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0,50 €

A kínálat gazdag,
az olvasó nem

A 2011-es év
legsikeresebb
komáromi sportolói

Magyarország szlovákiai
nagykövetét látta vendégül
a Selye János Egyetem

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Részletek a sportmellékletben

Folytatás a 3. oldalon

Az elmúlt hétvégén a Komáromi járásban is nőtt a szabadtéri tü-
zek száma. Az első melegebb napok során nálunk is felbukkant
egy új „extrémsport“: a bozót-, avar- és gaztüzelés. Tűzoltóinkat
péntektől vasárnapig hatszor, hétfőn pedig háromszor riasztot-
ták szabadtéren keletkezett tűzhöz. Csontos Imre, a komáromi
tűzoltóság dolgozója hetilapunknak elmondta: „A gyors és haté-
kony beavatkozások során semmilyen kár nem keletkezett, azon-
ban a tűzoltók hathatós munkájának köszönhetően sikerült 50.000
eurós értéket megmenteni. Ezekben az esetekben az erős szél mi-
att nagyon gyorsan terjedt a bozóttűz. A becslések szerint 230
hektáron égett az aljnövényzet, melyet 18 tűzoltó oltott el. Sze-
mélyi sérülés egyetlen alkalommal sem történt. -ga-

Nagy területen égett
az aljnövényzet

Aparlamenti választásokkal pár-
huzamosan döntöttek Gúta la-

kosai arról, hogy visszakapják-e a
települések korábbi nevüket.

A városban érvénytelen lett a helyi
népszavazás, mivel csupán a lakosok
39,65 százaléka járult az urnákhoz. Az
érvényes szavazáshoz 50 százalék
plusz egy főre lett volna szükség. A nép-
szavazáson 2319 lakos mondott igent,
ami a szavazók 66,41 százaléka, 1173
lakos mondott nemet a névváltoztatásra,
ami 33,59 százalékos eredmény. A sza-
vazás így érvénytelen lett, és marad to-
vábbra is a Kolárovo elnevezés a hiva-
talos szlovák névhasználatban.

Némi kárpótlás lehet a gútaiaknak,
hogy az új törvények értelmében vi-
szont már kihelyezték a magyar köz-
ségnév-táblákat, amelyre korábban
nem volt lehetőség. (b)

ANokia Komárom Kft. és a Nokia
Komárom Kft. Üzemi Tanácsa

aláírta a csoportos létszámcsök-
kentésről szóló megállapodást. Az
elbocsátásokra várhatóan három
ütemben kerül sor. Információink
szerint a mai napon (hétfőn) állítják
össze az elbocsátott személyek lis-
táját. Első körben 1200 dolgozót fog-
nak elküldeni áprilisban.

A létszámcsökkentésben érintett mun-
katársak számára a Nokia a törvényben
előírt összegen túl háromhavi átlagke-
resetnek megfelelő juttatást és legalább
két hónapig a keresetnek megfelelő ál-
láskeresési támogatást fizet. Továbbá
figyelembe veszik többek között az egy
keresős családokban élő munkaválla-
lók, a többgyermekesek, az idősek és
azok érdekeit, akiknek családjából mind-
két felnőtt a Nokiánál dolgozik. ssy

Gúta Kolárovo
marad

Öthavi fizetést kaphatnak
a elbocsátottak

Múlt szombaton a választópolgárok 26 politikai párt jelöltjei
közül választhattak 5 956 körzetben. A nap folyamán a

rendőrség nem számolt be zavargásokról, nyugodtan telt a nap.
A szavazatszámlálás azonban lassú ütemben folyt, így vasárnap
délelőtt kerültek nyilvánosságra a hivatalos eredmények.

A HÍD bent,
az MKP kívül rekedt

Újabb parlamenti választásokon vagyunk túl
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HORMI
LPG

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

Novootvorené

0,680 €/l

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

www.massagestudio.sk

Komáromban
a fedett uszoda épületében 0905 729 368

Hozza formába
testét cellulit
masszázzsal!

Víno KomárnoVíno Komárno

0905 959 5560905 959 556
www.vino.weblahko.sk

Zásobujeme pivárne,
reštaurácie,
kaviarne, hotely
Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48. Komárno

Zásobujeme pivárne,
reštaurácie,
kaviarne, hotely

Megbízatási ideje alatt
március 5-én elsőíz-

ben látogatott a Selye Já-
nos Egyetemre Balogh
Csaba, Magyarország
szlovákiai nagykövete,
akit látogatása során elkí-
sért Szabó József, Ma-
gyarország nagykövetsé-
gének tanácsosa. A rövid,
nem hivatalos látogatás
keretén belül becses ven-
dégeink találkoztak az
egyetem vezetőivel, Tóth
János rektorral, a három
kar dékánjával és az egye-
tem kancellárjával.

A beszélgetés alkalmával
a kari dékánok megismertet-
ték a neves vendégeket a
karok működésével és jel-
legzetességeivel. Tóth Já-
nos rektor köszönetét fejezte
ki Magyarország felé a tá-
mogatásért, amellyel az
anyaország a kezdetektől
fogva segítette az egyetem
fenntartását és működését.

A rektor hangsúlyozta,
mennyire fontos az egyetem
számára, hogy felkerülhetett
a nemzeti jelentőségű intéz-
mények listájára. Olyan in-
tézményekről van szó, ame-
lyek régóta működnek, és re-
mélhetőleg még sokáig mű-
ködni fognak.

Balogh Csaba és kísérete
megtekintette az egyetem
Konferenciaközpontját, ahol
többek között elismerését fe-
jezte ki a könyvtár infrastruk-

turális ellátottságával kap-
csolatban, és örömmel vette
tudomásul a tudományos és
szakmai könyvállomány nö-
vekedését. Ugyancsak
nagyra értékelte az innová-
ciós központ minden igényt
kielégítő tantermi és mű-
szaki felépítését.

A nagykövet és kísérete
Komárom látogatását a vá-
ros vezetőinél folytatta.

zp

Magyarország szlovákiai nagykövetét
látta vendégül a Selye János Egyetem

Március 5-én, azaz hétfőn a Selye Já-
nos Egyetem Konferenciaközpont

aulájába látogatott az MKP elnöke, Beré-
nyi József és Szigeti László, az MKP volt
oktatásügyi minisztere. Előadásuk té-
mája a népszámlálás adatai, a drasztikus
fogyás és a helyzet orvoslására vonat-
kozó esetleges lehetőségek voltak.

Az előadást Valent Ákos, a Hallgatói Ön-
kormányzat elnöke konferálta. A jelenlévők
üdvözlése és az előadók bemutatása után
átadta a szót Szigeti Lászlónak. Szigeti sze-
rint a népszámlálás elrettentő adatai az ösz-
szefogásra intenek. 1000-rel csökkent a ma-
gyar iskolákba íratott gyerekek száma, ez
évente kb. 3600 kisdiákot jelent, viszont ha
minden magyar szülő magyar iskolákba
íratná gyermekeit, a népszámlálási adatok
alapján 5400 diákkal bővülne évente a ma-
gyar nyelvű iskolákba íratottak száma. A má-

sik fontos probléma, hogy a magyar szülők
nem vállalják a magyar iskolákat, mert „tele
vannak romával“. Kezelni kell a roma prob-
lémát integrálással, akár magyar iskola min-
tájára roma tannyelvű alapiskolák létrehozá-
sával.

A következő előadó Berényi József, aki sze-
rint hosszú ideig a közbeszéd témái lesznek
a népszámlálási adatok eredményei. A kér-
dés: Hogyan tovább? Szerinte tovább kell
lépni a félelmen és közömbösségen 20 évvel
a rendszerváltás után. Ki kell végre bújni a
folytonos magyarázkodásból és lendíteni a
helyzeten. Bodrogköz, Gömör már régóta ma-
gas munkanélküliséggel küzd, most már Ko-
márom is ilyen tendenciát mutat. Szerinte ha
Zsolnán alakult volna ki hasonló helyzet, azt
már rég orvosolták volna. Befejezésül Berényi
hozzátette, ki kell használnunk történelmi esé-
lyünket. Követendő mintául a baszkföldi két-
nyelvűséget példázta, ahol a nyomás elle-
nére is hivatalos nyelv lett a baszk a spanyol
mellett. Szentpétery Dániel

ASzlovák Környezetvédelmi Ügynök-
ség és a Selye János Egyetem kö-

zös megrendezésében került sor már-
cius 7-én az ENVIROFILM elnevezésű, a
XVII. nemzetközi környezetvédelmi fil-
mek seregszemléjét követő filmbemu-
tatóra.

Az érdeklődők a nap folyamán össze-
sen kilenc díjnyertes, környezetvédelem-
mel kapcsolatos filmet tekinthettek meg. A rendezvény részét képezte
a SJE és a SZK Környezetvédelmi Minisztériuma közötti együttműködési szándéknyilatko-
zat aláírása, amely a környezetvédelmi menedzsment tanulmányi program kialakítására és
létrehozására irányul. A szándéknyilatkozat aláírását követően a nyilvánosság kérdéseket
tehetett fel Nagy József környezetvédelmi miniszternek, Nagy Melinda tudományért, kuta-
tásért és akkreditációért felelős rektorhelyettesnek, valamint Rastislav Rybanič és Tomáš Ku-
šík környezetvédelmi szakembereknek.

Hogyan tovább?

ENVIROFILM - Díjazott környezetvédelmi
filmek bemutatója

Folytatás az 1. oldalról
A parlamenti választáso-

kon 59,11 százalékos volt a
részvételi arány, ami jóval
nagyobb volt, mint azt előre-
jelezték. A magyarlakta járá-
sok többségéről elmond-
ható, hogy a választók az or-
szágos átlagnál nagyobb
számban maradtak otthon.
A Komáromi járásban 52,40
százalékos, a Dunaszerda-
helyi járásban 60,67 száza-
lékos volt a részvételi arány.

Elsöprő győzelmet aratott
Róbert Fico pártja, a Smer-
SD, a szavazatok 44,41 szá-
zalékát szerezték meg, ami
84 mandátumot jelent. Ezzel
a szavazatszámmal egypárti
kormányt is alakíthatnak. A
Kereszténydemokrata Moz-
galom (KDH) 8,82 százalé-
kot ért el, így 16 mandátu-
mott szerzett a parlament-
ben. A harmadik helyen az
Egyszerű emberek és Füg-
getlen Személyiségek
(OĽaNO) pártja végzett

(8,85 %), melynek vezetője
Igor Matovič, aki az utolsó
(150.) helyről karikázta fel
magát az első pozícióra. Az
Egyszerű Emberek is 16
széket foglalhatnak el a par-
lamentben. A negyedik be-
futó a Most-Híd párt lett 6,89
százalékkal és 13 mandá-
tummal. 6,09 százalékot
szerezve beküzdötte még
magát a parlamentbe az
utóbbi hetekben többször is
a bejutási küszöb alatt mért
Szlovák Kereszténydemok-
rata Unió - Demokrata Párt
(SDKÚ-DS). A választói sza-
vazatok 5,88 százalékával a
hatodik helyen a Szabadság
és Szolidaritás (SAS) pártja
végzett. Az SDKÚ-DS és a
SAS 11-11 parlamenti szé-
ket foglalhat el. Tehát a par-
lamentbe hat párt jutott be,
akik négy éven keresztül fog-
ják meghozni döntéseiket.

Az öt százalékos küszöb
alatt végzett a Ján Slota által
vezetett Szlovák Nemzeti

párt (SNS), amely 4,55 szá-
zalékon zárta a szavazást.
A Magyar Koalíció Pártja
(SMK-MKP) megismételte a
2010-es parlamenti válasz-
tások eredményét és most is
kívül rekedt, 4,28 százalékot
szerzett a szombati vokso-
láson.

A Komáromi járásban 44
748 érvényes szavazatot szá-
moltak össze a biztosok. Já-
rásunkban az MKP a szava-
zatok 41,77 (18 694 szava-
zat) százalékát szerezte
meg. A HÍD a második he-
lyen végzett 31,16 százalék-
kal (13 947 szavazat). A har-
madik helyen a Smer-SD
végzett 5 484 szavazattal,
ami 12,25 százalékot jelent.
A továbbiak közül a SAS
2,71%-ot szerzett, az SDKÚ-
DS 2,58 százalékot, az Egy-
szerű Emberek 2,55 %, a
KDH 1,57 %-on végzett, míg
az SNS 1,34 százaléknyi sza-
vazatot tudhatott magáénak.

szénássy

A HÍD bent, az MKP kívül rekedt

Az időközi parlamenti vá-
lasztások nyolc szavazó-

körben folytak Nagymegye-
ren. A választásra jogosult
7359 szavazóból 3788-an vet-
tek részt a március 10-i vok-
soláson, ebből hatan postán
küldték el szavazataikat. Vé-
gül 3785 borítékot adtak le a
választók, ebből 3743 szava-
zat volt érvényes.

Ennek alapján a Dunaszerda-
helyi járás harmadik legnagyobb
városában 51,47 százalékos volt
a részvételi arány. A szavazatok
zöme két párt között oszlott meg,
a Hídra 1733-an (a szavazatok
46,30%-a), míg a Magyar Koalí-
ció Pártjára 1532-en (40,93%)
voksoltak Nagymegyeren, a

Smer-SD 220 (5,88%), az SDKÚ-
DS 59 (1,58%) érvényes szava-
zatot kapott, a további sorrend:
Egyszerű Emberek (40 szava-
zat), SaS (37), KDH (31), SNS
(24), 99% - občiansky hlas (18).

A nagymegyeri választók Bu-
gár Béla (Híd) nevét karikázták
be a legtöbbször (1124 esetben),
őt Berényi József (MKP – 729),
Nagy József (Híd – 660), Simon
Zsolt (Híd – 473) és Csáky Pál
(MKP – 364) követte. A város
polgármestere, Néveri Sándor
(MKP) a 6. helyen végzett 346
preferenciaszavazattal. Az első
tízbe további három nagymegyeri
is bekerült: Polgár Iván (Híd –
299), Kórósi Zalán (MKP – 298)
és Hencz Attila (MKP – 286).

Kovács Zoltán

Nagymegyeren a Híd győzött

A parlamenti választások 10 szavazókörzetben zajlottak Gútán. A 8 892 válasz-
tásra jogosult szavazóból 4 416-an vettek részt a voksoláson. Az érvényes sza-
vazatok száma 4 321 volt. Így 49,66 százalékos volt a részvételi arány.

A szavazatok zöme itt is két párt között oszlott meg, a Magyar Koalíció Pártjára 2332
szavazat érkezett, ami 53,97 százalékot jelent. A Hídra 1268-an szavaztak, ez 29,35
százalékot jelentett. A Smer-SD végzett a harmadik helyen, ők Gútán 287 szavaza-
tot gyűjtöttek be (6,64%). A többi párt 1 százalék körüli eredményeket ért el. ssy

Gútán az MKP győzött

A 2012-es parlamenti választások 33 szavazó-
körzetben zajlottak Komáromban. Sajnos lapzár-
tánkig nem voltak nyilvánosak a számadatok, hogy
a városban hány polgár járult az urnákhoz és mi-
lyen százalékarányban osztódtak meg a voksok
az egyes pártok közt.

Annyi azonban biztos: lesz komáromi képviselet
a parlamentben. Bastrnák Tibor a Most-Híd listáján
került be, míg a Smer-SD színeiben Vladimír Ma-
tejička képviseli majd városunkat.

Két komáromi is a parlamentben
Fotó: Milan Drozd



�2012. március 12. AKTUÁLIS - HIRDETÉS� DELTAKULTÚRA - HIRDETÉS

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152
Mobil: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk
www.diderot.sk

Kedves Laki TAT szurkolók!
Gútán a TAT gáláján az eredményhirdetés

után elhangzott kritikák nagyon nem illettek
Önökhöz, mivel Lakról három énekes indult,
míg a többi faluból egy-egy. Lehet, hogy így
is lehetett nevezni, a szabályokat nem tu-
dom. Ezt csak azért jegyzem meg, mert
Önök a bunda szót gyakran emlegették. Ez
nem bunda? Csak lehetőség? Lehet.

Különösen meglepett egy hölgy kijelen-
tése. Róla messzemenőleg nem tudtam
volna feltételezni, hogy versenyzőnket „ Jó
nagy hidasnak” titulálta. Szeretném tudatni
Önökkel, hogy tisztességes református ke-
resztyén ember nem politizál.

Az Önök által viselt narancssárga inkább
mutathat a Híd-Most párt irányába.

A bunda, ahogy önök megjegyezték, nem
a mi asztalunk. A tehetség a mi verseny-
zőnknél veleszületett! Kedves Lakiak! Nem
lehet, hogy egy kicsit elbízták magukat? Meg
kell, hogy jegyezzem, nagyon jók voltak az
Önök versenyzői is. Persze mindenkinek a
magáé a legjobb, ez csak természetes.

A hozzáértők szerint pedig Flóra érde-
melte az első helyezést. A mi örömünket vi-
szont nem lehet semmivel letörni. Vigaszta-
lódjanak! Majd legközelebb lehet, hogy si-
kerül.

Ledeczky Katalin

A Cseh Oroszlán-díjakat 19. alkalommal adták át a na-
pokban az év legkiemelkedőbb cseh filmjeinek és alko-
tóiknak. A Prágában élő Boráros Henrik is megkapta a
cseh filmes szakma legnagyobb elismerését, a Cseh
Oroszlán-díjat.

A Komáromból indult művész az Alois Nebel című animá-
ciós fim látványtervezéséért kapta a díjat. A film további al-
kotói a legjobb hang és a legjobb zene díját vihették haza. Az
Alois Nebel remekül adja vissza a kommunizmus végén
uralkodó hangulatot, azt az izgatottságot és a lelkesedéssel
telt káoszt, amely ekkoriban mindenhol érződött. béjé

Az igazgatónő elmondta, bármilyen nemzetiségű tanuló is-
kolájuk diákja lehet, ha az átlaga nem rosszabb 4,5-nél, sőt
a határon túlról is várnak tanulókat. 1992-ben kezdték ter-
vezni a Gandhi Gimnáziumot, 1994 februárjában nyitottak,
mint 6 osztályos cigánygimnázium, 2000-ben érettségizett az
első osztály, 2003-ban épült fel az iskola új épülete.

Napjainkban már csak 4 osztályos gimnáziumként mű-
ködnek, illetve az Arany János Program keretében 5 osztá-
lyos gimnáziumi képzésre jelentkezhetnek azok, akiknek 3-
as az átlaguk.

Magyarországon a pécsi Gandhi Gimnáium az egyetlen
ilyen intézmény, és egyelőre Európában sincs párjuk. Ke-
mény a képzés, jó a felszeretség, minden diákra jut egy szá-
mítógép. Az ott tanuló cigánygyermekek tudják, egyetlen
esélyük a tanulás. Kép és szöveg: (bárány)

Atehetősebbek nem
biztos, hogy könyvet

vásárolnak, aki pedig
könyvet szeretne, keve-
sebb jut a kultúrára,
mondta az egyik könyves-
bolt tulajdonosa. A másik
bolt internetes oldaláról
Londonból, Floridából,
Romániából rendeltek ol-
vasnivalót.

– Nem olyan nagy a láto-
gatottság, mint 10-15 évvel
ezelőtt, de azért még mindig
van érdeklődés a könyv iránt
– fogadott Török Ágota, a
Madách könyvesbolt veze-
tője, hozzátéve, a könyvek
ára egyre magasabb, szinte
már luxuscikknek számíta-

nak. – Egyre szűkül az a ré-
teg, amely csak a maga szó-
rakoztatására vásárol köny-
vet. Inkább születésnapokra,
névnapokra választanak
ajándékba – vázolta a hely-
zetet. Megtudtuk, régebbi
könyveiket kiárusítják, csök-
kentett áron kínálják, s viszik
is az olvasók. – A pedagó-
gusok sűrűbben jöhetnének,
hogy körülnézzenek, milyen
könyveket ajánlanak majd
tanítványaiknak – fogal-
mazta meg végül óhaját Tö-
rök Ágota.

A Diderot könyvesboltban
mindig a legfrissebb újdon-
ságokat találjuk. – Felvidé-
ken a legnagyobb internetes
könyvesbolt vagyunk –

mondta Bölcskei Dénes tu-
lajdonos. Aki ráklikkel a
www.diderot.sk címre, 42
ezer magyar, szlovák, cseh,
angol nyelvű könyv közül vá-
logathat – árulta el a tulaj-
donos hozzátéve, a forgalom
változó. A boltban 38 ezer
kötetet tartanak. Bölcskei
Dénes elmondta, a könyv
hónapjában akár 60-70 szá-
zalékos árengedménnyel is
kaphatók könyvek a Diderot-
ban. – Naponta 100 ember
fordul meg a boltban, úgy öt-
venen vásárolnak is – avatott
be Vörös Márta, a Diderot
könyvesbolt elárusítőnője,
és sorolta: – A bestsellereket
keresik, a diákok pedig a kö-
telező olvasmányokat, de a
gyermekeknek szóló köny-
veknek is nagy a keletjük.
Sokan játszanak gyermek-
sarkunkban – tudatta az el-
árusítónő, aki legutóbb Ken
Follett: Titánok bukása című
regényét olvasta. 1985-től
árusít könyveket. – Akadtak
évek, hogy mindig tele volt a
könyvesbolt – emlékezett
Vörös Márta, aki olykor
könyvekkel álmodik. Legin-
kább arról, hogy újra olvasni
kezdenek az emberek, és a
könyveket olyan áron kínál-
ják, hogy megvásárolhas-
sák azokat.

Bárány János
Fotó: a szerző

Kisriport könyvekről és vásárlókról

A kínálat gazdag, az olvasó nem

Bölcskei Dénes: – Bármilyen
könyv megrendelhető nálunk

Török Ágota: – Szlovákiai
magyar gyermek- és irodalmi
lapokat, belépőjegyeket is
árusítunk

Cseh Oroszlán-díjat kapott Boráros Henrik

Olvasói levél

IIrriiggyylliikk  FFllóórraa  eellssőő  hheellyyéétt!!

Minden a pécsi 
Gandhi Gimnáziumról
AKeresztény Magyar Szövetség meghívására nemrég

Komáromban járt Gidáné Orsós Erzsébet, a pécsi
Gandhi Gimnázium és Kollégium igazgatónője, aki Integ-
ráció, vagy szegregáció? címmel tartott előadást a Selye
János Gimnázium tetőterének Fehér Damáz termében.

11 %-os
kedvezmény

Ezen utalvány felmutatásával a Szent István szoborral szem-
beni könyvesboltban 11 %-os árkedvezményben részesül

Az engedmény nem vonatkozik az akciós készletre, az utalvány március 31-ig váltható be.

�

�

könyvek, képek, puzzlek, 
térképek, földgömbök, ajándéktáskák

Célegyenesbe érkezett az újon-
nan létrehozott  Central, n.o.

nyugdíjasotthon, Altzheimer- és
utógondozó szolgálatot is nyújtó
központ Csallóközaranyoson. A
nyitás időpontjáról és a jelentke-
zési lehetőségekről a Central, n.o.
igazgatónőjénél, Frustaci Kádár
Andreánál érdeklődtünk.

Az épület felújítási munkálatait si-
kerül már a márciusi hónapban be-

fejeznünk. Jelen pillanatban a szo-
bák berendezése folyik. Az idős la-
kóinknak mindenképp a legjobb és
legkényelmesebb környezetet sze-
retnénk biztosítani, ezért a belső te-
rek kialakításánál, berendezésénél
maximálisan figyelembe vettük a cél-
csoport igényeit. Klimatizált egy-  és
kétágyas szobáink  fürdőszobával,
nővérhívó rendszerrel minden szem-
pontból megfelelnek a mai követel-
ményeknek.  Az épület körül jelenleg

a parkosítás folyik, ahol kialakítot-
tunk egy filagóriát, egy halastavat és
egy kemencét is, hogy lakóinknak a
legszélesebb körű kikapcsolódási le-
hetőségeket tudjuk biztosítani. A
központunk április elejétől fogadja
az idős korúakat.

Mondjunk egy pár szót az ellátás-
ról. Intézményünk három típusú szol-
gáltatást nyújt. Az első a klasszikus
nyugdíjasotthon, amelynek kapaci-
tása 54 fő. A járásban egyedüliként
nyitjuk meg Altzheimer központun-
kat, ahol 39 beteget tudunk ellátni.
Altzheimerben és különböző más tí-
pusú demenciákban (agyi érelme-
szesedés, agysorvadás) szenvedő
lakóinknak mindennapjait szociote-
rápiás eljárásokkal kívánjuk javítani.
Ilyen a felinoterápia (macskaterápia),
amely azon a tudományos tényen
alapszik, hogy az állatok közelsége
segít a gyógyulásban. Továbbá több

terápiás lehetőséget is kínálunk, mint
a munkaterápia, arteterápia (rajzo-
lás, festés, kézműves foglalkozások)
és a muzikoterápia. A harmadik tí-
pusú szolgáltatásunk az utógondozó
központ, amely szintén egyedüli já-
rásunkban.  Ennek a részlegnek a
befogadóképessége 33 személy.
Feladata olyan felnőttkorú szemé-
lyek gondozása, akik nem tudják el-
látni magukat és házi ápolásra szo-
rulnak. Ezen az osztályon maximum
12 hónap az itt tartózkodási idő, mely
alatt rehabilitációs kezeléseken
vesznek részt a páciensek. 

Az igazagatónő elmondta, hogy
minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak, valamint felvilágosítást adnak
Csallóközaranyoson a 258-as ház-
szám alatt és a 035/778 1041, 0917
989 131-es telefonszámokon, web:
www.domovpredochodcov.sk, e-mail:
info@domovpredochodcov.sk.

Csallóközaranyos

Hamarosan megnyitja kapuit
az új nyugdíjasotthon
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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!

„Eddig kettő kezelésen vettem részt és
örömmel mondhatom, nagyon jók a ta-
pasztalataim, már most jobban érzem ma-
gamat“.

Szeles Mihály, Oroszlány

„Köszönő rígmusok.
A csodapépek csipogása,
Az asszisztensnő mosolygása
A betegek gyógyulása, vigasza.“

Bilkó István, Dél-Komárom

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 525/2012, 526/2012,
539/2012 a 540/2012 zo dňa   16. februára
2012 v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov bol
schválený zámer Mesta Komárno na pre-
daj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Komárno priamym predajom a uznesením
číslo 527/2012 zo dňa 16. februára 2012 v
súlade s ustanoveniami § 9a, ods. 9) zá-
kona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, 
priamym prenájmom: 

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v
Komárne číslo 525/2012 zo dňa   16. febru-
ára 2012 bol schválený zámer predaja po-
zemku priamym predajom, pozemok parcely
registra „C“ č. 1707/3 o výmere 3359 m2, os-
tatná plocha  vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová
Stráž vo vlastníctve Mesta Komárno, najmenej
za kúpnu cenu vo výške  39 900,- eur, 

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 526/2012 zo dňa 16. feb-
ruára 2012 bol schválený zámer predaja
pozemkov priamym predajom, novovytvo-
rená parcela registra „C“ č. 7312/2 o výmere
80 m2, ostatná plocha, vytvorenej geomet-
rickým plánom č. 35974672-311/2011 a no-
vovytvorená parcela registra „C“ č. 7312/3 o
výmere 46 m2, ostatná plocha, vytvorenej ge-
ometrickým plánom 35974672-362/2011   z
parcely registra „C“ č. 7312 o výmere 1852
m2, ostatná plocha,  vedenej na LV č. 6434 v
k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno,
najmenej za cenu podľa BDÚ 9 786,- eur,  

3. Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 539/2012 zo dňa   16. feb-
ruára 2012 bol schválený zámer predaja
pozemku priamym predajom, novovytvo-
rená parcela registra „C“ č. 6052/3 o výmere
35 m2, zastavaná  plocha, vytvorenej geo-

metrickým plánom č. 44269285-88/2011 zo
dňa 18.10.2011 z parcely registra „E“ č. 1823
o výmere 137 m2, zastavaná plocha,  vedenej
na LV č. 11737 v k.ú. Komárno vo vlastníctve
Mesta Komárno, najmenej za cenu podľa
BDÚ 1 753,- eur,  

4. Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 540/2012 zo dňa   16. feb-
ruára 2012 bol schválený zámer predaja
pozemku priamym predajom, novovytvo-
rená parcela registra „C“ č. 6052/4 o výmere
26 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geomet-
rickým plánom č. 44269285-136/2011 zo dňa
03.11.2011 z parcely registra „E“ č. 2095/3 o
výmere 3848 m2, ostatná plocha, a z parcely
registra „E“ č. 1823 o výmere 137 m2, zasta-
vaná plocha, vedených na LV č. 11737 v k.ú.
Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno, naj-
menej za cenu podľa BDÚ 1 302,- eur,

5. Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 527/2012 zo dňa   16. feb-
ruára 2012 bol schválený zámer prenájmu
pozemku priamym prenájmom, pozemok
parcely registra „E“ č. 2678/12 o výmere 5826
m2, ostatná plocha, vedeného na LV č. 11737
v k.ú. Komárno,  na dobu neurčitú, s trojme-
sačnou výpovednou lehotou, najmenej za ná-
jomné vo výške 160,- eur/rok.

Podmienky zámeru predaja nehnuteľ-
ností priamym predajom a zámeru pre-
nájmu nehnuteľností priamym prenájmom
sú zverejnené na úradných tabuliach
Mesta Komárno, a na internetovej stránke
mesta : www.komarno.sk.

Všeobecné a technické informácie o ma-
jetkoch, ktoré sú predmetom priameho pre-
daja a prenájmu, poskytne Mestský úrad v
Komárne, Oddelenie správy majetku, na ad-
rese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, pos-
chodie, č. dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319. 

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom a 

o zámeru prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno priamym prenájmom

ABartók Béla Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolában az ün-

nepélyes beiratkozás január 28-
án zajlott, a játszóházzal egybe-
kötött eseményen a szülők még
gyógypedagógus tanácsait is
igénybe vehették gyermekeikkel
kapcsolatban. Az akkor beíratott
apróságokhoz február 15-ig még
újabb tíz iskolaköteles gyereke-
ket jegyeztek be a tanintézmény
titkárságán, így a számuk ösz-
szesen 63 lett. 

„Nagyon örülünk ennek a mu-

tatónak, hiszen tavaly ötvenhá-
rom volt a beíratottak száma. A
mostani 63 gyerekből tízen a 0.
osztályban kezdik meg szeptem-
berben a tanévet, háromnak a
szülei pedig halasztást kértek, az
utóbbi esetben a gyerekek érett-
ségéről majd szakemberek dön-
tenek” – mondta Buzgó Éva igaz-
gatóhelyettes. Jelenleg három el-
sős és egy ún. nulladik osztállyal
működik az iskola, szeptembertől
ugyanez lesz a felállás. Kozo

Magyarországon ért el újabb sikert
a dunaszerdahelyi Lanstyák Il-

dikó, a Nagymegyeri Magán-szakkö-
zépiskola harmadikos kozmetikusta-
nulója, aki Nagykőrösön szerepelt a
XI. Országos és Határon Túli Közép-
iskolai Arany János Balladamondó
Verseny március 2-3. között zajló ese-
ményein.

Egyetlen felvidéki résztvevőként állt
helyt a megmérettetésen. Az elődöntő-
ben a Tengeri hántást adta elő a csalló-
közi lány. „A versenyen három Arany Já-
nos-verssel kellett részt venni. A döntő-
ben a másik kettőből választotta ki a zsűri
azt, amelyiket végül a fináléban előad-
tam, ez a Vörös Rébék című vers volt“ –
újságolta frissen szerzett élményeit Il-
dikó. Végül három különdíjat is elhozott a
háromévente megrendezésre kerülő bal-
ladamondó versenyről, az egyiket éppen
Dr. Borókai Gábor zsűritagtól kapta, a
másikat Benkéné Szigeti Márta újságíró-
tól, míg a harmadikat egy hallássérülte-
ket támogató nagykőrősi szervezettől, a
3pOOOnt Egyesülettől. Ezt a különdíjat
annak a versmondónak ajánlották fel, aki
a hallássérütek számára nonverbális

kommunikációval leginkább érthetővé
tette a balladát. A hallássérültek egyesü-
lete még egy nyári táborba is meghívta Il-
dikót Nagykőrösre. 

A nagymegyeri szakközépiskola is
büszke tanulójára, aki a magyarországi
versenyt megelőzően, március 1-jén Du-
naszerdahelyen vett részt a Tompa Mi-
hály Szavalóverseny járási fordulójában,
és a próza kategóriában a kerületi fordu-
lóba jutott. 

Kép és szöveg: Kovács Zoltán 

Az önkormányzat keretében működő nagymegyeri nyugdí-
jasklub nőnapi rendezvényére megtelt a városi művelődési

otthon bálterme. 
A március 7-i eseményre 143 nyugdíjas jött el. A hölgyeket kö-

szöntő eseményen ott volt a város polgármestere, Néveri Sándor, va-
lamint az alpolgármester, Lapos Ildikó is. Az ünnep alkalmából a vá-
rosvezetőn kívül még Varga Frigyes nyugalmazott pedagógus, a kö-
zelmúltban megalakult nyugdíjas-egyesület elnöke is köszöntötte a
nőket és asszonyokat. A szépkorú urak dalcsokra mellé még egy-egy
szál virágot is kaptak az ünnepeltek. A hivatalos rész után jöhetett a
kötetlen szórakozás, a tánc, a vigadalom, melyhez a talpalávalót
Pálffy Gábor szolgáltatta. K.Z.

A hallássérülteknek is
érthetővé tette a balladát

Elégedettek 
az elsősök létszámával

Szépkorú hölgyeket köszöntöttek

Országos viszonylatban az elmúlt héten csökkent a
megbetegedések száma, de a betegek aránya terüle-

teként eltérő. Főként a gyerekeket támadja meg a vírus, te-
hát a 6 - 14 éves korban lévő gyerekek teszik ki a betegek
többségét. Egyelőre járásunk egyik intézményében sem
rendeltek el látogatási tilalmat.

Még nincs járvány,
de sok a beteg

A Regionális Közegészség-
ügyi Hivatal adatai szerint a ki-
lencedik naptári héten a Ko-
máromi járásban 1528/100 000
lakos szenved akút légúti fer-
tőzésben és 279/100 000 la-
kosnál influenzaszerű tünete-
ket diagnosztizáltak. A hivatal
kérdésünkre továbbá azt is el-
mondta, hogy mostanáig egy
intézményt sem kellett bezárni,
tehát még nincs tömeges meg-
betegedés.

Az erősen veszélyeztetett
korosztály a 4-16 évesek. Az
idősebb korosztályból jóval
kevesebben betegszenek
meg, és meglepő módon a
legidősebbek között a legke-
vesebb a betegek aránya.

Határainkon túl már több in-
tézményben is elrendelték a
látogatási tilalmat, így számít-
hatunk újabb megbetegedé-
sekre járásunkban is.

ssy

Ahetilapunkban meghirdetett átalakításra
– női metamorfózisra közel száz bátor

hölgy jelentkezett. Azonban a szakértők há-
rom szerencsés hölgyet választottak ki, akik
teljes átalakuláson vehettek részt. A múlt
szombaton tehát a gútai Kucsera Éva, a du-
naszerdahelyi Narancsik Renáta és az újvári
Mikleová Darinka újult meg.

Kucsera Éva

Narancsik Renáta Mikleová 
Darinka

Az átalakulást a fodrásznál kezdték
a hölgyek, ahol Radvanszká Renáta
mesterfodrász mindhárom jelentkező-
nek az arcához megfelelő frizurát ké-
szített, majd következett a smink és a
ruhapróba. Az átalakítás a Vadkacsa
étteremben és panzióban valósult
meg. 

A délután folyamán az étterem tulaj-
donosai különböző programokat szer-
veztek az érdeklődő hölgyek számára,
mint a hajápolási tanácsadás, hajdi-
agnosztika (Radvanszká Renáta), koz-
metikai tanácsadás (Varga Anikó), kö-
römápolási tanácsadás (Chovan
Sylvia), életmód tanácsadás, divatbe-
mutató (Desigual márka) és ékszerbe-
mutató (Kafka Dalma), valamint az
egész napról fotósorozat is készült
Bilka Viktória jóvoltából. -szt-



ACsemadok tisztségvi-
selői kétnapos mun-

kaértekezletet tartottak,
melyen a legnagyobb fel-
vidéki magyar szervezet
ez évi programjáról, fel-
adatiról tárgyaltak.

A Karkó-panzióban tartott
rendezvényen részt vett  Ma-
gyarország szlovákiai nagy-
követe, Balogh Csaba is, je-
len voltak parlamenti képvi-
selők és több civil mozgalom
vezetője is.

Az elmúlt ülésen hozott
határozatok teljesítését Mé-
zes Rudolf értékelte. A Cse-
madok országos elnöke,
Hrubík Béla a kulturális szer-
vezet küldetéséről beszélt
majd Bárdos Gyula, a Ma-
gyar Koalíció Pártja Orszá-
gos Tanácsának elnöke
hangsúlyozta, a magyaror-
szági támogatásnak köszön-
hetően a Csemadok komoly
munkát és eredményeket tud
felmutatni a most mögöttünk
álló időszakban is.

Búcson is kiállították „A
kétnyelvűség Szlovákiában

14918-tól napjainkig” című
tárlatot, melyet Horony Ákos
ismertette. Kiállításra került
az a kétnyelvű közúti tábla
is, melyet civil aktivisták he-
lyeztek el Dunaszerdahely
mellett, ám az állami önkény
azt két nap alatt eltávolította. 

A munkaértekezlet máso-
dik napján délelőtt az elkö-
vetkező időszak fő célkitűzé-
seiről, feladatairól beszéltek,
valamint ismertették a Cse-
madok 2012-es évre terve-
zett országos rendezvényeit.

(miriák)
Képarchívum
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Keszegfalván rendezték
a Sztárok kicsiben te-

hetségkuTATó verseny ne-
gyedik fordulóját. Az ese-
ményre kis híján ismét
megtelt a kultúrház szín-
házterme. A hazai, a ma-
dari, az ipolyszakállosi és a
vezekényi csoport mutatta
be kivételes tudását. Saj-
nos betegség miatt a tal-
lósi és a feketenyéki cso-
port ezen a napon távol-
maradt a szerepléstől.
Majd az elkövetkezendő
fordulókban pótolják a tán-
cokat. Mind a négy fellépő
csoport energiával tűzdelt
produkcióval lepte meg a
keszegfalvai publikumot.

A madari Tini Girls lehen-
gerlő volt. Érződik az abszo-
lút összhang a csapat háza-
táján. A keszegfalvaiak csa-
pata, a Happy trió egy ötle-
tes, pergős, jól felépített ko-
reográfiával kedveskedett.
Az ipolyszakállosi tánccso-

port egyik kellemes színfoltja
a Sztárok kicsiben rendez-
vénynek. A Charlie angyalai
formáció koreográfiai szikrái
élményszámba mennek.
Mindig beikTATnak egy-két
váratlan, soha nem látott ele-
met a táncblokkjukba. A ve-
zekényi Mindketten tánccso-
port újra vidámsággal töltötte
el a közönséget. Karácsony
Lilla és Pap Krisztina a mu-
lattatós betétekre helyezte a
fő hangsúlyt.

Jó érzés volt látni, hogy te-
hetségben nincs hiány egyik
községben sem, persze eze-
ket a fiatalokat egy bizonyos
szintre hozni, nem gyerekjá-
ték. A keszegfalvai esemény
arról tanúskodott, hogy ér-
demes velük foglalkozni, és
foglalkoztatni őket. 

A sorozat következő állo-
mása március 17-én a ga-
lántai járásbeli Feketenyéken
lesz. -pint-

SZTÁROK KICSIBEN
A madari TINI GIRLS lehengerlő volt
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Akatolikus templomban
emlékeztek meg az

1946 decembere és 1947
januárja között sorra került
kitelepítésekről és depor-
tálásokról. Az emlékün-
nepségen jelen volt Kri-
vánszky Miklós, a Depor-
tálások Áldozatai és Le-
származottai Szervezeté-
nek elnöke, Feszty Zsolt,
a T.Ü.Kör Polgári Társulás
elnöke, Fazekas László re-
formátus püspök, Horváth
Róbert katolikus plébá-
nos, Gaál Jenő operaéne-
kes.

A megjelenteket a község
polgármestere, Domin István
köszöntötte. Beszédében el-
mondta: az itteni emberek
nehéz napokat-hónapokat
éltek át. Más bajokon kívül,
szembe kellett nézniük a de-
portálás tényével. Erre 1946
decemberében és 1947 ja-
nuárjában került sor. A köz-
ségben 170 családot és 800-
900 embert érintett. A kitele-
pítést kemény télben és der-
mesztő hidegben hajtották
végre katonai segédlettel. A
lakosságot a legszüksége-
sebb holmijukkal teherautóra
rakták, majd a hetényi állo-
másról hideg tehervagonok-
ban Csehországba szállítot-

Európai uniós forrásokból számolná
fel az illegális szemétlerakatokat a

Környezetvédelmi Minisztérium. Az elekt-
ronikus hulladék és a roncsautók mű-
anyag tartozékai hegyekben állnak Szlo-
vákia egyes településein. A minisztérium
kampányt indít eltüntetésük érdekében. 

„Az első fázisban a népművelést akarjuk
bevetni. Többnyelvű, képekkel ellátott anya-
gokat fogunk használni, hogy felnyissuk a
szemüket, mit is művelnek gyermekeikkel,
magukkal és szomszédaikkal“ – mondta
Nagy József miniszter.

A környezetvédelmi tárca a napokban írt ki
pályázatot a hulladékkezelés és hulladék-
hasznosítás támogatására. Az európai uniós
forrásokból támogatott pályázaton olyan te-
lepülések vehetnek részt, amelyek margina-
lizált lakossági csoportok bevonásával sze-
retnék megkezdeni a hulladék szelektálását,
feldolgozását és újrahasznosítását.

Nagy József miniszter szerint első lépés-
ben a tájékoztatás kerülhet előtérbe. Több-
nyelvű, képes-szöveges ismeretterjesztő
anyagok készülnek, hogy a lakosság átlássa,
milyen káros hatásai vannak egyes veszélyes
hulladékok nem szakszerű kezelésének.

Egyes lakossági csoportok néhány éve
már kiszedegetik a konténerekből az elekt-
ronikus hulladékokat, primitív körülmények
között szedik szét az autóroncsokat, melye-
ket gyakran szervezetten hoznak be külföld-
ről, vagy leégetik a színesfém-huzalok mű-
anyag szigetelését, hogy kis pénzért eladják
a felvásárlóknak. Az eladhatatlan részek –
gyakran veszélyes hulladékok – a lakóhelyek
közelében vagy nyilvános területeken gyűl-
nek fel, veszélyeztetve a gyerekek és felnőt-
tek egészségét. 

„Ezek az emberek gyakran nem is tudják,
milyen veszélyek fenyegetik őket, milyen be-
tegséget okoznak a romlott élelmiszerek, mik
azok a dioxinok, amiket belélegeznek a mű-
anyag égetése során és azt sem, hogyan
értéktelenedik el az ivóvíz, ha kiengedik belé
az olajat a motorból vagy a savat az akku-
mulátorból” – mondta Nagy József. 

Az EU-s alapokból származó anyagi esz-
közök merítése új lehetőséget nyit a közsé-
gek előtt egészséges munkafeltételek kiala-
kítására, megfelelő technológiai berendezé-
sek bebiztosítására és a használhatatlan
hulladék kezelésére.

(miriák)

A kitelepítésekre emlékeztek

ták őket. A lakosságcseréről
szóló államközi megegyezés
értelmében a lakosok egy
másik, módosabb csoportját
Magyarországra telepítették
át. Ők magukkal vihették
összes ingó vagyonukat. A
falu őslakosságából 148 csa-

ládot, mintegy 445 személyt
telepítettek át Magyarország
déli részére, Tolna megyébe. 

A megemlékezés az egy-
ház képviselőinek gondola-
taival ért véget.

Miriák Ferenc
A KH felvételei

Az emlékünnepségen jelen volt (balról): Feszty Zsolt, Faze-
kas László, Horváth Róbert, Domin István, Krivánszky Miklós

EU-s alapból hulladékkezelési
támogatás igényelhető 

A Csemadok fő célkitűzéseiről,
feladatairól tanácskoztak

Gyökerek 
– zenés délután

Atelepülés önkormányzata
a község első írásos em-

léke 700.  évfordulója alkalmá-
ból zenés-irodalmi délutánt
rendezett a kultúrházban. 

Szabó Edit iskolaigazgató és
Andrea Laczkóová pedagógus
köszöntötték a megjelenteket,
köztük Szárazd testvértelepülés
küldöttségét és Kósa József pol-
gármestert, aki beszédében el-
mondta, hogy a jubileumi évben
olyan rendezvényeket  tervez-
nek, amelyek lehetőséget nyúj-
tanak az évforduló méltó meg-
ünneplésére. Szeretnék bemu-
tatni nemcsak a múltat, hanem a
jelent is.

Ezt követően a három órás
műsorban felléptek: Szabó
Csilla, Becse Szabó Ilona, Dom-
bovári Balázs, Dombovári Ger-
gely, Fabuľová Bettina, Házi
Anita, Jakabová Beata, Juhász
Tímea, Kissová Simona, Krutek
Andrea, Nagy Péter, Szetei Szil-
via, Tóth Diana, Török Sarolta,
Varga Mária. Miriák Ferenc

A szerző felvételeHázi Anita

„Egyéves lettél, kicsi gödrös kezed arcomra teszed,
Kedvesen, ha hozzád beszélek,
Tündérmosollyal porcelánarcodon megpihensz egy percet.
Egyetlen gyertyádat még elfújni nem, csak csodálni tudod,
De apró kezeddel örömöd győztesen a tortába tapsolod.”

Március 14-én ünnepli 1. születésnapját

Csóka Sándor Levente,
és testvére Sumina Zsolt

február 27-én ünnepelte 14. születésnapját  
Komáromban. E szép ünnep alkalmából szívből

gratulál: anya, apa, Boldoghy és Csóka nagyszülők,
keresztszülők, testvéreid és az egész rokonság.

„Öt éve már, hogy először sírtál,
Öt szál gyertya ég a szülinapi tortán.
Köszöntünk Téged, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Az életben szerencse kísérjen.“

Március 7-én ünnepelte 
5. születésnapját 

Cserge Bálint Komáromban.
Boldog szülinapot kíván: papa, mama, anya,
Lajos apu és tesód Klaudia.

„Bármilyen picinyke és törékeny vagy is,
senki sem akadályozhat meg abban, hogy
szívből mosolyogj, s így mint Isten kedves
virágszála a szeretet jó illatát áraszd ebben
a kedvetlen világban!“

Szívből gratulálunk 
drága kisunokánknak 

Lengyel Benjáminnak 
Pozsonyban 1. születésnapja alkalmából. 

Szeretettel pusziljuk és nagyon 
szeretjük - papa és mama

„Minden amit kívánsz, valóra váljon,
Minden napod legyen megvalósult álom.
Virágok nyíljanak szerte az utadon,
Ezt kívánjuk a születésnapodon.”
Március 14-én ünnepli 18. születésnapját 

Rozbroj Alexandra 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál: anyu, húgod Hajnalka, 
Juci mama, papa és keresztszüleid.

Március 15-én ünnepli 
18. születésnapját 

Rajkó Attila 
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából sok bol-
dogságot, minden jót és szépet kí-
vánunk mi Néked: papa, mama,
Imi, Peti, anyud és kishúgod Bar-
bika, aki sokszor puszil.

„Minden amit kívánsz valóra váljon,
Minden napod legyen megvalósult álom.
Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat,
Nagyon boldog szülinapot kívánok 
a világ legjobb keresztapukájának.”

Március 9-én ünnepelte 
30. születésnapját 
Lencse Péter 

Keszegfalván.
E szép ünnep alkalmából köszönti
őt és millió puszit küld keresztlánya
Zsóka.

Március 1-én a Nagykeszi
községi hivatal és a Vörös
kereszt közös szervezésé-
ben ismét megrendezésre
került a hagyományos vér-
adás.

Sajnos idén a járvány idő-
szak miatt sok véradó nem-
vehetett részt, de így is 20
humánussan gondolkodó
ember jelent meg a nagyke-
szi kultúrházban.

Véradók: Őszi Imre, Mar-

salik Lajos, Varga Tibor, Kiss
Mónika, Varga Friderika, Le-
deczky Erzsébet, Ďuriš Mi-
lan, Esztergályos Rózsa,
Esztergályos Tibor, Czita An-
géla, Mgr. Balogh Márta,
Esztergályos Attila, Varga
Szilvia, Földes Csaba, He-
gedűs János, Terdy Imre,
Tábor Géza, Spitznágel Já-
nos, Jenei Zoltán, Szabó Já-
nos.

Ferusz Renáta

Olvasói levél

Tömeges véradás
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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.

Dunamocs

Perbete

Notus 101+  AQ 2560 

KANON UNI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €

52 €

+

=+

VEĽKÁ zimná AKCIA

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

VEĽKÁ zimná AKCIA

=

Aranyoskák, 
a laki mulatós 
éneklőcsoport

A rangos énekeseket – Básti János -
Ipolykeszi, Barti Éva - Kéménd, Matus
Ernő - Nyékvárkony, Bartáné Nyitrai Ma-
rika és Barta Barbara - Érsekújvár, Gőgh
Zoltán - Gúta, Száraz Márk - Nagykér,
Katona Katalin - Nagymegyer, Lajos
András - Dunamocs – felvonultató ren-
dezvényen megjelentek a testvértelepü-
lései – Kocs, Süttő és Osli - küldöttsége,
Banai Tóth Pál polgármester, a képvi-
selő-testület tagjai és a magyarnótát
kedvelők népes tábora a községből és a
környező falvakból is.

Az énekeseket kísérő Mezei Zsolt és
zenekarának megnyitóját követően Lajos
András, a Csemadok elnöke köszöntötte
a megjelenteket. A közös vacsora elfo-
gyasztása után tovább folytatódott a nó-
tázás.

A község ismét jelesre vizsgázott
szervezésből és a nemzeti kultúránk leg-
nagyobb múltú elemeinek ápolásából is. 

(miriák)
Bellabás Bernadett felvétele

Megkezdődtek 
a borversenyek járásunkban
Aborászok nagyon büszkék boraikra, a mondás szerint is: van a jó bor, a jobb bor

és az én borom, ezért a borok megmérettetésére évszázadok óta borversenyeket
rendeznek. Valamennyi borverseny jellemzője, hogy a borok termelőjét nem ismerve,
a szakértő borbírák a borokat megkóstolják, és arról általában számokban kifejezett
véleményt alkotnak, felállítva egy sorrendet.

A perbetei Szőlészek, Bo-
rászok és Borbarátok Pol-
gári Társulás – Perbor -, a
községi hivatal és a föld-
műves szövetkezet  közös
rendezésében került sor a
tizedik, jubileumi borver-
senyre, a község alapításá-
nak 700 éves évfordulójára
emlékezve.

A szombati ünnepélyes ki-
értékelésen és  díjátadáson
neves díszvendégek  mellett
részt vett a testvértelepülés,
Szárazd küldöttsége Budai
Mária polgármester vezetésé-
vel, továbbá Ádámka Aranka,
a Perbetei Földműves Szö-
vetkezet elnöke, Kósa József
polgármester. 

Az idei borversenyre  a gaz-
dák 94 bormintával - 62 fehér-,

32 vörösbor - neveztek. A
szakmai zsűri a fehérborok
kategóriában 7 bormintát
arany-, 21-et ezüst -, 19-et
bronzéremmel értékelt, 15
borminta  pedig oklevélben
részesült. A vörösborok kate-

góriában 6 borminta aranyér-
met, 13 ezüst, 6 bronzérmet
ért el, 7 borminta pedig okle-
vélben részesült. A Cham-
pion-díjat Bórik József Olasz-
rizling bora kapta.

(miriák)

Szentpéter

A helyi Szent Orbán Bo-
rosgazdák Társulása ti-
zenkilencedik alkalommal
rendezett borversenyt,
amelynek eredményhirde-
tésére a kultúrházban ke-
rült sor.

Terézia Horváthová hiva-
talvezető köszöntötte a ven-
dégeket: Korpás András ne-
mesítőt, borászt, Dr. Marián

Karvaj professzort, az érsek -
újvári Szent Erzsébet Egész-
ségügyi és Szociális Főis-
kola tanárát, Blažena Felvi-
dékyovát, az érsekújvári Ho-
tel Akadémia  tanárát, Gyö-
pös Istvánt, a Szegab PT
elnökét és a megjelent borá-
szokat.

Elsőként Marán Karvaj tar-
tott előadást az „Antioxidán-

sok a borban” címmel. Majd
Korpás András, a zsűri el-
nöke ismertette az idei bor-
verseny észrevételeit. 

Ezt követően került sor az
eredményhirdetésre Zsidek
Vilmos és Lengyel László ve-
zetésével. Az idei borver-
senybe 220 mintát – 128 fe-
hér-, 92 vörösbor – neveztek
a gazdák. Ebből a zsűri érté-
kelése alapján 25 arany-,75
ezüst-, 80 bronzéremben és
45 borminta oklevélben ré-
szesült. A huszonöt arany-
érem közül egy - Víno Helen
Neded Chardonnay bormin-
tája nagyaranyban, Jobbágy
József Olaszrizlingje pedig
Champion-díjban részesült. 

A borversenyre 107 gazda
- 83 szentpéteri, 24 régióbeli
hozta el borát.

(miriák)

Évek óta egy jól
működő éneklő-

csoport, a Jácint te-
vékenykedik Lak-
szakállason. Mellet-
tük működik az Ara-
nyoskák mulatós
éneklőcsoport 10
taggal.

A zenei alapot Do-
monkos Árpád készí-
tette el, és elkezdőd-
hetett a próbák soro-
zata, majd megtör-
tént az első fellépés,
mely nagy sikerrel zá-
rult. A női éneklő-
gárda legutóbb a gú-
tai „Senior születik“
versenyen első díjat kapott. A hazai szerepléseken kívül felléptek
még Nagymegyeren, Ekecsen, Apácaszakállason, Bogyaréten,
Nagykeszin, Komáromfüssön, Alistálon, Tanyon és több esetben
szerepeltek Magyarországon is, méghozzá Zalaerdődön és Bazsin.
A sikerük titka a jókedv, az őszinte dalolás, mely tulajdonságokkal sok
néző szívébe beférkőztek.

A csapat tagjai: Domonkos Zsuzsa a csoport vezetője, Pázmány
Gizella, Plauter Rozália, Jaszkó Erzsébet, Takács Klára, Barthalos
Mária, Öllös Zsuzsanna, Bagin Ilona, Nagy Kornélia és Kürthy Mária.
Jelenleg egy kb. 20 perces mulatós blokkal rendelkeznek, ezzel jár-
ják a településeket. Állandó vendégei a falunapi ünnepségeknek.
Megtudtuk, hogy a repertoár mindig bővül, ezért szeretnék, ha minél
hamarabb sikerülne összehozni egy félórás mulatós előadást. pint

Hajnali négy óráig szólt a hegedű

ACsemadok és az önkormányzat égisze alatt tizenhatodik alkalommal ren-
dezték meg a hagyományos magyarnóta-estet a kultúrház nagytermében. 
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Marcelháza

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a bor-
versenyt a 2006-ban alakult Szent Imre

Herceg Borlovagrend és az önkormányzat
szervezésében. A hat bírálóbizottság Tálos
Tamás, a Móri Szent Lőrincz Borlovagrend
nagymestere vezetésével  275 bormintát érté-
kelt. A zsűri 2 nagyaranyat (Varga Ervin – Ali-
bernet barique, Nyers László - Kékfrankos
rosé) osztott ki. 48 borminta aranyérmet, 107
ezüst-, 100 bronzérmet, 20 borminta pedig ok-
levelet kapott. A pálmát (Champion-díj) a mar-
celházi Mohos Tibor Olaszrizling bora vitte el. 

Az ünnepélyes eredményhirdetést meg-
előzve a helyi református egyház képviselője
megáldotta a benevezett borokat, és Isten ál-
dását kérték a termelőkre ebben az évben is.

(miriák)
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Első fotóm

Farkas Bence Attila
Komárom
(3100/51)

Beňadiková Anabela Mária
Komárom
(3050/49)

Zelenáková Scarlet
Perbete

(3900/51)
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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 pou-
kážku. Informácie v rešta-
urácii alebo  na telefónnom
čísle 035/7710 459.

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

Megemlékezés
„Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.”
Fájó szívvel és soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk halálának ötödik
évfordulóján, 2012.  március 15-én 

ifj. Németh Tiborra.
Akik ismerték és szerették, szentelje-
nek emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú év-
fordulón.

Szerető szülei és nővére családjukkal.

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

Aquilegia, s.r.o. Kettős
könyvelés – podvojné
účtovníctvo. Adóbevallá-
sok készítése – daň z
príjmov FO, PO. Tel.:
0905 378 602.

Újszülöttek:
Vu The Yen Nhi Maja (Komárom); Lantódy Áron
(Komárom); Podlupsky Péter (Komárom); Mézes
Matej (Komárom); Beke Vivien (Komárom); Zele-
náková Scarlet (Perbete); Sztojka Dávid (Gúta)

Elhunytak:
Hájas Ernest (61) Vágfüzes; Szerencsésová Alžbeta
(63) Komárom; Toma Ilona (86) Megyercs; Štuge-
lová Alžbeta (87) Komárom; Dikácz Norbert (40)
Perbete; Csicsó Ján (59) Marcelháza

„Hihetetlen mily gyorsan múlnak az évek,
A mai napon betöltöd  a 9. éved . 
Egészség, szerencse, szeretet és béke, 
Legyen életed örökös vendége!“

Fazekas Márknak
nagyon boldog 9. szülinapot kíván 
szerető családja. Millió puszi!

„A temető kapuja szélesre tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében,
S van olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Két éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van a szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. ”

Fájó szívvel emlékezünk március 12-én, halálának 2. évfordulóján
a drága feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára 

Szkukálek Klárára Nemesócsán, 
akit a halál 78 éves korában ragadott ki szerettei köréből. 

Emlékét örökké őrző férje, lányai, unokái és dédunokái.

„Két éve már, hogy először sírtál,
Két szál gyertya ég a szülinapi tortán.
Köszöntünk Téged, legyél boldog nagyon,
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Az életben szerencse kísérjen.“

Március 10-én ünnepelte  
2. születésnapját  

Szuh Viktória Komáromban.
Szívből köszönt Téged: anyu, apu,

testvéred Attila, hetényi mama,
papa, osztrák mamáék, dédik, és
az egész rokonság.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veletek,
Arcotok mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utatokon,
Nagyon boldogok legyetek minden szülinapotokon!“

Március 17-én ünnepli 
születésnapját 

Tóth László,
és március 23-án,

Szívből gratulálunk és jó egészséget 
kívánunk nekik: Emese, Lacika és 

az egész rokonság.

1. születésnapját  kisfia Ádám Madaron.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“
Március 6-án ünnepelte 1. születésnapját 

Major Tamara Komáromban.
Boldog születésnapot

és vidám gyermek-
kort kívánunk: anya,

apa, testvére Szili,
nagyszülei és az

egész család.

„Születésed napján azt kívánjuk Tenéked,
Teljesüljön minden vágyad, minden reménységed,
Két szemedben sose lássunk könnyet,
S ahová lépsz, ezer virág borítsa a földet.“

Március 3-án ünnepelte 
16. születésnapját 

Zsákovics Bianca 
Komáromban.

Köszöntik őt: anyu, 
apu, testvére Fridi, 
a kis Zoé és sógora Gyuszi.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“
Március 17-én ünnepli 5. születésnapját  

Vígh Csongor 
Nagylélen.

E szép ünnep alkalmá-
ból szívből gratulál és
sok puszit küld: anya,
mama, papa, dédi és a
köriék.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

Március 13-án ünnepli 
10. születésnapját 

Mayer Attila
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt:
anya, apa, Elvíra mama, Olga mama,
köriék, Gyuri, Imi és a rokonság.

Horváth Piroska: Gyász 
Fények felé sietsz most a kikövezett úton, 
Hátra sem tekintesz, már nem aggódsz a múlton. 
Emelt fővel fentről nézel, nagy-nagy messzeségből, 
Mi itt némán hallgatunk féltett büszkeségből... 
Keserű a fájó búcsú, mardosó a bánat, 
De Te csak menj, ha menned kell, tárd ki angyalszárnyad. 
Búcsúznunk kell Tőled, Te már szebb világba értél, 
Levetetted a földi gúnyát, fényes angyalruhát vettél!
Március 8-án már két éve lesz, hogy kiragadott közülünk az elmú-
lás. Nagyon-nagyon hiányzol mint mindig szerető és törődő férj,
édesapa és nagyapa.

Vontszemű Anton  (1939 - 2010)
Szívünkben tovább élsz és soha nem feledünk, csak szeretettel em-
lékezünk; mert Te úgy éltél, hogy a Mindenhatótól angyalruhát ér-
demeltél. A gyászoló család.

Megemlékezés
Szomorú szívvel emlékezünk 

március 14-én, halálának 
5. évfordulóján 

Janča Máriára 
szül. Nagyváthy 

(Ekel).
Emlékét őrző férje Endre, gyermekei: Feri, Iván és 

Annamária, valamint unokái.

„Mindig itt vagy velünk,mégis oly távol.
Mi tudjuk csak igazán,mennyire hiányzol.
Gondolunk Rád a nap minden percében.
Drága emléked őrizzük szívűnk mélyében.
A szívünkben mindig velünk vagy.“
Fájó szívvel emlékezünk március 14-én,

halálának 15. évfordulóján
Tuška Györgyre  

Csallóközaranyoson, akit 33 évesen ragadott el a halál.
Emlékét örökké őrző húga Anna, férje Gyuszi 

családjukkal, anyukája és apukája.

• 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.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• 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.
• Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal, egzekúció ne legyen.
Tel.: 0905 655 829.
• 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, Ko-
márňanská 100, a posta
épülete 1. emelet. orbiscent-
rum@gmail.com, vagy 0948
262 144.
• Ápolói tanfolyam + német
nyelv kedvező áron. Hurba-
novo, Komárňanská 100, a
posta épülete 1. em. orbis-
centrum@gmail.com, 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.
• 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.
• Ápolást vállalok, Komárom
és környéke. Tel.: 0908 787
459.
• Akció! Teljesen korlátlan
DSL internet  havi 12,50 € az
első 9 hónapért. Aplico Ser-
vice, Damjanich utca 3515,
1. emelet , Komárom. 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 vállalko-
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.
• Irodai asszisztenst kere-
sünk komárnói üzletünkbe,
perfekt szlovák-magyar
nyelvtudással, gépíró és
számítógépes ismeretekkel,
önállóan dolgozni tudó, pre-
cíz, megbízható hölgy sze-
mélyében 25-40 éves korig.
Jelentkezés e-mail-ben fény-
képes magyar-szlovák
nyelvű önéletrajzzal: palya-
zatkn@freemail.hu.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton megegyezéssel. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó heremag. Tel.: 0907
578 200.
• Csempézést, kőművesmun-
kát, bontást vállalok. Tel.: 0944
367 318.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

Tel.: 0905/ 239 403
TV, LCD, PLAZMA 

KÉSZÜLÉKEK GYORS,
MEGBÍZHATÓ 

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

Komárnói műhelybe 
keresünk ezermestert.

Tel.: 0917 237 454.

Gyorskölcsön, hívjon biza-
lommal. Tel.: 0908 417 840.

• Bérelnék kertet Komárom-
ban. Tel.: 0944 367 319.
• Path Község egyenes el-
adással értékesítené a fürdő
területén fekvő 331 h.sz. alatti
nyaralóját 760 m2 telekkel a
legmagasabb beérkező áron.
Az ingatlan 49.790,- € alatti
áron nem eladó. Ajánlataikat
lezárt borítékban legkésőbb
2012. április 5-ig szíveskedje-
nek kézbesíteni a következő
címre: Obecný úrad, Lipová č.
233, 946 39 Patince. A borí-
tékra írják rá: „Ajánlat“.
• Obec Patince predáva pria -
mym predajom rekreačnú
chatu s.č. 331 na LV č. 379 s
pozemkom o výmere 760 m2

za najvyššiu ponúknutú cenu.
Dolná hranica kúpnej ceny je:
49.790,- €. Ponuky žiadame
doručiť do 5. 4. 2012 na nas-
ledovnú adresu: Obecný úrad
Patince, Lipová č. 233, 946 39
Patince. Obálku 
žiadame označiť: „Ponuka”.
• Eladó Renault Master 2,5
DCi, dobozos, gy.év: 2001, új
motorral, 97.000 km, jó álla-
potban, 4.900 €. Tel.: 0905
899 102.
• Eladó Ford Transit 2,5 D,
gy.év: 1994, 9-személyes, jó
állapotban. Tel.: 0905 899 102.
• Predám RD na 8 á pozemku
v KN na ul. Priemyselná. Info:
0908 725 937.
• Eladó Škoda Felícia, gy.év.:
1993, benzin. Tel.: 0905 721
107.
• Ezüstfenyők eladók, 1 m – 10
€. Tel.: 035/7732 242.
• Eladók 7 hetes Dominant to-
jójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-féle
színben (barna, kender, fe-
kete, kék, sasex). Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
• Vennék 16 colos gyerekke-
rékpárt. Tel.: 0907 733 884.
• Eladó kukorica. Tel.: 0908
778 968.
• Idősek gondozását vállalom
Komáromban, megbízható kö-
zépkorú hölgy vagyok, hívja-
nak bátran. Tel.: 0915 125 581.
• Eladó holland Desire vető-
burgonya 0,50 €/kg, amíg a
készlet tart – Komáromi járás.
Tel.: 0902 815 615.
• Kötetlen munkalehetőség.
Tel.: 0910 944 678.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Nyugdíjas nő egyéb munkát
vállal. Tel.: 0907 568 288.
• Eladó családi ház Nemesó-
csán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 607 119.
• Eladó nagyteljesítményű ga-
bonadaráló 4 KW-os motorral,
100 €. Tel.: 0905 245 832.
• Lakás kiadó Gútán. Tel.:
0905 918 388.
• Cserélje le műanyag kerti bú-
torát fára, 2 pad + asztal + fu-
var, 210 €. Tel.: 0915 270 685.
• Dízeladagolók javítása, te-
her- és személygépkocsikba
porlasztó. Tel.: 0908 228 012.
• FM Group termékek Gútán:
parfümök, tisztítószerek. Tel.:
0908 676 546.
• Máte problémy s predajom,
kúpou alebo s pôžičkou? Tel.:
0915 476 786, 0917 544 455.
• Eladó brokáttal bevont pe-
helypaplan, 2 db. Tel.: 0910
535 911.
• Eladó 1 db heverő és villany-
sütő. Tel.: 0910 535 911.
• Eladó 2-személyes fekhellyé
alakítható ülőgarnitúra. Tel.:
0910 535 911.
• Gyermekgondozást vállalok.
Nagy tapasztalat, cserkészet.
Tel.: 0905 284 617.

• Vennék elválasztott manga-
lica malacokat. Tel.: 0905 608
457.
• Garázs kiadó április 1-től, KN
– Považská 3. Tel.: 0908 055
844, 40 €/hónap.
• Albérlőt keresek Komá-
romba, 1 szobába. Tel.: 0904
228 891.
• Masszázs egészsége érde-
kében Ekelen. Tel.: 0907 778
001.
• Hľadáme pre našich klientov
2-3 izbové byty v Komárne.
Tel.: 0915 476 786.
• Favágást, tűzifa összevágá-
sát vállalom. Tel.: 0905 241
254.
• Takarítást és bárban felszol-
gálást vállalok. Tel.: 0949 535
850.
• V Novej Stráži predám trojiz-
bový rodinný dom. Tel.: 0907
561 090.
• Eladók 120 kg-os hízók. Tel.:
0905 226 212.
• Szimbolikus áron eladnám
magyarnóta-sláger gyűjtemé-
nyem. Tel.: 035/7703 343.
• Nagy János zenész, szaxo-
fonos kottákért jelentkezem.
Tel.: 035/7703 343.
• Eladó autóba gyermekülés
olcsón, kék-fehér kockás, ki-
tűnő állapotban. Tel.: 0903 745
180.
• Családi házak, lakások át-

építése, hőszigetelése, kerí-
tés, járdák. Tel.: 0902 040 372.
• Eladó, vagy hosszútávra ki-
adó Gútán lakás. Tel.: 0905
918 388.
• Eladó automata mosógép,
100 €. Tel.: 0908 589 398.
• Kőművesmunka, csempé-
zés. Tel.: 0915 452 501.
• Eladók: térkő, járdaszegély,
fűhézagos betonkockák. Tel.:
0908 042 655.
• Nagymegyeren eladó családi
ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Sírkövek készítése és felújí-
tása. Tel.: 0905 899 102.
• Eladó családi ház Őrsújfa-
lun, 32 ár telken, ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0907 231 121.
• Eladók demizsonok:
50,25,20 és 15 literesek. Tel.:
0908 710 411.
• Eladó sport babakocsi ol-
csón. Tel.: 0908 715 607.
• Eladó Ímelyen családi ház,
32 áras telken. Tel.: 0915 284
130.
• Gútához közeli tanya eladó
házzal, 20 ár. Tel.: 0915 215
025.
• Kerti házak, autó-beállók
gyártását vállalom. Tel.: 0907
577 029.
• Munkát keresek D-kategó-
riás jogosítvánnyal. Tel.: 0905
821 781.
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Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Dopravné nehody

Dňa 28. februára 2012 v čase o 08.10 hod. viedla 
Krisztina M. v Komárne na ul. Mederčskej osobné moto-
rové vozidlo zn. Škoda Fabia, vo vnútornom jazdnom
pruhu, pričom došlo k dopravnej nehode, a to pravdepo-
dobne tak, že vodička sa dostatočne nevenovala vedeniu
motorového vozidla, neskoro zaregistrovala stojace vo-
zidlá pred priechodom pre chodcov a na priechode pre
chodcov zachytila prednou kapotou vozidla dve chod-
kyne prechádzajúce cez priechod. Následkom dopravnej
nehody chodkyňa Helena H. utrpela zranenia s predpo-
kladanou dobou liečenia 7-9 týždňov. Druhá chodkyňa
Anna B. utrpela zranenia s predpokladanou dobou lieče-
nia do 7 dní. U vodičky, ako aj u chodkýň požitie alkoholu
zistené nebolo. Na osobnom motorovom vozidle vznikla
materiálna škoda vo výške cca 100 €. Vodičke bolo vzne-
sené obvinenie za prečin ublíženia na zdraví.

Ostatné udalosti

Dňa 25. februára 2012 v čase okolo 15.30 hod. v meste
Kolárovo sa Jozef P. bez súhlasu majiteľa zmocnil moto-
rového vozidla zn. Škoda Favorit. Následne s uvedeným
vozdilom jazdil po Kolárove, pričom bol zastavený a kon-
trolovaný hliadkou polície. Počas kontroly bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v
dychu, ktorú skúšku odmietol. Na OO PZ Kolárovo sa v
čase o 18. 30 hod. podrobil dychovej skúške na zistenie
alkoholu, pričom mu bolo namerané 0,98mg/l alkoholu v
dychu. Neoprávneným  užívaním vozidla, pre poškode-
ného spôsobil škodu vo výške 270 €. Za uvedené kona-
nie mu bolo vznesené obvinenie za prečin neoprávne-
ného používania cudzieho motorového vozidla v súbehu
s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

•  •  •
Balázs P. dňa 19. februára 2012 v čase okolo 03.15 hod.

v obci Zemianska Olča viedol osobné motorové vozidlo
zn. Škoda Favorit, kedy bol riadne zastavený a kontrolo-
vaný hliadkou polície. Menovaný bol počas kontroly pod-
robený vyšetreniu na zistenie alkoholu dychovou skúškou
s výsledkom 0,50 mg/l alkoholu v dychu.

•  •  •
Dňa 04. marca 2012 v čase okolo 01.20 hod. v meste

Komárno viedol Erik Z. osobné motorové vozidlo zn. To-
yota, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polí-
cie. Menovaný bol počas kontroly podrobený vyšetreniu
na zistenie alkoholu dychovou skúškou s výsledkom 0,60
mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené konanie mu bolo
vznesené obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom ná-
vykovej látky.

V pondelok 12. 3. predpokladám v na-
šom regióne celkom príjemne, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 2 do  0  ̊C,
denná teplota od + 7 do + 9  ̊C. Mierny SZ
vietor do 4 - 8 m/s.      

V utorok 13. 3. predpokladám v našom
regióne slabé oteplenie, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C,
denná teplota od + 9 do + 11  ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.     

V stredu 14. 3. predpokladám v našom
regióne celkom príjemne, jasno alebo polo-
jasno a  bez zrážok. Nočná teplota od - 1 do
+ 1  ̊C, cez deň od + 11 do + 13  ̊C. Slabý SZ
vietor do 2 - 4 m/s.      

Vo štvrtok 15. 3. predpokladám v našom
regióne ešte o niečo teplejšie, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do + 3  ̊C,
cez deň od + 12 do + 14  ̊C. Slabý JZ vietor
do 2 - 4 m/s.  

V piatok 16. 3. predpokladám v našom
regióne veľmi príjemne, jasno a bez zrá-
žok, v noci na sobotu pribúdanie oblačnosti

od Z. Nočná teplota od + 3  do + 5  ̊C,
denná  teplota od + 14 do + 16  ̊C. Slabý Z
vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 17. 3. predpokladám v našom
regióne slabé ochladenie, v noci a zrána
ešte veľká oblačnosť so slabým dažďom,
počas dňa vyjasňovanie. Množstvo vlahy
do 1 mm. Nočná teplota od + 5  do + 7  ̊C,
denná teplota len od + 9  do + 11  ̊C.  Mierny
SZ vietor do 4 - 8 m/s.  

V nedeľu 18. 3. predpokladám v našom
regióne príjemne ale premenlivo, veľká ob-
lačnosť až zamračené so slabým občasným
dažďom. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od + 2 do + 4  ̊C, cez deň od + 13 do
+ 15  ̊C.  Mierny SZ vietor do 4 - 8 m/s.  

V budúcom týždni neočakávam výraznej-
šiu zmenu v počasí, príjemne len málo
vlahy.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 12. 03 - 18. 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

Podporte komárňanskú nemocnicu
dvomi percentami, podporíte aj seba

Komárňanská nemocnica vyhlásila „Akciu 2%“, ktorá
má pomôcť vybaviť nemocnicu modernými zdravotnými
matracmi a posteľným vybavením na polohovateľné
lôžka. Vedenie Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorú
manažérsky riadi spoločnosť AGEL, sa v tejto súvislosti
snaží využiť maximum dostupných financií, vlastných aj
sponzorských. Nemocnica sa už preto obrátila aj na ob-
chodných partnerov a významné firmy v regióne Ko-
márno so žiadosťou o presmerovanie 2% zo zaplatených
daní neziskovej organizácii FORLIFE, ktorá prevádzkuje
Všeobecnú nemocnicu Komárno. 

Ak sa rozhodnete darovať svoje 2% Všeobecnej ne-
mocnici v Komárne, tu sú údaje o prijímateľovi: 

FORLIFE n.o., Komárno, 945 75, Mederčská 39,
nezisková organizácia, IČO: 37970933.

Tohto roku tri obce
nášho okresu majú se-

demstoročnicu, to zna-
mená, že prvá písomná
zmienka o nich pochádza
z roku 1312. Je to zried-
kavé jubileum, hodné pri-
pomenutia si zo strany ob-
čanov.

Prvú spomenieme obec
BAJČ. Leží na nive Žitavy,
väčšinou na piesočnatých
pozemkoch, jej chotár je
spestrovaný agátovými le-
síkmi. Patria k nej dnes už
málo obývané majere
Chrasť, Nový diel, Vlkanovo
a Kotelnica. Početné a bo-
haté archeologické náleziská
potvrdzujú, že toto územie
bolo obývané oddávna.

Roku 1312 sa po prvý raz
písomne spomína ako ma-
jetok ostrihomského arcibis-
kupstva, čo trvalo celé stá-
ročia. Po druhej svetovej
vojne bol v Bajči utvorený
vzorový poľnohospodársky
podnik Štátny majetok, ktorý
ukazoval príklad ostatným
najmä v sociálnej oblasti.
Vďaka tomu boli tu utvorené
podobné podmienky života
ako v meste. Bajč má v sú-
časnosti 1250 obyvateľov,
takmer o dvesto menej ako
roku 1970.

Na poriečnych valoch sta-
rého, dnes už odstaveného
koryta Nitry a Žitavy sa roz-
kladá obec IMEĽ, ktorej ná-
zov sa v písomnej forme po
prvý raz spomína taktiež
roku 1312. Polia patrili dlhé
stáročia ostrihomskému ar-
cibiskupstvu. Obyvatelia sa
okrem poľnohospodárstva
zaoberali vinohradníctvom
(je tu veľa vinohradníckych
domčekov), výrobou úžit-
kových predmetov z dreva a
z kukuričného šúpolia. Roz-

šírené bolo aj pestovanie ta-
baku. Na jar roku 1952 celý
chotár bol zaliaty vážskou
vodou z prietrže pri obci Ko-
moča. Z Imeľa pochádza
známy turkológ európskeho
významu Jozef Blaškovič (aj
József Blaskovics). Obec má
v súčasnosti 2076 obyvate-
ľov, oproti roku 1970 ich po-
čet klesol takmer o tristo
duší.

Sedemsto rokov uplynulo
aj od prvej písomnej zmien-
ky o obci PRIBETA. Tiež pat-
rila ostrihomskému arcibis-

kupstvu, pričom obyvatelia si
veľa vytrpeli od vojen i od
zemetrasení. V 15. storočí
mala aj hrad, ktorý však bol
zakrátko zničený. Štyri kilo-
metre od dediny sa na-
chádza železničná stanica s
rovnakým názvom na hlav-
nej trati Bratislava – Štúrovo
– Budapešť, ktorá sa práve
tu ako na jedinom malom
úseku dotýka aj nášho ok-
resu. Pribeta má teraz 3015
obyvateľov, no roku 1970
mala až o deväťsto duší viac. 

fb

Okrúhle jubileá, aké nebývajú často

Máme tri sedemstoročné

Okresné  riaditeľstvo policajného zboru v
Komárne sa touto cestou  obracia na širokú
verejnosť s cieľom  zamedzenia dopravných
nehôd s účasťou chodca a doporučuje ve-
novať pozornosť nasledovným zákonným
povinnostiam. Zákon o cestnej premávke
ukladá chodcom  povinnosť a to: 

• za zníženej viditeľnosti mimo obce, po-
kiaľ sa chodec pohybuje po krajnici alebo
okraji vozovky,  mať na sebe viditeľne
umiestnený reflexný prvok alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev. 

• chodec nesmie vstupovať na priechod
pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť pri-
chádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku
bezpečne prejsť; chodci smú prechádzať
cez vozovku mimo priechodu pre chodcov,
len ak nedonútia vodičov zmeniť smer alebo
rýchlosť jazdy. 

Okresné riaditeľstvo PZ  ďalej doporu-
čuje nasledovné:

Doplňte svoj odev o reflexné prvky –  zvy-
šujú viditeľnosť v šere, v tme odrážajú
svetlo v úzkom kuželi späť k reflektorom
auta až na vzdialenosť 200 metrov. Dajte
šancu vodičom, aby vás videli a vyhli  sa
vám. Sebe dávate šancu na prežitie. Buďte
obozretní!  
– CHODEC  NEMÁ VŽDY PREDNOSŤ!!!
UVEDOMTE SI,  ŽE BRZDNÁ DRÁHA 
AUTOMOBILU JE:

Rýchlosť        Optimálne podmienky        Mokrá vozovka 

50 km/h 28 m 33 m
60 km/h 37 m 45 m
80 km/h 57 m 71 m

Zverejnenie informácií:

Bajč

Pribeta

Rada Strednej odbornej školy (SOŠ) v
Hurbanove protestuje proti zániku

právnej subjektivity školy a jej zrušeniu.
TASR informovala členka rady školy a
poslankyňa Nitrianskeho samospráv-
neho kraja (NSK) Oľga Szabó (SMK).

„Žiaľ, musíme konštatovať, že v Komár-
ňanskom okrese nie je táto škola jedinou s
poľnohospodárskym zameraním, ktorej osu-
dom bolo jej zrušenie. Ako odstrašujúci prík-
lad by sme mohli spomenúť Strednú poľno-
hospodársku školu v Komárne, ktorá po 100
rokoch úspešného vzdelávania a prípravy
študentov na ich budúce povolanie bola zru-
šená," uviedla Szabó s tým, že sa to stalo
napriek tomu, že škola mala dobre zaria-
dené laboratórium, strojový park, vnútorné
vybavenie a cenné nehnuteľnosti.

Ako poslankyňa uviedla, rovnaký osud
čaká podľa zámerov Odboru školstva Úradu
NSK aj Strednú odbornú školu v Hurbanove
s vyučovacím jazykom slovenským i ma-

ďarským. „Medzičasom 22 starostovia Ko-
márňanského okresu podpísali a poslali žia-
dosť na Úrad NSK, v ktorej žiadajú zacho-
vanie školy. Okrem toho v rámci okresu sa
koná podpisová akcia proti zrušeniu Strednej
odbornej školy v Hurbanove," konštatovala
členka rady.

Vo vyhlásení rady školy okrem iného stojí,
že nie školy treba hromadne rušiť, ale akci-
ovú spoločnosť ENERGO-SK. "Akciovú spo-
ločnosť zriadilo Zastupiteľstvo NSK. Práve
ona prispieva v značnej miere k zrušeniu
vzdelávacích a iných inštitúcií NSK. Neustále
zdražuje energie, ktoré sa potom premietajú
do nesmierne vysokých režijných nákladov
týchto inštitúcií," uviedla poslankyňa s tým,
že uvedená akciová spoločnosť je dodáva-
teľom energie do jednotlivých škôl a inštitú-
cií NSK. „Sme zásadne proti zrušeniu Stred-
nej odbornej školy v Hurbanove, pretože
práve ENERGO-SK, a.s., môže za to, že sa
dlhy školy vyšplhali tak vysoko,“ zdôraznila.

Zdroj:TASR

Protest proti zrušeniu školy

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Ko-
márne v spolupráci s Národnou protidrogo-
vou jednotkou Úradu boja proti organizova-
nej kriminalite a s maďarskou políciou kont-
rolovali vo štvrtok 1. 3. 2012 dve vozidlá pre-
chádzajúce hraničným priechodom v smere
do Maďarska. Mercedes  riadil 25 ročný Jó-
zsef, občan Maďarskej republiky. Pri prehli-
adke vozidla našli policajti na zadnom se-
dadle obal so sušenou rastlinnou látkou, je-
den obal s bielou kryštalickou látkou  a 200
ks bledomodrých tabliet, pričom expertízou
bolo zistené, že tablety obsahujú 4-fluoram-
fetamínum,  ktorý je v zozname omamných
a psychotropných látok. 

Vodič bol vyšetrovateľkou obvinený z dro-
govej trestnej činnosti, za čo mu v prípade
dokázania viny hrozí 4 až 10 rokov väzenia. 

V zastavenom VW Bora zaistili policajti 
52 g bielej kryštalickej látky, ktorej účinná
látka nepatrí do zoznamu zakázaných
omamných a psychotoropných látok. 

Na základe získaných informácií vykonali

policajti ešte v ten istý deň domovú pre-
hliadku v byte v Komárne, pri ktorej našli ze-
lenú sušenú rastlinnú látku, viacero balíč-
kov s farebnými tabletami a práškom. 

Expertíza potvrdila u 153 zaistených tabliet
prítomnosť 4-fluoramfetamínu. 

24-ročný Attila  a 21-ročný Gábor, obaja ob-
čania Maďarskej republiky, boli vyšetrovate-
ľom obvinení z nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov a
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s
nimi, za čo hrozí rovnaká trestná sadzba.
Všetci traja obvinení budú stíhaní vo väzbe. 

Drogy v byte aj v aute
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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 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Roma
magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Everwood 18.30
Maradj tapon! 19.30 Híradó 19.55 Sport 20.00 Időjárás 20.10 Marsla-
kók 20.40 Kékfény 21.35 Hacktion 22.35 Az Este 23.05 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben
a tárgyakkal 9.50 Nemzeti értékeink 10.00 Válaszd a tudást! 11.00
Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszáze-
zer Nap 13.50 A Szenty 14.10 Főtér 15.35 Hogy volt!?... 17.10 English
4-U 17.40 Família Kft. 18.05 Angyali érintés 18.50 Mese 19.15 Ve-
szélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj
talpon! 22.15 Stingers 23.05 Drága doktor úr 

7.05 Pannonia 3 keréken 7.30 Híradó 7.35 Sólyom és galamb 8.35 Tér-
kép 9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.20 Kisváros 12.00 Híradó
12.10 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban 12.30 Napi-
rend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.10 Töredékek
16.30 Fényképalbum 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.00 Térkép 19.40 MacGy-
ver 20.30 A férfi a legjobb orvosság 21.20 Hírek 21.30 Ez a te életed

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO.TV 12.30 Szórd a pénzt és fuss! 14.20 Marina 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola, 72. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban 21.00 NCIS
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 Trükkös halál 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 21.20 Dr. Csont
22.20 Nagyágyúk, 11.12.10 McLeod lányai

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 Az első bevetés

14.10 Nevem: Senki. Ol.-fr.- ném. akcióvígjáték 16.35 Airport. Am. ak-
ciófilm 19.05 Légi kommandó. Am. akciófilm 21.00 War 23.00 MR 73.
,

VIASAT
7.15 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok 10.10 Charlie angyalai 11.55 A
dadus I., 12.55 Amerikai mesterszakács, 6. 13.55 Monk 15.40 CSI: A
helyszínelők VII., 152. 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35
Gyilkos sorok IV., 87. 18.30 Amerikai mesterszakács, 7. 19.30 Jó ba-
rátok VI., 137–138. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel
2. Stratégiai játék, 5. 22.20 Kettős ügynök 23.20 CSI: A helyszínelők

7.50 Taxi 8.15 Párharc Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Maig-
ret felügyelő 11.10 Viharos szerelem IV., 203/25. 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal
Arg. sor., 126. 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek, sporthírek 16.25
Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetél-
kedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Élettelen élet 21.50 Riporterek 22.15 Éjszakai hírek
22.40 Manara felügyelő 23.35 Maigret felügyelő 

8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.05 Nők klubja 10.30 Szemtől szem-
ben (ism.) 11.05 Fókusz (ism.) 11.40 Eltűnt világok nyomában 12.10
Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Autószalon 13.50 Lefújva 14.30
Sportvisszhang 15.05 Jégkorong NHLmagazin 15.30 BL-magazin
15.55 Nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és tech-
nika 17.30 Körzeti híradók 18.00 A szépség szimbóluma. Jap. dok.film
18.30 Mese 18.35 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 19.55 Gyógyászat 21.05 Lakótelepi gondok 21.30
Kommentárok 22.00 Tesztmagazin 22.10 Nők férfiak nélkül.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő 10.15 Bosz-
szúvágy: Veszélyben a család 12.05 Eltűntnek nyilvánítva I., 18/16.
12.55 Hírek 13.10 A farm – 4–5. nap 15.25 Hírek. 15.30 Két pasi meg
egy kicsi I., 24/6. 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-jelentés 19.59
Sporthírek 20.15 A farm 21.15 Feleségcsere 22.25 Beugró 23.10 Éj-
szakai híradó 23.35 Rendőrsztori Hongkongi akciófilm

JOJ
7.00 Híradó 7.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek 10.30 Az
új házunk I. Am. realityshow 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó
12.50 Hui Buh, a butus szellem 15.00 Éden Hotel Stratégiai játék
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek
IX. 41. 21.30 Éden Hotel 22.55 A Geissen család Valóságshow, 12/2.
23.55 Kaliforgia III. Am. vígjátéksor., 25/2.

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van
11.00 Kékfény 12.01 Híradó 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 17.45 Everwood 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.10 Marslakók 20.40 A hölgy, aki túl sokat tu-
dott 22.10 Az Este 22.45 Tudorok 23.40 Barangolások öt kontinensen

9.00 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből 9.25
Palackposta 10.00 Tudosakadémia  11.00 Magyar pop 12.01 Hírek
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Mesélő cégtáblák 13.20 Bordal. Átvál-
tozások 13.45 Főtér 15.15 Hogy volt!?... 16.45 Delta 17.15 English 4-
U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés  18.55 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 II.  23.55 Az Este

6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 A
férfi a legjobb orvosság 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.00 Közvetítés a
Parlament üléséről 16.35 Szürke kincsünk Magyar ism.terj. film 17.15
TÉRkép ráadás 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30
Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.00 Térkép 19.40 MacGyver
20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.30 Szerelem életrehalálra 23.15
Dunasport 23.20 Magyar Jazz Ünnep 2011

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.05 EZO TV 12.40 Táncos visszatér Am. film 14.20 Marina, 41. 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola, 73. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem, 12. 18.30 Tények  19.35 Aktív 19.55 Jóban-rosszban  21.00
King Kong

7.35 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rab-
jai 9.20 Második esély  10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trük-
kös halál 14.10 Sarokba szorítva 15.10 Döglött akták I., 16.15 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 VII.

STORY TV
12.10 McLeod lányai II., 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 NCIS
I., 21.35 Lost – Eltűntek I. 23.45 Az első bevetés.

13.55 Ördögi bosszú. Kanad. krimi 15.45 Én vagyok Batman. Am. ak-
cióvígjáték 17.30 A gonosz sosem alszik 19.15 Az elnök zsoldosa. Am.
akciófilm 21.00 A Bestia 23.05 Szörnyek szigete. Am. akciófilm

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok  8.55 Gyilkos számok 9.50 Kútfejek. Magy. akció-
vígjáték 11.55 A dadus II. 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 19.30 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel 2. 22.20 Doktor
House II. 23.15 CSI: A helyszínelők

7.40 Építs házat, ültess fát! 8.05 Párharc  8.40 Családi vetélkedő 9.25
Maigret felügyelő11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Munkapiac 13.40 Együtt jártunk 14.30 Vad angyal 15.15 Anna
két arca 16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Ki mond igazat?
21.00 Szemtől szemben 21.50 Különleges ügyosztály 22.35 Éjszakai
hírek 22.55 Maigret

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Szerb nemzetiségi ma-
gazin 10.55 Hírek magyar nyelven  11.15 Fókusz 11.40 A szépség
szimbólumai. 12.10 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.25 Sportvissz-
hang 13.55 A Szlovák Televízió története 1985–1989. 15.05 Kacag-
tató századok 15.55 Ukrán nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 17.15
Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Nemzetközi terrorizmus 1945
után 18.30 Mese 18.40 Az antik világ istenei és hősei 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 20.05 Demján Zoltán hegymászó port-
réja 20.30 Labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzés 22.50 BL – össze-
foglaló 23.20 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Vacsoracsara 9.25 Rex felügyelő 10.25 A sze-
relem halálos pillantása 12.10 Eltűntnek nyilvánítva 13.00 Hírek 13.05
Sue Thomas: FBI I. 14.00 Egyről a kettőre 14.30 A farm – első nap
15.30 Két pasi meg egy kicsi I. 15.55 Hírek 16.00 NCIS IV. 17.00 Híradó
17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.15 A farm 21.15
Rendelő a rózsakertben 22.20 Cobra 11 23.20 Híradó 23.45 Parti gimi 

JOJ
7.00 Híradó 7.25 Bírósági akták 9.25 Panelházi történetek IX. 10.30 Az
új házunk I. Am. realityshow, 9. 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híaradó
12.50 Hazudj, ha tudsz! II. 13.45 CSI.: Las Vegas-i helyszínelők 14.45
Éden Hotel – Kiűzetés a paradicsomból. Kalandjáték 16.00 Hivatáso-
sok II., 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30 Éden Hotel
– Meglepetés. 22.30 Hivatásosok VII.

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve10.00 Magyarország, sze-
retlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Marslakók, 9. 14.25
Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem16.55
MM. 17.45 Everwood I. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók, 10. 20.40 Párizsi helyszínelők 21.30 Be-
csengetünk és elfutunk 22.30 Az Este 23.05 KorTárs 23.35 Szoborfák

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 Pódium 13.35 Szép
otthonok, remek házak 14.05 Bordal. A palackba zárt napsugár
14.30 Valaki 15.00 Barangolások öt kontinensen 15.25 Múlt-kor
15.50 Szellem a palakcból... 16.20 Világokon át 17.15 English 4U 17.40
Família Kft. 18.05 Angyali érintés 18.50 Esti mese 19.15 Veszélyes
szerelem. A 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj tal-
pon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr II.

6.30 Híradó 6.35 Unser Bildschirm 7.00 Srpski Ekran 7.35 Mad Men
– Reklámőrültek 8.30 Híradó 8.35 Térkép  9.05 MacGyver, 130. (ism.)
10.00 Család-barát 10.50 1könyv 11.20 Kisváros  12.00 Híradó 12.20
Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ 14.40 Heuréka! Megtaláltam! 15.15
Önök kérték 16.10  III. András (1290-1301) 16.25 Korea, Kína és
Japán kultúrájának története 17.20 Kisváros. 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.00 Térkép
19.35 MacGyver 20.30 A király kalóza 21.30 A nők hálójában 

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.55 Teleshop 11.00 EZO TV 12.35
Winnetou 3. 14.20 Marina, 42. 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 Doktor House  22.00 Született feleségek 

7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély,
131. 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál II., 2.
14.10 Sarokba szorítva  15.10 Döglött akták16.15 Marichuy 17.20 Te-
resa. 18.30 Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Ba-
rátok közt  21.20 Legyen Ön is milliomos! 22.20 Házon kívül 22.55
XXI. század 23.30 Reflektor

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek
17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30
NCIS I. 21.35 A hidegsebész II., 22.40 NCIS I. 23.45 Az első bevetés

13.30 Öregdiák nem véndiák. Am. vígjáték 15.05 Haláli hálaadás. Am.
vígjáték 16.50 Banditák 19.10 Otthon, biztonságban. Am. thriller
21.00 Akárki Joe. Am. vígjáték 22.55 Agyamra mész! 

VIASAT
6.20 A kifutó 7.15 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok  9.55 Különben
dühbe jövünk.11.55 A dadus  12.55 Amerikai mesterszakács 13.55
Monk  15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Éden Hotel  22.20
Shameless – Szégyentelenek 23.25 CSI: A helyszínelők 

8.40 Családi vetélkedő 9.25 Maigret felügyelő 11.05 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Szemtől szem-
ben  14.30 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.25 Mun-
kapiac 16.30 Viharos szerelem 117. 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport
20.10 Euro 2012-magazin 20.35 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkő-
zés 22.45 Hírek  23.05 Bajnokok Ligája 23.35 Maigret 

10.30 Ukrán nemzetiségi magazin 10.55 Hírek magyarul 11.05 Fókusz
11.40 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 12.10 Élő körkép 12.50 Folk-
lórműsor 13.40 Hallássérültek tévéklubja 14.10 Família 14.40 Cirkusz,
cirkuszfesztivál 15.40 Energetika 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz
16.55 Nyugdíjasok klubja 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00
A világ utcái 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55
Nicky családja 21.30 Kommentárok 22.20 Férfiak, nők és gyerekek. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Vacsoracsata  9.25 Rex felügyelő 10.25 A
tanúk dossziéja  12.10 Eltűntnek nyilvánítva 13.00 Hírek 13.05 Susan
Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek 14.30 A farm 15.30
Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjá-
rás 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük legtitkosabb álmát 22.00 Tra-
uma 22.55 Éjszakai híradó 23.20 Feleségcsere

JOJ
9.25 Panelházi történetek  10.30 Az új házunk 11.25 Nyereményjá-
ték 12.00 Híradó 13.00 CSI: New York-i helyszínelők 14.00 CSI: Las
Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel – Meglepetés. Stratégiai játék
16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági
akták19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi törté-
netek  21.30 Éden Hotel Stratégiai játék 22.30 Dr. Csont VI. 
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Amit korábban el-
kezdtél, azt a héten

lehet, hogy mégsem tudod
befejezni, a határidővel csú-
szol, és ez roppant kellemet-
len lesz.

Összecsapnak fejed
felett a hullámok. Zűr-

zavaros hitelügyleteid és jogi
csatározásaid most beérnek,
de nem úgy, ahogy eltervez-
ted.

A pénz körül forog-
nak napjaid. Az Ikrek

általában pazarló jegy, nem
ismeri a határokat. Ráadásul,
hiába keresnek jól, csupa költ-
séges hobbit űznek.

Ezen a héten tele
vagy újabb és újabb ötletek-
kel, amelyek segítenek abban,
hogy jobban menjenek a dol-
gok partnereddel együtt.

Maradj következetes
és kitartó! Kiváló idő-

szak ígérkezik munka- vagy
lakóhely-váltásra. A jobb ke-
reset reményében már régóta
keresgélsz, és most felfede-
zed lehetőségeidet.

Pénzügyileg kedvező
heted lesz. Kerülöd a

kockázatot, és ez anyagi téren
is jellemző rád. Módszeressé-
ged a héten beérhet, és vas-
tagodhat pénztárcád.

Legyél óvatos a hét
közepén a közleke-

désben, valamint a konyhá-
ban, ha éles eszközöket hasz-
nálsz, mert hajlamos leszel ki-
sebb-nagyobb sérüléseket el-
szenvedni.

Pörgős napok várnak
rád. Rengeteg jövés-
menéssel járó ügyet

kell intézned, amelyek rende-
sen le is szívják majd az ener-
giádat, de legalább megnyug-
szik majd a lelked.

Nyugtalan leszel a
héten. Túl sokat rá-

gódsz majd a környezetedben
bekövetkező változások miatt.
Rossz kedvedet főként a mun-
katársaidon vezeted le, de in-
kább ne bántsd őket.

Munkádban sikerekre
számíthatsz. Az is

előfordulhat, hogy ugrasz egy
nagyot a szakmai ranglétrán,
vagy egyszerűen megemelik
fizetésedet.

Legyél diplomatiku-
sabb. A héten ismét

megtapasztalhatod a karma
törvényét. A közelmúltban va-
lakit nagyon megbántottál, és
most visszakapod.

Örömmel veted bele
magad a munkába.

Szívesen és sokat dolgozol
a következő napokban, an-
nak ellenére, hogy szerve-
zeted már jelez: pihenned
kellene.
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Észak-Komárom:
Március 14-én, 19.00 Emlékműsor.
Helyszín: Jókai Színház előtt lévő Ka-
szás Attila emlékszobor. Szereplők: Ün-
nepi beszédet mond Batta György író,
Németh István, a komáromi Jókai Szín-
ház színművésze. Felllépnek a komá-
romi Ipari Szakközépiskola, továbbá a
komáromi Selye János Gimnázium ta-
nulói.
Március 15. 14.00 a Jednota-nyugdíja-
sok városi szervezetének évzáró tag-
gyűlése a városi nyugdíjasklubban.

Dél-Komárom:
Március 14., 10.00 a Petőfi kopjafa ünne-
pélyes avatása (A mű Bruncz János alko-
tása). Helyszín: Alapy Gáspár tér 
Március 17. Évadnyitó horgászverseny a
WF horgásztaván a WF Szabadidő-
parkban, Puskaporosi u. 24.. Verseny-
zés: 1 bottal, 2 horoggal, fenekező- vagy
úszós készséggel. Díjazás: A legtöbb
halat kifogó első három helyezett kerül
díjazásra. Különdíjban a legnagyobb ha-
lat kifogót részesítik. Nevezési díj:
2500,- Ft/fő, amely tartalmaz 1 adag
halászlét és 1 pohár sört, érkezéskor
„üdvözlőital”-t.
Március 17., 20.00 Tavaszi randevú –
Brigetio klubzenekar pop-rock evergre-
ens, Komárom-Szőny, Bocska-tó klub-
ház, Halastó Köz. Vendég: az egykori
HELP zenekarból Homoki Béla (Ledzsi).
Étel és ital a helyszínen kapható!
Március 22., 15.00 Városházi beszélge-
tések - borászok a közéletben. Város-
háza, Szabadság tér 1. Meghívott ven-
dégek: Pálffy István (újságíró, műsor-
vezető, országgyűlési képviselő), Tiffán
Zsolt (a Baranya Megyei Közgyűlés új
elnöke). Házigazdák: Czunyiné dr. Ber-
talan Judit (kormánymegbízott), dr. Mol-
nár Attila (polgármester).
Március 23., 15.00 Nemzetközi borver-
seny. Komárom-Szőny, Petőfi Sándor
Művelődési Ház, Petőfi S. u. 3. Nevezési
díj: mintánként 600 Ft. Fajtánként kettő
üveg mintát kell leadni. Információ: Sző-
nyi Kulturális Egyesület, Tóth Boldizsár,
30/927-0601, szoke2921@freemail.hu.

Március 27., 17.00 Múzeumbarát Kör
összejövetele. László János régész:
Marokkó – képes úti beszámoló. Komá-
romi Rendezvényközpont, Arany János
u. 17.
Március 28. Komárom 1938-45 – hely-
történeti vetélkedő  Észak- és Dél-Ko-
márom középiskoláinak részvételével .
Helyszín: Polgármesteri Hivatal dísz-
terme.

Csallóközaranyos:
Március 14-én 17.00 órától a Kóczán Mór
Alapiskolában Zsapka Attila és Madarász
András zenés estje. A belépés díjtalan.

Nagymegyer:
Március 20-án 18.00 Nagy Erika és
Póda Erzsébet „Más világ“ és „Nők vi-
lága“ című könyvének bemutatója a
Nagymegyeri VMK kistermében.
Március 22., 18.00 Kriston Intim Torna.
„A nők egészségvédelme és a gátiz-
mok szerepe a nők életében“.  Ismertető
jellegű előadás a VMK klubhelyiségé-
ben. Női intim torna tréning: március 29
és április 12, 19-én.

Érsekújvár:
Március 24-én, 18.00 Rockoperák tenor-
jai - Vadkerti Imre, Varga Miklós, Vikidál
Gyula a kúltúrházban. Belépődíj: 10 € 

Kiállítások
Március 24-ig Légi harcok, pilótaharcok
a II. világháborúban - Dél-Komárom, Mo-
nostori Erőd - Tanácsterem, Duna-part 1.
Március 31-ig Kürt, Faluház: „A világ kö-
rülöttünk" Szabó László fotókiállítása.
Április 13-ig Rozsnyói céhek – időszaki
kiállítás. Észak-Komárom, Zichy palota,
Klapka tér 9.
Április 21-ig 125 éves a komáromi mú-
zeum. Észak-Komárom, Duna Menti
Múzeum főépülete, Nádor u. 13.
Április 21-ig Szecessziós emlékek régi-
ónkban. Észak-Komárom, Duna Menti
Múzeum főépülete, Nádor u. 13.
Április 25-ig 160 éves a magyar hon-
védség - Dél-Komárom, Monostori Erőd
- Folyosó Galéria, Duna-part 1. a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum tabló-
kiállítása.

Rák

A 2010-ben alakult Tumul-
tus Polgári Társulás március
17-én a perbetei kultúrházban
koncertet rendez, valamint
III. Tumultus Fesztivál szer-
vezésére összpontosítanak.
A társulás terveiről nyilatko-
zott Geleta Zsolt:

- Március 17-én a perbetei
kultúrházban koncertet ren-
dezünk, melyen a főműsort a Tűzmadár zenekar adja Magyarország-
ról. Előtte a jó hangulatról a Gilotin és a Phoenix zenekarok gondos-
kodnak régiónkból. A 20 órakor kezdődő koncertre 5 euró a belépő,
mely magában foglal 1 csapolt sört vagy 1 kofolát.

Augusztus 18-án már harmadszor rendezitek a Tumultus Fesztivált.
Mit lehet tudni erről?

- Várhatóan fő műsorszámként a Takács Tamás Blues Band lép fel,
az esti programban pedig:  ZBG, Corelosa, Expired Passport, Phoe-
nix, Brockolee, Conors, Barna Gergő. A fesztivál már délelőtt indul mi-
nifoci tornával (női csapatok részvételével is), lovasbemutatóval és to-
vábbi érdekességekkel. Részleteket a Tumultus  honlapján (www.tu-
multus.eu) találnak. (miriák)

Március 15.
Észak-Komárom

16.15 Jókai-szobor. Beszédet
mond: dr. Hende Csaba honvé-
delmi miniszter. Fellépők: Kará-
csony Imre énekkar, a martosi,
naszvadi és az izsai hagyo-
mányőrzők.

17.00 Klapka tér. Beszédet
mond: Fazekas László reformá-
tus püspök. Közreműködnek:
Concordia vegyeskar és Bol-
doghy Olivér.

18.00 óra ünnepi műsor a Vá-
rosi Művelődési Központban. "A
márciusi naphoz" a Gimisz Diák-
színpad előadásában, Kiss Pén-
tek József rendezésében, közre-
működik a Marianum Egyházi Is-
kolaközpont énekkara Orsovics
Yvette vezetésével.

Selye János Gimnázium:
12.30 - 13.30 – Ünnepi meg-

emlékezés az aulában.

14.00 -14.30 –Kopjafa állítása,
amely a testvériskola, a székely-
udvarhelyi Tamási Áron Gimná-
zium ajándéka – helyszín: az is-
kolakert.

Ünnepi szónoklat: Elek Jó-
zsef, a Selye János Gimnázium
tanára. Ünnepi műsort ad: a Selye
János Gimnázium énekkara Stir-
ber Lajos vezényletével.

Nagymegyer:
Március 15-én, 16.30 Koszo-

rúzási ünnepség Nagy Rátz Jó-
zsef sírjánál a nagymegyeri refor-
mátus temetőben.

Március 16-án, 18.00 Zúgj már-
cius, ünnepi emlékest a magyar
forradalom és szabadságharc 164.
évfordulója tiszteletére a Nagyme-
gyeri VMK színháztermében.

Dél-Komárom
10.00 Kopjafás emlékpark. Be-

szédet mond: Czunyiné dr. Berta-
lan Judit kormánymegbízott.

Ünnepi megemlékezések az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére

A Tumultus Polgári Társulás terveiről



9.00 Megemlékezés a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél 10.00 Zegzugos
történetek. 1848-as emlékhelyek 10.30 Vers mindenkinek 10.35 Sza-
badság, szerelem 11.20 Múlt-kor 11.50 Magyar ereklyék, szent jelké-
pek Nemzeti dal 12.01 Híradó, sporthírek 12.05 „Ami megtörtént és
ami megtörténhetett volna“ 13.00 Az 1848-as forradalom képei és
relikviái 13.30 Szalmabábuk lázadása. Magy. ifjúsági film 15.00 Tűz-
tánc. Táncshow 15.35 A Tenkes kapitánya. Magy. tévéfilm, 2/1. 17.10
Jenci néni szép élete. Gyulányi Eugénia-portré 17.40 A föld szeretője
Magy. életrajzi film 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek 20.00 Időjá-
rás-jelentés 20.10 Égi madár Magy. tévéfilm 21.30 A Hídember Magy.
tört. film

8.00 Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren 8.25 Korok
művészete 9.00 Megemlékezés a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél 10.05
Három szabó legények. Mesejáték 11.35 Petőfi . Összeállítás Petőfi
Sándor születésnapján 12.02 A madármentő pusztadoktor Ism.terj.
film 12.50 Esély 13.20 KorTárs 13.45 Aranymetszés 14.40 English 4U
15.05 1000-szer Júlia Feleségek felesége 15.45 Ars Hungarica Him-
nusz, zászlók 16.15 Magyarország története 16.40 Kormorán – Ma-
gyar kettős, 1–2. 18.50 Ida regénye, 2/1. 20.00 Híradó 20.30 Szigorú
idők Magy. tévéfilm 22.00 Zenés TV színház Névtelen hősök 22.20
Stingers, 66/47. 23.20 Rocca parancsnok IV., 12/5.

6.40 A király kalóza. Fr. sor., 6/6. (ism.) 7.35 Magyar történelmi arc-
képcsarnok. 8.00 Zászlófelvonás 8.30 János vitéz. Mese 9.45 Magyar

honvédek törökországi napjai - „Egyszer még megfordít mindent a
Jó Isten!“ Dok.film 10.10 Siratnunk mit nem kell - Az ekhós szekértől
a Nemzeti Színházig. Dok.film 11.00 Unitárius istentisztelet 12.00 Hír-
adó 12.15 Élő népzene (ism.) 12.45 Arcélek (ism.) 13.15 Liliomfi . Magy.
film 15.00 Ünnepi stúdióműsor és Kárpát-medencei körkapcsolás
18.00 A nap krónikája 19.00 Éljen a magyar szabadság! Rockváloga-
tás 20.00 Egy magyar nábob Magyar film 21.35 Dunasport 21.40
Hattyúdal – Szörényilevente szólókoncertje 23.20 Új régi hang Port-
réfilm Gergely András kalotaszegi énekesről

6.00 TV2-matiné 9.45 Őslények országa X. – A hosszúnyakúak ván-
dorlása Am. rajzfilm 11.15 Tappancsok. Ang.– ausztrál kalandfilm
12.50 Kis nagy színész Am. vígjáték Egy ország kedvence volt gye-
rekszínészként Dickie Roberts. Parkolóőrként dolgozik, miközben új
karrierről álmodik. Elvégre még csak harmincöt éves! 14.45 Beetho-
ven 2. Am. vígjáték 16.25 Junior. Am. vígjáték 18.30 Tények – hír-
műsor 19.00 Pata tanya: Baromi buli. Am.-ném. anim. vígjáték 20.40
Ha igaz volna... Am. vígjáték 22.25 Az ártatlanság kora. Am. tört. film

7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ III., 17–18. 11.10 Én
vagyok Batman! Am. akcióvígjáték 13.05 A fehér csóka Am. vígjáték
14.50 Drágám, a kölyök marha nagy lett! Am. vígjáték 16.40 Scooby
Doo – A nagy csapat Am. kalandfilm. Szerencsére mindig vannak,
akik szívesen megmentik a világot. Amikor a Rejtély Rt. tagjai hírét
veszik, hogy egy távoli, titkos szigeten valaki világuralomra készü-
lődve kísértettenyésztésbe kezd, habozás nélkül akcióba lendülnek.
18.30 Híradó – esti kiadás 19.00 Garfi eld. Am. film 20.30 Minden vég-
zet nehéz. Am. vígjáték 23.05 Szakíts, ha bírsz! Am. film

STORY TV
12.10 McLeod lányai II., 21. 13.10 Vad galamb. Ang. anim. film 15.15
Quinn doktornő. Am. sor., 9. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív, 22.
17.15 Gyilkos sorok II. Am. krimisor., 11. 18.20 Jakupcsek… mert érde-
kel 18.55 Labdarúgó Európa Liga 21.05 Bűnjelek. Kanad. thriller 23.00
McLeod lányai II., 22. 23.55 Európa Liga – összefoglaló 

13.50 Hölgyem, Isten áldja! Am. vígjáték 15.50 Szörfös nindzsák. Am.
akcióvígjáték 17.25 Akárki Joe. Am. vígjáték 19.20 Dr. Dolittle 2. Am.
vígjáték 21.00 Keménykötésűek. Am. akcióthriller 22.45 Fegyver-
nepper. Am. thriller

VIASAT
7.05 Gyilkos sorok VII., 141-142. 8.50 Gyilkos számok V., 89. (ism.) 9.45
Columbo: A főnyeremény halál Am. krimi 11.40 Columbo: Nehéz ügy.
Am. krimi 13.35 Három apának mennyi a fele? Fr. vígjáték 15.20 Ju-
manji. Am. kalandfilm 17.35 Hajrá csajok, újra! Am. vígjáték 19.30 Jó-
barátok V. Am. sor., 140–141. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi VI.,
157–158. (ism.) 21.20 Éden Hotel II., 8. 22.20 A célszemély I.

7.50 Riporterek 8.15 Párharc – vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35
Maigret felügyelő Fr.–belga–svájcicseh krimi 11.10 Viharos szerelem
IV., 28. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Ki mond
igazat? 14.30 Vad angyal, 129. 15.15 Anna két arca, 49. 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem V. Ném. sor., 118.
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Párharc – vetélkedő 18.20 Családi vetél-
kedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Családi vetélkedő – speciál 21.00
Doktor House VII. Am. sor., 23/3. 21.45 Vádlottak: Helén története.
Ang. sor. 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Büntető zászlóalj Orosz sor.,
11/10. 23.55 Maigret felügyelő Fr. krimi (ism.)

8.00 Élő körkép 8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja (ism.) 10.20
Magyar magazin (ism.) 10.45 Hírek magyar nyelven (ism.) 10.55 Fó-
kusz (ism.) 11.35 A világ utcái. Sunset Boulevard, Los Angeles (ism.)
12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.10 Bodrogköz madárvilága
(ism.) 13.45 Rendőrségi magazin 14.10 Egyházi magazin 14.45 Cir-
kusz, cirkuszfesztivál – 2. 15.40 Vadászmagazin 15.55 Romamagazin
16.30 Fókusz – jog 16.55 Kvartett 17.30 Körzeti híradók 18.00 Élet-

6.25 Valóságos kincsesbánya, 10/10. 6.55 Ma reggel 9.00 A Silla ki-
rályság ékköve, 62/27. 10.05 Van képünk hozzá 11.05 Párizsi hely-
színelők. Fr.-bűnügyi sor., 62/22. 12.01 Híradó, sporthírek 12.05
Bor-ÁSZ. Vida Péter portré 12.35 A Concerto Budapest s a Muzsikás
együttes hangversenye 13.45 KorTárs 14.15 Marslakók, 10. 15.00 A
Tenkes kapitánya. Tévéfilm, 2/2. 16.30 Szaffi .Rajzfilm 17.50 Varázs-
lók a Waverly helyből Am. film 19.30 Híradó este 19.55 Sporthírek

20.00 Időjárás-jelentés 20.10 Marslakók, 11. 20.40 Mindenből egy van
21.35 Szájhősök 22.35 Négy szellem 23.30 Családom és egyéb em-
berfajták. Am. sitcom, 24/23.

5.35 Főtér 7.00 Híradó, sport, időjárás 7.24 A fantasztikus labirintus.
ang.–am. film 9.00 A nagyenyedi két fűzfa. Magy. film 10.20 Közjá-
ték 10.25 Natura 10.50 Kő, papír, olló 11.15 Magyar válogatott 12.02
Főtér. Mosonmagyaróvár 13.25 Természetfilmesek és egyéb állat-
fajták 13.50 A tánc legendája, 12/11. 13.35 Bordal. Aki szőlőt ültet...
14.15 English 4U 14.45 A vendég. Magy. tévéfilm 16.30 A fantaszti-
kus labirintus. Ang.–am. film 18.10 Gyerekeknek 18.35 Magyar nép-
mesék 18.45 Ida regénye. Magy. tévéfilm, 2/2. 20.00 Híradó este
20.30 Pillangó. Magy. tévéfilm 21.40 Ghymes koncert 23.15 Rocca
parancsnok IV., 12/6.

6.55 Korea, Kína és Japán kultúrájának története. Bohócok és akro-
baták 7.45 Kutyabajok. Am. film 9.05 MacGyver, 139/131. 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Kisváros (ism.) 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Hazajáró (ism.)‘ 14.45 Vadállatanyák és kölykeik.Ism.terj. film
15.40 Ízőrzők. Csurgó 16.10 Ghymes – Párkány 2011 17.20 Kisváros.
Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.05 Ösz-
szefoglaló a Kossuth- és Széchenyi díjak átadásáról (ism.) 20.00 Kár-
páthy Zoltán Magyar film 21.25 Sólyom és galamb Ol. sor., 12/11-12.
23.10 Dunasport 23.20 Félelmetes folyó Ang.-kanad. film

6.00 TV2-matiné 10.25 EZO TV 12.00 Gyilkos számok VI. Am. sor.,
112. 13.00 Xena V. 15.55 Bűbájos boszorkák V. 14.50 Hawaii Five–0.,
17. 15.45 Pata tanya: Baromi buli. Am.–ném. anim. vígjáték (ism.)
17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények – hírműsor 19.00 Szupersuli. Am. ka-
landvígjáték 21.00 Megasztár – döntő 23.30 Grimm. A

7.00 Kölyökklub 10.10 Míg a halál el nem választ III., 4. 10.45 Plasztik
szerelem Am.–kanad. vígjáték 12.55 Ufóboncolás Ang.–ném. vígjáték
14.45 Bosszúállók Am. akciófilm 16.35 Kapd el a kölyköt!  18.30 Hír-
adó 19.00 Táncoló talpak Am. anim. film 21.00 Drágán add az életed!
Am. akciófilm 23.40 Lovagias balekok Am. vígjáték

STORY TV
12.10 McLeod lányai II., 22. 13.10 A keresztapus. Am.–ang. vígjáték
15.15 Quinn doktornő. Am. sor., 10. 16.10 Tappancs, a mesterdetek-
tív, 23. 17.15 Gyilkos sorok II. Am. krimi, 12. 18.30 McLeod lányai III., 1.
19.30 Szerencsekerék 20.30 Álomcsapat. Am. vígjáték 22.50 Gaz-
emberek. Ang.–indiai kalandfilm 

13.25 Idegroncs derbi. Am. film 15.05 Dr. Dolittle 2. Am. vígjáték
16.40 Macskafogó 2. – A sátán macskája. Anim. film 18.25 Harry Pot-
ter és a Főnix Rendje. Am.–ang. kalandfilm 21.00 Részeges karate-
mester 2. Am.–hongkongi vígjáték 22.55 Időzsaru. Am.-jap. akciófilm

VIASAT
6.35 Dawson és a haverok II., 33. 7.20 A kifutó III., 11. 8.15 Gyilkos
sorok VII., 142-143. (ism.) 10.15 Columbo: Nehéz ügy. Am. krimi 12.15
Columbo: A nős detektív és a szex Am. krimi 14.00 Hasutasok Magy.
vígjáték 15.40 Happy, a fl úgos golfos. Am. vígjáték 17.30 Hajrá csa-
jok – Mindent bele! Am. vígjáték 19.30 Jóbarátok VI. Am. sor., 141–
142. 20.25 Két pasi – meg egy kicsi VII., 158–159. (ism.) 21.20 Blöff
. Am.-ang. akcióvígjáték 23.20 Jackie nővér II., 18. 23.55 Lőpárbaj
Am. western

7.35 Munkapiac 7.50 Stílusmagazin 8.15 Párharc – vetélkedő 8.45 Csa-
ládi vetélkedő 9.35 Maigret felügyelő Fr.–belga–svájcicseh krimisor.
11.05 Viharos szerelem IV., 29. 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30
Munkapiac 13.45 Gasztronómiai kalauz (ism.) 14.20 Vad angyal, 130.
15.10 Anna két arca, 50. 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac
16.35 Viharos szerelem V. Ném. sor., 119. 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45
Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák. Híres szlovák
slágerek 22.05 Éjszakai hírek, sport 22.25 Fivér. Jap.–am.– ang. kri-
mithriller

8.00 Élőkörkép 8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.30 Ro-
mamagazin 10.55 Hírek magyar nyelven 11.05 Fókusz – jog (ism.)
11.40 Segítőkész állatok 12.05 Élő körkép 12.35 Kulturális körkép
12.40 Örökzöld melódiák 13.15 Nyugdíjasok klubja 13.45 Kvartett
14.10 Gyógyászat 15.30 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés – össze-
foglaló 15.55 Szemtől szemben Magyar vitaműsor 16.30 Fókusz –
család 17.00 Ján Ilavský-porté 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége
18.30 Esti mese 18.40 A szlovákiai falvak enciklopédiája Smrečany
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Befagyott bolygó
20.55 Família. Magazin 21.30 Kommentárok 22.00 Szerelem cseh
módra 22.30 Életem, Elisa

6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata 9.30 Rex felügyelő III., 12/4. 10.30
A múlt sötét árnyai Am. thriller 12.10 Eltűntnek nyilvánítva II., 18/2.

Csütörtök, március 1� Péntek, március 1� Szombat, március 1� Vasárnap, március 1� 1�HIRDETÉS

Februárban került sor a Pepita tours
immáron 8. báljára a gútai  Leonor szál-
lóban. Ferenczi Ivett és Köles Zsolt
megnyitó beszéde és megnyitótánc után
máris a táncé és a szórakozásé volt a
főszerep.

Az est folyamán kitűnő 3 fogásos va-
csorával, majd éjféli gazdag svédasz-
tallal kedveskedtek a rendezők. Az ét-
kezések közben a vendégek hangulatát
fokozták a híres Mayer Márton villányi
borász kiváló borai.

A színvonalas zenét, ezáltal a jó han-
gulatot a magyarországi Synkron zene-
kar biztosította. Az est fénypontját Janza
Kata színművész, a budapesti Operett-
színház oszlopos tagja, valamint Vad-
kerti Imre énekes jelentette, akik csodá-
latos hangjukkal nemcsak elvarázsolták
, de meg is énekeltették a bálozókat.
Akik elfáradtak tánc közben, azok a
black-jack  és póker asztal mellett szó-
rakozhattak kedvükre.

A jó hangulatú szilveszteri buli után ez
a „Pótszilveszter” sem okozott csalódást
résztvevőinek. A vendégek nagy több-
sége megegyezett abban, hogy jövőre
február 8-án újra találkoznak a 9. PE-
PITA bálon.

Egriné T. Szonja

Felejthetetlen élmények 
a 8. PEPITA bálon



Hoffer, s.r.o., Bratislavská 1798, 945 01  Komárno, 
tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk

Chebvrolet Aveo – kombinált üzemanyag fogyasztás: 3,6-7,2  l/100 km. Co2 kibocsátás:95-169 g/km. 

chevrolet.sk

+ tartály 1 200 km-re  = Töltse meg az mP3-as lejátszóját

már 8 590 €-tól
5 év vAgy 120 000 km gArAnCiA
Temperamentumos teljesítmény, innovatív beltér, benzin- és dízelmotorok széles választéka 
- az új Chevrolet Aveo a vezetést gondtalan szórakozássá változtatja. A legnehezebb, ami önre vár,
hogy a 4-ajtós sedant vagy az 5-ajtós hatchback-et választja. Új Chevrolet Aveo - szórakozásra alkotva.

Chevrolet Aveo



SSPPOORRTT  
Akomáromi Tiszti pavilonban múlt szerdán,

immár hagyományosan átadták az Év
Sportolója címet azoknak a komáromi sporto-
lóknak, akik az előző évben kimagasló ered-
ményeket értek el országos és nemzetközi ver-
senyeken. A díjakat MUDr. Anton Marek pol-
gármester, Szabó Béla és Novák Béla Tamás
alpolgármesterek, valamint Héder Ágnes, a
városi önkormányzat mellett működő sportbi-
zottság elnöke adták át az arra érdemes spor-
tolóknak. Ami újdonság, hogy külön kategóri-
ában díjazták az ifjúsági és felnőtt sportolókat. 

IFJÚSÁGIAK
CSONKA MÁRIÓ – a komáromi Spartak ököl-

vívója, de a fiatal tehetségek sportközpontjába is
beválogatták. Ötszörös szlovák bajnok diák és if-
júsági kategóriákban. Részt vett a kadettok 2011-
es Európa-bajnokságán, az Olimpiai reménységek
versenyén a döntőbe jutott.

Edzője: Peter Jachman
HULMAN NIKOLAS – a komáromi Spartacus

birkózója. A 11 éves sportoló 2011-ben hatodik
lett az országos bajnokságon, öt nemzetközi ver-
senyen pedig aranyérmet szerzett.

Edzője: Kúr Károly   
KANOZSAY MÁTÉ – a komáromi Kempo Klub

tagja. 2011-ben országos bajnokságot nyert, és
Magyarország nyílt bajnokságán sem talált legyő-
zőre.

Edzője: Szayka Róbert  
KÓSA TAMÁS – a komáromi ABC Car Karate

Klub tagja. 2011-ben a kerületi bajnokságon 5
arany, egy-egy ezüst és bronzérmet szerzett. A
Szlovák Kupa versenyein három arany- és két
ezüstérmet sikerült kiharcolnia. 

Edzője: Peter Máťa 
LENKA STARÁ – a komáromi KomKo Úszo-

klub tagja. A nagyszombati országos bajnokságon
ezüstérmet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, a
kerületi bajnokságon pedig egy arany-, és három-
három ezüst, illetve bronzérem volt igyekezeté-
nek eredménye.

Edzője: Štefan Peťkovský 
SZABÓ SANDRA – a szlovák kadett röplabda

válogatott tagja. 2011-ben a válogatottal részt vett
a Közép-európai Kupa maribori tornáján, valamint
a belgrádi Eb-n. Három nemzetközi versenyen  a
legjobban leütő játékosnak értékelték ki. 

Edzői: Óváry Ondrej és  Milan Žibrita 
SZÉP EMESE – A Lodiar Vízimotoros Egyesü-

let tagja. Mindössze 11 éves, de 2011-ben már or-
szágos bajnoki címet szerzett. Részt vett három
nemzetközi versenyen is, amelyeken kétszer
arany- és egyszer ezüstérmet akasztottak a nya-
kába. 

Edzője: Szép Csaba 

FELNőTTEK
CSENTE MÁRIÓ – a JMP Racing Team autó-

versenyzője. A 2011-es Szlovák Rally bajnokságon
végig esélyes volt a végső győzelem megszerzé-
sére, Egerben az első helyen végzett, Rzeszow-
ban másodikként ért célba, majd a hazai Lube-
níkben ismét a dobogó legfelső fokán fogadta a
gratulációkat. Az utolsó, kassai futamon azonban
sajnálatos technikai problémák miatt a Csente –
Tešinský (navigátor) páros a végső második he-
lyen végzett.

DEMIN VIKTOR – a Komáromi Kajak – Kenu
Klub tagja. Többszörös országos bajnok, de a ta-
valyi évben egészen kiemelkedőt nyújtott, hiszen

úgy az Eb-n, mint a vb-n aranyérmet szerzett a ka-
jak párosok 500 méteres versenyében, míg az
1000 méteres versenyeken ezüstérmes lett. Viktor
nemcsak kiváló sportoló, de remek tanuló is, aki a
klubban is nagy közkedveltségnek örvend. 

Edzője: Polhammer László 
ÉDES ZSÓFIA – a Komáromi Sakk Klub tagja.

2011-ben országos bajnoki címet szerzett a junior
lányok versenyében, majd ezt a sikerét Szencen
megismételte, amivel jogot szerzett az idei görög-
országi vb-n való részvételre. Remekül szerepelt
a junior lányok indiai világbajnokságán.

Edzője: Kukel Imre 
JONATHON JONES - Az MBK Rieker kiváló

kosarasa. Az Oaklandi Egyetem egykori osztoga-
tója 2010-től tagja a komáromi csapatnak. Több
mutató alapján is a TOP 10-es lista legjobbjai közé
tartozik. A tavalyi idényben a bajnokság legjobb
osztogatójának hirdették ki, az alapszakaszban
pedig a hárompontos dobások tekintetében a má-
sodik helyen végzett. A komáromi szurkolók ked-
vence, egy igazi sportember, aki nemcsak a sport-
pályán, de azon kívül is példával jár elöl. 

Edzője: František Rón  
NÉMETH ZSOLT – A Nyitrai Mezőgazdasági

Egyetem Röplabda Klubjának tagja. Nagymérték-
ben hozzájárult csapata bronzérméhez a kadettok
bajnokságában. Úgyszintén tagja a szlovák ka-
dett válogatottnak.

Edzői: Német Ödön és Jobbágy Lajos 
PAKSI PATRIK – A Komáromi Vízilabda Klub

tagja. Csapata tavaly ezüstérmet szerzett a szlo-
vák bajnokságban. Az U17 válogatottal a 10. helyet
szerezte meg a nagyon erős mezőnyt felvonultató
horvátországi Eb-n. 

Edzője: Fazekas István 
ROBERTA PELANTOVÁ – A Komáromi Kajak

– Kenu Klub tagja. A tavalyi, Pőstyénben megren-
dezett országos bajnokságon négy számban is
aranyérmet szerzett, a zágrábi Eb-n hatodikként
ért célba az 1000 méteres távon. A brandenburgi
vb-n bronzérmet szerzett. Tavalyi kiemelkedő
eredményeiért megkapta Nyitra megye elismerő
oklevelét.

Edzője: Vojtech Halmo  
RAJKO RENÉ – a Bástya Ökölvívó Klub tagja.

Edzője elmondása szerint, az utóbbi két évtized
legnagyobb komáromi ökölvívó tehetsége. Tavaly
egyéniben országos bajnok lett az 52 kg-os súly-
csoportban, de az országos ökölvívó liga mező-
nyében sem talált legyőzőre. Részt vett a Bakuban
megrendezett világbajnokságon.

Edzője: Kurdi György
RIGÓ RICHÁRD – a komáromi birkózósport

neveltje, jelenleg a besztercebányai Dukla Katonai
Sportközpont tagja. Kötöttfogásban országos baj-
nok. Tagja a szlovák válogatottnak, tavaly részt vett
az Eb-n és a vb-n. 

Komáromi edzője: Lengyel Károly   
ŠKB SPARTAK ÖKÖLVÍVÓ KLUB – A 2011-

es évben Szlovákiát képviselve megnyerte a Bo-
xingOne nemzetközi ökölvívó bajnokságot. Ezen a
sikeren túl, részt vett valamennyi, a Szlovák Ama-
tőr Ökölvívó Szövetség által rendezett megméret-
tetésen. Hazai csarnokban számos ökölvívó ren-
dezvényt szervezett nagy sikerrel.  

A klub vezetőedzője: Győrfi György 
DANIEL ŠTUMPF – A 21 esztendős komáromi

jégkorongozó Érsekújvárott kezdte pályafutását. A
tavalyi év első negyedében még Nyitrán játszott,
ahol több éven át bizonyította tehetségét. Júliustól
a Junoszty Minszk játékosa, amely a legmagasabb
rangú orosz junior bajnokságban, az MHL-ben sze-
repel. Ebben a bajnokságban 28 orosz csapat mel-
lett 4 külföldi csapat is szerepel, mindössze 5 szlo-
vák hokissal. Daniel sokáig a bajnokság ötödik leg-
sikeresebb gólvágója volt, a verseny során a kana-
dai pontozásban állandó tagja a TOP 10-nek.  

PETER ŠTEFANKOVIČ – A Kormorán Vízimo-
toros Klub tehetséges versenyzője. A tavalyi évben
második lett a szlovák bajnokságban és Szlovák
Kupában egyaránt. Az Eb-n ezüstérmet szerzett, a
vb-n pedig bronzérmet akasztottak a nyakába.

Edzője: ifj. Miroslav Bazinský  
VLADIMÍR URBAN – az erős emberek három-

tusájának többszörös országos bajnoka, Európa-
és világbajnok. A tavalyi országos bajnokságon
250 kilogrammos teljesítménnyel szerzett bajnoki
címet, majd a lengyelországi WUAP Eb-n és a ma-
gyarországi GPC Eb-n is megismételte kiváló tel-
jesítményét. Az írországi vb-n még jobban teljesí-
tett, hiszen 270 kilogrammal nyerte a vb-t. A fekve-
nyomás 90 kilogrammos súlycsoportjában orszá-
gos és világcsúcstartó. 

Edzőtársa: Ján Habardík 

Demin Viktor és Daniel Štumpf nem tudtak részt
venni a díjátadáson, a díjakat szüleik vették át. 

A 2011-es év legsikeresebb komáromi sportolói
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Kosárlabda

TERüLETI BAjNOKSÁG – FELNőTTEK

16. forduló, 2012. március 18. – 15.00 ó.
Madar – Lakszakállas
FK Activ – Gúta „B” 
Izsa – Šrobárová 
Pat – Perbete
Bátorkeszi – Búcs 
Nemesócsa – Vágfüzes/Kava 
Dulovce – Ógyalla „B”/Bajcs 
Csallóközaranyos – Keszegfalva

17. forduló, 2012. március 25. – 15. ó. 
Madar – Csallóközaranyos 
Keszegfalva – Dulovce 
Ógyalla „B”/Bajcs – Nemesócsa 
Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi 
Búcs – Pat 
Perbete – Izsa 
Šrobárová – FK Activ 
Gúta „B” – Lakszakállas

18. forduló, 2012. április 1. – 15.30 ó. 
Madar – Gúta „B”
Lakszakállas – Šrobárová 
FK Activ – Perbete 
Izsa – Búcs 
Pat – Vágfüzes/Kava 
Bátorkeszi – Ógyalla „B”/Bajcs 
Nemesócsa – Keszegfalva 
Dulovce – Csallóközaranyos

19. forduló, 2012. április 6. – 15.30 ó. 
Dulovce – Madar 
Csallóközaranyos – Nemesócsa 
Keszegfalva – Bátorkeszi 
Ógyalla „B”/Bajcs – Pat 
Vágfüzes/Kava – Izsa 
Búcs – FK Activ 
Perbete – Lakszakállas 
Šrobárová – Gúta „B”

20. forduló, 2012.április 15. – 15.30 ó. 
Madar – Šrobárová 
Gúta „B” – Perbete 
Lakszakállas – Búcs 
FK Activ – Vágfüzes/Kava 
Izsa – Ógyalla „B”/Bajcs 
Pat – Keszegfalva 
Bátorkeszi – Csallóközaranyos
Nemesócsa – Dulovce

21. forduló, 2012. április 22. – 16.00 ó. 
Nemesócsa – Madar 
Dulovce – Bátorkeszi 
Csallóközaranyos – Pat 
Keszegfalva – Izsa 
Ógyalla „B”/Bajcs – FK Activ 
Vágfüzes/Kava – Lakszakállas 
Búcs – Gúta „B”
Perbete – Šrobárová

22. forduló, 2012. április 29. – 16.00 ó. 
Madar – Perbete 
Šrobárová – Búcs 
Gúta „B” – Vágfüzes/Kava 
Lakszakállas – Ógyalla „B”/Bajcs 
FK Activ – Keszegfalva 
Izsa – Csallóközaranyos 
Pat – Dulovce 
Bátorkeszi – Nemesócsa

23. forduló, 2012. május 6. – 16.30 ó. 
Bátorkeszi – Madar 
Nemesócsa – Pat 
Dulovce – Izsa 

Csallóközaranyos – FK Activ 
Keszegfalva – Lakszakállas 
Ógyalla „B”/Bajcs – Gúta „B” 
Vágfüzes/Kava – Šrobárová 
Búcs – Perbete

24. forduló, 2012. május 13. – 16.30 ó. 
Búcs – Madar 
Perbete – Vágfüzes/Kava 
Šrobárová – Ógyalla „B”/Bajcs 
Gúta „B” – Keszegfalva 
Lakszakállas – Csallóközaranyos 
FK Activ – Dulovce 
Izsa – Nemesócsa 
Pat – Bátorkeszi

25. forduló, 2012. május 20. – 17.00 ó. 
Pat – Madar 
Bátorkeszi – Izsa 
Nemesócsa – FK Activ 
Dulovce – Lakszakállas 
Csallóközaranyos – Gúta „B” 
Keszegfalva – Šrobárová 
Ógyalla „B”/Bajcs – Perbete 
Vágfüzes/Kava – Búcs

26. forduló, 2012. május 27. – 17.00 ó. 
Madar – Vágfüzes/Kava 
Búcs – Ógyalla „B”/Bajcs 
Perbete – Keszegfalva 
Šrobárová – Csallóközaranyos 
Gúta „B” – Dulovce 
Lakszakállas – Nemesócsa 
FK Activ – Bátorkeszi 
Izsa – Pat 

27. forduló, 2012. június 3. – 17.00 ó.
Izsa – Madar 
Pat – FK Activ 
Bátorkeszi – Lakszakállas 
Nemesócsa – Gúta „B” 
Dulovce – Šrobárová 
Csallóközaranyos – Perbete 
Keszegfalva – Búcs 
Ógyalla „B”/Bajcs – Vágfüzes/Kava

28. forduló, 2012. június 10. – 17.00 ó.
Madar – Ógyalla „B”/Bajcs 
Vágfüzes/Kava – Keszegfalva 
Búcs – Csallóközaranyos 
Perbete – Dulovce 
Šrobárová – Nemesócsa 
Gúta „B” – Bátorkeszi 
Lakszakállas – Pat 
FK Activ – Izsa

29. forduló, 2012. június 17. – 17.00 ó.
FK Activ – Madar 
Izsa – Lakszakállas 
Pat – Gúta „B” 
Bátorkeszi – Šrobárová 
Nemesócsa – Perbete 
Dulovce – Búcs 
Csallóközaranyos – Vágfüzes/Kava 
Keszegfalva – Ógyalla „B”/Bajcs

30. forduló, 2012. június 24. – 17.00 ó. 
Madar – Keszegfalva
Ógyalla „B”/Bajcs – Csallóközaranyos 
Vágfüzes/Kava – Dulovce 
Búcs – Nemesócsa 
Perbete – Bátorkeszi 
Šrobárová – Pat 
Gúta „B” – Izsa 

(lejátszva 2012. március 11-én) 
Lakszakállas – FK Activ „B” 

TERüLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLY 
– FELNőTTEK 

14. forduló, 2012. március 18. – 15.00 ó. 
Bogyarét – Nagykeszi 
Dunamocs – Őrsújfalu 
Megyercs – Ifjúságfalva 
Dunaradvány – Tany 
Bogya/Gellér – Martos 
Nagysziget – Marcelháza „B” 
Csicsó – szabadnapos lesz

15. forduló, 2012. március 25. – 15.00 ó. 
Marcelháza „B” – Bogya/Gellér 
Martos – Dunaradvány 
Tany – Megyercs 
Ifjúságfalva – Dunamocs 
Őrsújfalu – Bogyarét 
Nagykeszi – Csicsó 
Nagysziget – szabadnapos lesz 

16. forduló, 2012. április 1. – 15.30 ó. 
Csicsó – Őrsújfalu 
Bogyarét – Ifjúságfalva 
Dunamocs – Tany 
Megyercs – Martos 
Dunaradvány – Marcelháza „B” 
Bogya/Gellér – Nagysziget 
Nagykeszi – szabadnapos lesz

17. forduló, 2012. április 8. – 15.30 ó. 
Nagysziget – Dunaradvány 
Marcelháza „B” – Megyercs 
Martos – Dunamocs 
Tany – Bogyarét 
Ifjúságfalva – Csicsó 
Őrsújfalu – Nagykeszi 
Bogya/Gellér – szabadnapos lesz

18. forduló, 2012. április 15. – 15.30 ó. 
Nagykeszi – Ifjúságfalva 
Csicsó – Tany 
Bogyarét – Martos 
Dunamocs – Marcelháza „B” 
Megyercs – Nagysziget 
Dunaradvány – Bogya/Gellér 
Őrsújfalu – szabadnapos lesz

19. forduló, 2012. április 22. – 16.00 ó. 
Bogya/Gellér – Megyercs 
Nagysziget – Dunamocs 
Marcelháza „B” – Bogyarét 
Martos – Csicsó 
Tany – Nagykeszi 
Ifjúságfalva – Őrsújfalu
Dunaradvány – szabadnapos lesz

20. forduló, 2012. április 29. – 16.00 ó. 
Őrsújfalu – Tany 
Nagykeszi – Martos 
Csicsó – Marcelháza „B” 
Bogyarét – Nagysziget 
Dunamocs – Bogya/Gellér 
Megyercs – Dunaradvány 
Ifjúságfalva – szabadnapos lesz

21. forduló, 2012. május 6. – 16.30 ó. 
Dunaradvány – Dunamocs 
Bogya/Gellér – Bogyarét 
Nagysziget – Csicsó 
Marcelháza „B” – Nagykeszi 
Martos – Őrsújfalu 
Tany – Ifjúságfalva 
Megyercs – szabadnapos lesz

22. forduló, 2012. május 13. – 16.30 ó. 
Ifjúságfalva – Martos 
Őrsújfalu – Marcelháza „B” 

Nagykeszi – Nagysziget 
Csicsó – Bogya/Gellér 
Bogyarét – Dunaradvány 
Dunamocs – Megyercs 
Tany – szabadnapos lesz

23. forduló, 2012. május 20. – 17.00 ó.  
Megyercs – Bogyarét 
Dunaradvány – Csicsó 
Bogya/Gellér – Nagykeszi 
Nagysziget – Őrsújfalu  
Marcelháza „B” – Ifjúságfalva 
Martos – Tany 
Dunamocs – szabadnapos lesz

24. forduló, 2012. május 27. – 17.00 ó. 
Tany – Marcelháza „B” 
Ifjúságfalva – Nagysziget 
Őrsújfalu – Bogya/Gellér 
Nagykeszi – Dunaradvány 
Csicsó – Megyercs 
Bogyarét – Dunamocs 
Martos – szabadnapos lesz

25. forduló, 2012. június 3. – 17.00 ó. 
Dunamocs – Csicsó 
Megyercs – Nagykeszi 
Dunaradvány – Őrsújfalu 
Bogya/Gellér – Ifjúságfalva 
Nagysziget – Tany 
Marcelháza „B” – Martos 
Bogyarét – szabadnapos lesz

26. forduló, június 10. – 17.00 ó. 
Martos – Nagysziget 
Tany – Bogya/Gellér 
Ifjúságfalva – Dunaradvány 
Őrsújfalu – Megyercs 
Nagykeszi – Dunamocs 
Csicsó – Bogyarét 
Marcelháza „B” – szabadnapos lesz 

TERüLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK 

17. forduló, 2012. március 18. – 15.00 ó. 
Őrsújfalu – Tany 
Keszegfalva – Lakszakállas 
Perbete – Nemesócsa 
Madar – szabadnapos lesz 

18. forduló, 2012. március 24.  15.00 ó. 
Nemesócsa – Keszegfalva 
Lakszakállas – Őrsújfalu 
Tany – Dulovce 
Hetény – Madar 
Perbete – szabadnapos lesz

19. forduló, 2012. március 31. – 15.00 ó. 
Hetény – Perbete 
Madar – Keszegfalva 
Dulovce – Őrsújfalu 
Tany, Lakszakállas és Nemesócsa –
szabadnaposak lesznek

20. forduló, 2012. április 7. – 15.30 ó. 
Őrsújfalu – Madar 
Keszegfalva – Hetény 
Lakszakállas – Tany 
Dulovce, Perbete és Nemesócsa 
– szabadnaposak lesznek

21. forduló, 2012. április 14. – 15.30 ó. 
Tany – Nemesócsa 
Hetény – Őrsújfalu 
Madar – Dulovce 
Lakszakállas, Perbete és Keszegfalva
– szabadnaposak lesznek

22. forduló, 2012. április 21. – 16.00 ó. 
Dulovce – Hetény 

Perbete – Tany 
Nemesócsa – Lakszakállas 
Madar, Keszegfalva és Őrsújfalu 
– szabadnaposak lesznek

23. forduló, 2012. április 28. – 16.00 ó. 
Lakszakállas – Perbete 
Tany – Keszegfalva 
Hetény – Madar 
Nemesócsa, Őrsújfalu és Dulovce 
– szabadnaposak lesznek 

24. forduló, 2012. május 5. – 16.30 ó. 
Őrsújfalu – Tany 
Keszegfalva – Lakszakállas 
Perbete – Nemesócsa 
Hetény, Madar és Dulovce 
– szabadnaposak lesznek

25. forduló, 2012. május 12. – 16.30 ó. 
Nemesócsa – Keszegfalva 
Lakszakállas – Őrsújfalu 
Tany – Dulovce 
Perbete, Madar és Hetény 
– szabadnaposak lesznek

26. forduló, 2012. május 19. – 17.00 ó. 
Madar – Tany 
Dulovce – Lakszakállas 
Őrsújfalu – Nemesócsa 
Keszegfalva – Perbete 
Hetény – szabadnapos lesz

27. forduló, 2012. május 26. – 17.00 ó. 
Perbete – Őrsújfalu 
Nemesócsa – Dulovce 
Lakszakállas – Madar 
Tany – Hetény 
Keszegfalva – szabadnapos lesz

28. forduló, 2012. június 2. – 17.00 ó. 
Hetény – Lakszakállas 
Madar – Nemesócsa 
Dulovce – Perbete 
Őrsújfalu – Keszegfalva 
Tany – szabadnapos lesz

29. forduló, 2012. június 9. – 17.00 ó. 
Keszegfalva – Dulovce 
Perbete – Madar 
Nemesócsa – Hetény 
Őrsújfalu, Lakszakállas és Tany 
– szabadnaposak lesznek

30. forduló, 2012. június 16. – 17.00 ó. 
Madar – Tany 
Dulovce – Lakszakállas 
Őrsújfalu – Nemesócsa 
Keszegfalva – Perbete 
Hetény – szabadnapos lesz

31. forduló, 2012. június 23. – 17.00 ó. 
Perbete – Őrsújfalu 
Nemesócsa – Dulovce 
Lakszakállas – Madar 
Tany – Hetény 
Keszegfalva – szabadnapos lesz 

TERüLETI BAjNOKSÁG – DIÁKOK 

12. forduló, 2012. március 31. – 13.00 ó. 
Naszvad – Lakszakállas 
Csallóközaranyos – Nemesócsa 
Madar – Keszegfalva 
Ímely – Hetény/Őrsújfalu 
Tany és Perbete 

– szabadnaposak lesznek

13. forduló, 2012. április 7. – 13.30 ó. 
Hetény/Őrsújfalu – Madar 
Perbete – Csallóközaranyos 
Nemesócsa – Naszvad 
Lakszakállas – Tany 
Ímely és Keszegfalva – szabadnapos lesz

14. forduló, 2012. április 14. – 13.30 ó. 
Tany – Nemesócsa 
Naszvad – Perbete 
Csallóközaranyos – Keszegfalva 
Madar – Ímely 
Lakszakállas és Hetény/Őrsújfalu 
– szabadnaposak lesznek

15. forduló, 2012. április 21. – 14.00 ó. 
Hetény/Őrsújfalu – Csallóközaranyos 
Keszegfalva – Naszvad 
Perbete – Tany 
Nemesócsa – Lakszakállas 
Madar és Ímely 

– szabadnaposak lesznek

16. forduló, 2012. április 28. – 14.00 ó. 
Lakszakállas – Perbete 
Tany – Keszegfalva 
Naszvad – Hetény/Őrsújfalu 
Csallóközaranyos – Ímely 
Nemesócsa és Madar – 
szabadnaposak lesznek

17. forduló, 2012. május 5. – 14.00 ó. 
Madar – Csallóközaranyos 
Ímely – Naszvad 
Hetény/Őrsújfalu  – Tany 
Keszegfalva – Lakszakállas 
Perbete – Nemesócsa

18. forduló, 2012. május 12. – 14.30 ó. 
Nemesócsa – Keszegfalva 
Lakszakállas – Hetény/Őrsújfalu 
Tany – Ímely 
Naszvad – Madar 
Perbete és Csallóközaranyos 
– szabadnaposak lesznek

19. forduló, 2012. május 19. – 14.30 ó. 
Madar – Tany 
Ímely – Lakszakállas 
Hetény/Őrsújfalu – Nemesócsa 
Keszegfalva – Perbete 
Csallóközaranyos és Naszvad 
– szabadnaposak lesznek

20. forduló, 2012. május 26. – 14.30 ó. 
Perbete – Hetény/Őrsújfalu 
Nemesócsa – Ímely 
Lakszakállas – Madar 
Naszvad – Csallóközaranyos 
Keszegfalva és Tany 
– szabadnaposak lesznek

21. forduló, 2012. június 2. – 14.30 ó. 
Csallóközaranyos – Tany 
Madar – Nemesócsa 
Ímely – Perbete 
Hetény/Őrsújfalu – Keszegfalva 
Naszvad és Lakszakállas 
– szabadnapos lesz

22. forduló, 2012. június 9. – 15.00 ó. 
Keszegfalva – Ímely
Perbete – Madar 
Lakszakállas – Csallóközaranyos 
Tany – Naszvad 
Hetény/Őrsújfalu és Nemesócsa 
– szabadnaposak lesznek

A 2011/2012-es labdarúgó idény bajnokságainak tav aszi menetrendje – II. rész
Nagyszerű kezdetet vett a komáromi férfi kosárlabdacsapat a

múlt szombaton kezdődő rájátszásban. A három győzelemig
tartó mérkőzéssorozatban azt a zsolnai csapatot fogadta hazai
csarnokban, amelynek otthonában szerencsésnek mondható győ-
zelmet aratott az alapszakasz utolsó fordulójában, így az első
helyről vághatott neki a bajnoki cím megszerzéséért folytatott
küzdelemnek.

MBK Rieker – Zsolna 78:59 (17:17, 29:17, 16:10, 16:15)
– mérkőzésekre 1:0
Közismert dolog, hogy a

rájátszás egy egészen más
„műfaj”, mint az alapszakasz
mérkőzései. Ott egy-egy
pontveszteség még bőven
belefér a tabellába, míg a
play off már egyenes kiesési
rendszerben zajlik, tehát a
három vereséget elkönyvelő
csapat számára befejeződik
az idény. Ellenben a tovább-
jutó akár bajnoki reménye-
ket is táplálhat. Nos, ezek a
tények a komáromi találko-
zóra is rányomták bélyegü-
ket. Itt már nem az alapsza-
kasz bajnoka játszott a nyol-
cadik helyezettel, hanem
két, egyforma továbbjutási
eséllyel rendelkező csapat
vívta meg csatáját. Az első
negyedben fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok, sőt, a
zsolnaiak vezettek, de a ne-
gyed végére sikerült az
egyenlítés a piros-fehérek-
nek. Rón mester többször
cserélt, és ezek a cserék
kezdték meghozni gyümöl-
csüket, félidőben már az
MBK Rieker vezetett 12 pon-
tos előnnyel.

Tulajdonképpen a harmadik negyed első hat percében dőlt el a mér-
kőzés, amikor a remekül belelendülő hazai csapat 24 pontos előnyre tett
szert (60:36), ámde… A hazai csapat ennél az állásnál úgy gondolta,
hogy játékában még így is kevés a közönséget szórakoztató elem, és
ebben próbált valamennyit hozzátenni. Voltak ugyan látványos megol-
dások és parádé bőven, de az utolsó felvonás elején a vendégek 12
pontra csökkentették hátrányukat. Persze, a komáromi játékosokból
nem hiányzott a felelősségtudat sem, mert időben eszméltek, és ma-
gabiztos győzelmet arattak. A játékosoknál érthető ez a szórakoztatási
vágy – sőt, gyakran igényeljük is –, játékvezetőknél azonban megen-
gedhetetlen. Márpedig, 60:36 állásnál ők is úgy vélték, hogy vége a ta-
lálkozónak, és maguk is alábbhagytak addigi teljesítményükben. Ennek
az lett az eredménye, hogy a mérkőzés kishíján eldurvult, és csak a két
csapat játékosainak köszönhető, hogy sportszerű körülmények között
lett befejezve. 

Paulík József klubigazgató a mérkőzés kapcsán a következőket
mondta el lapunknak: „Egy pillanatig nem voltak kétségeink, hogy ezt a
találkozót biztosan hozzuk. Még akkor sem, amikor az első negyedben
ijesztgettek a zsolnaiak. Rekord nézőközönség előtt játszottuk a talál-
kozót, Komáromban 1150 néző még soha nem volt kosárlabdán. Talán
nem kell magamat ismételnem, ismét fantasztikusak voltak, és csak kö-
szönni tudom ezt a nagy szeretetet, amellyel csapatunkat körülveszik.
Természetesen, mi Zsolnán ismét győzni akarunk, hogy szombaton
akár már továbbjutást is ünnepelhessenek szurkolóink. Kötelező győ-
zelmet arattunk, várjuk a hasonló folytatást”- mondta el a klubigazgató.  

Pontszerzők: Bilík 18, Dubovský és Bilič 13-13, Johnson 12, Keller 9,
Jones 8, Szabó 5 – Stojanovič 22, Chambers 10.

További eredmények: Nitra – Sp. N. Ves 73:64 (1:0), Svit – Handlová
94:98 (0:1), Prievidza – Levice 73:65 (1:0)     

Szerdán a zsolnai csarnokban lép pályára az MBK Rieker, majd
szombaton hazai csarnokban fogadja ellenfelét. 

Fotó: Molnár Mónika

Remek kezdet a rájátszásban 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Ógyalla „B”/Bajcs csapata kilépett a bajnokságból, ezért vala-
mennyi őszi eredményét törölték. Kisorsolt ellenfelei a tavaszi idény-
ben szabadnaposak lesznek.

FELNőTTEK
2012. március 17. (szombat) 15 órakor: Nagymegyer – Udvard

(IV. liga), Ógyalla – Bánov, Marcelháza – Zsitvabesenyő (V. liga – Ke-
leti csoport), Nagysziget – Marcelháza „B” (Területi Bajnokság II.
osztály) 2012. március 18. (vasárnap) 15 órakor: Ímely – Komjatice
(V. liga – Keleti csoport), Madar – Lakszakállas, FK Activ – Gúta „B”,
Izsa – Šrobárová, Pat – Perbete, Bátorkeszi – Búcs, Csallóközaranyos
– Keszegfalva, Nemesócsa – Vágfüzes/Kava (Csicsón), Dulovce –
szabadnapos lesz (Területi Bajnokság), Bogyarét – Nagykeszi, Du-
namocs – Őrsújfalu, Megyercs – Ifjúságfalva, Dunaradvány – Tany,
Bogya/Gellér – Martos, Csicsó – szabadnapos lesz (Területi Bajnok-
ság II. osztály).

Ligásaink idegenben: Palárikovo – KFC (Régióbajnokság – szom-
baton), Párkány – Ekel (IV. liga – szombaton), Vága – Gúta (IV. liga
– vasárnap). Kozárovce – Naszvad (V. liga – Keleti csoport – vasár-
nap), Zselíz – Hetény (V. liga Keleti csoport – szombaton), Csalló-
közkürt – Ekecs/Apácaszakállas (V. liga – Déli csoport – vasárnap). 

IFJÚSÁGIAK
2012. március 18. (vasárnap) 15 órakor: Őrsújfalu – Tany, Ke-

szegfalva – Lakszakállas, Perbete – Nemesócsa (elhalasztva április
7-re), Madar – szabadnapos lesz.

Sporthírek röviden
KÉZILABDA – NőK I. LIGA: A 12.

fordulóban: Csallóközaranyos – Inter
23:19 (10:12), Olajos M. 9, Pažúr E. 7,
Szalai-Turza 3, Olajos V. 2, Šebeňová
és Švec-Somogyi 1-1.

A 13. fordulóban: Modra – Csallóköz-
aranyos 13:19 (8:8), Pažúr E. 11, Olajos
M. és Szalai-Turza 3-3, Švec-Somogyi
és Tóth A. 1-1. Inter – Naszvad/Ímely
38:23 (18:11), Haris E. 9, Šulanová 8,
Mahor 4, Haris Sz. és Szabó V. 1-1. A
14. fordulóban Naszvad/Ímely lapzár-
tánk után lépett pályára Modrán, Csal-
lóközaranyos ebben a fordulóban sza-
badnapos volt.  

A csallóközaranyosi csapat tagjai-
nak, a klubvezetőknek és szurkolók-
nak ez jó alkalom, hogy 40. születés-
napja alkalmából köszönthessék a
csapat edzőjét, Peter Talárt. 

KOSÁRLABDA – FÉRFIAK II. LIGA:
A rájátszás 1.-6. csoportjának mérkőzé-
sein: BK Donor Topoľčany – Highlan-
ders Komárom 62:56. Vendég pontszer-
zők: Uňatinský 18, Riečičiar, Kasznár és

Bordács 9-9, Toma 3, Farkas, Németh,
Jančo és Sukola 2-2. Highlanders – Šta-
dion Trenčín 74:59. Hazai pontszerzők:
Farkas 16, Uňatinský 13, Kasznár 12,
Bordács 11, Riečičiar 9, Szarvas 7, Toma
4, Sukola 2. 

BIRKÓZÁS: Lapzártakor kaptuk a re-
mek hírt, miszerint a komáromi birkózás
neveltje, Lévai István, akinek edzője az
országos szinten is elismert Lengyel Ká-
roly, Európa-bajnoki címet szerzett a
belgrádi felnőtt, kötöttfogású Eb-n. A friss
Európa-bajnoknak szívből gratulálunk! 

RÉGIÓBAjNOKSÁG
KFC – J. Bohunice 1:1 (1:0),

Szórád Cs.
Sok mindenre készültek a lilák lel-

kes szurkolói, erre azonban legrosz-
szabb álmaikban sem. A felkészülés-
ben remek eredményeket elérő KFC
halvány árnyéka volt önmagának. Ta-
lán a túlzott elvárások, talán a túlzott
magabiztosság érzése, talán a korán
szerzett vezető gól, talán… Nem
tudni pontosan, mi történt a csapattal,
de tény, hogy játékukat illetően igen-
csak nagy volt a csalódottság a Ko-
máromi Városi Stadionban. Radvá-
nyi mester is csak csóválta a fejét, el-
mondása szerint talán 3-4 játékos
hozta a tőle joggal elvárható teljesít-
ményt. A vendégek két helyzetükből
lőttek egy gólt, ami a végén egy baj-
noki pontot ért számukra. Még az
sem változtat a szurkolók vélemé-
nyén, hogy Podlucký gólját a játékve-
zető érthetetlen okokból érvénytele-
nítette. Szó sem lehetett kezezésről,
amit a mérkőzés ellenőre is igazolt,
de ez sem lehet ok az ötlettelen, öröm
nélküli játékra. Persze, ebben a csa-
patban lényegesen több van, korai
lenne még „letenni a fegyvert”, szom-
baton Palárikovón lehet bizonyítani.

IV. LIGA
Ekel – Vága 3:0 (2:0), Bogyai 2,

Gőgh (11 m)
Főleg az első félidőben látott re-

mek találkozót a hazai közönség,
amikor a nem éppen fiatal játéko-
sokból álló vágaiak még bírták az
iramot. Dolgoztak ki helyzeteket is,
sőt, a kapufát is telibe találták, a má-
sodik félidőre aztán nagyon elfárad-
tak, amit a rutinos, jól edzett hazai já-
tékosok ügyesen kihasználtak. Eb-
ben az időszakban ugyan csak egy
gólt lőttek, viszont az addig remekül
játszó vendégeket már nem gyakran
engedték kapujuk közelébe.  

Gúta – Újlót 2:2 (1:0), Magyar 2
Enyhe hazai fölényben játszottak a

hazaiak az első félidőben, Magyar
lőtt egy parádés gólt, és úgy nézett
ki, hogy Gúta hozza a tőle joggal el-
várható eredményt. A második fél-
időben ugyan a vendégek vették át a
játék irányítását, de Magyar második
gólja teljesen megnyugtatta a haza-
iakat. Alig telt el két perc, és a ven-
dégek találtak egy gólt, ami lénye-
gesen megváltoztatta a játék képét.
Amikor aztán egy nagy lövéssel
egyenlítettek is, kezdtek szertefosz-
lani a hazai remények. Lovász J.
ugyan még kihagyott egy ziccert, de
ilyen helyzetekben ez már nem na-
gyon szokott kijönni… 

Nagysurány – Nagymegyer 2:0
(1:0)

Nagyon gyenge mérkőzést látott
a közönség, ami egyrészt a hideg,
szeles időnek is volt köszönhető, de

a játékosok sem akartak mindenáron
megfeszülni. Egyszóval, mindenki
szenvedett, sok volt az időhúzás, és
egyre jobban elfogyott az addig sem
túl nagy iram. A gyorsan felejthető
kategóriába sorolható ez a mérkő-
zés. 

További eredmények: H. Krá-
ľová – Dvory n/Ž. 1:3, Sládkovičovo
– Štúrovo 3:0, Vrakúň – N. Život 0:1,
ČFK – Šahy 3:0-kont., Neded –
ViOn „B“ 1:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT
Naszvad – Cseke 0:0
Az erős szél ellenére volt ugyan

játék is, de mindkét csapat „ügye-
sen” puskázta el a helyzeteit. Mivel
ebben is döntetlen volt az állás, s a
játékvezetés ellen sem lehet senki-
nek kifogása, az eredmény igazsá-
gosnak mondható.  

Szentpéter – Ímely 2:0 (1:0),
Vida E., Trnka (11 m)

Csalódást okoztak az ímelyiek
Szentpéteren. Mezőnyben ugyan
szépen gurították a labdát, de ka-
pura szinte semmilyen veszélyt nem
jelentettek. Vida gólja után az első
félidőben, a hazaiak beálltak véde-
kezni, és csak az ellentámadásokra
fókuszáltak. Egy ilyen után sza-
bálytalanul állították meg Trnkát, aki
maga végezte el a büntetőt.

Hontfüzesgyarmat – Marcel-
háza 1:0 (0:0)

A két egyforma erejű csapat mér-
kőzésén egy büntető döntött, még-
pedig „az otthon megadják” kategó-
riából. Bármennyire furcsa, a bünte-
tőrúgásoknak is vannak ilyen saj-
nos, elfogadott formái. Mindezek el-
lenére, az első félidőben két perc
leforgása alatt két ordító helyzetet
is kihagytak a marcelháziak, így ta-

lán nem is azzal a bizonyos bünte-
tővel voltak elfoglalva. Hogy nagyon
jó csapatuk van, az látszik, hétvégén
bizonyára lesz öröm is a nagyköz-
ségben.

Hetény – Ógyalla 0:2 (0:1), Bom-
bicz, Kürthy

A másik járási rangadón a vendé-
gek szereztek vezetést egy elég
szerencsésnek mondható góllal. A
második félidőben feljavult a hazaiak
játéka, de egy jobb eredményre ez
sem volt elég. Ógyalla lényegesen
erősített, így nem meglepő ez az
eredmény.

További eredmények: Komjatice
– Tvrdošovce 1:1, Bešeňov – Kalná
n/Hr. 0:0, Bánov – Tlmače 5:0, Ko-
zárovce – Želiezovce 0:1.

V. LIGA – DÉLI CSOPORT
Vásárút – Ekecs/Apácaszakál-

las 1:1 (1:0), Vörös G.
A tél folyamán rendesen össze-

szedte magát az ekecsi/apácasza-
kállasi gárda. Ők ugyan nagy hazai
nyomásra készültek, de amint az ké-
sőbb kiderült, több mint egyenrangú
ellenfelei voltak a vásárútiaknak. Ha
azt mondjuk, hogy ez az eredmény
igazságos, akkor nem mondtunk so-
kat. Most már hazai pályán kell meg-
örvendeztetni szurkolóikat.

TERüLETI BAjNOKSÁG
Gúta „B” – Izsa 2:3 (1:2), Krnáč,

Ferencz – Zachar 2, Krajmer
A 30. fordulóból előrehozott mér-

kőzésen ugyan vezetést szereztek a
hazaiak, de a vendégek a félidő vé-
géig megfordították a számukra
kedvezőtlen eredményt. A hazaiak
még egyszer új erőre kaptak és
egyenlítettek, de Németh Kr. kiállí-
tása végleg megpecsételte sorsu-
kat.

Ógyallai győzelem a járási rangadón 
Sem a KFC, sem a Gúta nem kezdte túl meggyőzően a tavaszi idényt,

annál jobban az ekeliek, szentpéteriek és ógyallaiak. Különösen a
sárga-kékek győzelme Hetényen bír nagy értékkel, hiszen ahogy ígér-
ték, tavasszal nagyon bele fognak keményíteni, és ez a kezdet arra utal,
hogy nagyon komolyan gondolják a bennmaradást. A Területi Baj-
nokságban egy találkozót hoztak előre a 30. fordulóból, ezen nem kis
meglepetésre az izsaiak saját pályáján győzték le a gútai fakót. Ebből
a bajnokságból végleg kijelentkezett az ógyallai fakó, amely közös
csapatot alkotott Bajccsal. Nem jó hír, de nem is meglepő.


