlők rüA szerző felvétele
gyei -20 fok alatt károsodnak.



A tanintézmény egyik pedagógusa, Ambrus Rita így számolt be a rendezvényen való részvételükről: „A szakkiállítás
teljes kínálatot nyújt a gasztronómia és szállodaipar számára
kezdve a professzionális eszközöktől a berendezéseken,
ételeken, italokon át egészen a reklámig és csomagolóanyagokig. A kiállítók kóstolókat is kínáltak a nemzetközi kulináris és italspecialitásokból. A különféle versenyek egyikébe
iskolánk szakács- és cukrásztanulói is bekapcsolódtak. Harmadikosunk, Vendégh József mesternője, Both Éva vezényletével harmadik lett a hidegkonyha kategóriában, cukrászaink közül Németh Péter másodikos tanulónk az előkelő
negyedik helyen végzett Németh Krisztina és Bertalan Gabriella mesternők irányításával. A versenyzőket a Szlovák
Szakácsok és Cukrászok Szövetségének neves zsűrije értékelte. A kiállítás egyfajta kulináris ünnep is, tanulóink a helyszínen láthatták az italkeverők, borszakértők, szakácsok és
cukrászok bemutatóit, és olyan neves szakácsokkal találkozhattak, mint például Jaroslav Židek. Pincéreink pedig
megismerkedhettek a legújabb asztalterítési divattal és technikákkal”. Az élménybeszámolót követően még azt is megtudtuk, hogy az iskola cukrászai már gőzerővel készülnek
egy újabb megmérettetésre, mesternőik hathatós irányításával szeretnének helytállni a magyarországi Tatán márciusban megrendezendő Farsang Kupán is.
Kovács Zoltán (fotó: az iskola archívumából)

A napokban volt olvasható az egyetlen szlovákiai magyar napilapban a csallóközi vasútállomások kétnyelvűsítését is érintő írás,
melyben Nagymegyer polgármestere hozta
fel éppen azt a példát, hogy az is hat-hét évig
tartott, míg legalább sikerült elintézni, hogy a
helyi vasútállomás épületén található egykori
szlovák Čalovo városnév változzon legalább a
mostani Veľký Mederre. Akkoriban a vasúttársaság arra hivatkozott, hogy az a megállóhely neve, nem pedig a településé.
Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy Nagymegyer ún. Nagymegyer városrésze szlovákul
még most is Čalovo (a kommunista rendszer
adta ezt a nevet 1948-ban)! Meg kell csak
nézni a villanyművek által kiküldött számlákon
és postai utalványokon a címzéseket. Ez nem
is a villanyművek hibája, mert tudtommal a települések hivatalos névjegyzékében így van
bejegyezve: Veľký Meder, mely két városrészből áll, az egyik a Veľký Meder časť Ižop,
a másik a Veľký Meder časť Čalovo. Pedig
1990-ben volt egy érvényes és sikeres referendum a város nevével kapcsolatban, akkor
arról döntött a lakosság, hogy a szlovák Čalovo nevet Veľký Meder névre változtatja meg.
Viszont a város (Csehszlovákia megalakulása után kapta a Veľký Meder nevet, amolyan
tükörfordításként) régi-új szlovák megnevezésének bejegyeztetésénél történhetett a
hiba, az illetékes hivatal be is vezette a Veľký
Meder nevet, de mivel két település alkotja a
várost (Izsap község 1976-ban csatlakozott
Nagymegyerhez), ezért ezeket a városrésze-

ket külön is meg kellett nevezni szlovákul (ezt
a referendum már nem taglalta).
Tudomásom szerint, az akkori polgármester a két városrész nevét végül Veľký Meder
časť Ižop és Veľký Meder časť Čalovo néven
jegyeztette be. Így az említett városrész elmúlt
rendszerbeli szlovák megnevezése a mai napig is érvényes. Vagyis Nagymegyer nagyobbik városrészének szlovák neve hivatalosan
még most is Čalovo. Pedig a több mint 22 évvel ezelőtti népszavazással pont ezt a nevet
szerette volna a lakosság megszüntetni. Mikor
szerez már teljesen érvényt a sikeres népszavazás eredményének a város önkormányzata? Van egy ötletem. Ha a jogszabály
szerint meg kell nevezni szlovákul a városrészt, akkor lehetne akár ebben a formában
is: Veľký Meder časť Meder, ez legalább nem
veszi semmibe a névváltoztatást megszavazó
polgárok akaratát. Lehet, hogy a bejegyeztetéshez csak annyi kellene, hogy a jelenlegi
polgármester elmenne az érintett hivatalba
bejelenteni a városrész új nevét (városrész
nevéről lévén szó, megerősítésként talán egy
testületi határozat is elég lenne hozzá). Ha
annak idején a korábbi polgármester bejegyeztethette a Veľký Meder časť Čalovo városrész nevet, akkor a jelenlegi miért ne járhatna sikerrel a Veľký Meder časť Meder szlovák megnevezéssel? De addig a kommunista
rendszer által a városra erőltetett szlovák Čalovo megnevezés fel-felbukkan, több mint két
évtized után is kísért. Még meddig?
Kovács Zoltán

Február a kertben: Rengeteg kilométer
vár a Csigákra
mit tegyünk?
ivel a téli időszakban viszonylag
kevés a tennivaló, így ilyenkor foghatunk hozzá azokhoz a dolgokhoz,
amikre tavasszal nincsen időnk. A kert
rendezésében a fák kivágása egy ilyen
esemény. Ahhoz, hogy igazán szép és
hasznos kertünk lehessen, előfordul,
hogy kénytelenek vagyunk egy-két óriást kivágni.

M

Egy másik nagyon fontos feladatot is el tudunk végezni ilyenkor, ez pedig nem más, mint a tervezés. A kertünket elő kell készíteni tavaszra, és
ilyenkor bizony elég sok dolgot kell egyszerre csinálni. Ha télen nekiállunk,
és alaposan végiggondoljuk, hogy hogyan is szeretnénk, hogy kinézzen a
kertünk, azzal nagyon sok időt és energiát tudunk megspórolni, ráadásul a
végeredmény is sokkal valószínűbben lesz az, amit szeretnénk. A vető- és
virágmagok is megérkeznek januárra az üzletekbe, ezért szépen lassan
azokat is elkezdhetjük beszerezni, így a tervezés még tökéletesebb lehet.
Bár igazán tetszetős, amikor a kertünket vastag dunyhaként fedi a hó,
azért nem árt a fákról és a cserjékről időről időre lerázni a havat. A nagy súly
ugyanis sérüléseket okozhat bennük, ami egy erőtlenebb növény esetében
komoly fagyásokat is eredményezhet. De ha ez nem is történik meg, akkor
is átrendezi a kert megjelenését, ha a hó súlya rombolni kezd. Ezért ezt érdemes megelőzni.
d
PÉNTEK jan. 18 jan. 24 feb. 2 feb. 8 feb. 15 feb. 22 már. 1 már. 8 már. 15 már. 22
VASÁRNAP jan. 20 jan. 27 feb. 3 feb. 10 feb. 17 feb. 24 már. 3 már. 10 már. 17 már. 24
I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince
II. útvonal Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő
- Wellness Hotel Patince
III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince

Programajánló
A madáretetők világa
című kiállítás február
28-ig tekinthető meg.

Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

Helyszín: Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete.

dén is bő és sokrétű programokból válogathatnak a Nagymegyeri Csigák Turistaklub tagjai, hiszen az egyesület a 2013-ra betervezett gyalogtúrákon kívül a nyári
szezonban biciklitúrákra, télen pedig egy kis szánkázásra, síelésre
is lehetőséget kínálnak.

I

Legutóbb éppen az év eleji időszak
adta lehetőség egyikét használták ki,
ugyanis január 20-án a Győrhöz közeli Sokorói-dombság ösvényeit járva
gyönyörködhettek a hófödte téli tájban. Ahogy megtudtuk, a csallóközi
klub, melynek tagjai között nem csak
nagymegyeriek találhatók, már többször is bebarangolták az itteni erdei
utakat. Ollé Sándor klubelnök elmondta, van úgy, hogy egy évben
akár többször is eljönnek ide a hely
közelsége miatt. Legutóbb éppen
12,5 kilométert tettek meg a helyenként bokáig érő hóban. Ez a mostani

gyalogtúrájuk amolyan pótmegoldás
volt, mivel egy héttel korábban a Bakonyban Eplény volt a célállomás, de
az akkori nagy havazás miatt ezt az
akciójukat inkább későbbre halasztották. Ha minden jól megy, akkor február 16-án pótolják a sízéssel, szánkázással is egybekötött túrázást, tudtuk meg a száztíz tagot számláló Csigák klubelnökétől. A több mint harminc éve működő szervezet az idei
esztendőre negyven akciót tervezett,
a régióbeli hagyományos gyalogtúrákon kívül állandó résztvevői a szlovákiai turisztikai egyesületek nyári országos találkozójának is. A Csigák
2013-ban a külföldi túrák keretein belül nemcsak Magyarországra, de júniusban az Őrség szlovéniai oldalára
is el szeretnének jutni. Decemberben
pedig kisebb jubileum is vár az egyesületre annak okán, egy évtizede
lesz, hogy felvették a Nagymegyeri
Csigák Turistaklub nevet.
kozo

ÜNNEPELJE VELÜNK A VALENTIN-NAPOT
A WELLNESS HOTEL PATINCE****-BEN
Lepje meg partnerét egy felejthetetlen romantikus élménnyel
és ünnepeljék közösen a Valentin-napot 2013. február 14-én,
csütörtökön a Wellness Hotel Patince****-ben
Amivel várjuk:
- gyertyafényes romantikus vacsora kettesben
- különleges Valentin-napi menü szerelmeseknek
- romantikus éjszakai fürdőzés éjjeli egy óráig,
kétórás belépőjegy ára csak 5 €/személy
- minden fürdőzőnek 18.00 óra után ingyen welcome drink
Asztalfoglalást a következő
telefonszámon kérhet: 0915 994 023.
A Valentin-napi étlapot megtalálja a www.wellnesspatince.sk oldalon.
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

A régió legﬁatalabb községének tervei Közös döntésekkel formálni a falu jövőjét
Ifjúságfalva

Bátorkeszi

zámos szép eredménnyel dicsekedhet a 450 lakost
számláló Ifjúságfalva. Tavaly ünnepelték a falu megalakulásának 63. évfordulóját. Elkezdték a négy lakás
építését, átadták a Lourdes-i barlangot, faluszépítési
akcióban vettek részt, focitornát rendeztek és szerepeltek a TAT tehetségkutató versenyen. Egy ilyen kis közösséghez képest elég sok minden történt ezen a településen. Vajon idén is hasonló eredményekkel dicsekedhetnek majd? Tettük fel a kérdést Ing. Gönczöl Gabriellának, Ifjúságfalva polgármesternőjének.

S
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 falu anyagi helyzete
nem valami rózsás, éppen
ezért a tervezett programjainkat is ennek tudatában kell
lebonyolítanunk. Tavasszal
részt szeretnénk venni a
Tisztább Duna mente projektben, melynek keretén belül 50 nagy kapacitású szeméttároló kerül kihelyezésre
a község területén. Fontosnak tartom megemlíteni az
EKO-udvar építését, annál is
inkább, hisz ez egy nagy volumenű beruházás. Remélem minden a legnagyobb
rendben lesz, és megvalósulhat ez a program. Továbbá kiemelném a főterünk
rekonstrukcióját és a kultúrház fűtésének átalakítását.
Ezeket a pályázatokat a Környezetvédelmi Minisztérium-

hoz címeztük. Jó ütemben
halad a négy bérlakás építése, ami azt jelenti, hogy
hamarosan tervezzük az
épület átadását. Terveink között szerepel a régi községi
hivatal alsó szintje fűtésrendszerének a megoldása.

Már elérkezett az ideje annak, hogy a községünk területén, és a kisszigeti részen
is felújítsuk a hangszóróinkat. A falu buszmegállóira is
ráférne egy komolyabb javítás, de úgy gondoltuk, hogy
ezek helyett inkább új stílusú
buszmegállókat tervezünk.
Persze ezeken a terveken
kívül vannak közösségi
programjaink is, melyeket
szeretnénk szintén megrendezni. Ilyen a gyermek-karnevál, a hagyományos gyermeknap, a focitorna. Idén
először belevágunk az ifjúságfalvai falunapba is. Természetesen az év végi programokat sem szeretnénk kihagyni. Gondolok itt elsősorban a nyugdíjas-napra, az
adventi gyertyagyújtásra és
a szokásos Mikulás-ünnepségre. Azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek a
szép tervek, s főleg itt a nagyobbakra gondolok, csakis
akkor válhatnak valóra, ha
az anyagi kereteink ezt lehetővé teszik“ – nyilatkozta a
falu polgármesternője.
Kép és szöveg:
-pint-

2012-es év minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad járásunk
harmadik legnagyobb lélekszámú községe, Bátorkeszi történetében. Január
21-én eredményes népszavazás útján a polgárok
visszahívták tisztségéből
Sipos Józsefet, akit az érvényes törvények értelmében polgármesteri tisztségében Noszkai Zoltán alpolgármester váltott fel.
Noszkai tisztségét rövid
ideig töltötte be, március
26-án lemondott. Az új választásig a testület Tóth
Anikó képviselőt bízta
meg a polgármesteri tisztség betöltésével.

A

Az új vezetés nagy súlyt
fektetett az idült gazdasági
problémák kezelésére, és a
nehéz helyzet ellenére számos eredményt tudott felmutatni. Öthónapos késedelem
után a bérlők végre beköltözhettek az új bérházakba.
A kultúrház alagsorában egy

korszerű edzőterem került kialakításra. A Szolgáltatások
házában már régóta üresen
álló helyiségek közül kettő
bérbeadásra került. Sor került a községi hivatal mellett
lévő egykori Meopta épületének felújítására, valamint
felújították az I. világháborús
emlékművet is. Számos sikeres rendezvény is megvalósult ebben az időszakban:
áprilisban fogadták a Felvidéki Tavaszi Hadjárat huszárait, májusban falusi majálist
szerveztek, az egyre népszerűbb Nemzetközi Roma
Szavalóverseny és a Családi
sportnap is az események
sorát bővítette. A Szegab
Polgári Társulás rendezésében megrendezésre került a
VII. Bátorkeszi Borfesztivál.
Az október 27-én megtartott időközi polgármester-választás Mgr. Labancz Roland
sikerét hozta, aki november
19-én vette át a község irányítását. Kuriózum (nemcsak) a település történetében, hogy 2012-ben, egy
éven belül negyedik faluvezetőként lépett tisztségbe.

Mint kifejtette, a kezdeti időszak elsősorban a tájékozódásról, helyzetfelmérésről
szólt, folyamatosan alakítva
a falufejlesztési terveket a lehetőségek függvényében,
most az érdemi munka időszaka jön.
A 2013-as év fő célkitűzéseiről a polgármester elmondta: „Mintegy két év áll
rendelkezésre a kitűzött feladatok teljesítésére, ami
csak részcélok megvalósítására elég. Sajnos sok problémát is örököltem, melyek
lassíthatják a reformok ütemét, de ezzel együtt is elindult egy dinamikus fejlődési
folyamat, melynek egyik fontos pillére a lakosság, a közösség ereje és segítő szándéka, valamint a községben
működő társadalmi szervezetek aktivizálása. A másik
nagy feladatkör a falufejlesztés, gazdasági stabilizálás és
a hatékonyabb projekttevékenység. Az utóbbi pár hónapban hét projekt került beadásra, melyek keretében
egy községi térﬁgyelő kamerarendszer kiépítése, esővíz-

A borturizmus fellendülését
Maroknyi csapat, NAgy tervek kívánja előremozdítani
Gúta

mi Gútánkért Polgári Társulás elnöke, Kürti Mónika beszámolt a társaság eddig elért eredményeiről és jövőbeni terveikről.

A

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
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Nemrégiben a szomszédos faluban, Nagyszigeten rendeztek egy jótékonysági akciót,
melynek bevételét az ottani harangláb felújítására szánták. A társulás segítő hatásköre
ugyanis nemcsak a városra terjed ki, hanem
a közeli környékre is. A szlovák tannyelvű
alapiskola bejárata az ő közbenjárásukkal és
munkájuk által kapott új rácsszerkezetet. Az
Erdő utcai 10-es számú óvoda játszóterének
felújításában is részt vállalnak, melynek munkálatai márciusban fejeződnek be. Az elmúlt
héten pedig újabb szeretetszolgálattól volt
hangos a város. A központban összegyűjtötték a lakosság bekapcsolásával a felesle-

gessé vált ruhákat és a rászoruló kedvére válogathatott a hóesésben. Hogy fedél is legyen a fejük felett, az egyik pizzéria szolgáltatta a teraszt. Majd csatlakozott a közelben
lévő kegytárgybolt tulajodnosa is, hogy nála
egész évben elférnek a használt ruhák és kiki betérhet, ha szüksége lenne valamire. Ilyen
összefogásra és segítő kezekre nem is számítottak a társulás tagjai, akik azóta is folytatják karitatív munkájukat. Fölvették a kapcsolatot a helyi szociális munkásokkal, hogy
ezután szervezetten tudjanak segíteni.
Az aktív szervezkedésben minduntalan
részt vállalnak Kürti Mónika, Marosi Tivadar és
Tóth Tünde, de a háttérből további szorgos kezek nyújtanak segítséget a társulás számára.
Tervekből pedig továbbra sincs hiány,
amerre járnak, mindenhol támogatást kapnak, ugyanis rájöttek, hogy ha segítő jobbot
nyújtanak, azt is kapnak cserébe.
csóka

Bátorkeszi

a világítás- és hangtechnika
korszerűsítése nagyon időszerű volt már”.
A polgármester úgy véli,
hogy szinte mindenki várakozással tekint a község előtt
álló időszakra, de a lakosság
mindenképpen egy békésebb, tudatosabb, emberközpontú, követhetőbb jövőtervezés igényét formálta
meg döntésével. Reményei
szerint elindult egy olyan közös falufejlesztési folyamat,
amely hozzájárul az emberek komfortérzésének növeléséhez a községben.
(miriák)
Képarchívum

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes
kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy
gombnyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit,
amennyit szeretne. 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

2003-ban alakult Szegab Polgári Társulás
az elmúlt tíz év alatt olyan
szervezetet hozott létre,
amely a gazdák érdekeit
képviseli, s emellett szakmai tevékenységet is folytat.

A

Az idei értékelő taggyűlés
első részében Igor Štumpf, a
Duna menti Borút Polgári
Társulás ügyvezetője tartott
előadást. Ezt követte Kiss
Lajos pénztáros gazdasági
beszámolója, majd a Szegab Pt elnökének, Gyöpös
Istvánnak az értékelő beszéde. Sikerként könyvelte
el, hogy Szlovákiában Bátorkeszi község ötödikként elnyerte a Borfalu címet. Az
sem elhanyagolható szempont, hogy a borászaton keresztül felhívják a ﬁgyelmet
az adott régióra, településre,
élénkítve ezzel a borturizmust és a falusi turizmust.
Ennek bizonyítéka a június
első hetében megrendezett
borfesztivál, a sikeres borbál
és a helyi borverseny.
A szervezet idei feladatai

árkok létesítése, a tornaterem padlócseréje, a Rét utcai
óvoda nyílászáróinak cseréje, a községi hivatal épületének teljes felújítása vannak
tervbe véve. A munkaügyi hivatal támogatásával egy új,
kultúrszervezői munkakör jön
létre, valamint pályáztunk
még egy színházi előadás
anyagi forrásának előteremtésére. A közeljövő tervei között szerepel egy közösségi
játszópark kialakítása a község területén, a falu főterének átalakítása és a községi
hirdetők felújítása. Megkezdtük a kultúrház technikai felújítását is, a színpadi rész és

közé tartozik továbbra is a
szakmai tanácsadás, a falusi borverseny megszervezése (március 23), előadások, borkóstolók és tanulmányi kirándulások lebonyolítása. Az idei év további két
fontos eseménye lesz az Ister-Granum Eurorégió Borversenye és a borfesztivál.
A tagság döntése értelmében 2013-ban a Galamboson, 2014-ben pedig a Szent
Lászlóban kerül megrendezésre.
Az évzáró gyűlésen kiértékelték az elmúlt évi borver-

senyeken szereplő gazdák
eredményét is. Az értékelésből kiderült, a helyi borászok
közel 20 borversenyen vettek részt, nemcsak itthon, de
külföldön is. Blahovics Béla,
Amicius pincészet, Bottyán
Sándor, Bakonyi pincészet,
Kiss Lajos és a Vinória pincészet is több aranyéremmel
büszkélkedhet. Az „Év borásza” címet a 2012-es évben
elért eredményeiért - 16
arany-, 16 ezüst-, 10 bronzérem - Nyers László nyerte
el.
Miriák Ferenc
Bóna Tamás felvétele
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Aranyfészek, aranymadár

Örülnek a nyereménynek

DELTA
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Ekecs - Apácaszakállas

Szilas

Az óvoda részt vett az IBM Szlovákia által meghirdetett
„Jövő a gyermekek szemével“ rajzpályázaton, mely keretében az IBM KidSmart számítógépeket adományozott az óvodáknak. A gyermekek rajzait szeptemberben
küldtük be, és nyilvánosan a nagyközönség a pozsonyi
Polus center bevásárlóközpontban tekinthette meg.
A pályázatba 220 óvoda kapcsolódott be majd ezer rajzzal egész Szlovákiából. A rajzokra a Facebook közösségi oldalon lehetett szavazni. Hála a kedves szülőknek és szorgalmas ismerősöknek a mi óvodánk nyerte el a legtöbb szavazatot, így boldog tulajdonosai lehetünk a 20 számítógép
egyikének.
A hivatalos papírok elrendezése után ezen a héten kiszállították óvodánkra a KidSmart számítógépet, melyet a
gyermekek azonnal birtokukba is vettek. A KidSmart számítógép a gyermekek méreteihez szabott, biztonságos, színes,
ütésálló, és több készségfejlesztő alkalmazást is tartalmaz.
A 3-7 éves gyerekek számára készült szoftverek segítségével koruknak megfelelő, játékos formában ismerkedhetnek
meg a számítógéppel. A gépen készségfejlesztő szoftverek
futnak, amelyek a gyermekek különféle irányú ismereteit élvezetes formában gyarapítják. A KidSmart számítógép hozzájárul a tanulás és tanítás minőségi szintjének növekedéséhez.
Csóka Beáta

Kuttyomﬁtty Társulat három tagból áll.
Rebro Ágota: báb- és drámapedagógus, magyar szakos pedagógus, a felsővámosi TIKIRIKI bábcsoport vezetője.
Dobsa Fodor Mónika: néptáncos, néptáncpedagógus, az ekecs-apácaszakállasi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücskök gyermek
néptáncegyüttesek művészeti vezetője, a
Népművészet Ifjú Mestere és Fülöp Ferencdíjas táncos. Dobsa Tamás: néptáncos,
néptánc-pedagógus, az ekecs-apácaszakállasi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücskök
gyermek néptáncegyüttesek művészeti vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere, Martin
György- és Fülöp Ferenc-díjas táncos.

ár a harmadik alkalommal rendezik meg négy község részvételével a Kihívás Napja vetélkedő-sorozatot. A Lakszakállas,
Ekecs, Gellér és Szilas iskolás korú
gyerekei között sorra kerülő összecsapások az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindig közönségvonzónak bizonyultak. A
csapatok februártól minden hétvégén mindig más helyszínen
mérik össze tudásukat, ügyességüket, rátermettségüket.

M

A

A csoport 2011-ben alakult azzal a céllal,
hogy olyan műsorokat mutasson be a zömmel
gyermekek alkotta közönségnek, hogy a művészi élmény mellett néprajzi, zenei és irodalmi ismeretekhez is juttassák őket. Az első
műsoruknak a címe: A betyárok így éltek, úgy
éltek volt. Az előadásaikat úgy tervezték, hogy
nem színpadi körülmények között is elő lehessen adni. Nemrég mutatták be a Magyar
Kultúra Napja alkalmából Aranyfészek, aranymadár címmel a legújabb műsorukat az eke-

csi kultúrházban. A Társulattal eddig főleg
gyermekműsorok előadásain találkozhattunk,
azonban a mostani kimondottan a felnőtteknek készült. A műsor folyamán előadott pajzán
történetek elérték céljukat, hisz sikerült a nézőket jól megnevettetni. A tájainkon nem jellemző szókimondó összeállítást ízléses táncok és szép viseletek színesítették. A műsor
második része a borról, a részegségről, a házaséletről szólt. A háromnegyed órás előadás
egy új szeletét mutatta be a népi kultúránknak,
mely jó szórakozást nyújtott ﬁatalnak és idősebbnek egyaránt.
-pintFotó: Varga Gyula

Olvasói levél

Az első fordulót február 10-én Gelléren, a második összecsapást február 17-én Lakszakállason, a harmadik megmérettetést
február 24-én Ekecsen rendezik. Minden egyes találkozó vasárnap délután 2 órakor veszi kezdetét. A negyedik forduló, ami
egyben a döntő is, március 3-án Nagymegyeren a termálfürdőben
kerül lebonyolításra. A versenyszabályok értelmében a résztvevő
csapatok hat iskoláskorú gyerekből és egy felnőtt csapatvezetőből állhatnak. A csapaton belül két 8-9 éves, két 10-11 éves, és
ugyancsak kettő 13-14 éves gyermeknek kell lennie. Fontos, hogy
mindegyik csapatban legyen egy lány is. Az összes kijelölt helyszínen azonos versenyszámok lesznek, kivételt képez az utolsó
forduló, amikor is a fürdőben vizes számokkal gazdagodik a versenysorozat.
Minden forduló során érmet kapnak a csapatok, a verseny végeztével pedig minden csapat egy serleggel, éremmel, oklevéllel
gazdagodik, és az első helyezett csapat egy évre birtokosa lehet
a vándorserlegnek. Az érmeket és a serlegeket Szilas község ﬁnanszírozza.
-pint-

teddy maci kórház tanyon Ünnepeltek a galambászok
Dunamocs

it is jelent a Teddy
maci kórház? A program Svédországból indult,
az IFMSA nemzetközileg
elismert pojektje, ami jelenleg 34 országban működik világszerte. Lényege: óvodás és kisiskolás gyermekekkel megismertetni a gyógyítást közelebbről.

M

Január 22-én a gútai Brünni téri óvoda megnyitotta kapuját a jövendőbeli ovisok és szüleik előtt. A gyermek
számára fontos, hogy hol tölti kisgyermekkorát, a szülő
számára pedig lényeges, hogy megismerje a környezetet és a pedagógust, akire rábízza gyermekét.
Az óvoda vezetősége „nyitott nap“ formájában adott erre
lehetőséget az érintetteknek. Az ovisok és az óvó nénik játékos tevékenységekkel készültek az apróságok fogadására.
A piciknek lehetőségük volt játszani, táncolni az ovisokkal
együtt. A szakács nénik ﬁnom süteménnyel és frissítővel kedveskedtek a leendő kisovisoknak.
Ez idő alatt az óvoda igazgatónője, Mgr. Tóth Szilvia interaktív táblán, képek segítségével bemutatta az óvodát.
Továbbá tájékoztatta a szülőket az óvoda fontosságáról a
gyermek fejlődésében.
Tündérkert óvoda



kihívás Napja Jubilált a karvai rockfesztivál
A Kuttyomﬁtty Társulat felnőtt műsora harmadszor
A

Őrsújfalu

Nyitott nap a Tündérkertben
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A Teddy maci kórház módszere: szerepjáték. A gyerekek, mint „teddy doktorok” viselkednek, míg a „beteget”
egy kedvenc játékuk képviseli (plüssállat vagy baba). A
játék a gyerekek által kitalált
módon „betegedik meg”. Ezt
a betegséget a Teddy maci
Kórházban orvostanhallgatók

segítségével gyógyítják meg.
A gyógyítás a gyerekekkel
közösen történik. A maci kórház célja az, csökkentsük a
gyerekek félelmét a fehér köpenytől és az orvosoktól játékkal.
Január 22-én óvodánk
vendége volt Balogh Enikő
orvostanhallgató, aki elő-

adást tartott az egészséges
életmódról, belső szerveink
működéséről, majd a gyakorlat következett, ahol a gyerekek megvizsgálhatták egymást, vért vettek a macitól és
a műtőben gyógyítottak.
Enikő Csicsóra és Bogyára
is ellátogatott.
Tanyi óvoda

A kultúrház nagytermében Óváry AnA
tal, a Szlovák Postagalamb Szövetpostagalambáség Komáromi járási társulásának
szok a Duna menti
községben találkoztak, elnöke beszámolójában rámutaaz évi versenysorozatot tott arra, hogy 2012-ben a meglezáró, az eredményeiket rendezett 19 verseny rendben leismertető, barátságokat zajlott, csak a szállításokkal akadt
kisebb-nagyobb probléma.
erősítő díjkiosztó
Az elnök a továbbiakban felvázolta
ünnepségen.
az országos szövetség szervezeti felépítésének tervezetét, mely szerint az egyesület csak abban az esetben kaphat majd működési engedélyt,
ha minimum 15 bejelentett taggal és legalább 10 aktív versenyzővel rendelkezik. Egy kerületi szövetségnek pedig legalább 100 tagot és 70 aktív versenyzőt kell felmutatnia. A komáromi egyesület vezetősége és tagsága rendkívül kedvezőtlennek találja a tervezetet, ugyanis fennáll annak a veszélye,
hogy sok kis klub megszűnik a jövőben.
Az értekezlet díjkiosztással ért véget, amely során a legeredményesebb tagokat serleggel és oklevéllel jutalmazták. Az
év 19 versenyén elért pontszám alapján a győztes a bajcsi Štefan Zlatinský lett 5762 ponttal, második a komáromi Matej Mokran 5728, míg a harmadik a dunamocsi Mitas Péter 5698 ponttal.
(miriák), Bellabás Bernadett felvétele

szervezők az elmúlt
tíz év fellépői közül
választották ki a jubileumi rendezvény zenekarait. Három szlovákiai és
két magyarországi együttes lépett fel az idei karvai rockfesztiválon.

A Karvai Rockfest az
egyik legjelentősebb felvidéki fesztivál, amely a magyarországi zenekarok mellett szlovákiai magyar
együtteseknek is lehetőséget biztosít a bemutatkozásra. „A rockfesztiválok
nagy részét nyáron
szervezik. Szándékosan esett a választásunk januárra. Így a
rockzene kedvelőinek
télen is van lehetőségük a fesztiválozásra” –
mondta Kapás István
szervező. A fellépők között
mindig vannak ismert és
kevésbé ismert formációk
is. „Az eddigi húzónevek
közül a Pokolgép, az Ossian és a Moby Dick zenekart emelném ki. Számtalan környékbeli zenekar is
bemutatkozott már nálunk.
Egyik
célkitűzésünk
ugyanis éppen a szlovákiai
magyar rockzenekarok felkarolása” – nyilatkozta a
szervező. Ahogy a résztvevők megszokhatták, idén is
öt zenekart láttak vendégül.

Idén közel négyszázan
csápolták végig a zenekarok koncertjét.

A
fellépők között volt a somorjai Rómeó Vérzik, a budapesti Blues Company, a
komáromi Kerecsen, a komáromi Auróra és a szőgyéni Stroke is.
„Támogatásokból rendezzük meg a fesztivált, fő támogatónk Karva község,
ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosságnak a
támogatást, hiszen a falutól kapjuk a kultúrházat és

más egyéb támogatást is. Igyekeztünk
úgy összeállítani a
programot, hogy akik
busszal
érkeznek,
azoknak se kelljen kint a
hidegben
várakozniuk,
ezért aztán általában reggel 5-ig eltart a buli. A Karvai Have Rock Club vezetőségében a jubileumi fesztivál után őrségváltásra kerül
sor. Szeretném átadni a
stafétabot a ﬁatalabb nemzedéknek„ - mondta Kapás
István szervező, akinek az
önkormányzat a tizedik
fesztivál alkalmából elismerő oklevéllel köszönte
meg egy évtizedes munkáját.
(miriák)
Zsíros Tamás felvételei

TÁRSADALmI ROVAT - HIRDETÉS
Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisztítása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.
PRIJMEME do TTP
- Účtovníčku (znalosť podvojného účtovníctva, personalistika, prax min. 2
roky)
- Špeditéra (znalosť MJ,
AJ alebo NJ)
Životopisy čakáme na mobaxsro@gmail.com emailovú adresu.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
barátnak, ismerősnek, akik 2013. január 15-én jelen voltak a komáromi katolikus temetőben drága halottaink

Balogh Teréz szül. Deminger
és

Balogh Sándor
búcsúztatóján, akik tragikus hirtelenséggel távoztak
szeretteik köréből.
Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvánításokat,
mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

„Csillag volt, mert szívből szeretett.
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap.
De a szívünkben él s örökre ott marad!“
Fájó szívvel emlékeztünk
január 30-án, halálának 4. évfordulóján

Tóth Angélára.
Emlékét őrzi: vőlegénye Zsolti,
keresztlánya Mónika és családja.

Megemlékezés
„Szomorú az út, mely sírodig vezet.
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
Feledni téged soha nem lehet.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk.
Örökké Rád emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk február 9-én,
halálának 1. évfordulóján
Csóka Lajosra Csicsón.
Emlékét örökké őrző felesége, lányai, vejei és unokái.
Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá szeretettel ezen
a szomorú évfordulón.
Szerető családja.
„Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť,
Ale prišla chvíľa, keď som Vás musel opustiť,
Neplačte za mnou, moji drahí, nechajte ma tíško spať,
Čo mi bolo súdené, muselo sa stať.“
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili dňa 25. januára 2013 nášho drahého
manžela, otca, starého otca, praotca

Ing. Jána Polláka,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 84. rokov.
Za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakuje: smútacia rodina.

„A fájdalom idővel enyhül, a hiányérzet megmarad,
De az emléked szívünkben Örök.”
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérték 2013. január 25-én
utolsó útjára a drága férjet, apát, nagyapát,
dédpapát

Ing. Pollák Jánost,
akit a halál 84. évében ragadott ki szerettei köréből. Köszönjük a sok koszorút, virágot és a vigasztaló szavakat,
mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.

„Szíve nemes volt,
Keze dolgos.
Élete nehéz volt,
Álma legyen nyugodt.“
Fájó szívvel emlékeztünk
január 30-án, halálának harmadik
évfordulóján

id.

Simon Lászlóra

Ekelen.
Emlékét örökké őrző felesége és családja.

„Milyen szomorú egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Szerető férj voltál, jó édesapa,
Boldog nagypapa,
Szerető családod nem feled el soha.“

Anyagi
gondjai
vannak?
Nem tudja,
hogyan
tovább?
Hívjon –
mi segítünk!
Tel.: 0919 079 983.
Gyors hitelelbírálás

Emlékezzünk

Jancsár Antalra

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

(Komárom)
halálának 2. évfordulóján.

„Lent a sötétség, csend és nyugalom.
Fent marad a bánat és fájdalom.
Hetedik éve, hogy elmentél.
Csak emlék marad örökké.
Hiányod feldolgozni nem lehet.
Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Sok szeretettel emlékezünk

Javorčík Józsefre
Komárnóban.
Emlékét őrzik: felesége, lánya családjával, ﬁa családjával, két unokája családjával és a három dédunoka.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Prijmem kuchára, čašníka.
Ludanice, ubytovanie zabezpečené. Tel.: 0907 491 542.
SKT Electro shop

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

• 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.

Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Posudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.
• Lakások és házak teljes átépítése, fürdőszobák. Festés, víz és villany szerelése.
Tel.: 0905 671 731, 0905 295
528.
• Ipari telek eladó Dél-Komáromban 3621 m2, víz, villany, gáz. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 313 871.
• Dióbél eladó és gyalupad.
Tel.: 0908 778 968.

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
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Első fotóm

A Klapka György Férﬁ Dalkört
fennállásának és sikeres működésének
10. évfordulója alkalmából
szívből köszönti
a Nyugdíjasok Városi
Klubjának elnöknője:
Kravec Mária.
Fotó: Böröczky József



Tóth Melanie
Ógyalla
(3200/50)

Krutschová Viktória
Komárom
(4350/52)

Bábel Szilárd
Ekecs
(4300/54)

Kóšová Kira
Bátorkeszi
(2450/45)

Kóšová Veronika
Bátorkeszi
(2450/45)

FELVESZÜNK
Állandó munkaviszonyba
nemzetközi fuvarozásra
- Sofőrt B kategóriás jogosítvánnyal 3,5 t-ig
- Sofőrt C, E kategóriás
jogosítvánnyal 24 t-ra
Az életrajzokat a
mobaxsro@gmail.com
e-mail címre, vagy a MOBAX s.r.o., Pohraničná
1/5, 945 01 Komárno postacímre várjuk.

Otthonról
végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejobog@gmail.com email címen.

Fektesse be pénzét nálunk. Garantált 6,5% kamat évente.Tel.: 0907 235
125

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

Amatőr/proﬁ modellek jelentkezését várjuk (6-tól
50 évig) katalógus-, magazin-,
naptárfotózásokra, szépségversenyekre,
divatbemutatókra, reklámﬁlm szerepekre. Jelentkezés: www.
mondecaste.hu oldalon!
Elektro TV szerviz,
Lami Gábor (Bátorkeszi). Tel.: 0905 239 403.
TV, LCD, Plazma-készülékek gyors és megbízható javítását vállalom.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Kőművesmunkát, csempézést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• 1-éves törzskönyvezett
drótszőrű magyar vizsla kan
kutyát ajándékozok. Tel.:
0908 842 952.
• Garázst bérelnék a Belső
körúton. Tel.: 0907 636 119.
• Záložňa Unicorn, Komárno, Palatínová 34. Najstaršia a najspoľahlivejšia
záložňa v Komárne. Preberáme zlato, starožitnosti,
elektroniku, mob. telefón,
stálym klientom poskytujeme 10 % zľavu. 0905 528
522.
• Starožitnosti Unicorn Régiségek, Župná ul., az Allianz biztosító mellett. Predaj – výkup, eladás – felvásárlás. Po dohode prídeme
aj na adresu. Kérésre címre
megyünk. Tel.: 0905 528
522.
Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD ﬁlmy a iný tovar
erot. charakteru. Otvorené v prac. dňoch od
16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme
počas celého dňa tel:
0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

• 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.
• Eladó szoba-konyhás lakás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.

• Ultrazvuková lipolyza +
lymfodrenáž, masáž. Super
veľká akcia. Tel.: 0905 269
736.

Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580.
Új JS-Servis, Gútai sor 6,
Komárom. Televíziók, rádiók, videók, gramofonok,
DVD-k, Sat-vevők gyors
és szakszerű javítása.
Tel.: 0904 310 333. Hívható 8.00-20.00 óráig.

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

Vállalkozók kölcsöne! Kölcsönök „Živnosť“ –ra!
Készpénz – kisebb és
magasabb összeg kezes
nélkül, ingatlanfedezet
nélkül, alacsony havi törlesztéssel. Lehetőség ingatlanfedezettel még magasabb összeg felvételére
is. Szétírható akár hoszszabb időre kisebb öszszeggel ﬁzetve más-több
régi kölcsön átﬁzetése –
összevonása. Tel.: 0949
664 167.
• Építkezési munkákhoz várom szakemberek, munkacsoportok jelentkezését,
gipszkartonozás, hőszigetelés. Felújítási munkák,
csempézés. Tel.: 0918 585
846.
• Idősek vagy gyermekek
gondozását vállalom. Tel.:
0907 487 695.
• Mladý dynamický kolektív
hľadá telefonistky do coolcentra. Pracovný čas od
8:30 do 15:30 hod. Ponúkaný plat: 500 eur + provízia.
Kontaktná osoba: pani Mészárosová +421 948 961 911,
info@ﬁrmdatabaze.sk. Naša
ﬁrma sa zaoberá najmä reklamnou činnosťou v oblasti
služieb.
• Predám RD Kameničnej.
Tel.: 0904 608 500.
• Kiadó garzon a VII. lakótelepen. Tel.: 0905 926 778.
• Eladó Ford Focus 1.6, gy.
év: 2000, 165 ezer km, 25
000 €. Tel.: 0908 104 264.
• Kismalacok eladók. Tel.:
0908 481 403.
• Eladók 25 kg-os malacok.
Tel.: 0905 226 212.
• Eladó pucolt dió 6,50 €/kg
és vörösbor 1 € Gútán. Tel.:
0905 789 733.
• Eladó gyári befőttes üveg
lezáró, 3 fajta üveget zár.
Tel.: 0908 497 669.
• Eladó gyári gabonadaráló,
200 W-ra. Tel.: 0908 497
669.
• Predám perličkový kúpeľ,
teplovzdušný do klasickej
vane. Tel.: 0904 577 836.
• Favágást, tűzifa összevágását vállalom. Tel.: 0905
241 254. 16.00-22.00.
• Hízósertés eladó. Tel.:
0904 916 450.

• Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel.: 0908 185
737.
• Eladó 2 db kerekes kuka
kb. 125 literes, 25 €/db. Tel.:
0905 847 531.
• Eladó Tatramat automata
mosógép teljes GO után, ár:
60 €. Tel.: 0905 847 531.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, proﬁ kozmetikus!
Tel.: 0908 125 930.
• Eladó Renault Clio 1500
cm3, Dci, gy.év:2002, garázsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.
• Eladó 30 m2-es építmény a
Duna utcán, ára: 16 500 €.
Tel.: 0905 230 373.
• Vásárolnék 2-szobás lakást az Ister áruház környékén. Tel.: 0905 230 373.
• Tetőfedés, ácsmunkák,
csatornázás, olcsón. Tel.:
0908 248 536, 0907 765 537.
• Eladó konyhai sarokpad,
asztal, szék, vascserépkályhák. Tel.: 0905 234 868.
• Eladók hízók élve 1,8 €/kg,
hasítva 2,2 €/kg. Tel.: 0908
133 315.
• Kimagasló kereseti lehetőség!
Email:
mgyuri13
@gmail.com. Tel.: 0903 783
477.
• Kutyakozmetika Gútán! Új
szalon, proﬁ kozmetikus!
Tel.: 0908 125 930.
• Eladó üres, de berendezhető 2-szobás lakás a Vasútnál, KN. Tel.: 0918 497
016.
• Eladó harmonikus-melódia
VII. 7 váltós, 80 kis gomb,
180 €. Tel.: 0918 022 122.
• Sok a hitele? Összevonjuk előnyösen. Találunk
megoldást. Tel.: 0919 317
730.
• Hitelek ingatlanfedezet
nélkül, 25 000-ig, segítek!
Tel.: 0917 150 574.
• Kert eladó a vasútállomás
mögött, közmű nélküli. Ár:
3 700 €. Tel.: 0918 576 430.
• A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába, meghallgatás minden pénteken
9-11 óra között. Érdeklődni
a 0918/956 573 és a
0918/185 810 telefonszámokon lehet hétköznapokon 8-16 óra között.

HORMI História a súčasnosť silového trojboja
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

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

www.autoskolaelan.sk
Výcvik vodičov
na skupinu „B“

0905 489 059

Študenti,
maturanti,
17 roční

350
eur

Vodičský preukaz
už za 6 týždňov

Pokračovanie
z predchádzajúceho čísla
V druhej polovici tohto
článku sa venujem obdobiu
od roku 2001. Od roku 2001
až po rok 2007 reprezentovali
naše mesto trojbojári vo farbách Strojára Hurbanovo, nakoľko v Komárne nebol žiadny
iný klub, ktorý združoval silových trojbojárov. Prvým priekopníkom novej éry silového
trojboja bol Ing. Vladimír Urban. V týchto rokoch sa stal
6 násobným majstrom SR, na
majstrovstvách Európy vybojoval 2. a 3. miesto (2005,
2006) a na majstrovstvách
sveta v roku 2006 bol tretí.
Okrem súťaženiu sa Urban
venoval aj trénovaniu mladých nádejí v pivničnej posilňovni na prvom sídlisku. Prvý
Urbanov zverenec Štefan
Gášpar sa stal majstrom oblasti Západ v rokoch 2003 a
2004 a na majstrovstvách
Slovenska
dorastencov
(2003) skončil na 5. mieste.
Vo farbách Hurbanova od
roku 2005 pretekal aj Ján Habardik, ktorý sa stal trojnásobným majstrom oblasti Západ (2005, 2006, 2007) a na
majstrovstvách SR dvakrát
skončil tretí (2006, 2007). Na
majstrovstvách oblasti Západ
v roku 2007 dorastenec Peter
Greisinger získal druhé
miesto. Róbert Csepregi a Attila Lengyel vybojovali na
majstrovstvách Slovenska dorastencov zhodne bronzový
kov. Na jeseň roku 2007 nastali vo federácii silového trojboja veľké zmeny a už na decembrovom svetovom pohári
Ján Habardik súťažil ako jednotlivec bez klubovej príslušnosti. S dvoma juniorskými

svetovými rekordmi sa stal víťazom kategórie do 67,5 kg. V
roku 2008 sa stali majstrami
Slovenska Habardik, Suplicz
(obaja ako jednotlivci) a Petrovská (pretekala za Hurbanovo). Na majstrovstvách
sveta a Európy taktiež dominovali juniori Habardik a Suplicz vo svojich kategóriách.
Habardik zvíťazil aj na medzinárodnom pohári v mŕtvom
ťahu Victória cup. V roku
2009 dvojica Urban a Habardik založili vôbec prvý klub
výlučne silového trojboja, pod
názvom Power club Urban
Komárno.
Na majstrovstvách SR získali titul Habardik, Suplicz a
Bugáň. Habardik opäť dominoval na majstrovstvách Európy a aj do tretice na Victória
cupe, kde jeho najväčším favoritom bol jeho zverenec,
Alexander Markovič, ktorý
skončil v premiére tesne za
ním. Na pohárovej súťaži v
tlaku zvíťazil A. Lengyel, P.
Peciar skončil druhý a R.
Csepregi tretí. Veľká výprava
Komárňanov sa zišla aj na

majstrovstvách sveta, kde
Habardik, Bugáň a Őszi ml.
získali titul, Suplicz skončil na
druhom a Peciar na 3. mieste.
Na svetovom pohári sa predstavil po 4 rokoch súťažnej
pauzy aj Urban, ktorý skončil
prvý. Okrem neho na tejto súťaži zažiaril aj mladý Markovič
(taktiež 1. miesto). Prvou súťažou roku 2010 boli majstrovstvá Českej republiky, kde
nováčikovia Attila Lengyel a
Attila Szigeti zvíťazili vo svojich kategóriách. Na majstrovstvách SR sa z titulu radovali: Mikula, Bugáň, Suplicz,
Urban, Vörös, Őszi ml., Markovič, Petrovská, Dolán, Habardik,
Varga,
Molnár.
Striebro získal Viktor Szabó,
bronz Ivan Caňo a Patrik Peciar. Na letných pohárových
súťažiach v tlaku a ťahu zvíťazili: Habardik, Markovič,
Varga, Urban, Bugáň, Matička, na druhom mieste sa
umiestnili Mikula, Peciar, Vörös a na treťom Petrovská.
Trojica pretekárov Urban, Vörös a Markovič sa stali aj majstrami Európy. V tomto roku

Predpoveď počasia 4. 02. 2013 - 10. 02. 2013

vörös Attila
geodet - földmérő

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

V pondelok 4. 2. predpokladám v našom
regióne o niečo chladnejšie, prevažne veľkú
oblačnosť až zamračené, miestami aj dážď,
ale väčšinou dážď so snehom. Nočná teplota
od -2 do 0 C
̊ , denná teplota od 1 do 3 C
̊ .
Čerstvý SZ vietor do 6 - 10 m/s.
V utorok 5. 2. predpokladám v našom regióne pomalé oteplenie, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasným dažďom. Nočná
teplota od 0 do 2 ̊C, denná teplota 3 do
5 ̊C. Mierny J vietor do 4 - 8 m/s.
V stredu 6. 2. predpokladám v našom regióne znovu ochladenie, v noci a dopoludnia
veľkú oblačnosť až zamračené so snežením,
popoludní ubúdanie oblačnosti až na polojasno. Nočná teplota od -2 do 0 C
̊ , cez deň
od 0 do 2 C
̊ . Čerstvý SZ vietor do 6 - 10 m/s.
Vo štvrtok 7. 2. predpokladám v našom regióne teplotu podobne ako v stredu, oblačno
s občasnými snehovými prehánkami. Nočná
teplota od -2 do 0 ̊C, cez deň od
1 do 3 ̊C. Mierny Z vietor do 4 - 6 m/s.

V piatok 8. 2. predpokladám v našom regióne slabé ochladzovanie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota okolo - 3 do - 1 ̊C,
denná teplota od 0 do + 2 ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.
V sobotu 9. 2. predpokladám v našom regióne celkom príjemne, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 5 do - 3 C
̊ , denná teplota
od - 1 do + 1 C
̊ . Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
V nedeľu 10. 2. predpokladám v našom regióne podobne ako v sobotu, polojasno a
bez zrážok, k večeru a na noc pribúdanie
veľkej oblačnosti. Nočná teplota od - 6 do
- 4 ̊C, cez deň od 0 do + 2 ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam primerané počasie na toto ročné obdobie, na SV ku koncu
obdobia obrovská zásoba studeného arktického vzduchu.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

sa majstrovstvá sveta konali v
Trnave, kde Bugáň, Suplicz,
Urban, Vörös, Markovič a Petrovská vybojovali titul, Habardik a Stojaspal skončili
druhí. Družstvo PCU Komárno vo svojej premiére na
Extralige družstiev v silovom
trojboji skončilo v zložení Habardik, Markovič, Szabó na
vynikajúcom 2. mieste. Koncom roka na svetovom pohári
mládeže vybojovali 1. miesto
Petrovská a Tamaškovič. Aj
rok 2011 bol pre Komárňanov
úspešný, veď na MSR zlato
vybojovali Petrovská, Markovič, Őszi ml., Vörösová, Vörös, Tamaškovič, Mikula, Dolán, Péter, Orosz, Gacík a Urban, striebro: V. Szabó, Bugáň, Bielik, Suplicz a bronz
Svanczár. Na pohárových súťažiach zvíťazili Habardik,
Markovič, Hano, Urban,
Döme, Vörös, druhí skončili
Peciar, Bugáň a Svanczár,
Gažo s Oroszom tretí. Z
majstrovstiev Európy odchádzali členovia PCU so 4 zla-
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tými (Urban, Péter, Őszi ml.,
Gacík) a jedným striebrom
(Vörös). Podobne sa im darilo
aj na majstrovstvách sveta,
keď zlato vybojovali Urban,
Péter a Tamaškovič, striebro
vybojoval Vörös. Na druhom
ročníku svetového pohára
mládeže mladíci Hano a
Döme skončili zhodne na výbornom druhom mieste. V minulom roku (2012) na majstrovstvách SR zlato vybojovali: Markovič, Vörös, Máté
Szabó, Babkovič, Hano, Őszi
ml., Őszi st., Danis, Svanczár, Péter, Vörösová, Urban,
Bugáň, Gažo, Masár, striebro
Kocsis, Mikula a bronz Mikóczi a Stanko. Na majstrovstvách Európy získali siláci z
PCU tri zlaté a to v podaní
Vörösa, Dömeho a Hana.
Zlaté kovy na majstrovstvách
sveta vybojovali Vörös, Urban, Stanko, Bugáň a Hano,
jediný bronzový kov vybojoval M. Szabó. Na pohárových
súťažiach uspeli Vörös, Urban, Liptáková, Hano (všetci

Z policajných hlásení
Dňa 20. 01. 2013 v čase okolo 17.30 hod. v Komárne
po ulici Rákócziho na štvorprúdovej ceste smerom od
centra mesta Komárno na Nové Zámky Viliam B. riadil
motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, pričom pri prejazde cez križovatku s ulicou Jazerná pri obchodnom
dome ISTER nedal prednosť chodcovi, ktorý prechádzal
cez riadne označený prechod pre chodcov na ulici Rákócziho z ľavej strany jazdy vodiča na pravú. Vodič osobného motorového vozidla narazil ním riadeným vozidlom
vo vonkajšom pravom jazdnom pruhu v smere svojej
jazdy do chodca, ktorý spadol na prednú kapotu vozidla
a následne bol odhodený na pravú krajnicu cesty vpravo
pred vozidlo kde zostal ležať. Chodec následkom dopravnej nehody utrpel zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia cca 3 mesiace. Vodičovi osobného motorového vozidla bolo vznesené obvinenie pre prečin ublíženie na zdraví.
Oznámenie
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne sa
touto cestou obracia na širokú verejnosť s cieľom zamedzenia dopravných nehôd s účasťou chodca a doporučuje venovať pozornosť nasledovným zákonným povinnostiam.
Zákon o cestnej premávke ukladá chodcom povinnosť:
- a to za zníženej viditeľnosti mimo obce, pokiaľ sa chodec pohybuje po krajnici alebo okraji vozovky, mať na
sebe viditeľne umiestnený reﬂexný prvok alebo oblečený reﬂexný bezpečnostný odev,
- chodec nesmie vstupovať na priechod pre chodcov,
ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť, chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len
ak nedonútia vodičov zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Okresné riaditeľstvo PZ ďalej doporučuje nasledovné:
Doplňte svoj odev o reﬂexné prvky – zvyšujú viditeľnosť v šere, v tme odrážajú svetlo v úzkom kuželi späť
k reﬂektorom auta až na vzdialenosť 200 metrov. Dajte
šancu vodičom, aby vás videli a vyhli sa vám. Sebe
dávate šancu na prežitie. Buďťe obozretní, pretože –
chodec nemá vždy prednosť!!!

1. miesto), Suplicz (2. miesto)
a Szilinszky (3. miesto).
Ako aj z tohto článku vyplýva, silový trojboj má v Komárne bohatú históriu. Podobne ako „naši predkovia“
tak aj my „mladí“ robíme
dobré meno nielen samým
sebe, nášmu športu, ale
hlavne nášmu mestu. Bohužiaľ tento šport, a už vôbec
my športovci, nie sme ocenení. Ani jeden individuálny
šport v našom meste sa nemôže pochváliť s takým počtom úspešných pretekárov
ako náš klub Power club Urban Komárno. A pevne verím, že ako som už spomínal
v prvej polovici tohto článku,
tento rok pribudnú nielen
nové nádeje, ale aj pretekári,
ktorí pretekali ešte za Sláviu,
resp. ČSPD Komárno. Veď
minulý rok na majstrovstvách
Slovenska v tlaku sa predstavil aj František Őszi st., ktorý
pretekal ešte za ČSPD Komárno v roku 1981.
Ján Habardik

UVEDOMTE SI, ŽE BRZDNÁ
DRÁHA AUTOMOBILU JE:
Rýchlosť
50 km/h
60 km/h
80 km/h

Optimálne podmienky
28 m
37 m
57 m

Mokrá vozovka
33 m
45 m
71 m

pplk. JUDr. Ján Justyák, riaditeľ

Čitateľský list

rébus
Olympiáda z anglického jazyka Šachový
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
tudenti, ktorí prejavujú o anglický
jazyk špeciálny záujem a chcú prezentovať svoje vedomosti na inej úrovni
než počas vyučovacích hodín, majú
možnosť každoročne sa zapojiť do
olympiády. Žiaci sa zúčastňujú školského kola, z ktorého víťaz postupuje
do okresného kola.

Š

V tomto školskom roku sa zúčastnilo 32
študentov z prvého a druhého ročníka (kategória 2A), 20 študentov z tretieho a štvrtého
ročníka (kategória 2B). Do okresného kola
postúpil z kategórie 2A Tibor Rózsa (II.A), z
kategórie 2B Ádám Szép (III.A).
Okresné kolo olympiády sa konalo dňa
16. januára 2013 v Gymnáziu Hansa Se-

lyeho s VJM v Komárne. Prvá časť súťaže
bola zameraná na jazykovú stránku /počúvanie s porozumením, čítanie porozumením, rozprávanie podľa obrázka/, druhá
časť bola zameraná na slovnú zásobu /situačné dialógy/.
Medzi víťazmi okresného kola sa naši
študenti zaradili nasledovne:
2. miesto Tibor Rózsa /II.A/
3. miesto Ádám Szép /III.A/
Aj študenti osemročného gymnázia sa
zapojili do olympiády z anglického jazyka.
Víťazkou školského kola sa stala Althea Hegyi /II.N/, ktorá sa zúčastnila aj okresného
kola.
PaedDr. Annamária Komárová
Gymnázium Hansa Selyeho
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Viac o šachu na www.chess.sk
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Riešenie:
1. Db3+ (Biela dáma postupuje, šachuje kráľa
z poľa b3 a pripravuje sa na matový záver.)
Ka8 (Čierny kráľ musí hľadať jedinú ústupovú
cestu, ktorá vedie na pole a8.)
2. Db7≠ (Biela dáma krytá strelcom z poľa a6
dáva čiernemu kráľovi mat na políčku b7.)





SZÓRAKOZÁS

Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:
Zichy palota: A Helios Fotóklub 36.
tagsági kiállítása. A kiállítás megtekinthető 9.00 és 16.00 óra között március 26-ig.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete: Az Élet a határ két oldalán c.
időszaki régészeti kiállítás március 1ig tekinthető meg.
VMK:
Február 4-én „A gyertyamágia“- Helena Šáliová. Február 2-án, 18.00 órakor „Egészség? Egészség!“ – Bécsi
Mónika . Február 18-án, 18.00 órakor
„Az ember energetikai védelme, az átkok negatív hatásai és tisztító meditáció“ - Dráﬁ Emese-Anabel. Belépődíjak: 1,50 €.
Február 25-én „Az életünket befolyásoló új energetikai hatások kiegyensúlyozása“. Belépődíj: 2,00 €.
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.
Sportcsarnok: Február közepétől indult a Színház-szerda elnevezésű tavaszi színházi bérletsorozat. Előadások: 2013. február 13. (szerda) 19.00
- A zene az kell – Valentin napi musicalműsor Miller Zoltánnal és Mahó
Andreával 2013. március 13. (szerda)

DELTA

Utazás
19.00 - Örkény István: Tóték (tragikomédia) - A Győri Nemzeti Színház előadása a „Győr házhoz jön” sorozat
keretében.
Bérlet ára: 5.000 Ft. Kedvezményes
bérlet ára: 4.000 Ft (pedagógusoknak,
diákoknak, nyugdíjasoknak). Szólójegyek ára: elővételben az előadás napjáig: 1.950 Ft, kedvezményes jegy elővételben: 1.500 Ft (pedagógusoknak,
diákoknak, nyugdíjasoknak), előadás
napján: 2.250 Ft. Bérletek az első előadásig válthatók január 21-től a Közösségi házban (Komárom, Jedlik Á.
u. 8.). Jegyek kaphatók: Komárom,
Városi Sportcsarnok, Jókai Mozi, Közösségi ház, Tourinform Iroda, és a
www.ticketportal.hu internetes oldalon.
GÚTA:
VMK: Március 19én 18.00 órakor az
első magyar hópárduc, Erős Zsolt előadása és könyvbemutatója.
Belépődíj: elővételben 2 €, helyszínen
3 €.
LAKSZAKÁLLAS:
A Lakszakállasi „NyugiLAK“ Nyugdíjas klub szervezésében 2013. február 9-én szombaton 15.00 órakor Farsangi nyugdíjas találkozójára kerül sor
Lakszakállason a helyi kultúrházban.
Részvételi díj személyenként 8 euró,
mely tartalmazza a vacsorát, süteményt, kávét, üdítőt, bort, pogácsát és
az élőzenét. A talpalávalót Domonkos
Árpád és társa szolgáltatják.

9. PEPITA bál 2013. február 8-án
Belépő: 39 euró Helyszín: Hotel Leonor*** Gúta
Étkezés: finom 3 fogásos felszolgált vacsora, közben borkóstoló
Hengerics Péter boraiból, éjfélkor bőséges büféasztalos 2. Vacsora.
Program: 18.00 - indulás busszal a Pepita irodájától, 18.30 - 18.45 érkezésnél aperitív, 19.00 - nyitótánc, 19.15 - a bál kezdete, 19.30 1. vacsora, 21.00 - Polyák Lilla fellépése, 24.00 - Magyar és a Szlovák
Himnusz pezsgős koccintással, 00.30 - 2. Vacsora, 01.30 - értékes
to mbo l a - fő dí j: LUXUSHAJÓÚT novemberben. A zenét már
3. alkalommal a Syncron zenekar biztosítja, 04.30 - indulás vissza
autóbusszal

Szánkózni is lehet az eplényi sípályán
2013. január 26-tól nemcsak síelni, hanem szánkózni is lehet az eplényi
sícentrumban, ahol a síelők a sebességüket is lemérhetik. A kanyargós, élvezetes pálya használata
ingyenes, felszínét természetes hóréteg borítja, és
át van ratrakolva. A szánkópálya a faluból közelíthető majd meg egy jól kitáblázott erdei ösvényen keresztül. Tervek szerint
egy lovasszán is szállítja majd a szánkósokat a falu parkolójából a pályáig
vezető havas erdei úton. A Síarénában szánkó kölcsönzés jelenleg nincs,
szánkózáshoz saját eszköz szükséges. A sífutónyomot is beleszámítva 14
pályán lehet síelni a Nordica Síarénában összesen 6,5 kilométer hosszan.

Idén is útnak indul a Csíksomlyó expressz
A Székely gyors hatodszor, a Csíksomlyó Expressz harmadszor indul keletre – 2013-ban egy szerelvényként 2013. május 17–20-án. A 2008-as
első, nehezen szavakba önthetően sikeres, felemelő utat időközben további négy követte: az észak-erdélyi, Várad–Kolozsvár–Dés–
Székelyföld útvonalon közlekedő Székely gyorshoz 2010-ben csatlakozott
a Lőkösházánál kilépő, Aradot, Dévát, Segesvárt és Brassót is útba ejtő
Csíksomlyó Expressz.

Humor
Rendőr vonszolja a csónakot. A
társa megkérdi:
- Ezzel a csónakkal akarsz vízre
szállni? Hiszen csupa lyuk a feneke.
Mire a másik:
- Na és, ki nézi azt a víz alatt?
☺ ☺ ☺
Az újságíró érdeklődik az templom építéséről.
- Közadakozásból épült?
- Nem.
- Hát akkor?
- Betonból és téglából.
☺ ☺ ☺
A paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe. Biciklijét a falnak támasztja.
Mire az őrök:
- Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy letámaszthatja a biciklijét? Ide politikusok járnak!
Mire a bácsi:
- Politikusok? Igaza van, akkor
jobb lesz, ha lelakatolom.

☺ ☺ ☺
- Felesége van?
- Igen, már 12 éve.
- Gyerekek?
- Van az is, kettő.
- Állatok?
- Nem, hál' isten, nagyon kulturáltak.
☺ ☺ ☺
Szórakozóhelyen szöszi csajszi
odalibeg a pulthoz és foghegyről
mondja a pultos srácnak:
- Helósziókaaa, aggyá má valami
rostosat!
- Bútorlap jó lesz?

Einstein macskája
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Kos
Kedvező változások várhatók az
anyagiak területén. Sikerülhet
megnövelned bevételeidet, mely
igen nagy elégedettséggel tölt el.
BiKA
Befolyásos pártfogó a láthatáron!
Ez a kapcsolat kincset érhet, ha
idejében felismeri és él a lehetőségekkel.
iKreK
Ne várj tovább a titkos szerelmedre, nem lesz képes feladni
régi életét, jobb lesz ha megbarátkozol a gondolattal és csak magaddal foglalkozz.
ráK
Ne keveredj konﬂiktusba a munkahelyeden, mert te húzhatod a
rövidebbet.

oroszlán
Ideje kicsit kikapcsolni, nem kell
mindig önzetlenül másokat kiszolgálni, nem érdemlik meg.
Ruccanj ki egy kicsit a pároddal.
szűz
A környezeted nehezen visel el a
következő napokban, szedd össze
magad, ne hisztériázz felesleges
dolgok miatt, mert elveszíted a barátaid.
Mérleg
A párkapcsolat terén kedvező napok köszöntenek rád. Teljes szíveddel fogadod a partnered közeledését ezen a héten.
sKorpió
Boldog leszel, mert végre megkaptad az elismerést a felettesedtől, amire már jó ideje vársz.

nyilAs
Mindig is úgy gondoltad, hogy
bátraké a szerencse, most azonban mégis egy helyben toporogsz, és nem tudsz dönteni.
BAK
Ne rágd magad olyan dolgokon,
amelyeken úgysem tudsz változtatni. Kérd ki nyugodtan a családtagjaid véleményét.
VízönTő
Csalódnod kell egy olyan emberben, akiről eddig azt hitted, hogy
melletted áll. Sajnos kiderül, hogy
ő is pontosan ugyanolyan önző.
HAlAK
Folyamatos kétségek gyötörnek
amiatt, hogy jól teszed-e a dolgod
a munkahelyeden. Pedig nem kell
aggódnod.

TVműsor

február 4 - február 10

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.45 Rex felügyelő 10.35 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Fejjel a fajnak, 11. 14.30 Ízőrzők.
Domoszló 15.00 Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő 16.40 Heartland
17.25 Jövő-időben 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Van képünk
hozzá 19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve
21.10 Kékfény 22.10 Az ESTE 22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15
A nagyeszű sündisznócska 12.40 Sandokan 13.05 Mr. Bean13.30 Szaladin 13.30 Sarah Jane kalandjai 14.25 Amika 14.50 H2O: Egy vízcsepp elég 15.15 Kristályküldetés15.45 Hogyan működik 16.10
Szaladin 16.40 Sandokan 17.05 Zöld Föld 17.10 Egérúti kalandok
17.35 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joe 21.00 Az aranykesztyű lovagjai 22.40 Gladiátor Ang.–am. film
DUNA
9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Új nemzedék 10.55 Virágzó Magyarország. Nagykanizsa 11.20 A 78-as körzet 12.00 Híradó 12.20 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00
Mesélő cégtáblák 15.30 Híres zeneszerzők nyomában. Beethoven
16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Angyali érintés 19.55 A 78-as körzet 20.30 Hírek, sport 20.45
Erdélyi történetek 21.35 Motalko – Egy benzinkút krónikája 22.10
Kultikon 22.25 Sportaréna 22.55 Szeged hangjai 3/3
7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Fókusz plusz 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok, 60.
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Csont nélkül, 5. 22.35 A főnök 23.40
A hatalom hálójában
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 50. 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 Különleges ügyosztály – Párizs
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
– Mézeshetek Sevillában 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori 19.05 Foyle háborúja 21.00
Murdoch nyomozó rejtélyei, 57. 22.00 NCIS III., 21.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.25 A maszk fia 17.10 Tucatjával olcsóbb. Am. vígjáték 19.00 Gyilkosság receptre 21.00 Rambo. Am. akciófilm 22.50 Leszámolás Tokióban. Hongkongi akciófilm
VIASAT
7.20 Gyilkos sorok 9.20 Monk 10.10 Fergie és Andrew – Botrány az
udvarban 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok
14.00 Szívek szállodája 14.55 Monk 15.50 Shark – Törvényszéki ragadozó17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 Éden Hotel 19.20 Szívek
szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Zaklatás. Am. thriller 23.55 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.15 Hírek, sporthírek 8.15 Galileo 8.50 Párbaj 9.20 Családi vetélkedő
10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim 14.20 Kachora – Az ártatlan szökevény. Arg. sor., 70. 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Szerelem, fjord és nyári viharok 21.40 A
hegyi doktor 22.25 Árulkodó nyomok

STV :2
10.25 Szemtől szemben 10.50 Fókusz 11.30 A 9000. számú fogoly
11.55 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.05 Beckó vára 13.35 Művészet 2013 14.05 Família 14.30 Elfelejtett pillanatok15.00 Lefújva15.35
Sportvisszhang 16.05 Zsidók Szlovákiában. Dok.film 16.55 Fókusz
17.30 Körzeti híradó 18.00 Természetfilm 18.30 Esti mese 18.40 Jozef
Ciller 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Az év labdarúgója Ünnepi gála 21.10 Egy nap 21.30 Hírek 22.00 Euromozi. Soul Kitchen
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 Rex felügyelő 11.15 Halálos
nászút Am. thriller 13.00 Ismeretlen áldozatok 13.50 Döglött akták I.,
21. 14.40 Monk 15.35 Alf I., 25/14. 16.05 Doktor House V., 6. 17.00
Híradó 17.25 Sóhivatal 17.55 Forr a bor. Szlov. sor. 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre
22.25 Ketten a csőd szélén. 23.00 Éjszakai hírek 23.25 Doktor House
JOJ
6.05 Krimihírek 7.30 Bírósági akták 9.40 A felszín alatt 12.00 Híradó
13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 A hős 93-as járat 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 Bučekék – Nap, széna, falu Tévésor., 8/4. 23.15 Expertek Tévésor., 4.

Kedd, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.35
Csald-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Kékfény 14.20 Öveges 33, 214.30 Fejjel a fajnak, 12. 14.40 Ízőrzők. Penyige 15.15 Rex felügyelő 16.05 Acu hercegnő 16.50 Boston
Legal – Jogi játszmák 17.35 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Nevetni
kell, ennyi az egész. Balázs Péter kabaréja 19.30 Híradó 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Egyszer volt, hol nem volt. 21.00 Camelot, 10/5.
21.55 Az ESTE 22.30 Luther.
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 A nagyeszű
sündisznócska 12.40 Sandokan 13.10 Mr. Bean 13.35 Szaladin 14.00
Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 14.55 H2O 15.25 Kristályküldetés
15.50 Hogyan működik 16.15 Szaladin 16.45 Sandokan 17.10 Séta az
állatkertben 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo 18.00 Nils Holgersson
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Beugró
21.55 Gazdag és különös
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd 9.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 10.10
Éden a Csúnyaföldön 11.05 Sipos László festőművész 12.00 Híradó
12.20 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna - Utazás ínyenceknek 15.30 Kék, arany 16.10 Zebra 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Mire megvénülünk 20.50 Hírek, sport 21.05 Észak-északnyugat 23.15 Kultikon
7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Gasztrotúra 13.20 Fókusz (ism.) 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok,
61. 17.20 A gyanú árnyékában, 115. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód 20.15
Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace Klinika

Hulk • 21.30 • TV 2
Bruce Banner (Eric Bana) genetikust az
egyik kísérlet során súlyos gammasugárzás éri. A férﬁ különös változáson
megy keresztül: ha feldühítik, fékezhetetlen, zöld szörnyeteggé változik.
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki 14.00
Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó. 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Hulk
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó –
Déli vizeken 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. Az
álom, 10. 18.00 Dallas 19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Marabunta 17.20 Fekete kutya
19.00 Váltságdíj egy halottért 21.00 Tisztítótűz. 23.00 Crank 2.
VIASAT
7.15 Gyilkos sorok 9.10 Monk 10.05 Szívek szállodája 12.05 A dadus
13.05 Christine kalandjai IV., 58. 13.35 Jóbarátok 14.55 Éden Hotel
15.50 Shark 17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 Éden Hotel 19.20
Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Kettős ügynök 22.20 Nikita 23.15 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.05 Hírek, sporthírek 8.10 Galileo 8.45 Párbaj 9.20 Családi vetélkedő
10.05 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja
13.40 Építs házat, ültess fát! 14.20 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Senki
sem tökéletes. 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.35 Doktor House
22.20 Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.00 Árulkodó nyomok

STV :2
9.30 Emberek a határon 10.25 Zsidók Szlovákiában 10.55 Fókusz
11.30 Természetfilm 12.00 Élő körkép 12.35 Hudáčekék 13.30 A bérelt bohóc Tévéjáték 15.10 A könyv bűvöletében. 15.35 Egyházi magazin 16.30 Vadászmagazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00
Hogyan működik? 18.30 Mese 18.40 Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 20.00 A természet ellen elkövetett bűntettek 20.55
A tudomány spektruma 21.30 Hírek 22.05 Gyógyászat
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 Rex felügyelő 11.15 Megtévesztés 13.00 Ismeretlen áldozatok 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35
Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 Forr a bor
19.00 Híradó 20.00 Sport 20.20 A Sekera család 21.30 A célszemély
22.35 Éjszakai híradó 23.00 Doktor House 23.55 A célszemély.
JOJ
6.50 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Aquamarine. Am.–
ausztrál vígjáték 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 A felszín alatt 22.45 A bűntény 23.45 Dr. Csont

Szerda, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Arisztokraták 14.20 Öveges 33 14.30 Ízőrzők.
Noszvaj 15.05 Rex felügyelő 15.55 Acu hercegnő 16.40 Boston
Legal – Jogi játszmák 17.25 Jövő-időben 17.30 Híradó 17.40 Észak és
Dél 18.30 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán! 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú 21.00 A Kennedy család 21.50 Az ESTE 22.25 Summa 22.55 Történetek a nagyvilágból
23.25 Híradó 23.35 Acu hercegnő, 23.
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15
A nagyeszű sündisznócska 12.40 Sandokan 13.10 Mr. Bean 13.35 Szaladin 14.00 Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp
elég 15.25 Kristályküldetés 15.50 Hogyan működik 16.20 Szaladin
16.45 Sandokan 17.10 Egérúti kalandok17.35 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Sose halunk meg! Magy. tévéfilm 22.30 Az osztály
DUNA
8.35 Határtalanul magyar 9.10 Közbeszéd 9.35 Napok, évek, századok 10.35 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 11.00
Mire megvénülünk. 12.00 Híradó 12.25 Öregberény, 19. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna - Utazás ínyenceknek 15.30 Vidékességek
16.00 Tihany. Dok.film 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó,
sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Eszmélet – Epizódok József Attila életéből 20.50 Hírek 21.05 Falco - Az ördögbe is,
még élünk! 22.55 Kultikon 23.15 Beavatás 23.30 Élet a Marson
7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington
Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Trendmánia 13.20
Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 52.
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00
Jóban-rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
– Bora Bora 14.55 Hetedik mennyország, 59-60. 17.00 Poirotnovellák. A fátyolos hölgy 18.00 Dallas 19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS
22.00 A hidegsebész 23.00 Dolmen – Rejtelmek szigete, 5.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok IX., 2. 15.30 A nagy zsákmány. Fr.–ol.
vígjáték 17.40 Balhé Bronxban. Hongkongi vígjáték 19.25 Columbo.
21.00 A tengerészgyalogos. Am. film 22.45 A pankrátor.
VIASAT
7.30 Gyilkos sorok 9.30 Monk 10.20 Óriási nyomozó: 1 uncia, 395
dollár 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok
14.00 Szívek szállodája 14.55 Éden Hotel 15.50 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 Éden Hotel 19.20
Szívek szállodája20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Sherlock23.25 CSI: Miami helyszínelők
STV :1
7.15 Híradó, sporthírek 8.10 Időjárás 8.15 Galileo 8.55 Párharc. Vetélkedő 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.15 Kachora
– Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Sherlock 21.40 A bűntények ideje 23.15 Árulkodó nyomok
STV :2
9.05 Zavaros víz 10.25 Ukrán nemzetiségi magazin 10.50 Fókusz
11.25 Hogyan működik 11.50 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.10 Halláskárosultak tévéklubja 13.35 Gyógyászat 14.35 A természet ellen
elkövetett tűntettek15.40 Integrálj! 16.05 Magyar magazin 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.55 Időjárás 18.00 Építészet. A Párizsi Garnier Opera 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
A Szlovák Televízió történetéből 21.00 Érzékeny témák 21.30 Hírek
22.00 Nap a hálóban 23.35 Besztercebányasi magasugró gála
MARKÍZA
8.35 Forr a bor 9.35 Rex felügyelő 11.15 A szerelem halálos pillantása 13.00 Ismeretlen áldozatok. 13.50 Döglött akták 14.40 Monk
15.35 Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr
a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Marie
bosszúja 23.00 Dallas. 23.50 Éjszakai hírek
JOJ
6.20 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 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 22.30 Castle III., 21. 23.30 A bűntett .

CSütörtöK, február 

M1
9.00 India 9.50 Rex felügyelő 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01
Híradó 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.25 A Kennedy család 14.10
Öveges 33 14.25 Ízőrzők 15.00 Rex felügyelő 15.50 Acu hercegnő
16.35 Bostonilegal – Jogi játszmák 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Észak és Dél 18.30 Beugró 19.30 Híradó 20.15 Te vagy a
hunyó! 21.50 Munkaügyek – IrReality Show 22.20 Az ESTE 22.55
Nemzeti nagyvizit 23.25 Rejtélyes XX. század 23.55 Híradó
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 A nagyeszű
sündisznócska 12.45 Sandokan 13.10 Mr. Bean 13.35 Szaladin 14.00
Sarah Jane kalandjai 14.30 Amika 15.00 H2O 15.25 Kristályküldetés
15.50 Mi micsoda 16.20 Szaladin 16.45 Sandokan 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18.00 Nils Holgersson
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Mestersége színész. Komlós Juci 21.50 Egy gazdag hölgy szeszélye 23.00
Caterina és a lányok
DUNA
7.00 Ecranul Nostru 7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35
Száműzött magyar irodalom 9.05 Közbeszéd 9.30 Krisztus vándorai, 2. 10.10 Kerekek és lépések 11.00 Eszmélet – Epizódok József Attila életéből 12.20 Öregberény 13.00 Kívánságkosár 15.00 Apponyi
Albert (1846-1933) 15.15 Magyar elsők 15.30 Enrique és Judita 16.30
Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés Am. sor. 19.55 Angyalbőrben, 6. 20.50 Hírek, sport
21.05 Kalandorok Magyar film 22.55 Kultikon 23.15 MüpArt classic

Kalandorok • 21.05 • DUnA TV
Elekes István a ﬁához (Rudolf Péter)
költözne, ha egy élet beférne a csomagtartóba. De nem fér be. Némi
huzavona után egy tetőcsomagtartóval felszerelkezve nagyapa, apa
és ﬁa mégis elindul Pestre.

7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington
Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Havazin 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok Mex.
sor., 63. 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó – Esti kiadás
19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Túszharc
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop 10.30
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó.
16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban
21.30 Tor-túra 23.20 Grimm
STORY TV
10.25 Dallas 11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55
Álomhajó – Bali. 14.55 Hetedik mennyország, 61-62. 17.00 Poirotnovellák. Az elveszett bánya, 12. 18.00 Dallas. 19.05 Foyle háborúja.
Am. sor., 4. 21.00 Flynn. Ausztrál film 23.00 Kémvadászok, 23.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Air America. Am. akcióvígjáték
17.40 A gyűlölet ára. Hongkongi–kínai akciófilm 19.25 Columbo I., 2.
21.00 Egyetlen golyó 22.45 Gamer – Játék a végsőkig
VIASAT
7.30 Gyilkos sorok 9.30 Monk 10.20 Harlequin: Széttört álom. Kand.–
magy. filmdráma 12.05 A dadus13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok 14.00 Szívek szállodája 14.55 Éden Hotel 15.50 Shark –
Törvényszéki ragadozó 17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 Éden Hotel
19.20 Szívek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Kettős ügynök 22.20 Terepen 23.15 CSI: Miami helyszínelők

STV :1
7.20 Híradó, sporthírek 8.20 Galileo 8.55 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.15 Kachora – Az
ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Lázadók országa – Új világ 22.00 Borgiák 22.50 Árulkodó nyomok

STV :2
8.30 Óvodások műsora 9.00 Éjszaka az archívumban 10.05 Évekkel
ezelőtt 10.35 Magyar magazin 11.00 Fókusz 11.35 Építészet. A párizsi Garnier Opera 12.05 Élő körkép 12.40 Ma már tudom 13.15 Előadás. Portréfilm 13.50 Rendőrségi magazin 14.20 A Szlovák Televízió
története 15.35 Idősebbek klubja 16.00 Romamagazin 16.25 Mesterségek 16.55 Fókusz 17.30 Körzeti híradó 17.55 A természet közelről 18.30 Mese 18.40 A test álma 19.00 Szlovákia–Dánia női
jégkorong olimpiai selejtező, élő 19.35 Martina Moravcová 20.20
Sporttörténet (1945–1646) 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor 9.25 Rex felügyelő 11.05 Végső hajsza Am. thriller 12.50 Feleségcsere – Új részek 13.50 Döglött akták
14.40 Monk 15.35 Alf I. 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárá
20.20 A bébiszitter 21.25 A pók hálójában
JOJ
7.40 Bírósági akták 8.45 Panelházi történetek. Tévésor. 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 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 Panelházi történetek 21.30 A felszín alatt Szlov. sorozat, 48. 22.45 A bűntény

PénteK, február 

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25
Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak 14.50 Rex felügyelő 15.40 Acu
hercegnő 16.25 Boston Legal 17.10 Jövő-időben 17.15 Híradó 17.25
Michael Bublé – Koncert a Madison Square Gardenben 18.30 Banán,
pumpa, kurbli 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés
20.15 A három testőr Afrikában 21.40 Szeretettel Hollywoodból
22.10 Az ESTE 22.45 Halálkeringő Magy. bűnügyi film

Halálkeringő • 22.45 • M1
Elza (Dobó Kata) lába alól kicsúszott
a talaj: veszélyes szerelmi háromszögbe keveredett, ráadásul terhes
is. Váratlanul kétes "megmentője"
érkezik a rég nem látott, gyűlölt apa,
Rusty személyében.
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Szaladin 13.30 Mi micsoda 14.00 Enid Blyton
kaland- filmsorozata 14.25 Amika 14.55 H2O 15.20 Kristályküldetés15.50 Mi micsoda 16.15 Szaladin 16.40 Sandokan 17.05 Jómadarak Cipekedők 17.10 Egérúti kalandok 17.35 Vipo 18.00 Nils
Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey, 27.
21.00 Ami a szívemen, a számon 21.50 Operettalbum 22.15 A három
testőr Afrikában Magy. film 23.40 Zöld Tea
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Talpalatnyi zöld
9.00 Közbeszéd 9.30 „Csak ritka a fenyő, ez a baj…“ - A szarvasi székely története. 10.30 Balatoni utazás, 10. 11.00 Angyalbőrben 12.00
Híradó 12.20 Öregberény, 21/21. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ
metrói Prága 15.55 Zodiákus. Halak 16.30 Térkép 17.05 MacGyver
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55
Csillagjegyek, 10/6. 20.45 Hírek, sport 21.00 Egy tiszta nő 21.50 Kultikon 22.10 Wallander 23.40 Bűn és bűnhődés Tévéjáták
7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.40 Autómánia 13.20 Fókusz 14.00 Gálvölgyi-show 15.15 Bűnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában, 118. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz
20.55 Barátok közt 21.30 A zöld íjász. 22.30 Gyilkos elmék
7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal, 28/2. 12.00 Titkok hálójában,
54. 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a
texasi kopó, 83. 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok20.25 Bűnök és szerelmek, 25.
21.00 Jóban-rosszban 21.30 Agyő, nagy Ő! 23.45 A kör. Am. thriller
STORY TV
11.25 Született feleségek I., 14. 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Szamoa. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák.
Rejtély Cornishban 18.00 Dallas 19.05 Foyle háborúja 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison 0.00 Katonafeleségek I., 17.

Szombat, február 

M1
6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 A mi erdőnk 9.30
Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti
nagyvizit 12.01 Hírek 12.05 Summa 12.40 Tört énetek a nagyvilágból 13.10 Szerelmes biciklisták. Magy. film 14.55 Az utolsó előtti út 6–
7. 15.50 A Csendes-óceán Ang. természetfilmsor., 6/4. 16.45 Doc
Martin IV. Ang. tévéfilmsor., 8/5. 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 A Dal 2013, 1. elődöntő 21.50 Fuss, dagi, fuss! Ang.
filmvígjáték 23.30 Medúzák Fr.–izraeli film
M2
6.25–12.00 Rajzfilmsorozatok 12.00 A császár új ruhája Ném. mesefilm 13.00 H2O: Egy vízcsepp elég 13.25 H2O: Egy vízcsepp elég
15.10 Táncakadémia 15.35 Csajok a zŰrből 16.05 Veszélyezetett állatok 16.30 Geronimo Stilton – 16.55 Zöld Föld 17.00 Szafari 17.30
Süsü, a sárkány 18.00 Nils Holgersson 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó, sporthírek 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Ki Mit
Tud? 1977, 2. elődöntő 22.40 „Harangok zúgnak bennem“. Egy óra
Csoóra Sándorral 23.35 A jövő szökev
DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt. A három királyfi ú 7.05 Varjú Vencel mesevára. Mesefilm 7.35 Századfordító magyarok 8.25 Élő egyház 8.55
Isten kezében 9.20 Kerekek és lépések, 26/10. 10.10 Zodiákus. Halak
10.40 Székely kapu 11.10 Együtt a család, 5. 12.00 Híradó 12.10 Ízőrzők. Szólád 12.45 Balkezes pisztolyhős. Am. film (ff .) 14.25 Táncvarázs Showtánc-vb 15.15 Hagyaték 15.45 Önök kérték (ism.) 16.40
Elcserélt ember Magy. film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35 Hogy
volt?! Vámos Lászlóra emlékezünk 19.30 Futótűz. Am. sor., 1. 20.20
Doktor Parnassus és a képzelet
6.25 TV2-matiné 10.10 Astro-Világ 11.15 Babavilág 11.45 Tequila és
Bonett ilegújabb kaladjai, 22. 12.45 Psych – Dilis detektívek, 16. 13.45
AutóGuru 14.15 Monk 15.15 Célkeresztben III. Am. sorozat, 34. 16.15
Kettős ügynök Am. sor., 10. 17.15 Frizbi Hajdú Péterrel (ism.) 18.30
Tények 19.00 Aktív extra 20.00 Titkok könyvtára 3. – A Júdás kehely
átka. Am. kaland- film 21.50 Dirty Dancing 2. Am. zenés film 23.40 A
bűn csapdájában. Am. életrajzi film.
7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.25 ASZTRO-show 11.20 XXI.
század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómánia 13.05 Pick Szeged–FTCPLER Budapest NBI-es férfi kézilabdamérkőzés 14.50 A zöld íjász 16.50 Vadkaland 18.30 RTL híradó 19.00
Fókusz Plusz 19.30 XIII – Az összeesküvés 23.25 Apró titkok 22.20
Dunasport 22.30 Napok, évek, századok
STORY TV
8.00 Maigret 10.30 Dallas 12.30 Autogram 13.00 Jim szerint a világ
I., 12–14. 14.30 Túrakommandó 15.00 Álomhajó – Mézeshetek Arizonában. Ném. kaland- film 17.00 Miss Fisher rejtélyes esetei I., 1.
18.00 Elátkozott Ella. Am. vígjáték 20.00 Miss Marple: Gyilkosság
meghirdetve. Ang. krimi 22.00 TV játék. Am. vígjáték

13.00 Most kapd el, Jack! Am. vígjáték 15.00 Miért éppen Minnesota?
Am.–kanad. vígjáték 16.45 Képlet. Am.– ang.–ausztrál sci-fi akciófilm 19.00 Eragon. Am.–ang.– magy. film 21.00 Kegyenc fegyenc.
Am. akcióvígjáték 23.05 Zűrangyalok. Fr. film
VIASAT
8.35 Divatdiktátorok modelljei 9.35 Amerikai mesterszakács I., 7.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Transmorphers 17.10 Az arany bű- 10.30 Őrjítő szenvedélyek 11.35 Szívek szállodája 13.30 Lucky Luke:
völetében 19.25 Columbo 21.00 Rambo 2. 23.00 Egyetlen golyó.
Dalton Mama 14.35 Lucky Luke: Április bolondja 15.40 Anna álma.
VIASAT
17.20 Dumb és Dumber: Dilibogyók 2. 19.00 Jól áll neki a halál Am.
7.15 Gyilkos sorok 9.15 Monk 10.10 Don Camillo és a tiszteletreméltó filmvígjáték 21.00 Viharok nyomában 23.00 Azonosság Am. thriller
Peppone 12.05 A dadus 13.05 Christine kalandjai 13.35 Jóbarátok
STV :1
14.00 Szívek szállodája14.55 Éden Hotel 15.50 Shark – Törvényszéki 5.55 Hírek, sporthírek 6.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidragadozó 17.35 CSI: Miami helyszínelők 18.25 A cég hangja 19.20 Szí- libum 8.25 Mediterrán mesék, 3/2. 9.05 Táncakadémia Ausztrál sor.,
vek szállodája 20.10 Jóbarátok 20.35 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 9–10. 10.05 Poplegendák. Karel Svoboda 12.05 Senki sem tökéletes
Sleepers – Pokolilecke
13.10 Autószalon 14.05 Lázadók országa – Új világ. 15.50 Új esély a
szerelemre. Am. western 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi
STV :1
7.10 Híradó, sporthírek 8.15 Galileo 8.50 Párbaj 9.25 Családi vetél- 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés
kedő 10.05 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem V., 44. 12.00 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Tánc mindörökké Belga–fr.
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora – Az filmdráma 22.50 Sporthírek 23.00 Margó királyné
ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sporthírek
STV :2
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi ve8.35
Hétvége
9.00
Integrálj!
9.30
Az út 10.00 Evangélikus istentisztélkedő 19.00 Híradó, 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák
telet 11.30 Sportstúdió 11.35 Alpesi sí-vb, férfilesiklás 13.15 SportKarel Svoboda 22.15 Három fölösleges férfi . Fr. krimifilm
stúdió 14.00 Tenisz. Szerbia–Szlovákia FED-kupa, élő 16.05
STV :2
Biatlon-vb. Női sprint, élő 17.45 Tenisz. Szerbia– Szlovákia FED-kupa,
8.30 Urali mesék 9.25 Az élet prelúdiuma 10.10 Romamagazin 10.40 élő 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 19.50 Időjárás 19.55 Kassa
Fókusz 11.10 A természet közelről 11.40 Élő körkép 12.20 Kulturális – Európa kulturális fővárosa 20.00 Apokalipszis – A második világkörkép 12.30 Folklórműsor 13.05 Anya tudja a legjobban 13.30 háború 20.55 Őrangyalok. 21.25 Filmklub. Párizs, Texas. Ném. film
Lámpa alatt 16.05 Szemtől szemben 16.35 Eurovirtuál 16.55 Fókusz 23.40 Csehszlovák filmhét 23.50 Pozsonyi Zenei Ünnepségek 2011
17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 18.40 Sterdné
MARKÍZA
Plachtince 19.00 Szlovákia–Japán női jégkorong olimpiaiselejező, élő
19.35 Miroslav Šatan 20.25 Sporttörténet (1947–1948) 21.15 Famí- 6.25 Arktisz királysága 7.40 Kung Fu Panda 8.05 Madagaszkár pinglia 21.45 Agyament Harry 23.15 Sporthíradó
vinei 8.30 A harmadik herceg. Cseh mesefilm 10.10 Alfi., 25/18.
10.40 Jim szerint a világ 11.30 Keresztes hadjárat farmerben. Holl.
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.40 Rex felügyelő 10.35 Alf I., 25/17. kalandfilm 13.25 Ocean‘s Twelve – Eggyel nő a tét. 15.50 Szemtelen
11.00 A pók hálójában 12.50 A bébiszitter. Kezelhetetlen gyerek a szemtanúk. Am. vígjáték 17.45 A Sekera család 19.00 Híradó 20.00
családban 13.50 Döglött akták 14.40 Monk 15.35 Alf I. 16.05 Doktor Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Utódomra ütök Am. vígjáték 22.25
House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 A gyűjtő 23.45 A specialista Am. akciófilm
JOJ
Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A sötét lovag 23.20 Törvényre törve
JOJ
8.50 A tehetséges Katelin 10.35 A világ legszigorúbb szülői 11.35
6.20 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 ÁlomÉpítők 12.30 A Geissens család 13.35 Fedőneve: Jane Doe –
Az új házunk II., 19. 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági Rossz arcok 15.30 Neveletlen hercegnő 2: Eljegyzés a kastélyban.
akták 15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági 18.00 Hivatásosok 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.30 Pa- 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Baromi jó 2. Cseh vígjáték 22.35 Amenelházi történetek. Tévésor. 21.30 Neveletlen hercegnő 2
rikai pite 2. Am. vígjáték 1.00 Clementine.

BULVÁR

VaSárnaP, február 
M1
6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 „Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre“ 10.15 A sokszínű vallás 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Baptista ifjúsági műsor 11.05 Mai hitvallások 12.01 Hírek
12.05 Világ+Kép 12.35 A Csendes-óceán Ang. természetfi lmsor., 6/5. 13.30
TeleSport – Sport7 14.00 KorTárs 14.30 Én a tied, pénz a mienk. Am. vígjáték 15.55 Határtalan zene 2012. Szilveszteri gálaműsor a Szolnoki Szigligeti
Színházból 18.05 Elcserélt lányok I. Am. tévéfi lmsor., 28. 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Retró kabaré. Válogatás klasszikusa kabarékból 21.10 Millió dolláros bébi. Am. fi lm 23.20 Két
szerető. Am. fi lmdráma
M2
6.25–12.00 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 12.00 Kajak-kalandok I., 9. 12.25
Szaladin, 26/16. 12.50 Táncakadémia, 8. 13.15 Csajok a zŰrből, 8. 13.40 Sarah
Jane kalandjai IV., 12/9–12. 15.35 Enid Blyton II., 20/1. 16.00 Ókori kalandok,
1. 16.30 Szaladin., 26/17. 16.55 Geronimo Stilton II., 13/3. 17.20 Séta az állatkertben 17.25 Állatkerti óvoda, 8. 18.00 Nils Holgersson csodálatos utázasa a vadludakkal, 51. 18.30 Gyerekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó,
sporthírek 20.35 Doc Martin IV., 8/6. 21.25 Zenés TV színház Mirandolina
23.20 Én a tied, pénz a mienk. Am. vígjáték
DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt. Benedek Elek: A zöldszakállú király 7.05 VilágNézet 8.00 Új nemzedék (ism.) 8.30 Hagyaték (ism.) 8.55 Akadálytalanul 9.25
Lyukasóra 9.55 Határtalanul magyar 10.30 Református istentisztelet közvetítése Kolozsvárról 12.00 Híradó 12.15 Ízőrzők 12.45 Nyár a hegyen Magyar
fi lm (ff .) 14.25 Szerelmes földrajz 14.55 Hazajáró. Magas- Tátra 2. - A haza
legmagasabb oltára 15.25 Mága Zoltán Budapesti Újévi koncert 2013, 3/1.
(ism.) 16.25 Valamit visz a víz Magyar fi lm (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35
Heti Hírmondó 19.05 Önök kérték 20.00 Özvegy és leánya Tévéfi lmsor., 4/2.
21.00 Redl ezredess Magy. fi lm 23.25 Klubszoba
6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.00 EgészségMánia 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint TestŐr 12.30 13-as raktár Ang.-am. sor., 6. 13.25 Zsaruvér. Am. krimisor., 6. 14.20 Hawaii Five-0 II. Am. sorozat, 30. 15.10
Pókember. Am. kalandfi lm (ism.) 17.30 Lángoló Chicago Am. sor., 5. 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás. Am.–
magy. vígjáték 22.05 Halálosabb iramban. Am.–ném. akciófi lm
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30 Gasztrotúra
11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35 Havazin 13.10 Tuti
gimi VI., 13. 14.10 Annapolis – Ahol a hősök születnak 16.15 Lelkipásztorkutya Am. vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.00 Cobra 11 XVII. Ném.
sor., 3. 20.00 Valentin-nap Am. vígjáték 22.30 Kommandó Am. akciófi lm
STORY TV
13.30 Jim szerint a világ I., 20. 14.00 Jim szerint a világ I., 21. 15.00 Álomhajó
– Mézeshetek Bali. 17.00 A Vatikán ügynöke 18.00 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel. Am. krimi 20.00 Downton Abbey I. 21.30 Sophie választása. Am. fi
lmdráma

tizenkét év után válik a színésznő
shley Judd és autóversenyző férje, Dario Franchiatti közös
megegyezéssel döntöttek a válásról, az okot nem kívánják
A
nyilvánosságra hozni. A pár közösen döntött a házastársi kapcsolat felbontásáról, az okot nem kívánják nyilvánosságra hozni.
A most 44 éves színésznő és férje, a nála öt évvel ﬁatalabb Dario Franchiatti 2001-ben házasodtak össze, gyerekük nem született. A skót származású autóversenyző háromszor is megnyerte az Indianapolis 500 viadalt, indult a NASCAR-on és az
American La Mans-sorozaton is. Judd számos ﬁlmben szerepelt,
a magyar közönség leginkább A gyűjtőből, a Vagány nők klubjából, A függőségből, a Tanú szeméből és a Kettős kockázatból ismerheti. Az utóbbi években ideje jelentős részét humanitárius tevékenységének szentelte, és bár hivatalos bejelentés nem történt
még, rebesgetik, hogy 2014-ben szenátorjelöltként indulhat a
kongresszusi választáson a Demokrata Párt színeiben.

A cseh ellenállásról forgatott az HBO
HBO Europe az eddigi legnagyszabásúbb saját gyártású
tartja a kommunista rendszer elleni tiltakozáAsulzprodukciójának
önmagát felgyújtó Jan Palach-ról Hoříci ker címen készített
háromrészes minisorozatát, amelynek első részét vasárnap
mutatták be Csehországban, de hamarosan Magyarországon
is láthatják a nézők. A cseheknél nemzeti hősként tisztelt Palach 1969. január 16-án gyújtotta fel magát Prágában a Vencel
téren, tiltakozását pedig többen is követték. A számos szimbolikus képpel dolgozó ﬁlm elsősorban arra koncentrál, mit jelentett
Palach önfeláldozása a családjának, illetve milyen hatást gyakorolt
tette a cseh társadalomra. A cseh közszolgálati tévé által visszadobott,
de az HBO Europe-tól zöld utat kapott sorozatot a ﬁatal Štěpán Hulík dolgozta ki forgatókönyvíróként, míg a rendezést az Oscar-díjra is jelölt Agnieszka Holland jegyzi.
A lengyel rendezőnő személyes tapasztalattal is hozzájárulhatott a projekthez, hiszen 1968-ban
egyetemistaként Prágában tanult, a tiltakozásokban való részvételéért pedig fél évre börtönbe
is került. A magyar HBO-n Olthatatlan címmel vetített, 3x80 perces minisorozatának első része
március 3-án kerül adásba Magyarországon, a másik két részt pedig az azt követő két vasárnap láthatják a nézők.

kirúgták a Morning Show hírolvasóját

14.30 Harry Potter és a bölcsek köve. Am. kalandfi lm 17.20 Jól áll neki a
halál. Am. vígjáték 19.20 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 21.00 Leon, a profi . Fr.-am.
akciókrimi 23.10 Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 0.50 Mélytengeri szörnyeteg. Am.
akcióthriller
VIASAT
6.35 Chicago Hope Kórház II., 29-30. 8.40 Topmodell leszek! XIII., 7. 9.35 Óriási nyomozó: A hamisítvány Fr.–NSZK–ol. sor. 11.25 A nagy házalakítás V.,
154–155. 13.10 Anna álma. Am. fi lm (ism.) 14.55 Dumb és Dumber: Dilibogyók 2. Am. fi lmvígjáték 16.40 Jól áll neki a halál Am. fi lmvígjáték (ism.)
18.40 Nyered, ha mered 20.00 CSI: A helyszínelők XII. Am. sor., 269. 21.00 CSI:
New York-i helyszínelők VIII. Am sor., 175. 21.55 Shop-stop 2. Am. vígjáték
23.45 Bordertown –Átkelő a halálba. Am.- ang. thriller

STV :1
7.05 Rajzfilmek gyerekeknek 8.35 Betyárfarsangok Tévéjáték, 3/2. 9.10 Darazsak a kaptárban. Tévésor., 7/2. 9.40 Horgászmagazin 10.10 Földünk felülnézetből III. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt
perc múlva tizenkettő 13.00 Ügyintézés a hivatalokban 13.30 Titkok kertje.
Ang. krimisor., 6. 14.20 Filmmúzeum. Az urak mulatnak Szlov. fi lm 15.55
Postaláda (ism.) 17.00 A borászok királya Osztr. fi lmsor., 13/13. 17.45 Fő,
hogy szeretjük egymást. Tévésor., 15/5. 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek,
sporthírek, időjárás 20.10 Mint a delfin.
STV :2
7.30 Hétvégen 8.00 Élő körkép 8.35 Kapura 9.15 Farmergazdaságok 9.40
Tesztmagazin 9.50 A szlovákiai falvak enciklopédiája. Stredné Plachtince
(ism.) 10.05 Apokalipszis – A második világháború, 1. (ism.) 10.55 Egyházi
magazin 11.25 A szó 11.55 Sportstúdió 12.00 Tenisz. Szerbia– Szlovákia FEDkupa, élő 14.00 Sportstúdió 14.30 Tenisz. Szerbia– szlovákia FED-kupa, élő
16.15 Bialon-vb, női üldözéses verseny 17.00 Tenisz. Szerbia– szlovákia FEDkupa, élő 19.00 Szlovákia–Norvégia, női jégkorong olimpiai-selejtező, élő
19.25 Sporttörténet (1949–1950) 21.15 Művészet 2013 21.40 Trevisói emlékek (ism.) 22.10 Éjszaka az archívumban
MARKÍZA
7.20 Kung Fu Panda I. Am. anim. sor., 16/5. 7.45 Madagaszkár pingvinei. Am.
anim. sor., 16/4. 8.10 Mackómentő akció. Am. vígjáték 9.50 Jim szerint a
világ VII. Am. sor., 1–2. 10.40 Jég és föld között Am.–ném. kaland- fi lm.
13.00 Testre szabva Politikai vitaműsor 13.50 Trauma. Am. sorozat, 18/1.
14.45 Pánik a fedélzeten Am. akciófi lm 16.50 Golyóálló szerzetes. Am. akciófi lm 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Szupersztár –
kezdünk 21.50 Másnaposok. Am.– ném. vígjáték
JOJ
6.40 Csodakutyák Am. fi lm 8.35 Dr. Dolittle Am. vígjáték 10.25 Fantasztikus
torták, 11. 11.30 Hol volt, hol nem volt II., 5. 12.30 A hidegsebész Am. krimisor., 13/4. 13.30 Gyerekszmorító igen. Am. vígjáték 15.25 Vihar Seattle-ben
Am. akciófi lm 17.30 Bučekék – Nap, széna, falu, 8/4. 19.00 Krimi híradó
19.30 Híradó, sport, időjárás 20.30 Wanted. Am.–ném. akcióthriller 23.30
Halálos ítélet Am. akcióthriller



őváry az adó indulása, 2009. novembere óta dolgozott a Class FM-nél, két éve pedig tagja volt a
leghallgatottabb reggeli műsor, a Morning Show stábjának is. A népszerű rádiós abszolút beleillett a Sebestyén Balázs, Vadon János és Rákóczi Ferenc vezette produkcióba, ahol több szerepet kapott, mint
egyszerű hírolvasó. A hallgatók kifejezetten szerették,
ezért is meglepő, hogy elküldték. A Blikk úgy értesült,
átszervezéssel magyarázták a döntést, Anett viszont
egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben, igaz, közösségi oldalára ezt írta ki: „Az élete volt a munkája,
váratlanul és üres mellébeszéléssel vették el tőle. Elbúcsúzni sem tudott a hallgatóktól. Nem tudta, hogyan köszönheti meg közvetlen kollégáinak, akikkel
évek óta együtt ébredt, hogy segítettek valóra váltani
az álmait.“

K

Máris nemet mondott Pál Dénes
miskolci ﬁú megfontolt, és nagyon konkrét elképzelései
vannak a jövőjéről: nem akar haknisztár lenni, szerinte a
kevesebb néha több, hiszen ő nem egy évre tervez karriert.
„A könnyedebb, de elegáns dolgok tetszenek, letisztult előadásmódban. Bár még nem látom pontosan a lehetőségeimet, úgy érzem, például színházakban, nagyobb előadótermekben sokkal jobban ki tudnék bontakozni, mint a kevésbé
proﬁ technikával felszerelt, éneklésre alig-alig alkalmas helyszíneken. Nem szeretném felaprózni magam, inkább kevesebb fellépést vállalok, de azok színvonalasabbak legyenek.
Szerencsére most nem vagyok rákényszerülve, hogy minél
rövidebb idő alatt minél több pénzt szedjek össze, inkább
hosszú távra tervezek. Viszont mihamarabb szeretném elkezdeni a munkát a lemezemen is, hiszen most kell megalapoznom a jövőmet“ – jelentette ki határozottan az énekes, aki
arra is ﬁgyelni akar, hogy az egészsége ne menjen rá a hajtásra.

A

A legmegfelelőbb idő új Autó
vásárlásárA? ÉPPen most!
győződjön meg rólA!

FinAnSzíRozáS
nEgyEDRéSzEnként Az áR EMEléSE nélkül,
éS kEDvEzMény EgéSzEn 2 530 €-ig!
CHEVROLET CRUZE

év

Hatchback egészíti ki a díjazott sedant
több mint 1,5 millió ügyfél
El. irányítható elülső ablakok 6 airbag, ABS
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
távirányítható központi zár
A kormány és az elülső ülések magassági
állíthatósága

120 000 km

CHEVROLET ORLANDO

Családi gépkocsi modern dizájnnal
7 ülés három sorban (6 airbag, ABS)
Elektronikus menetstabilizátor (ESC)
Rádió CD-vel, MP 3 lejátszóval
A sofőrülés magassági állíthatósága
El. irányítható elülső ablakok

év
120 000 km

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

www.chevrolet.sk Info 0800 606 607
Chevrolet Cruze – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,5-7,4 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 117-174 g/km. Chevrolet Orlando – kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,3-7,9 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátás: 139-186 g/km.
A feltüntetett kínálat a Cruze és Orlando kiválasztott modelljeire érvényes a Chevrolet Finance felhasználása esetén.
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Labdarúgás

Kóválygunk, mint…

Hazai győzelem
a kilencévesek tornáján

ociberkekben nagyon sokan teszik fel
napjainkban a kérdést, vajon megtörténik-e, és ha igen, milyen formában az átszervezés labdarúgó bajnokságainkban.
Nos, a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetség közzétette javaslatát a II. liga átszervezését illetően. Az eléggé szövevényes, bár gazdasági szempontokat ﬁgyelembe vevő javaslat akár logikusnak is
tűnhet, mégis, nagy valószínűséggel sok
lesz annak az ellenzője. A nyugati és keleti csoportokra osztott második liga,
majd azok csoportbeli bajnoki összecsapásait követő rájátszás az I. ligába való
feljutásért már magában felvet néhány
olyan kérdést, amely akár romba is döntheti az egyes szövetségek elképzeléseit.

F

Kosárlabda

A szlovák labdarúgásban soha nem volt
egység, így ne legyünk túlzottan optimisták,
hogy ez valamilyen varázsszóra megváltozik. Húsz év tapasztalata sem volt elegendő
egy hosszabb időre elfogadható megoldás
feltalálására. Köztudott, hogy már regionális
szinten is dúl a kelet-nyugat harc, nem csak
gazdasági, de sportvonalon is egyaránt. Ami
érdekes, hogy bár gazdaságilag az ország
keleti régióit tartjuk elmaradottabbnak, labdarúgó klubjaik mintha több pénzzel gazdálkodnának, mint a tőlük nyugatabbra fekvő
országrészekben. A jelenlegi II. liga csapatainak több mint fele a közép-keleti régiókhoz
tartozik, tehát az I. ligába feljutás esélye is nagyobb. A gazdasági kérdésekből is fakadó
egyfajta frusztráció még nagyobb összetartást vált ki a régió klubjai között, így éppen ők
azok, akiknek képviselői a Szlovák Labdarúgó Szövetségben akár meg is gátolhatják a
tervezett átszervezést. A Nyugat-szlovákiai
Labdarúgó Szövetség elnöke egy olyan javaslatot terjesztett be, amely az eddig egycsoportos, 12 csapatos II. liga helyett két, 12
csapatos bajnokságot hívna életre. Ez ugyan
egyrészt gazdasági megtakarítást is jelentene, de sportszempontból is bizonyos értelemben lenne hozadéka, gondolva itt a több,
közönségvonzó rangadóra. Egy ilyen átszervezés természetesen magával hozná az
egyes régiók több csapatának felsőbb osztályba való besorolását is, ami akár pozitív
hatással is lehetne a labdarúgás fejlődésére.
Gazdasági szempontból azonban vannak bizonyos félelmeink, holott az átszervezést támogatók éppen megtakarításokról regélnek.
A gyakorlat ugyanis ennek az ellenkezőjét
mutatja. Gondoljunk csak vissza az előző
idényekre, amikor a területi bajnokságok
győztesei több esetben sem tudták vállalni az
V. ligában való szereplést, éppen gazdasági
okokra hivatkozva. Egy átszervezés után
megszűnnének ezek a gondok?
Persze, vannak itt egyéb megválaszolatlan
kérdések is. A második vonalban értelemszerűen bajnokot kell hirdetni, aki feljut az I.
ligába. Ismerve a honi körülményeket, ez már
semmiképpen nem lenne zökkenőmentes,
csupán a sportról szóló történet. Az egycsoportos bajnokságban minden világos, a bajnokcsapat megkezdheti felkészülését a legmagasabb bajnokságban való szereplésre.

Merőben más a helyzet a kétcsoportos bajnokságokban. Azokban, amelyeket Európa
szerte nagy tévedésként könyveltek el, és
igyekeznek is ezeket felszámolni. Az a bizonyos rájátszás ugyanis nemcsak egyszerű
lutri, de a korrupció melegágya és jó biznisz
is egyben. A labdarúgás szerelmeseinek talán ezt a kérdést nem kell bővebben kifejteni.
Játékvezetőktől a fogadási irodákig lehet gondolni bármire, széles a skála. Arról nem is beszélve, hogy a szövetség fenntartja a jogot
annak megítélésére, vajon a II. liga végső
győztese méltó-e az I. ligában való szereplésre körülményeit és anyagi helyzetét tekintve. Ez, ugye szubjektív megítélés kérdése, amiről néhány tisztviselő dönt, akik kivétel nélkül valamelyik regionális szövetséghez is tartoznak… Nem lenne bölcsebb ezt a
kérdést még a II. ligába való besorolás előtt
tisztázni, elkerülendő az utolsó pillanatban
hozott, esetleg komoly következményekkel
járó döntéseket? Talán megfontolás tárgya lehetett volna az is, hogy az I. ligából a két
utolsó csapat távozzon a II. ligába, ezzel helyet csinálva azok győzteseinek. Ebbe viszont
az I. liga képviselői nem egyeznének bele,
így is bebetonozva többségüknek részvételét
a bajnokságban. Az, hogy a bajnokság nagyobb részében gyengén muzsikáló, ám a kieső utolsó helytől távolabb álló csapatok nem
rendelkeznek elegendő motivációval, így
csökkentve a bajnokság színvonalát, már kevesebbeket érdekel. Egyértelműen a szövetségtől kapott pénz dominál.
Nem utolsósorban, az átszervezés kapcsán feltétlenül beszélni kell a labdarúgás
egyre erősödő centralizációjáról is. A Szlovák Labdarúgó Szövetség kidolgozta és jóváhagyta új alapszabályzatát, és ahogy ezt
egyik korábbi kommentárunkban már bíráltuk, kötelezte a kerületi szövetségeket annak
bedolgozására saját alapszabályzataikba.
Az a továbbiakban, már a SZLSZ alapszabályzatának értelmében kidolgozza a sajátját, majd azt továbbítja az egyes területi szövetségekre, amelyek szintén kötelesek lesznek új alapszabályzatot elfogadni. Érdekes
lesz, amikor a területi konferenciák küldöttei
arról fognak formálisan szavazni, amit már
előttük két szinten is elfogadtak. Nem lett
volna egyszerűbb egy tollvonással a legfelsőbb szinten elintézni ezt a „diktátumot”?
Valószínűleg nem, mert azt a látszatot kell
továbbra is kelteni, mintha a szlovák labdarúgásban működne az annyit emlegetett regionális önállóság. Természetesen, a labdarúgás irányításában is vannak alapvető szabályok, amelyek az egész világban érvényesek. Vannak azonban regionális adottságok
is, amelyeknek megoldását kizárólag az
adott régióra kellene bízni. A kérdés már
csak az, a területi szövetségek hogyan tudnak majd megküzdeni jogköreik lényeges
megnyirbálása ellen. A fenti intézkedéseket
látva, talán sehogyan. És megkezdődik a területi szövetségek teljes leépítése. Nyitrán
minden bizonnyal majd jobban el tudják dönteni, mire is van szükség Ifjúságfalva labdarúgásának a fellendüléséhez…
Böröczky József

agyszerűre sikeredett a KFC legkisebbjeinek (U9)
tornája a Komáromi Városi Sportcsarnokban. A
négycsapatos tornán Bc. Nagy Jenő edző vezette csapat vitte el a győzelmi pálmát úgy, hogy valamennyi ellenfelét legyőzte. Magát a tornát, akár a szokványos tornák közé is be lehetne sorolni, azonban rendhagyó módon, most mégis, néhány szó erejéig annak megszervezéséről szeretnénk ejteni néhány szót.

N

Mondhatni, hogy a klubszeretet és klubhűség nem ismer
határokat. Most sem ismert. A gyermekcsapatok körül aktívan nyüzsgő szülők látványa nem szokatlan, hiszen egy
olyan úton indulnak el a srácok, amely akár a világhírig is vezethet becsületes munkával, felelősségtudattal, és természetesen a nélkülözhetetlen tehetséggel. Végül is, Komáromban erre nem egy példát lehetne felhozni. Sokkal ritkább
az a helyzet, amikor lelkesedésben még a szülőket is gyakorta túlszárnyalják olyan ismert személyek, akik szinte egész
eddigi életüket a lila-fehér klub felemelkedésének szentelték.
Az említett csapat körüli teendőket apa és ﬁa, id. és ifj. Nagy
Jenő közösen intézik, hihetetlen odaadással. Őket talán nem
kell bemutatni az olvasóknak, hiszen sokat letettek már a régió labdarúgásának közös asztalára. És ezzel még nincs
vége a felsorolásnak. A torna fő támogatója nem más volt,
mint Uzola István, a jelenlegi felnőtt csapat egyik meghatározó játékosa. István bizonyára nem felejtette el, hogy ő bizony lényegesen szerényebb körülmények között kezdte pályafutását, és mégis, kitartásának köszönhetően játszhatott a
Vasas SC, valamint az Újpest FC NB I-es ifjúsági csapataiban, majd a szlovák második vonal több kiváló csapatában is.
Komáromban jobb példaképet ezeknek a tehetséges ﬁúknak
elképzelni sem lehet. Az említett sportembereknek is köszönhető, hogy a srácok már most megtanulják nemcsak a
labdarúgás valamennyi csínját-bínját, de a klubélet és klubszeretet fogalmának ízét is magukba szívják.

Bc. Nagy Jenő edző és csapata, amelyre joggal büszke a
KFC
(Fotó: Karin Nagyová)
Eredmények:
KFC – Párkány 2:1
Galánta – Érsekújvár 2:2
KFC – Galánta 2:1
Érsekújvár – Párkány 1:4
Párkány – Galánta 4:0
KFC – Érsekújvár 4:1
A torna végeredménye:
1. KFC 2. Párkány 3. Galánta 4. Érsekújvár
A torna legjobb kapusának a hazai Magyarics Ákost hirdették ki a szervezők, aki egy másik kiváló ifjúsági edzőnek,
Ehrenberger Eriknek a tanítványa.
A díjakat Uzola István, a torna fő támogatója adta át.
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Így készülnek csapataink a tavaszi idényre
alamennyi csapatunk a Területi Bajnokságban megkezdte
a téli felkészülést. Még több mint
egy hónap van a tavaszi idény kezdetéig, így a jelzett átigazolások
mellett még történhetnek változások, sőt, szinte biztos, hogy lesznek meglepő transzferek is. Nem
mellékes, sőt életbevágóan fontos
a klubok anyagi helyzetének alakulása. A bajnokság, még a legszerényebb körülmények között
tengődő kluboknál is sok pénzt
emészt fel, miközben a támogatások mértéke sok helyen csökken.
Már a tavalyi szint megtartását is
sikerként könyvelik el azok a klubok, ahol az önkormányzat már
meghozta ilyen irányú döntését.
Tény, nagyon nehéz manapság
klubvezetőnek lenni…

lyák minősége, úgy kénytelenek leszünk a győri műfüves pályára vinni
egy-két mérkőzésünket” – mondta el
a csapat vezetője, támogatója, egyszóval mindenese, Ferencz László
mérnök. A keretben nem várhatóak
lényeges változások, egyedül Izsák
maradása kérdéses, Krnáč pedig az
első csapattal készül a tavaszi
idényre. Ami öröm, hogy sérüléseik
után nagy valószínűséggel Baráth,
Szabó és Tóth D. is visszatérnek a
csapatba. A csapat edzője továbbra
is Szlatky Zsolt marad, akit az egykori kiváló labdarúgó Srňanský lát
majd el szakmai tanácsokkal.

V

ŠROBÁROVÁ
Január 25-én láttak munkához a
szilosiak, a téli felkészülés alatt hat
barátságos mérkőzést szeretnének
lejátszani, amit persze függővé tesz
majd a pályák minősége is. A csapatból egyedül Marian Mečár távozik, aki bejelentette aktív pályafutásának befejezését, de egyébként is
elköltözik a községből. Ami az esetleges erősítéseket illeti, ezekről Ondrej Lovász klubelnök még korainak
tartja nyilatkozni. „Egy-két játékossal tárgyalunk, de előbb szeretnénk
őket barátságos mérkőzéseken kipróbálni, utána döntünk csak átigazolásukról” – mondta el a klubelnök.
A klubvezetésben nem történt változás, az edzői teendőket továbbra is
a Sýkora – Gažo Vl. páros fogja ellátni. A csapat célja a dobogó közelében való maradás, de ha lehet, annak egyik fokára való felkerülés.
IZSA
Január első hetében indult útjára a
labda Izsán, ahol több változás is

TANy
történt a tél folyamán. A vezetőség
teljesen kicserélődött, az elnöki tisztet a továbbiakban Bakay Zsolt látja
el. Ő így látja a klub és a csapat jelenlegi helyzetét: „Terveinkben 6-7
előkészületi mérkőzés szerepel, ebből kettőt a tatabányai műfüves pályán szeretnénk lebonyolítani. A csapatot továbbra is Macek Vladimír
edző irányítja, akinek munkájával nagyon elégedett vagyok. Ami újdonság a klubban, hogy építeni kezdtük
a klubtagságot, ami iránt nagy az érdeklődés Izsán. A folyamat első részét február végéig szeretnénk befejezni, bár klubtagnak az egész év
folyamán lehet jelentkezni. Itt nem is
annyira a befolyó tagsági illetékről
van szó, bár az sem elhanyagolható,
mint inkább a csapat körüli nagyobb
összefogásról. Célunk talán merésznek tűnik, de szeretnénk dobogón befejezni a bajnoki idényt” –
mondta el lapunknak Bakay Zsolt
klubelnök.

PERBETE
Az év harmadik hetében kezdték
meg a téli felkészülést Perbetén, a
bajnokság kezdetéig minden hétvégére biztosítottak felkészülési mér-

kőzést. Ami a játékos-mozgást illeti,
Tornóczy Dávid külföldre távozik, a
keretből ezidáig mások nem jelezték távozási szándékukat. A csapattal 2-3 ifjúsági játékosuk is elvégzi a
téli gyakorlatokat, az ő tavaszi szereplésük nemcsak Hrablík Jozef edzőn múlik, de elsősorban a játékosok
hozzáállásán. A klubvezetésben
nem történt a tél folyamán semmilyen változás, a célok is egyértelműek, tehát megtartani a tabella második helyét. „A tavaszi idényben
szeretnénk úgy felépíteni a csapatot,
hogy jó eséllyel tudjunk nekivágni a
2013/2014-es idénynek. Az ekeliek
befogása ebben az idényben
ugyanis senki számára nem lehet reális cél” – mondta el Lengyel Gábor
vezetőségi tag.

A csapat ugyan megkezdte a téli
alapozást, de sok még a tisztázatlan
kérdés a klub további működését illetően. Múlt szombaton kellett pontnak kerülnie a folytatás mikéntjére,
amikor is tagsági gyűlést tartottak,
annak eredményéről egy későbbi
számunkban adunk majd hírt. A jelenlegi állás szerint a csapat Patócs
Szilárd edző vezetése alatt végzi a
gyakorlatokat.

gÚTA „B”
A gútai fakó az őszi idény befejezése után tulajdonképpen abba sem
hagyta az edzéseket, hiszen heti kéthárom alkalommal a sportcsarnokban találkoztak a csapat játékosai,
ahol nagy csatákat vívtak egymással. Sajnos, több szabadtéri mérkőzésük elmaradt a pályák használhatatlansága miatt. „Tovább nem várhatunk, amennyiben nem javul a pá-

KESZEgfALVA
A vezetőségben történt lényeges
változás, a régi-új elnök, Novák Roland vette ismét kézbe a klub irányítását. A csapat január 12-én kezdte
meg a téli felkészülést Szalay Ferenc edző irányítása alatt. Terveik
közt hat barátságos mérkőzés szerepel, mindezt a régi játékos-kerettel.
„Csatár poszton mindenképpen erősítenünk kell. Dolgozunk rajta, de
most még korai lenne erről közelebbit mondani. Nem tagadom, szeretnénk dobogós helyen befutni a
célba, bár tudatában vagyok annak,
hogy erre többen is pályáznak” –
mondta el a csapat edzője.

fK ACTIV
Szerényen, de jó hangulatban
kezdték meg felkészülésüket a komáromiak. Öt felkészülési mérkőzés
vár a bajnokság kezdetéig ifj. Angyal
Imre edző védenceire. Ami a keretet
illeti, nagy érvágás érte a csapatot,
hiszen Csonka N. és Kovács viszszatértek csallóközaranyosi anyaegyesületükhöz. Igaz, vannak érkező
játékosok is, mégpedig Jurčina a
KFC-ből, Géč Hetényről, illetve Janík
Gábor, aki Magyarországon volt vendégjátékon. És milyen célokkal vág
neki a tavaszi idénynek a komáromi
csapat? „Egyértelmű. Mivel csapatunkból távozott a bajnokság legjobb
gólvágója Csonka Nikolas, a bennmaradás lesz az elsődleges cél. A tízedik hely is jól állna nekünk, az már

BÚCS
Január első hetében kezdték meg
téli felkészülésüket a búcsiak, a bajnokság kezdetéig 6-8 mérkőzést
szeretnének lejátszani. Novák kapus
vendégjátéka véget ért, más játékos
távozási szándékáról nem tudott beszélgetésünkkor Zsidek Péter klubtitkár. „Ami a kapusposzt megoldását
illeti, saját nevelésű játékosainkra fogunk alapozni, a vezetőségben nem
történt változás a tél folyamán, az
edzői teendőket továbbra is Jávorka
Péter fogja ellátni” – mondta el lapunknak.

nagymegyeri vezetőkkel 1-2 erősítést illetően. Zsidó Roland edző tehát
jó anyaggal dolgozhat, és elérheti a
másik célkitűzést, a csapat stabilizálását is a következő idényre. A vezetőség három új taggal bővült, Rákócza Péter, Bagin István és Bergendy Gellért személyében.

viszont hab lenne a tortán. Meg fogunk érte küzdeni” – mondta el lapunknak Robert Mihalička klubelnök.

BÁTORKESZI
Az első januári hétvégén munkához láttak Bátorkeszin, a bajnokság
kezdetéig hat mérkőzésen próbálhatják ki az addig elvégzett munka
eredményét. A csapat tulajdonképpen együtt maradt, egyedül Gáspár
Zsolt hazatértét várják Dióspatonyból, persze, csak vendégjátékra. A
klubvezetésbe két ﬁatalt kooptáltak,
Száraz Tamást és Bóna Tamást. Az
edzői teendőket továbbra is Roman
Šátek látja el. A végső elszámolásnál
a bátorkesziek szeretnének a bajnoki
tabella felső régióiban helyet foglalni.

EKEL
Érthető, a listavezető jó hangulatban várja a tavaszi nyitányt. Nem
sokkal az ünnepek után megkezdték
a felkészülést, első barátságos mérkőzésükön idegenben iskolázták le
Felsőszeli csapatát 5:1 arányban, és
mi tagadás, a folytatásban is hasonló
eredmények várhatóak, persze, az
ellenfelek erejének, illetve bajnoki
besorolásának függvényében. A keretben lényeges változások nem várhatóak, Beke Adrián Nagykeszire készül, míg Rigó a KFC iﬁből, valamint
Németh Nagykesziről visszatérnek
anyaegyesületükhöz. Grajcár Antal
edző tehát zökkenőmentesen vezetheti csapatát egy újabb bajnoki cím
felé. Mert ugye, fociberkekben ebben senki nem kételkedik. És mert
célokat akkor is kell kitűzni, ha „nagyon megy a szekér”, Ekelen is kitűzték ez évi legnagyobb céljukat.
„Méltóképpen megünnepelni klubunk fennállásának 80. évfordulóját”
– mondta el lapunknak Csepi Nándor klubelnök.

DULOVCE
„Minden a legnagyobb rendben
zajlik, január 7-e óta folyik a téli felkészülés, melynek folyamán nyolc
barátságos mérkőzést is lejátszunk.
A csapattól senki nem távozik, nagyon együtt vagyunk, jó a csapatszellem. Igazolni sem fogunk új játékost, egyedül Rigót az ifjúsági csapatból sorolta be Marek Kothaj edző
a felnőttek felkészülésébe” – mondta
el lapunknak Roman Kajan klubelnök. Közben Štefan Caletka, Dulovce Község polgármestere is tagja
lett a klubvezetésnek. Az elnök nem
titkolta, hogy csapatukkal a dobogón
szeretnék befejezni a bajnokságot.

PAT
Múlt szombattól tart a téli felkészülés Paton. Egyelőre senki nem
jelezte távozási szándékát, az esetlegesen érkező játékosokról még
nem tudott nyilatkozni Hornyák Zoltán edző. „Van egy-két jelöltünk, de
mivel még folytatódnak a tárgyalások, nem szeretném közzétenni neveiket. Ami a klubvezetést illeti, szeretnénk a közeljövőben lezajló közgyűlésünkön kibővíteni azt, hogy
még többen vegyék ki részüket a
munkából” – mondta el lapunknak. A
csapat célja egyértelműen a bennmaradás kiharcolása.

DUNAmOCS
LAKSZAKÁLLAS
Mint a legtöbb helyen, nehéz
anyagi helyzet uralkodik a lakiaknál
is, de ahogy Majer Ferenc klubtitkár
lapunknak elmondta, az önkormányzat és a helyi szövetkezet segítségével ezt megpróbálják áthidalni. Január 13-tól folynak a gyakorlatok, terveikben 8-10 barátságos mérkőzés
szerepel. Kellemes meglepetés,
hogy nagyon jó az edzések látogatottsága és a játékosok hozzáállása.
Ez annál fogva is nagy érték, mivel
egyik céljuk éppen az erőnlét javítása. A csapatból senki nem távozik,
viszont tárgyalásokat folytatnak a

Az ünnepek alatt teremben edzett
a csapat, január 24-én aztán a friss
levegőn folytatta a munkát. A vezetőség szeretné egyben tartani az
ősszel, újonchoz mérten jól szereplő
csapatot, így abból valószínűleg
senki nem távozik. Igaz, erősítésekre
sem számítanak, viszont szeretnék
meghosszabbítani két vendégjátékosuknak, Mácsodinak (Nagyölved)
és Šuláknak (Perbete) vendégszereplését a tavasz idényre is. Ami jó
hír a dunamocsi labdarúgásra
nézve, hogy az önkormányzat nem
csonkította meg a tavalyi támogatás
mértékét. Ez valószínűleg megadja a

február 9-én esedékes évértékelő
közgyűlés alaphangját is. Az edzői
teendőket továbbra is a tapasztalt
Banai Tóth István látja majd el.

mADAR
A csarnokban végzett gyakorlatok
után, február 1-jén vonultak ki a szabadba Rontó Zsolt edző, egyben
klubelnök védencei. Két játékos távozásának kérdése van függőben,
tőlük csak bizonyos feltételek teljesítése mellett lesznek hajlandóak
megválni a madariak. „Természetesen, minden játékosnak szabad utat
biztosítunk a távozásra, amennyiben
ő úgy gondolja, hogy másutt tudná
jobban érvényesíteni tudását. Azt
azonban mindenkinek be kell látnia,
hogy a távozó játékosok helyett, hasonló tudásúakat szeretnénk látni
csapatunkban” – mondta el lapunknak Szabó István, vezetőségi tag.
Ami a célokat illeti, a jelenleg 9. helyen álló csapat szeretné teljesíteni
idény előtti célkitűzéseit, amelyeket a
végső tabella 5.-7. helyében szabott
meg. A klubvezetést 13 személyre
bővítették ki.

HETÉNy
„Kissé csúszunk a felkészülés
megkezdésével, de egyelőre nem
tudjuk, mi vár bennünket ebben az
évben, mivel a községnek még nincs
elfogadott költségvetése” – mondta
el lapunknak Svarba Ferenc klubelnök. A csapattól Ham és Ondič távoznak, akik visszatérnek anyaegyesületükhöz, a KFC-hez. Lucza
Zoltán visszatért Naszvadról, valamint Marikovec Gábor Magyarországról. Néhány játékossal még folynak a tárgyalások, az elnök szavai
szerint még korai lenne kilétüket felfedni. A vezetőségben nincsenek
változások, a csapat edzője Csintalan Tamás, aki mindenképpen szeretné biztonságosabb vizekre irányítani a nemrégen még ragyogó sikereket elérő hetényi legénységet.
Fotó: -bör-
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SPORT

Sporthírek röviden

Kosárlabda

RöPLABDA
A férfiak I. ligájában újra remekelt
a listavezető VK Spartak. A bajnokság 11. fordulójában a trencsénieket
győzte le saját csarnokukban úgy,
hogy azok az első találkozón extraligás csapatukat küldték pályára. A
bajnokság 12. fordulójában a listavezető komáromiak azt a pozsonyi
Volley Team „B” csapatot látják vendégül, amely hatpontos hátránnyal
a tabella második helyét foglalja el
a komáromi csapat mögött. Szombaton, február 9-én 11 és 13 órakor
tehát nagy mérkőzésekre van kilátás a komáromi csarnokban.
A 11. fordulóban:
COP Trencsén „B” – VK Spartak Komárom 1:3 (-18, - 25, 21, 15)
COP Trencsén „B” – VK Spartak Komárom 0:3 (-19, -15, -19)
KOSÁRLABDA
II. liga – Nyugati csoport:
Highlanders Komárom – BSC
Pozsony „C” 71:44 (14:10, 12:6,
27:11, 18:17)
Hazai pontszerzők: Kasznár 16,
Szarvas 15, Uňatinský és Farkas
12-12, Riečičiar és Béber 8-8.

2013. február 4.

Ismét a Szlovák kupa döntőjében
últ hétvégén, Léván bonyolították le a Szlovák Kupa
idei mérkőzéseit. A kupasorozatba azt a nyolc csapatot sorolta be a szövetség, amelyek a
Slovak Sport.TV Basket extraliga 18. fordulója után az első
nyolc helyet foglalták el a bajnoki tabellán. A három napba
belesűrített kupasorozat sokat
kivett a játékosokból, főleg azokból, akik a döntőig meneteltek. A
komáromi csapat helyzetén nem
javított, hogy a lévai összecsapások előtt, a bajnoki sorsolás
szeszélyeinek köszönhetően, tíz
napig nem játszott bajnoki mérkőzést. Igaz, vendégként múlt
kedden Székesfehérvárott szerepelt egy barátságos mérkőzésen az Alba Fehérvár ellen, azt a
mérkőzést a hazaiak nyerték
98:83 arányban.

M

sikerre. Sőt, a mérkőzés egyes fázisaiban már 31 ponttal is vezettek a
komáromi piros-fehérek. Az elődöntőben aztán a lényegesen megerősített pozsonyi Inter volt az ellenfél.
Egy szenzációs második negyed
után szinte eldőlni látszott a mérkőzés végső kimenetele a komáromi
csapat javára. Az a negyed elején
zsinórban szerzett 12 pontot, de
utána is egyre növelte előnyét. Egy
perccel a félidei szünet előtt 47:26
volt az állás, és a lévai csarnokban
szinte senki nem kételkedett abban,
hogy a komáromi csapat már a döntőben van. Végül ott is lett, de a drámai utolsó öt percben a pozsonyiak
rendesen megnehezítették odáig vezető útjukat.
A Szlovák Kupa negyeddöntőjének mérkőzésén:
MBK Rieker – B. Bystrica 97:78
(21:11, 28:22, 29:20, 19:25)

A Szlovák Kupa negyeddöntőjében a besztercebányai rendőrökkel
sorsolták össze a komáromiakat, és
bár azok a bajnokságban nem régen legyőzték a Rón legénységet,
most a legkisebb esélyük sem volt a

Lapzártakor érkezett

Pontszerzők: Thompson 20, Stevens 17, Simpson 15, Bílik 9, Lowe
és Dubovský 8-8, Kratochvíl 7, Kozlík 5, Bíňovský 4, Maslík és Šoška 22 – Dorazil 18, Clemons 17

További eredmények: Levice –
Handlová 92:57, Nitra – Sp. N. Ves
94:98, Prievidza – Inter 89:90
A szombati elődöntők eredményei:
MBK Rieker – Inter 101:97
(21:20, 30:12, 19:28, 31:37)
Pontszerzők: Stevens 26, Simpson 22, Lowe 17, Bílik 12, Thompson
11, Šoška 8, Dubovský 3, Kozlík 2 –
Miloševič 26, Rančík 25.
A másik találkozón:
Levice – Sp. N. Ves 80:74
A komáromi csapat tehát ismét
bejutott a Szlovák Kupa döntőjébe, ahol a hazai csapattal mérte
össze erejét. Sajnos, azt a mérkőzést már lapzártánk után játszották le, így annak eredményéről
nem tudunk ebben a számunkban
beszámolni.
Az MBK Rieker csapatát legközelebb szombaton, február 9-én
láthatjuk hazai csarnokban, amikor listavezetőként a privigyei bányászokat fogadják a Slovak
Sport.TV Basket extraligában.

Birkózás

Sikeres évet értékeltek Madaron
Megalakult
a polgárőrség gútán A
A
városban egy hétvége alatt öt házat raboltak ki.
Reagálva az eseményekre, polgárőrséget szerveztek helyi lakosok, akik a múlt hétvégén már meg
is kezdték a járőrözést.

A gútai megkárosítottak közt volt Halász Béla Nyitra
megyei képviselő, aki az esetre reagálva saját kezdeményezésbe kezdett. A facebookon hirdette meg, hogy
polgárőrséget szervez. Kezdeményezésére rögtön
akadtak jelentkezők, pár nap alatt 20 fölé emelkedett az
érdeklődők száma. A jelentkezők múlt pénteken meg is
tartották első találkozójukat, ahol megalapították a Polgári Szem névre megkeresztelt polgárőrséget. A képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy már megkezdték a járőrözést, azonban egyelőre csak hétvégenként.
Az önkormányzaton belül nem voltak ilyen lelkesek a
kezdeményezés kapcsán. Az önkormányzat mellett működő közrendi bizottság a lakosokat nyugalomra intette,
és kijelentette, hogy a polgárőrségnek nincs meg a jogi
feltétele Szlovákiában, így óvatosan kezeljék a kezdeményezést.
Gál Gábor a parlament képviselő, a védelmi bizottság
tagja szerint nincs annak akadálya, hogy a lakosok egy
polgári társulás keretén belül összefogjanak, azonban
semmilyen olyan jogkört nem ruházhatnak ezzel magukra, ami akár egy magánszemélyt is ne illetne. A polgári társulás tagjai szervezetten végezhetik dolgukat,
bármilyen bűntény esetén maguk nem avatkozhatnak
közbe, csupán az illetékes karhatalmi szerveket értesíthetik.
d

Madari Birkózó Klub
elnöke, Kohút Milán arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a klubban kiértékelték az előző, 2012-es esztendő sporteredményeit,
egyben kihirdették a klub
legsikeresebb sportolóit.

„Nagyon szép, sikeres évet
zártunk. Az országos bajnokságokon két bajnoki címet szereztünk Papp Lajos
és Kajtár Sándor jóvoltából,
de az öt második hely is magáért beszél. Egy kis szeren-

csével talán meg is duplázhattuk volna az országos bajnoki címek számát, de így is
elégedettek vagyunk. Az ifjabb diákok országos bajnokságán rajtoló 18 csapat
közül a nagyon előkelő ötödik
helyen végeztünk. Nyolc országban szerepeltünk különböző nemzetközi versenyeken, ezeknek a statisztikája
egészen kiváló, hiszen a 12
aranyérem mellé szereztünk
14 ezüst-, illetve 22 bronzérmet is. Ennél látványosabb
és kézzelfoghatóbb propagá-

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

lását klubunknak elképzelni
sem tudnék” – mondta el lapunknak az ismert szakember.
A klub legsikeresebb versenyzői a 2012-es évben:
1. Papp Lajos – kötöttfogású serdülő országos bajnok, szabadfogásban serdülő és kadett országos
ezüstérmes.
2. Kajtár Sándor – szabadfogású diák országos
bajnok, kötöttfogásban országos ezüstérmes.
3. Tóth Dávid és Sluka
István - mindketten ezüstérmet szereztek a diákok kötöttfogású országos bajnokságán.
„A jövőben jobb eredményeket várunk az ifjabb diákoktól és kadettoktól. Ennek
egyik alapfeltétele, hogy
megmaradjon az eddigi egészen kiváló együttműködés
támogatóinkkal és az Édes
Gergely Alapiskolával” –
zárta rövid értékelését Kohút
Milán.

A legeredményesebb madari birkózók. Balról jobbra
Papp Lajos, Kajtár Sándor,
Tóth Dávid és Sluka István

