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Múlt héten kedden újabb tárgyalások
folytak a komáromi hajógyár meg-
mentésének ügyében. A szakszerve-
zet képviselői kezdeményezték a ta-
lálkozót Komáromban. Az egyezteté-
sen jelen voltak még a parlamenti
képviselők, a munkaügyi hivatal ve-
zetője és a város polgármestere is.

Folytatás a 2. oldalon

Tovább folynak
a tárgyalások Több mint 62 ezerrel csökkent a

magyarság lélekszáma Szlováki-
ában tíz év alatt - derült ki a 2011.
májusi népszámlálás hivatalos ada-
taiból. Tavaly csak 458 467 fő val-
lotta magát magyarnak, ami a teljes
lakosság 8,5 százalékát teszi ki.

Folytatás a 2. oldalon

Csökkent a
magyarság
lélekszáma

Járni jár, csak
nem jut…
Mi lesz veled szlovákiai egész-

ségügy? Ez a kérdés ugyan
nem most kezdett rezonálni, viszont
a kialakult helyzet következtében
egyre erősödik. Az orvosok sztrájkja
után, amely béremelést eredménye-
zett, az egészségügyi nővérek
ugyan mérsékeltebb hangnemben,
de szintén célba értek követeléseik-
kel. Azonban ez úgy tűnik csak pa-
píron látszik változni.

Folytatás a 2. oldalon

Bezárás fenyegeti
az iskolát

Részletek a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A 2011-es népszámlálás adatait múlt szerdán ismertette a sta-

tisztikai hivatal. Ezek szerint a lakosság száma 5 397 036 fő. Az ered-
ményekből kitűnik, a lakosság 7 százaléka, mintegy 382 493 személy
nem adta meg nemzetiségét. Tíz évvel ezelőtt ez az arány 1 szá-
zalék volt.

A hivatalos adatok szerint 10 év alatt 9,7 százalékról 8,5 száza-
lékra csökkent a Szlovákiában élő magyarok számaránya az össz-
lakossághoz képest. Míg a 2001-es népszámlálás adatai szerint
Szlovákiában 520 528-an vallották magukat magyar nemzetiségű-
nek, ez a szám 2011-ben 458 467-re csökkent. b

Csökkent a magyarság
lélekszáma

Folytatás az 1. oldalról
Az egyeztetést követő sajtótájékozta-

tón újra elhangzottak érvek a hajógyár
megmentésével kapcsolatosan, továbbá
a szakszervezet vezetői ecsetelték az
aggasztó munkanélküliségi mutatókat a
régióban. Kitértek arra is, hogy a hajó-
gyár esetében több munkás az idősebb
korosztályt képviseli, akik nehezen tud-
nának elhelyezkedni. Mindamellett szak-
mai tapasztalatuk jelentős, hiszen most
sem a gyártás minőségével van gond,
hanem a hajóvásárlások hitelezési hát-
terével.

Március végéig, de legkésőbb április
végéig valamilyen megoldást szükséges
találni, mivel ellenkező esetben leépítés
következhet. Egy esetleges leállás ese-
tén az újraindítás pedig már sokkal na-
gyobb kihívást jelentene - jegyezte meg
Emil Machyna, a KOVO szakszervezet
vezetője.

Peter Bulla vezérigazgató elmondta, a
kormány segítségét várják, és konkrét
alternatívákat tettek le az asztalra. El-
mondása szerint a hajógyár üzleti mo-
dellje működőképes, így az Eximban-
kon keresztül jó helyre kerülnének a köz-
pénzek.

Információink szerint a keddi találkozó
után csütörtökön és pénteken is tárgyalt
a hajógyár vezetősége az Eximbank ve-
zetőjével, Ivan Mikloš pénzügyminisz-
terrel és Simon Zsolttal, a földművelési
és régiófejlesztési miniszterrel is. Simon
Zsolt továbbá lapunknak elmondta, hogy
a találkozón kijelentették, hogy az Exim-
banknál van a megoldás kulcsa, tehát a
bank tud segítő kezet nyújtani. Azonban
az idő vészesen fogy, és mihamarabb
megoldást kell találni, hogy több száz
ember ne maradjon munka nélkül.

(ssy, b)
Fotó: Milan Drozd

Folytatás az 1. oldalról
Múlt héten levelet kaptunk a

komáromi kórház egészségügyi
nővéreinek egy csoportjától. A
levélben a következő áll: „Az
önök által is megszellőztetett
téma az egészségügyi nővérek
bérének emeléséről ugyan jól
hangzott, mert az eredeti terv ez
volt, csak sajnos, nem igaz. A
Forlife n.sz. támogatója, az Agel
Sk ugyanis oda fejlesztette a nő-
vérek tudását, odaadását és
szakmai gyakorlatát, hogy a mi-
nap kiszivárgott információk sze-
rint, szinte megalázó helyzetet
készülnek teremteni. A nyugal-
mazott nővéreket el szeretnék
bocsátani, a fiatalabb korosztályt
pedig szó szerint ledegradálnák.
Ez a gyakorlatban azt jelentené,
hogy munkaszerződéseik átírva,
20 százalékban mint egészség-
ügyi nővérek, 80 százalékban
pedig mint asszisztensek lenné-
nek bérezve. Egyszóval, a mun-
kabeosztás ugyanaz maradna,
csak a bér csökkenne. Mindez
akkor, amikor az egészségügyi
nővérek bérének emeléséről
döntött a parlament. Munkatár-
saink panaszaiból és a megalá-
zás miatti csalódottságból annyit
tudunk leszűrni, hogy a passzív
zsarolás esete forog fenn kórhá-
zunkban. Az igazgatóságon már
megjelent két formanyomtat-
vány, az egyik aláírása a feltéte-
lek elfogadását, a másik, a dol-
gozó általi felmondást jelenti. Kí-
váncsian várjuk a február 28-ra
kitűzött nagygyűlést a Zdrav-
centrum nagytermében, ahol
majd fény derül mindenre. Sze-
retnénk, ha az újságírók közül
valaki megjelenne ezen a nagy-
gyűlésen”.

Azonnal megkerestük az Agel
Sk szóvivőjét, Marta Cserge-
ovát, akit tájékoztattunk a levél
tartalmáról, valamint jeleztük
részvételünket a már említett
nagygyűlésen. A szóvivő rövid
válaszában a következőket kö-
zölte velünk: „Az önök által em-
lített nagygyűlés nem lesz meg-
tartva, az egészségügyi nővérek

munkaszerződéseiben nem kí-
vánunk változásokat eszközölni
a leírtak szerint. Ugyanúgy,
ahogy az orvosok bérezésének
esetében is betartottuk a Szlo-
vák Köztársaság törvényeit, úgy
az egészségügyi nővérek ese-
tében is be fogjuk azokat tar-
tani”.

Nos, úgy látszik, a törvények
valóban be vannak tartva, bár
csendben azért meg lehet je-
gyezni az egykori szlogent, mi-
szerint „nem baj ha igazságta-
lan, csak törvényes legyen”. A
komáromi kórház egyik orvosá-
val beszélgetve ugyanis meg-
tudtuk, hogy a nagy csinnadrat-
tával beharangozott béremelés
ugyan megtörtént, de az eddigi
bérek magassága nem változott,
sőt, több esetben csökkent. A
személyes pótlékból, tehát a bé-
rek mozgó részéből vették el azt,
amit hozzátettek az alapbérhez,
így jogilag valószínűleg minden
rendben is lenne. Nem kétsé-
ges, valami hasonló „trükk” vár-
ható az egészségügyi nővérek
esetében is.

Az egész ügynek azonban
van egy másik vetülete is. A par-
lament jóváhagyott valamit, ami-
nek nincs meg az anyagi fede-
zete. Az egészségügyi minisz-
ter ugyan csökönyösen ragasz-
kodik azon véleményéhez, mi-
szerint a kórházak okos
gazdálkodással, takarékosko-
dással meg tudják oldani ezt a
problémát, de a Szlovákiai Kór-
házak Társulásának elnöke, Ma-
rian Petko ezt egészen másképp
látja. Különösen az államilag
nem támogatott megyei kórhá-
zak kerülhetnek kilátástalan
helyzetbe. Elmondása szerint, a
betegbiztosítók által átutalt ösz-
szegek 80 százaléka megy el
így bérekre, a kórházak üzemel-
tetését a maradék 20 százalék-
ból lehetetlen ellátni. A társulás
ezért felszólította a kormányt és
a parlamentet, hogy haladékta-
lanul foglalkozzon ezzel a kér-
déssel.

Böröczky József

Tovább folynak a tárgyalásokJárni jár,
csak nem jut…

Az alacsony létszám, és a nem gaz-
daságos működés miatt felmerült

az ógyallai mezőgazdasági szakkö-
zépiskola bezárásának lehetősége.
Az iskola szerint van jó megoldás,
azonban a megyei vezetés a korábbi
véleményével ellentétben most mégis
a megszüntetés fele hajlik.

Az ógyallai középiskola alapjait 1950-
ben rakták le még Komáromban. 1961-
ben került át Ógyallára, elsősorban a me-
zőgazdasági ágazat részére képeztek
szakembereket. Az iskolában szlovák és
magyar nyelvű oktatás zajlik. Jelenleg az
iskolának 168 diákja van, amelyből a hi-
vatalos adatok szerint 108 magyar. Az
intézmény honlapja szerint 9 osztályban
folyik az oktatás 35 fős alkalmazotti gár-
dával. Az iskola kínál 3 éves, 4 éves, va-
lamint felépítményi képzéseket is.

Az iskolai prognózisokat és informáci-
ókat feldolgozó intézet adatai szerint az
intézménybe jövőre 18-an jelentkeztek.

Az igazgató, Papp Benő tudatában
van a nem gazdaságos működésnek.
Az elsődleges gondjuk, hogy hat külön-
böző épület tartozik hozzájuk, melyek
fenntartását nem bírja el az iskola, ráa-
dásul fölösleges is ennyi szárny – árulta
el az igazgató.

Jó megoldásként merült fel, hogy az
iskola csupán a műhelyeket tartja meg,
és az okatás átköltözne a szintén
ógyallai építészeti szakközépiskola
épületeibe, melynek egyik emeleti
szintje be tudná fogadni a mezőgazda-
sági tanulóit, az étkezés és a kollégiumi
ellátás is megoldható volna. Az iskola
jogalanyisága és személyzetének nagy
része megmaradna, továbbá a norma-
tíva is elégséges volna a működéshez.
A felszabaduló épületeket a megye
akár más célra is kihasználhatná, a
mezőgazdasági iskolának csupán a
műhelyekre volna szüksége - fejtette ki
Papp Benő igazgató.

Az első hallásra jónak tűnő megoldást
Nyitra Megye Önkormányzata is támo-
gatta, sőt korábban javasolta, azonban
január végén mégis változott az állás-
pont. Az új változat szerint az iskola di-
ákjait szétosztanák más – többek között
komáromi – iskolák közt, és így meg-
szűnne a mezőgazdasági iskola jogala-
nyisága. Valószínűleg így csupán 5-6 al-
kalmazott találhatna munkát az új le-
osztásban.

A diákság egy része sem rajong ezért
a megoldásért, és a szülői szövetség is
petíciót indított ellene.

b

Bezárás fenyegeti az iskolát
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Olvasói levél

Gúta

Gúta

Coffe UP Slovakia s.r.o.,
0915 744 019, 0911 740 019,

e-mail: coffeup@stonline.sk

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják
Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyezzük
ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a szemes kávét
automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak egy gomb-
nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bátran
az új lehetőséget! Egyszerűbb, korszerűbb, biztonságosabb és persze sok-
kal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

1995-ben a lévai Garam menti
néptánccsoport tagjaként, majd
később két évig vezetőjeként
serénykedett. 1996-tól 1999-ig
a lévai járás Csemadok titkára-
ként dolgozott. Közben egy
újabb csoport, a Paprikás mű-
ködése is az ő nevéhez fűző-
dött. 2000-ben elköltözött Ipoly-
szakállosra. Már abban az év-
ben megalakult a faluban a
Szignál esztrádcsoport. Tíz évig
dolgozott ebben az Ipoly menti
közösségben, de az édesanyja
egészségi állapota miatt vissza
kényszerült költözni Gútára,
ahol már a következő napon
megalakított egy új társaságot,
a Cool Club CC Polgári Társu-
lást 6 taggal.

2011 márciusában kezdte el
megvalósítani a TAT projektet.
Személyesen kereste fel a pol-
gármestereket és a szervező-
ket, hogy ismertesse velük a
TAT projekt lényegét. Még ez év
júniusában megvolt az első ta-
lálkozó, egyeztetések, a ren-
dezvénysorozat időpontjai, és
még egy főpróba, aztán au-
gusztus 27-én elindult Kiss
György egyik álma – a TAT te-
hetségkutató verseny első so-
rozata. 2012-ben az első 6 tele-
püléshez, még kilencen csatla-
koztak, így 2012-ben már 15 fa-
luban zajlottak a TAT esemé-
nyei.

Megszólítottuk Kiss Györgyöt,
hogy jellemezze a TAT projektet:
„Rendezvényeinken megtalál-
hatóak a szereplők barátai, is-
merősei és családtagjai. A
nagymamák is rendszeresen lá-
togatják a műsorokat, és büsz-
kén tapsolnak az unokáknak,

akik a produkcióikkal igyekez-
nek megköszönni a szülőknek
és a nagyszülőknek a gondos-
kodást. Az eltelt hónapok bebi-
zonyították, hogy magyarsá-
gunk megőrzése, kultúránk ter-
jesztése nem köthető párthoz,
pártokhoz, sem szervezetek-
hez, hanem csakis mihozzánk,
egyszerű emberekhez. A TAT
projektbe bekapcsolódó telepü-
lések polgármesterei és szer-
vező gárdái különböző politikai
és vallási nézetekkel rendelkez-
nek, amelyhez mindenkinek
joga van, és ez így van rendjén.
Azt azonban boldogan állítha-
tom, hogy mindezek mellett fan-
tasztikusan szoros együttműkö-
dés jött létre a települések, szer-
vezők, szereplők és szurkolótá-
borok között. Elindultunk egy
úton, ahol a szlovákiai magyar a
szlovákiai magyart támogatja,
segíti, szereti és becsüli. Szá-
momra ez a felbecsülhetetlen
érték, és ez a TAT egyik szel-
lemi küldetése. Ha -10 fokos hi-
degben egyedül állunk egy nagy
téren, az kellemetlen érzés. A
hideg még hidegebbnek tűnik,
ha erős széllel is párosul. Ha

ketten vagyunk és összebújunk,
akkor egymást melegítve job-
ban elviseljük a kellemetlen idő-
járást. Ha pedig többen állunk
egymás mellé, akkor már nem
is fázunk annyira. Az előttünk
álló időszakot is könnyebben át-
vészeljük, ha egymás szívébe
melegséget juttatunk. Ha nem
tudjuk anyagilag segíteni a má-
sikat, legalább arcára csaljunk
egy kis mosolyt, hogy a nehéz
időkben pillanatnyi örömök szer-
zésével enyhítsük egymás
gondjait " – tette hozzá a TAT
megálmodója.

Természetesen Kiss György
az ötletét, terveit megfelelő társak
nélkül nem tudta volna megvaló-
sítani. Éppen ezért, meg kell em-
lítenünk a főszervezőket: Gőgh
Henriettet, Mgr. Tóth Tündét,
Tóth Istvánt és Visnyei Sándort.
A TAT gazdasági menedzserét
Mgr. Csady Zsuzsát, a reklám-
menedzsert Ing. Gasparik Zol-
tánt, valamint a technikai mun-
katársakat: Gőgh Krisztiánt és
Zuber Mihályt. Velük együtt ke-
rek a TAT szellemi bázisa. Csak
a margóra: A tehetségkutató
versenyt fél év alatt 15 helyszí-
nen kb. 4 000 ember látta, az in-
ternetes oldalt (www.coolclubcc.
eu) kb. 26 000-en. Napi szinten
figyelemmel kísérik Facebook
oldalunkat is, ahol rendszeres-
séggel ezren is olvassák a friss
eseményeket. A számokból, a
hangulatból, egyáltalán a TAT-ot
körülövező eufóriából kitűnik,
hogy ez a rendezvénysorozat
Dél-Szlovákiában az utóbbi
évek egyik legjobb, legnépsze-
rűbb eseménye lett.

Pint Sándor

Kiss György, a TAT ötletgazdája

A kultúra szolgálatában egy életen át!
A TAT gálája

ATAT tehetségkutató verseny szülőatyja 12 évesen került kapcsolatba a színpaddal. Ekkor
Tóth Bálványi Ilona közbenjárásával operettrészletekre táncolt. Ez az esemény meghatá-

rozó szerepet játszott nála a továbbiakban. 17 évesen egyik alapító tagja lett a komáromi Ha-
jós néptánccsoportnak. Innen kölcsönözte a kultúra iránti szeretetét, elhivatottságát. Később
1983-ban Gútán megalakította a Bicskás nevű néptánccsoportot. Ez a csoport hat éven ke-
resztül alkotta a sortáncjárásban részt vevő táncosok gerincét. Ezután következett a Csema-
dokban kifejtett aktív tevékenysége.

Ahárom órás műsor megkezdése előtt már
gálahangulat uralkodott a gútai VMK épüle-

tében. A gála kezdetét a „Madar csillagai” tán-
cosformáció indította el, majd sorra következtek
a versenysorozatban részt vevő előadók.

Lakszakállasról Barthalos Andrea, Krnčan Milan
és Fekete Szilvia énekesek, Csicsóról Fábik Flóra
énekes és Földes Tímea bemondó, Perbetéről Nagy
Krisztina bemondó és Kiss Simona énekes, Szent-
péterről Bukovszky Gergely bemondó és Morav-
csík Veronika énekes. Ők alkották a gála gerincét,
hisz róluk szólt az egész ünnepély. A gála során zaj-
lott a Cool Club CC szépségversenye is.

A gála végén került sor a várva várt eredmény-
hirdetésre, ahol kiderült, ki nyerte az egyik illetve a
másik kategóriát, és nem utolsósorban ki lett a Cool
Club szépe. A zsűri úgy döntött, hogy a komáromi
csoport bemondói versenyének győztesét 2012-ben
a szentpéteri Bukovszky Gergelyben látta. A be-
mondók versenyében megosztott második díj szü-
letet a csicsói Földes Tímea és a perbetei Nagy
Krisztina személyében. Az énekesek versenyét a
csicsói Fábik Flóra szerezte meg, második lett a lak-
szakállasi Barthalos Andrea, míg a harmadik helyen
két, ugyancsak lakszakállasi versenyző osztozott:
Krnčan Milan és Fekete Szilvia. A perbetei Kiss Si-
mona és a szentpéteri Moravcsík Veronika a zsűri
különdíját kapta.

A 2012-es szépségversenyt a gútai Kondé Dóra
nyerte, udvarhölgyei pedig a két tallósi lány, Ollé Il-
dikó és Török Cyntia lettek. A Miss szimpátia díjat
Varjú Sandra vehette át Feketenyékről. Ezen az
eseményen hirdették ki a „Legnépszerűbb falu” el-
nevezésű verseny győztesét. Ezt a díjat Lakszakál-
las település érdemelte ki. Bartal András polgár-
mester boldogan vette át a szemre is tetszetős ku-
pát, és néhány szóval megköszönte a falu lakosai-
nak a mérhetetlen segítséget.

Az újabb TAT gálára egy hónapot kell várni,
ugyanis április 7-én ismét benépesül majd a VMK
színházterme. Ekkor rendezik meg a Sztárok kicsi-
ben sorozat gáláját, remélhetőleg hasonló sikerrel.

Kép és szöveg: -pint-
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„Vörös srác az utcáról“

Apozsonyi Incheba kiállítóközpontban került sor az
Interbeauty kozmetikai szakvásár 22. évfolyamának

megrendezésére, melynek része volt az Országos Fod-
rász és Kozmetikus Bajnokság, azaz a Hair Cup 2012 is.

A BV-TV cég tulajdonosa, Beke Vince jóvoltából a tava-
szi szünetben egy kis ízelítőt mutatunk be a komáromi
Ipari Szakközépiskola diákjai által készített működő beren-
dezésekből. Szemlélteti ez a mai fiatalok technikai ráter-
mettségét és azt, hogy az elméleti tudást a gyakorlatban is
meg tudják valósítani. A berendezések mind saját haszná-
latra készültek, biztonságosak. Szolgáljon ez például a fi-
atalabb műszaki beállítottságú, remélhetőleg jövő iparisták
számára is.

Ing. Mezei Adrianna

ADirty Slippers, a gyu-
lai (Magyarország)

rockzenekar még 2011-
ben egyedülálló kezdemé-
nyezést indított el: egy su-
liturné keretében a zene-
kar iskolákban lépett fel, a
tanítási órák közti szüne-
tekben zenélnek a diákok-
nak. A turné lényege
azonban nem a buli, ha-
nem a méhnyakrák elleni
küzdelem, hiszen a Dirty
Slippers még 2009-ben, az
Élned kell című dallal lett
Magyarország méhnyak-
rákellenes nagykövete.

Tavaly naponta 4 ezer di-
ákhoz jutott el Magyarorszá-
gon az üzenet, aminek kö-
szönhetően rengetegen ol-
tatták be magukat a beteg-
ség ellen. A kampány híre
nagyon gyorsan eljutott kül-
földre is, így Szlovákia,
Ausztria, Szerbia és Romá-
nia iskoláiba is ellátogat a
zenekar.

Február 27-én a komá-
romi Selye János Gimnázi-
umban is megismerkedhet-
tek az iskola tanulói a Dirty
Slippers zenekarral, mely-
nek neve szabad fordítás-
ban Piszkos papucsokat je-
lent, de amerikai szlengben:
Másnaposok. A koncert után
a diákokkal egy fiatalos, kö-
tetlen beszélgetést kezde-
ményeztek a méhnyakrák
veszélyeiről és a betegség
megelőzéséről. Időközben
szóba került a drog és az al-
kohol veszélyessége is. A
fiúk nyers őszinteséggel, tár-

gyilagosan tárták fel ezek-
nek az „élvezeti cikkeknek” a
veszélyességét. Elmondták,
hogy baráti körükből már
többen nincsenek az élők
sorában. Fiatalon elmentek,
pontosan a fent említett dol-
gok miatt. Ezért úgy gon-
dolják, nagyon fontos, hogy
a saját korosztályuknak va-
lódi nyíltsággal beszéljenek
a rájuk leselkedő veszé-
lyekről. A beszélgetés után
autogramokat osztottak a

zenekar iránt érdeklődők-
nek.

A koncertet megtekintette
MUDr.Bastrnák Tibor nő-
gyógyász is, aki lapunknak
elmondta, hogy számára na-
gyon fontos, hogy a fiatalok-
hoz eljussanak azok az in-
formációk, hogy hogyan tud-
nak a méhnyakrák ellen vé-
dekezni. Ezért is tartotta fon-
tosnak, hogy támogassa ezt
a kezdeményezést.

Kép és szöveg: -pint-

Február 27-én a komáromi Selye János
Egyetem Hallgatói Önkormányzata új

elnököt választott Valent Ákos személyé-
ben. A HÖK küldöttgyűlésében az egye-
temen működő mindhárom kar - Gazda-
ságtudományi, Református Teológiai, Ta-
nárképző - hallgatói képviselve vannak. A
Küldöttgyűlés megválasztotta saját elnö-
két is Méri Tamás személyében.

A Hallgatói Önkormányzat új elnöksége:
Elnök: Valent Ákos.
Alelnökök: Egyetem-népszerűsítésért fe-

lelős alelnök: Ulbrik Zoltán, Laptop-kölcsön-
zésért és ösztöndíjakért felelős alelnök: Vö-
rös Renáta, Tudományos Diákköri Konferen-
ciáért felelős alelnök: Bese László, Kollégiu-
mokért felelős alelnök: Méri Tamás, Ren-
dezvényszervezésért felelős alelnök: Szabó
Dávid, Kultúráért és sportért felelős alelnök:
Szuri András.

A szaktestületek elnökei: Gazdasági Bi-

zottság: Lovász András, Kommunikációs Bi-
zottság: Nagy Veronika, Az önkormányzat
irodavezetője: Vadkerti Tibor.

A három kar HÖK elnöke, akik tisztségük-
ből adódóan tagjai az elnökségnek: Tanár-
képző Kar: Bugár Gergely, Gazdaságtudo-
mányi Kar: Méri Tamás, Református Teológiai
Kar: Haris Szilárd.

A Hallgatói Önkormányzat magyarországi
minta alapján működő szervezet, amely a
hallgatók érdekeit képviseli. Szlovákiában
egyedül a Selye János Egyetemen működik
Hallgatói Önkormányzat. Olyan programok
szervezésével foglalkozik, amelyekkel az
egyetemisták életét színesebbé teszi. Ilyen
rendezvények a gólyatábor, egyetemi bál,
KEN (Komáromi Egyetemi Napok), valamint
a kéthetente megrendezésre kerülő egyetemi
bulik is. A diákszervezetektől az különbözteti
meg, hogy rendezvényszervezésen túl ér-
dekképviselettel is foglalkozik az egyetem
szerveiben. (b)

Új elnök a Hallgatói Önkormányzat élén
Komárom

Suliturné a Dirty Slippers-szel
Komárom

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolát két te-
hetséges diáklány, a III. osztályos Kiss Dóra fodrásztanuló és
a szintén III. osztályos Marsalík Veronika kozmetikustanuló
képviselte. Ahhoz, hogy egy ilyen versenyre valaki kellő-
képpen felkészülhessen, rengeteg gyakorlásra és a szakmai
fortélyok elsajátítására van szükség. A lányok ezen a téren
sokat köszönhetnek kiváló szakmai tudással és tapasztalat-
tal rendelkező mesternőiknek: Őszi Szilviának – aki a fod-
rászokat készíti fel szakmájukra, és Pázmány Évának – aki
a kozmetikusoknak adja át tapasztalatait.

Kiss Dóra 2 kategóriában mérte össze szakmai tudását a
többiekkel: 1. kategória: „Vörös srác az utcáról“ – egy köny-
nyed utcai hajviseletet kellett elkészíteni 35 perc alatt. 2. ka-
tegória: Gésa – hajviseletet kellett kreálni 60 perc alatt.

A sok gyakorlás és a jó felkészítés végül meghozta ered-
ményét. A kiváló szakemberekből álló zsűri „a vörös srác fri-
zurájának“ elkészítéséért járó 1. díjat iskolánk tanulójának,
Kiss Dórának ítélte oda. PhDr. Kürthy Irén

tanárnő

Iparista diákok munkái
a kirakatban



�2012. március 5. HÍREK NAGYmEGYERRőL - HIRDETÉS

16
9. Vörös Péter

FELELŐSSÉGGEL

A MAGYAROKÉRT

Vannak, akik szerint az elmúlt másfél 
évben megbukott a Híd legfontosabb 
üzenete, az „együttműködés“.
Én ezt nem így gondolom, sőt inkább az
ellenkezője erősödött meg bennem. Azt az 
elmúlt időszak is megmutatta, hogy még 
mindig sok az előítélet, a kibeszéletlen 
dolog, és velünk, magyarokkal még mindig 
lehet riogatni. Korábban azonban csak mi, 
magyarok beszélgettünk a bennünket érintő 
témákról, most viszont párton belül is halljuk 
a szlovákok érveit, ezért jobban fel tudunk 
készülni a parlamenti vitákra.

És van befogadó készség a kisebbségi 
témákra?
Egyértelműen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy a Híd szlovák tagjai minden magyar 
ügyben kiálltak, és sok esetben maguk 
szólaltak fel a magyarok jogaiért. A sajátunktól 
mi is jobban elfogadjuk az érvelést, így 
vannak ezzel a szlovákok is, ami természetes. 
Meggyőződésem, hogy ha nem Rudolf
Chmel lett volna a beterjesztője a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény módosításának, akkor 
nehezebb lett volna előrelépést elérni.

De az eredmények mégis elmaradtak.
Nos, néhányan ezt szeretnék sugallni, de 
a tényszerű leltározás mást mutat. Bővülő 
magyar adásidő a szlovák televízióban, 
emelkedő kisebbségi kulturális támogatás a 
megszorítások ellenére, végre több támogatás 
jutott délre, és utak is épültek, amire korábban 
sajnos nem volt példa. Tagadhatatlan az 
is, hogy a Fico-érához képest jelentősen 
csökkent a szlovák-magyar feszültség. Ma már 
a hivatalokban senki sem kapja parancsba, 
hogy tilos magyarul beszélni. Sőt, számos 
helyen megjelentek a magyar feliratok. Ki 
gondolta volna akár csak másfél évvel ezelőtt, 
hogy Štúrovo mellé felkerül a Párkány felirat, 
Kolárovo mellé pedig a Gúta? Ezek konkrét 
eredmények.

Az elmúlt másfél év azonban mégiscsak 
egy vitáktól teli, elszalasztott időszaknak 
tűnt.
A sok egyeztetés a politikai kalandoroknak 
köszönhetően gyakran fölösleges volt. A 
megegyezéseket, amelyeket hosszú és 
kemény tárgyalások előztek meg, az utolsó 
pillanatban felrúgták. Viszont az elmúlt időszak 
is azt bizonyította, hogy a Híd kiszámítható 
politikát folytat, és ez az alapja annak, hogy 
megbízható partnerként kezeljék. Úgy 
gondolom, hogy felelősségteljesen tettük a 
dolgunkat. Én személy szerint minden egyes 
döntésemért vállalom a felelősséget. Mindig 
is azt mondom, amit gondolok, és azt teszem, 
amit mondok.

Kicsit nagy szavaknak tűnnek ezek.
Ez az állítás akkor lenne igaz, ha valóban 
nem tettünk volna semmit az elmúlt másfél 
évben. Mi nem akarjuk a választóinkat üres 
politikai szlogenekkel ámítani. Nagyon sok 
politikus azt hiszi, hogy az emberek számára 
ő maga a megoldás. Márpedig én azt
mondom, nekünk az emberek problémáira kell 
megoldást találnunk. Mi őszintén szeretnénk 
beszélni választóinkkal a lehetőségekről, 
megoldási javaslatainkról, és meghallgatjuk az 
ő véleményüket, mi az, ami őket a legjobban 
aggasztja.

Ön szerint mi az, ami az embereket 
legjobban foglalkoztatja?
A jövőtől való félelem, a bizonytalanság. 
Akinek nincs munkája, az azért aggódik, 
hogy hogyan tudja eltartani a családját, 
akinek viszont van munkája, attól retteg, 
mikor fogja elveszíteni azt. Senki sem szereti 
a létbizonytalanságot. A következő évek 
nagy kérdése, hogy stabilizálódni fognak-e 
a gazdasági folyamatok, hogy meg tudjuk-e 
akadályozni a munkanélküliség növekedését. 
Most a kampány során sokan vannak, akik 
azt mondják: semmi gond, csak szavazzatok 

rám, én majd mindent megoldok. De a 
parlamentben akkor is 76 szavazat dönt. 
Lássuk már be végre, egyedül nem megy.

Képviselő úr, ön másfél éve tagja a 
törvényhozásnak. Komáromiként hogyan 
látja a régió jelenlegi helyzetét? 
Komárom városa és a régió nincs 
könnyű helyzetben. Itt elsősorban a 
növekvő munkanélküliségre, az itt élők 
kiábrándultságára gondolok. A bajokra 
azonban csak összefogással tudunk 
megoldást találni. A járás valamennyi 
választott tisztségviselőjének pártállástól 
függetlenül meg kell találnia a közös hangot 
az itt élő emberek érdekében. Véget kell 
vetni az alibista magyarázkodásnak, hogy 
mit miért és ki miatt nem lehet megcsinálni. 
Konkrét célokat kell megfogalmazni és azokért 
szisztematikus munkával kell dolgozni. Ma 
már a mellébeszélésre senki sem kíváncsi. A 
kitartó és következetes munka előbb-utóbb 
eredményeket hoz. Én ennek a városnak 
nemcsak a múltjára akarok büszke lenni, 
hanem a jelenére és a jövőjére is.

Ön elégedett az elmúlt másfél év 
eredményeivel?
Elégedettek soha nem lehetünk. Én olyan 
eredményekre vagyok büszke, mint például 
amikor sikerült tennem Nyitra megye legjobb 
magyar iskolájáért Komáromban, és így 
valószínűleg megkezdődhet a felújítása. 
Vagy például hogy sikerült megakadályozni 
a párkányi körzeti hivatal megszüntetését. 
Számomra ezek a nagy dolgok, amelyek 
az emberek mindennapi életéről szólnak. 
Ezekkel kell foglalkoznunk. Ezt mindig 
megerősítik bennem az emberek is, amikor 
találkozunk szombat reggel a piacon, vagy a 
korcsolyapályán az Erzsébet szigeten, ahova 
Áron fiammal jutok el néha, amikor a családra 
is marad egy kis idő.

Azt mondom, amit gondolok, 
és azt teszem, amit mondok
Vörös Péterrel, a Híd parlamenti képviselőjével az elmúlt másfél tapasztalatairól beszélgettünk.

A nagymegyeri Vasút utcai óvodában is népszerű a farsang

Többen és többször is felszólaltak
hat szociális bérlakás építését

érintő napirendi pont hosszas vitájá-
ban, mely a február 27-i testületi ülés
egyik programpontjának szavazása
előtt zajlott.

Néveri Sándor (MKP) polgármester a
vitában elmondta, hogy a kérvényt nem
beadni talán hiba lenne, hiszen most
még nem magáról az építkezésről dön-
tenek, hanem csak az építkezést érintő
állami dotáció kérvényezéséről. A város
képviselő-testülete végül csak módosí-
tás után, másodszori nekifutásra fogadta
el ezt a határozati javaslatot, mely szerint
az önkormányzat hat szociális bérlakás
építésének dotációjához nyújt be kér-
vényt a közlekedési, építésügyi és régió-

fejlesztési tárcához. A 162.910 euró ér-
tékű építkezés költségeiből a városra há-
ruló önrész 60.618 eurót tesz ki, a fenn-
maradó részt pedig vissza nem térítendő
állami támogatásként kapná meg a nagy-
megyeri önkormányzat. Az alacsonyabb
komfortfokozatú városi bérlakások a
2010 decemberében, az Eper utcában
leégett önkormányzati tulajdonú lakások
helyén épülnének meg. A mostani sza-
vazással csak a dotáció kérvényezéséről
döntöttek a képviselők. A plénum további
döntése alapján annak a lehetőségét is
megvizsgálják, hogyan lehetne a város-
hoz tartozó egyik majorságban telkeket
vásárolni konténerlakások elhelyezésé-
nek céljából, és azt is, hogy mennyi kon-
ténerlakásra lenne szükség.

Kovács Zoltán

Egy hétig volt látható
a Turulszobrok a

Kárpát-medencében
című fotókiállítás a
nagymegyeri művelő-
dési otthon emeleti ter-
mében.

A képek szerzője a ma-
gyarországi Katona Ber-
nadette, aki 2005-től kez-
dődően már több mint

négyszáz turulszoborról
készített felvételt, ezek kö-
zül láthatott egy csokorra
valót a nagymegyeri kö-
zönség a tárlat február 17-
i megnyitóján is. A fotós a
vándorkiállítás tablóin a
magyarok ősi madarát,
szimbólumát ábrázoló
szobrokról eredeti helyszí-
neken készített felvétele-
ket. Varga László nagy-

megyeri helytörténész a
tárlatnyitón többek között
azt is megemlítette a ké-
pek készítőjéről, hogy Ka-
tona Bernadette nem fo-
tóművész, nem történész,
de még csak nem is orni-
tológus, hanem egyszerű
polgár, aki szereti hazáját,
foglalkozásából adódóan
járja az országot, s ennek
is köszönhetően támadt
az ötlete, hogy lefényké-
pezze a Kárpát-medence
összes turulszobrát. A
vándorkiállítás utaztatásá-
ban nagy segítségére van
Budapest XII. kerületi ön-
kormányzata is, tudta meg
a nagymegyeri tárlatnyitó
közönsége. A turulszobro-
kat ábrázoló fotók készí-
tője nem tudott jelen lenni
a megnyitón, melynek ele-
jén Zakál Gyula vers-
mondó és a Bartók Béla
Alapiskola Igricek cso-
portja is közreműködött.

Kovács Zoltán
fotók: Kovács Zoltán

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Második nekifutásra
döntöttek a kérvényezésről

A magyarok ősi
madara képeken
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Gúta

Naszvad

Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentő-
sen javíthatók!

Lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkület.
Nemzetközi felmérések szerint az 50 év fe-

letti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett.
Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él
kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A
végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása
önmagában is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 végta-
gamputáció következtében. Az érszűkületben
szenvedő betegek számára a szívinfarktus és
szélütés (stroke) kockázata is jelentősen
megnő, ezzel súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja következtében, hi-
szen környezetében az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelmeszesedés sok-
szor már 40 éves korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van jelen a szerve-

zetben és csak évek múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji szo-
rító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség elke-
rülhetetlen szövődménye a hajszálerek károso-
dása, amely sokszor a nem gyógyuló sebek miatt
a beteg végtagját, de életét is követelheti.

A végtagi érszűkületben szenvedők családja is
gyakran megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká válók
jelentős része is ebből a betegségcsoportból ke-
rül ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűküle-
tes betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériákban
kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése a
szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás
kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló te-
rápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az
érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az

egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető.

A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra ered-
ményeként a járástávolság kilométerekre hosz-
szabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a vég-
tagok átmelegszenek. A hajszálér keringése javul,
az addig nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás pa-
naszaik megszűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
Jelentkezzen
fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
dr. Schéder Ákos
- vezető főorvos
Bejelentkezés:
+36 30 638 24 88
Sonocentrum
- Komárom,
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

Mára megváltoztak az olvasási
szokások és a 21. században

már a könyvtár sem az, ami még
pár évtizeddel ezelőtt volt. A fiata-
lok nagy részét teljesen hidegen
hagyja az olvasás mint kikapcso-
lódási lehetőség.

„Könyvtárunk az utóbbi években
nagy változáson ment keresztül, al-
kalmazkodva a felhasználói igények-
hez és elvárásokhoz. A könyvtárba já-
rók sem azok a klasszikus olvasók
már, ezért igyekszünk az új kihívások-
nak megfelelni. Különféle programok-
kal várunk minden korosztályt és a do-
kumentumok minden típusából igyek-
szünk kínálatot nyújtani, legyen az
könyv, hangoskönyv vagy DVD. Inter-
neten elérhető katalógusunkból ott-
honról is, kényelmesen tájékozódhat.
Könyvtárunkban 18 ezer könyv áll az
olvasni vágyók rendelkezésére. Je-

lenleg 600 a könyvtárba beiratkozott
olvasók száma. Rengeteg olvasónk
van, akik évek óta hűséges látoga-
tónk, ezért úgy gondoltuk, kiemelt fi-
gyelmet érdemelnek azzal, hogy rend-
szeresen járnak könyvtárba. Így jött
az ötlet, hogy minden évben megju-
talmazzuk azon olvasóinkat, akik az
adott esztendőben a legtöbb könyvet
kölcsönzik ki tőlünk” – mondta Aszta-
los Márta a naszvadi Községi Könyv-
tár vezetője.

Az alapiskolás tanulók közül Bazsó
Bernadett és Linda Červenková, a kö-
zépiskolások közül Simonics Réka és
Lucia Balhová, míg a felnőttek kate-
góriájában Hengerics Mária és Cson-
tos Edit voltak a legaktívabbak. A dí-
jazottaknak a könyvtárban megtartott
kiértékelésen Holop Ferenc, a műve-
lődési otthon igazgatója adta át az em-
léklapokat és könyvjutalmakat.

(miriák)

A díjat a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE), a Szlová-
kiai Magyar Zenebarátok Társasága, a Csemadok Művelődési Intézete, a
Csemadok naszvadi alapszervezete Lábszky Olivér énekes-dalszövegíró-
val együttműködve alapította. A díjjal a szlovákiai magyar zenészek mun-
káját méltatják - kizárólag szakmai alapon. A jelöltek közül - kategóriánként
5-5 - a kuratórium titkos szavazással döntött.

2012-ben hat kategóriában osztották ki a díjat.
Életműdíj: Stirber Lajos
Legjobb fiatal muzsikus díja: Gyöpös Krisztina
Legjobb énekes vagy szólista díja: Szarka Tamás
Legjobb hangszeres muzsikus díja: Lakatos Róbert
Legjobb zenekar, együttes, csoport, csapat díja: Kor-Zár
Az év dala (2007-2011): Rómeó Vérzik: Az utca az én hazám.

(miriák)
Holop Ferenc felvétele

Az Év Olvasói
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Kiosztották
a Harmónia-díjakat
AKomáromi Jókai Színházban, nagyszabású gálaműsor kereté-

ben első alkalommal osztották ki a Harmónia – Szlovákiai Ma-
gyar Zenei Díjakat.

Aképviselő-testület február 9-én meg-
tartott 15. ülésén szerepelt a városi

rendőrség elmúlt évi tevékenységéről
szóló jelentés, amelyet Marian Botos
rendőrparancsnok terjesztett elő.

A város polgármestere a 2011-es évre
olyan feladatokkal ruházta fel a városi
rendőrséget, hogy javuljon a város közbiz-
tonsága. 2011. április elsejétől 5 rendőr al-
kotja a városi rendőrség állományát. Ösz-
szesen 8984 órát szolgáltak, ebből 3825
óra volt az éjszakai szolgálat. Az elmúlt
évben 627 jelentést dolgoztak fel, 297 te-
lefonhívást fogadtak különböző rendbon-
tási esetek kivizsgálására.

Munkájukban továbbra is prioritással bír
a lakosság erkölcsi és közbiztonsági visel-
kedésének megőrzése, ezért ennek nagy
figyelmet szentelnek. A problémákat ha-
vonta a polgármesternőnél megtartott
munkaértekezleten beszélik és oldják meg.

A 2011-es évben a városi rendőrök 597
szabálysértéssel foglalkoztak, melyekből
274 végződött helyszíni bírsággal össze-
sen 5130 eurós nagyságrendben. A mara-
dék 311 szabálysértés beszélgetéssel volt
megoldva, 3 eset pedig a helyi rendőrség
hatáskörébe került, 9 szabálysértést pe-
dig a közlekedési osztály vizsgált.

Ebben az évben szeretnék a rendőrség
műszaki felszerelését és létszámát bőví-
teni. (miriák)

Értékelték a városi rendőrség munkáját
Ógyalla

Tisztelt gyógyulásra vágyók!
„A kezelés szükséges volt, a lábzsibba-

dás és görcsös fájások elmúltak, lábfázá-
som abbamaradt. Ajánlom a kezelést min-
denkinek.“

Farkas András, Révkomárom

Odadó munkájuk eredménye, hogy a há-
romhetes kezelések után sokat javult a já-
rásom, lábaim kevésbé zsibbadnak, gör-
csölnek, porckorongsérvemre is nagyon jó
hatással van.“

Földes Nándorné, Dél-Komárom

Tavaly júliusban kezdték meg a városközpont felújítását
Gútán. A rekonstrukció EU-pályázatok segítségével zaj-

lott. Ennek egyik szegmense volt a központi buszmegálló. A
régi hosszú időn keresztül szolgálta a gútai lakosokat. Meg-
érett az idő arra, hogy egy teljesen új, modern, látványában
is tetszetős buszmegállót építsenek Litomericzky Nándor
építész tervei alapján. Igyekeztek minél hamarabb befejezni,
s bár a tervezett határidőt így sem sikerült betartani, egy rö-
vid csúszással azonban január végén megtörtént a buszmeg-
álló hivatalos átadása. A modern, egyedi stílusban készült au-
tóbuszpályaudvar egy télen fűtött váróteremmel is rendelke-
zik. Az éjszakai órákban zárt a terület, így próbálják megvé-
deni az esetleges rongálásoktól, a vandáloktól. Egyébként az
épületet egy kamerarendszer és sűrűbb rendőri őrjárat is
biztosítja, hogy a lakosok hosszútávon használhassák Gúta
város egyik építészeti különlegességét, mely 95%-ban EU for-
rásból épült. A város 5%-os önrésszel járult hozzá ehhez a
szép buszmegállóhoz. Kép és szöveg: -pint-

Aváros egyik legnagyobb beruházását
szándékozik véghezvinni, tudtuk meg

Horváth Árpádtól, Gúta város polgármeste-
rétől. A 3 millió eurót felölelő projekt Gúta ár-
vízvédelmi rendszerének tervezete, melyet
az elmúlt esztendőben nyert a Környezetvé-
delmi Minisztériumtól. Ez a tervezet magá-
ban foglalja a város három főcsatornájának
teljes rekonstrukcióját, átépítését. Ezáltal
szeretnék elejét venni az emlékezetes 2010-
es helyzetnek.

Sikeres tárgyalásokat folytatnak a Szlo-
vák Vízügyi Vállalattal, akik igéretet tettek
arra, hogy belátható időn belül működőké-
pessé teszik a szivattyúállomást. Tudni kell

azt, hogy a csörgői szivattyúállomás nem
működik, nem volt az árvízvédelmi rendszer
része, de a városnak sikerült meggyőznie a
Vízügyi Vállalatot, hogy ez a szivattyúállo-
más lehet a város alfája és omegája. Ez a
projekt az árvízvédelmi rendszer teljes fel-
újítását jelenti.

„Mindenki tudja, aki ebben a városban él,
hogy a két évvel ezelőtti helyzet milyen ká-
rokat okozott, pontosan ezért is szeretnénk
minél hamarabb megvalósítani ezt a projek-
tet, hogy Gúta városa az esetleges nagyobb
víztömeg lezúdulását is kellőképpen tudja
kezelni“ – tette hozzá a polgármester.

-pint-

Gúta város legnagyobb beruházásaEgyedi központi
buszmegálló

Hétfőtől péntekig tartott
az a kiállítás, amit a

nagyközönség számára
rendeztek a Matica házban.
A székház emeletén tekint-
hették meg a látogatók az
egzotikus hüllőket. Tigris-
piton, anakonda, különféle
siklók, pápaszemes kaj-
mán, gekkók és agámák
mutogatták meg „bájaikat”.

A legfiatalabb korosztály
számára biztosan egy életre
szóló élményt jelentett, ami-
kor megsimogatták a 3 méte-
res „anakondacsecsemőt”,
amely mint megtudtuk felnőtt
korára eléri a 10-12 métert. A
bátrabbak fényképezkedhet-
tek is a kiállítás egyik sztárjá-
val, az albinó pitonnal. Voltak,
akiket a madárpókok babo-
náztak meg, de nagy sikert
aratott a mérges fullánkját
mutogató skorpió, vagy az af-
rikai száguldósikló, és sokan
megálltak egy ritka egzotikus
állat, a teju terráriuma előtt is.

-nt-

Óriáskígyók, gekkók és
krokodilok a Matica-házban

Kép:
Pint Boglárka

Rómeó Vérzik
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AVöröskereszt helyi
szervezete a közel-

múltban értékelő közgyű-
lést tartott, amelyen meg-
jelent Geleta Magdolna, a
komáromi vértranszfúziós
állomás dolgozója és a
község alpolgármestere
is.

Sukola Kornél a szervezet
elnöke köszöntötte a jelen-
lévő tagokat, majd ismertette
és szavazásra bocsátotta a
napirendi pontokat. Ezt kö-
vette az egy perces néma
adózás az elmúlt évben el-
hunyt tagok és véradók em-
lékére. Majd beszámolt az
elmúlt évi tevékenységről,
amit a szervezet gazdasági
eredményeiről szóló beszá-
moló követett. A vitában el-
sőként Zahorcsek Zoltán, a
perbetei Önkéntes Tűzoltó-
szervezet elnöke megkö-
szönte a Vöröskereszt helyi
szervezetével való együtt-
működést és hangsúlyozta:
továbbra is számít munká-
jukra.

A Vöröskereszt szerveze-
tének elnöke zárszavában
felhívta a tagság figyelmét

arra, hogy a márciusban
sorra kerülő véradáson
Csapó Rozália 60. alkalom-
mal szeretne vért adni, ami a
GYÉMÁNT FOKOZAT meg-
szerzését jelenti, s ezzel be-
írja magát a község történe-
tébe, mivel eddig ez még
senkinek sem sikerült.

(miriák)
A szerző felvételei

Értékelt a Vöröskereszt

Immár kilencedik alkalommal rendezték meg a Kőttés-
fesztivált a kürti faluházban. Ez a magyar paraszt-

konyha egyik legrégibb édes süteménye.

Fogyasztása főként a böjti időszakokhoz kötődött, mivel
zsírt sem tartalmaz. Egyszerű, olcsó, sőt mi több, igen
egészséges és tápszerekben gazdag étel. Alapanyagai: csí-
ráztatott búza, liszt és víz. A kőttés szóban a kelés, kicsírá-
zás, a csíráztatott maláta jelentése rejtőzik.

Elkészítése: A búzát előbb alaposan át kell mosni, majd
egy napra langyos vízbe kell áztatni. Az áztatás után valami
sima felületre (pl. nyújtódeszka) kiteríteni, majd nedves kony-
haruhával lefedni. A ruhát rendszeresen cserélgessük, ne
hagyjuk kiszáradni. Addig kell alatta tartani, míg 1 cm-es csí-
rái nem fejlődnek, de a csírák fehérek maradnak. Szobahő-
mérsékleten könnyen penészedik, ezért hűsebb helyen kell
a csíráztatást bonyolítani. Ezt követően húsdarálón az egész
gyökerekkel összeszőtt búzát le kell darálni, majd annyi vi-
zet hozzáönteni, hogy éppen csak ellepje. Kevergetni kell,
hogy a beltartalma jól kiázzon, majd kinyomkodni és le-
szűrni a levet róla. Édes tejszerű folyadékot kapunk, amely-
hez annyi lisztet kell keverni, hogy sűrű palacsintatészta le-
gyen belőle, majd tepsibe, lábosba tenni és sütőben meg-
sütni. A legjobb hozzá a régi, cserépből készült kacsasütő
edény. Sütésidő kb. másfél óra, addig kell sütni, amíg szép
sárgás-piros nem lesz a teteje.

„Egyáltalán nem véletlen az, hogy korábban épp a húsvéti
ünnepek idején készítették a kőttést: nyilván már az előde-
ink is tapasztalták, hogy a természetes búzacsíra s a belőle
készített ételek jótékony hatással vannak a hosszú tél folya-
mán vitaminok tekintetében kiürült szervezetre” – mondta
Danczi Mónika, a Kőttésfesztivál főszervezője. Elmondta
azt is, hogy tudomása szerint a kőttést a nagyvilágban nem
ismerik, minden égtáj irányában a magyar nyelvhatár az,
ameddig ezt az ételt a régebbi időkben is készítették és fo-
gyasztották. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Balról: Sukola Lambert kép-
viselő, Geleta Magdolna, a
vértranszfúziós állomás dol-
gozója, Sukola Kornél, a Vö-
röskereszt elnöke, Geleta
Zsolt alpolgármester

Perbete

Csapó Rozália, aki március-
ban 60. alkalommal szeretne
vért adni

Öntött tésztájú,
édes parasztsütemény
Kürt

A különleges vasárnapon
először a tavalyi II. Lakikat-
lan fesztivál csapatait kö-
szöntötték, akiket egy videó
és fotógyűjteménnyel leptek
meg. Ezután fergeteges be-
vezető zene kíséretében
megjelent a TAT „Legnép-
szerűbb faluja” kupa, melyet
óriási üdvrivalgás közepette
mutattak be. A továbbiak-
ban a Didergő király című
20 perces farsangi egyedi
ízlésű mesejáték vette kez-
detét, mely sok-sok tánccal
volt fűszerezve. Ebben a
blokkban lépett fel a Csini-

babák tánccsoport, és a leg-
kisebbek, az óvodások cso-
portja.

A közönség már izgatot-
tan várta a község sztárjait,
akik zúgó taps közepette
jöttek a színpadra. Bartha-
los Andrea, a TAT énekka-
tegória második helyezettje,
valamint Krnčan Milan és
Fekete Szilvia, a TAT bron-
zérmesei. A továbbiakban
került sor a Népi farsangi la-
kodalmas című újszerű egy-
velegre, mely a régi hagyo-
mányokat ötvözve mutatta
be ezt a felfordult, megbo-

londult világot, a szórakoz-
tatás magas szintjén. Nagy
közönségsikert aratott a la-
kodalmaspár: a menyasz-
szony és a vőlegény, akiket
Jaszkó Tibor és Méhes Fe-
renc formáltak meg. A lako-
dalmasban feléptek a Va-
LAKik táncsoport, az Ara-
nyoskák éneklőcsoport va-
lamint a műkedvelők.

A három órás program vé-
geztével, még sokan ott ma-
radtak egy kis nótázásra,
ünneplésre.

-pint-

Farsangfarki vigadalom

Február végén
Farsangfarki

vigadalom címmel
igazi népünne-
pélyt rendeztek
a lakiak a helyi
kultúrházban.
A több mint
háromórás
programra közel
300 néző volt
kiváncsi, akik
minden produkciót
kellő elismerés-
ben részesítettek.

Lakszakállas

Izsa

Erőmű épül Almásfüzitőn

ABakonyi Erőmű Zrt.
több éve tervezi egy

korszerű kombinált cik-
lusú gázturbinás erőmű
létesítését az almásfüzitői
telephelyén. Az engedé-
lyezési eljárás nemzetközi
közmeghallgatására feb-
ruár 16-án került sor
Izsán.

A megjelenteket Domin
István polgármester kö-
szöntötte. A hatóság, a ter-
vező és az engedélyezési
dokumentációt készítők
képviselői - Hajdu Klára, Ki-
rály József és Kovács Árpád
László - ismertették az eljá-
rás folyamatát, a tervezett
erőmű célját, technológiáját
és várható környezeti hatá-
sait.

Almásfüzitővel, mint új
erőmű telepítésére alkalmas
telephellyel a magyaror-
szági villamosenergia-ipari
szakemberek már évtizedek
óta számolnak. A telephely
számos olyan adottsággal
rendelkezik, amelyek lehe-
tővé teszik a jó hatásfokú,
környezetbarát erőmű léte-

sítését, ezáltal pedig a tér-
ség fejlődésének felgyorsí-
tását. Almásfüzitő előnyös
adottságai a következők: inf-
rastrukturális és technoló-
giai kapcsolatok kiépíthető-
sége, a Duna mint hűtővíz-
forrás közelsége, ipari hát-
tér, a térségben képzett,
erőművi gyakorlattal rendel-
kező szabad munkaerő. A
tervezett erőmű kondenzá-
ciós blokkokban villamos
energiát állítana elő.

Az erőmű üzemeltetése
50 fő részére állandó mun-
kahelyet teremt, valamint a
kapcsolódó időszakos kar-
bantartási feladatok elvég-
zése további kb. 20-50 fő-

nek biztosít időszakosan
munkalehetőséget.

A hatásterület által érin-
tett magyarországi települé-
sek a következők: Almásfü-
zitő, Dunaalmás, Naszály,
Szomód, Tata, Mocsa, Ko-
márom. Az országhatáron
túl terjedő hatás következ-
tében a Komáromi járás
alábbi települései érintettek:
Izsa, Pat, Virt, Marcelháza,
Hetény, Komárom.

A megjelent szakértők vá-
laszoltak az előadáson
megjelentek kérdéseikre. Az
erőmű építésére 2012 feb-
rárja és 2015 januárja között
kerül sor. Miriák Ferenc

KH felvételei

HORMI
LPG

Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Novootvorené

0,680 €/l
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•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� ��

• Autoservis • mobil: 0�0� ��1 ��6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� ��

• Autószerviz • mobil: 0�0� ��1 ��6

EmiSNé kONTrOLy Na POčkaNiE

EmiSSzióS ELLENőrzéS mEGváráSra

Autošport KISS

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

Maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
Murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
Elektrikárske a vodoinštalačné / villanyszerelés és vízvezetékszerelés

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

Az SPP becsapott ügyfelei figyelmeztetnek:
 www.spp.sk

VIGYÁZZUNK A CSALÓKRA!
Aláírt egy hátrányos gázszállítási szerződést, 

vagy olyan érzése van, hogy a házaló eladó becsapta? 
Ismét a Szlovák Gázipari Vállalat (SPP) ügyfele kíván lenni? A következőket tanácsoljuk:

A szerződés visszamondása 7 napon belül bírságmentes

Ha a házaló eladó látogatása alkalmával szerződést írt alá, 7 napon belül jogában áll visszamondani a megkötött szerződést 
annélkül, hogy meg kellene adni, milyen okból mondja fel.
Következőképpen járjon el:
• A szerződés visszamondását küldje meg 7 napon belül a szolgáltatónak, akivel 

a szerződést aláírta. Egyes szolgáltatók 14 napos bírságmentes felmondási határidőt adnak, ezért szükséges megnézni a szolgáltató
üzleti feltételeit. A döntő ebben az esetben a posta pecsétjének dátuma, amely a visszamondást tartalmazó borítékon van.

• A visszamondásban tüntesse fel nevét, címét, valamint a szerződésben feltüntetett felhasználó hely megjelölésének megfelelően 
(POD szám) gázfelhasználó hely címét, ha ez lakhelye címétől eltérő, a szerződés megkötésének dátumát, a várost, a visszamondás 
dátumát és aláírását.

• Visszalépésének kézbesítési módjai:
 – postázva – a visszamondást ajánlva küldje és az ajánlott levélt igazoló szelvényt gondosan őrizze meg
 – személyesen – a visszamondás a szolgáltatónak megvalósult kézbesítés dátumától érvényes. Ezért ezt a kézbesítési módot 

 úgy ajánljuk, hogy biztonságban legyen, hogy a szolgáltató a visszamondását át is vette. Ennek érdekében szükséges 
 a szolgáltatótól kérni a visszamondás átvételéről szóló igazolást.

Abban az esetben, ha a visszamondást olyan határidőn belül tette meg, amely a szolgáltató üzleti feltételeiben fel volt tüntetve, 
a szolgáltató bírságot nem számlázhat.

Legyen ismét a  Szlovák Gázipari Vállalat (SPP) ügyfele! Hívjon fel bennünket!

Ha az SPP-vel megkötött szerződését már felmondta, de kívánja ezt felújítani, ebben szívesen segítünk! 
• Hívja fel az SPP Ügyfélszolgálatát a 0850 111 363 telefonszámon.

NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS, HA AZ ÚJ SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁT FONTOLGATJA:

1. Vizsgálja felül az eladó személyazonosságát és semmit sem írjon alá „ az ajtó közt”.
2. Kérje el a szerződés tervezetét, az árlistát és az általános üzleti feltételeket. Minden gondosan 
 tanulmányozzon át és a feltüntetett információkat vizsgálja felül.
3. Figyelem, családi hozzátartozói is aláírásukkal érvényes szerződést köthetnek.

 www.spp.sk
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A pályamunkák leadásá-
nak határideje február 10-e
volt, a szakmai zsűri – Gál
Ida, Szilva József, Juraj Svi-
tek -  február 14-én bírálta el
az alkotásokat. Az ünnepé-
lyes kiértékelésre és a kiállí-
tás megnyitójára a Naszvadi
HMK-ban került sor, ahol
Vilkó Béla, a Komáromi Re-
gionális Művelődési Központ
munkatársa köszöntötte a
megjelenteket, köztük Pavol
Ortutát, a regionális központ
igazgatóját, Vlasta Ama-
nová, egykori igazgatónőt,
Haris József polgármestert,
a zsűri tagjait, az alkotókat
és a szép számú érdeklődőt.
Az idei versenybe 24 alkotó
113 munkával  nevezett be,
ebből a kilenc naszvadi
amatőr képzőművésznek 47
munkáját értékelte a szak-
mai zsűri. 

Az A kategóriában (15 -25
életkor, képzőművészeti kép-
zés nélkül) az első helyet
Izsák Veronika Kolosseum,
akril technikával készített képe
nyerte el, megelőzve Németh
Csillát és Papp Ádámot. 

Ugyanebben a kategóriá-
ban a 25 év felettiek közül
az első helyet Emília Habar-

díková a „Fodrásznál” szá-
raz pasztell technikával meg-
alkotott képe nyerte el, meg-
előzve Kornélia Lajos Rech-
torisovát, Dávid Janíkot, Far-
kas Alfrédot és Mária Ivano-
vát. Ebben a kategóriában
hárman – Ladislav Keller,
Helena Zacharová és
Zdenka Kováčová oklevél-
ben részesültek.

A B kategóriában (15-25
életkor, képzőművészeti kép-
zéssel) oklevélben részesült
Vitai Attila „Becsomagolt víz”
című, tusrajzzal készült al-
kotásáért. Ugyanebben a ka-
tegóriában a 25 év felettiek
közül oklevélben részesült
Takács Mária.

A C kategóriába sorolták a
naiv festészettel foglalkozó
15 éven felülieket (képzőmű-
vészeti képzés nélküliek). A
győztes Kiss Tibor lett „Ko-
márom - öreg város” olajjal
készült alkotásáért. A máso-
dik helyen Július Déži vég-
zett „Transzformátor” akril
technikával készült képéért. 

A  győztes munkák a nyit-
rai kerületi fordulóba jutnak
tovább, onnan pedig az or-
szágos fordulóba. A kiállított
61 alkotás március 16-ig na-
ponta megtekinthető a mű-
velődési otthon előcsarno-
kában.

(miriák)
A szerző felvételei

Képzőművészeti 
Spektrum 2012 

ANyitrai  Kerületi Önkormányzat, a Komáromi Regionális Művelődési Központ és
a Helyi Művelődési Központ  „KÉPZŐMŰVÉSZETI SPEKTRUM 2012” címmel

meghirdette az amatőr képzőművészek alkotásai országos versenyének és prezen-
tációjának 49. évfolyamába tartozó regionális fordulóját. 

Naszvad

Izsák Veronika győztes munkája

Egy megmentésre 
érdemes érték

Tisztán tartják a falujukat

Ha azt mondjuk: artézi kút, ak-
kor Naszvadon természetesen

mindenkinek a parkban lévő artézi
kút jut eszébe, mely évtizedeken át
adta a tiszta ivóvizet. Sajnos múlt
időben, mert 2009 nyár végén az
artézi kút vize elapadt.

Naszvadon az 1959-ben átadott kút
stratégiai célokat szolgált. A hideghá-
borús viszonyok arra késztették az ak-

kori állami vezetést, hogy bármilyen ka-
tonai támadás esetén minden község-
nek legyen ivóvize, ezért teljes állami fi-
nanszírozással rengeteg artézi kutat
ástak. Tehát pontosan 50 évvel ezelőtt
Naszvadon is elkészült egy artézi kút,
amely közel 200 méteres mélységből
hozta fel a sokak számára oly értékes
vizet. A közel 9 centiméteres átmérőjű
cső, amelyen szabadon tört fel az ivó-
víz az idők során, a szakemberek sze-
rint 140 méteres mélységben tönkre-
ment, és használhatatlanná vált. A kút
javítására tett kísérletek sajnos ered-
mény nélkül végződtek.

Mindezek ismeretében a községi
önkormányzat  új artézi kút létrehozá-
sáról döntött. Az elmúlt évben a köz-
ség költségvetéséből 20 112 eurót kü-
lönítettek el az új artézi kút fúrására. A
régi mellé egy új kutat fúrattak, kút-
házzal, padokkal. A tervek szerint a
régi idők hangulatát idézve alakítják
ki a központ találkozási helyét, ahol
természetesen a nagy hírű vízből is
meríthetnének az arra járók. Az  új ar-
tézi kútból 210 méter mélységből tör fel
a víz, amelynek minőségét évente el-
lenőrzik.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Lassan már 10 éve, hogy
rendszeresen kiveszik ré-

szüket a falu karbantartási és
szépítési munkáiból a köz-
hasznú munkások. Nélkülük ne-
héz lenne tisztán tartani, elfo-
gadhatóvá tenni ezt a több mint
ezer lakosú falut. 

Jelenleg 14 személy végzi ezt a
település és a lakosság szemszö-
géből fontos és hasznos munkát.
Hétfőtől péntekig napi négy órát
tevékenykednek. Reggelente
Kürthy Helena, a közhasznú mun-
kások vezetője osztja el a felada-
tokat, aki elmondta, hogy az ő
munkájuk nagy segítség a falu

számára. Immáron már a hetedik
éve irányítja a munkásokat. Mint
ahogy elmondta, a község tisztán
tartása az elsődleges szempont, s
ebbe beletartozik Violín területe is.
Vannak, akik a temető környékét
csinosítják, mások a réti utakat.
Ezenkívül rendszeresen karban-
tartják a focipálya környékét. Ta-
vasszal és nyáron főleg a kaszá-
lási munkákkal vannak elfoglalva.
A falu rendezvényeiből is aktívan
kiveszik a részüket. Segítettek az
új buszmegállók építésénél, a köz-
ség padjainak a felújításánál, a
nyáron üzemelő fürdő környékét is
ők tartják rendben. Azt kell hogy
mondjam, ők olyan univerzálisak
– mondta a vezetőnő. pint

Kép: Kürthy Helena

Naszvad

Megyercs

Felhívás
TISZTELT JÁRÁSBELI POLGÁROK!
A Meredek Klub komáromi székhelyű, dél-

nyugat-szlovákiai és észak-magyarországi
sziklamászókat tömörítő sportszervezet.
Szeretnénk forrásokat találni a mászófal
bővítésére és a röplabdacsarno felújítására,
ezért arra szeretnénk kérni a cégeket, vál-
lalkozókat, munkavállalókat, hogy aki te-
heti, adója 2%-ával támogassa a mászófal
és a röplabdacsarnok fejlesztését.

Klubunk adatai a 2%-os nyilatkozathoz:

Obchodné meno alebo názov: Klub
Previs, Sídlo: Komárno, 945 01, Rákócziho
24/2. Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 31746764
A Meredek Klub nevében tisztelettel: Mali-
nák Zsolt, Ďumbier Ferenc, Csiba Zoltán,
Szabó Pál, Zachar Zsuzsanna, Farkas
Ádám, Markovics Éva, Horváth Vlado,
Szabó Annamária, Lengyel Zoltán, Csiz-
madia Tibor, Ďumbier Éva, Szilárd Tamás
és a klub további tagjai.
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kErESzTrEJTvéNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére leg-
később március 20-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA
előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

- Maga minden este részegen megy haza? – kor-
holja a falu plébánosa Kálmán bácsit. - Nem bántja a
lelkiismerete? (A választ lásd a rejtvényben!)

ÉRTÉKES
NYAKÉK

TÖRVÉ-
NYESSÉG

DOBÓ 
ISTVÁN
VÁROSA

SPANYOL-
ORSZÁGI
VÁROS

JEL-
KULCS

FUTVA
MENE-
KÜLŐ

SZAMÁR-
BESZÉD

PRÁGAI
SPORT-

KLUB

HORVÁT
SZÁRM. 

FELTALÁLÓ 
(NIKOLA)

FÉLMILLIÓ!

RÖNTGEN
A 

KAMRÁBA 
PAKOL

A TE 
TULAJ-
DONOD

NÉMET
FOLYÓ

TERÜLETI,
KÖRZETI

PERU 
FŐVÁROSA

TANÍTÓ

ELŐJEGY-
ZÉSI

NAPLÓ

SZTÁTOR

AMERIKAI
POLITIKUS

JAPÁN
RÉGI FŐ-
VÁROSA

LANTÁN, 
VANÁDIUM
HIVATALI

HELYISÉG

ELŐFORDUL

... MARK
(VÉDJEGY)

NEUTRON
VALLÁSOSAN

TISZTELT 
ÁLLAT

KAGYLÓ
BELSEJE!

VULKÁNI
KŐZET

MÓZES ÖT
KÖNYVE

IGE-
VÉGZŐDÉS

VAN 
TARTOZÁSA

ÉN, ..., Ő
MESE,

ANGOLUL

ŰR-
MÉRTÉK

MALOM 
TARTOZÉKA

FÁN,
DE FORDÍTVA!

... ÉS JERRY
(RAJZFILM)

MAGÓG
TÁRSA

KERESZTÜL-
LOPAKODIK

SZERVÁL A
TENISZBEN

ILJUSIN-GÉP
JELE

A MEG-
LEPETÉS

SZAVA

RÉSZBEN
TANÁR!

MULA-
TOZÁS

KELVIN

ELŐTAG:
OLAJ-

FÉLÉV!

!

1

2

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

1. díj: luxus hajókirándulás (1 fő részére) 
2. díj: LCD Tv 
3. díj: sarok ülőgarnitúra 
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) 
5. díj: videokamera
6. díj: ebédlőfal
7. díj: hosszú hétvége (1 fő részére)
8. díj: fényképezőgép
9. díj: forgószék

10. díj: színházlátogatás Budapesten (busz, vacsora 1 fő részére)

Mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com, vagy
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, vagy
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom,

vagy
- egy évre előfizeti a DELTa hetilapot. Lapunkra szerkesztőségünkben fizethet elő: 

Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno, Tel.: 0905 213 967.

Mit nyerhet velünk?

Szabályok:Szabályok:

a játék 2012. március 5-étől április 25-ig tart.
Sorsolás: 2012. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok keretében,

Vadkerti Imre fellépésével.
a nyertesek névsorát a dElTa május 7-i számában közöljük.

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

Tel.: 0�5/��20 �20, 0�05 �16 651, 0�05 50� �2�

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek,  he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás! 
Fa brikett �0 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -16.00 óra, szom. �.00-12.00

A községben ezúttal is megrendezték a gyermek-jel-
mezbált. Délelőtt szorgos kezek farsangi fánkot és

csöröge fánkot készítettek a bálozóknak. Délután aztán
egymás után érkeztek a jobbnál jobb jelmezbe öltözött
gyerekek. Volt itt pókember, hercegnő, Ludas Matyi, egér

sajttal, énekesnő, lepke
és még hosszan lehetne
sorolni. 

Minden gyermek a be-
mutatkozásnál kapott
egy lufiból hajtogatott ál-
latot és egy tombolaje-
gyet. Ezután következ-
tek a versenyek: táncos-
mulatságos vetélkedők-
ben mérték össze ráter-
mettségüket a gyerekek.

(miriák)
Zalackó Ilona 

felvétele

Dunaradvány

Gyermek-jelmezbál
Az est folyamán sztárvendégként a 2010-es X-

faktor legkiemelkedőbb showman-je, Király L.
Norbi mutatta be műsorát, majd új kezdeménye-
zésként bálkirályt és bálkirálynőt választottak a fi-
atalok. Éjjel gazdára talált sok értékes tombola-
díj is. Az egész este alatt fergeteges hangulat
uralkodott, alig lehetett elférni a teremben. Jó
volt látni azt a 280 vidám résztvevőt, akik közö-
sen szórakoztak. (miriák)

Dobosi Illés felvétele

Csemadok ifjúsági farsangi bál 
Naszvad

Kirobbanó sikerű farsangi rendez-
vényt tudhatnak maguk mögött a

naszvadi és a környékbeli fiatalok. A
Csemadok naszvadi alapszervezeté-
nek ifjúsági csoportja második alka-
lommal rendezett farsangi vigadal-
mat, amelyre rekordidő alatt kerültek
eladásra a belépőjegyek. Ezen az es-
tén debütált az újonnan alakult Car-
son együttes.

Farsangi bál Ekecsen

Február végén hamisí-
tatlan farsangi hangu-

lat uralkodott a kolozsné-
mai kultúrházban, ahol jel-
mezbált tartottak a gyere-
keknek, így elevenítették
fel a tél elűzését és a ta-
vasz várását.

A farsangi mulatságot a
hagyományokhoz hűen Ing.
Szalay Rozália polgármes-
ternő nyitotta meg, aki fel-
hőtlen, jó szórakozást kí-
vánt a gyerekeknek és a
felnőtteknek egyaránt, majd
kezdetét vette a farsangi mulatozás. A sok vidám jelmez bemutat-
kozása után fergeteges táncra perdültek a jelmezbe bújt gyerekek. Közben a nagymamák
és az anyukák elkészítették a farsangi fánkot vagy ahogy a legkisebbek nevezik a „pufókát“.
A rövid pihenő és felfrissülés után nagy izgalommal várták a tombolahúzást, melynek so-
rán minden apróságnak jutott egy kis meglepetés. pint

Az MKP ekecsi alapszervezete máso-
dik alkalommal rendezte meg bálját a

farsangi időszakban. Az ezt megelőző
években Katalin-napon, novemberben
került sor erre a színes rendezvényre.

Az alapszervezet lelkes tagja, Polák
László elnök, Ekecs polgármestere vezeté-
sével összehangolt munkával készítették elő
az eseményt. Finom ételekről, italokról, ked-
ves vendéglátásról gondoskodtak. 

A 150 bálozó nagyon jól érezte magát,
köztük a meghívott vendégek is, akik Ekecs
község szülöttei: Berényi József, a MKP or-
szágos elnöke, Lady Dr. Czellárik Mária, a
Máltai Lovagrend és az Ordo Hungariae Lo-
vagrend szlovákiai nagypriorja, Dr. Ravasz

József romológus, egyetemi tanár, továbbá
megtisztelte az eseményt Fenes Iván, Bős
polgármestere, az MKP Dunaszerdahelyi já-
rási elnöke, és Néveri Sándor, Nagymegyer
polgármestere is. 

A hangulat  fokozásáról a Zohra táncstúdió
táncosai gondoskodtak, akik fergeteges be-
mutatójukkal felejthetetlenné varázsolták az
éjszakát. Az éjféli tombolahúzáson sok érté-
kes és érdekes díj talált gazdára. A reggelig
tartó vigadalom hangulatfelelőse a nagy si-
kerű magyarországi duó: Robi és Adél volt.
A rendezvény színvonalas megvalósulását a
Kiskertészek, a Sportszervezet, a Csema-
dok, a Vöröskereszt helyi szervezetek, vala-
mint az ekecsi kultúrotthon vezetői segítet-
ték. pint

Kolozsnéma

Farsangi vigalom

Dalolva szép az élet

Dalos délutánt rendezett a tanyi Csemadok vezetősége.
Az évente megtartott esemény szinte már hagyomány a

faluban. A dalos délutánra a szervezők 5 éneklőcsoportot
hívtak meg: az aszári Jászai Mari nyugdíjasklub éneklőcso-
portját, a királyrévi Glória népdalkört, a lakszakállasi Jácint
népdalkört, a nemesócsai Csemadok mellett működő Kodály
Zoltán népdalkört. A színes társaságot a házigazdák, a ta-
nyi Csemadok mellett működő Lila Akác éneklőcsoport egé-
szítette ki. A sok szép felcsendülő dallam is bizonyította,
hogy a közös éneklés és a zenehallgatás a zord időt, a
szürke hétköznapokat is képes ragyogó ünnepnappá vará-
zsolni. A közös ének, „A csitári hegyek alatt” című népdal el-
hangzása után finom vacsorával és farsangi fánkkal ked-
veskedtek a vendégszerető tanyiak. A szervezők remélik, si-
került olyan emlékezetes délutánt varázsolni, ahol bebizo-
nyosodott fellépők és nézők számára egyaránt, hogy dalolva
szép az élet. -pint-

Tany
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Első fotóm

Csóka Zara 
Szentpéter 
(3000/46)

Mézes Matej 
Komárom
(3050/50)

Igor Krutošík 
Dulovce 

(3500/50) 

Fo
tó

:B
ör

öc
zk

y
Jó

zs
ef

Anyagi gondjai vannak?
Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

A dohányzó vendégeink-
nek sem kell otthon ma-
radniuk!  Dohányzási lehe-
tőség a Bástya csárda
újonnan nyílt helyiségé-
ben! VI. Bástya  www.
csarda.eu, Vásároljon sze-
retteinek ajándékutalványt.
Információ az étteremben
vagy a 035/77104 59-es te-
lefonszámon. 

• • •
Ani naši hostia-fajčiari ne-
musia zostať doma! Mož-
nosť zafajčiť si v novoot-
vorenej miestnosti čárdy
Bástya! VI. Bašta
www.csarda.eu. Kúpte
svojim milým darčekovú
poukážku. Informácie v
reštaurácii alebo  na tele-
fónnom čísle 035/7710 459.

Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek és mind-
azoknak, akik február 23-án elkísérték
utolsó útjára a vágfüzesi temetőbe 

Bugris Gézát, 
aki életének 53. évében távozott 

szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, amivel
enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk március 8-án 

Károly Mihály 
halálának negyedik, és édesanyja 

Károly Irén 
szül. Blaskovics 

halálának tizenegyedik évfordulójára. Akik ismerték és sze-
rették őket, szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot.

A gyászoló család.

„Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak,
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,
A legszebb angyalát a földnek s az égnek.”

Fájó szívvel emlékezünk március 5-én, 
halálának első évfordulóján a szeretett 

feleségre, édesanyára 

Nagyné szül. Polovic Ilonkára, 
Keszegfalván.

Emlékét örökké a szívükben őrzik:
férje, fiai, szülei, testvére és a rokonság.

Irodahelyiségek bérbea-
dók, közvetlen parkolási
lehetőséggel. Kancelária
do prenájmu s bezplat-
nou možnosťou parko-
vania. Tel.: 0918 776 733,
0905 378 602.

Aquilegia, s.r.o. Kettős könyvelés – podvojné účtov-
níctvo. Adóbevallások készítése – daň z príjmov FO,
PO. Tel.: 0905 378 602.

Március 8-án ünnepli 
2. születésnapját
Fister Alexa 
Érsekújvárban.

Puszilják őt szülei, szentpéteri
mama, udvardi mamáék, ke-
resztszülei, dédiék és Juji.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Álmodtunk veled egy öregkort,
Kedveset és szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.“
Fájó szívvel emlékezünk március 8-án, 

halálának 1. évfordulóján

Senkár Imrére  
„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl.
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“
Március 5-én ünnepli 1. születésnapját 

Szabó Attila Őrsújfalun.
E szép ünnep alkalmából köszöntik őt: anyuci,

apuci, Szabó mamáék, újfalusi mama,  nénikéid
Szimi és Kamilla, dédszüleid, keresztszü-
leid, unokatestvéreid Martin és 
Vivien. A gratulációhoz csatlakozik
a Varga és a Szomolai család is.

Március 3-án ünnepelte 18. születésnapját 
Tokodi Tímea Szentpéteren.

Váczy Danika és Dórika
március 2-án ünnepelte 

1. születésnapját és 

Váczy Klaudika 

Március 8-án ünnepli 
2. születésnapját drága kincsünk

Varga Dominik
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából sok szere-
tettel köszöntik őt: anya, apa, ekeli
és gelléri nagyszülei, keresztszülei,
valamint dédi Tanyról. 

„Eltelt egy újabb év, s immár kétéves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“

Himler Sophia 
március 9-én ünnepli 

2. születésnapját.
Boldog születésnapot
kívánnak neki: szülei,
nagyszülei, dédszülei

és keresztszülei.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Drága kisunokáinknak:
Március 3-án ünnepelte 1. születésnapját 

Krascsenits Kristóf,
március 27-én ünnepli 3. születésnapját 

Krascsenits Flóra 
Nyárasdon.

Ez alkalomból szívből köszönti
őket: Kati mama és papuli Ekel-
ről, valamint anya, apa, kereszt-
szüleik, nagyszüleik, dédiék és
az egész rokonság.Március 2-án ünnepelte 

8. születésnapját 

Pinke Evelyn 
Keszegfalván.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Március 7-én ünnepli 60. születésnapját 

Makoviczky János 
Vágfüzesen.

Köszönti őt: felesége Erzsi, 
fia Jani, menye Szilvi, 
lánya Szabina, veje Tomi és 
kisunokái Szandika és Tomika.

„Álmodj, amit csak akarsz,
Menj ahova szeretnél,
Légy az, aki szeretnél.
Mert csak egy életed van,
És csak egy lehetőséged,
Hogy olyan dolgokat csinálj, 
amit szeretnél.”

E szép ünnep alkalmából szívből gratulál és
sok boldogságot kíván szeretettel: anya,
mama, papa, unokatestvéred Kriszti, bátyus
és mindenki, aki szeret Téged.

március 11-én ünnepli
7. születésnapját.

Szívből köszöntjük
őket: anyuci, apuci és
az egész rokonság.

E szép ünnep 
alkalmából 

köszöntik őt: 
szülei, nagyszülei 

és az egész 
rokonság.

Marcelházán. A gyászoló család.

• Eladó Ógyallán új 1-szobás
lakás 16.400 €-tól, és új 2-szo-
bás 19.000 €-tól. Lehetséges
engedmény 5-10%. Tel.: 0905
663 408.
• Dôchodcovia pozor! Všeli-
jaké opravy v bytoch a v do-
moch. Tel.: 0905 365 661.
• Tört arany felvásárlás a leg-
jobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai kitün-
tetéseket, porcelánokat, ezüst
érmeket, kristályt, papír- és
érme-pénzeket, képeslapokat,
régiségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka la-
kótelepi 3-szobás lakás-
omat, 2-szobásra az I. és II.
lakótelepen. Tel.: 0902 896
079.
• Hűtők és fagyasztók javítása.
Tel.: 0905 666 838. 

• Oprava chladničiek a mraz-
ničiek. Tel.: 0905 666 838. 
• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában gaz-
dasági és háziállatok részére,
Csicsó. Tel.: 0907 490 224.
• Maliar, šikovné ruky, krásne
steny + všelijaké prerábanie v
bytoch a domoch. Tel.: 0905
365 661.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúció ne legyen.
Tel.: 0905 655 829.
• Ápolói tanfolyam + német
nyelv kedvező áron. Hurba-
novo, Komárňanská 100, a
posta épülete 1. em. orbis-
centrum@gmail.com, 0948
262 144.

• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól, ga-
rázzsal 29.073 €.  Tel.: 0905
663 408.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény! Sze-
mélyautó már 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség. Napi kifizetés. Tel.: 0907
311 124.
• Angol, német nyelvű tanfo-
lyamok csoportos és egyéni
formában.
Hurbanovo, Komárňanská
100, a posta épülete 1.eme-
let. orbiscentrum@gmail.
com, vagy 0948 262 144.
• Profi kölcsön profiknak, vál-
lalkozóknak, munkavállalók-
nak, nyugdíjasoknak, KN-já-
rás. Tel.: 0905 800 420.
• Tökmag eladó szárítva 2 €/l,
sülve 3,30 €-l. Tel.: 0915 108
274.
• Csontkovács  - chiropraktik.
Tel.: 035/7732 330, 0907 628
055.
• Eladó családi ház Martoson.
Tel.: 0915 204 634.
• A nemesócsai fagylaltozóba
elárusítónőket keresünk. Tel.:
0915 401 254.
• Yorkshire kiskutyák eladók,
oltva, féregtelenítve, 100 €.
Tel.: 0905 805 219.
•  Eladó Keszegfalván 20 x 34
m telek, 10 €/m2. Tel.: 0919
035 355, 15.00 óra után.
• Predám alebo vymením ob-
chodný priestor za osobný au-
tomobil (10.000 €). Tel.: 0905
562 711.
• Garzon kiadó a Komenský
utcán, 100 € + rezsi. Tel.: 0907
299 292.
• Prenajmem väčší 2-izbový
byt na Komenského ul. v Ko-
márne. Tel.: 0908 752 447.
• Eladó Hyundai Accent, 1.5
CRDi, gy.év: 2007 + téli gumi-
abroncsok. Tel.: 0907 176 914,
ár megegyezés szerint.

• Eladó 4-szobás családi ház
Marcelházán, ár: 14.500 €.
Tel.: 0911 204 962.
• Csallóközaranyoson a Duná-
nál kiadó kert. Tel.: 035/7781
017 az esti órákban.
• Eladó 4-szobás családi ház
Kolozsnémán. Tel.: 0907 381
016.
• Villanymotorok, búvárszi-
vattyúk tekercselése előnyös
áron. Tel.: 0915 470 709.
• Ápolást vállalok, Komárom
és környéke. Tel.: 0908 787
459.
• Gold Line Slovakia s.r.o. fel-
vesz kamionsofőrt nemzetközi
fuvarozásra. Tel.: 0917 798
941.
• Akció! Teljesen korlátlan
DSL internet  havi 12,50 € az
első 9 hónapért.
Aplico Service, Damjanich
utca 3515, 1. emelet , Komá-
rom. Tel.: 0905 388 820.

• A Metagold kenőanyagok há-
lózati kereskedelmével foglal-
kozó cég munkatársakat ke-
res egész Szlovákia területén.
Az anyacég, a Metabond Kft.
20-éves tapasztalattal rendel-
kezik, mely alatt több ezres
hálózat épült ki Magyarorszá-
gon és Romániában. Szlová-
kiában a hálózatépítés 2011
novemberében indult. Kezdet-
ben nem szükséges vállako-
zónak lenni, a tevékenység vé-
gezhető mellékállásban is.
Szerdánként cégünkben (Kos-
tolné nám 15. Kolárovo) tájé-
koztató jellegű bemutatókat
tartunk este 18.30-tól. Info:
0948 221 339.
• Predám plyšovú sedaciu
súpravu. Tel.: 0907 373 611.
• Predám nafukovací rybársky
čln vhodný na zavážanie
(zmena zdravotného stavu).
Tel.: 0944 595 476.
• Irodában takarítást vállalok.
Tel.: 0908 762 650.

• Irodai asszisztenst keresünk
komárnói üzletünkbe, perfekt
szlovák-magyar nyelvtudással,
gépíró és számítógépes isme-
retekkel, önállóan dolgozni
tudó, precíz, megbízható
hölgy személyében 25-40
éves korig. Jelentkezés e-
mail-ben fényképes magyar-
szlovák nyelvű önéletrajzzal:
palyazatkn@freemail.hu.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton megegyezéssel. Tel.:
0907 753 637.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Eladó családi ház Nemesó-
csán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 607 119.
• Nyugdíjas nő egyéb munkát
vállal. Tel.: 0907 568 288.
• Vennék szopós kisborjút.
Tel.: 0908 089 360.
• Mangalica kan 120 kg eladó,
vércsere miatt, 2-éves. Tel.:
0908 089 360.
• Gyümölcsfák és szőlő szak-
szerű metszését vállalom. Tel.:
0902 841 761.
• Eladó, vagy hosszútávra ki-
adó Gútán lakás. Tel.: 0905
918 388.
• Sofőröket keresünk nemzet-
közi fuvarozásra. Tel.: 0905
918 388.
• Gabonadaráló eladó 4 kW
motorral, 100 €. Tel.: 0905 245
832.
• Szőlő és gyümölcsfa met-
szését vállalom. Tel.: 035/7710
750, 0904 105 665.
• Eladó használt automata
mosógép Whirlpool, ár: 100 €.
Tel.: 0905 918 388.
• Munkát keresek KN közelé-
ben, érettségi, B-jogosítvány.
Tel.: 0949 604 654.
• Megyercsen 100 m2-es tég-
laház eladó, kerttel, ára:
26.000 €. Tel.: 0905 230 373.
• Átépített szoba-konyhás la-
kás eladó Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Cserélje le műanyag kerti bú-
torát fára, 2 pad + asztal + fu-
var, 210 €. Tel.: 0915 270 685.
• FM Group termékek Gútán:
parfümök, tisztítószerek. Tel.:
0908 676 546.
• Eladó 2-szobakonyhás lakás
Gútán a központban, hívni
este. Tel.: 0907 623 590.

• Eladó új mágneses rezonan-
ciával gyógyító párna (62 x 23
cm), ár: 700 €. Tel.: 0908 504
674.
• Masszázs, hogy jól érezze
magát Ekel. Tel.: 0907 778
001.
• Eladó színes TV, fehér színű
kisszekrény – székek. Tel.:
0948 006 071.
• Eladó Gréco gyermek sport-
kocsi, gyermekruhák, kabátok.
Tel.: 0948 006 071.
• Eladó Renault Megane
Hatchback 1,4-es, 2005-ös.
Tel.: 0917 934 363.
• Csempézés, kőművesmun-
kák akciós áron, ingyenes fel-
mérés. Tel.: 0908 695 877.
• Kézi kertásás, kerti munkák,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 695 877.
• Eladó teljesen rekonstruált
2,5 szobás lakás Ógyallán, sa-
ját fűtés. Tel.: 0907 561 656.
• Gyermekgondozást vállalok.
Nagy tapasztalat, cserkészet.
Tel.: 0905 284 617.
• Predám detskú autosedačku
0-18 kg. Tel.: 0917 332 974.
• Predám 3 izb. zariadený byt,
nízka réžia, lacno, 33 000 €.
Tel.: 0908 158 816.

Újszülöttek:
Takács Kata (Gúta); Goda Letícia (Ekel); Csóka Zara
(Szentpéter); Kolarovský Marco és Zoya (Marcelháza)

Elhunytak:
Keszeghová Zuzana (60) Marcelháza; Illésová Alžbeta
(76) Gyulamajor; Téglás István (91) Gúta; Zakar Jozef
(73) Bajcs; Lamiová Terézia (63) Komárom; Jákics János
(80) Bátorkeszi; Rafaelová Margita (52) Keszegfalva;
Kacz János (81) Komárom; Pém Karolina (83) Marcel-
háza; Molnár Ilona (71) Szentpéter; Bugris Géza (53)
Vágfüzes; Hornyáková Margita (61) Ógyalla – Bagota

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARmA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LaCNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC � mm 6,6� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/20� Sk/m2
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Dňa 7. februára 2012 okolo 12.00 hod. v Mar-
celovej v tom čase nezistený páchateľ sa vlámal
do záhrady riadne oploteného rodinného domu a
to tak, že nezisteným predmetom prestrihol  ple-
tené  drôtové  oplotenie, cez takto vzniknutý  otvor
bez súhlasu majiteľa vošiel na pozemok. Ná-
sledne nezistený páchateľ spod dreveného prí-
strešku odcudzil plech, čím poškodenému spô-
sobil materiálnu škodu v doposiaľ nevyčíslenej vý-
ške. Za uvedené konanie bolo dňa 22.  februára
2012 vznesené obvinenie Milanovi L. pre prečin
porušovania domovej slobody a krádeže. 

•  •  •
Dňa 26. januára 2012 okolo 11.50 hod. v Mar-

celovej v tom čase nezistený páchateľ vošiel cez
poškodené opletenie na pozemok rodinného
domu a z neuzamknutej hospodárskej budovy
pozbieral  a pripravil si  na odvoz  kovové  pred-
mety. Následne začal páčiť zadné vchodové
dvere do rodinného domu, pričom však bol vyru-
šený a z miesta činu ušiel.  Poškodenej  spôsobil
materiálnu škodu vo výške 20 €. Za uvedené ko-
nanie bolo dňa 22. februára 2012 vznesené obvi-
nenie Milanovi L. pre prečin krádeže v štádiu po-
kusu.  

•  •  •
Dňa 24. februára v čase okolo 00.05 hod. Ka-

rol R. v Komárne na ul. Veľký rad viedol motorové
vozidlo zn. VW i napriek tomu, že  má právoplat-
ným rozhodnutím uložený zákaz činnosti viesť
motorové vozidlá. Za uvedené konanie mu bolo
vznesené obvinenie za prečin marenia výkonu
úradného rozhodnutia. 

•  •  •

Od presne nezisteného obdobia do dňa  24.
feb ruára 2012 si Katarína C. a Peter C. zaobsta-
rali psychotropnú látku zv. Pervitín za účelom jej
ďalšej distribúcie, a následne  ju    v mieste
svojho   bydliska  v  obci   Holiare  odpredávali
ďalším   odberateľom.   Pri  vykonaní  domovej
prehliadky  v ich bydlisku, bola zaistená zatavená
striekačka s doposiaľ neznámou bielou kryštalic-
kou látkou, ďalej boli zaistené dve plastové vrecká
s tlakovým uzáverom s doposiaľ neznámou  kryš-
talickou látkou bielej farby a v zatavenej strie-
kačke modrej farby biela kryštalická látka, ktoré po
vykonaní predbežného narkotestu vykazovali prí-
tomnosť Methamphetaminu. Za uvedené konanie
im bolo vznesené obvinenie za zločin nedovole-
nej  výroby omamných a psychotropných látok, je-
dov alebo prekurzorov, ich držania  a obchodo-
vania s nimi v spolupáchateľstve. Obvinení boli
zadržaní a umiestnení do „Cely policajného za-
držania”, bol na nich spracovaný návrh na vzatie
do väzby, ktorý sudca akceptoval. 

•  •  •
Dňa 16. februára 2012 v čase okolo 13.00 hod.

v Komárne pred miestnym obchodným domom
došlo odcudzeniu príručnej tašky poškodeného,
ktorú tašku si položil na zadné sedadlo svojho
osobného motorového vozidla. Následne dvere
na vozidle pribuchol, vozidlo neuzamkol a išiel od-
ložiť nákupný vozík. V predmetnej taške mal po-
škodený uloženú  peňaženku, obal  na  doklady,
mobilný  telefón a zväzok kľúčov. V peňaženke
mal finančnú  hotovosť vo výške 28 €, poiste-
neckú  kartu, bankomatovú kartu, kartu od účtu a
osobné doklady. Dôslednou prácou policajtov OR

PZ v Komárne bol uvedený prípad objasnený a
dňa 25. februára 2012 bolo za uvedené konanie
vznesené obvinenie Jánovi S. za prečin ne-
oprávneného vyrobenia a  používania platobného
prostriedku, elektornických peňazí, alebo  inej
platobnej karty.       

•  •  •
Dňa 18. februára 2012 v čase okolo 18.15 hod.

v Komárne v miestnom obchodnom dome v tom
čase nezistený páchateľ využil chvíľkovú nepo-
zornosť tam nakupujúceho  poškodeného,  kto-
rému z nákupného vozíka odcudzil nákupnú
tašku v ktorej mal peňaženku s hotovosťou 55 €
a 1.500 HUF, ďalej osobné doklady a bankoma-
tovú kartu. Dôslednou prácou policajtov OR PZ v
Komárne bol uvedený prípad objasnený a dňa
25. februára 2012 bolo za uvedené konanie vzne-
sené obvinenie Jánovi S. za prečin neoprávne-
ného vyrobenia a  používania platobného pro-
striedku, elektronických peňazí, alebo  inej pla-
tobnej karty. 

•  •  •
Dňa 24. februára 2012 v čase okolo 18.00 hod.

viedol Kamil V. osobné motorové vozidlo zn. Fiat
po ceste v časti  mesta Hurbanovo časť Pavlov
Dvor, kde sa dopustil priestupku proti bezpeč-
nosti  a plynulosti cestnej premávky - prekročil ma-
ximálnu dovolenú  rýchlosť. Z uvedeného dôvodu
bol hliadkou polície riadne zastavený  a  kontro-
lovaný, pričom bol podrobený vyšetreniu  na zis-
tenie alkoholu dychovou skúškou s výsledkom
0,58  mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie
mu bolo vznesené obvinenie za prečin ohrozenia
pod vplyvom  návykovej látky.  

V pondelok 5. 3. predpokladám v našom
regióne trocha chladnejšie, oblačno s mož-
nosťou slabých dažďových prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od
- 3 do - 1 °� C, denná teplota od + 6 do 
+ 8 °� C. Slabý SZ  vietor do 2 - 4 m/s.      

V utorok 6. 3. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v pondelok, oblačno a
možnosť zmiešaných prehánok. Množstvo
vlahy do 1 mm. Nočná teplota od - 3 do 
- 1 �°C, denná teplota od + 2 do + 4 �°C.
Slabý S vietor do 2 - 4 m/s.   

V stredu 7. 3. predpokladám v našom re-
gióne zrána ešte o niečo chladnejšie, jasno
alebo polojasno ale bez zrážok. Nočná tep-
lota od - 5 do - 3 �°C, cez deň od + 2 do + 4
°� C. Slabý S, SV  vietor do 2 - 4 m/s.      

Vo štvrtok 8. 3. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 2 do  0 °� C, cez
deň od + 7 do + 9 °� C. Slabý Z vietor do 2 -
4 m/s. 

V piatok 9. 3. predpokladám v našom re-
gióne nepríjemne vlhko, oblačno, počas dňa
až  zamračené s občasným slabým daž-
ďom. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná tep-
lota od  0  do + 2 °� C, denná  teplota od + 7
do + 9 °� C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 10. 3. predpokladám v našom
regióne znovu nepríjemne vlhko, veľká ob-
lačnosť až zamračené s občasným daž-
ďom. Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná tep-
lota od + 1  do + 3 �°C, denná teplota od 
+ 7  do + 9 °� C.  Slabý, časom mierny JZ 
vietor do 4 - 8 m/s.

V nedeľu 11. 3. predpokladám v našom
regióne mierne ochladenie, veľká oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota
od + 3 do + 5 °� C, cez deň od + 4 do 
+ 6 �°C.  Čerstvý, časom až silný  S vietor
do 14 - 18 m/s. 
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

Predpoveď počasia 5. 03 - 11. 03

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMplEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
a gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • a törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • akontáció már 20 %-tól 
• a kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• a hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál
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Vydretá a vypotená
Základný kameň novej lo-

denice položili za Bratislav-
skou bránou 23. apríla 1947,
trvalo však takmer päť rokov,
kým sa prvá loď dostala na
vodu. Výroba v novej fabrike
sa rozbiehala v sprievode
mnohých problémov a ťaž-
kostí, veď chýbali skúsenosti
z modernej lodiarskej výroby.
Hlavne sa však prejavoval
nedostatok kvalifikovaných
technikov a vyučených ro-
botníkov, pokrivkávala aj pra-
covná disciplína ľudí. Sotva
sa totiž dala očakávať fab -
rická zručnosť od človeka,
ktorý ešte včera mal v ru-
kách držadlo pluhu za vol-
ským záprahom kráčajúcom
po úzkom poli v niektorom
žitnoostrovskom chotári.

Rossija bola loď doslova
vydretá a vypotená.

A predsa sa podarila!
Aké parametre mala Ros-

sija a ďalšie lode s typovým
označením OL 800? Bola to
dvojpalubová a dvojmoto-
rová dieselelektrická loď na
prepravu 233 cestujúcich po
Volge, Done a sibírskych rie-
kach. Bola osemdesiat met -
rov dlhá, štrnásť metrov ši-
roká s ponorom takmer dva
metre a dosahovala rýchlosť
20,5 kilometra za hodinu.
Najprv prevážala cestujúcich
medzi veľkými pririečnymi
mestami, neskoršie plnila
funkciu plávajúceho rekreač-
ného strediska.

Hádam celá vtedajšia re-
publika so záujmom sledo-
vala jej stavbu. Na sedem-

hodinovej skúšobnej plavbe
28. júna toho istého roku sa
zúčastnil aj vtedajší minister
všeobecného strojárstva z
Prahy Ing. Miroslav Šmok. O
Rossiji písali nielen publicisti,
ale aj básnici. V rokoch 1952
až 58 postavili u nás 36 ta-
kýchto lodí, z ktorých väč-
šina – pravda, po moderni-

zácii – prepravuje rekrean-
tov dodnes. Podaktoré slú-
žia ako botely, teda hotely na
vode.

Biele pútnice preslávili
naše mesto aj v ďalších ro-
koch, keď sa stavali ešte
väčšie a modernejšie
osobné lode. Starší lodiari si
zaiste spomenú na sériu
MOL 1575, tá predstavovala
sériu štrnástich kusov.
Vrcholom lodiarskeho maj -
strovstva Komárňanov a vý-
kladnou skriňou českoslo-
venského priemyslu bola sé-
ria osobných lodí OL 400 –
bolo ich deväť, každá pre
štyristo cestujúcich a 82-

člennú posádku. Posledná
odišla roku 1983, čím sa –
na škodu veci – zavŕšila éra
stavby osobných lodí v na-
šom meste.

Aj s čiernou stuhou
Hoci na lode postavené u

nás sa od zákazníkov sypali
iba slová chvály, našli sa aj
také plavidlá, ktoré by sa pat -

rilo ovinúť čiernou stuhou.
Najčerstvejším smutným prí-
padom je tragédia lode Bul-
garia postavenej u nás roku
1955 ako súčasť série OL
800. Potopila sa 12. júla mi-
nulého roku na Volge, blízko
mesta Kazaň, pričom vo
vlnách najväčšej európskej
rieky našlo smrť 120 ľudí.

Straty boli, prirodzene, bo-
lestivé, no nikomu nenapadlo
za nešťastie obviňovať ko-
márňanských staviteľov. Prí-
činou kolapsu bolo jednak
preťaženie plavidla, ako aj
jeho zlý technický stav a ne-
dodržanie bezpečnostných
predpisov pri plavbe. fb

Kronikár nášho mesta okrúhle pred šesťdesiatimi rokmi zapísal udalosť, o ktorej
obšírne informovali všetky vtedajšie noviny, časopisy i rozhlas: V stredu 5. marca

1952 v komárňanských lodeniciach spustili na vodu osobnú loď Rossija – prvú zo sé-
rie takýchto plavidiel postavených pre zákazníka v Sovietskom zväze.

Osobné lode preslávili Komárno

Biele pútnice na ďalekých riekach

Osobná loď OL 400 pre štyristo cestujúcich – vrchol zručnosti
komárňanských lodiarov Foto: archív
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9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó délben 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 Marsla-
kók 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem. 16.55 MM. 17.45
Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó este 19.55
Sport hírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók, 3. 20.40 Kékfény 21.35
Hacktion  22.35 Az Este 23.05 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest természeti  értékei 9.25 Társbérlet-
ben a tárgyakkal 9.50 Jelfák   10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar
rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap
13.20 Bordal. Birodalom a föld alatt 13.45 Vadászat holdjáróval 14.40
Főtér 16.05 Hogy volt!?... 17.15 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10
Angyali érintés VI., 26/13. 18.55 Esti mese 19.15 Veszélyes szere-
lem. Am. sor., 34. 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Ma-
radj talpon! 22.20 Stingers. 23.05 Drága doktor úr

6.30 Híradó 6.35 Élő egyház 7.05 Pannonia 3 keréken 7.35 Sólyom és
galamb 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 10.50 1könyv
11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.30 Napirend előtt 13.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.10 A mindenséggel mérd magad
16.20 Toleranciából jeles 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40
MacGyver 20.30 A férfi a legjobb orvosság 21.15 Hírek 21.30 Vé-
nusz. 23.05 Dunasport 23.10 Sportaréna

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO.TV 12.30 A jamaikai kalóz 14.20 Marina, 35. 15.20 Rex fel-
ügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 6.
18.30 Tények  19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00 NCIS IX., 188.
22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Aktív 23.30 Tények este

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Második esély 10.25 Top
Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták I., 12. 16.15 Marichuy  17.20 Teresa. 18.30 Híradó
19.05 1 perc és nyersz! Ügyességi vetélkedő 20.10 Fókusz 20.45 Ba-
rátok közt 21.20 Dr. Csont  22.20 Nagyágyúk.

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.15 Quinn dok-
tornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15 Gyilkos sorok 18.30
McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30 Murdoch nyomozó rejtélyei
21.35 Poirot novellák 22.40 Sherlock Holmes 23.45 Albatrosz Alakulat

13.35 Junior. Am. vígjáték 15.40 Kutyakomédia 17.25 Függő játszma
3. 19.15 Logan bosszúja. 21.00 Kommandó 22.45 Az utolsó emberig. 

VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 9.15 Gyilkos számok 10.10 Airplane! Am. film 11.55
A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55 Monk 15.40 CSI: A
helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos
sorok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jó barátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2.  22.20 Kettős ügynök. 23.55
CSI: A helyszínelők 

7.55 Családi vetélkedő 8.40 Maigret felügyelő 10.20 Viharos szere-
lem 11.10 Választások 2012 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Kony-
hatitkaim 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek,
sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjá-
rás 19.50 Sporthírek 20.10 Szilánkok 21.40 Riporterek 22.05 Éjszakai
hírek 22.30 Manara felügyelő 23.20 Maigret felügyelő

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben
11.00 Fókusz 11.40 Eltűnt világok nyomában 12.05 Élő körkép 12.50
Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.50 Lefújva 14.30 Sportvisszhang
15.00 Jégkorong NHLmagazin 15.30 Bajnokok Ligájamagazin 15.55
Nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika
17.30 Választások 2012 18.30 Mese 18.40 Középpontban az ember.
Martin Činovský 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyá-
szat 21.00 Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 22.00 Tesztm-
agazin 22.10 Euromozi: Lourdes Fr.-osztr. film

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre I., 9.55 Rex felügyelő 10.50
Elveszett bizalom 12.35 Sue Thomas: FBI. 14.25 Hírek 14.30 A farm
15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek
16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Refl ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 19.50 Időjárás 19.59 Sporthírek 20.15 A farm. 21.15 Feleség-
csere 22.20 Beugró 23.05 Választások 2012 23.45 A spártai

JOJ
7.00 Híradó 7.30 Bírósági akták 9.25 Az új házunk I11.25 Nyere-
ményjáték 12.00 Híradó 13.00 Fojtogató szerelem.  15.00 Extrém
család Valóságshow 16.00 Hivatásosok II., 4. 17.00 Híradó 17.30 Ve-
télkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek IX. 37. 21.30 Hotel Paradise - Üdvözöljük
a Paradicsomban Kalandjáték 23.00 A Geissen család 

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van
11.00 Kékfény 12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Srpski ekran 13.25 Unser Bildschrim 13.55 Marslakók 14.25 Hacktion
15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Csa-
lád csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Van az a pénz, ami megbolondít 22.25 Az Este 23.00
Tudorok  23.50 Rejtélyes XX. század

5.55 Ma reggel 9.00 Válogatás a Pusztaszeri Országos Természetfi
lm-fesztivál fi lmjeiből 9.25 Palócföld a Szentendrei Skanzenben
10.00 Tudosakadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Bordal 13.45 Főtér 15.10
Hogy volt!?... válogatás az MTV archívumából 16.50 Delta 17.15 Eng-
lish 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti mese 19.15
Veszélyes szerelem 20.00 Híradó, sport 20.30 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr I

6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.05 Domovina 7.30 Híradó 7.35 A
férfi a legjobb orvosság 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.00 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.10 Virágzó városok  17.00 Zebra 17.20 Kisváros.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány
utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Mad Men – Reklámőrültek
21.15 Hírek 21.30 Az utolsó kalandor 23.15 Dunasport 23.20 Magyar
Jazz Ünnep 2011. Fábián Juli Jazz Riff hangversenye

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50
EZO TV 12.25 Baseball álmok  14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20
La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00 Ütközéspont 22.55 Aktív
23.25 Tények 

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top
Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.05
1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A mentalista
22.20 A Grace Klinika  23.25 Reflektor 23.45 Vészhelyzet 

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere, 69. 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív,
17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai  19.30 Szerencsekerék 20.30
NCIS I., 15. 21.35 Lost – Eltűntek 23.45 Albatrosz Alakulat

13.35 A javulás útja. Am. vígjáték 15.20 Légörvény 4.: Viharzóna.
17.00 Lejárt lemez. Am. vígjáték 19.05 Yonggary – Az űrbéli szörny.
21.00 Alien 4 23.00 Pokoli bázis

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok 8.55 Gyilkos számok  9.50 Hazárd megye lordjai
11.55 A dadus  13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mes-
terszakács 19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Éden Hotel 22.20 Doktor House 23.20 CSI: A helyszínelők

7.55 Családi vetélkedő 8.45 Maigret felügyelő 10.20 Viharos szere-
lem 11.10 Választások 2012 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.35 Együtt
jártunk 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek, sporthírek
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.40 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10
Ki mond igazat? 20.35 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.45
Éjszakai hírek 23.05 Bajnokok Ligája  23.35 Maigret

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Nemzetiségi magazin
– válogatás 10.50 Hírek magyarul 11.10 Fókusz  11.40 Élő körkép
12.00 Kulturális körkép 12.05 Folklórműsor 12.50 Sportvisszhang
13.25 A Szlovák Televízió története 14.35 A fiú, akit Brumtelesnek
hívnak. 15.55 Ruszin nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz  17.30 Vá-
lasztások 2012 18.30 Mese 18.40 Az antik világ istenei és hősei 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Kínzó titok 21.30 Kommentárok
22.00 Rendőrségi magazin 22.15 Jénai szív

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata  9.20 Rex felügyelő 10.20 A szépségkirálynő halála.
12.05 Nyomtalanul 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI I., 20/1. 14.00
Egyről a kettőre I., 22/17. 14.30 A farm  15.30 Két pasi meg egy kicsi
I., 24/2. 15.55 Hírek 16.00 NCIS IV. A17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés
20.00 Sporthírek 20.15 A farm – második nap 21.15 Rendelő a ró-
zsakertben22.10 Cobra 11  23.10 Választások 2012 – vita

JOJ
6.50 Híradó 7.20 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.25 Az
új házunk I. 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híaradó 12.55 Hazudj, ha
tudsz! 13.50 CSI.: Las Vegas-i helyszínelők  14.45 Hotel Paradise Ka-
landjáték 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás
20.20 Panelházi történetek 21.30 Hotel Paradise Kalandjáték 22.30
Hivatásosok  23.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők VI., 2.

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Hölgyek és urak
Tévéfilm 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Marslakók
14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szere-
lem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Párizsi helyszínelők
22.30 Az Este 22.05 KorTárs 23.35 „Jártsszunk nyugodtan“

5.55 Ma reggel 9.00 Időutazás 9.25 Tudástár 2011 9.50 Lássuk In-
donéziát! 10.00 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott 12.01 Hír-
adó, sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap
13.20 Szép otthonok, remek házak 13.40 Bordal 14.05 Aphrodité-
től – Zeuszig 14.30 Valaki 15.00 Rejtélyes XX. század 15.25 Múlt-kor
15.50 Zegzugos történetek 16.20 Világokon át 17.10 English 4U
17.40 Família Kft. 18.05 Angyali érintés 18.55 Mese 19.15 Veszélyes
szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj tal-
pon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr 

7.35 Mad Men – Reklámőrültek  8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00
Család-barát 10.50 1könyv 10.55 Magyar elsők 11.20 Kisváros  12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ 14.45 Önök kérték
15.40 Talpalatnyi zöld 16.10 A megregulázott fény, avagy a lézer
napjainkban 16.25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 A király
kalóza 21.20 Hírek 21.30 Az utolsó kalandor

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO TV 12.30 Csak egy csók Fr. vígjáték 14.20 Marina 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem, 8. 18.30 Tények  19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00
Doktor House 22.00 Született feleségek 

8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva 15.10 Döglött
akták 16.15 Marichuy  17.20 Teresa 18.30 Híradó  19.05 1 perc és
nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.40 Legyen Ön is millio-
mos! 22.45 Házon kívül 23.15 XXI. század 23.50 Reflektor

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.10 Quinn doktornő 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek, 16. 17.15
Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai  19.30 Szerencsekerék 20.30 NCIS
21.35 A hidegsebész 22.40 NCIS 23.45 Albatrosz Alakulat

13.35 Lejárt lemez 15.40 Felicity 17.20 Immigrants – Jóska menni
Amerika 18.50 A magányos nyomozó 21.00 Csapatleépítés

VIASAT
6.20 A kifutó  7.15 Gyilkos sorok  9.10 Gyilkos számok 10.10 Ace Ven-
tura 2.  11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.50 Monk
15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék,
17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jóbará-
tok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel  22.20 Shame-
less 23.30 CSI: A helyszínelők 

7.35 Vetélkedő 8.55 Maigret felügyelő 10.30 Viharos szerelem  11.20
Választások 2012 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.35 Együtt jártunk
14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos sze-
relem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Euro 2012-ma-
gazin 20.35 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.45 Hírek 23.05
Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.35 Maigret

9.10 Nők klubja 10.30 Ruszin nemzetiségi magazin 10.55 Hírek ma-
gyar nyelven 11.15 Fókusz 11.45 Ján Ilavský festőművész portréja
12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.30 Utak 13.55 Família 14.30
Aranyhalacska 15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz
16.55 Idősebbek klubja 17.00 Nyugdíjasok klubja 17.30 Választások
2012 18.30 Mese 18.45 A szlovák nyelv kulisszatitkai 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Nemzedékváltás  21.00 Ügyintézés a
hivatalokban 21.30 Kommentárok 22.15 Egy pamlag emlékiratai.

MARKÍZA
9.20 Rex felügyelő 10.15 Rettegésben 12.05 Nyomtalanul 12.55
Hírek 13.00 Susan Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek
14.30 A farm – második nap 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55
Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Va-
csora 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.05 Cobra  23.15 Választások 2012 

JOJ
6.10 Híradó 6.35 Krimihíradó 7.30 Bírósági akták 9.25 Panelházi tör-
ténetek  10.25 Az új házunk  11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 CSI: New York-i helyszínelők  14.00 CSI: Las Vegas-i helyszíne-
lők 15.00 Hotel Paradise  16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Ve-
télkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek 21.30 Hotel Paradise Kalandjáték 22.30
Dr. Csont VI., 2. 23.30 C.S.I. Miami helyszínelők VIII., 20.

HÉTFő, március 5 Kedd, március 6 Szerda, március �

TVműsorTVműsor március 5 - március 11

Bár te a gyors megol-
dások embere vagy, de ez
egy lassú sodrású hét lesz.
Terveid megvalósulása időbe
telik majd. Viszont annál na-
gyobb lesz a munkád ered-
ménye.

Ne kételkedj önma-
gadban. Ha már hoz-

tál egy jó döntést, akkor
semmi szükség arra, hogy vé-
gigjátszd a fejedben a „mi lett
volna, ha” változatait.

Nem szoktál túl nagy
kockázatot vállalni,

most azonban olyan hely-
zetbe kerülhetsz, amelyben
ez látszik a legmegfelelőbb
döntésnek. 

Nem mindenki olyan
diszkrét mint te, ezért gondold
meg, kinek mit mondasz.
Igaz, hogy sokszor az ilyen
beszélgetésekből kapod a „fü-
leseid”, most ez könnyen for-
dítva sülhet el.

Ahogy a közmondás
is tartja: „Meglátni és

megszeretni”. Nem kizárt,
hogy pontosan ez fog veled
történni, pedig sosem hittél
benne korábban.

Megtalálod a már rég -
óta vágyott lelki társa-

dat. Ezért most ne otthon ülj
csodára várva, hanem igenis
menj el szórakozni, ahol di-
csekedhetsz a szerelmeddel
és  találkoztok sok emberrel.

A ház körüli munkák
végzésekor ezen a héten elő-
vigyázatosnak kell lenned,
mert figyelmetlenséged ki-
sebb balesetet is okozhat. 

Bármilyen helyzetre
kiváló megoldást ta-

lálhatsz ezen a héten. A
szerda a párkapcsolatban
mérföldkő lehet, jegyezd meg,
hogy a kimondott szó már
nem vonható vissza.

Ha jelenleg nem élsz
párkapcsolatban, akkor ezen a
héten több új ember is felbuk-
kanhat az életedben, üzlettárs
vonatkozásában is. Ezért nem
is szabad otthon ülnöd.

Beköszönthet éle-
tedbe az igaz szerelem, ami
nem alakul egyszerűen. Ne
ugorj fejest nagy elvárások-
kal a kapcsolat kezdeti sza-
kaszában.

A hét kezdetén a sze-
relem köti le minden

figyelmedet, de csak a hét
második felében tisztázódik,
hogy ez egy valóban műkö-
dőképes kapcsolat, vagy csu-
pán egy romantikus fellángo-
lás.

Ezen a héten nem
számíthatsz a kollé-

gáid támogatására, ami jelen-
tősen lelassítja az aktuális
munkáidat. Csalódni is fogsz
bennük.
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Programajánló

Kos

Bika

Ikrek

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Horoszkóp

Március 8-án 10.30 órakor Aranykapu - népdalénekesek és népi hangszeres-szólisták já-
rási versenye, Šaffa sarkantyúja - szóló-néptáncosok járási versenye a Nagymegyeri Városi
Művelődési Központ színháztermében.
Március 14-én 19.00 órakor Emlékműsor. Helyszín: Jókai Színház előtt lévő Kaszás At-
tila emlékszobor. Szereplők: Ünnepi beszédet mond BATTA GYÖRGY író, Németh István
a komáromi Jókai Színház színművésze, a komáromi Ipari Szakközépiskola diákottho-
nának tanulói, továbbá a komáromi Selye János Gimnázium tanulói.

Kiállítások
Március 23-ig - A komáromi Szinnyei József könyvtárban Amazing planet - Filip Kulisev po-
zsonyi fotós kiállítása. 
Március 24-ig - Légi harcok, pilótaharcok a II. világháborúban. Monostori Erőd –Tanácsterem,
Duna-part 1. Modell-kiállítás Máté Géza gyűjteményéből.
Március 10-ig - Barcsay mester és tanítványai. Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Balogh László,
Deim Pál és Konok Tamás szitanyomataiból a Limes Galéria Dúdor István termében.

Rák

Benkó Ákos a jazzdob-
tehetségkutató győztese

ABudapest Jazz Klubban megrendezett, Jávori Vil-
mosról elnevezett jazzdobos-verseny döntőjébe öt fi-

atal dobos került, közülük hárman érkeztek a Felvidékről.

Marcelháza

Az 1998 és 2008 között a Magyar Rádióban évente meg-
rendezett zenei tehetségkutató versenyek folyamatossága
néhány évre megszakadt, ám 2011 tavaszán a Balogh Csibe
Jenő Jazz Zongora Tehetségkutatóval a rangos sorozat új-
raindult a Budapest Jazz Clubban. A zongoristák után 2012-
ben a fiatal dobosok mérték össze tudásukat. Az első he-
lyezett 200 ezer forintot nyert a több mint kétmillió forint
összdíjazású versenyen. 

Végeredmény:
1. Benkó Ákos (1983 – Észak-Komárom, Szlovákia)
2. Csízi László (1989 – Nyustya, Szlovákia) 
3. Nyírő Áron (1984 – Mezőkövesd) 
4. Hodek Dávid (1997 – Észak-Komárom, Szlovákia)
5. Laskay Péter (1990 – Szárliget)
A verseny győztese, Benkó Ákos 1983-ban született Mar-

celházán. Háromévesen először basszusgitározni szeretett
volna, szülei azonban a zongora felé terelgették, így aztán
végül dobolni kezdett - eleinte tanár nélkül. 1999-ben egy bu-
dapesti jazz-rock dobversenyen döntős lett, ezt követően
kezdett el vele foglalkozni Bányai Lajos, aki a jazz felé terelte
az ifjú zenészt. 17 éves korában került Baló István "kezei
közé", a Szlovákia-Pomáz utakat vendéglátózásból finan-
szírozva, s közben az építészeti szakközépiskolát is elvé-
gezte. Az LFZE jazz tanszékére hat év elteltével vették fel,
az alapképzésen 2010-ben diplomázott. Rendszeresen kon-
certezik a Szandai Mátyás Quintet, a Szabó Dániel Quartet,
a Juhász Gábor Trió, a Gayer Mátyás Trió, a Czirják Csaba
Quartet tagjaként, valamint Ávéd János több együttesében
is játszik. S talán kevesen tudják, de Benkó Ákos nemcsak
dobosként, hanem énekesként is kiváló. bumm

10.00 - 13.00 óra
Filmbemutató a diákok és a nyilvánosság számára
10.00  - A vadon őrzője
(rendezte: Róbert Rajchl, Erik Baláž, Szlovákia, 53 perc)
11.00 - Mindnyájan egy hajóban evezünk
(rendezte: Toon Loenders, Belgium, 2 perc)
Műanyagok - animációs filmsorozat (részlet)
Ha egy kerékkel több lenne!
(rendezte: Dávid és Ivan Popovič, Szlovákia, 7 perc)
EKO - BŰNTETTEK: Az ózon gyilkosai
(rendezte: H. Greuling. T. Weidenbach, Németország,
52 perc)
12.15  - ARSY-VERSY
(rendezte: Miro Remo, Szlovákia, 33 perc)
A láthatatlan madárfotós
(rendezte: Molnár Attila Dávid, Magyarország, 24 perc)

14.00 - 14.10
Memorandum aláírása a SJE és a SZK
Környezetvédelmi Minisztériuma között
(a SZK környezetvédelmi minisztere és a SJE rektora)
14.10 - 15.10 
Miért van szükség a környezet védelmére?
Beszélgetés a környezetvédelmi miniszterrel,
a SJE képviselőivel, hallgatóival és a közönséggel
15.15 - 17.00
Filmbemutató a diákok és a nyilvánosság számára
(folytatás)
15.15 -  Magas-Tátra, az időbe fagyott vadon
(rendezte: Pavol Barabáš, Szlovákia, 52 perc)
16.15 óra
Az utolsó vadászok
(rendezte: Steve Lichtag, Csehország, 53 perc)

XVII. nemzetközi környezetvédelmi filmek seregszemléjét követő 

A Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség és a Selye János Egyetem tisztelettel
meghívja az érdeklődőket az Envirofilm fesztivál díjazott filmjeinek bemutatójára.

www.envirofilm.sk

FILMBEMUTATó

PROGRAM

2012. március 7.
Selye János Egyetem, Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom



6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55
Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 13.00 A
haldokló glecscser. 13.15 Családom és egyéb emberfajták 13.40 Me-
lissa és Joey  14.05 Kém a jégen Ang. természetfilm 14.55 Beetho-
ven 6. 16.40 A Szövetség. 17.35 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.10 Büszkeség és balítélet.  22.15
Zorán-koncert 2011 23.10 Bibliotheque Pascal

6.55 Ma reggel 8.59 A Biblia gyermekeknek  9.20 Gyerekeknek 11.20
Fejezetek a magyar vasutak történetéből 11.40 Az én világom 12.00
Marslakók 15.10 Dunakanyar Tévéjáték 16.10 Tizenkét hónap az erdőn
16.35 Magyarország története 17.05 Phil Collins: Vissza a múltba.
18.00 Otthonod a kávéház 18.20 Mi micsoda 18.45 Esti mese 19.10
Szerelmem Afrika  20.00 Híradó20.30 Beethoven 6.  22.10 Gasztro-
angyal 23.05 Budapest Honvéd–ZTE FC OTP Bank Liga labdarúgó-
mérkőzés

6.30 Gyerekeknek 8.35 Daktari 9.30 A medvementő  11.05 Magyar-
ország 2000 11.40 Duna anzix 12.00 Híradó 12.15 Határtalanul ma-
gyar 12.45 Vannak vidékek 13.15 Vissza Sherwoodba 13.40 Magyar
elsők 13.55 Munka-Társ 14.25 Heuréka! Megtaláltam! 14.55 Bodrogi
Gyula 16.05 Maharal - A talizmán titka 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Pannonia 3 keréken 6 év 19.00 Moliére: Tartuffe Közvetítés a
Thália Színházból 21.35 Gosford Park 23.50 Dunasport

6.25 TV2-matiné 10.25 Babavilág 10.55 9 hónap 11.25 Tűsaarok 11.55
Bajnokok Ligája magazin 12.25 Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55
AutóGuru 14.25 Xena  15.25 Bűbájos boszorkák 16.25 Hawaii Five-0
17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények  19.00 Aktív extra 19.35 Babe 21.20
A szajré. 23.40 Lélegzet. 

7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.35 Asztro-show 11.30 Házon
kívül 12.00 Autómánia 12.40 FTC–Veszprém férfi kézilabda-mérkőzés
14.25 Eltűntnek nyilvánítva 15.30 Hetedik érzék 16.30 Hát nem baba!
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A Karib-tenger kalózai  22.30
Mindhalálig buli 

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 26. 8.00 Dallas 12.00 Jakupcsek… mert
érdekel 12.30 McLeod lányai 15.30 Tappancs, a mesterdetektív, 14-
15. 17.30 Lassie 18.00 Nora Roberts: Délidő. 20.00 Hölgyválasz. Am.
vígjáték 22.10 Limbóláz. A 0.00 AuTogram

13.50 Vuk 2.  15.15 Piedone Afrikában. 17.25 Hajszál híján hősök. Am.
kaland- fi lm 19.05 Harry Potter és a titkok kamrája.  22.00 Az igaz-
ság órája. 

VIASAT
6.45 A szépség és a szörny 7.40 Zsírégetők  8.35 Dawson és a have-
rok  9.25 Halottnak a csók II., 6. 10.20 Szerelem, receptre  12.10 Szí-
vek szállodája  13.05 Egy kapcsolat szabályai  13.35 Szex és New York
light  14.35 Éden Hotel 2., 1-2. 16.35 Good Will Hunting.  19.00 Char-
lie angyalai  21.00 A menekülő ember 23.00 Tökéletes katona 3. 

7.25 Rajzfi lmsorozatok 8.15 Fidlibum meséi 8.40 Sportvetélkedő gye-
rekeknek 9.10 Találd ki, ki hívott meg? 9.40 Családi vetélkedő  10.30
Az év legnépszerűbb tévészemélyisége. Ünnepi eredményhirdetés
13.00 Autószalon 13.55 A hiúság vására 16.05 A csikó. Am. tört.
dráma 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.10 Posta-
láda. Váratlan találkozások 21.30 Választási stúdió

9.25 Befagyott bolygó  10.15 Hallássérültek tévéklubja 10.40 Ügyin-
tézés a hivatalokban 11.10 Lakótelepi gondok  11.35 Trezor 12.05 Ti-
zenkettő után öt perccel 13.00 Márió, fütyülj...!  14.25 KE 2013 14.35
Kapura 15.20 Farmergazdaságok 15.35 Tesztmagazin 15.45 Vyšné
Hágy 1941– 2011. Dok.fi lm 16.00 Arthur Saville gaztette. 17.25 Moz-
dulj!  17.55 Úton 18.30 Esti mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó
19.40 Nemzetiségi hírek 20.05 Az ember útja 21.00 Őrangyalok 21.25
Csehszlovák fi lmhét 21.40 Filmklub: Téves mozdulat 

MARK˝ZA
7.25 Angyali meló Am. vígjáték 9.10 Két pasi meg egy kicsi. 9.35 Böl-
csek kövére  11.30 Csehország és Szlovákia hangja 13.35 Men in Black
15.30 Lara Croft  17.30 Hírek 17.35 Beugró 18.20 A társadalom
krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm.
Valóságshow 21.50 Választások 2012 – első eredmények

JOJ
6.20 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.50 X-Men 11.00 Éden Hotel
Kalandjáték 12.10 Láncreakció. Am. akcióthriller 14.35 A bambanő
17.00 Éden Hotel 18.00 A Geissen család II. 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.20 Anything for Her 22.30 Én és én meg
az Irén
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6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.40 A hajnal hírnökei 10.05 A sokszínű
vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.50 Mai hitvallások 11.15 Az utódok re-
ménysége 11.45 Zsinagógák 12.01 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35
Anno 13.05 Méltóságos kisaszszony. Magy. fi lm (ff .) 14.20 Út Londonba…
14.50 Melbourne előtt  15.20 TeleSport – Sport7 15.50 Pécsi MFC–Fe-
rencvárosi TC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.05 Rex Rómában
18.55 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek!
21.25 Munkaügyek – IrReality-show. Werkfi lm 21.55 New York bandái 

8.55 Rajzfi lmsorozatok 10.30 Csillagvitéz. Mese 10.55 Kaláka 11.45 Ha-
gyományok őrzői 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 13.05 A
sokszínű vallás 13.45 Metodista műsor 13.50 Mai hitvallások 14.15 Az
utódok reménysége 14.25 Magyarok a Szlovákiai Evangélikus Egyház-
ban 14.45 Zsinagógák 15.00 Musica historica 15.15 A nap lovagja  16.35
Magyarország története 17.00 Zorán koncert 2011, 2. 17.50 Otthonod
a kávéház. 18.15 Mi micsoda 19.05 Szerelmem Afrika 20.00 Híradó, sport
20.30 A Lényeg 21.00 Méltóságos kisaszszony. Magy. fi lm (ff .) 22.10 Ni-
cholas ajántéka23.35 Pécsi MFC–Ferencváros TC OTP Bank Liga labda-
rúgómérkőzés

6.25 Gyerekeknek 8.05 Daktari. Am. sor., 44. 9.00 Isten kezében 9.30 Élő
egyház 10.00 Világ-Nézet 11.00 Isten kezében 11.30 Új nemzedék 12.00
Híradó 12.10 Vers 12.15 Élő népzene 12.45 Lyukasóra 13.15 Rosszcsont
kalandjai 14.15 Csellengők 14.45 Arcélek 15.15 Hazajáró 15.45 Múltidéző
16.10 Magyar történelmi arcképcsarnok Beatrix királyné 16.30 Afrikai
vőlegény Magyar fi lm (ff) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hír-
mondó 19.00 Önök kérték 21.00 Klubszoba 21.55 Dunasport 22.10 A ti-
zedes meg a többiek.  23.55 Menekülők Angol–ír fi lm

6.15 Egzotikus Ázsia, 1. 6.45 10.45 Stahl konyhája 11.15 Kalandjárat (ism.)
11.45 Borkultusz 12.15 Talpig nő 12.45 Több mint TestŐr 13.15 A kivá-
lasztott   14.15 Monk  15.15 Bűbájos boszorkák 16.15 Másodállás. Való-
ságshow 16.45 Babe 18.30 Tények  19.00 Napló 20.05 Mr. Bean nyaral
21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Célkeresztben  23.45 Magyar szépség

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.30 Törzsutas 11.55
Havazin 12.25 Tuti gimi 1. 13.20 Gossip Girl – A pletykafészek 14.10 El-
tűntnek nyilvánítva  15.05 Tru Calling 16.10 Piedone Hongkongban 18.30
Híradó 19.00 Cobra  20.00 Ocean's Thirteen 22.30 Heti Hetes

STORY TV
6.45 W.I.T.C.H., a tiniboszorkány 7.15 Pókember, 1. 8.00 Dallas 12.00 Au-
Togram 12.30 McLeod lányai 14.30 Tappancs, a mesterdetektív 17.30
Lassie 14. 18.00 Jákób rabbi kalandjai. 20.00 Jól áll neki a halál 22.10 Ha-
lálos szívverés. Am.–kanad. akciófi lm

14.05 Harry Potter és a titkok kamrája. Am. kalandfi lm 17.00 Sohaor-
szág.  19.00 Kémek, mint mi. Am. akcióvígjáték 21.00 A tégla. Am.–hong-
kongi thriller 23.50 Mint a tűz. Am. akciófi lm

VIASAT
6.25 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre  8.05 Topmodell le-
szek! 8.55 EgészségŐr 9.25 A nagy házalakítás 11.20 Trendközelben
11.50 Borzasztó emberek 13.40 Szex és New York light 14.40 Éden Hotel
II., 3-4. 16.50 Kútfejek  18.55 Négy esküvő 20.00 CSI: Miami helyszínelők
21.00 Nikita  21.55 Különben dühbe jövünk! 23.55 A menekülő ember. 

8.30 Góóól. Sportvetélkedő 9.00 Választási stúdió 10.00 Földünk va-
rázslatos helyei. Fr. sor.: Egyiptom 10.55 Szlovákia képekben 11.25 A világ
képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.30 Poirot történetei 14.30
Krisztián. Cseh filmvígjáték 15.55 12 év Nickyvel 16.25 Postaláda 17.45
Stílusmagazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10
Örökösök 23.20 Sporthírek 23.30 Lefújva. A hétvége mérkőzései

8.40 Kapura 9.25 Farmergazdaságok 9.45 Tesztmagazin 9.55 Mozdulj!
10.20 A kassai tévéstúdió ötven éve 11.00 Az ember útja 11.55 A meny-
asszony ruhája. Mesejáték 13.15 Egyházi magazin 13.45 A szó 14.00 Ter-
chovái Folklórfesztivál 14.55 Família 15.20 Őrangyalok 15.50 Országos
társastáncbajnokság 17.00 A Szlovák Televízió története 1985–1989.
18.00 Eltűnt világok nyomában 18.30 mese 18.45 A rajzfilmek elbűvölő
világa 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép 20.00 12. Trebbia jótékonysági
est 21.35 Művészet 2011 22.05 Éjszaka az archívumban 23.10 A szó

MARK˝ZA
7.00 Bűbájos boszorkák 7.55 Focianyu 9.30 Hellcats 10.30 Választások
2012 11.45 NCIS IV. 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25
Sóhivatal 14.05 Mr. Bean 14.30 Szerelem a Fehér Házban. 16.50 Hírek 16.55
Kegyetlen bánásmód 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15
Csehország és Szlovákia hangja Tehetségkutató 22.00 Az energia 

JOJ
5.55 Rossz lányok. 7.40 A Simpson család 9.05 A bambanő. Am. vígjáték
11.20 Szellemekkel suttogó  13.15 A Bűbájos Am. fi lm  15.05 Hui Buh, a
butus szellem  17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Baromi jó 3. Cseh vígjáték 22.35 Éden Hotel 
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Ocean's Thirteen • 20.00 • RTL KLUB 
Danny (George Clooney) és csapata ké-
szen áll arra, hogy majdnem szó szerint
Bankot robbantson. A könyörtelen ka-
szinótulajdonos, Willy Bank álmában
sem gondolta volna, hogy szembe találja
magát velük.

Büszkeség és balítélet • 20.10 • M1
Az öt Bennet nővér élete a férj-
keresés jegyében zajlik. Eliza-
beth (Keira Knightley), aki széle-
sebb perspektívákban gondolko-
zik, megismerkedik a jóképű Mr.
Darcyval. Kezdetét veszi a ne-
mek csatája.

9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Banán, pump, a kurbli 11.05 Pári-
zsi helyszínelők 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Rondó 13.25 Kvartett 13.55 Marslakók 14.25 Négy szellem 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak
egy van  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.00
Időjárás-jelentés 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.25 DTK
22.25 Az Este 22.55 Miss Pettingrew nagy napja

5.55 Ma reggel 9.25 TED-sorozat 9.50 Néprajzi értékeink 10.00 Tu-
dásakadémia 11.00 Magyar retro 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Egymillió fontos hangjegy 13.40 Bor-
dal. A magyar bor a XX. században 14.05 Aphroditétől – Zeuszig
14.30 Esély 15.00 Kortárs 15.25 Aranymetszés 16.20 Világokon át
17.10 English 4U 17.40 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti
mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 A szövetség 

5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd  6.35 Horvát krónika 7.05 Ecranul Nostru
7.30 Híradó 7.35 A király kalóza 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00
Család-barát 10.55 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.20 Kívánságkosár
14.15 Élő népzene 14.45 Szerelmes földrajz 15.15 Törzsasztal 16.10
Virág virágossága 16.45 Valóságos kincsesbánya 17.20 Kisváros 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca
19.10 Térkép 19.40 MacGyver, 139/127. 20.30 Sipsirica 21.30 Csini-
baba 23.15 Dunasport 23.20 Itáliai utazásom

9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV
12.35 Tiszta szerencse Am. vígjáték 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem, 9. 18.30
Tények  19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00 Agyő, nagy Ő! 23.15
Aktív 23.45 Tények

7.35 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem
rabjai  9.20 Második esély  10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10
A szív útjai  14.10 Sarokba szorítva 15.10 Döglött akták  16.15 Mari-
chuy 17.20 Teresa. 18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fó-
kusz 20.45 Barátok közt 21.20 Vadiúj vadnyugat 23.30 Tudorok

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15
Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30 Ja-
kupcsek… mert érdekel 20.55 Labdarúgó Európa Liga 23.15 Cheers
23.45 Európa Liga 

14.00 Gyilkos.com. Ném. krimi 15.40 Gyilkos fullánk. Kanad. fi lm 17.15
Britannic 19.10 Invázió. Am. thriller 21.00 Inferno 22.45 Tűzvihar

VIASAT
10.10 Columbo: A gyilkosság ártalmas az egészségre.  11.55 A dadus
12.55 Amerikai mesterszakács 13.50 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 150.
16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30
Amerikai mesterszakács 19.30 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Éden Hotel 22.20 A célszemély 23.20 CSI: A helyszínelők 

7.40 Vetélkedő 8.10 Családi vetélkedő 9.00 Maigret felügyelő  10.30 Vi-
haros szerelem 11.20 Választások 2012 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja
13.35 Ki mond igazat? 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca, 44. 16.00
Hírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Családi
vetélkedő 21.00 Doktor House 21.45 Vádlottak: Frankie története
22.45 Éjszakai hírek 23.05 Büntető zászlóalj

9.00 Nők klubja 10.25 Magyar magazin 10.50 Hírek magyar nyelven
11.00 Fókusz  11.35 Arcélek 12.05 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép
12.40 Folklórműsor 13.25 Ügyintézés a hivatalokban 14.00 Rendőr-
ségi magazin 14.25 Tájékozódás  14.50 Vladimír Durdík 15.30 Hor-
gászmagazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 16.55 Szlovákok a
nagyvilágban 17.30 Választások 2012 18.00 Életmentő állatok 18.35
Mese 18.45 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 20.55 A tánc ereje
21.30 Kommentárok 22.00 Az est témája

MARK˝ZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő  10.15 Amikor
felborul a bölcső 12.05 Nyomtalanul 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas:
FBI I. 14.00 Egyről a kettőre  14.25 Hírek 14.30 Cobra 11 15.30 Két
pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS IV. 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás
20.00 Sporthírek 20.15 A farm – harmadik nap 21.15 Rendelő a ró-
zsakertben 22.15 Választások 2012  23.35 7 másodperc

JOJ
6.40 Krimihíradó 7.10 Híradó 7.35 Bírósági akták 9.25 Panelházi törté-
netek 10.25 A nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 C.S.I.: Miami helyszínelők14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00
Hotel Paradise Kalandjáték 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nye-
reményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20
Panelházi történetek 21.30 Hotel Paradise 22.30 Hivatásosok 2012 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Namí-
bia 11.30 Múzeumtúra – francia módra 12.01 Híradó 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Pamende 13.25 Esély 13.55 Marslakók 14.25 Elcserélt
lányok 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem. Am. sor., 38.
16.40 MM 17.40 Vilmos herceg Afrikája. Dok.fi lm 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó este 20.10 Marslakók, 7. 20.40 Poén péntek 21.35
Mindenből egy van 22.35 Az Este 23.05 Négy szellem

5.55 Ma reggel 9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Nemzeti érté-
keink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00 Magyar bulizene 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.35 Bordal 14.00 Aphroditétől
– Zenuszig – a görö tartományok A-tól Z-ig 14.25 Vigyázz, kész,
dzsessz! 15.30 Innováció az emberért 15.55 Sírjaik hol domborulnak…
16.20 Világokon át 17.15 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali
érintés 18.55 Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó este
20.30 Rocca parancsnok  21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05
Drága doktor úr 23.50 Az Este

7.05 Kvartett 7.35 Korea, Kína és Japán kultúrájának története. A
festészet világa 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 MacGyver,  10.00 Csa-
lád-barát 10.55 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Nyelvőrző 14.45 Hazajáró  15.10 Vigyázó
szemekkel a világ körül 16.10 Az állatok nyelve. A vadon szavai 16.40
Ízőrzők. Geresdlak 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGy-
ver, 139/128. 20.30 Sólyom és galamb 21.20 Hírek 21.30 Az irányí-
tás határai 23.25 Dunasport

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 Jégtörők 2. 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 La
Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35
Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00 Megasztár 6. 22.35 Grimm 23.35
Aktív

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Második esély,
128. 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál 14.10 Sa-
rokba szorítva 15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
CSI: Miami helyszínelők 22.20 Gyilkos elmék  23.30 Gyilkos elmék

STORY TV
12.10 McLeod lányai II., 17. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem
tengere, 72. 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív,
18. 17.15 Gyilkos sorok18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30
Született feleségek 22.35 Doktor Addison 23.45 Albatros Alakulat, 13.

13.40 Az Északi–tenger kalózai 15.30 Invázió. Am. thriller 17.15 Tüzes
jég. Am. akció- fi lm 19.00 Kígyók a fedélzeten. Am. akcióthriller 21.00
Rambo 2. 22.45 Államérdek. Am. akciófi lm

VIASAT
7.15 Gyilkos sorok  9.10 Gyilkos számok  10.10 A múlt árnyai Ném. film
11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55 Monk  15.40 CSI:
A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  17.35 Gyilkos
számok  18.30 Amerikai mesterszakács II., 6. 19.30 Jóbarátok 20.25
Két pasi – meg egy kicsi  21.20 Terminátor  23.25 CSI: A helyszín

7.40 Stílusmagazin 8.05 Vetélkedő 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Maig-
ret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.45 Gasztronómiai kalauz  14.20 Vad angyal 15.10 Anna két arca
16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj
17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek
19.45 Időjárás19.50 Sporthírek 20.10 Az év legnépszerűbb tévésze-
mélyisége 22.30 Éjszakai hírek, sport 22.55 A végső visszaszámlálás

9.05 Nők klubja  10.30 Romamagazin 10.55 Fókusz 11.35 Segítőkész
állatok 12.00 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép 12.40 Lehár Ferenc
és Kálmán Imre operettjeiből 13.15 Idősebbek klubja 13.45 Az est té-
mája 15.30 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés  15.55 Szemtől szem-
ben 16.30 Fókusz 17.00 Japán mozaik 17.30 Körzeti magazinok 18.00
Hétvége 18.30 Mese 18.40 Liptovský Ján 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Befagyott bolygó 21.00 Família 21.30 Kommentá-
rok 22.00 Szerelem cseh módra 22.30 Régi ház Madrid központjában 

MARK˝ZA
30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő 10.15 A tanúnak meg kell halnia.
12.05 Nyomtalanul 12.55 Hírek 13.00 Sue Thomas: FBI I.14.00 Egyről
a kettőre 14.25 Hírek 14.30 A fram – harmadik nap 15.30 Két pasi
meg egy picsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés
20.00 Sporthírek 20.15 A farm – negyedik nap 21.15 A sötét lovag

JOJ
7.05 Híradó 7.30 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.25 A
nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Hotel Paradise. Ka-
landjáték 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20
Hotel Paradise Kalandjáték 21.30 A Geissen család 22.30 Rajtaütők

Csütörtök, március � Péntek, március �

Az irányítás határai • 21.30 • DUNA TV
Jim Jarmusch filmje egy rejtélyes ide-
gen története, aki titkos megbízás tel-
jesítésére készül. Tettei a törvényen
kívülre vezetnek, nem bízik senkiben
és céljait teljes homály fedi.

'60-as évek. Jön a "Ki mit tud?",
melynek győztese kimehet a vas-
függönyön túlra, a Helsinki VIT-re.
Maga az édes élet. Sok bonyoda-
lom, még több sláger, szerelem és
mulatság Tímár Péter filmjében.

Csinibaba • 21.30 • DUNA TV

HIRDETÉS

Berki tavaly november 21-én Budapest belváro-
sában elsodort a luxusautójával egy motorost,

aki nekicsapódott egy parkoló autónak. A volt Fradi-
vezér továbbhajtott és csak később tért vissza a
helyszínre, ahol elismerte a felelősségét és vállalta,
hogy az okozott kárt megtéríti. 

Az ígéretét azonban nem tartotta be, sem a mo-
torossal sem annak ügyvédjével nem vette fel a
kapcsolatot, aki ezért a károsult jogi képviselőjeként
január tizedikén büntetőfeljelentést tett segítség-
nyújtás elmulasztása miatt. Az eljárás tegnap dél-
előtt jutott abba a szakaszba, hogy Berkit kihall-
gassák. Mivel gyanúsítottként idézték be, a hatályos
törvények szerint rabosították is, vagyis ujjlenyo-
matot vettek tőle és fényképet is készítettek róla. 

Pintér Tibor néhány hete csatlakozott a
Jóban Rosszban csapatához. A szí-

nész jól szituált építkezési vállalkozó bőr-
ébe bújtatott gengsztert alakít majd a TV2
sorozatában, így próbálja a Gesztesi Károly
formálta Füredit kétes ügyletekbe csalni.
„Először kicsit megijedtem, hogy egy
gengszter vállalkozót kell alakítanom. Azon-
ban egy filmben hálás a negatív szerep,
hiszen jól megformálható és izgalmas ka-
rakter, a nézők figyelmét is jobban felkelti”
– vélekedett szerepéről Pintér Tibor. „Melyik
bácsi fog téged megverni? És mikor szere-
pelhetek ott én is? Ilyen kérdéseket tesz fel
már most a kisfiam” – mesélte Tibor, aki azt is elárulta, csemetéje egyre inkább a színészi pálya
felé orientálódik és alig várja, hogy a képernyőkön viszontláthassa édesapját. 

Sidlovics Gábor, a Zanzibar és a Mafia volt tagja lett
a Tankcsapda új gitárosa. Sidlovics a Tankcsapdá-

ból januárban 19 év után távozott Molnár Levente "Cse-
resznyét" pótolja. 

„A döntést az új tagról  és Fejes Tamás együtt hozta
meg, a Tankcsapda a munkát a Zanzibar és a Mafia
egykori gitárosával, Sidlovics Gáborral folytatja tovább.
A csapat ezen a héten már a stúdióban dolgozik az új
témákon, és ezek közül az egyiket hamarosan a kö-
zönség is hallani fogja. Sőt, terveink szerint ehhez az új
dalhoz még a tavaszi turnét megelőzően klipet is forga-
tunk" - tájékoztatott Bakó Csaba, a Tankcsapda me-
nedzsere. Dél-Komáromban április 6-án lépnek majd fel
a Csokonai Művelődési Központban.

Angelina Jolie spontán lábvillantós Oscar-
pózából született a legújabb internetes

őrület, amivel több ezren űznek gúnyt a szí-
nésznőből. Mindenkinek szemet szúrt az Os-
caron Angelina Jolie felsliccelt ruhája, amiből
a színésznő folyamatosan kipakolta jobb lá-
bát, amikor csak fotóst látott maga körül. A
furcsa pózát már a gálán kifigurázta az Utó-
dok társszerzője, Jim Rash, amikor átvette
aranyszobrát, de az Angie combján való gú-
nyolódás azóta világméreteket öltött. Az el-
múlt két napban Brad Pitt oldalbordájából in-
ternettrend és mém lett. Pontosabban csak a
kivillanó lábából, amit az összes létező fotóra
odaapplikálnak az önjelölt photoshopguruk.
De a formás végtagnak még saját Twitter-ol-
dalt is csinált egy vicces kedvű felhasználó,
és már több mint harmincezer követője van.

Pintér Tibor a Jóban Rosszban csapatában

Új gitárosa van a Tankcsapdának

Angelinán röhög a világ

Rabosították Berki Krisztiánt

2�



A DELTA 10. számának záróoldalára megrendelt politikai reklám szö-
vege:

Felelősségtudattal, együttműködéssel
Zodpovednosťou, spoluprácou

Bastrnák Tibor 6
Vörös Péter 9
Hortai  Éva 24
Csóka Lajos 42 
Banai Tóth Pál 48  
Gönczöl Gabriella 52  
Nagy Gabriella 57
Szőköl István 66
Jobbágy József 82
Ferencz László 106
Ham Erika 120 
Bachorec František 131
Kiss György 143 
Zaťko Miloš 147
Cuth Csaba 150 

Felelősséggel, együttműködéssel

Zodpovednosťou, spoluprácou

Bastrnák
Tibor

Vörös
Péter

Hortai 
Éva

Csóka 
Lajos

Banai Tóth 
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Jobbágy
József

Kiss
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SSPPOORRTT  
Kosárlabda

Akomáromi férfi kosárlabdázás eddigi leg-
nagyobb sikerét érte el az MBK Rieker férfi

kosárlabda csapata. Szenzációs hajrában sze-
rezte meg történelmének első „kisbajnoki” cí-
mét, azaz, első helyen végzett a bajnokság alap-
szakaszában, ami egyben azt is jelenti, hogy a
rájátszásban a nyolcadik helyen végzett zsol-
naiakkal játszhat a bajnokság négy legjobbja
közé jutásért. Éppen azokkal a zsolnaiakkal,
akiket múlt szombaton, drámai küzdelemben
győzött le saját otthonukban. A komáromi pi-
ros-fehérek a bajnokság folyamán a legki -
egyensúlyozottabb teljesítményt nyújtották va-
lamennyi csapat közül, megannyi örömöt sze-
rezve szurkolóiknak és támogatóiknak. Persze,
a bajnokság legnehezebb része csak most kö-
vetkezik. Az alapszakaszban megszerzett első
hely még semmire nem jogosítja fel a komáromi
csapatot, hiszen egy esetleges bajnoki cím
megszerzéséig három, igencsak nehéz mérkő-
zéssorozatot kell megvívnia. És mint tudjuk, a
rájátszás, már egy egészen más történet,
amelyben nem mindig érvényesül a papírforma.
Bízunk benne, hogy ebben az esetben érvé-
nyesülni fog.

SZERDÁN
MBK Rieker – Sp. Nová Ves 79:73 (22:18,

15:21, 24:8, 18:26) 
Frissen kezdtek a vendégek, és a 3. perc végén

már 7:0 arányban vezettek. Örömük azonban nem
tartott sokáig, mert a 7. percben már hazai oldalon
volt az előny (12:9), ami persze nem nagyon ijesz-
tette meg a vendégeket, mert 18:17-re ismét átvet-
ték a vezetést. Bilík hárompontos találata azonban
megnyugtatta játékostársait, és négypontos hazai
előnnyel kezdődhetett a második negyed. Hazai
szempontból nem is rosszul, hiszen a 12. percben
29:20 világított az eredményjelzőn. Ez részben
megnyugtatta a hazai játékosokat, részben moti-
válta a vendégeket, aminek aztán az lett a követ-
kezménye, hogy a remekül küzdő, jól védekező, el-
képzeléssel játszó iglóiak kétpontos előnyre tettek
szert a félidő végéig.

Szinte már szállóigévé vált Komáromban, hogy
„nem kell izgulni, majd a második félidőben...”. Nos,
nem tudjuk, Rón mester mit mond védenceinek a
szünetben, de bizonyára vannak varázsszavai.
Szinte egy másik, mindenre elszánt piros-fehér
gárda lép általában pályára, amely addig hajtja –
űzi ellenfelét, amíg az meg nem adja magát. Ezt
történt a folytatásban is. Az iglóiak csak nézték,
ahogy a hazaiak kezdik pozdorjává zúzni győzelmi
reményeiket. A 27. percben 52:42, majd a harma-
dik negyed utolsó percében 59:45 volt az ered-
mény. Ez az előny döntőnek bizonyult, mert a ven-
dégek még 66:52-nél sem adták fel, bár az is vi-
tathatatlan, hogy ekkor már a hazai csapat lélekben
készült a közönségével való szokásos ünneplésre.
Ez a hatpontos győzelem egyben azt is jelentette,
hogy a komáromi csapat elérhető közelségébe ke-
rült egy esetleges alapszakaszos végső győze-
lemnek, ami aztán...

Pontszerzők: Jones 24, Keller 15, Bilík 15, John-
son 12, Dubovsk6, Bilič 4, Szabó 3 – Jefferson 21,
Baťka 19.

További eredmények: Prievidza – Žilina 92:68,
Svit – Nitra 74:65, B. Bystrica – Handlová 91:94. Le-
vice – szabadnapos volt.

SZOMBATON

Zsolna – MBK Rieker 67:72 (23:14, 13:13, 17:28,
14:17)   

Míg a hazaiak szempontjából nem volt különö-
sebb tétje a találkozónak, hiszen ők semmiképpen
nem mozdulhattak el a végső nyolcadik helyükről, ad-
dig a komáromiaknak az alapszakaszban való végső
győzelem lehetősége lebegett a szemük előtt. Ha
ugyanis megnyerik ezt a mérkőzést, és az erősen tar-
talékos nyitraiak mégis legyőznék a listavezető privi-
gyeieket, úgy valóra válhatna a nagy álom. Talán ez
is eredményezte a feszültséget, pontatlanságot, ami
rányomta bélyegét a piros-fehérek játékára az első
félidőben. Míg a hazaiak felszabadultan játszottak,
addig a komáromiak játékát az erőtlenség és bár-
mennyire furcsa, a lelkesedés hiánya jellemezte.
Mintha nem akarták volna elhinni, hogy a hat alap-
játékossal felálló nyitraiak képesek lennének akár
csak megijeszteni is a listavezetőt. Dubovský révén
ugyan megszerezték a vezetést, de ezt egy 12 pon-
tos hazai zsinór követte, és ekkor nagyon rosszul állt
a vendégek szénája. Keller igencsak fontos kosarai
ugyan némileg oldották a vendégek feszültségét, de
a kilencpontos hazai „negyedgyőzelem” egészen re-
álisnak látszott. A második negyed elején újabb, hét-
pontos hazai zsinór következett, és a 13. percben,
már-már félelmetesnek látszott a hazaiak 16 pontos
előnye (30:14). Ekkor azonban a komáromi csapat
megkezdte a lassú felzárkózást, de a 36:27-es félidei
eredmény még mindig nem adott sok okot az opti-
mizmusra. A második félidő elején aztán 38:36-ra
zárkózott fel a Rón legénység, és egyből jobb lett a
csapatszellem. Igaz, közben a játékosok megtud-
ták, hogy a nyitrai találkozón vezetnek a hazaiak, és
ez új erőt adott a komáromiaknak. A harmadik ne-
gyed végén, már 53:55 volt az eredmény, és kezdett
körvonalazódni egy esetleges győzelem esélye. A
hazaiak még egyszer előnyhöz jutottak a 38. perc-
ben, amikor 66:65-re átvették a vezetést, de aztán
már nem lehetett megállítani a komáromi csapatot.

Bilík, Jones és Johnson pontjai megpecsételték a
mérkőzés sorsát, és már csak várni kellett a nyitrai
eredményre, ahol a hazaiak végül hosszabbításban
ugyan, de legyőzték Privigyét, ami egyben a komá-
romi csapat alapszakaszban való győzelmét is je-
lentette. 

Pontszerzők: Kosa 21, Stojanovič 16 – Jones 15,
Bilík 13, Keller 12, Kratochvíl 10, Bilič 9, Johnson 8,
Szabó 3, Dubovský 2.

További eredmények: Levice – B. Bystrica 94:92,
Handlová – Svit 84:89, Nitra – Prievidza 83:81 –
hosszabbítás után. Sp. N. Ves – szabadnapos volt.  

Az alapszakasz végeredménye:
1. MBK Rieker 32 22 10 2672:2513 54
2. Prievidza 32 22 10 2727:2537 54
3. Nitra 32 21 11 2553:2306 53
4. Svit 32 17 15 2631:2625 49
5. Handlová 32 17 15 2664:2660 49
6. Sp. N. Ves 32 16 16 2579:2536 47
7. Levice 32 14 18 2346:2556 46
8. Žilina 32 8 24 2527:2657 40
9. B. Bystrica 32 7 25 2638:2947 39

Mi döntött?
Pontazonosság esetében az egymás elleni mér-

kőzések statisztikája a mérvadó. Az MBK Rieker és
Privigye közti találkozókon mindkét csapat 2-2 győ-
zelmet aratott, így azok pontszámai is azonosak. Ami
tehát döntött, az az egymás közti mérkőzéseken szer-
zett kosarak – pontok aránya, és ebben a komáromi
csapat négy ponttal megelőzi a privigyeieket. 

A rájátszásban Zsolna csapatával játszik az
MBK Rieker, a három győzelemig tartó sorozat
szombaton kezdődik a Komáromi Városi Sport-
csarnokban, 18 órai kezdettel. Utána szerdán,
március 14-én Zsolnára utazik a csapat, majd
március 17-én szombaton, ismét hazai csarnok-
ban fogadja ellenfelét. Amennyiben folytatásra
lenne szükség, úgy március 21-én ismét Zsolna
ad otthont a mérkőzésnek, és egy esetleges ötö-
dik találkozó helyszíne újra Komárom lesz. 

A további párosítás:
Prievidza – Levice, Nitra – Sp. N. Ves, Svit – Handlová 

Az alapszakasz rövid értékelésére Paulík Józse-
fet, az MBK Rieker sportigazgatóját kértük fel. „A baj-
nokság kezdetétől javuló formát mutatott a csapa-
tunk, fokozatosan jöttünk fel a hatodik helyről, és a
legjobb időben ugrottunk fel az élre. Ebben az idény-
ben úgy a játékosok, mint a klubvezetés mindent
megtett ami megtehető a siker érdekében, most en-
nek a gyümölcsét élvezzük. Amikor eldőlt, hogy az
alapszakaszban már a harmadik helytől rosszabbul
nem végezhetünk, fejben kissé visszavett a csapat,
helyenként ez meglátszott a játékon is. Azt azonban
el kell mondani, hogy minden esetben, amikor arra
szükség volt, tudtunk újítani, aminek az is lett az
eredménye, hogy zsinórban nyertünk meg kilenc ta-
lálkozót. A zsolnai győzelem azért is volt fontos a szá-
munkra, mert mindenképpen el akartuk kerülni Lévát
a rájátszásban. Bár az idén jól kijöttünk ezekből a
rangadókból, Lévával mindig is nagyon kemény csa-
tákat vívtunk, amelyeknek a kimenetele viszont nem
volt mindig kedvező a számunkra. Külön köszönetet
kell mondanom szurkolóinknak, akik az alapsza-
kaszban hihetetlen kitartással buzdították csapatun-
kat, és ezzel nagyban hozzájárultak végső győzel-
münkhöz az alapszakaszban. Különösen külföldi já-
tékosaink vannak kellemesen meglepődve az ilyen
kiváló szurkolótáboron. Remélem, a továbbiakban
is mellettünk lesznek” - mondta el Paulík József.

Jones (fehérben), a csapat legbiztosabb kezű já-
tékosának bizonyult az alapszakaszban (MBK 
Rieker - Sp. N. Ves 79:73)

Történelmi komáromi siker 
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réGióBaJNOkSáG 
– FELNőTTEk – NyUGaT  

16. forduló, 2012. március 10.
(szombat) – 14.30 ó.

KFC – J. Bohunice 
17. forduló, 2012. március 17.

(szombat) – 15.00 ó.  
Palárikovo – KFC

18. forduló, 2012. március 24.
(szombat) – 15.00 ó. 

KFC – Nová Ves n/Váhom 
19. forduló, 2012. április 1. 

(vasárnap) – 10.30 ó.
DAC „B” – KFC

20. forduló, 2012. április 7.
(szombat) – 15.30 ó.

KFC – Piešťany 
21. forduló, 2012. április 14.

(szombat) – 15.30 ó.
KFC – Šúrovce 

22. forduló, 2012. április 22. 
(vasárnap) – 16.00 ó.

Skalica – KFC
23. forduló, 2012. április 28.

(szombat) – 16.00 ó.
KFC – Nyárasd 

24. forduló, 2012. május 6. 
(vasárnap) – 10.30 ó.

Pov. Bystrica – KFC
25. forduló, 2012. május 12.

(szombat) – 16.30 ó.
KFC – Bánovce n/B. 

26. forduló, 2012. május 20. 
(vasárnap) – 17.00 ó.

Léva – KFC
27. forduló, 2012. május 26.

(szombat) – 17.00 ó.
KFC – Domaniža 

28. forduló, 2012. június 3. 
(vasárnap) – 17.00 ó.

Nagyölved – KFC
29. forduló, 2012. június 10. 

(vasárnap) – 17.00 ó.
KFC – Bős 

30. forduló, 2012. június 17. 
(vasárnap) – 17.00 ó.

Galánta – KFC

iv. LiGa – FELNőTTEk 
– DéLkELETi CSOPOrT

16. forduló, 2012. március 11. 
- 14.30 ó.

Nagysurány – Nagymegyer
Gúta – Újlót (szombat)
Ekel – Vága (szombat) 

17. forduló, 2012. március 18. 
- 15.00 ó.

Párkány – Ekel (szombat)
Vága – Gúta
Nagymegyer – Udvard (szombat)

18. forduló, 2012. március 25. 
- 15.00 ó.

Felsőkirályi – Nagymegyer
Gúta – Párkány (szombat)
Ekel – Illésháza (szombat)

19. forduló, 2012. április 1. 
- 15.30 ó.

Ipolyság – Ekel
Illésháza – Gúta
Újlót – Nagymegyer

20. forduló, 2012. április 8.
- 15.30 ó.

Nagymegyer – Vága (szombat)
Gúta – Ipolyság (szombat) 
Ekel – ViOn „B“ (szombat) 

21. forduló, 2012. április 15. 
- 15.30 ó. 

Negyed – Ekel
ViOn „B“ - Gúta
Párkány – Nagymegyer (szombat)

22. forduló, 2012. április 22. 
- 16.00 ó.

Nagymegyer – Illésháza 
(szombat)

Gúta – Negyed (szombat)
Ekel -  ČFK (szombat)

23. forduló, 2012. április 29. 
- 16.00 ó.

Nyékvárkony – Ekel
ČFK – Gúta (vasárnap 10.30 ó.)
Ipolyság – Nagymegyer

24. forduló, 2012. május 6. 
- 16.30 ó.

Nagymegyer – ViOn „B” 
(szombat)

Gúta – Nyékvárkony (szombat)
Ekel – Diószeg (szombat)

25. forduló, 2012. május 13. 
- 16.30 ó.

Ekel – Felsőkirályi (szombat)
Diószeg – Gúta (szombat) 
Negyed – Nagymegyer

26. forduló, 2012. május 20. 
- 17.00 ó.

Nagymegyer – ČFK 
Gúta – Ekel (szombat) 

27. forduló, 2012. május 27. 
- 17.00 ó.

Gúta – Felsőkirályi (szombat)
Ekel – Nagysurány (szombat) 
Nyékvárkony – Nagymegyer

28. forduló, 2012. június 3. 
- 17.00 ó.

Nagymegyer – Diószeg 
Udvard – Ekel
Nagysurány – Gúta

29. forduló, 2012. június 10. 
- 17.00 ó.

Gúta – Udvard 
Ekel – Nagymegyer

30. forduló, 2012. június 17. 
- 17.00 ó.

Újlót – Ekel
Nagymegyer – Gúta

v. LiGa – FELNőTTEk 
– kELETi CSOPOrT (DéLi CSOPOrT:

EkECS/aPáCaSzakáLLaS)
16. forduló, 2012. március 11. 

- 14.30 ó.
Naszvad – Cseke 
Szentpéter – Ímely
Hontfüzesgyarmat – Marcelháza
Hetény – ógyalla
Dél: Vásárút – Ekecs/Apácasza-
kállas

17. forduló, 2012. március 18. 
- 15.00 ó.

Kozárovce – Naszvad
Zselíz – Hetény (szombat) 
ógyalla – Bánov (szombat) 

Marcelháza – Zsitvabesenyő
(szombat) 
Ímely – Komjatice 
Dél: Csallóközkürt – Ekecs/Apá-
caszakállas

18. forduló, 2012. március 25. 
- 15.00 ó.

Naszvad – Tardoskedd 
Cseke – Ímely (szombat) 
Szentpéter – Marcelháza
Hontfüzesgyarmat – ógyalla
Hetény – Kozárovce 
Dél: Ekecs/Apácaszakállas –
Jóka 

19. forduló, 2012. április 1. 
- 15.30 ó.

Hetény – Naszvad
ógyalla – Zsitvabesenyő 

(szombat) 
Tolmács – Szentpéter
Marcelháza – Komjatice 

(szombat) 
Ímely – Tardoskedd 
Dél: Dióspatony – Ekecs/Apáca-
szakállas

20. forduló, 2012. április 8. 
- 15.30 ó. 

Naszvad – Ímely
Cseke – Marcelháza (szombat) 
Szentpéter – ógyalla
Bánov – Hetény
Dél: Ekecs/Apácaszakállas – 
Pered 

21. forduló, 2012. április 15. 
- 15.30 

Bánov – Naszvad
Hetény – Hontfüzesgyarmat 
Zselíz – Szentpéter (szombat)
ógyalla – Komjatice (szombat) 
Marcelháza – Tardoskedd 

(szombat)
Garamkálna – Ímely (szombat) 
Dél: Nagymagyar – Ekecs/Apáca-
szakállas

22. forduló, 2012. április 22. 
- 16.00 ó.

Naszvad – Garamkálna 
Ímely – Marcelháza
Cseke – ógyalla (szombat) 
Szentpéter – Kozárovce 
Zsitvabesenyő – Hetény
Dél: Ekecs/Apácaszakállas
– Bélád 

23. forduló, 2012. április 29. 
- 16.00 ó.

Hontfüzesgyarmat – Naszvad
Hetény – Szentpéter
ógyalla – Tardoskedd (szombat)
Tolmács – Ímely
Marcelháza – Garamkálna 

(szombat)
Dél: Vinohrady n/V. - Ekecs/Apá-
caszakállas

24. forduló, 2012. május 6. 
- 16.30 ó.

Naszvad – Marcelháza
Ímely – ógyalla
Komjatice – Hetény
Szentpéter – Bánov 
Dél: Ekecs/Apácaszakállas –
Nádszeg 

25. forduló, 2012. május 13. 
- 16.30 ó. 

Zsitvabesenyő – Naszvad
Hontfüzesgyarmat – Szentpéter
Hetény – Cseke 
Zselíz – Ímely (szombat)
ógyalla – Garamkálna (szombat)
Tolmács – Marcelháza
Dél: Ekecs/Apácaszakállas
– szabadnapos lesz

26. forduló, 2012. május 20. 
- 17.00 ó.

Naszvad – Tolmács 
Marcelháza – ógyalla (szombat) 
Ímely – Kozárovce 
Tardoskedd – Hetény
Szentpéter – Zsitvabesenyő 
Dél: Ekecs/Apácaszakállas – 
Šintava 

27. forduló, 2012. május 27. 
- 17.00 ó. 

Szentpéter – Naszvad
Hetény – Ímely
Zselíz – Marcelháza (szombat) 
ógyalla – Tolmács (szombat)
Dél: Vágfarkasd – Ekecs/Apáca-
szakállas

28. forduló, 2012. június 3. 
- 17.00 ó.

Naszvad – ógyalla
Marcelháza – Kozárovce 
Garamkálna – Hetény
Ímely – Bánov 
Komjatice – Szentpéter
Dél: Ekecs/Apácaszakállas –
Vágkirályfa  

29. forduló, 2012. június 10. 
- 17.00 ó.

Komjatice – Naszvad
Szentpéter – Cseke 
Hontfüzesgyarmat – Ímely
Hetény – Marcelháza
Zselíz – ógyalla
Dél: Mocsonok – Ekecs/Apáca-
szakállas

30. forduló, 2012. június 17. 
- 17.00 ó.

Naszvad – Zselíz 
ógyalla – Kozárovce 
Tolmács – Hetény
Marcelháza – Bánov 
Ímely – Zsitvabesenyő 
Tardoskedd – Szentpéter
Dél: Ekecs/Apácaszakállas – Lég 

réGióBaJNOkSáG –
iFJÚSáGiak éS SErDÜLők

Az ifjúságiak és serdülők
ugyanazon ellenfelekkel mér-
kőznek meg, így nem közöljük
külön-külön a párosításokat.

16. forduló, 2012. március 11.
Vágsellye – KFC

17. forduló, 2012. március 18.
KFC – Topoľčany 

18. forduló, 2012. március 25.
ČFK – KFC

19. forduló, 2012. április 1. 
KFC – Piešťany 

20. forduló, 2012. április 8. 
Hlohovec – KFC

21. forduló, 2012. április 15.
Érsekújvár – KFC

22. forduló, 2012. április 22.
KFC – Párkány 

23. forduló, 2012. április 29. 
P. Bystrica – KFC

24. forduló, 2012. május 6. 
KFC – Nemšová 

25. forduló, 2012. május 13. 
Nové Mesto n/V. - KFC

26. forduló, 2012. május 20.
KFC – ViOn „B” 

27. forduló, 2012. május 27. 
Galánta – KFC

28. forduló, 2012. június 3.
KFC – DAC „B” 

29. forduló, 2012. június 10.
Skalica – KFC

30. forduló, 2012. június 17. 
KFC – J. Bohunice 

iv. LiGa – iFJÚSáGiak 
– DéLkELETi CSOPOrT   

16. forduló, 2012. március 11.
Dunaszerdahelyi SG – ógyalla
Ekel – Dióspatony 
Nagysurány – Nagymegyer

17. forduló, 2012. március 18. 
Nagymegyer – Udvard 
Nyárasd – Ekel
ógyalla – Bős 

18. forduló, 2012. március 23. 
Ekel – ógyalla
Somorja – Nagymegyer
19. forduló, 2012. április 1.
Vágfarkasd – Nagymegyer
ógyalla – Egyházkarcsa
Palárikovo – Ekel

20. forduló, 2012. április 8.
Ekel – Zselíz 
Nagysurány – ógyalla
Nagymegyer – Dióspatony 

21. forduló, 2012. április 15.
Nyárasd – Nagymegyer
ógyalla – Udvard 
Nitra/Chrenová – Ekel

22. forduló, 2012. április 22.
Ekel – Sereď 
Nagymegyer – ógyalla

23. forduló, 2012. április 29.
ógyalla – Vágfarkasd 
Palárikovo – Nagymegyer
Dunaszerdahelyi SG – Ekel

24. forduló, 2012. május 6.
Ekel – Bős 
Nagymegyer – Zselíz 
Dióspatony – ógyalla

25. forduló, 2012. május 13.
ógyalla – Nyárasd 
Nitra/Chrenová – Nagymegyer
Ekel – Somorja 

26. forduló, 2012. május 20.
Egyházkarcsa – Ekel
Nagymegyer – Sereď
Somorja – ógyalla

27. forduló, 2012. május 27.
Palárikovo – ógyalla
Dunaszerdahelyi SG – 

Nagymegyer
Ekel – Nagysurány 

28. forduló, 2012. június 3. 
Udvard – Ekel
Nagymegyer – Bős 
ógyalla – Zselíz 

29. forduló, 2012. június 10.
Nitra/Chrenová – ógyalla
Ekel – Nagymegyer

30. forduló, 2012. június 17. 
Nagymegyer – Egyházkarcsa 
Vágfarkasd – Ekel
ógyalla – Sereď 

v. LiGa – iFJÚSáGiak 
– kELETi CSOPOrT 

16. forduló, 2012. március 11.
Naszvad – Nagysalló 
Szentpéter – Ipolyság 
Garamkálna – Marcelháza
Gúta – Ímely
Csallóközaranyos – Tardoskedd 

17. forduló, 2012. március 18.
Ímely – Csallóközaranyos
Kmeťovo – Gúta
Marcelháza – N. Dedina 
Komjatice – Szentpéter
Kürt – Naszvad

18. forduló, 2012. március 25.
Szentpéter – Kürt 
Gúta – Marcelháza
Csallóközaranyos – Kmeťovo 
Nagysalló – Ímely
Naszvad – Tardoskedd 

19. forduló, 2012. április 1.
Ímely – Tardoskedd 
Marcelháza – Csallóközaranyos
Tolmács – Gúta
Szentpéter – Naszvad

20. forduló, 2012. április 8. 
Bánov – Szentpéter
Gúta – Ipolyság
Csallóközaranyos – Tolmács 
Nagysalló – Marcelháza
Naszvad – Ímely

21. forduló, 2012. április 15. 
Kmeťovo – Ímely
Marcelháza – Tardoskedd 
Ipolyság – Csallóközaranyos
Komjatice – Gúta
Szentpéter – Garamkálna
Bánov – Naszvad

22. forduló, 2012. április 22.
N. Dedina – Szentpéter

Gúta – Kürt 
Csallóközaranyos – Komjatice 
Ímely – Marcelháza
Naszvad – Kmeťovo 

23. forduló, 2012. április 29.
Marcelháza – Kmeťovo 
Tolmács – Ímely
Kürt – Csallóközaranyos
Szentpéter – Gúta
Garamkálna – Naszvad

24. forduló, 2012. május 6.
Gúta – Bánov 
Csallóközaranyos – Szentpéter
Ímely – Ipolyság 
Naszvad – Marcelháza

25. forduló, 2012. május 13. 
Tolmács – Marcelháza
Komjatice – Ímely
Szentpéter – Nagysalló 
Bánov – Csallóközaranyos
Garamkálna – Gúta
N. Dedina – Naszvad

26. forduló, 2012. május 20.
Gúta – N. Dedina 
Csallóközaranyos – Garamkálna 
Tardoskedd – Szentpéter
Ímely – Kürt 
Marcelháza – Ipolyság 
Naszvad – Tolmács 

27. forduló, 2012. május 27.
Komjatice – Marcelháza
Szentpéter – Ímely
N. Dedina – Csallóközaranyos
Gúta – Naszvad

28. forduló, 2012. június 3.
Csallóközaranyos – Gúta
Ímely – Bánov 
Kmeťovo – Szentpéter
Marcelháza – Kürt 
Naszvad – Ipolyság 

29. forduló, 2012. június 10.
Szentpéter – Marcelháza
Garamkálna – Ímely
Gúta – Nagysalló 
Csallóközaranyos – Naszvad

30. forduló, 2012. június 17. 
Nagysalló – Csallóközaranyos
Tardoskedd – Gúta
Ímely – N. Dedina 
Marcelháza – Bánov 
Tolmács – Szentpéter
Naszvad – Komjatice 

iii. LiGa – DiákOk – DéLi CSOPOrT 

14. forduló, 2012. március 24.
ViOn „B” - Szentpéter
Gúta – Párkány 
KFC – Marcelháza
Ekel – ógyalla

15. forduló, 2012. március 31.
Zselíz – Szentpéter
ógyalla – Vágsellye „B” 
Marcelháza – Ekel
Párkány – KFC
Ipolyság – Gúta

16. forduló, 2012. április 7.
Gúta – Érsekújvár „B” 
KFC – Ipolyság 
Ekel – Párkány 

Vágsellye „B” - Marcelháza
Palárikovo – ógyalla
Szentpéter – Mocsonok 

17. forduló, 2012. április 14.
ógyalla – Szentpéter
Marcelháza – Palárikovo 
Ipolyság – Ekel
Érsekújvár „B” - KFC
Gúta – ViOn „B” 

18. forduló, 2012. április 21.
KFC – Gúta
Ekel – Érsekújvár „B” 
Szentpéter – Marcelháza
Zselíz – ógyalla

19. forduló, 2012. április 28.
ógyalla – Mocsonok 
Marcelháza – Zselíz 
Párkány – Szentpéter
Gúta – Ekel
KFC – ViOn „B” 

20. forduló, 2012. május 5.
Ekel – KFC
Vágsellye „B” - Gúta
Szentpéter – Ipolyság 
Mocsonok – Marcelháza
ViOn „B” - ógyalla

21. forduló, 2012. május 12. 
Marcelháza – ógyalla
Érsekújvár „B” - Szentpéter
Gúta – Palárikovo 
KFC – Vágsellye 
Ekel – ViOn „B” 

22. forduló, 2012. május 19.
Vágsellye „B” - Ekel
Palárikovo – KFC
Szentpéter – Gúta
ógyalla – Párkány 
ViOn „B” - Marcelháza

23. forduló, 2012. május 26. 
Párkány – Marcelháza
Ipolyság – ógyalla
Gúta – Zselíz 
KFC – Szentpéter
Ekel – Palárikovo 

24. forduló, 2012. június 2.
Szentpéter – Ekel
Zselíz – KFC
Mocsonok – Gúta
ógyalla – Érsekújvár „B” 
Marcelháza – Ipolyság 

25. forduló, 2012. június 9.
Érsekújvár „B” - Marcelháza
Gúta – ógyalla
KFC – Mocsonok 
Ekel – Zselíz 
Vágsellye „B” - Szentpéter

26. forduló, 2012. június 16. 
Szentpéter – Palárikovo 
Mocsonok – Ekel
ógyalla – KFC
Marcelháza – Gúta

Valamennyi bajnokságban az
utolsó három forduló mérkőzéseit
egy időpontban kell lejátszani.

Jövő heti számunkban 
a Területi Bajnokságok 
tavaszi idényének 
sorsolását közöljük.

A 2011/2012-es labdarúgó idény bajnokságainak tavaszi menetrendje – I. rész 
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Hétvégi focimenü

Kajak-kenu

2012. március 54 SSPPOORRTT  

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

2012. március 10. (szombat) 14.30
órakor: KFC – J. Bohunice (Régióbaj-
nokság), Gúta – Újlót, Ekel – Vága (IV.
liga) 2012. március 11. (vasárnap)
14.30 órakor: Naszvad – Cseke,
Szentpéter – Ímely, Hetény – Ógyalla
(V. liga – Keleti csoport), Gúta „B” –
Izsa (Területi Bajnokság – előre-
hozva a 30. fordulóból).

Ligásaink idegenben: Nagysurány – Nagymegyer (IV.
liga), Hontfüzesgyarmat – Marcelháza (V. liga – Keleti cso-
port), Vásárút – Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli cso-
port)  

M E G H Í V ó
Az ABC Karate Klub ezúttal hívja meg az érdeklődőket az ifjúsági és gyermek karate

Szlovák Kupa küzdelmeire.
Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok     Időpont: 2012. március 11. – vasárnap 
Program: 10.00 – 13.00 Csoportos gyakorlatok, 13.00 – 17.00 Kumite mérkőzések

A Komáromi Kajak-
Kenu Klub újabb szép
eredményeket ért el az
előző, 2011-es évben is.
Összesen 87 versenyzője
ért el helyezéseket hazai
és külföldi versenyeken.
Az országos pontverseny-
ben az előkelő második
helyet szerezte meg a
klub, az ifjúsági kategóri-
ákban öt versenyző ért el
első helyezést a Szlovák
Kupában.

A komáromi klub verseny-
zői összesen 27 országos
bajnoki címet, 18 második és
15 harmadik helyezést értek
el. A szlovák válogatottban 5

junior lány és fiú képviselte a
komáromi színeket, a vete-
ránok nemzetközi versenyein
8 komáromi versenyző nyúj-
tott kiváló teljesítményeket. 

Az év legsikeresebb ver-
senyzője a junior Demin Vik-
tor volt, aki a junior vb-n és
Eb-n egyaránt aranyérmet
szerzett 500 méteren, majd
az 1000 méteres távon, ezt
megtoldotta újabb két ezüst-
éremmel. Az ország legjobb
junior versenyzőjének hirdet-
ték ki a 2011-es évben.

A veteránok világbajnok-
ságán a komáromi verseny-
zők 5 aranyérmet, két ezüst-
és két bronzérmet szereztek. 

Ezek az eredmények nem
a véletlen művei, kemény
munka áll mögöttük. A ver-
senyzőkön kívül, ebből bő-
ven kiveszik részüket a klub
edzői, vezetői és a fiatal ver-
senyzők szülei is. Már most
keményen készülnek a 2012-
es olimpiai évre, hogy a ta-
valyinál is jobb eredménye-
ket érjenek el.

A klubvezetés kéri, hogy
aki tudja, támogassa adója
2 százalékával a klub, pol-
gári társulás tevékenysé-
gét, és ezzel adjon további
esélyeket a tehetséges,
ifjú sportolóknak.

A ragyogó eredményekhez 
segítségre is szükség van

Karate

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztő-
ségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�

Győr
29 kg: 3. Tóth Dávid (Madar)
31 kg: 3. Kajtár Sándor (Madar)
38 kg: 2. Kürthy Krisztián (Gúta)
42 kg: 2. Kovács Nikolasz (Madar)
50 kg: 3. Litomericky András (Gúta)

Érd
46 kg: 2. Borka Kevin (Naszvad)

3. Takács Máté (Naszvad)
76 kg: 2. Papp lajos (Madar)
85 kg: 2. Érsek Róbert (Naszvad)
96 kg: 2. Csóka Krisztián (Spartacus) 

Trencsén
63 kg: 2. Csicsó Zoltán (Madar)
69 kg: 3. Horváth Lukasz (Madar)
76 kg: 1. Papp Lajos (Madar)

Birkózás

Tizenhárom érem régiónkba
Három helyszínen is birkóztak régiónk tehetséges fiataljai a közelmúltban. A győri,

érdi és trencséni versenyeken összesen 13 érmet szereztek a madari, gútai, nasz-
vadi és komáromi versenyzők.

Régiónk érmesei a győri tornán 


