Ambiciózus, 20 év kor feletti
munkatársakat keresünk.
Ajánlatunk több fajta
tevékenységre kiterjed.

0,50 €
Delta hetilap

www.deltakn.sk

11. februára 2013. február 11.
• Ročník X. évfolyam

Fényképes önéletrajzát
kérjük a
professia.eu@gmail.com
email címre elküldeni.
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em kell számolni magasabb vízárakkal azon
N
háztartásoknak a Komáromi járásban, amelyek a KOMVaK Rt. szolgáltatásait veszik
igénybe. A néhány községet kiszolgáló Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZVS) egy
kis mértékben emeli az ivóvíz árát. A két szolgáltató közti árkülönbség viszont nem kevés.
Folytatás a 3. oldalon

Internetes
panasziroda indult

Civilek az őstermelői piacról

Gúta

etilapunk legutóbbi lapszámában (február 4) interjút
közöltünk városunk polgármesterével, Anton Marekkal, aki beszámolt a Selye János Egyetem és a városi
rendőrség épülete közti elhanyagolt területen elvégzett
munkálatokról és a tervekről, hogy miként is hasznosítanák a placcot. A polgármester elsősorban egy új szervezett, modernebb, könnyen megközelíthető városi piacot hozna létre (főleg) őstermelői követelményekkel.
Folytatás a 3. oldalon

gútai önkormányzat egy újszerű megoldással próbálja orvosolni a lakossági bejelentéseket.
Az új megoldás nem csupán a hiányosságok jelzését, de az egyéb
észrevételeket is várja a lakosoktól.
Folytatás az 5. oldalon

A

H

Áprilisban folytatják
z MKP és a HÍD újabb egyeztetésen van túl. Múlt héten szerdán a
két párt Komáromi járási küldöttsége
ült le egy asztalhoz. A Magyar Közösség Pártját Petheő Attila járási elnök
és Koczkás Beáta járási alelnök képviselték a megbeszélésen, a HÍD pártot Csóka Lajos, Hortai Éva és Becse
Ottó képviselte. Mindkét párt nyilatkozatot adott ki a a tárgyalások végkimeneteléről melyet teljes terjedelemében közlünk.

A

Az MKP Komáromi Járási Elnökségének nyilatkozata
A mai napon (február 6), 2013. január 23-a után másodszor,
ismét egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk a Most/Híd
vegyes párt Komáromi járási elnökségének tagjaival. A Magyar
Közösség Pártját Petheő Attila járási elnök és Koczkás Beáta
járási alelnök képviselték a megbeszélésen.
Megbeszélésünk elején kértük partnerünket, mivel a választók nyugalmat akarnak, ezért tekintsünk el a jövőben a
Bastrnák Tibor által néhány hete kezdett sárdobálástól. Nem
érdeke a közösségnek, hogy békétlenség legyen a Komáromi
járás két legerősebb pártja között.
Folytatás a 3. oldalon

A jó dolgok az égből jönnek.
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Kis komáromi abszurd
Egyre halmozódik a kritika a mostani komáromi városvezetés irányába, ezért arra gondoltam, hogy azokat a dolgokat
kéne kiemelni, ami jó irányba mozdult, amire lehet építeni. Elvégre a legkeményebb politikai csatában sem feltételezheti
senki, hogy az önkormányzat bármely tagja szándékosan
rosszat akar a városának. A jó szándék minden bizonnyal
megvan.
Aztán a Delta múlt heti számában olvashattuk a polgármester összefoglalóját, amiben az eredményekről számol be.
Talán mindegyik tétel esetén érdemes lenne a részleteket
boncolgatni, de röviden úgy értékelhető, hogy a felsoroltaknak
annyi köze van a valósághoz, mint egy brazil szappanoperának a valós házasélethez. Vannak benne a valósághoz hasonló elemek, de túlzásoktól hemzseg és egy kiszínesített
massza ad neki egy keretet. A valóság meg inkább az, amit a
lakos érez, és az korántsem annyira rózsás.
Az elmúlt héten újra sikerült egy nem mindennapi bravúrt
összehozni, ami egy képet adhat arról, hogy miként működik
a város mostani vezetése. Megpróbálom csupán az események sorát felvázolni, és a vélemény formálását minden Komárom iránt érdeklődő olvasóra bízom.
A polgármester szóvivője, Králik Róbert kedden reggel 7 óra
16 perckor értesítette a sajtó képviselőit, hogy a „Munka utcai
alapiskola felújított tornaterme átadására“ aznap 11 órakor kerül sor. Azért is érdekelt a hír, mivel én terjesztettem be azt a
határozati javaslatot a városi testületben, ami alapján a tornatermet rendbe kell hozni. Ez tavaly május végén volt, őszre kellett volna megoldani.
A helyszínre érkezve, kíváncsiskodva érdeklődtünk, mivel tudomásom szerint a tornaterem még nem készült el. A helyszínen egy kisebb csapat – sajtósok, iskolaigazgató, kivitelező vállalkozók – volt már. Az igazgató úr, Fekete Zoltán nem tudott válaszolni a kérdésre, hogy ki és minek szervezett sajtótájékoztatót, mivel a tornaterem még sajnos nem készült el, és még azt
sem tudják pontosan mikorra fog elkészülni. Ugyan a tetőszerkezet javítása már lezajlott, de a talaj továbbra sincs kész, így
a gyerekek továbbra sem tornázhatnak ebben a részben.
Újabb kérdések fogalmazódtak meg, hogy akkor minek a
sajtótájékoztató, ha nem tudni semmit? A projektet vezető hivatali alkalmazott csupán annyit tudott mondani, hogy még a
parketta állapotát is fel szeretnék mérni, hogy részleges, vagy
teljes csere szükséges. Ez alapján lehet majd a közbeszerzést
lefolytatni. Kérdésemre, hogy tavaly május óta miért csak most
zajlik ennek mérlegelése, inkább kitérő válasz érkezett.
Nemsokára megérkezett a város szóvivője, Králik Róbert és
Dobi Róbert, aki a polgármester szervezési-kommunikációs
osztályának a vezetője. Néhány keresztkérdés után kiderült,
hogy ők sem tudják igazán, minek lett összetrombitálva a sajtó
a nem létező átadásra. Králik Róbertnek apaként nem feltétlenül kötelessége pontosan tudni, mi zajlik a gyermeke iskolájában, de hogy a város szóvivőjeként egy nyilvános átadón
nem tud információval szolgálni, az már kérdéseket vet föl.
A polgármester 10 perces késéssel érkezett, mondván nem
talált parkolóhelyet. Erre az igazgató úr megjegyezte, hogy
azok, akik időnként ellátogatnak az iskolába, azok tudják, hogy
a hátsó részen is lehet parkolni, ahol most is volt fenntartott
hely. Pár mondat után kiderült, hogy Anton Marek polgármester sem ismeri pontosan a részleteket a tornateremmel kapcsolatosan. Határozott hangon kijelentette, hogy a tornaterem
meg lesz oldva, a parketta ki lesz cserélve. Hogy mikorra, azt
még nem tudja, mert ismerni kell a részleteket. Nyolc hónap elteltével (ennyi telt el a határozat elfogadása óta) ismerni kell a
részleteket és a parketta állapotát? – kérdeztük.
Néhányan bevonultak a tornaterembe megnézni a hullámos padlót, néhány újságíró hazament. A városi média zavarban volt, hogy most erről miként fog beszámolni? Nem
csak szalagátvágás nem volt, de még csak a befejezés dátumát sem tudta senki pontosan. Remélhetőleg a nyári szünetre meglesz - tette hozzá valaki ironikusan.
A tényekkel kapcsolatosan a résztvevőket is meg lehet kérdezni. Ahogy említettem, a véleményezést mindenkire ráhagyom. Csupán a címválasztás az, amiben mégis ezt megteszem. Amikor a résztvevők az iskola udvarán körben álltak, és
fejüket lehajtva senki nem tudta, miként reagáljon, akkor egy
igazi kis komáromi abszurdnak lehettünk a tanúi.
Keszegh Béla, városi képviselő

A városvezetés két évének mérlege:
csalódás minden szinten
alamivel több, mint két éve annak, hogy Anton Ma- feliratok kétnyelvűsítését.
rek polgármester hivatalába lépett és megválasz- Élesen bíráltuk és fellépV
totta alpolgármestereit, szövetségeseit. Sajnos e két tünk a városunk területén
esztendő munkássága egy hosszabb mondatban így
összegezhető: sikertelen közbeszerzések, elszalasztott
pályázati lehetőségek, indokolatlan polgármesteri vétók, teljesítetlen testületi határozatok, megmerevedő
városi hivatal, a polgármester támogatását nélkülöző
városi cégvezetők, csökkenő színvonalú városi rendezvények, megválaszolatlan kérvények, kérdések, interpellációk...
A legnagyobb probléma,
hogy Komáromban a korábban megnyert, de csak
a meghosszabbított határidők után felújított Kossuth
téren kívül semmilyen
érezhető befektetés nem
történt és nincs is kilátásban. Nem sikerült megvalósítani a visszaszerzett
Poliklinika
épületének
hasznosítását és a Munka
utcai alapiskola felújítását
sem, így az előző időszakban megnyert 1,3 millió eurós támogatás végleg
veszni látszik. A mai napig
nem kaptunk kellő tájékoztatást arról, vajon a városvezetés kidolgozott és beadott-e európai uniós vagy
állami támogatású pályázatokat, amit viszont más
városok sorra megtettek. A
munkahely-teremtő befektetők is mintha elkerülnék
Komáromot.
Valószínűleg azok sem
ilyen két évre vágytak, akik
a kampányban változást
szorgalmazókra szavaztak.
Az új polgármester a személyi kérdésekben is világossá tette, hogy miként
képzeli el Komárom jövőjét.
Novák Tamást ismételten
alpolgármesterré választotta, Pásztor István volt
polgármester ma a városi
hivatal elöljárója, Nagy
Jenő pedig ismét pénzügyi
vezető. Anton Marek polgármester a 90-es évek
szellemét kívánta visszaidézni akkor is, amikor Stubendek Lászlót, az MKP
korábbi helyi elnökét a
Com-média
ügyvezetői
posztjára jelölte. Stubendek
Lászlóval szemben az MKP
más tagjai a polgármester
személyes döntése alapján
pozícióhoz jutottak, hiszen
Szabó Béla újra alpolgármester lett és Novák Tamás
alpolgármester veje, az
MKP-tag Králik Róbert pedig a korábban nem létező
szóvivői posztot tölti be.
Szomorúan konstatáljuk,
hogy sem az MKP képviselői, sem az MKP helyi, járási szervezetei nem bírál-

ták a várost hátrányosan
sújtó intézkedéseket, még
akkor sem, ha olyan „szimbolikus” ügyről volt szó,
mint a drága pénzért szerződtetett valószínűleg SNSközeli ügyvédi iroda.
Érdemes elővenni a polgármester úr választási
programját, hiszen a polgárok azért szavaztak neki bizalmat, hogy megvalósítsa
az abban foglaltakat. Szerény számításaink szerint
Anton Marek 81 programpontjából másfél pont, az
MKP programjából pedig
még ennyi sem valósult
meg. Pedig minden lehetőségük megvan hozzá, hogy
megvalósítsák terveiket: a
testületi többség és a döntéshozói pozíciók mind a
kezükben vannak.
Bár kisebbségben
vagyunk ...
Klubunk tagjai a két év
folyamán több olyan javaslattal éltek, illetve terjesztették azokat a plénum elé,
amelyek a komáromi lakosok javát szolgálják. Bár a
testületben kisebbségben
vagyunk, örvendetes, hogy
mégis megvalósulhattak javaslataink, melyek jogosságát jelzi az is, hogy számos
független képviselő szavazott igennel a voksoláskor.
Néhány ilyen konkrét javaslatot megemlítenénk:
Sikerült elérni azt, hogy
iskoláink teljes mértékben
megkapják az őket megillető támogatásokat, hogy
más iskola ne az ő rovásukra, kárukra legyen megsegítve. Kezdeményezésünkre több sportklubnak,
kulturális rendezvénynek,
illetve szervezetnek lett
megemelve az évi juttatása, és a vonatkozó törvények értelmében megvalósulhat a városi TV átállása az ún. digitális műsorszórásra. A gyakorlatban is
megvalósult
javaslatok
közé tartozik az a határozat
is, amely kötelezi a városi
intézmények által használt

elhelyezett óriásplakátok
ellen, amelyeken egy szlovák nacionalista párt magyarellenes tartalmú mondatokat tüntetett fel. Klubunknak köszönhetően a
városi hivatal a közbeszerzéseket elektronikus módon köteles lefolytatni, ami
átláthatóbbá, transzparensebbé tette ezeket. A közbiztonság javítását szolgálta az a javaslatunk,
amely alapján lebontották a
Belső Körúton az 51-es
számú, életveszélyes állapotban lévő házat, melyben
összeférhetetlen emberek
laktak, akik sok, a környéken élő polgár életét keserítették meg. Javaslatban
szorgalmaztuk a több száz
sportkedvelő fiatal által
óhajtott mászófal megépítését, amely most már nagy
népszerűségnek örvend.
Ugyanígy örömünkre szolgál, hogy sikerült véghezvinnünk egy kihasználatlan
multifunkciós sportpálya
megmentését és áthelyezését a Bástya lakótelepre,
ahol most már sok fiatal
használja rendszeresen.
Ugyanitt, a Singellőben egy
kis park került átépítésre,
amelyben a lakosok kellemesen tölthetik szabadidejüket.
A polgármester úr neve
alatt megjelent értékeléssel szemben a kritikáink
és eredményeink valós
tényeken alapulnak.
Meggyőződésünk, hogy
Komárom lakossága is felfigyelt a fentebb felsorolt
negatívumokra és levonja a
következtetést.
Ígérjük,
hogy a HÍD klub képviselői
továbbra is rámutatnak, és
kompromisszum nélkül fellépnek minden negatív jelenség ellen, amelyek nem
etikusak, illetve nem a lakosság érdekeit szolgálják.
A jövőben is kezdeményezőek leszünk és támogatni
fogunk minden olyan építő
jellegű javaslatot, amely városunk fejlődését szolgálja,
és ahogy eddig is, nyitottak
vagyunk az együttműködésre: úgy a városi képviselőkkel, mint a városvezetéssel, illetve a polgárokkal,
hiszen mindnyájunknak az
itt élők érdekeit kell szolgálnunk.
A HÍD képviselői klubja

2013. február 11.
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Jó hír: Idén nem Civilek az őstermelői piacról
emelik a víz árát
Folytatás az 1. oldalról
A Komáromi járás 19 települését kiszolgáló
KOMVaK rt. vállalat 2013-ban ugyanazon az
áron biztosítja a szolgáltatásokat, mint a korábbi évben. Az ivóvízért köbméterenként
0,9162 (adóval 1,0994) eurót kell ﬁzetni, a
szennyvíz elvezetése 0,8643 (adóval 1,0372)
euró marad. Együtt ez köbméterenként 1,7805
eurót jelent általános forgalmi adó nélkül, és
2,1366 eurót adóval.
Jó hír Nemesócsa, Tany és Ekel lakosainak,
hogy a nemrégiben átadott fejlesztésnek köszönhetően a KOMVaK már ezekben a községekben is önállóan, saját hálózattal tudja a
szolgáltatást biztosítani, így ott a tavalyi öszszegekhez képest az árak némileg csökkennek. Az idei évben ugyanazon az áron kapják
meg ott is a vizet, mint a többi községben, ahol
a KOMVaK Rt. jelen van.
Az 1999-ben alakult vízszolgáltató vállalat
jelenleg 36 904 háztartásnak szolgáltat a Komáromi járás területén, elsősorban a Duna
vonalának mentén. Az üzemeltető részvénytársaság 100 százalékos tulajdonosa Komárom város.
A vállalat vezetője, Cséplő Gábor arról tájékoztatott, hogy a tavalyi év folyamán két
nagy fejlesztést valósítottak meg, aminek köszönhetően a KOMVaK vagyona közel 3,9
millió euróval gyarapodott. A bősi rákötés költségei 2,59 milliót tettek ki. Ez a fejlesztés segítette Tany, Nemesócsa és Ekel lefedését, és
az árak csökkenését. A másik fejlesztés az Erzsébet szigeten zajlott, ahol a szolgáltatott vízkincs van, itt 1,32 millió eurós bővítés zajlott.
A járásban a másik nagy szolgáltató a Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZVS),
amely Nyitra megyében lévő önkormányzatok
közös irányításában van. Ehhez a szolgáltatóhoz tartozik Gúta környéke. Néhány esetben
a két vállalat együttműködik. A hetényi lakosok
például a KOMVaK vizét isszák, azonban a
ZVS szolgáltatásában.
A ZVS a tavalyi árakhoz képest némileg
emelte az ivóvíz árát. A honlapjuk szerint a tavalyi 1,0518 (adóval 1,2622) eurós ár idén

1,0581 (adóval 1,26972) euróra emelkedik. A
szennyvíz a tavalyi 0,8302 (adóval 0,9962))
euróról most 0,8286 (adóval 0,99432) euróra
csökken. Az együttes szolgáltatás tavaly
1,8820 (adóval 2,2584) euró volt, idén ez
1,8867 (adóval 2,26404) euróra változik.
Külön ﬁgyelmet érdemel a Západoslovenská vodárenská spoločnosť ára, mivel a
Komáromi járásban ez a cég az alternatív
szolgáltató, és Nyitra megye nagy részét is teríti. A KOMVaK a szennyvíz és az ivóvíz esetén is olcsóbb, ezért a gútaiak drágábban jutnak a vízhez. Az együttes szolgáltatást (ivóvíz+szennyvíz) igénybe vevő lakossági (adózott) ár esetén a különbség több mint 12 cent
köbméterenként.
Ógyallán viszont saját, helyi szolgáltató biztosítja a vizet, és az árak még alacsonyabbak.
Az ógyallai szolgáltató MsVAK Ógyalla várost,
annak külterületeit és Bajcsot szolgálja ki jelenleg. Ott az ivóvíz ára a cég honlapja szerint
0,7819 (adóval 0,9382) euró, a szennyvíz
0,8921 (adóval 1,0087) euró. Az együttes szolgáltatás összege 1,6740 (adóval 2,0087) euró.
A KOMVaK Rt. az ország nagyobb szolgáltatóihoz képest az alacsonyabb árat biztosítók
közé tartozik. A 14 nagyobb szolgáltató listáján tavaly a negyedik helyet foglalta el az öszszesített árak (ivóvíz+szennyvíz) versenyében. A különbség nem csekély, az országos
lista legolcsóbb és legdrágább szolgáltatója
közt közel 70 centes a köbméterekre lebontott
árkülönbség.
(b)

Áprilisban folytatják
Folytatás az 1. oldalról
Elmondtuk, hogy az MKP a magyar közösség és a régió képviseletét tartja elsődlegesnek, megegyezés csak az ő javukra jöhet létre.
Kifejtettük, hogy az MKP egy alulról építkező
demokratikus párt, így bárminemű együttműködésről a 2013. április 13-án sorra kerülő járási konferencia küldöttei dönthetnek.
Továbbra is azt tartjuk jónak, ha nem politikai pozíciókról alkudozunk, hanem a közösségi érdekek mentén történő együttműködésről, s annak programszerű feltételeiről tárgyalunk.
A HÍD Együttműködés Pártja Komáromi
Járási Elnökségének nyilatkozata
A tegnapi (február 6) egyeztetésre küldöttségünk a járási elnökség jóváhagyott döntésével érkezett, hogy tárgyaljon a választási
koalíció létrehozásáról. Ezzel szemben az
MKP küldöttsége nem tudott nyilatkozni arról,
akar-e egyáltalán a HÍD-párttal választási ko-

alíciót kötni. Tárgyalásaink érdembeli folytatását is április 13. (az MKP Komáromi járási
konferenciája) utáni időszakban képzeli el,
megyei szinten pedig valamikor májusban.
Úgy érezzük, hogy az MKP ilyen viszonyulása tárgyalásainkhoz egyértelműen az időhúzás, a választó polgár szemébe történő porhintés politikai taktikája.
Számunkra a pragmatikus politizálás a fontos, hogy ne születhessenek olyan döntések,
mint legutóbb a járási útkarbantartó vállalat átszervezéséről, Érsekújvári központúvá tételéről, aminek mindnyájan látjuk a kárát.
Megyei szinten a leghatékonyabb érdekképviselet egyik kézenfekvő módja a HÍDMKP választási koalíció megkötése lehet.
Mi továbbra is készen állunk konstruktív
szellemben folytatni és megállapodással lezárni tárgyalásainkat, hogy mihamarabb elkezdhessük a közös választási program előkészítését. Ezt azonban egy ésszerű határidőn belül képzeljük el!
szt

Folytatás az 1. oldalról
Továbbá kifejtette, 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 cikk megjelenése után a „Fontos vagy!” mozgalom ügyvivője, Boldoghy Olivér lapunknak elmondta, hogy civil szervezetük is már felvázolt egy ilyen lehetőséget az önkormányzatnak és még tavaly szeptemberben felkínálták segítő
jobbjukat egy őstermelői piac kialakításához. Véleménye
szerint a polgármester nyilatkozata volt válasz a kezdeményezésükre.
„Örömünkre szolgál, hogy a városvezetés elkezdett foglalkozni egy új városi piac létrehozásának gondolatával a régió fejlődése érdekében.
A „Fontos vagy!” civilekből álló mozgalom még 2012 szeptemberében hívta fel a ﬁgyelmet egy őstermelői piac szükségességére Komáromban, mivel a régióban még ilyen típusú
vásár nem működik. Ekkor a javaslatunkat elküldtük a polgármesternek, az alpolgármestereknek, valamint a komáromi
képviselő-testület tagjainak és sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a mai napig senki sem reagált a felhívásunkra. Úgy tűnik, a polgármester fent említett nyilatkozata egy üzenet volt
számunkra, hogy nem tekinti partnernek kezdeményezésünket, sem az aluról jövő polgári szerveződést. Úgy érezzük, sokat tudtunk volna segíteni, mivel a környékbeli őstermelőkkel
már jó kapcsolatrendszert építettünk ki, de természetesen a
polgármester akaratát tiszteletben tarjuk. Egyetlen kéréssel fordulnánk csak hozzá és a városvezetéshez, hogy ne vessék el
azt a koncepciót, hogy egy ellenőrzött őstermelői piacot alakítsanak ki és ne csak egy vásárteret. Az őstermelői piac segíthet a régió fellendülésében, és nem utolsósorban új munkahelyek is létesülhetnének.
Bízunk abban, hogy a jelenlegi vezetés kiáll álláspontja
mellett és egy eredeti őstermelői piacteret hoznak létre a kitisztított területen. Azonban, ha a városvezetés eltér a koncepciótól, akkor egy átmeneti megoldást fogunk létrehozni,
addig, amíg nem lesz egy olyan városvezetés, amely nem
zárkózik el a civil szféra kezdeményezéseitől” – mondta el lapunknak a civil szervezet ügyvivője.
szt

Szóval - képpel

„Szeméthegyek“ a városban
gy felháborodott olvasónk juttatta el szerkesztőségünkbe
a lenti fényképet. A Király püspök utcában már egy hónapja ilyen áldatlan állapotok fogadják az arra járókat és a lakókat. A konténerek közelében elviselhetetlen bűz terjeng és
szeméthegy éktelenkedik, valamint a szelektív hulladékgyűjtő konténer is már egy jó ideje megtelt és már a környékén is gyűlnek az üres üvegek, de valahogy az elszállítása még mindig várat magára. A fotó készítője felháborítónak tartja az emberi érdektelenséget és hogy mindenkinek
mindegy, hogy milyen a környezete. Másrészt, hogy a kommunális hulladék elszállításának megemelt díja mellé még
azt kapják a lakosok, hogy el sem viszik a szemetet.
szt

E


Családi Napok képekben
gy színvonalas fesztiválon vehettek részt azok, akik
a múlt hétvégén ellátogattak a „Családi Napok“ elnevezésű rendezvényre.
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Ilyen lesz az átépült orosz ház Internetes panasziroda indult

Kultúrmozaik

III. Richárd a színházban

Komárom

E

DELTA

KULTÚRA

Komárom
ebruár 15–én, pénteken este hét órakor mutatja be a 60
éves Komáromi Jókai Színház társulata William Shakespeare III. Richárd című színművét, Martin Huba m.v. rendezésében. A történet szerint a hatalomra éhes III. Richárd
több uralkodót, testvérét, gyermek rokonokat, főrendek egész
sorát gyilkolja és gyilkoltatja le, majd áldozatainak özvegyét,
árváját kéri és veszi nőül. A király alig kétévi uralkodás után,
32 esztendősen, 1485-ben vesztette életét a Rózsák Háborújaként számon tartott polgárháborús időszak utolsó nagy
csatájában. A komáromi III. Richárd címszerepét Mokos Attila alakítja. Főbb szerepekben Tar Renáta (Lady Anna),
Szabó Szvrcsek Anita (Erzsébet királynő), Rancsó Dezső m.v. (Buckingham), Bandor Éva
Jászai Mari-díjas (Margit királyné), Holocsy Krisztina (York hercegnő). Az előadás szombaton
(19.00) és vasárnap (15.00) is megtekinthető; a jövő héten február 22-én, pénteken és 23án, szombaton (19.00) kerül színre.

F

Madarak, pillangók, virágok
imon Anikó dunaszerdahelyi rajztanár
üvegfestményei tekinthetők meg a hónap végéig a Csemadok Galéria falain. Kocsis Ernő festőművész a műveket méltatva
hangsúlyozta, hogy az üvegfestészet nem
egyszerű képzőművészeti technika. „Biztos
kéz és fantázia kell hozzá” – emelte ki. A kiállított húszegynéhány üvegfestményen madarak, pillangók, virágok láthatók. A megnyitón Sátor Veronika szavalta Garai Gábor:
Bizalom című versét, majd Tompa Mihály: A
madár ﬁaihoz című művét énekelte.

S

okak örömére végre
megindult az „orosz
ház“ néven ismert épület átépítése. Az új
külső mögött modern
lakások
készülnek,
penthouse kerül a tetőre, és a kilátás sem
lesz mindennapi.

S

Az IMMO-MEM Kft. tavaly ősszel megkezdte az
építkezést. Az épület statikailag jó állapotban van,

állapították meg a szakemberek. A vasbeton
szerkezet átalakításával
lakások készülnek, továbbá a tetőrészben két
penthouse lakás is helyet
kap. Lényegében az épület vázán kívül minden ki
lesz cserélve, új liftet is
beszereltek. Az alagsorban két üzlethelyiség, hét
iroda és egy kávézó létesül. A felső szinteken 42
lakás kap helyet, 14 egyszobás (40 m2), 21 kétszobás (62-72 m2), illetve

7 háromszobás (94 m2). A
tetőn található két penthouse lakás mérete 140 m2,
amihez még közel 60 m2es terasz is tartozik majd.
Az épület 10 cm-es hőszigetelést kapott, és minden
lakásnak külön fűtés- és
melegvíz-rendszere lesz.
Az új tulajdonos májusban szeretné befejezni az
építkezést, amely a
SOHO Tower elnevezést
kapta. A kilátás nem mindennapi, egy parkos rész
szomszédságában,
a
várra nyíló ablakokkal, továbbá a felső részekről a
Duna látható több kilométeres távolságban. Az új
tulajdonos a szomszédos
parkban is szeretne némi
csinosítást végrehajtani,
padok cseréje, a zöldterület fejlesztése is a tervek
között szerepel.
b

Keresztrejtvényünk nyertese

Jön a Férﬁ és Nő koncert!

U

„A dzsungel könyve” a gútai VMK-ban
A
Pomádé sikerén felbuzdulva január
végén ismét fellépett a gútai Magániskola végzős növendékeiből verbuválódott amatőr színházi társaság, akik a Magyar Kultúra Napja keretén belül Bernáth
Tamás rendezésében az iskola telt házas
közönsége előtt mutatták be a népszerű
„A dzsungel könyve” musicalt.

A közel 80 személyt felvonultató zenés
darabban helyet kaptak mindazok, akik úgy
érezték, ha csak egy kis szelettel is, de hozzájárulnak az iskolai színjátszás sikeréhez. A
diákpublikum együtt élt a musicallel és a nézők ezáltal egy igazi színházi élménnyel gazdagodtak. A csapat minden tagja kitett magáért, mert egy színvonalas, tetszetős, a
maga nemében vidám előadást produkáltak, melyre a hálás diákközönség mindvégig

vevő volt. Az már szinte természetesnek hatott, hogy a műsor végén vastapssal jutalmazták a szereplők teljesítményét. Nem hivatalos információk szerint jövőre szintén
egy zenés darabbal készülnek.
Kép és szöveg: -pint-

saját belépési kóddal megtekintheti a pontos bejegyzést. Ha a
probléma megoldásra kerül, vagyis az „ügy lezárul“ , a bejelentő
lakos egy újabb levelet kap, hogy
a probléma megoldódott.
Az újszerű rendszer múlt év
végétől működik élesben. A kétnyelvű lehetőség magyarosítása
terén az induláskor voltak gubancok, azonban ezt is eltávolították a rendszerből, így magyar
és szlovák nyelven is használható.
Mikor elindult a szolgáltatás, a
helyi televízióban is tájékoztatták az embereket, de az alpolgármester szerint a lakosok
egyelőre még távolságtartóak az
új lehetőséggel szemben. Bíznak azonban a rendszer felpörgésében, hiszen így sokkal rugalmasabb lehetőség nyílik a
problémák megoldására, és a
hasznos javaslatok becsatolására.
(b)

Januári keresztrejtvényünk nyertese Mészáros József Gútáról.
Nyereménye fél éves DELTA előﬁzetés.
Gratulálunk

Az erődnél felállított fesztiválsátorban a gasztronómiáé és a kultúráé volt a főszerep. Az érdeklődők láthattak hagyományos disznóölést és ételeket is kóstolhattak. Számos gyermekprogrammal is készültek a szervezők. Az esti bulikon pedig a jó hangulatról a Ladánybene 27, a Parapács zenekar, Lakatos Róbert és a RÉV
zenekar, Korpás Éva és zenekara, Zsapka Attila és Madarász András gondoskodott.
ssy

dvaros Dorottya a Hóesésről, a Hiába szép lányról énekel, szenvedélyes duetteket ad
elő Básti Juli és Cserhalmi György, Kulka János is énekelte már lemezre Dés László dalait. A legendás Férﬁ és Nő koncert az Orlai Produkciós Iroda jóvoltából a 60 éves Komáromi Jókai Színház színpadán tekinthető meg március 2-án, szombaton 19.00 órai kezdettel! Dés László dalai, Bereményi Géza rendezésében különleges előadást ígérnek. Jegyek
már kaphatók.
Összeállította: (bárány)
Fotó: archívum, a szerző, net

Folytatás az 1. oldalról
A város honlapján jelent meg
az az új lehetőség, amelyben a
lakosok területre és témában lebontva tehetik meg észrevételeiket. A magyar és szlovák nyelvű
szolgáltatás a város honlapján a
„Lakossági javaslatok és észrevételek Gúta Város Önkormányzata részére“ elnevezésű ikon
alatt található meg. Két lehetőség közül tudnak választani az
érdeklődők, elsősorban bejelenthetik a problémát, kérdést,
észrevételt, de ugyanúgy lehetőség nyílik megnézni az eddigi
bejelentéseket, és azok kimenetelét“ – mondta el Koczkás Beáta
alpolgármester.
A rendszerben az adott témakörben illetékes személyhez kerül a konkrét ügy, aki elkezdhet
az adott problémával foglalkozni.
A felelős személyt ugyancsak
egy e-mail ﬁgyelmezteti, hogy
egy feladat megoldásra vár, majd

Pályázati felhívás
a községi főellenőr tisztségének betöltésére
P a t Község
A SZNT Községi rendelkezésről szóló 369/1990 T.t. számú törvényének 18a §a,valamint Pat Község Képviselő-testületének határozata értelmében pályázatot hirdet Pat Község részmunkaidős főellenőri tisztségének betöltésére a következő feltételek mellett:
Képesítés:
- felsőfokú végzettség – II. fokozat
- 5 éves önkormányzati gyakorlat
Egyéb feltételek:
- feddhetetlenség,
- a községi önkormányzat működésével, könyvelésével, gazdálkodásával kapcsolatos törvények és előírások ismerete,
- az államnyelv és a magyar nyelv ismerete.
Az érdeklődők a pályázatba írásban jelentkezhetnek be, melyet 2013. 2. 22. déli
12.00 óráig kézbesitenek a Pat-i Községi Hivatalba, a következő címen: Obecný
úrad, Lipová ul. 233, 946 39 Patince. A borítékra írják rá: Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!
A beadványhoz csatolják szakmai önéletrajzukat, legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló okmány hitelesitett másolatát, becsületbeli nyilatkozatot az elvégzett szakmai gyakorlatról, írásbeli nyilatkozatot arról, hogy beleegyeznek személyes adataik feldolgozásába a 428/2002 T.t. sz. személyes adatok védelméről
szóló hatályos törvény alapján és az erkölcsi bizonyítvány eredeti (3 hónapnál
nem régebbi) példányát.
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Népszokásokat elevenítettek fel
Testületi ülés - nagy érdeklődés a lakosok részéről Több leendő
kiselsősre számítottak A
Nemesócsa

agyarics Gusztáv, Nemesócsa község tavaly októberben megválasztott polgármestere a
helyi kultúrházba hívta
össze a legutóbbi képviselő-testületi ülést. A hét
képviselőn kívül, majd
száz helyi lakos is részt
vett a tanácskozáson.

M

Hivatalba lépése óta már
több problémával szembe találta magát a község első
embere, amit a legrövidebb
idő alatt orvosolni kell. Ilyen a
községi hivatal felújításának
kiﬁnanszírozása. Mint ismeretes, a 85 ezer eurós beruházás ötven százalékát az
Ecofondtól nyerte a falu még
tavaly. Azonban az utóﬁnanszírozás miatt az egész öszszeget ki kell ﬁzetni, és majd
csak azután kaphatja meg a
község a támogatást. A pályázat elnyerésekor még arra
számítottak, hogy kapnak hitelt a banktól, de a falu rossz
anyagi helyzete miatt egyik
banknál sem jártak sikerrel,
tehát új forrást kellett keresniük. Magyarics Gusztáv el-

mondta: „A kivitelezővel, a
Darton Kft.-vel sikerült megegyezni, hogy ad kölcsönt a
községnek, így ki tudjuk ﬁzetni a beruházást, és a támogatást is megkapjuk. Ezt
a lépést természetesen megtárgyaltuk ügyvédekkel, tehát
nincs semmi jogsértő benne,
ha ilyen formában kapunk
kölcsönt“. A héttagú testület
egyhangúlag megszavazta a
kölcsönszerződést.
A továbbiakban a község
rossz anyagi helyzete miatt
kellett több témát megvitatni.
A polgármester azt javasolta,
hogy állítsák le a kilenc lakásos bérház építkezésének
tervét, és próbáljanak meg
találni egy befektetőt, aki felépítené a lakásokat. Ezt a
javaslatát is elfogadták a
képviselők, azonban Szkukálek László aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ha magánbefektető végzi el az
építkezést, az önkormányzat
nem tud beleszólni, hogy kik
költöznének az új lakásokba.
A képviselők bérezésének
megkurtítására is javaslatot
tett Magyarics Gusztáv, az

eddigi 35 eurót
öt euróra csökkentené, a bizottsági tagok 25
eurós
juttatását
szintén ötre csökkentené, valamint az alpolgármester havi négyszáz eurós
ﬁzetését megszüntetné, és
félévente az elvégzett
munka alapján kapna ﬁzetést az alpolgármester. A hét
képviselő közül kettő (Lajos
Marianna és Bölcskei Kálmán) szavazott igennel, így
a javaslat nem került elfogadásra, tehát maradnak az
eddigi juttatások.
Az ülésen szó esett az
óvoda és az iskola konyhájának összevonásáról is spó-

rolás szempontjából. A polgármester elmondta, hogy
ezzel a lépéssel több mint
18 ezer eurót tudnának megtakarítani éves szinten,
azonban több képviselő hiányolta a részletes elemzést,
hogy miből is jött ki ez a
szám. Végül abban egyeztek meg, hogy a következő
testületi ülésre a hivatal elkészít egy részletes kimutatást, és akkor fogják megtárgyalni az összevonást.

Az utolsó pontban a képviselők és a lakososk meghallgathatták a polgármester jelentését, melyben elmondta,
hogy hosszú tárgyalás-sorozaton van túl a kommunális
hulladékot elszállító vállalattal. „Évente a szemételhordásért 32 ezer eurót ﬁzet a község, amiből 2015-ig a vállalat
visszautal 13 ezer eurót, amit
a sport és a kultúra támogatására fogunk majd fordítani.
Véleményem szerint ez egy
nagy előrelépés, mivel a
szerződés gyakorlatilag felbonthatatlan, de legalább
az összeg egy része visszakerül a község kasszájába.
Továbbá az ülésen előterjesztett javaslataimmal 37
ezer eurót tudtunk volna megspórolni, de sajnos nem minden javaslatot szavaztak meg
a képviselők“ – mondta el Magyarics Gusztáv.
A következő testületi ülés
február végén lesz megtartva, szintén a kultúrházban, hogy a lakosok közvetlen közelről tudjanak tájékozódni a hivatal és a képviselők munkájáról és a falut
érintő döntésekről.
ssy

Köszönet
Ezúton szeretném kifejezni hálámat annak a becsületes ismeretlennek, aki 2013. február 4-én Komáromban megtalált pénztárcámat az irataimmal és a benne található készpénzzel együtt hiánytalanul visszajuttatta hozzám.
Sz. G.

Výberové konanie
na funkciu hlavný kontrolór Obce Patince
Obec P a t i n c e
vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Patince v
súlade s ust. § 18a zák. č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
Obce Patince.

PÉNTEK jan. 18 jan. 24 feb. 2 feb. 8 feb. 15 feb. 22 már. 1 már. 8 már. 15 már. 22
VASÁRNAP jan. 20 jan. 27 feb. 3 feb. 10 feb. 17 feb. 24 már. 3 már. 10 már. 17 már. 24
I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince
II. útvonal Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő
- Wellness Hotel Patince

III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince
Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

Kvaliﬁkačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- 5 rokov praxe v oblasti samosprávy
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť predpisov v oblasti samosprávy obcí, účtovníctva, ekonómie,
- znalosť úradného a maďarského jazyka
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra s čiastočným pracovným
úväzkom zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v uzavretej obálke označenej Voľba hlavného
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ! s termínom doručenia najneskôr do 22. 02.
2013 do 12.00 hod. na Obecný úrad Patince, Lipová ul. č. 233, 946 39 Patince.
Záujemcov žiadame, aby k prihláške priložili profesijný životopis,
úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o odbornej praxi, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov a originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace).

anuár végével 58 kisgyereket
írattak be szüleik a város
egyetlen magyar tanítási nyelvű
alapiskolájába. A játékházzal egybekötött beiratkozást január 26án tartotta a tanintézmény, mely
az eseményhez kapcsolódó információkkal ellátott újságot is megjelentetett, benne a Bartók Béla
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát érintő adatokkal, eredményeivel, jótanácsokkal, valamint iskolaszerekre beváltható meglepetésszelvénnyel.

J

„Idén még dvd-t is készítettünk, melyen a mostani elsős osztályokban
lezajlott nyílt órák és a városi sportcsarnokban nagy sikerrel megrendezett családi sportdélután eseményeit foglaltuk össze egy kisﬁlm for-

májában. Ebből minden nagycsoportos magyar és szlovák óvodás is
kapott” – mondta megkeresésünkre
Buzgó Éva, a magyar alapiskola
igazgatóhelyettese. Aki a beíratással kapcsolatban azt is megjegyezte,
hogy több gyereket vártak, de február 15-ig, a beiratkozás végső határidejéig azért még néhány leendő
kiselsőssel számolnak. Ehhez még
jön az előkészítőbe jelenleg is járó
mintegy tíz, ún. nulladik osztályos
kisgyerek, akik tavaly évhalasztást
kaptak szüleik kérésére, illetve a pedagógiai szakemberek ajánlását ﬁgyelembe véve. A most beíratott 58
iskolaköteles gyerekből is néhányan
halasztást kapnak. A Bartók Béla
Alapiskola az utóbbi évekhez hasonlóan szeptembertől három osztályt nyit, ehhez jön még egy előkészítő osztály indítása, de ez utóbbi
működéséhez minimum nyolc gyerek kell az előírások szerint.
Nagymegyer másik alapiskolájában, a szlovák tanítási nyelvű Ján
Amos Komenský Alapiskolában felettébb elégedettek lehetnek, mivel a
január 28-án megtartott beiratkozáskor 35 gyerek nevét jegyezték be.
Ebben a tanintézményben hosszú
évek óta nem volt ekkora a beíratott
iskolakötelesek száma, így szeptembertől két osztállyal vághatnak neki
az új tanévnek.
Kovács Zoltán
(fotó: az iskolák archívumából)

z alsó tagozatos harmadikosoknak meghirdetett pályázatot értékelt
ki a Nagymegyeri Városi Könyvtár. A kulturális intézmény munkatársai Jeles napok – Népszokások felelevenítése címmel hirdették meg
a könyvtári eseményt, melybe a helyi magyar alapiskola tanulói kapcsolódtak be.

A még szeptemberben elindított
ötfordulós játékot azért hívta életre a
könyvtár, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a kalendáriummal,
mely a falusi emberek számára régen olyan könyv volt, amely egész
évre szóló olvasnivalót adott. A
könyvtári játék azt a célt követte,
hogy a gyerekek a régi hagyományokat szem előtt tartva hónapról hónapra megismerkedjenek a népi évkör ünnepeivel, népszokásaival. A
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola III. A és III. B osztályos tanulóinak Gútay László, a művelődési

otthon s egyben a könyvtár igazgatója adta át a díjakat, itt említsük meg
a legjobbak névsorát is: első helyen
végzett Csepy Edvin, Földes Péter,
Kovács Tamara, Užák Péter és Vígh
Dávid, második helyezett Csizmadia
András, Hacsik Enikő, Simon Ferenc, Tarcsi Róbert, Ujj Fanni, Ivancsik Ivett, Lakó Eszter és Vass Vanda
lett, míg a harmadik legtöbb pontszámot Lády Dávid, Szliva László,
Uher Mónika, Forgáč Rebeka, Földes Réka és Szabó Bence gyűjtötte
össze.
-kozo-

Farsangi fánkparti
nagymegyeri nyugdíjasklub
rendszeresen szervez különböző eseményeket látogatóinak.
A Kovács Katalin által vezetett intézmény a legutóbbit éppen a farsangi időszakhoz igazította, melynek egyik jellegzetes édessége a
fánk.

A

A Fürdő utcai klubházban január
30-án megtartott farsangi fánkpartira mintegy negyvenen jöttek el. A
szépkorú hölgyek az otthon sütött
fánkokat is elhozták, amelyekből
mintegy tizenkétféle jutott az ünnepi
módon megterített asztalokra. Az

édességek között volt forgácsfánk,
szalagos fánk, csörögefánk vagy éppen túrós, esetleg csokis fánk, csillag, kerek vagy háromszög formájú,
főleg aszerint, hogy ki hogyan és
melyiknek az elkészítését tanulta annak idején az otthoni tűzhely körül. A
jókedv mellé az ének sem hiányozhatott, a dalra fakadó nyugdíjasokat
Jarábik László hegedűs és Tóth Lajos harmonikás kísérte hangszerein.
Egyébként a nagymegyeri önkormányzat keretében működő nyugdíjasklub az utóbbi években rendszeresen megszervezi a nagy sikernek
örvendő farsangi fánkpartiját.
KZ

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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Két év alatt épül ki a szennyvízhálózat Csicsó a megkezdett úton

A szlovákiai önkéntes tűzvédelmi
szervezet elnöke Marcelházán

Marcelháza

J

ény, hogy az elmúlt években komoly
beruházásokat valósított meg Csicsó
község. Elég, ha csak a főtér átrendezésére, a kultúrház rendbetételére, a községi hivatal teljes felújítására vagy a falu
területén áthaladó főút átadására gondolunk. Ez nyilvánvalóan mind-mind
nagy erőfeszítéseket igényelt. Az 1300
lakosú falu, úgy néz ki a markánsabb
fejlődés útjára lépett. 2013-ban vajon milyen terveket, célkitűzéseket vett
számba a csicsói önkormányzat? Erre a
kérdésre kerestük a választ Földes
Csaba polgármesternél.

T

ikeres pályázatoknak köszönhetően fejlesztik járásunk második legnagyobb lélekszámú községét. Az elmúlt év értékeléséről
és az idei év feladatairól Varga Ervin polgármester adott tájékoztatást.

S

„Megkezdte működését községünkben a hulladékgyűjtő udvar. Már nemcsak osztályozni fogjuk
a műanyag hulladékot, hanem bálákba is préseljük, melyeket aztán megvásárolnak a községtől.
Nem ez az egyetlen projekt, melyre pályázat útján
nyertünk pénzt. Négy éve lépett érvénybe az a
rendelet, amely meghatározta, hogy a településeken biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtést
a polgárok számára. Marcelházán a polgárok becsületesen betartják a rendeletet, és bekapcsolódnak a „programba“. A papírt, műanyagot, üveget és a hulladékot külön gyűjtik, és a kihelyezett
konténerekbe rakják. A község önkormányzata
pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy
korszerűsítse a gyűjtőudvart. Sikeresnek bizonyult a környezetvédelmi minisztériumba benyújtott pályázatunk, s ennek köszönhetően 428
311,66 eurót kaptunk, a falunak ötszázalékos önrészt kellett biztosítania. A korszerűsítés során
felépült egy új adminisztratív épület szociális helyiségekkel, üzemcsarnok, új traktort vásároltunk
pótkocsival. A PET ﬂakonok feldolgozására vásároltunk egy préselőgépet 8 700 euró értékben. A
gyűjtőudvarban a közhasznú munkások segítségével osztályozni fogjuk a műanyag ﬂakonokat,
külön a színeset, külön az egyszínűt, a kupakot is
lecsavarjuk, s így fogjuk a prés segítségével öszszezúzni. Az így keletkezett műanyag bálákat tonnánként 450 euróért megvásárolják a községtől.
Sikerült befejezni a tornaterem felújítását. Felújítottuk az öltözőket, a szociális helyiségeket, sor
került a burkolat teljes cseréjére és a fűtésrendszer tökéletesítésére. A még szükséges munkálatok (gázbekötés, vízelvezetés) a község költségvetéséből valósultak meg közel 15 ezer euró
összegben.“

Gazdagabbak lettek egy újabb játszótérrel
„Végtelenül örömünkre szolgált, hogy egy újabb
sikeres pályázatunknak köszönhetően községünk
nyert 50 ezer eurót az árvízvédelmi munkák megvalósítására“ - folytatta tovább a polgármester.
„Ennek köszönhetően az Öreg-hegy alatt sikerült
kiépíteni 450 m hosszúságban 4,5 m széles és 50
cm mély vízfogó mélyedést. Októberben fejeződtek be azok a munkálatok a Zsitva soron, melyet
a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kiírt pályázat elnyerése után az Environmentális alapból kapott a község 21 745 euró
összegben, amihez biztosítottuk az 5 %-os önrészt.
Sikeresen pályáztunk a belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési projekt“ biztosítására,
8 ezer euróból a faluban 6 helyen (temető, kultúrház, községi hivatal és alapiskola) megﬁgyelőkamerákat szereltünk fel. Közel 60 munkanélkülit
tudtunk alkalmazni a munkahivatal által támogatott „5OJ” programba. Elkészült a futballpályán a
felújított szociális helyiségek egyik fele. Átadtuk a
Temető sori bérlakások között az új pihenőparkot
játszótérrel. A Nyitra megye által meghirdetett pályázat útján sikerült elnyernie községünknek
1 684 eurót, melyből községünk önrésze 85 euró
(5 %) volt. A kivitelező egy fából készült játszóházat, csúszdát hintákkal, mászókát, homokozót
és padokat helyezett el a játszótér területén”.

Befejeződött a tornaterem felújítása
„A képviselő-testület elfogadta a 2013-as költségvetést. Az adókat nem emeltük, csak korrigáltuk, tehát maradtak a 2012-es szinten. A társadalmi szervezetek támogatása is az elmúlt évi
szinten maradt. Az újabb felhívásnak köszönhetően pályázatot nyújtottunk be az Environmentális alaphoz, az óvoda és a tornaterem épületének
hőszigetelésére és az alapiskola új része nyílászáróinak cseréjére, valamint a gyűjtőudvar további
bővítésére. Négy kamerával szeretnénk bővíteni a
megﬁgyelő kamerák számát, s ezzel a temetők
teljes megﬁgyelését biztosítani tudnánk.
Az Ekofond által kiírt pályázatból kapott pénzből
szeretnénk a községi hivatal épületét felújítani. A
stadion bejáratának tetőszerkezetét is felújítják
ebben az évben.
A község önkormányzata még az előző választási időszakban pályázatot nyújtott be a környezetvédelmi minisztérium felé a község szennyvízhálózatának kiépítése céljából. Ezt a pályázatot
megnyertük. Az építkezés összköltsége 8 652
749 euró, ehhez a falunak 432 637 euróval kell
hozzájárulnia. A munkálatok előreláthatólag márciusban megkezdődnek és két évig fognak tartani”
– mondta Varga Ervin, Marcelháza polgármestere.
Miriák Ferenc
Vörös Éva felvételei

„Nyilvánvaló, hogy az itt felsorolt eredményeket csakis nagy odafigyeléssel, öszszefogással lehetett elérni. Szeretnénk
ezen a megkezdett úton haladni, persze
meg kell jegyeznem, ez elsősorban hosszú
távon anyagi kérdés. Terveink az idei évre is
akadnak. Megemlíteném a 237 méter szakaszon tervbe vett vízelvezető árok kiépítését. Ez mindenképpen egy komolyabb beruházást igényel. Szeretnénk a helyi temetőben egy tájékoztató táblát kihelyezni, melyen megtalálható lesz a sírhelyek pontos
térképe, valamint az elhunytak névsora. Ez

is komoly erőt igényel, hisz kb. 1000 sírhelyről van szó. Egy régi hagyomány felelevenítése is folyik a községünkben, itt
gondolok a Katalin-, a Valentin- és a Szülők
báljának megszervezésére. Nagy öröm számunkra, hogy kezd újjáéledni a helyi Csemadok szervezete, melyet igyekszünk új,
fiatalos erőkkel frissíteni. Idén újra megrendezzük a csicsói borok fesztiválját, mely
szintén népszerű a környéken. Tervünkben
szerepel továbbá író-olvasó találkozó megszervezése is. A nagyszabású csicsói falunapot idén június 22-én tartjuk. Emellett természetesen figyelemmel kísérjük a buszmegállóink, a főterünk és az egyéb nevezetességeink rendbentartását, hogy az idelátogató turisták a legjobb véleménnyel
lehessenek a falunkat illetően“ – fejezte be
gondolatait Csicsó polgármestere.
Kép és szöveg: -pint-

anuár 26-án tartotta évzáró taggyűlését a marcelházi
önkéntes tűzoltó szervezet. Erre az eseményre elfogadta a meghívást PhDr. Ladislav Pethő, a szlovákiai önkéntes tűzvédelmi szervezet elnöke is.

Balról Bélai János, Viderman Róbert a község alpolgármestere, Škrivanek Árpád az önkéntes tűzoltó szervezet járási igazgatója és Ladislav Pethő
Az elnök a délelőtt folyamán szemlét tartott Ógyalla, Perbete és Dunamocs községek tűzoltószertáraiban, és természetesen megtekintette Marcelháza község tűzoltóságát is.
A terepszemle után következett az évzáró gyűlés, amelyen
a 2012-es év kiértékelése után az elnök megköszönte a helyi szervezet tagjainak a munkáját, majd tájékoztatta a jelenlévőket a tűzvédelmi jogszabályok folyamatban lévő változásairól.
A tájékoztatást ﬁgyelemmel kísérték úgy a szervezet tagjai, mint a jelen lévő vendégek, köztük Viderman Róbert, Marcelháza község alpolgármestere, Záhradník Jaroslav, a község rendőrparancsnoka, valamint Škrivanek Árpád, az önkéntes tűzoltó szervezet járási igazgatója.
(miriák)
Keszeg Benjamin felvétele

Város Találkoztak az Alsó-Csallóközi régió
polgármesterei
NON-STOP 2 €
Komáromfüss
anuár végén először jöt0911 822 501 Jtek
össze az Alsó-Csallóközi régió polgármeste-

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

rei a szokásos találkozójukra. A színhely ezúttal
Komáromfüss volt. A házigazda szerepét Kardos
Emil, Komáromfüss polgármestere töltötte be, aki
a találkozó elején köszöntötte a résztvevőket. Az
eseményen részt vett Anton Marek, Komárom polgármestere is, aki többek
között beszélt a sport- és
kulturális támogatásokról,
az utak helyzetéről, az
egyes problémák lehetséges megoldásairól.
A tanácskozás fő témája a
nehéz gazdasági helyzet mielőbbi orvoslása volt. Egyes

polgármesterek hangot adtak
annak, hogy míg a Dunaszerdahelyi járás falvaiban a
gazdasági nehézségek ellenére előbbre lépés tapasztalható a térségben, addig a Komáromi járásban egy helyben
topognak. Ezzel kapcsolatban kérdéseket szegeztek

Komárom polgármesterének.
A találkozón egy előadás is
elhangzott, Bohumír Kóňa, a
LAMA energy, a.s. társaság
alkalmazottja az olcsó földgáz ésszerű és takarékos
hasznosítására hívta fel a ﬁgyelmet.
Kép és szöveg: -pint-

Véradás Keszegfalván
Januárban véradást szerveztek Keszegfalván, ahol
21 személy jelent meg. Tizenöt helyi lakos, és hat megyercsi illetőségű egyén adott vért. A legközelebbi
véradás május 30-án lesz szintén Keszegfalván. KH

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 0/1  9
• Autoservis • mobil: 090 1 

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 0/1  9
• Autószerviz • mobil: 090 1 

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra
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A retro karnevál 10 éves a Klapka György dalkör
sikere
Szilas
községben
sorrendben
ez volt a harmadik retro karnevál, de az első,
amit a helyi Csemadok alapszervezete rendezett. Nagy
volt az érdeklődés a
retro buli iránt, hisz már
elővételben elfogytak a jegyek.
Közel 200 ember tombolt hajnalig a kultúrházban, több
korosztály is képviseltette magát. Még a környékbeli
falvakból is szép számmal érkeztek szórakozni vágyók
az eseményre.

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

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

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

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

Tel.: 0/0 90, 090 1 1, 090 0 

Búcs
Duna menti Borút Polgári
Társulás szervezésében a
búcsi Vintop Karkó éttermében
került sor az I. Szőlészeti tanfolyamra, amelyen Igor Štumpf, a
társulás ügyvezető igazgatója
köszöntötte a megjelenteket.

Komárom
2013. február 1-jén a
Klapka vigadóban ünnepelte a Városi Nyugdíjasklub mellett működő
Klapka György férﬁ dalkör
megalakulásának 10. évfordulóját.
Mikor 2002-ben a dalkör
megalakult Patócs József
önfeláldozó
munkájával,
senki sem gondolta, hogy
ilyen egyedi, jól működő közösség alakul. A 10 év alatt
közel 400 dalt sajátítottak el,
280 fellépésen vettek részt
nemcsak a Nyugdíjasklub
rendezvényein, hanem hazai
és külföldi dalversenyeken,
fesztiválokon is. Szlovákia
számos településén, Csehországi testvérvárosokban
és Teplice-lázně-ben a Magyar heteken is bemutatták

tudásukat. A magyarországi
fellépéseik közül meg kell
említeni a debreceni Katonadalok fesztiválját, ahol kétszer is sikerült megnyerni a
külföldi csoportok kategóriájában a legjobbnak járó serleget. A balatonfüredi borheteken szintén kétszer nyertek. Sopronban a Nemzetközi „Ki Mit Tud”-on a negyvenhárom fellépő közül a
közönség felállva tapsolta
meg a komáromiakat, jó volt
akkor komárominak lenni.
Budapesten a Stefánia palotában nagy megtiszteltetés
érte őket, itt együtt léphettek
fel Kerekes Katalin, Madarász Katalin, Bokor János
népdalművészekkel és Kalmár Magda Érdemes művész operaénekessel.
Mindezekért a szép elért
eredményekért köszönet jár
elsősorban a dalkör karna-

gyának Szabó Ferencnek és
Rigó Pál prímásnak, valamint a dalkör lelkes tagjainak, akik munkájukkal sikerre vitték a dalkört. Továbbá köszönet jár a Városi
Önkormányzatnak, Anton
Marek polgármesternek, Dubány Katalinnak a hathatós
segítségükért. Külön köszönet jár a dalkör keresztanyjának Hajabács Máriának a
ragaszkodásért, áldozatkészségéért és az önzetlen
támogatásért.
Kívánunk a dalkörnek a
munkájukhoz jó egészséget
és további sikeres eredményeket. Aki hasznos akar
lenni és barátokat szerezni,
dalolni, jöjjön a dalkörbe,
szeretettel fogadjuk, mert
„dalolva szép az élet” a Városi Nyugdíjasklubban.
Kravec Mária
A VNYK vezetője

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

Új szőlőfajták bemutatója
A

A

A remek hangulatról DJ Bedecs gondoskodott, aki egy pillanatra sem engedte pihenni a bálozókat. A retro estnek külön műsorvezetője is volt Gyurász Ildikó személyében, aki
még egy kis karaokézásra is rávette a karneválozókat. A közel 50 tomboladíj is mind gazdára talált, hála a támogatóknak. A est fődíját, egy kismalacot Csápai Szilárd nyerte,
melyet a lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet ajánlott
fel. Mindenki, aki részt vett a retro karneválon, egy élménnyel
lett gazdagabb. A helyi Csemadok alapszervezete valójában
ezzel a rendezvénnyel indította a tevékenységét, s reméljük,
hogy ez a továbbiakban is így fog folytatódni.
-pintfotó: Szukola István
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A gyerekek a rézerdő lakóival töltötték a délelőttöt
Gúta
Az óvoda vezetősége és pedagógusai
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy felkeltsék a gyermekek érdeklődését a művészetek, illetve a kulturális események iránt.
Ennek érdekében színházi bérletet biztosítanak minden évben a nagycsoportos gyermekek részére. A mese-bérlet két óvodásoknak szóló előadást tartalmaz.
Januárban az idei évad első mesejátéka
„A rézerdő lakói“ című zenés pantomim előadás volt. A téli időjárás ellenére a gyerekek
türelmesen sorakoztak az autóbusz előtt,
hogy felszállhassanak és elinduljanak Ko-

máromba a Jókai Színházba. Az autóbuszszal való utazás során a tömegközlekedési
eszközön való helyes viselkedést is gyakorolják a gyerekek.
Az előadás nagy sikert aratott az apró művészet-rajongók körében. A cselekmény humoros elemekkel tűzdelve, fúvószenével aláfestve megnevettette az óvódákból érkezett
közönséget.
Már most türelmetlenül várják a második
meseelőadást remélve, hogy hasonló kellemes élményben lesz részük.
Tündérkert óvoda Gúta

„A társulás célja, hogy aktívan
részt vegyen a szőlészet, a borászat,
a falusi turizmus fejlesztésében, elősegítse a vidékre jellemző szőlő termesztését és borfajták előállítását. A
tárulásnak jelenleg 98 tagja van, de
a közeljövőben szeretnék 150-re bővíteni. Tevékenységük tárgya a tagjaik termékei eladásának megszervezése, borversenyek, borkóstolók,
kiállítások, kulturális és társadalmi
rendezvények megszervezése, szőlészeti tanfolyamok, metodikai tanácsadás biztosítása a szőlészet és a
borkészítés területén, a vidéki turizmus és a regionális fejlesztés bővítése, valamint a különböző támogatások kiírásának ﬁgyelése” – mondta
bevezetőjében a társulás ügyvezető
igazgatója.
Ezt követték az előadások. Elsőként Jaroslav Fabula és Viderman
Péter szóltak a szőlő tápanyagpótlá-

sáról. A szőlő jellemzője, hogy egy
adott év tápanyag-ellátása két év termését határozza meg. A tápanyagutánpótlást ennek megfelelően kell
kialakítani. A szőlő nem tartozik a
kifejezetten tápanyagigényes növények közé. Még alultápláltan is képes termést hozni. A nitrogén-ellátással az intenzív hajtást és termésnövekedést kell segíteni, illetve nyár
végén a vesszők érését és a rügydifferenciálódást befolyásoljuk. A
szőlő foszforigénye nem jelentős, viszont a káliumra érzékenyen reagál.
Döntően befolyásolja a szemek cukortartalmát és a mustfokot, a betegség- és télellenállóságot, a veszszők minőségét. Nagyon fontos a

magnézium, aminek hiánya nekrózist, illetve fürtkocsánybénulást okoz.
A vashiány pedig klorózist okozhat.
Majd Simonka István a szőlő hatékony növényvédelmével kapcsolatban tartott előadást. Kórokozók ellen már a rügyfakadás után meg kell
kezdeni a védekezést, különösen a
lisztharmat ellen. 15-20 cm hajtáshossznál már a peronoszpóra ellen
is védekezni kell. A bogyónövekedés kezdetén folytatni kell a védekezéseket lehetőleg blokkszerűen. A
fürtzáródás időszaka a peronoszpóra és lisztharmat következő támadási időszaka. A zsendülés időszakától már elegendő a kontaktszerek
használata.

Idén is eredményesek voltak

Nemesócsa község
Községi Hivatal, Fő utca 26, 946 14 Nemesócsa

versenytárgyalást hirdet

Komárom

a Nemesócsai Helyi Művelődési Központ épületében levő
149,66 m2 alapterületű nappali bár, étterem és konyha helyiségeinek
bérbeadására.

mmár 20. alkalommal
nyitotta meg kapuit a Danubius Gastro nemzetközi
vendéglátóipari kiállítás
Pozsonyban az Incheba
területén. A vásár átfogó
kínálatot nyújt a gasztronómia és a szállodaipar
berkeiből.

I

A Danubius Gastro nélkülözhetetlen része a speciális
program, melynek során mixerek, szakácsok, cukrászok, pékek és sommelierek
képességeit és művészetét
tehetik próbára az érdeklődők a helyszínen látvány- és
kóstoló-bemutatók keretében.
Tehát a kiállítás része volt
a Nicolaus Cup 2013 ﬁatal
bármixerek versenye is.
Ezen a versenyen részt vett
ötven ﬁatal felszolgáló és
pincér Szlovákia 25 középiskolájából. A verseny témája
a kevert hosszú italok saját
recept alapján a megfelelő
pohár dekorációjával volt.
A komáromi Kereskedelmi
és Szolgáltatóipari Szakközépiskolát két tanuló: Nikoleta Gabrielová másodikos
és Rizov Nikolas harmadi-

A tanfolyamot Korpás András előadása zárta, aki az engedélyezett
borszőlő fajtákat mutatta be. 2011ben 14 új szlovák szőlőfajta került a
nyilvántartásba. Két fehér borszőlő Breslava és a Hetera, 7 kék borszőlő
- Hron, Nitra, Rimava, Rosa, Rudava, Torysa, Váh, és 5 csemegeszőlő - Bezsemenka, Rhea, Luna,
Heliotrop és Premier.
Befejezésül a társulás elnöke, Benedikt Václavík ismertette a közeljövő feladatait. Februárban Paton a
bátorkeszi borászok mutatják be boraikat, márciusban tanfolyamot szerveznek a szőlő metszéséről, valamint sor kerül a szőlőmetsző verseny első évfolyamának megrendezésére is.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

A helyiségek 2013. március 1-től vehetők bérbe.
Az érdeklődők árajánlataikat megtehetik írásban
2013. február 15-én 12.00 óráig
a Nemesócsai Községi Hivatalban, Fő utca 26, lezárt borítékban,
"Súťaž - prenájom priestorov v MKS" felirattal.
A versenytárgyalás eredményéről a pályázók levélben kapnak értesítést.
Közelebbi információt a Községi Hivatalban nyújtanak,
vagy a 035/7796108-as telefonszámon.

kos
tanuló
képviselte
Szenczi Mária mesternő felügyeletével.
A közönséget, de legfőképpen a zsűrit Nikoleta
Gabrielová a „Dream Fantasy“ elnevezésű kevert italával varázsolta el, amellyel
első helyet ért el.
„Iskolánkon az elméleti oktatás az italismerettől a bármixer munkáján keresztül a
vendéggel való kommunikációs készség fejlesztéséig
terjed. A gyakorlati órák során a hallgatók megismerkednek a koktélok elkészítéséhez szükséges italokkal,
alapanyagokkal, a munkaeszközökkel és azok helyes

használatával. A standard és
populáris koktélok receptúrájával, és különböző elkészítési módjaikkal, a koktélokhoz szükséges díszítések
elkészítésével és saját kreációjú koktélok kitalálásával.
Év közben a különböző versenyeken mérjük fel a tanulók szakmai tudását ill. felkészítjük a tanulóinkat a
nemzetközi és hazai mixerversenyekre, amelynek elsődleges célja az új tehetségek felfedezése és a bármixerek további együttműködésének elősegítése” – nyilatkozta lapunknak Szenczi
Mária mesternő.
(miriák)
Képarchívum

Obec Zemianska Olča
Obecný úrad, Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča

ponúka
na prenájom nebytové priestory
v budove Miestneho kultúrneho strediska obce Zemianska Olča
priestory denného baru, reštaurácie a kuchyne
o výmere 149,66 m2 .
Prenájom možný: od 01. 03. 2013.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne a svoje ponuky podať
do 15. februára 2013 do 12.00 hod.
na Obecný úrad Zemianska Olča, Hlavná č. 26 v uzavretej obálke
s označením "Súťaž - prenájom priestorov v MKS".
O výsledku ponuky bude každý uchádzač písomne vyrozumený.
Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Obecnom úrade
v Zemianskej Olči,
a na tel. čísle: 035/7796108

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

„Szíve nemes volt, keze dolgos,
Élete nehéz, álma legyen boldog.”
Mély fájdalommal, megtört szívvel
mondunk köszönetet minden kedves résztvevőnek, akik elkísérték
utolsó útjára a komáromi római katolikus temetőbe drága halottunkat

Rigla Lotárt,
a szerető ﬁút, nagyon jó testvért, férjet, szerető édesapát, rokont, akit a kegyetlen halál 54 éves korában ragadott ki szerettei köréből, aki a nemesócsai gyorsmentő szolgálat hű dolgozója volt. Amit senki sem köszönt meg neki egy szóval sem.
Köszönjük a sok szép vigasztaló szavakat és a virágokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
Örökké szerető gyászoló szülei és az egész család.

„Te nem haltál meg,
Csak álmodni mentél!“
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
2013. február 11-én, halálának
7. évfordulóján

Kollárné szül. Bakulár Erikára
(Marcelháza).
Drága emlékét szívünkben őrizzük! Férje Gyuri, leányai
Judit és Krisztina, rokonai és barátai.

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk
február 8-án, halálának 3. évfordulóján

Csicsó Mihályra.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Szerető családja.
Megemlékezés
„Virágos temető sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Már nem dobban családjáért, messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Kik igazán szeretnek, nem felednek Téged.“
Szívünk minden szeretetével
emlékezünk
2013. február 13-án, halálának első évfordulóján

Csütörtöki Bélára.
Szerető feleséged, ﬁad, lányod, vejed és két unokád.

„Csak az hal meg, akit elfelednek...
Harminc évvel ezelőtt távozott
munkatársai és szerettei köréből

Török Ferenc
Komáromban.
Akik ismerték, tisztelték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt ezen
a szomorú évfordulón.
COOP Jednota Komárno,
Fogyasztási Szövetkezet vezetősége
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Vennék sérült vagy motorhibás Škoda Octáviát vagy
Fábiát. Tel.: 0905 624 310.
• Festő, ügyes kezek, szép
falak. Tel.: 0905 365 661.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
• Kiadó 3-szobás lakás, garázzsal Ógyallán. Tel.: 0915
741 789, 0904 578 648.
• Lakások és házak teljes átépítése, fürdőszobák. Festés, víz és villany szerelése.
Tel.: 0905 671 731, 0905 295
528.
• Prijmem kuchára, čašníka.
Ludanice, ubytovanie zabezpečené. Tel.: 0907 491 542.
• Dióbél eladó és gyalupad.
Tel.: 0908 778 968.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna. Tel.:
0915 664 048.
• Lakás karbantartó. Tel.:
0905 365 661.

Megemlékezés
Szomorú szívvel emlékezünk
február 12-én,
halálának 7. évfordulóján

Héger Józsefre
Perbetén.
Emlékét őrző édesanyja, testvérei családjukkal
és az egész rokonság.

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.
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Készpénzkölcsön a létező legalacsonyabb kamattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000 €tól 100.000 €-ig. Ingatlanfedezet és kezes nem
szükséges. Szétírható
hosszabb időre, visszafizethető hamarabb is. Alacsony havi törlesztő, „určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződésekre is, kölcsönök öszszevonása kisebb törlesztővel. Fiatalok most
előnyösebben, felvehető
munkaviszonyra,
„živnosť“-ra, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664 167.
• Kőművesmunkát, csempézést vállalok. Tel.: 0944 367
318.
• 1-éves törzskönyvezett
drótszőrű magyar vizsla kan
kutyát ajándékozok. Tel.:
0908 842 952.
• Építkezési munkákhoz várom szakemberek, munkacsoportok jelentkezését,
gipszkartonozás, hőszigetelés. Felújítási munkák,
csempézés. Tel.: 0918 585
846.
• Kitanult, önállóan dolgozó
cukrászt keresek az újonnan
megnyílt Gólya cukrászdába
Izsán. Tel.: 0918 532 507.

• 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 Mészárosova + 421948 961 911,
info@ﬁrmdatabaze.sk. Naša
ﬁrma sa zaoberá najmä reklamnou činnosťou v oblasti
služieb.
• Predám RD v 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, 2
500 €. Tel.: 0908 104 264.
Elektro TV szerviz,
Lami Gábor (Bátorkeszi). Tel.: 0905 239 403.
TV, LCD, Plazma-készülékek gyors és megbízható javítását vállalom.
• Eladók 25 kg-os malacok.
Tel.: 0905 226 212.
• Eladó szoba-konyhás lakás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Kiadó 1-szobás lakás KNben a VII. lakótelepen. Tel.:
0915 586 943.
• 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.
Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Posudzujeme Váš hrubý
ročný obrat a nie daňový
základ. Tel.: 0919 079 983.
• Vennék Zetor traktort és
TZ-TK-14 kistraktort, pótkocsit üzemképtelen állapotban is lehetnek. Tel.: 0905
624 310.

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

Első fotóm

Fotó: Böröczky József
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Esztergályos Olivér
Nagykeszi
(3700/51)

Blahovič Emma
Köbölkút
(4000/51)
• Házkörüli és kerti munkák
vállalása, kisebb csomagok
szállítása kb. 200 kg-ig. Tel.:
0944 220 957.
• Egy elkeseredett nagymama szeretné megkérni a
jóindulatú embereket, hogy
aki tud segítsen egy 7-éves
kislányon és egy 1-éves kisﬁún, akiknak szülei elváltak
és a csonka család nagyon
szegényes körülmények között tengeti életét. Szükségünk lenne ruhára, meleg cipőre, takaróra, kabátra. Köszönjük! Tel.: 0941 162 399.
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.

Izsáki Titanilla
Izsa
(3300/49)

Hraboš Fanni
Karva
(3150/49)

ÚJSZüLÖTTEK
Nagyová Vanessa (Naszvad); Baranyai Viktória (Nemesócsa); Kósa Bence (Nemesócsa); Paulovics Patrik (Őrsújfalu); Janai Emily (Nagykeszi); Kóšová Kira és Kóšová Veronika (Bajcs); Krutschová Viktória (Komárom); Vrábel Oliver (Komárom); Lévai Dávid (Lándor); Tóth Melanie
(Ógyalla); Lakatoš Ronaldo (Komárom); Rafaelová Sylvia
(Komárom); Sedlák Viktor (Zselíz); Závodny Emma (Tany);
Stojka Róbert (Ógyalla); Édes Alíz (Komárom); Esztergályos Olivér (Nagykeszi); Sádovsky Timotej (Surány); Hraboš Fanni (Karva); Kokyová Lilla (Csallóközaranyos); Rigó
Lóránt Lorenzo (Madar); Izsáki Titanilla (Izsa); Persei
Bence (Szentpéter); Szeghő Teodor (Érsekújvár); Feketeová Viktória (Ógyalla); Vörösová Lara (Megyercs); Blahovič Emma (Köbölkút); Soós Gerda Emőke (Érsekújvár).
ELHUNyTAK
Horváth Józsefné szül. Bartal Zsuzsanna (83) Komárom;
Laboda Anna (82) Komárom; Hakszer Péter (75) Ekel;
Bene Zoltán (85) Komárom; Seemannová Edita (53) Komárom; Csintalan Štefan (98) Hetény; Ing. Novotný Rudolf
(81) Komárom; Zsidek Katalin (60) Búcs; Visnyei Mikuláš
(81) Komárom; Szalai Katalin (72) Komárom - Kabátfalu;
Paraiová Zuzana (79) Gúta; Petróková Alžbeta (5) Komárom; JUDr. Hentek Mihály (59) Komárom; Smich Attila (56)
Komárom; Tücsöková Júlia (80) Komárom; Ollé Lujza (86)
Őrsújfalu; Horváth Gizella (88) Komárom; Szigeti Erzsébet
(60) Komárom; Fábryová Katarína (89) Komárom; Jóba
Benjamin (88) Szentpéter; Kóňa Štefan (70) Marcelháza;
Szabová Alžbeta (78) Marcelháza; Pekaj Ilona (78) Ógyalla.
• Fizetett gyógytornászt keresek a Komáromi járásból.
Tel.: 0905 993 969.
• Hľadám platenú ﬁzykoterapeutku z okresu Komárno.
Tel.: 0905 993 969.
• Eladó ruhásszekrény (4
db), egy kihúzható ágy és
ebédlőasztal székekkel.
Tel.: 0903 220 724.
• Vennék nagyobb méretű
utánfutót vagy autószállító
trélert, rosszabb állapotban
is. Tel.: 0905 624 310.
• Fóliavázak eladók, 50 és
30 méteres. Tel.: 0908 089
360.
• Vennék 210-es Babettát jó
állapotban, 130 euróig. Tel.:
0905 724 209.
• Eladó családi ház Pacsérokon. Tel.: 0907 980 963.
Új JS-Servis, Gútai sor 6,
Komárom. Televíziók, rádiók, videók, gramofonok,
DVD-k, Sat-vevők gyors
és szakszerű javítása.
Tel.: 0904 310 333. Hívható 8.00-20.00 óráig.

Otthonról
végezhető
munka, egyszerű, könnyű,
jó kereset. Szükséges számítógép, internet. Heti 3-4
óra független munkaidő.
Jelentkezi lehet a homejobog@gmail.com email címen.
• Predám 3-izbový byt Ul.
Rákócziho 3. posch (7) bez
ťarchy. Možno okamžite nasťahovať, 28.000 €. Tel.:
0918 361 821.
• Kiadó 1-szobás bútorozott
lakás az Ister áruháznál, február 20-tól. Tel.: 0907 594
351.
• Hízók eladók. Tel.: 0917
647 659.
• Csempézést, szigetelést,
kőművesmunkát vállalok.
Tel.: 0908 695 877.
• Eladó Tatramat automata
mosógép, teljes GO útán, ár
60 €. Tel.: 0905 847 531.
• Eladó Renault Clio, gy.év:
2002 Dci 1500 cm3, garázsolt, jó áll., KN. Tel.: 0908
442 691.

• Kešovka - készpénz kölcsön, csak Komárno. Tel.:
0948 710 719.
• Fajtiszta németjuhász kiskutyák eladók. Tel.: 0908 103
600.
• Eladó 6 hónapos szuka őzpincs. Tel.: 0908 790 768.
• Gondozást vállalok. Tel.:
0908 762 650, gyerekek részére is.
• Predám lúpané orechy 5
€/kg. Eladó pucolt dió 5 €/kg.
Tel.: 0908 952 777.
Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervizelése.
Servis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.
• Eladó 2 db kerekes kuka
kb 125 literes, 25 €/db. Tel.:
0905 847 531.
• Kiadó üres, de berendezhető, 2-szobás lakás a Vasútnál, KN. Tel.: 0918 497
016.
• Favágást, tűzifa összevágást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
• Angol oktatás közép- és felsőfokon. Tel.: 0949 691 045.
• Vásárolnék 2-szobás lakást Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését vállalom. Tel.: 0902 841 761.
• Takarítást vállalok mélytisztítással speciális géppel.
Tel.: 0918 682 919.
• Eladó biomag mágnesterápia, sok betegségre jó, ár
800 €. Tel.: 0907 450 298.
• Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel.: 0908 185
737.
• Avon – regisztráció, kedvezmény, ajándék termékek.
Tel.: 0917 417 727.
• Kútfúrást vállalok, ingyenes
tanácsadással, kiskertek.
Tel.: 098 089 360.
• Takarítónői állást keresek
Komáromban. Tel.: 0905 891
441.
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• Eladó jó minőségű dió, ára
6 €. Tel.: 0944 066 561.
• Eladó új Nokia Lumia, 610.
Ára 135 €. Tel.: 0948 501
466.
• Eladó 2-személyes ülőgarnitúra és 1 db heverő. Tel.:
0910 535 911.
• Eladó 2 db pehelypaplan.
Tel.: 0910 535 911.
• Keresek matematika pótórára tanárt-diákot, a.i 7. osztály. Tel.: 0948 536 571.
•Eladó családi ház Komáromban a Singellőben. Tel.:
0905 230 373.
• Korlátlan kereseti lehetőség mgyuri13@gmail.com.
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó gyermekkocsi bb
komfort, kerékpár, mosogatótál. Tel.: 0948 006 071.
• Vadonatúj Avia – akku., és
A-20/21 „gyors“ diferenciál.
Tel.: 0904 278 782.
• Kiadó 3-szobás lakás, saját
fűtés, erkély, 84 m2, részben
berendezett. Tel.: 0915 601
700.
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
• Veszek búzát, kukoricát, árpát, szénát. Tel.: 0908 089
360.
• 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.

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztőségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.

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

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné zľavy!

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

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

0905 489 059

Medzinárodná súťaž matematiky Pozrite sa, ktoré regióny sa
vyľudňujú a ktoré naopak
a fyziky I. Cornidesa
ymnázium Hansa Selyeho v Komárne každoročne usporiada Medzinárodnú súťaž matematiky a fyziky I. Cornidesa. Súťaž sa v tomto školskom roku
konala dňa 30. novembra 2012 v aule
gymnázia.

G

Rozdelená bola na 2 časti. Študenti mali
na vyriešenie príkladov 1,5 hodiny. V 1. časti
mali za úlohu vyriešiť 3 príklady z matematiky , v 2. časti 3 príklady z fyziky.
Celkovo sa zúčastnilo 80 študentov zo 7
rôznych škôl. Medzi nami sme mohli privítať
študentov z nasledovných škôl:
Szent István Gimnázium – Budapest
Eötvös J. Gimnázium – Tata
Bencés Gimnázium – Pannonhalma
Stredná priemyselná škola stavebná
– Hurbanovo
Cirkevné gymnázium s VJM – Levice
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
– Komárno
Stredná priemyselná škola - Komárno
Výsledky súťaže boli vyhlásené dňa 22. januára v aule gymnázia. Už tradične tento
deň prichádza vdova po Istvánovi Cornidesovi, aby odovzdala vecné ceny víťazom.

Zo zúčastnených škôl 1. miesto získalo
Szent István Gimnázium – Budapest
2. miesto získalo Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
3. miesto získalo Bencés Gimnázium –
Pannonhalma
IV. ročník
1. miesto László Mázik /IV.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno
3. miesto Park Choong Eun /IV.A/
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
– Komárno
4. miesto Balázs Földes /IV.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno
5. miesto László Ürge /IV.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno

bratislavských okresoch ľudia húfne
ubúdajú, kým vo viacerých východoslovenských pribúdajú. Vyplýva to z
porovnania údajov Štatistického úradu o
počte obyvateľov medzi rokmi 1996 a
2011.
Štatistiku z Bratislavy pochopiteľne skresľuje to, že v hlavnom meste žije množstvo
ľudí v podnájmoch a tak nie sú zachytení v
oﬁciálnych štatistikách. Naopak v štatistikách
sú tí, ktorí napĺňali trend takzvaných satelitných sídiel v blízkosti veľkých miest. Preto

V

je okres Senec, kam sa v nemalej miere sťahovali pôvodní Bratislavčania, druhý „najúspešnejší" v získavaní nových obyvateľov. Z
rovnakého dôvodu si polepšili aj Malacky a
Dunajská Streda a v prípade východu zase
Košice - okolie. Rozrástol sa aj oravský okres Námestovo a ešte viac východoslovenský Prešov či Kežmarok. Naopak výrazný
prepad zažili okresy s veľkým zastúpením
obyvateľov maďarskej národnosti - Levice,
Komárno -, ale aj Prievidza.
Zdroj: tvnoviny

II. ročník
4. miesto Bernadett Bese /II.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno
Komárno

– 5055

103 996

I. ročník
4. miesto Gergely Dudás /I.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno
5. miesto Tamás Varga /I.A/ Gymnázium
Hansa Selyeho s VJM – Komárno

350
euró

Jogosítvány már
6 hét alatt

V pondelok 11. 2. predpokladám v našom regióne nepríjemne veterno, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 5 do - 3 C
̊ , denná
teplota od + 2 do + 4 C
̊ . Čerstvý , miestami
až silný nárazový JV vietor do 15 - 20 m/s.
(od 54 – 72 km/h.)
V utorok 12. 2. predpokladám v našom regióne podobne ako v pondelok, veterno, polojasno a bez zrážok, k večeru a na noc pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota od - 3 do 1 C
̊ , denná teplota od + 2 do + 4 C
̊ . Mierny
až čerstvý JV vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 – 36
km/h.)
V stredu 13. 2. predpokladám v našom regióne slabé oteplenie, polojasno a bez zrážok.
Nočná teplota okolo 0 C
̊ , cez deň od + 4 do
+6 C
̊ . Čerstvý V vietor do 6 - 10 m/s. (od 22
– 36 km/h.)
Vo štvrtok 14. 2. predpokladám v našom regióne podobne ako v stredu, oblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 1 do + 1 C
̊ , cez
deň od + 4 do + 6 C
̊ . Slabý S vietor do 2 - 4
m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V piatok 15. 2. predpokladám v našom regióne citeľné ochladenie, veľkú oblačnosť až
zamračené s občasnými snehovými prehán-

PaedDr. Annamária Komárová
Gymnázium Hansa Selyeho

kami.
Množstvo
snehu do 2 cm.
Nočná teplota od
- 2 do 0 C
̊ , denná
teplota od 0 do + 2
C
̊ . Čerstvý SZ vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 –
36 km/h.)
V sobotu 16. 2. predpokladám v našom regióne podobne ako v piatok, oblačno s
miestnymi snehovými prehánkami. Nemerateľné množstvo snehu. Nočná teplota od - 3
do - 1 C
̊ , denná teplota od - 1 do + 1 C
̊ .
Čerstvý SZ vietor do 6 - 10 m/s. (od 22 – 36
km/h.)
V nedeľu 17. 2. predpokladám v našom regióne celkom príjemne, oblačno ale bez zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2 C
̊ , cez deň
od + 1 do + 3 C
̊ . Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.).
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam primerané počasie na toto ročné obdobie, ku koncu obdobia slabé ochladenie so zrážkami.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Z policajných hlásení
Dňa 28. 01. 2013 sa vodiči motorových vozidiel mohli
stretnúť na cestách so žiakmi základnej školy z Kolárova,
ktorí skontrolovali vodičom rýchlosť a dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky. Samozrejme táto aktivita
bola vykonaná v súčinnosti s dopravnými policajtami v
rámci preventívnych aktivít, kde sa nedisciplinovanosť
rieši prevažne dohovorom a disciplinovanosť sa odmeňuje.
Princípom tejto aktivity je vykonanie prednášky pre žiakov vybranej triedy, kde sú im policajtom vysvetlené základné povinnosti chodcov a cyklistov. Osobitnou kapitolou
prednášky je zdôraznenie potreby zvýšenia viditeľnosti
nemotorových účastníkov cestnej premávky počas zníženej viditeľnosti. V závere prednášky sú žiaci požiadaní o
vyhotovenie obrázkov a záložiek do kníh s dopravnou tematikou. V priebehu nasledujúcich dní do školy opäť zavítajú dopravní policajti a spolu s deťmi vykonajú v blízkosti
školy preventívnu akciu, kde sú vodičom rozdávané deťmi
vyrobené predmety. V rámci tejto akcie sa deti zoznámia
s technickými prostriedkami dopravnej polície, s praktickými ukážkami a riešením dopravných situácií v blízkosti
školy. Účasť a aktivity detí bude odmenená aj vecne a to
rozdaním reﬂexných prvkov pre študentov, ktoré si pre ne
polícia pripravila.
Tento preventívny projekt je realizovaný od roku 2010 a
touto cestou ponúkame základným školám v okrese Komárno možnosť zapojiť sa do spomínanej aktivity.

Takto sa darí súkromníkovi
na trati Bratislava - Komárno
rvý a zatiaľ jediný súkromný železničný prepravca
na Slovensku RegioJet tvrdí, že je na trati Bratislava
- Komárno podstatne úspešnejší než štátny podnik,
ktorý službu poskytoval predtým. Minimálne v počte
cestujúcich.
Vlaky RegioJet jazdia po juhozápadnom Slovensku od 4.
marca 2012. Do konca roka prepravili 1,25 milióna cestujúcich. Súkromná spoločnosť vyhlásila, že je to podstatne
viac, než boli výkony štátnych železníc. Tie vraj za celý rok
2011 prepravili okolo 760-tisíc ľudí. „RegioJet kompletne
nahradil štátneho dopravcu Železničnú spoločnosť Slovensko a denne ponúka až 50 spojov, v ktorých prináša
novú úroveň služieb v regionálnej železničnej doprave,"
pochválil sa manažér spoločnosti RegioJet Marek Bičan.
Vlaky RegioJet medzi Bratislavou a Komárnom za necelý
uplynulý rok podľa dopravcu najazdili dovedna 45,4 mil. kilometrov a vlaky štátneho prepravcu rok predtým okolo 22
mil. kilometrov.
RegioJet prevádzkuje aj IC vlaky na trati z Prahy cez Pardubice, Olomouc a Ostravu do Žiliny a vlani na nej prepravil
spolu 1,13 milióna cestujúcich. Firmu založila česká materská spoločnosť Student Agency, s.r.o. Brno.
Zdroj: tvnoviny
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Predpoveď počasia 11. 02. 2013 - 17. 02. 2013

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -
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AKTUÁLNE - INZERCIA

11. februára 2013.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KOMÁRNO
TANEČNÉ ŠTÚDIO SPANISH LINE KOMÁRNO
pozývajú deti, rodičov, starých rodičov na

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
16. februára 2013, sobota o 15,00 hod.
Program:
v Centre voľného času, Rozmarínová č. 2
• Promenáda masiek
• Skvelé tanečné vystúpenia
• Spoločná tanečná zábava s tanečníkmi tanečnej školy
Kont
• Zábavné súťaže
0908 40akt:
• Sladké odmeny pre všetky masky
1 896
• Oblečte si zaujímavé masky a doneste si dobrú náladu !

Šachový rébus
Biely na ťahu dá mat druhým ťahom.
8

UNIFIX

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

vörös Attila

Palatínova 1, Komárno

geodet - földmérő

VEľKý VýBER nepálskych

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

ručne tkaných kobercov laCNO!

zľavy
až do
%

20

PVC  mm , €/00 Sk/m
Plav. podlahy KAINDL  mm ,9 €/09 Sk/m

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARmA

Pokládka
kobercov,
PvC a
laminátových
parkiet
Služby:obšívanie
kobercov
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Viac o šachu na www.chess.sk

DELTA

AKTUÁLNE - INZERCIA

Riešenie:
1. Dxe6+ (Biela dáma berie pešiaka na e6, šachuje kráľa.) Vd7 (Jediná obrana proti šachu je
predstavenie veže na pole d7.)
2. Dxd7≠ (Biela dáma krytá vežou berie vežu na
d7 a dáva mat. Čierny kráľ nemože ustúpiť na
pole b8, ktoré napáda biely strelec.)

1

1

DELTA

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 1-ig tekinthető meg. A madáretetők világa február 28-ig tekinthető
meg.
Csemadok Galéria: Simon Anikó
dunaszerdahelyi
képzőművész
üvegfestményeit bemutató kiállítása
február végéig tekinthető meg.
VMK: Február 18-án, 18.00 órakor
„Az ember energetikai védelme, az

átkok negatív hatásai és tisztító meditáció“ - Dráﬁ Emese-Anabel. Belépődíj: 1,50 €. Február 25-én „Az
életünket befolyásoló új energetikai
hatások kiegyensúlyozása“ - Belépődíj: 2,00 €. Március 1-jén, 19.00
órakor Stanislav Štepka: Polooblačno/ Radošinské naivné divadlo.
Jegyelővétel: Tel.: 035/7713 550,
0905 892 579
Komáromi Ipari Szakközépiskola:
Március 19-én, 19.00 órakor Kaszás
Attila emlékműsor, az Ipari Iskola Diákotthonának rendezésében.
Szabadidőközpont, Rozmaring út
2.: A Szabadidőközpont Táncstúdió
és a Spanish line farsangi jelmez-

bálja. 2013. február 16-án, szombaton 15.00 órakor.
Program: Jelmezes felvonulás
Tánciskolások műsora
Táncmulatság a tánciskola növendékeivel. Érdekes versenyek. Apró
meglepetés jár a jelmezért. Jöjj közénk bátran, varázslatos hangulat
vár a jelmezbálban rád! Tel: 035/
7730 396
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: A Zene Az Kell
2013. február 13. (szerda) 19.00 –
Valentin-napi musicalműsor Miller
Zoltánnal és Mahó Andreával. Világhírű musical betétdalok, hazai és
nemzetközi nagysikerű slágerek, lazább hangvételű Rock& Roll.
Csokonai Művelődési Központ:
Bill a király. Február
16-án, 19.00 órától a
Deák Bill Blues
Band koncert, vendég a Paranoid zenekar. Jegyek válthatók elővételben az
Arany 17. Rendezvényközpontban.

Ajándékötletek és meglepetések Valentin napra
amarosan itt van a Valentin-nap. Egy nap, mikor a sok rohangálásban egy kicsit elcsendesedhetünk, megállhatunk és kedvesünkre, szerettünkre koncentrálhatunk. A mindennapi gondok elszürkíthetik a legnagyobb szerelmet is. Mi
is válogattunk a sok ötletből kettőt erre a különleges napra.

H

Kedvesség reggelire

Saját készítésű
táblacsoki
100 g étcsoki (de lehet tejvagy fehércsoki is).
A csokit összeolvasztjuk
5 dkg vajjal, majd kevergetés mellett hozzáadunk
1 dl tejszínt. Száraz serpenyőben megpirítjuk a magvakat (mandulát vagy mogyoró/kesudiót).
Egy peremes tálat kibélelünk alufóliával, ebbe eloszlatjuk a megolvasztott csokoládét, majd szépen
belerendezgetjük a magvakat és az aszalt gyümölcsöt vagy puffasztott rizst ízlés szerint.
Utána már csak annyi a teendőnk, hogy megvárjuk,
míg kihűl, és elfogyasztjuk.

Szerelem-lakat
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oRoSzláN
Ne legyen lelkiismeret-furdalásod,
ha megengedsz magadnak egy
kis lazítást. Neked is szükséged
van egy kis kikapcsolódásra.
Szűz
Vegyél mindent lazán! Ha ma az
érzelmeid vezérelnek, az rád
nézve majdnem hogy végzetes is
lehet!
MéRleg
Itt az ideje, hogy pontot tegyél egy
egészségtelen kapcsolat végére.
Ne ragaszkodj az emberekhez
annyira.
SKoRpIó
Úgy gondolod, hogy ha sokat dolgozol, akkor megszűnnek az
egészségügyi gondjaid. Ez a hozzáállás most működik is.

NyIlAS
Ha van valami rossz szokásod,
mint például a dohányzás, vagy a
túlzott evés, akkor most nagy elhatározásra fogsz jutni ezzel kapcsolatban.
BAK
Roppant nagystílű tudsz lenni, de
ez most nem igazán nyerő. Sokat
használsz önmagadnak, ha leszállsz a magas lóról.
VízöNtő
A változás a levegőben van, bár
ami történik, nem biztos, hogy a
javadra válik. Ne hagyd magad.
HAlAK
Nagyon intuitív vagy, s mindig kitalálod, hogy mi az, amire a szervezetednek szüksége van. Ez a képességed most még erősebb.

február 11 - február 17

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

HéTfő, február 11

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Család-barát 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin
12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20 Ízőrzők Magyaregregy 14.55 Van képünk hozzá 15.45 Boston Legal –
Jogi játszmák 16.30 Acu hercegnő 17.15 Jövő-időben 17.20 Híradó
17.30 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.05
Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve 21.10 Kékfény 22.05 Az ESTE
22.40 KorTárs 23.10 Aranymetszés
M2
6.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15
Sandokan 12.40 Mr. Bean 13.05 Mi micsoda 13.30 Enid Blyton 13.55
Szaladin 14.25 Amika 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Kristályküldetés 15.50 Szaladin 16.15 Mi micsoda 16.40 Sandokan 17.10 Séta
az állatkertben 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 22.25 Millió dolláros bébi.
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Székely kapu 9.05
Közbeszéd 9.30 Élő egyház10.00 Isten kezében 10.30 Isten kezében.
A házasság szentsége 10.55 Duna anzix 11.20 A 78-as körzet. Magy.
tévésor. 12.05 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Parlamenti közvetítés 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 William és Kate – Az álomesküvő 21.50 Álomkövetők 22.25
Kultikon 22.40 Sportaréna 23.10 Koncertek az A38 Hajón. Fókatelep
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 55.
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30
Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóbanrosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles 23.30 A médium
7.35 Híradó reggel 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Fókusz 13.35 Gálvölgyi-show 14.40 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.25 Riválisok17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
Csont nélkül 22.30 A főnök 23.35 A hatalom hálójában
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
– Oman 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák. Mr. Davenheim eltűnése 18.00 Dallas 19.00 Napi sztori 19.05 Foyle háborúja 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei, 58. 22.00 NCIS
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Tucatjával olcsóbb 2. 17.15 Üldözési mánia. Am. vígjáték 19.25 Columbo. Képek keret nélkül. Am.
krimi 21.00 Rambo 3. 23.00 Az exkommandós
VIASAT
6.05 Gyilkos sorok 8.05 Monk 9.00 Lucky Luke: Dalton Mama. 10.10
Lucky Luke: Április bolondja 11.15 A dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45
Jóbarátok 13.15 Szívek szállodája 14.10 A cég hangja Zenés showműsor 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25
Tudom, mit tettél tavaly nyáron 23.20 CSI: Miami helyszínelők

Valentin-nap éppen az a nap,
amikor Nektek is lehet egy szerelem-lakatotok, mely jelképezi a szerelmeteket. Igazán egyedivé tehetitek, ha a neveitek is bele vannak
gravíroztatva. Aztán irány a lakatgyűjtő-hely, és együtt zárjátok le,
pl. a Fogadalmak Kútjánál a Tiszti
Pavilonban!

KoS
Nem érsz el egy bizonyos dolgot,
amiben régóta reménykedtél. De
nem szabad feladnod!
BIKA
Ki sem látszol a munkából. A magánéletedre is időt kell szánnod.
Igyekezz megőrizni a kettő közti
egyensúlyt!
RáK
Egy önző, arrogáns személy idegesít. Ne ereszkedj le az ő szintjére! Hagyd ﬁgyelmen kívül, amit
mond és tesz!
IKReK
Egy rég nem látott ismerősöd hívhat fel, mellyel bearanyozza a hetedet. Ám ne engedd, hogy a kapcsolatotok ismét komoly alapokra
helyeződjön!

TVműsor

STV :1
7.35 Hírek 8.20 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Konyhatitkaim 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 Lilly Schönauer: A szerelem napja 21.40 A hegyi doktor 22.25 Topsztár. Karel
Svoboda 23.15 Árulkodó nyomok

STV :2
9.00 Védett terület 10.20 Szemtől szemben 10.50 Fókusz 11.25 Rudolf Chmel köztesmegállói 11.45 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.10
Példás eset 14.05 Művészet 2013 14.30 Família. Magazin 15.00 Sportvisszhang 15.35 BL-magazin 16.05 Német nemzetiségi magazin 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Természetfilm 18.30 Esti mese
18.40 A szlovákiai elit galériája. Kornel Földvári 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Gigászi építmények 20.50 Lakótelepi történetek 21.30 Hírek 21.55 Sporthírek 22.00 Euromozi. 4 perc
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.25 Forr a bor 9.25 Rex felügyelő 10.20 Pánik a fedélzeten Am. akciófilm 12.00 Golyóálló szerzetes 13.50 Döglött akták
14.45 Monk 15.35 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Feleségcsere 21.30 Még egy esély az életre 22.25 Ketten a
csőd szélén 23.00 Hírek 23.25 Doktor House
JOJ
6.25 Hírek 7.45 Bírósági akták 9.50 A felszín alatt 12.00 Híradó 13.00
ÖsszeEsküvők 14.00 Kismalac az öcsikém 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, 20.15 Időjárás 20.30 Panelházi történetek 21.30 Bučekék – Nap, széna, falu
23.15 Expertek

kEDD, február 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – álmok útján 9.50 Rex felügyelő 10.40
Csald-barát 12.01 Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm
13.25 Kékfény 14.20 Fejjel a fajnak 14.30 Ízőrzők. Ecseny 15.00 Nevetni kell, ennyi az egész 15.55 Boston Legal – Jogi játszmák 16.40
Acu hercegnő 17.25 Híradó 17.30 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex
felügyelő 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Egyszer volt,
hol nem volt. 21.00 Camelot 21.55 Az ESTE 22.30 Luther
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Sandokan
12.40 Mr. Bean 13.05 Mi micsoda 13.35 Enid Blyton 14.00 A Nyereg
Klub 14.25 Szaladin 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Szaladin
15.50 Lizzie McGuire 16.15 Mi micsoda16.40 Sandokan 17.05 Egérúti
kalandok 17.30 Vipo, a repülő kutya kalandjai 17.55 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Beugró 21.55 Hallgass a szívedre! 23.30 Kortárs
DUNA
6.35 Roma magazin 7.05 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Angyali érintés
8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Parlamenti közvetítés 16.00 A Duna –
Utazás ínyenceknek. 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Mire megvénülünk 20.50 Hírek 20.55 Dunasport 21.05 Hamlet 23.15 Kultikon

Hollywoodi őrjárat • 21.30 • tv 2
Joe Gavilan és K.C. Calden a kezelhetetlen zsaruk közé tartozik. Nem lételemük a nyomozás, ám egy éjszaka
mészárlás történik, az ügyet pedig
Joe és társa kapja meg.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a texasi kopó
16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív 18.30 Tények
19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00 Jóban-rosszban
2080. 21.30 Hollywoodi őrjárat 23.50 Hősök
7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában, 120. 18.30 RTL híradó
19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25
A mentalista 22.25 A Grace Klinika 23.30 XXI. század
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
– Srilanka. 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirot-novellák. Kétszeres bűn 18.00 Dallas. 19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS 23.00 Párizsi helyszínelők
13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Wasabi – Mar mint a mustár 17.20
Largo Winch – Az örökös. 19.25 Columbo. Türelmetlen hölgy 21.00
Az ördög jobb és bal keze 23.20 Hegylakó
VIASAT
12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok 13.15 Szívek szálodája 14.10
Éden Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.05 CSI: Miami
helyszínelők 18.00 Éden Hotel19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Kettős ügynök 22.20 Terepen
23.10 CSI: Miami helyszínelők
STV :1
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 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek 16.25
Viharos szerelem17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Senki sem tökéletes 21.10 Fő, hogy szeretjük egymást 21.40 Doktor House 22.25
Esküdt ellenségek: Különleges egység 23.05 Árulkodó nyomok

STV :2
12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.20 Az első bűn megbocsátva
14.15 Gigantikus építmények 15.15 Andrej Kmeť 15.40 Egyházi magazin 16.05 Orosz nemzetiségi magazin 16.30 Vadászmagazin 16.55
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese
18.35 Japán mozaik 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 A természet ellen elkövetett bűntettek 20.55 A tudomány spektruma
21.30 Hírek 22.05 Művészet 2013 22.30 Szórakoztató show-műsor
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.40 Még egy esély az életre 10.35
Elrabolt élet12.25 Rex felügyelő13.25 Döglött akták 14.15 Monk 15.10
Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Forr a bor.
19.00 Híradó 20.20 A Sekera család S 21.30 Forró vér 22.45 Éjszakai
híradó 23.10 Doktor House
JOJ
6.30 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új
házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők Talkshow 14.00 Dögölj meg,
John Tucker. 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 1

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 14.15 Öveges 33 14.30 Ízőrzők.
Bálványos 15.05 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán!
16.00 Boston Legal – Jogi játszmák 16.45 Acu hercegnő 17.30 Jövőidőben 17.35 Híradó 17.45 Szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő
19.30 Híradó este 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
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean
12.50 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Szaladin 14.40 H2O 15.05 Szaladin 15.35 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda 16.25 Sandokan16.50 Jómadarak 16.55 Egérúti kalandok
17.20 Vipo, a repülő kutya kalandjai 17.45 Kérem a következőt I.
18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35
Melissa és Joey 21.00 Kézjegy. Cserhalmi György portréja 22.05 Pódium 22.45 Lépteid nyomán
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30
Törzsasztal 10.30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből
11.00 Mire megvénülünk 12.10 Helló, Doki! 13.00 Kívánságkosár
15.00 Barabás Miklós 15.30 Vidékességek 16.00 A Duna - Utazás
ínyenceknek 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Eszmélet – Epizódok
József Attila életéből20.45 Hírek, sport 21.00 Esküvői keringő
Német tévéfilm 22.30 Kultikon 22.50 Élet a Marson
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal, 30/1. 12.00 Titkok hálójában,
57. 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Szerelmes Anna 15.30 Walker, a
texasi kopó 16.30 Doktor House 17.25 Update konyha 17.30 Aktív
18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.25 Bűnök és szerelmek 21.00
Jóban-rosszban 21.30 Sherlock és Watson 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Áldott jó nyomozó
7.35 Híradó 8.05 Reflektor 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele 10.00
Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös szerelem
16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.05
Éjjel-nappal Budapest20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán, 6. 22.30 Házon kívül 23.05 Góóól! Am.–ang. film
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó
– Vancouver 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Poirotnovellák 18.00
Dallas 19.05 Foyle háborúja 21.00 NCIS 22.00 A hidegsebész I., 6.
23.00 Dolmen – Rejtelmek szigete, 6.
13.30 Kisvárosi gyilkosságok15.30 Taxi 2. Fr. vígjáték 17.15 Zsaru
vagy csirkefogó. Fr. vígjáték 19.25 Columbo: Rövid szivar. Am. krimi
21.00 Sebhelyek. Am. akciófilm 23.00 Az exkommandós 2.
VIASAT
8.25 Monk 9.20 Óriási nyomozó: Egy különös biztosítás 11.15 A
dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok13.15 Szívek szállodája 14.10 Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők
18.00 Éden Hotel 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Sherlock 23.20 CSI: Miami helyszínelők
STV :1
7.30 Híradó 8.10 Időjárás 8.20 Galileo 8.55 Párharc 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.10 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 Real Madrid–Manchester Unidet Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.45 Bajnokok Ligája –
összefoglaló 23.30 Árulkodó nyomok

STV :2
10.35 Ruszin nemzetiségi magazin 11.00 Fókusz 11.35 Hogyan működik 12.00 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.05 Visszatérés 13.35
Gyógyászat14.05 Megfordított piramis 14.40 Tempó 14.55 Magyar
magazin 15.25 Fókusz 16.00 Hamvazószerdai szentmise 17.15 Biatlon-vb, női egyéni. Élő 19.35 Tesztmagazin 19.45 Híradó 20.00 A
Szlovák Televízió történetéből 21.00 A rádió világnapja 21.30 Hírek
22.00 Orgona Csehszlov. film 23.35 Rendőrségi magazin
MARKÍZA
8.40 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.40 A medve karmaiban 12.25 Rex
felügyelő 13.20 Döglött akták 14.15 Monk 15.05 Alf 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 győzelme 23.00 Hírek 23.25 Dallas
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont 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 23.30 A bűntett

CSüTörTök, február 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján, 108. 9.50 Rex felügyelő
10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 A Kennedy család
14.10 Öveges 33 14.25 Ízőrzők 14.55 Beugró 15.50 Bostonilegal –
Jogi játszmák .16.35 Acu hercegnő 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó
este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 Munkaügyek
– IrReality Show 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó
M2
6.30 Rajzfilmsorozatok 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean 12.50 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Szaladin14.40 H2O
15.05 Szaladin 15.30 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda 16.25 Sandokan 16.50 Séta az állatkertben 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Vipo, a repülő kutya 17.45 Kérem a következőt 18.00 Rudi, malac a családban
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták
21.00 Dögkeselyű. Magy. bűnügyi film 22.55 Caterina és a lányok
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30 Krisztus
vándorai 10.10 Kerekek és lépések. A délkeleti végeken 11.00 Eszmélet – Epizódok József Attila életéből 12.10 Helló, Doki! 13.00 Kívánságkosár 15.00 Zsigmond (1387-1437) (Luxemburgi) 15.20 Mikor
sötétedni kezd… 15.50 Szerelmes földrajz 16.30 Térkép 17.05
MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben 20.50 Hírek, sport 21.05 Indul a bakterház

PéNTEk, február 1

M1
5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelő10.35
Család-barát 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Roma kultúra 12.55
Esély 13.25 Gasztroangyal 14.20 Fejjel a fajnak, 14. 14.25 Ízőrzők
15.00 Banán, pumpa, kurbli 15.55 Boston Legal – Jogi játszmák16.45
Acu hercegnő 17.30 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek
lángjai 18.35 Rex felügyelő 19.30 Híradó 20.00 Sport20.05 Időjárás
20.15 Igazából szerelem Ang. film 22.30 Az ESTE 23.00 Négy pasi
meg egy seprű. Kanad. vígjáték

Igazából szerelem • 20.15 •M 1
Richard Curtis romantikus komédiája
számos szerelmi történetet fűz öszsze egyetlen ﬁlmmé, páratlan szereposztással. Szenteste romantikus,
fergeteges és keserédes következményekkel.

Zoe (Jennifer Lopez) gyereket szeretne és mivel úgy érzi, a nagy ő
sosem fog eljönni, mesterséges
megtermékenyítésre jelentkezik. A
beavatkozás napján találkozik Stannel, aki tökéletesen illik hozzá.
22.10 Kultikon 22.30 Az aranyműves boltja

M2
6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Sandokan 12.25 Mr. Bean
12.50 Mi micsoda 13.20 Enid Blyton 13.45 A Nyereg Klub 14.10 Szaladin 14.40 H2O 15.05 Szaladin 15.35 Lizzie McGuire 15.55 Mi micsoda
16.25 Sandokan 16.55 Egérúti kalandok 17.20 Caillou 17.45 Kérem a
következőt 18.00 Rudi, malac a családban 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Családom és egyéb emberfajták 21.00 Szeret-e még? Öszszeállítás Eisemann Mihály dalaiból 21.55 Igazából szerelem Ang. film
DUNA
7.35 Angyali érintés 8.30 Híradó 8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbeszéd 9.35 Anyaszemmel a kamera mögött 9.50 Tálentum 10.30
Balatoni utazás 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.10 Helló, Doki!,
13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ metrói San Francisco 15.50 Zodiákus. Kos 16.30 Térkép 17.05 MacGyver 18.00 Híradó, sport 18.35
Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Csillagjegyek 20.45 Hírek,
sport 21.00 Egy tiszta nő 21.50 Kultikon 22.10 Wallander 23.40 Koncertek az A38 Hajón. Beat Dis

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában, 58. 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, 29. 21.00 Jóbanrosszban 21.30 Ilyen a formám Am. vígjáték 23.40 Grimm

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 TeleShop
10.30 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
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 I.Q. – A szerelem relatív 23.25 Kettős ügynök

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Refl ektor reggel 8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
ASZTRO-show 12.50 Reflektor reggel 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz15.20 Bűnös szerelem 16.25 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában, 122. 18.30 RTL híradó 19.05 Éjjel-nappal
Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Die Hard 3. – Az
élet mindig drága Am. akciófilm
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó 14.55 Hetedik mennyország,
71-72. 17.00 Poirot-novellák 18.00 Dallas 19.00 Különleges Valentinnap 20.55 Stuttgart–Genk labdarúgó Európa Liga 23.00 Jakupcsek
…mert érdekel 23.30 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló

7.35 Híradó 8.05 Reflektor reggel 8.15 Reggeli 8.55 Remington Steele10.00 Top Shop 11.40 ASZTRO-show 12.50 Refl ektor 13.05 Autómánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bűnös
szerelem 16.25 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.05 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Fókusz 20.50 Barátok közt
21.25 A zöld íjász 22.25 Gyilkos elmék 23.25 Az egység
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó – Botswana 14.55 Hetedik
mennyország, 73-74. 17.00 Poirotnovellák 18.00 Dallas, 160. 19.05
Foyle háborúja 21.00 Született feleségek 22.00 Született feleségek
23.00 Hotel Babylon, 1. 0.00 Katonafeleségek

Ilyen a formám • 21.30 • tV 2

13.30 Kisvárosi gyilkosságok 15.30 Rejtőzködők 17.10 X–akták: A film.
Kanad.–am. thriller 19.25 Columbo: Gyilkosság tervrajz alapján 21.00
Rendőrakadémia 23.00 Philadelphiai zsaru
VIASAT
6.35 Gyilkos sorok 8.30 Monk 9.25 Harlequin: Ébredés 11.15 A dadus
12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok 13.15 Szívek szállodája 14.10
Éden Hotel 15.10 Shark 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 Éden Hotel
19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 CSI: Miami helyszínelők 22.20 Terepen 23.10 Kettős ügynök
STV :1
8.55 Párbaj 9.30 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 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 VI. Ném.
sor., 61. 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Lázadók országa – Új világ 22.00 Borgiák 22.50 Árulkodó nyomok

STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.25 Óvodások műsora 8.55 Magyar magazin 9.20 Fókusz 10.00 Alpesi sí-vb, női óriás-műlesiklás, 1. futam
12.15 Élő körkép 12.50 Rendőrségi magazin 13.30 Alpesi sí-vb, női
óriás-műlesiklás, 2. futam 15.35 Idősebbek klubja 16.05 Romamagazin 16.25 Mesterségek 16.40 Fókusz 17.15 Biatlon-vb, férfi egyéni.
Élő adás 18.55 Nápoly–Plzeň labdarúgó Euroliga mérkőzés, élő 21.00
Egy nap – Bálintnap 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Forr a bor 9.35 Feleségcsere 10.35 Segítség,
elraboltam magam! 12.25 Rex felügyelő 13.25 Döglött akták 14.15
Monk 15.10 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.55
Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A világ
legszigorúbb szülői 21.30 Forró vér 22.40 Híradó 23.05 Doktor House
JOJ
6.30 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az
új házunk 12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták
15.00 Dr. Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Időjárás20.30 Panelházi
történetek 21.30 A felszín alatt 22.45 A bűntény 23.45 Dr. Csont

13.30 Kisvárosi gyilkosságok. Ang. krimi 15.25 Rendőrakadémia. 17.20
Mobil. Am. thriller 19.05 Columbo: Fekete etűd 21.00 John Rambo
22.40 Az exkommandós 3.
VIASAT
6.35 Gyilkos sorok 8.30 Monk 9.25 Harlequin: Kockázatos játszma
Kanad. filmdráma 11.15 A dadus 12.15 Christine kalandjai 12.45 Jóbarátok 13.15 Szívek szállodája 14.10 Éden Hotel 15.10 Shark – Törvényszéki ragadozó 17.05 CSI: Miami helyszínelők 18.00 A cég hangja,
2. 19.00 Szívek szállodája 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 Ha eljön Joe Black
STV :1
8.20 Galileo 8.55 Párbaj 9.25 Családi vetélkedő 10.10 Árulkodó nyomok 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40
Gasztromóniai kalauz 14.15 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05
Quinn doktornő I16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Viharos szerelem 17.15
Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Poplegendák 22.10 Egy zsaru bőréért 23.55 Árulkodó nyomok
STV :2
7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.25 Urali mesék 8.55 Romamagazin 9.20
Fókusz 10.00 Alpesi sí-vb, férfi óriás-műlesiklás – 1. futam, élő 12.15
Élő körkép 12.55 Kulturális körkép 13.00 Anya tudja a legjobban
13.30 Alpesi sí-vb, férfi óriás-műlesiklás – 2. futam, élő 15.40 Labdarúgó Európaliga – összefoglaló 16.05 Szemtől szemben 16.40 Fókusz 17.15 Biatlon-vb, női váltó, élő 18.50 Mese 19.00 Híradó 19.40
Hírek magyar nyelven 20.00 Kontinenseken át Európa. Dok.film 20.50
Família 21.20 Sztárral szemben 23.10 Sporthíradó
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Forr a bor 9.40 Forró vér 10.35 Alf 10.40 Boszszúra esküdve 12.30 Rex felügyelő 13.25 Döglött akták14.15 Monk –
Flúgos nyomozó 15.10 Alf 16.05 Doktor House 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.55 Forr a bor 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Égszakadás 22.25 A fenevad gyomrában
JOJ
7.45 Bírósági akták 9.50 Panelházi történetek 11.00 Az új házunk
12.00 Híradó 13.00 ÖsszeEsküvők 14.00 Bírósági akták 15.00 Dr.
Csont 16.00 Szójáték 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.30 Panelházi történetek. Tévésor. 21.30 Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény

SzOmbaT, február 1

M1
6:30 Család-barát Hétvége 9:00 A mi erdőnk 9:30 Pecatúra 10:00
Noé barátai 10:30 Aranymetszés 11:30 Nemzeti Nagyvizit 12:00
Hírek 12:05 Summa 12:35 Történetek a nagyvilágból 13:05 Ispotály:
Telkibánya kincse (magyar dokumentumf., 2005) 13:40 Bohóc a
falon 15:00 Az utolsó előtti út 15:25 Az utolsó előtti út 15:50 A
Csendes-óceán 16:45 Doc Martin 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó 20:00 Sport 20:05 Időjárás 20:15 A Dal
Eurovízió 2013 - hazai elődöntő 22:15 Emlékezz rám
M2
7:50 Mesesorozatok 11:10 Geronimo Stilton 11:35 Kaja-kalandok 12:00
Grimm meséiből: A kékfényű lámpás 13:00 H2O: Egy vízcsepp elég
15:15 Táncakadémia 15:40 Csajok a zŰrből 16:10 Veszélyeztetett állatok 16:35 Geronimo Stilton 17:00 Üzenet a jövőből 17:25 Süsü, a sárkány kalandjai 18:00 Rudi, malac a családban 18:30 Gyerek Híradó 18:35
Mese Bolt 18:45 Vackor az első bében 18:50 Tappancs család 19:15 Nils
Holgersson 19:40 Postás Pat 20:00 Híradó 20:29 Sporthírek 20:34 Időjárás 20:35 Sport 2012 22:00 Ki Mit Tud? 1977 23:10 Indul a bakterház

William és Kate... • 21.10 • DUNA tV
Mark Rosman ﬁlmje azt meséli el,
hogy a brit trónörökös és a polgári
családból származó lány közötti
barátságból hogyan bontakozott ki
a szerelem, és miként kápráztatták el a világot eljegyzésükkel.

DUNA
7:05 Századfordító magyarok 8:00 Élő egyház 8:25 Isten kezében
8:55 Kerekek és lépések 9:40 Zodiákus 10:20 Ami igaz, az igaz 10:30
Székely kapu 11:05 Együtt a család12:00 Híradó 12:10 Álmomban rétisas szállt a kertünkbe... 12:40 Pizsamajáték 14:20 Táncvarázs 15:10
Hagyaték 15:40 Önök kérték! 16:40 Pista tekintetes úr 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Mága Zoltán - Budapesti újévi
koncert 19:30 Hogy volt!? - Cserhalmi György 20:25 Futótűz 21:10
William és Kate 22:40 Dunasport 22:55 Napok, évek, századok
6:00 Egzotikus Ázsia 6:25 Tv2 matiné 10:25 Astro-Világ 11:30 Babavilág 12:00 Herkules 13:00 Psych - Dilis detektívek 14:00 Autóguru
14:30 Monk 15:30 Célkeresztben 16:30 Kettős ügynök 17:30 Irigy
Hónaljmirigy Show 18:30 Tények 19:00 Aktív Extra 19:35 Pókember
2. 22:00 Bad Boys 2.
7:00 Kölyökklub 10:00 Trendmánia 10:35 112 - Életmentők 11:05 112
- Életmentők 11:30 XXI. század 12:00 Házon kívül 12:30 Autómánia 13:05 Míg a halál el nem választ 13:30 Az utazó 14:30 A zöld íjász
15:30 Cobra 11 16:35 Hajszál híján hősök 18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 19:30 Holnapután 21:55 Féktelenül
STORY TV
10:30 Dallas 12:30 Autogram 13:00 Jim szerint a világ 14:30 Fapados
történetek 15:00 Álomhajó 17:00 Miss Fisher rejtélyes esetei 18:00
Én és a hercegem 20:00 Miss Marple: A Sittaford-rejtély 22:00 Cselszövés a négyzeten 23:45 Jim szerint a világ
9:25 Don Quijote szamarancsa 11:05 Bokszból jeles 12:55 Heves
jeges 14:35 Hármasban szép az élet 16:35 Híd Terabithia földjére
18:25 Harry Potter és az azkabani fogoly 21:00 Támad a Mars! 23:05
John Rambo (2008)
VIASAT
8:55 Christine kalandjai 9:25 Divatdiktátorok modelljei 9:55 Divatdiktátorok modelljei 10:20 Amerikai mesterszakács 11:25 Örjítő
szenvedélyek 11:55 Örjítő szenvedélyek 12:30 Szívek szállodája 13:30
Harlequin: Áruló szépség 15:15 A pálya csúcsán 18:00 Sztárkoktél
18:30 Ha eljön Joe Black 21:55 Bovaryné angol filmdráma, 1. rész
STV :1
6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 7.55 Fidlibum meséi 8.20 Mediterrán mesék 9.00 Táncakadémia 10.00 Poplegendák 12.00 Senki
sem tökéletes 13.05 Autószalon 14.00 Lázadók országa – Új világ.
8/3. 15.45 Ragály és szerelem 17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00
Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Emberrablás. Újzélandi thriller 22.40 Sporthírek 22.50 Csodák pedig vannak
STV :2
9.50 Tesztmagazin 10.00 Alpesi sí-vb, női szlalom – 1. futam 12.00 Tizenkettő után öt perccel 13.00 Halláskárosultak tévéklubja 13.30 Alpesi
sí-vb, női szlalom – 2. futam, élő 15.15 Biatlon-vb, női váltó, élő 17.00
Idősebbek klubja 17.35 A tavasz tizenhét pillanata 18.30 Mese 18.40
Kassa – Európa kulturális fővárosa 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi
hírek 20.00 Apokalipszis – A második világháború, 2. 20.50 Őrangyalok
21.20 Filmklub. A 666-os szoba 22.05 Csehszlovák filmhét 22.15 Michael Jackson ahogy még nem ismerjük
MARKÍZA
7.20 Kung Fu Panda 7.45 Madagaszkár pingvinei 8.10 Hamm Burger.
Am. filmvígjáték 9.55 Jim szerint a világ 10.45 Tommy Boy 12.40
Cseh–szlovák szupersztár – kezdünk 14.50 Harry Potter és a Bölcsek
köve 17.45 A Sekera család 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Az utazó 22.30 A Tégla
JOJ
5.50 Rajzfilmsorozatok 9.00 Kaland a táborban 11.00 A világ legszigorúbb szülői. 12.00 ÁlomÉpítők 13.00 A Geissens család 14.00 Fedőneve: Jane Doe – Míg a halál el nem választ 15.50 Nora Roberts:
Gyilkos ártatlanság. Am. film 18.00 Hivatásosok 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 A legjobb szlovák torták. 22.00 Amerikai pite 3.
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vaSárNaP, február 1
M1
6:30 Család-barát Hétvége 9:00 Katolikus krónika 9:40 Tanúságtevők 9:50 Útmutató 10:15 Fordulópont - Prekopa Vilmos 10:30 Református magazin 10:55 Evangélikus ifjúsági
műsor 11:05 Útmutató 11:30 Az utódok reménysége 12:00
Hírek 12:05 Világ+Kép 12:35 A Csendes-óceán 13:30 Telesport - Sport 7 14:05 KorTárs 14:35 A leggyorsabb Indian
16:45 Phineas és Ferb 18:05 Elcserélt lányok 18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás-jelentés
20:15 The Artist - A némafilmes 22:00 A Faun labirintusa
23:55 MüpArt classic

A Faun labirintusa • 22.00 • M1
Spanyolország, 1944. A polgárháború véget ért, de a hegyekben még harcolnak a gerillák. Carmen kislányával, Oféliával új férjéhez, a kegyetlen
kapitányhoz költözik, aki
Franco seregében szolgál. Ofélia a ház mögött
felfedezett rejtélyes labirintusba menekül.
M2
6:00 Állatkert a hátizsákban 6:25 Mesesorozatok 11:35 Geronimo Stilton 12:00 Kaja-kalandok 12:25 Szaladin 12:50
Táncakadémia 13:15 Csajok a zŰrből 13:40 Enid Blyton 14:10
Enid Blyton 14:35 Enid Blyton 15:05 Enid Blyton 15:30 Enid
Blyton 16:00 Ókori kalandok 16:30 Szaladin 16:55 Geronimo
Stilton 17:20 Állatkerti óvoda 18:00 Rudi, malac a családban
18:30 Gyerek Híradó 18:35 Mese Bolt 18:45 Vackor az első
bében 18:50 Tappancs család 19:40 Postás Pat 20:00 Híradó
este 20:29 Sporthírek 20:35 Doc Martin 21:25 Szeretettel
Hollywoodból 21:55 Itt járt Mátyás király... 23:00 A leggyorsabb Indian
DUNA
6:30 Szentföldi szent helyek üzenete 6:50 A mesék háza 7:15
Életem Afrika 7:45 Világ-nézet 8:40 Isten kezében 9:10 Hagyaték 9:35 Felelet az életnek 10:05 Száműzött magyar irodalom 10:35 Határtalanul magyar 11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 12:00 Híradó 12:10 Vers 12:20 Ízőrzők 12:55
VII. Olivér 14:35 Talpalatnyi zöld 15:05 Hazajáró 15:40 Mága
Zoltán - Budapesti újévi koncert 16:35 Maga lesz a férjem
18:00 Híradó18:25 Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Heti Hírmondó 19:05 Önök kérték! 20:00 Özvegy és leánya 20:50
Mephisto 23:15 Dunasport 23:30 Klubszoba
6:25 Tv2 matiné 10:00 Astro-Világ 11:05 EgészségMánia
11:35 Stahl konyhája12:05 Több mint TestŐr 12:35 13-as raktár 13:25 Zsaruvér 14:15 Hawaii Five 15:10 Lángoló Chicago

Csak a testeden át! • 20.05 • tV2
Henry (Paul Rudd) menyaszszonyát az esküvőjük napján
halálos baleset éri. A férﬁ bánatában szakemberhez fordul,
ám pszichológusa nem a tudomány, hanem a szerelem
segítségével hoz gyógyírt fájdalmára.

16:10 Pókember 2. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:05 Csak a
testeden át! 21:45 A Sakál Közben: Kenósorsolás

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi Téged!“
Február 8-án ünnepelte 1. születésnapját

7:00 Kölyökklub 10:05 EgészségKalauz 10:40 Teleshop 11:35
Gasztrotúra 12:00 A Muzsika 12:40 Havazin 13:15 Tuti gimi
14:15 Összekutyulva 16:20 Ízlések és pofonok 18:30 Híradó
19:00 Cobra 11 20:00 Taxi 4. 21:50 Államérdek 0:15 Portré
STORY TV
7:10 Gyilkos sorok 8:00 Maigret 9:00 Televíziós vásárlási műsorablak 10:30 Dallas 13:30 Jim szerint a világ 14:00 Jim szerint a világ 14:30 Fapados történetek 15:00 Álomhajó 17:00
A Vatikán ügynöke 18:00 Columbo legveszélyesebb éjszakája 20:00 Downton Abbey 21:30 Gorillák a ködben 23:45
Cselszövés a négyzeten
9:30 Laputa - Az égi palota 11:55 Harry Potter és az azkabani
fogoly (angol-am. kalandf., 2004) 14:30 Támad a Mars! 16:35
Mi kell a nőnek? (am. rom. vígj., 2000) 19:00 Bérgyilkos a
szomszédom 21:00 A Pusztító 23:15 Szökésben (am.-japán
akcióf., 1994)
VIASAT
8:30 A nagy házalakítás 9:25 A nagy házalakítás 11:10 Sztárkoktél 11:40 A pálya csúcsán 14:15 Aranyoskám am. vígj.
16:35 Sztár születik (am. rom. dráma, 2004) 18:35 Nyered,
ha mered (kvíz-show) 20:00 CSI: A helyszínelők 21:00 CSI:
New York-i helyszínelők 22:00 Osztály, vigyázz! 23:4 Las
Vegas
STV :1
7.00 Rajzfilmek gyerekeknek 8.35 Betyárfarsangok 3/3.
9.05 Darazsak a kaptárban 7/3. 9.35 Horgászmagazin 10.00
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 7–8. 15.10 Filmmúzeum. Ha volna puskám. Szlov. film 16.45 Postaláda 17.45
Fő, hogy szeretjük egymást 15/6. 18.15 Konyhatitkaim 19.00
Hírek, sporthírek, időjárás 20.10 Tükreim. Ol. éretrajzi film,
2/1–2. Fsz.: Sophia Loren 23.50 Sporthíradó6.35 Apokalipszis – A második világháború, 2. Dok.sor.
STV :2
7.30 A hegyekben 8.00 Élő körkép 8.25 Kapura 9.05 Farmergazdaságok 9.25 Tesztmagazin 10.00 Evangélikus istentisztelet 11.30 Família 12.00 Biatlon-vb, női tömegrajt 12.55
Egyházi magazin 13.20 A szó 13.30 Alpesi sí-vb, férfi szlalom
– 2. futam, élő 15.00 Bialon-vb, férfi tömegrajt 16.15 Trezor
16.45 Őrangyalok 17.10 Száguldás a szunynyadó óriáson 18.30
Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 Dokumentumfilmklub. Irán – harc a kőoaljért 21.30 Lefújva 21.55
Színházi meghívó Paľo Roček halála 23.15 Kulturális körkép
MARKÍZA
7.30 Kung Fu Panda 7.55 Madagaszkár pingvinei. A8.20 Don
Quijote szamarancsa. Sp.–ol. anim. film 9.50 Jim szerint a
világ 10.40 A szívem érted RAPes 13.00 Testre szabva 13.50
Trauma 14.45 A bájkeverő. Am.– ném. filmvígjáték 16.35
Mogadishu Ném. thriller 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás 20.20 Szupersztár 22.00 Step Up. Am. film
JOJ
7.20 A Geissens család 8.30 Szédítően szőke 10.30 Fantasztikus torták, 12. 11.30 Hol volt, hol nem volt. 12.30 A hidegsebész 13.20 Megölni Hitlert Am. dok.film 14.30 Anna és a
király Am. film 17.25 Bučekék – Nap, széna, falu, 8/5. 19.00
Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, 20.30 22 lövés. Fr. akcióthriller 23.05 A halál nyomában Ang.–ném.–fr. akciófilm

Horváth Katica
Nagyigmándon.
Sok boldog szülinapot kíván:
anya, apa, igmándi papa,
marcelházi mamáék, dédiék, Kinga nénje és Gábor,
Ivet és Kati nénnyék.
Minulý týždeň oslávil v kruhu
svojej rodiny 88. narodeniny

Gejza Zernovácz
z Komárna.
Jubilantovi praje dobré zdravie
a veselú myseľ manželka, deti,
vnuci, priatelia a známi,
ktorí ho majú radi.
Születésnapja alkalmából köszönti
és sok erőt, egészséget kíván az
egész család, valamint ismerősei és
„daltársai” a komáromi Énekkarból.

Február 11-én ünnepli 4. születésnapját

Vas Denis

Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából köszönti őt:
anyuci, apuci és az egész család.
„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet.
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon.“
2013. február 11-én ünnepli
3. születésnapját.

Dávid Angelika
Búcson.
E szép ünnep alkalmából
köszöntik őt: szülei, Danika
szüleivel, Marika mama
és Fannyka szüleivel.

Bagi belebetegedett
Nacsa fogyásába

Élő adásban sírta el
magát!

Gombos Edináék
Floridába költöznek?

Nacsa Olivér már
majdnem húsz kilót dobott le magáról, miközben Bagi Iván csak hízik. A Reﬂektor stábja
egy edzőterembe kísérte el Nacsa Olivért,
aki állítása szerint már
annyira lefogyott, hogy
alig lehet észrevenni a
kondigépek között. A
futópadon készített riportban a nevettető elmondta, hogy az elmúlt
hónapokban 17 kilót olvasztott le magáról, nyáron pedig már izmos felsőtestéről szeretné letépni az inget. Bagi Iván azonban nem követi
örök társa, Olivér példáját. „Eddig mi szinkronban híztunk leginkább, de Iván most annyira
bele van betegedve abba, hogy én lefogytam,
hogy már bánatában eszik" - nevetett Nacsa
Olivér, aki szerint Iván hiúságának nem tesz jót
a drasztikus fogyása.

A családján kívül talán
még senki nem láthatta
korábban sírni Robert
De Nirót - legalábbis a
mozin kívül. Ám a 69
éves színész az egyik
amerikai talkshow-ban
képtelen volt visszatartani könnyeit. Azon a bizonyos estén Katie Couric az ősz hajú sztár mellett Bradley Coopert látta vendégül műsorában,
hogy legújabb ﬁlmjükről, az Oscar-díjra is jelölt
Napos oldalról beszélgessenek. A műsorvezető
éppen azt boncolgatta, milyen érzés David O.
Russell ﬁlmjében eljátszani egy bipoláris betegségben szenvedő ﬁút és annak édesapját, amikor
Robert De Niro hangja hirtelen elcsuklott. - Érzem
a súlyát ennek a szerepnek. Nem szeretek érzelgős lenni, de teljesen megértem, min ment át
a főszereplő - vallotta a könnyeivel küszködő De
Niro.

Gombos Edinában és Albertóban felmerült a gondolat,
mi lenne, ha a tengerentúlon
kezdenének új életet. A férﬁ
ugyanis amerikai vakációjuk
utolsó napjaiban összeismerkedett egy nagy informatikai
cég vezetőjével, aki maradásra akarta bírni.
„A férﬁ a kubai rokonainktól
hallotta, hogy Alberto spanyolul, angolul és magyarul is beszél, neki pedig, mivel magyar cégekkel is üzletel,
nagy szüksége lett volna egy ilyen dolgozóra. Állást
ajánlott neki, igen szép ﬁzetéssel" - árulta el a Bestnek Edina. A dilemmázást döntés követte, Alberto
egyelőre itthonról segíti a cég Magyarországhoz
kötődő üzletei lebonyolítását. Ezzel nemcsak időt
és munkát nyert, hanem kapott egy ígéretet is, miszerint ha megbízhatóan dolgozik itthonról, akkor
bármikor dönthet úgy, hogy a ﬂoridai székházban
folytatja a munkát" - tette hozzá Edina.

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.

SPORT
Kosárlabda

Kupagyőzelem és bajnokverés
inden idők legnagyobb sikerét érték el a komáromi kosarasok a Szlovák Kupa lévai
döntőjében. A háromnapos sorozatot csodálatos módon akadály nélkül vették František Rón
edző védencei, akik a negyeddöntőben a besztercebányai
rendőröket, majd az elődöntőben
a pozsonyi Inter csapatát mentesítették a vasárnapi döntőre való
felkészüléstől és utazástól. A bajnokságban listavezető komáromi
csapat a tavalyi, nyitrai döntő
után ismét harcba szállhatott a
Szlovák Kupáért. Semmi kétség,
egy jó hazai csapat, a hazai pálya
előnye, a nagyobb szurkolótábor,
az országos média megkülönböztetett figyelme – ez mind a hazai csapatot tette esélyesebbé.
Aztán mégis más döntött. A nagyobb szív, a nagyobb lelkesedés, az ugyan számszerűen kisebb, de mégis kitartóbb pirosfehér szurkolói csoport.

M

Kosárlabda

Ahogy ez Komáromban csakúgy,
mint Léván lenni szokott, mérkőzés
előtt a szurkolók verbális párharca
adta meg az alaphangot. Jó előjelnek látszott, hogy a pirosba burkolt
komáromiak felvették a versenyt a
nyolc-kilencszeres lévai túlerővel
szemben. A találkozó első három
percében ugyan a hazai csapat dominált, de tíz perccel később már a
vendégek vezettek 35:23 arányban.
A hazaiak persze nem adták fel, de

•••
Az ünneplésből aztán kivették részüket azok a szurkolók is, akiknek
nem állt módjukban részt venni a lévai találkozón. Múlt csütörtökön a komáromi Shopping Center épületében találkozhattak a kupagyőztes
csapat játékosaival és megtekinthették a szép serleget, amelyet a komáromi kosárlabdázás eddigi történelmében először hódított el, majd a
játékosok osztották az autogramokat szurkolóiknak. A jó hangulatú
összejövetelen szépen gyülekeztek
a kíváncsiskodók, a kétórásra tervezett autogramiáda alatt mintegy ötszázan cserélődtek ki, ami önmagáért beszél.
Fotó: net

amikor már-már úgy nézett ki, hogy
szorosabbá tudják tenni az eredményt, valamelyik komáromi játékos,
pontos találatával mindig lehűtötte
ábrándjaikat. Az első félidei 48:35-ös
komáromi vezetés sem lehetett
azonban megnyugtató, mert érezhető volt, hogy a hazaiak mindent
elkövetnek majd a második félidőben. Így is történt. Az utolsó negyedben kezdtek egyre közelebb kerülni a hazaiak, öt perccel a vége
előtt már csak hat pont volt a vendégek előnye. Sőt, egy perccel a végső
duda megszólalása előtt, a hazaiak
átvették a vezetést 74:73-ra, és nem
volt sárga-zöldbe bújt szurkoló a
csarnokban, aki ne lett volna meg-

•••
Az ünneplés aztán véget ért, és folytatódott egy
újabb kihívás, a bajnoki sorozat. A listavezető komáromi csapat a privigyei bányászokat fogadta,
és bár voltak a csapatban egészségügyi problémák, végül mégis sikerült begyűjteni mindkét bajnoki pontot és megtartani a tabella első helyét.
MBK Rieker – Prievidza 95:87
(25:22, 17:15, 19:29, 34:21)
A kupagyőzelem után mindössze 6-7 játékossal
tudott edzéseket tartani František Rón mester, hiszen Lowe, Simpson és Šoška egészségügyi
problémákkal küszködtek, de Bíňovský játékára
sem számíthatott. Lowe és Simpson végül pályára léptek, bár Lowe csak néhány percet játszhatott. Mindezek ellenére, a friss kupagyőztes remekekül vette az első félidőt a címvédő ellen,
amelyet nem titkolt szándéka megfosztani trónjától. Az első félidőben szerzett ötpontos előny
azonban nagyon gyorsan elfogyott, mi több, a
vendégek zsinórban szereztek 11 pontot és mármár eldőlni látszott a mérkőzés sorsa, amikor... A
hátrányukat apró lépésekkel ledolgozó hazaiak a
találkozó 37. percében 79:79-re egyenlítettek,
majd Thompson két pontot érő dobásával átvették a vezetést. Innen kezdve, a közönség fergeteges támogatása mellett, nyolcpontos előnyre
tettek szert, amelyet már aztán nem engedtek ki

győződve csapata kupagyőzelméről.
A pirosban játszó Simpson azonban
egy három pontot érő dobással viszszabillentette a mérleg nyelvét a vendégek oldalára, a hazai Simmons
utolsó próbálkozása sem ért célba,
így a lévai csarnokban kitörhetett a
komáromi örömmámor. Szenzációs
győzelem, szenzációs csapattal,
szenzációs szurkolótáborral.
A Szlovák Kupa döntőjében:
Léva – MBK Rieker 74:76 (19:27,
16:21, 20:19, 19:9)
Pontszerzők: Kemp 17, Fields 14
– Šoška 19, Lowe 17, Simpson 13,
Bílik 10, Thompson 9, Stevens 6,
Dubovský 2

Fotó: net

a kezükből. Nehezen születő, de megérdemelt
győzelem volt.
Pontszerzők: Simpson 29, Stevens 22, Thompson 17, Bílik 12, Kozlík 6, Lowe 3, Kratochvíl, Maslík és Dubovský 2-2 – Harris 21, Batka 16.
További eredmények: Inter – Nitra 89:88, Svit
– B. Bystrica 82:69, Handlová – Levice 73:94, Sp.
N. Ves – szabadnapos volt.
A tabella állása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MBK Rieker
Levice
Nitra
S. N. Ves
Inter
Prievidza
B. Bystrica
Svit
Handlová

23
23
25
24
24
23
24
25
23

18
17
15
13
11
11
10
6
6

5 1923:1819
6 1876:1680
10 2129:2042
11 2038:1972
13 1950:1916
12 1843:1868
14 2037:2091
19 1911:2112
17 1826:2033

41
40
40
37
35
34
34
31
29

Szerdán, február 13-án Iglón (Sp. N. Ves),
majd szombaton, február 16-án hazai csarnokban lép pályára az MBK Rieker. Ellenfele az
örök rivális Léva csapata lesz. A mérkőzés
kezdete 18 óra.
Fotó: Molnár Mónika
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Labdarúgás

Birkózás

Nehéz körülmények közt, de óriási lelkesedéssel készülnek másodosztályú csapataink

Tiszta szívvel játszott foci ez…
últ heti számunkban a Területi Bajnokság csapatainak téli felkészüléséről készítettünk körképet, most a II. osztály csapatainak
háza táján néztünk körül. Leszögezhető, hogy ebben az osztályban is
nagyon komolyan veszik a felkészülést, sőt, több esetben, még a magasabb osztályoknál is komolyabban. Ez talán annak is betudható,
hogy a csapatok nagy részét baráti társaságok alkotják, és bár értelemszerű, hogy ők is szeretnek győzni, nem igazán hajszolják az eredményeket, inkább kedvtelésből, saját és szurkolóik szórakoztatásának
céljából kergetik a labdát. Olyan igazi amatőr, tiszta szívvel játszott foci
ez, amelyet egyre több szurkoló áhít. Reméljük, ez majd tükröződik az
egyes mérkőzések látogatottságán is.

M

NAgySZIgET
Február elején kezdték meg a szabadtéri gyakorlatokat a nagyszigetiek. Igaz, addig sem sokat pihentek, hiszen minden évben részt vesznek a gútai Futsal bajnokságban,
amely éppen a végéhez ért. A csapatból senki nem jelezte távozási
szándékát, viszont egy játékos érkezését várják, Nagy Péter személyében, aki Gútáról igazol Nagyszigetre. Németh Ottó edző tehát egy
már összeszokott csapattal vághat
neki a tavaszi idénynek. Addig még
2-3 barátságos mérkőzésen lehet kipróbálni a csapat igazi tartását. És a
célok? „Előnyös helyzetben vagyunk,
hiszen az őszi pályaválasztási cseréknek köszönhetően, a tavaszi
idényben nyolc mérkőzést játszunk
hazai pályán, és négy esetben utazunk idegenbe. Szeretnénk a harmadik-negyedik helyen befejezni a
bajnokságot” – mondta el lapunknak
Tóth Péter mérnök, a nagyszigetiek
klubelnöke.
CSICSÓ
Január végén megtartották tisztújító közgyűlésüket a csicsóiak, majd
a csapat is azonnal munkához látott. A vezetőségbe két új tagot kooptáltak, a csapat viszont négy új játékossal gyarapodik. Kilátásba van
Polgár visszatérése Csallóközkürt-

ről, biztos, hogy az eddig Nagykeszin játszó magyarországi Erdős ezután Csicsón folytatja, de tovább
számolnak a tanyi Fitus Gáborral,
de az iﬁből is egy ﬁatal játékos már a
felnőtt csapattal készül. A csapat edzője továbbra is Győri Sándor. „Célunk ebben az idényben nem más,
mint felépíteni egy ütőképes csapatot, elsősorban saját nevelésű játékosokban gondolkodunk, hiszen az
idény befejezése után újabb ifjúsági
játékost tudunk majd beépíteni a felnőtt csapatba. Ezen az úton kívánunk haladni, és a következő idényre
már merészebb célokat is kitűzhetünk” – mondta el lapunknak Polgár
Szabolcs klubelnök.

NAgyKESZI
Nagy a nyüzsgés a már szebb időket is megélt klub háza táján. A csapat január közepén kezdte meg az
edzéseket, de már nem Ozoróczky
Gábor, hanem Balogh Attila edző vezetésével. A keretet illetően is nagy a
jövés-menés, hiszen öt játékos távozik, öten érkeznek, és négy játékossal meghosszabbítják vendégjátékuk időtartamát. Vegyük azonban
sorjában. Németh Attila, Balogh
Krisztián, Farkas Dávid, Kovács
Zsolt és Ódor Miklós visszatérnek
ekeli anyaegyesületükbe, az érkező
játékosok Vojtech Banda (Ekel), Csi-

csó Sándor (FK Activ), Farkas Ferenc (Hetény Bak Márk (Nagysziget),
valamint Balázs Krisztián a magyarországi Ete csapatából. Az ekeli
Líška Jánossal, Szűcs Tamással, Takács Gáborral és Vödrös Tiborral
újabb féléves vendégjátékban
egyeztek meg a klubok vezetői, tehát
ők Nagykeszin folytatják szereplésüket a tavaszi idényben is. Változás
történt a klubvezetésben is, Lukács
György lemondott alelnöki posztjáról,
helyette Balogh Vincét választotta
meg a tagság, a titkári teendőket a
jövőben Bengyák Ferenc fogja ellátni. „Mindenképpen szeretnénk dobogón végezni, annak második fokát
sem tartom elérhetetlennek, hiszen
egy nagyon jó csapattal vágunk neki
a tavaszi idénynek” – mondta el lapunknak Cseh Miklós klubelnök.

DUNARADVÁNy
Január közepétől folynak a rendszeres edzések, Kosztolányi Gábor
edző irányítása alatt. A csapatból
egyedül a marcelházi Pivoda Tamás
távozik vendégjátékának lejárta
után, az eddigi állás szerint a csapathoz nem érkezik új játékos. „Minden hétvégén játszunk egy barátságos mérkőzést, hogy a kezdet ne érjen bennünket váratlanul. Bajnokság
előtt, reálisan felmérve helyzetünket,
a tabella ötödik-hatodik helyét céloztuk meg, de aztán magunk is kellemesen meglepődtünk a csapat őszi
szereplésén. Ez annyira felbátorított
bennünket, hogy ebben a helyzetben már semmiképpen nem szeretnénk lemaradni a dobogóról. A helyi
önkormányzattól kapott támogatásból tulajdonképpen csak nevezési és
játékvezetői díjakra futja, a csapat
utaztatását saját erőnkből igyekszünk ﬁnanszírozni. Ezt eddig is
megoldottuk, ezután is meg fogjuk
oldani” – mondta el lapunknak Fodor Attila, vezetőségi tag.

BOgyARÉT
A tél folyamán heti egy alkalommal
a gútai csarnokban találkoztak a csapat tagjai, a természetben még nem
kezdték el a felkészülést. „Tulajdonképpen a csapatot egy baráti társaság alkotja, számunkra a foci nem
más, mint a szabadidő sportolással
való kitöltése. Csapatunk teljesen
amatőr körülmények közt működik,
hiszen az önkormányzattól kapott támogatásból a bajnokság felét, jobb
esetben háromnegyedét tudjuk fedezni. Saját, és szurkolóink szórakoztatása a cél, köztudott, hogy kor-

ban eléggé előrehaladott a csapatunk, hiszen van 40 és 50 éves játékosunk is” – mondta el lapunknak
Kovács József klubelnök. A csapat
edzője továbbra is Lengyel István.

BOgyA-gELLÉR
„Idejében elkezdtük a felkészülést,
két barátságos mérkőzésen már túl is
vagyunk. A csapatból senki nem távozik, egy játékosunkat várjuk vissza
vendégjátékának lejárta után. A csapat edzője továbbra is ifj. Antal Béla,
idei célunk a középmezőnyben végezni. Az anyagi helyzet talán egy
klubnál sem rózsás, de mi nem panaszkodunk. A helyi önkormányzat
továbbra is támogatja tevékenységünket, de a Lakszakállasi Termelőszövetkezet is hozzájárul a labdarúgás támogatásához” – mondta el lapunknak Cserepes Zoltán klubelnök.

mARCELHÁZA „B”
Január közepétől folynak a gyakorlatok, a Viderman Róbert – Pálinkás Péter – Zsigó László edzői
hármas vezetése alatt. „A keret
együtt van, különösebb mozgásról
nem tudok beszámolni, hiszen a fakók esetében, az mindig az első
csapat körüli mozgások függvénye.
A bajnoksághoz szükséges anyagiak biztosítva vannak, az önkormányzat térítésmentesen bocsátja
rendelkezésünkre az öltözőket és a
pályát, a csapat utaztatását pedig
magunk oldjuk meg, saját gépkocsikkal. Célunk teljesen egyértelmű,
az új idényben már a Területi Bajnokságban szeretnénk szerepelni” –
mondta el lapunknak Viderman Róbert.

mARTOS
Teljes erővel láttak munkához a
martosiak, múlt szombaton már lejátszották első idei barátságos mérkőzésüket is. A csapatból senki nem
távozik, viszont három új játékost is
szeretnének soraikban látni. Erről
még folynak a tárgyalások, néhány
napon belül a kérdés tisztázódik. A
bajnokság végéig biztosítva vannak
az anyagiak, köszönet a helyi önkormányzatnak. A csapat csakúgy, mint
sok más helyen, saját erőből oldja
meg a bajnoki mérkőzésekre való kiutazást. „Nem kezdtük jól az őszi
idényt, így természetesen nem is
vagyunk elégedettek a tabellán elfoglalt helyezésünkkel. Célunk a középmezőnybe való felkapaszkodás,

a 11. hely semmiképpen nem méltó
a mi hagyományainkhoz” – mondta
el György Tihamér klubelnök.
IFjÚSÁgFALVA
Február elején futott ki először a
csapat a természetbe, de előtte már
rendszeresen edzettek a gútai csarnokban. Távozó játékosról nem tudnak a klubvezetők, viszont két új játékost szívesen látnának a csapatban. Érkezésüket illetően még folynak a tárgyalások. A csapat edzője
jelenleg még Drahoš Tóth, aki viszont nagy valószínűséggel újra pályára lép a gútai fakó mezében.
„Igen, tudunk róla, de Drahoš megígérte, hogy ennek ellenére, szeretné tovább edzeni csapatunkat.
Hogy ezt időbeosztás dolgában miként tudja majd megoldani nem tudjuk, de várjuk ki, ez a kérdés is meg
fog oldódni“ – mondta el lapunknak
Marcel Tuška, majd így folytatta:
„Örömmel mondhatom el, hogy a
helyi önkormányzat minden támogatást megad működésünkhöz, így
ilyen jellegű problémáink nincsenek.
Talán többen mosolyogni fognak, de
jómagam azt könyvelném el sikerként, ha második idénybeli szereplésünk folyamán, végre megszereznénk első győzelmünket” – mondta
el szintén mosolyogva Marcel
Tuška. A csapatról még tudni kell,
hogy körülötte egy egészen kiváló
szurkolói csoport van kialakulóban,
amely már néhány esetben, nagyon
rokonszenves fellépéssel hívta fel
magára a ﬁgyelmet. Most már mi is
szurkolunk ennek a lelkes csapatnak, első győzelmének eléréséért.

csapatunkat. Tárgyalunk velük és
anyaegyesületeikkel, de amíg nem
zárjuk le teljesen ezeket a kérdéseket, nem szeretnék neveket említeni. Mindenképpen jobb eredményeket várok, mint amilyeneket őszszel produkáltunk, a tízedik hely
nem méltó községünk labdarúgó
hagyományaihoz. A csapatot a Habardik József – Huszárik Péter edzőpáros vezeti majd a remélhetőleg
szebb eredmények felé” – mondta el
lapunknak Papp László klubelnök.

NEmESÓCSA
A csarnokban tartott edzések
után, január 6-án kezdte meg kinti
gyakorlatait a listavezető. Jó hír,
hogy hosszú évek után, már nem
„árvagyerekként” kezelik Nemesócsán a labdarúgást. A klubvezetés
héttagúra bővült, az újonnan megválasztott polgármester viszonyulása a klubhoz, egyfajta megújulás
lehetőségét vetíti előre. „Nagy változások a csapatban nem várhatóak, hiszen egy jó, ütőképes kollektíva áll Földes Lajos edző rendelkezésére. Ami a keretet illeti,
Beke László Tanyra, míg Házi Richárd Csallóközaranyosra készülnek távozni, mi viszont visszatérőként szívesen látnánk újra csapatunkban Kósa Bálintot, aki jelenleg
Tanyon szerepel. Célunk a tavaszi
idényben egyértelmű, meg akarjuk
nyerni a bajnokságot, és újra elfoglalni méltó helyünket a régió legjobbjai között. Sőt, a bajnoki idény
végére szeretnénk megőrizni eddigi
veretlenségünket is” – mondta el
Patkó Albert klubelnök.

őRSÚjFALU
mEgyERCS
Január közepén kezdték a téli felkészülést, minden hétvégére van
tervezve barátságos mérkőzésük
az őrsújfalusiaknak. Senki nem távozik a keretből, viszont négy új játékos érkezését várják, de mivel
még folynak a tárgyalások, Boros
Gábor vezetőségi tag nem kívánt
előrukkolni azok neveivel. A harmadik hely megszerzését tűzték ki
célul, a csapat edzője továbbra is
Hozman István.

VÁgFÜZES/KAVA
Nagy kedvvel láttak munkához a
vágfüzesiek múlt vasárnap, a bajnokság kezdetéig három barátságos mérkőzésük van betervezve.
„Több játékost is kinéztünk, akikről
úgy gondoljuk, hogy megerősíthetik

Az őszi idény legkellemesebb
meglepetését okozó megyercsiek
előbb a csallóközaranyosi csarnokban készültek, majd megkezdték
kinti edzéseiket is. Ha az időjárási
viszonyok engedik, úgy 3-4 mérkőzést szeretnének lejátszani a tavaszi idény kezdetéig. A csapatból
senki nem jelezte távozási szándékát, ellenben Csallóközaranyosról
szeretnének erősíteni egy játékossal. A csapat edzője Berecz Roman, akinek Szoboszlai Árpád is
besegít. „A községi önkormányzat
sok segítséget nyújt tevékenységünkhöz, így nyugodt körülmények
között tudjuk végezni munkánkat.
Eredetileg a középmezőnyt céloztuk meg, de mivel evés közben jön
az étvágy, akár a felsőházban is kiköthetünk” – mondta el Beke Zol-

Gútai siker Pozsonyban
zép sikert könyvelhetett el a Máriási Alojz edző vezette gútai „hármasfogat” a pozsonyi Dunajplavba BK által rendezett nemzetközi
szabadfogású versenyen. Mindezt annak ellenére, hogy a gútai klub közismerten a kötöttfogású birkózást helyezi előnybe. Az edző a minap
szerkesztőségünkbe látogatott, és személyesen tájékoztatott bennünket
a szép eredményekről.

S

„Nagyszerűen szerepeltek a hármas
ikrek, a Kürthy ﬁvérek, akik tulajdonképpen csak egy évvel ezelőtt kapcsolódtak be a birkózásba. A 33 kilogrammos súlycsoportban Márió aranyérmet,
míg 31 kilogrammban Adrián ezüstérmet, Krisztián pedig bronzérmet szerzett. Ami Adriánt illeti, véleményem szerint a bírák vették el tőle az aranyérmet,
hiszen lényegesen jobb volt ellenfelénél. Ez azonban ilyen sportág, ebből
nem csinálok különösebb problémát.
Márió a döntőben egy olyan ellenfelet
győzött le, aki már több éve versenyez,
és több versenyt is megnyert már. Úgy
gondolom, ezek a srácok szép jövő előtt
állnak, de nagyon sok munka van még
előttünk” – mondta el lapunknak Máriási Máriási Alojz edző
Alojz, a Gútai BK edzője.
Eredmények: 31 kg: 2. Kürthy Adrián 3. Kürthy Krisztián
33 kg: 1. Kürthy Márió
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Röplabda

Szenzációs előadás két felvonásban
em mindennapi röplabda eseménynek lehettek szemtanúi
azok, akik múlt szombaton ellátogattak a Komáromi Városi Sportcsarnokba. Sőt, valóságos csemege volt a férﬁak I. ligájának az a
két összecsapása, amelyen a listavezető komáromi Spartak VK a második helyen álló pozsonyi Volley
Team tartalékcsapatát fogadta. A
két drámai mérkőzésen a szurkolók lélekben megjárták a poklokpoklát, de mindkét mérkőzés végén
aztán mégis boldogan, vastapssal
kísérhették öltözőbe kedvenceiket.
Egy szó mint száz, szenzációs előadást láthattak két felvonásban. A
két csapat játékosai felvonultatták a
sportág valamennyi szépségét, a
drámai fordulatokban bővelkedő
mérkőzések után a hazai csapat
megerősítette vezető pozícióját a
bajnokságban. Bár még korai lenne
messzebb menő következtetéseket
levonni, szinte már most biztosra
vehető, hogy a komáromi csapat
ebben az évben is ott lesz az extraligába való feljutásért játszott selejtezőmérkőzéseken. Talán nem is
esélytelenül...

N

Nagyszerű kerettel rendelkezik ebben az idényben (is) a Németh Ödön
edző vezette komáromi csapat. A pozsonyiak elleni két bajnoki mérkőzésen 12 játékosa állt rendelkezésre,
név szerint: Patúc, Podstupka, Moravčík, Vavřinec, Šmahel Peter,
Šmahel Martin, Šmahel Miroslav,
Ferencz, Németh Zsolt, Németh
Szabolcs, Čech és Habán. Sajnos, a
csapatkapitány Jalšovský, valamint
Dolník, sérüléseik miatt nem léphettek pályára, de a lelátóról végig buzdították játékostársaikat. Azoknak
szükségük is volt erre a buzdításra, hiszen az ország egyik legjobb férﬁ röplabdacsapatának tartalékával mérkőztek meg. A vendég pozsonyiak

Ezek a ﬁúk kérik a szurkolók nagyobb támogatását. Megérdemlik!
hatpontos hátránnyal álltak a tabella
második helyén éppen a listavezető
komáromiak előtt, és magabiztos viselkedésük a mérkőzés előtt azt sejtette, hogy egyetlen céljuk ennek a
hátránynak a csökkentése. Úgy,
ahogy annak a sportban lennie kell.
Mindkét mérkőzés folyamán bizonyították is, hogy valóban egy nagyszerű
csapatot alkotnak, sőt, talán az egyik
legjobbat ebben a bajnokságban, de...
a komáromiak jelenleg még jobbat. A
nagyobb győzni akarás, a sportolói
szív, a lelkesedés, ez mind inkább a
komáromi oldalon volt érezhető, bár a
vendégek csapatáról is el lehet mondani, hogy magabiztosságukhoz, helyenként szerencséjükhöz párosult
kellő tudás is.
Az első mérkőzésen:
VK Spartak Komárom – Volley
Team „B” 3:2 (20, 13, -22, -18, 9)
Az első két játszmában úgy nézett
ki, hogy rövid úton intéződik ez a mérkőzés is csakúgy, mint már több mérkőzésen is a bajnokság folyamán. A
harmadikban aztán feltámadtak a
vendégek, és bár némi kis szeren-

csével, de végül megnyerték azt. Ez
eléggé nagy zavart okozott a hazai
csapatban, mert bármennyit is cserélt a negyedikben Németh edző, a
rend csak nem akart helyreállni. Igaz,
a vendégek nagyon rutinosan játszottak, mit sem törődve a kisebb hazai
zűrzavarral, és magabiztosan vették
az akadályt. Maradt tehát minden az
ötödik, rövidített játszmára. Félő volt
ugyan, hogy a hazai csapat esetleg
majd nem tud ritmust váltani, de aztán
gyorsan meg is lehetett nyugodni. Németh Ödön rutinosan, méltón sokéves tapasztalatához olyan tanácsokkal küldte pályára csapatát, aminek
meg is lett az eredménye.
A második mérkőzésen:
VK Spartak Komárom – Volley
Team „B” 3:2 (-18, 21, 22, -24, 10)
Ha az első találkozó kapcsán drámai fordulatokról beszéltünk, akkor
ezen a másodikon ez duplán igaz.
Most a vendégek kezdtek jobban,
mintegy bizonyítandó a már említett
kiváló játékukat. A Spartak legénység
azonban ismét „talpra állt”, és megnyerte a következő két játszmát. Igaz

szorosan, de ez ellen az ellenfél ellen
másképp nem is nagyon lehetett. Aztán következett a mérkőzés legdrámaibb játszmája, amelynek megnyerésével végül a vendégek megadták
maguknak az esélyt, egy esetleges
győzelemre. Az ötödik, rövidített játszmában ismét remekeltek a komáromiak, és...
Németh Ödön, edző: „Elégedett
vagyok a ﬁúk játékával, hiszen a két
egészen kimagasló mérkőzésen helyén volt a szívük, nem ismertek lehetetlent. Azt tudni kell, hogy a bajnokság egyik legnívósabb csapatát vertük
meg kétszer egymás után, amivel ők
csak ritka esetekben szembesülnek.
Nagyon sok mérkőzést láttam az extraligában és bátran kijelenthetem,
hogy ezek a mai találkozók ott is megállták volna a helyüket, még csak nem
annak az alsóházában. Talán már elhiszik a szurkolók, hogy érdemes röplabdára is eljönni” - mondta el lapunknak a sikeres edző.
Hát, igen. Ezen a hétvégén Komjaticén lépnek pályára a VK Spartak
férﬁ röplabdázói, majd egy héttel
később, újabb csemege ígérkezik a
javából. Az ország leg-leg csapatának, a pozsonyi rendőröknek a tartalékcsapata érkezik Komáromba,
hogy megpróbálja azt, ami csak keveseknek adatik meg, legyőzni a
komáromi csapatot. Ismét tehát
nagy mérkőzések várhatóak a komáromi csarnokban, vélhetően
még több néző előtt, mint ezidáig.
A nézőszám ugyanis hétről-hétre
nő, és aki már egyszer látta ezeket
a ﬁúkat küzdeni, az többé nem
hagy ki bajnoki mérkőzést. Csak
megjegyezzük, hogy ezekhez a
sportélményekhez teljesen ingyenes a hozzáférés, hiszen a klub
nem szed belépőt, ezzel is népszerűsítve a sportágat. Érdemes eljönni!
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A Highlanders
megküzd az I. ligáért

Jó tavaszi rajtot vettek a gútaiak

A férﬁak II. ligájában ismét pályára lépett a Highlanders Komárom csapata.
Most a lévai tartalék vendégei voltak, és
bár ezen a mérkőzésen nem jártak sikerrel, már ott vannak a hatcsapatos rájátszásban az I. ligába való feljutásért. Az
alapszakasz utolsó mérkőzését hazai pályán játsszák február 16-án 18 órai kezdettel, ellenfelük az Ivánka pri Dunaji csapata lesz.
Léva „B” - Highlanders Komárom
94:78 (24:16, 24:17, 23:21, 23:24)
Vendég pontszerzők: Uňatinský 21,
Farkas 18, Béber és Kasznár 10-10, Riečičiar 9, Bordács 6, Vörös 4.

z aránylag hosszú téli szünet
után, megkezdődtek a küzdelmek a nők II. ligájában. A harmadik helyen álló gútaiak Detva
csapatát látták vendégül, és magaztos győzelemmel kezdték
meg a tavaszi idényt. Az a tény bizonyára nem tesz jót Miroslav
Zolnai edző védenceinek, hogy a
második fordulóban rögtön szabadnaposak lesznek a bajnoki
soroslásnak köszönhetően, de
ezzel valamennyi csapatnak meg
kell birkóznia, hiszen páratlan a
bajnokságba besorolt csapatok
száma. A múlt szombati tavaszi
rajt azonban megmutatta, hogy
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bár még érezhetőek némi hiányosságok, a csapat összességében készen áll a megmérettetésre.
Gúta – Detva 36:21 (16:8)
A mérkőzés egész ideje alatt jobb
volt a hazai csapat, és tulajdonképpen már az első félidő után világos
volt, hogy a vendégek nem sok vizet
zavarnak majd a gúta csarnokban.
A csapat edzője Zolnai Miroslav
így látta mérkőzést: „Igaz, hogy végig jobbak voltunk, mi irányítottuk a
játékot, azt viszont meg kell mondani, hogy a ﬁatal, tapasztalatlan
vendégcsapat nagyon erőszako-

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

san, és helyenként jól is játszott.
Bár győzelmünk nagyarányú, mégsem lehetek teljesen elégedett, mivel nagyon nagy hibaszázalékkal
játszottunk, sok volt az eladott
labda, de a kapufát is sokszor telibe
találtuk. Egy erősebb ellenféllel
szemben, ez megbosszulhatja magát. Remekül teljesítettek viszont a
kapusaink, Harcsa és Csente. Különösen Harcsa védéseit volt jó
látni” - mondta el lapunknak a szakvezető.
Góldobók: Névery 6, Bogár 5,
Navrátilová K. és Haris E. 4-4, Kiss
3, Navrátilová T. 2, Sladká és Nagy
1-1.

