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A szabadságharc
164. évfordulójára
emlékeztek
régiónkban

Tóth Tibor
Jászai Mari-díjas

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 6-7. oldalon

Aszabadságharc 164. évfordulójára a hagyomá-
nyokhoz híven két helyszínen emlékeztek Ko-

máromban. Az ünnepi megemlékezés a Jókai szo-
bornál vette kezdetét, majd az emlékezők átvonul-
tak Klapka tábornok szobrához.

Folytatás a 3. oldalon

Az idei telet követően óraátállítás 2012-ben március
25-ére (vasárnapra) virradó hajnalban lesz, amikor 2:00

órakor 3:00 órára, egy órával előre kell állítani az órákat, ez-
zel elkezdődik a nyári időszámítás.

Jelenleg a kutatók megosztottak abban a kérdésben,
hogy a számok alapján van-e értelme az óraátállításnak, de
az emberek közérzete általában jobb lesz tőle. Már csak
azért is, mert innentől kezdve tudatosul bennünk, hogy
jön a nyár, a napsütés. A nyári időszámítás, az óraátállítás
2012-ben változatlan céllal működik majd, például nyomós gazdasági ok, hogy a nagy termelőüzemek-
ben egy órával tovább tudjanak természetes fény mellett dolgozni az emberek. Valamint azt is várják a
rövidebb éjszakáktól, hogy majd csökken a bűncselekmények száma, és vannak időszakok, amikor a sta-
tisztikai adatok ezt igazolják is. Persze kezdetektől vannak ellenzői a nyári időszámításnak, mert sokan
úgy érzik, hogy megzavarja a biológiai óránkat, és az ipar szerkezetének megváltozása, valamint a lég-
kondicionáló berendezések elterjedése miatt az energiával sem spórolunk, sőt többet fogyasztunk.

Óraátállítás - Ne tévessze el, mert gondja lehet!

Pénzt csalt ki nőktől

Vádat emeltek egy 38 éves komáromi
férfi ellen, aki egy 37 éves és egy 40

éves nőtől összesen 46 ezer eurót csalt
ki. A tettes 3-10 évet tölthet a rácsok mö-
gött. Folytatás a 2. oldalon

Komárom
Komáromban is tisztelegtek a szabadságharc előtt

Állandó lakhelyhez
kötnék a kettős
állampolgárságot
ARobert Fico vezette új kormány mó-

dosít a szlovák állampolgársági tör-
vényen. Csak azok lehetnek majd kettős
állampolgárok, akiknek állandó lakhelyük
lesz a másik állampolgárságot adó or-
szágban.

Robert Kaliňák, a Smer alelnöke, volt bel-
ügyminiszter közölte, úgy kívánják módosítani
a szlovák törvényt, hogy azok szerezhesse-
nek a szlovák mellé másik állampolgárságot,
akiknek állandó lakhelyük van az adott or-
szágban. Minden más esetben maradna a
jelenlegi szabályozás, azaz elveszítenék
szlovák állampolgárságukat azok, akik úgy
szereznek másikat, hogy nem az állampol-
gárságot megadó országban van az állandó
lakhelyük. (b)

Elgázolt egy férfit Bajcs közelében az
Érsekújvár és Komárom között közle-
kedő vonat. A tragédia múlt pénteken
délelőtt tizenegy óra tájékán történt, az
áldozat nem élte túl az ütközést.

A vonat vezetője szerint a férfi hetven
méterrel a szerelvény előtt jelent meg a
pályán, majd a sínekre hajtotta a fejét.
Lefékezett, de nem tudott időben meg-
állni a vonattal, mely csaknem száz mé-
teren keresztül tolta maga előtt a testet.
A férfinál nem volt semmilyen irat. s

Embert gázolt a vonat
Bajcs
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Bátorkeszi

Ťažné zariadenie - odborná montáž
Požičovňa prívesov

Tel.: 035/7720 076, mobil: 0907 730 043
Mŕtve rameno Váhu 5, Komárno

Otv. doba: po-pi: 7.30-12.00, 12.30-16.00

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

Folytatás az 1. oldalról
Michal Hanus, a nagyszombati kerületi rendőrkapitány-

ság szóvivője szerint az üggyel foglalkozó dunaszerdahelyi
nyomozó csalás miatt emelt vádat a komáromi illetőségű La-
dislav ellen. A férfi 2010-ben és 2011-ben több nővel vette fel
a kapcsolatot a közösségi hálózatokon.

A csalónak a 37 éves Andreához és a 40 éves Kataríná-
hoz sikerült is közel kerülnie – a két sértettől különböző
okokra hivatkozva összesen 46 ezer eurót sikerült kicsalnia.
Az egyik sértett 29 600 eurót, a másik pedig 16 100 eurót
adott át a vádlottnak.

Ha a férfi bűne bebizonyosodik, akár 10 évet is a rácsok
mögött tölthet. „A rendőrség kéri a lakosságot, hogy legye-
nek fokozottan óvatosak a közösségi hálózaton történő ba-
rátságkötéseknél. Gyakran fordulnak elő olyan esetek, hogy
a hiszékenység miatt valaki teljes megtakarítását vesztette
el“ – tette hozzá a rendőrség szóvivője. (b)

Pénzt csalt ki nőktől

Aképviselő-testület március 12-én
megtartott ülésén sem fogadta el a

község 2012-re szóló költségvetését,
mert úgy vélték a képviselők, hogy nem
kaptak kielégítő válaszokat a februári ülé-
sen felvetett kérdésekre.

Gond van az egyes tételeknek a folyó be-
vételekbe a kiadásokba való besorolásával.
Érthetőbben: olyan több ezer eurós értékű
beruházások kerültek be az idei költségvetés
tervezetbe, amelyek a múlt évben valósultak
meg, de a testület tudta és beleegyezése
nélkül. Ezért a képviselő-testület feladatul
adta a főellenőrnek, hogy ellenőrizze át, ki és
mi alapján rendelte meg a beruházásokat.
Konkrétan a nyugdíjasotthonról, a Szegab ál-
tal használt épület tetőszerkezetének cseré-
jéről és egy kazánvásárlásról van szó.

Megszavazták viszont az egykori idősek
otthonának épült épület bérbe adását. A kér-
vényező úgyszintén idősek otthonát szeretne
benne kialakítani. Az épület felújításával járó
költségek nem terhelnék a községet.

Továbbra is gond van a decemberben kol-
laudált bérlakások körül. A leendő lakókkal
még novemberben befizettették a féléves
bérleti díjat, de még mindig nem költözhet-
nek be. Az ülésen megjelent lakóknak Barczi
Tibor hivatalvezető elmondta, csak az elmúlt

héten kapták meg a gázművektől a szolgál-
tatás bekötéséről szóló szerződést. A meg-
jelentek tétlenséggel vádolták a hivatalt, hi-
szen 14 család már hónapok óta várja, hogy
beköltözhessen új otthonába.

(miriák)

Folytatás az 1. oldalról
A múzeumkertben Petheő Attila köszön-

tötte az egybegyülteket, majd Szurcsík And-
rás szavalt. A Csemadok és az MKP helyi
szervezetének meghívására eljött a magyar
honvédelmi miniszter, dr. Hende Csaba, aki
szintén a Jókai szobornál szólt az emléke-
zőkhöz. Beszédében hangsúlyozta, hogy a
magyarság jövőjét az dönti el, hogy mit te-
szünk meg egymásért itt és most. A beszé-
det követően Molnár Attila dél-komáromi és
Anton Marek észak-komáromi polgármes-
ter, Bozsaky Katalin, a pozsonyi magyar
nagykövetség diplomatája, oktatási intéz-
mények, civil szervezetek és politikai pártok
is elhelyezték a megemlékezés koszorúit Jó-
kai szobránál. A koszorúzás alatt az izsai,
martosi és naszvadi hagyományőrző cso-
portok énekeltek.

A megemlékezés Klapka tábornok szob-
ránál folytatódott, ahol Boldoghy Olivér, Stu-

bendek László, Bozsaky Katalin és Fazekas
László püspök mondott beszédet. A püspök
beszédében rámutatott: a népességfogyás
okozói mi magunk vagyunk. Elmondása sze-
rint a magyarságnak megfelelő történelem-
szemléletre és jövőlátásra van szüksége. A
felvidéki magyarság programjának szerinte
hasonlítania kell a szabadságharc követelé-
seire, és ez a program más népeknek is
hasznos lehet. Ki kell szabadulni a pénzvilág
elnyomása alól, olyan törvényhozásra van
szükség, mely nem az önös érdekek parla-
mentje, és olyan kormányra, mely tényleg
tesz, és felelősségre vonható. Végül leszö-
gezte: fel kell számolni az ellentéteket, és
egy emberként kiállni közös dolgainkért.

Ezt követően a komáromi Városi Művelő-
dési Központban ünnepi műsorra került sor,
melyen a Gimisz diákszínpad, valamint a
Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola
Mariana kórusa lépett fel. -ssy-

GúTA NAGyMEGyER
A magyar forradalom és szabadságharc 164. évfordulóján Gútán a

Szent Rozália parkban gyűltek össze a város magyar tannyelvű intéz-
ményei, hogy közösen ünnepeljék meg a forradalmat és méltósággal
hajtsanak fejet a hősök előtt.

A délelőtt utolsó perceiben a több oldalról érkező hosszú sorokban kí-
gyózó diákseregek leírhatatlan, megható látványa fogadta a sajtó és a mé-
dia képviselőit. Több száz diáktól, pedagógustól és a nemzeti ünnepün-
ket megtisztelő érdeklődőtől volt hangos a az ünnepség helyszíne. Az ün-
nepség déli 12-kor kezdődött a helyi magyar tannyelvű alapiskolások és
középiskolások rövid, de színvonalas műsorával. Városunk polgármestere,
Horváth Árpád, ünnepi beszédében többször is szólt diákokhoz, gyer-
mekekhez. Beszédét néma tisztelettel és feszült figyelemmel követte az
ünneplő közösség.

A kápolna falán elhelyezett 1848-as emléktábla megkoszorúzásával és
nemzeti himnuszunk közös eléneklésével zárult az ünnepi megemlékezés.

Mayer János

„A Smer egyedül állítja fel a
kormányt. Ismételten meg
szeretném köszönni a polgá-
roknak, hogy részt vettek a vá-
lasztásokon. Nagy tisztelettel
tekintünk az eredményre“ –
mondta az egyeztetés utáni
sajtótájékoztatón Fico. El-
mondása szerint az ellenzék-
kel folytatott tárgyalás érde-
kes, korrekt és konstruktív
volt. A tárgyalások során a
pártvezetők megegyezetek,

hogy az ellenzék ugyanannyi
parlamenti bizottságot vezet-
het majd, mint a Smer és az
SNS 2010 és 2012 között. Az
ellenzék továbbá két parla-
menti alelnököt jelölhet – a
korábbi gyakorlat szerint az
ellenzékiek csak egy alelnöki
posztot kaptak. „Bemutatják
jelöléseiket, ezekről az ala-
kuló ülésen szavaz majd a
törvényhozás“ – jelentette be
Fico.

A Smer néhány alkot-
mánytörvény-javaslatot is
kormányprogramjába sze-
retne foglalni. „Teljes mérték-
ben egyetértettünk a bünte-
tőjogi mentelmi jog eltörlésé-
ben. Véleményem szerint ezt
mind a 150 képviselő meg
fogja szavazni. Abban is
megegyeztünk, hogy a kép-
viselők őrizetbe vételéhez
ugyan továbbra is a törévny-
hozás beleegyezése lesz
szükséges, ám magát a
mentelmi jogot eltöröljük, a
hatóságok a parlament bele-
egyezése nélkül indíthatnak
büntető eljárást“ – magya-
rázta Fico.

(b)

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

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

A Smer-SD egyedül
alakít kormányt

Ideiglenes költségvetéssel gazdálkodnak

Aparlamenti választáson elsöprő győzelmet arató
Smer négy évig maga fog kormányozni. Az öt jobb-

oldali párt vezetője a múlt csütörtöki kerekasztal-egyez-
tetésen végérvényesen nemet mondott Robert Ficónak.
A jobboldali pártok így ellenzékbe vonulnak, a Smer pe-
dig már átvette Ivan Gašparovič államfőtől a kormány-
alakítási megbízást.

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök üzenetét hozta Bényi
Katalin, Magyarország szlová-
kiai konzulja a nagymegyeri
megemlékezésen. A korábbi
években Szeghy Zsigmond
honvéd sírjánál zajlott az ün-
nepi esemény, most Nagy Rátz
József egykori városbíró, nem-
zetőrparancsnok felújított sír-
emlékénél koszorúztak. Az ün-
nepség másik szónoka Varga
László, a Csemadok helyi s
egyben járási szervezetének el-
nöke volt. A megemlékezés alkalmából a város önkormányzatán kívül még az
MKP és a Híd helyi szervezete, a magyar nagykövetség, valamint tanintézmények
és társadalmi szervezetek is elhelyezték koszorúikat. A katolikus egyházat mons.
Szakál László János esperes-plébános, a református egyházat Szabó András es-
peres képviselte a március 15-i ünnepségen, melyen Csémi Andrea versmondó
és a helyi Nefelejcs népdalkör is közreműködött. A koszorúzás a magyar himnusz
közös eléneklésével zárult.

Az esemény szervezői, az MKP, a Csemadok és a városi művelődési központ
ünnepi esten is megemlékeztek a dicső múltról. A műsorban a helyi Bartók Béla
Alapiskola és a Janiga József Művészeti Alapiskola tanulói, valamint a nagyme-
gyeri Vox Megere együttes lépett fel. Kovács Zoltán
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett 30 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-12.00

ATV2 Jóban Rosszban
című napi sorozatában

Bodolaiékkal is mindig tör-
ténik valami. Szüntelenül
váratlan helyzetekbe kerül-
nek. A sorozat írói bátran
elengedhetik a fantáziáju-
kat. Böbe, Bandi és a két
gyerek megoldják az élet
nehézségeit. Bodolai Ban-
di alakítójával, Tóth Roland
színésszel a belvárosi
Mokka kávéházban talál-
koztunk.

• Boldolai Bandi hány éve
él önnel?

Három és fél éve. Májusig
megírták a szálat a történet-
ben. Addig számítanak rám.
Minden egyes hétnek örülök,
amikor forgatok a sorozatban.
Nagyon remek a társaság.

• Miért szerethették meg
a nézők ezt a figurát?

A Bodolai család három és
fél éve azt sugározza, hogy
egy egyszerű családban a
problémák ellenére is lehet vi-

dáman és boldogan élni. Ez a
család viccesen oldja meg az
élet nagy dolgait.

• Nem fárasztó, hogy na-
ponta Bodolai Bandiként
kell készenlétben állnia?

Az elmúlt évben még heti
hat napot fogattunk. Meg-
erőltető volt, főleg a szöveg-
tanulás miatt. Akkor vagyok
nyugodt, ha teljes szövegtu-
dással állok kamerák elé.
Most már csak négy napot
forgatunk egy héten. Így
több időm jut majd szín-
házra, szinkronra.

• Friss szinkronszerep?
Folytatódik a CSI: New

York-i helyszínelők, ahol
Flack nyomozó magyar hang-
ját adom. Az egyik kereske-
delmi csatornán pedig hama-
rosan indul a La Casa című
telenovella. Gonzalo leszek,
az igazság bajnoka.

• Komáromba mintha ha-
zajárna.

- Ez Benkő Géza barátom-
nak köszönhető. Sok embert
megismertem itt általa. Olasz
István színészt is. Hárman
adtuk elő felovasószínház-
ként Csehov – Kiss Csaba:
De mi lett a nővel? című da-
rabját. Nagy sikere volt. Az
Ahogy esik, úgy puffan szüle-
tésnapi estjén is nagy öröm-
mel léptem fel. Géza nagyon
empatikus ember, és ez kisu-
gárzással van a sorozatbeli
szerepére is. Két-három for-
gatási nap után megtaláltuk
a közös hangot.

Bárány János
Fotó: archívum

Boldoghy Olivér színész és hitvese, B.
Kovács Ildikó színésznő felhívással

fordult a művészvilághoz a krasznahor-
kai várban pusztító tűzvész kapcsán.

Kedves színházi kollégák, zenész és mű-
vész barátaink, írók, költők, értelmiségiek,
és egész európai magyar közösség, hatá-
rainkon innen és túl!

Felfoghatatlan veszteség érte a kárpát-
medencei magyarságot, hiszen pótolhatat-
lanul elveszni látszik egy tündöklő darab az
egyetemes világörökségünkből, amiért mind-
annyian döbbenten és értetlenül állunk Fel-
vidék egyik legkiemelkedőbb szimbólumá-
nak füstölgő romjai felett.

A döbbenetet és keserű könnyeket azon-
ban holnap szükségszerűen fel kell hogy
váltsa a tevőleges kijózanodás és a mód-

szeres, jól szervezett munka. Ne legyenek
kétségeink, a helyreállítási munkálatok nyil-
vánvalóan felmérhetetlen mennyiségű időt,
erőfeszítést és legfőképpen anyagi forrást
igényelnek majd.

Ezért nagy tisztelettel arra kérünk Benne-
teket, segítsetek művészetetekkel, tudá-
sotokkal, tehetségetekkel és ötleteitekkel
hozzájárulni egy összfelvidéki jótékonysági
koncert megszervezéséhez.

A rendezvény teljes bevételét a szinte po-
rig égett krasznahorkai vár felújításának
munkálataira ajánlanánk fel.

Jelentkezéseteket és javaslataitokat
nagy szeretettel várjuk az oliver@auto-
bank.sk címre, vagy a +421 (0) 903 445
725 telefonszámra.

Őszinte bizalommal:
Boldoghy Olivér és B. Kovács Ildikó

Amúlt héten Jászai Mari-díjat kapott
Tóth Tibor színész, a Komáromi Jó-

kai Színház igazgatója, akit jelenleg Szé-
kely János: Caligula helytartója című drá-
májában láthatunk a világot jelentő ko-
máromi deszkákon. A friss Jászai Mari-
díjas színész Petronius szerepét alakítja.
Ellenfelét, Barakiás főpapot, Papp Zol-
tán Jászai Mari-díjas színművész játssza.

Tóth Tibor 1966. október 27-én született
Királyhelmecen. 1988 és 1990 között Kas-
sán, a Thália Színházban volt színpadtech-
nikus, színpadmester, később segédszínész.
A pozsonyi Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolának 1990 és 1994 között volt hallgatója,
Martin Huba és Emília Vášáryová osztá-
lyában. 1994-től 1999-ig volt színész Kassán,
1996 és 1999 között művészeti vezetőként is
tevékenykedett a kassai Thália Színházban.

1999 és 2002 között szabadúszó színész, a
2002/2003-as évadban a Soproni Petőfi
Színház társulatának tagja. 2003. májusá-
ban lett a Komáromi Jókai Színház igazga-
tója. béjé

Fotó: Kiss Gibbó Gábor

Tóth Tibor Jászai Mari-díjas

Jótékonysági koncerttel a krasznahorkai várért

Tóth Roland Jóban Rosszban

Három és fél éve Bodolai Bandi
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Elérhetőségeink:
Tel/fax: 035 77 01 152,
mob: 0908 165 852
e-mail: diderot@stonline.sk,
www.diderot.sk

Komárom ostroma 1849-ben

�

Komárom városának évezredes történelme véres
ostromok és csaták színhelye volt. A történelem kuta-
tói a várról mint bevehetetlen erősségről emlékeztek
meg.

A komáromi vár tucatnyi ostromot állt ki az elmúlt év-
századok alatt. Azonban legendás csillagként ragyog
fel Komárom történetének égboltján az 1848-49-es
szabadságharc. 1849-ben hét hónapon keresztül állta
a vár az osztrák és orosz seregek rohamait.

E gondolatokkal szeretnénk bemutatni Szénássy
Zoltán: Komárom ostroma 1849-ben című könyvét,
amelyben végigkísérheti a véres harcokat, legendás
győzelmeket és gyászos bukásokat.

Ezen utalvány felmutatásával a diderot
könyvesboltban megvásárolható a könyv,
melynek ára most csak 33,,8800 euró.

CSALLÓKöZARANyOS
Az ünnepi műsor a kultúrház melletti kopjafánál kezdődött a

község önkormányzatának szervezésében, melyen részt vett a
helyi MKP szervezete is. A műsor előtt hazafias dalok hang-
zottak el, majd a továbbiakban Mgr. Várady Kornélia vezette a
műsort. Ezután a Kóczán Mór Alapiskola diákjai szavaltak,
majd Varjú Éva polgármesterasszony ünnepi beszédet mondott.
Utána az MKP, a helyi önkormányzat és az alapiskola diákjai el-
helyezték a megemlékezés koszorúit a kopjafánál. Az ünnepi
műsor befejezéseként a jelenlevők elénekelték a magyar him-
nuszt.

BÁTORKESZI

MEGyERCS
A március 15-i ünnepség a helyi

Csemadok alapszervezete jóvoltából
került megrendezésre, ahol is koszorút
helyeztek el  Bese József huszárőr-
mesterre és Farkas Mihály honvédra
emlékezve. Az ünnepi műsorban fel-
léptek a helyi alapiskolások szavalattal
és a helyi Csemadok énekkar. Kö-
szöntőt mondott Végső László refor-
mátus lelkész és Farkas Adél, a szer-
vezet elnöke. A megemlékezés végén
koszorút helyeztek el a Csemadok,  a
község, a református  egyház, az MKP,
az alapiskola és óvoda képviselői.

SZILAS
A községben is megemlékez-

tek az 1848-49-es események-
ről. A  program két részből állt.
Először az emlékműnél Tóth
Péter, a falu polgármestere tar-
tott ünnepi megemlékezést,
majd a helyi fiatalok csoportja
szavalatokkal színesítette a dél-
utánt. A program végeztével ko-
szorúzásra került sor. Ezután a
jelenlevők a kultúrházban meg-
tekintették az ünnepi műsort,
melyben fellépett a kisudvarnoki
Pünkösdi rózsa népdalkör. 

BúCS
A község önkormányzata és a Katona Mihály Alapiskola igazgatósága közös szer-

vezésében került sor az idei március15-i ünnepségre, amelyen a búcsiakkal közö-
sen ünnepeltek a barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium tanulói és pedagógusai, va-
lamint a barcsi Rákóczi Szövetség tagjai. 

Az ünnepség a Katona Mihály Galériában kezdődött, ahol a helyi népdalkör, Bru-
szi Tamara és Medza Réka fellépését követően Győző Andrea iskolaigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta a Turulmadarak a Kárpát-medencében
című kiállítást. A Rákóczi Szövetség kecskeméti szervezetének köszönhetően Ka-
tona Bernadett fotógyűjteményének felvidéki kiállítás-sorozatát a Szövetség a Kö-
zös Célokért társulás szervezi.

A kiállítás megtekintése után a szép számú ünneplő elvonult az Esterházy parkba,
ahol a község vezetői és a társadalmi szervezetek megkoszorúzták Esterházy Já-
nos szobrát. Az ünnepség a faluház parkjában ért véget, ahol Pelle István peda-
gógus szólt március 15-e mára is érvényes üzenetéről. 

IZSA
A CSEMADOK helyi szervezete a Magyar Koalíció Pártja és a köz-

ség önkormányzata által a magyar forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésre a Döme Károly
Alapiskola folyosóján került sor. 

Kuchta Gábor szavalata, a Viza és  a Gyöngyös bokréta népdalkör
fellépése után Domin István polgármester köszöntötte a szép számú
megemlékezőket, majd a Keresztény Magyar Szövetség nevében Fe-
hér Csaba mondta el ünnepi beszédét. Az ünnepi beszédeket köve-
tően az önkormányzat és a községben működő társadalmi szerve-
zetek megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát.

MARCELhÁZA
Marcelháza Község önkormány-

zata, a Polgármesteri Hivatal és a
Csemadok alapszervezete rende-
zésében méltó megemlékezést tar-
tottak a kurtakeszi temetőben el-
helyezett kopjafánál.

Duka Róbert, a Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola igazgatójának kö-
szöntőjét Varga Ervin polgármes-
ter  ünnepi megemlékezése kö-
vette. Majd a helyi alapiskola diák-
jai ünnepi műsorral emlékeztek a
forradalomról, az egyetlen eggyé
forrott célról: a nemzetről, a hazá-
ról, az országról és a jövőről.

Az önkormányzat  képviselői, a Csemadok alapszervezete, a nyugdíjasklub és a helyi alap-
iskola diákjai  elhelyezték koszorúikat és az emlékezés virágait a kopjafánál.

Az ünnepség a rajzkiállítás megtekintésével fejeződött be, melyet az alapiskola diákjai ké-
szítettek az 1848-49-es forradalom tiszteletére.

KARVA
A Duna menti település főterén került sor a március 15-i ünnepségre. Duka Gá-

bor polgármester ünnepi beszédében méltatta e jeles ünnep üzenetét.
A helyi óvoda, alapiskola és középiskola tanulóinak kultúrműsora után az ün-

neplők átvonultak a kopjafához, ahol a község önkormányzata, oktatási intézmé-
nyei és a társadalmi szervezetek képviselői elhelyezték megemlékező koszorúikat.
Az ünnepség a himnusz közös eléneklésével ért véget.

MAdAR
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulójára  ezúttal is

a sportcsarnok mellett lévő kopjafánál emlékezett a lakosság, a társadalmi
szervezetek és az oktatási intézmények képviselői. Szász Veronika, az Édes
Gergely Alapiskola igazgatónője köszöntötte a megjelenteket, majd Édes Ist-
ván polgármester méltatta a magyar forradalom mára is érvényes üzenetét.

Az ünnepi beszédet követően a Napocska óvoda és az Édes Gergely
Alapiskola rövid kultúrműsora következett, majd a község önkormányzata, az
oktatási intézmények és a társadalmi szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták a kopjafát. 

A szabadságharc 164. évfordulójára emlékeztek régiónkban

A megemlékezés további részére a Művelődési Központ színháztermében került sor.
Elsőként a Kováts József Alapiskola tanulói verses összeállítását hallgathatták meg a
jelenlévők,majd a dunaradványi Sándor testvérek (Eszter, Mátyás, Lajos) közös éne-
kében gyönyörködhettek. Ezt követte Noszkai Zoltán alpolgármester ünnepi beszéde.
A Komáromi Művészeti Alapiskola tanulóinak műsora után Petheő Attila, a Csemadok
komáromi TV elnöke szólt a megjelentekhez. 

Kovács Anna, Szegi Barbara, Sándor Lajos és a Karátsony Imre Kórus fellépése után
a résztvevők elvonultak az 1848-49-es Szabadságszoborhoz, ahol a község intézmé-
nyei és társadalmi szervezetei elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadság-
harc tiszteletére az idei
ünnepség is a reformá-
tus templomban a bá-
torkeszi református
egyházközség presbité-
riuma ünnepi megemlé-
kezésével vette kezde-
tét.  Igét hirdetett Ber-
náth Holop Krisztina
szentpéteri lelkipásztor.
Közreműködött a bátor-
keszi református gyer-
mekkórus Holop Szilvia
óvodapedagógus veze-
tésével. 

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

A búcsi koszorúzási menet

Az oldalakat összeállította: Miriák Ferenc, Pint Sándor. 
Fotók: a szerzők, Vörös Éva és a községi hivatalok



Aduna és a Zsitva folyók összefo-
lyásánál fekvő 730 lakosú község

1970-től indult el a fejlődés útján. A
falu valamennyi utcáját aszfaltburko-
lattal látták el, megépült a 60 férőhe-
lyes óvoda, bevezették a gázt, fel-
épült a községi hivatal. 

Huszonkét évvel a rendszerváltás
után a vezetőség új alapokra helyezte a
község fejlődését, a kidolgozott falufej-
lesztési tervnek megfelelően. Elképze-
léseik között az új 14 bérlakás felépí-
tése is szerepelt. Az önkormányzat élt a
törvény adta lehetőséggel, az Építés-
ügyi és Régiófejlesztési Minisztérium,
valamint az Állami Lakásfejlesztési Alap
nyújtotta támogatással, és hozzáfogtak a
községi bérlakások építéséhez. A 606
313,95 eurós összköltséggel felépült 14
bérlakás ünnepélyes átadására az el-
múlt hétvégén került sor.

Ľubomír Púchovský polgármester kö-
szöntötte a megjelent vendégeket, köz-
tük Németh Tündét, a nyitrai Kerületi
Építkezési Hivatal elöljáróját, Katarína
Malisovát, a hivatal lakáspolitikai osztály-
ának munkatársát, Danka Szabóovát, az
Állami Lakásfejlesztési Alap komáromi
kirendeltségének vezetőjét, a kivitelező
vállalat vezetőit és a megjelent jöven-
dőbeli lakástulajdonosokat. A Sándor
testvérek rövid kultúrműsorát követően a

falu polgármestere ünnepi beszédet
mondott.

Az ünnepélyes szalagátvágás után a
község polgármestere átadta a lakások
kulcsait az új bérlőknek.

Dunaradvány történetében nevezetes
nap lett ez, hiszen az első bérlakást si-
került átadni. A polgármester tájékozta-
tása alapján a közeljövőben nem terve-
zik újabb bérlakás építését, de nem zár-
ják ki, amennyiben lenne rá igény. Az el-
fogadott területfejlesztési terv alapján
szeretnék összekötni Zsitvatőt Duna-
radvánnyal. A két település között lévő
terület magántulajdonban van, de a tu-
lajdonosokkal való megegyezést köve-
tően lehetőség van családi házaképíté-
sére, vagy egyéb építkezésekre is. 

Kép és szöveg: (miriák)
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DunaradványÓgyalla

Bátorkeszi

Fontos! Az érszűkület időben történő felis-
merésével és kezelésével az életkilátások je-
lentősen javíthatók!

Lappangó kór 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 végtag -
amputáció 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!

Köszönet!
„A vádlijaim úgy be voltak görcsölve,

hogy járni nem tudtam. Naponta éreztem a
javulást, már sokkal jobban érzem magam,
menni jól tudok.”

Bedecs Gyula, Révkomárom
„Már a második kezelés után éreztem a

javulást. A 12 kezelés után már több száz
métert tudtam gyalogolni, ami azelőtt nem
fordult elő.”

Szilvási István, Kisbér

Véget értek a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
komáromi körzeti fordulói. Március 1-jén  Ekelen a hetényi

János Magyar Tannyelvű Alapiskolában, március 2-án Gútán a
Városi Művelődési Központban,  március 5-én  Bátorkeszin a
Művelődési Központban, március 6-án Ógyallán a Feszty Árpád
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda épületében, március 8-
án  Komáromban az Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapisko-
lában mérkőztek meg a magyar tannyelvű alapiskolák tanulói.
A verseny szervezői és lebonyolítói a Csemadok Komáromi Te-
rületi Választmánya (Vass Laura titkár személyében), valamint
a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda.

Az ógyallai  körzeti fordulón Várady Kornélia, Panyi Ágota, Vass
Laura, Csengel Mónika, Szabó Csilla és Kajtár Katalin értékelte a
versmondókat.

Aranysávosok (győztes versenyzők): I. kategória Vers - Deme At-
tila (Ógyalla), Gyóni Gergely (Perbete), Simonics Réka (Naszvad),
Endrédi Orsolya (Martos). Próza - Mikulec Amina (Naszvad), Szabó
Júlia (Naszvad).

II. kategória Vers - Pivoda Vivien (Szentpéter), Kis Richard (Nasz-
vad). Próza -Bukovszky Orsolya (Szentpéter), Szénási Levente
(Martos), Pinke Vivien (Perbete).

III. kategória Vers - Jókai Lilla (Ógyalla), Dóczé Sándor Efraim
(Szentpéter), Kianek Imre (Szentpéter), Psenák Béla (Szentpéter).
Próza - Bukovszky Gergely (Szentpéter).

IV. kategória Vers - Petkó Veronika (Építőipari Szakközépiskola
Ógyalla), Schmidt Csaba (Építőipari Szakközépiskola Ógyalla),
Csonka Erik (Építőipari Szakközépiskola Ógyalla). Próza - Panyi
Gergő (Építőipari Szakközépiskola Ógyalla).

A XXI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny já-
rási fordulója 2012. március 20-án (8.00 órakor) a komáromi Városi
Művelődési Központban lesz megtartva, majd az országos elődöntő
2012. március 29-én szintén Komáromban, az országos döntő pe-
dig 2012. április 26-28-án Rimaszombatban lesz. (miriák)

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója

Átadták az első bérlakásokat

1990-ben, az akkori Csehszlovákiá-
ban megalakult az első magánis-

kola hidaskürtön, melynek alapító
igazgatója Cservenka János mérnök.
Az iskola működésének 12. évében,
2001. szeptember 1-jén kihelyezett
részlegeként Bátorkeszin egy új is-
kola nyitotta meg kapuit. Egy olyan
iskola, mely nagy terveket, célokat
tűzött ki maga elé: a színvonalas ok-
tatást és szakemberképzést, diák-
központú légkör kialakítását, szemé-
lyiségfejlesztő nevelői munkát.

• Mi a létesítmény alapfilozófiája?
— kérdeztem az iskola  igazgatójától,
Misurák Györgytől.

- Az egykori Csehszlovákia első ma-
gániskolájának általános célja, hogy a
szlovákiai magyar fiatalok az anyanyel-
ven elsajátított korszerű, naprakész
szakmai ismereteket képesek legyenek
sikeresen felhasználni és helytállni a
munkaerőpiacon. Olyan oktató-nevelő
munkát folytatunk, amely magas szintű
szakmai tudást, problémamegoldó gon-
dolkodást, felelősségteljes hozzáállást
és kulturált magatartásformákat épít ki a
fiatalokban. Célunk, hogy diákjaink a kor
kihívásainak megfelelően, rugalmasan
és kreatívan reagáljanak.

• Gyakorlati téren ez mit jelent?
- Újszerű és merész vállalkozásnak

tűnt egy olyan iskolát létrehozni, mely
magániskola és tandíjmentes, minőségi
oktatást kínál, szigorú, de ésszerű sza-
bályzattal rendelkezik. A feladat úgy tű-
nik sikerült, tanáraink, mestereink kép-
zettsége, felkészültsége és szakértelme
garantálja diákjaink fejlődését. 

• Az eredmények mit mutatnak?
- Az első tanév (2001/02) célja az volt,

hogy elindítsuk az iskolát, bebizonyít-
suk, hogy működőképesek vagyunk és
szükség van erre az iskolára. A felvételi
vizsgán 72 diákot vettünk fel, és a kö-
vetkező szakokat nyitottuk meg: keres-
kedelmi akadémia, kozmetika, szakács-
pincér, cukrász, asztalos, autószerelő.
A tanévet rengeteg munka, sok akadály
leküzdése, feladatok megoldása jelle-
mezte, viszont új tapasztalatokkal let-
tünk gazdagabbak. Kapcsolatot alakítot-
tunk ki a környék vállalkozóival, akik
azóta is biztosítják diákjaink számára a
gyakorlati képzést. Az iskola épületén

belül megkezdte működését a kozmeti-
kai szalon és a fodrászat. Diákjainknak
évről évre tudunk valami újat nyújtani. 

A következő években újabb vállalko-
zókkal kötöttünk szerződést a sikeres
együttműködés reményében. Sikerült is-
kolabuszt indítanunk, mely a nehezen
megközelíthető helyekről szállítja a diá-
kokat. A leglátványosabb változást az
elkészült tetőtér jelentette, mely 4 tante-
remnek és egy tágas társalgónak adott
otthont. A társalgóban helyet kapott egy
nagy képernyős plazma televízió. Kiala-
kítottunk egy új számítógépes tantermet,
egy nyelvi szaktantermet, valamint az
autószerelők elméleti oktatására alkal-
mas műhelyt és szaktantermet. A koz-
metikai szalon egy tágasabb helyiségbe
költözött, mely a legmodernebb eszkö-
zökkel és berendezésekkel teljes mér-
tékben kiszolgálja a diákjainkat és ven-
dégeinket. Rendelkezünk több interaktív
táblával is, melyeket rendszeresen hasz-
nálunk, sőt, saját interaktív tananyagokat
is készítünk. 

Szakmai kínálatunk is bővült, a nagy
érdeklődésnek köszönhetően megnyi-
tottuk az ötéves hotelakadémia szakot,
valamint a hároméves vendéglátós szak-
mát. Megnövekedett a tanulmányi kirán-
dulások és a honismereti túrák száma.
Az iskola épületét folyamatosan fejleszt-
jük, ablakokat, ajtót cseréltünk, festet-
tünk, talajt csempéztünk, udvart kövez-
tünk.

• Milyen szakmákat oktatnak?
- Hároméves, záróvizsgával végződő

szakmák: fodrász, cukrász, vendéglá-
tós, szakács, pincér, autószerelő.  Szak-
máink esetében az elméleti és gyakorlati
képzés hetenként váltakozik. A gyakor-
lati rész a tanuló lakhelyének közelében,
az iskolával jó viszonyt ápoló szalonok-
ban, szervizekben, műhelyekben, étter-
mekben történik. Azok számára, akik
érettségizni szeretnének a négyéves,
szakérettségivel végződő kereskedelmi
akadémiát és a kozmetikát kínáljuk, va-
lamint az ötéves vendéglátóipar és ide-
genforgalom (hotelakadémia) szakot.
Jelen pillanatban ez iránt van a legna-
gyobb érdeklődés.

Miriák Ferenc
Képarchívum

Színvonalas oktatás 
és szakemberképzés

- Profi frizura, smink - Radvanszká Renáta
- Profi köröm design - Helena Kočišová - műkörmös
- Stílustanácsadás - Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST

Jelentkezésüket április 20-ig várjuk emailben 
(deltakn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22. Komárno 945 01), melyben tüntessék fel 

címüket és telefonos elérhetőségüket.

Sorsolás április 24-én,
átalakítás április 28-án.

Átalakítás helyszíne: 
Salon Style, Komárom

A nyertesünket az átalakításról készült
fotókkal megajándékozzuk.

KEdVES höLGyEK! 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a dELTA szerkesztősége
és az „ÁTVÁLTOZTATJUK“ csapata ezentúl minden hónapban
meghirdeti nyereményjátékát. Olyan hölgyek jelentkezését
várjuk, akik változtatnának külsőjükön, vagy szeretnék
visszakapni régi formájukat.

„Nyerd vissza önbizalmad es mutasd meg mindenkinek,

milyen szépség rejlik benned!“



ANaszvadi Kiskertészek
alapszervezete Keszi

János vezetésével ezúttal
az Agrorent étteremben
szervezte meg a 24. bor-
versenyt, amelyre 55 fe-
hér- és 32 vörösbor mintá-
val neveztek a gazdák. 

A szakmai zsűri értéke-
lése alapján a fehérborok ka-
tegóriában aranyérmet kap-
tak a következő gazdák: a
bátorkeszi Bottyán Sándor
Olaszrizling, a dulovcei Ľu-
dovít Kraslan Olaszrizling, a
bátorkeszi Bottyán Sándor

Devín és az ógyallai Jozef
Baláž Olaszrizling boraiért.
Ezenkívül 14 ezüst- és 13
bronzérmet osztott ki a zsűri,
21 borminta pedig oklevél-
ben részesült. 

A vörösborok kategóriá-
ban 6 aranyérmet osztott ki a
zsűri: Merlot boráért a du-
lovcei Roman Kajannak, a
madari Édes Pincészetnek,
továbbá a komáromi Ján
Mazan Merlot, a naszvadi
Barkóczy István Alibernet és
a dulovcei Štefan Kraslan
Cabernet Sauvignon bor-
mintájáért kapott aranyér-
met. Ebben a kategóriában
8 ezüst- és 13 bronzérmet

osztottak ki, 5 borminta pe-
dig oklevélben részesült. A
naszvadi borverseny Cham-
pion-díját a bátorkeszi Boty-
tyán Sándor Olaszrizling bo-
rával nyerte el. 

Örvendetes, hogy a köz-
ségben akadnak szerve-
zők, akik annak ellenére
évente megrendezik a bor-
versenyt, hogy Naszvad el-
sősorban a fóliás zöldség-
termesztés által került be a
köztudatba. A szőlőter-
mesztés nem jellemző a te-
lepülésre, mégis akadnak
itt ennek a szakágnak is
méltó művelői. 

(miriák)

Tavaly februárban alakult meg
a szilasi SZISZETA nyugdí-

jasklub a helyi idős lakosok
nagy örömére. A klub neve a
Szilasi Szépkorúak Társasága
röviditéséből keletkezett. Utalva
arra, hogy majd´ minden falu-
ban van nyugdíjasklub, de SZI-
SZETA csak Szilason van.

A klubnak a régi könyvtár helyi-
ségében találtak helyet, ahol min-
den csütörtökön lehetőség nyílik
egy kis beszélgetésre, eszmecse-
rére, egy kis kikapcsolódásra, te-
referére a mindennapok örömeiről,
gondjairól vagy akár problémáiról
is. A társaság legidősebb tagja Rá-
kócza Franciska, aki már 81 éves. 

Ottjártunkkor Szabó Magduska,
a SZISZETA klub vezetője öröm-
mel ismertette a krónikát lapozva,
azokat az eseményeket, rendez-
vényeket, melyeken a klub tagjai
részt vettek, illetve közreműköd-
tek. Egy év alatt nagyon sok tevé-
kenységben asszisztáltak. A meg-
alakulás után rögtön felvették a
kapcsolatot a nemesócsai nyugdí-
jasokkal, akikkel azóta is szoros
kapcsolatban állnak. A májusfaál-
lítás alatt gulyásfőzéssel és a kör-
nyéken híres szilasi lángossal ked-
veskedtek a jelenlevőknek. Nyá-
ron meghívást kaptak a nemesó-

csai Lecsófesztiválra, amely nem-
zetközi részvétellel zajlott. A „szi-
szetások“ itt sem okoztak csaló-
dást. Sajátos ízvilágú, utánozha-
tatlan szilasi főztjükkel belopták
magukat a zsűri szívébe. A köz-
ség bármelyik akcióján mindig ott
találhatjuk őket. A SZISZETA nél-
kül Szilason egyszerűen nincs ren-
dezvény. Így ők is szerepeltek a
faluban rendezett halászléfőző ver-
senyen, mely számukra egy szép
serleget eredményezett. Az év fo-
lyamán számtalan olyan megmé-
rettetésen vettek részt, ahol a fő-
zőtudományukat kellett bemutat-
niuk. Ilyen volt a szeptemberi La-
kikatlan-gulyásfőzőverseny, ahon-
nan nem jöttek haza üres kézzel.
Közben mint vendégek meghívást
kaptak a gútai Senior születik ve-
télkedőre. Az igazi megmérettetést
a szilveszteri bál kiszolgálása je-
lentette számukra. Itt főleg az elő-
készületekből, de a megvalósítás-
ból is kivették részüket. A több mint
1000 pogácsa elkészítése és a 170
vendég szükségleteinek a kielégí-
tése is az ő feladatkörükbe tarto-
zott. 

Átlagban 10-15-en jönnek össze,
többek között megtárgyalják a
szervezet előtt álló feladatokat.
Idén is, ha az egészségük engedi,
több rendezvényen szeretnének
részt venni és öregbíteni a SZI-
SZETA egyre fokozódó hírnevét.

-pint-
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Olvasói levél

Szilas
Bogyarét

Évente március elején tartják a bogyaréti
kolbászkóstolót. Az idei, sorrendben a

nyolcadik volt. Ez a tavaszi esemény a bo-
gyarétiek egyik legjobban várt rendezvénye.
Csinger László vállalkozó ötlete alapján in-
dították útjára ezt a népszerű, régiónkban
egyedülálló kezdeményezést, melyről sokan
elismerően nyilatkoznak.

Az idei megmérettetésre 14 kolbásszal nevez-
tek a kolbászkészítés mesterei. Érdekesség, hogy
ebből 12-en hazaiak voltak. A tavalyi, illetve az
előző évekhez képest kevesebb „külföldi” kol-
bászkészítő nevezett a versenyre. Íz, szín, kül-
alak, állag, ezek voltak a kritériumok a kolbász-
bírálatnál. 

Vajon melyik kolbász minősége méltó a fő-
díjra? A kolbászítészek hosszú tanácskozás,
kóstolgatás, egyeztetés után úgy döntöttek, hogy
Bagin Istvánnak adják az első helyet, a második
helyen nem kis meglepetésre egy hölgyver-
senyző végzett Bagin Ildikó személyében, míg a
harmadik helyet a változatosság kedvéért Bagin
László szerezte meg. Így a Bagin név által fém-
jelzett kolbászkészítő dinasztia elsöprő sikert
aratott az idei kóstolón. Sikerük már több éve
tart, ami azt bizonyítja, hogy ők igazán hozzáértő
kolbászcsinálók. 

Az esemény híre más településekre is eljutott,
így sokan tették tiszteletüket a rendezvényen. A
verseny után egy nagyszabású mulatozás kez-
dődött, ami egészen reggelig tartott. pint

A Baginok taroltak 
a kolbászkóstolón

Egyéves a SZISZETA klub

A díjazottak

Zöldveltelini nyerte el a Champion-díjat

Bátorkeszi borászé lett a Champion-díj

ACsemadok alapszervezete a helyi Vin-
top Karkó pincészetben rendezte meg

második alkalommal a községi borver-
senyt. A családias környezetben megtar-
tott  versenyen 110 bormintát - 69 fehér-,
6- rozé és 35 vörösbort értékelt a szakmai
zsűri, Korpás András és Benefi László
vezetésével.

Búcsra jellemzően kétfajta bor dominált,
mégpedig az Olaszrizling és a Zöldveltelini. A
borversenyen osztották ki az okleveleket és
a tárgyi jutalmakat. A Champion-díjat egy
2011-es évjáratú Zöldveltelini nyerte 93,67
ponttal, mellyel ifjú Grajszky László büszkél-
kedhet.

(miriák)
Medza Arnold felvétele

Búcs

Korpás András, a zsűri elnöke adta át
Grajszky Lászlónak a Champion-díjat

Naszvad

„A Te ünneped a mienk is, Veled örülünk ezen a napon,
Tudnod kell, hogy fontos vagy nekünk nagyon.
Tőlünk most ezeket az őszinte mondatokat kapod,
Kívánunk Neked Boldog Születésnapot!...“
Március 19-én ünnepli 70. születésnapját 
drága édesanyánk és nagymamánk 

Kuszák Erzsébet 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak
és jó egészséget kívánnak: lányai Bezsu
és Linda, veje Zdeno, unokái: Noémi, Zoltán,

Dominika és Simona.

Március 22-én ünnepli 
80. születésnapját

Maráz József 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulál, sok erőt és
jó egészséget kíván

szerető családja.

Anyukánk 
Panyi Irén 

Őrsújfalun 
2012 március 23-án ünnepli

születésének 68. évfordulóját. 
Sok boldogságot és jó 

egészséget kíván családja.

Kézműves tábor időseknek

Attraktív rendezvényre
került sor nemrégiben

a komáromi Szakképző és
Felnőttképzési Intézet
szervezésében.

Mint Fabó Mária, az intézet
vezetője elmondta, március
5-11. között egyhetes kéz-
műves tábor zajlott idősek
számára Hagyományos eu-
rópai népművészet Dél-Szlo-
vákiában címmel, melynek
célja a helyi népi mestersé-
gek, hagyományok megis-
mertetése volt. A projekt
uniós támogatásból, az  élet-
hosszig tartó tanulás keretén
belül valósult meg. Fabó Má-
ria beszámolt arról, hogy ta-
valy Szlovákiából összesen
11 hasonló pályázatot nyúj-
tottak be a Grundtvig európai
programba, amelyből kettőt
nyilvánítottak sikeresnek – az
egyik közülük a Szakképző

és Felnőttképzési Intézet
projektje volt. 

A tábor résztvevői Romá-
niából, Szerbiából, Magyar-
országról és Lengyelország-
ból érkeztek, akik a külön-
böző népi mesterségek: fa-
zekasság, csuhézás, neme-
zelés, gyöngyfűzés, gyertya-
öntés, tojásfestés rejtelme-
ibe kóstolhattak bele. A
nyelvi és kulturális különbö-
zőségeket áthidalva egész
héten át jó hangulatban zaj-

lott a „munka“, és a tábor vé-
gére egész kis gyűjtemény
gyűlt össze a különböző
használati és dísztárgyakból,
melyeket egy kiállítás kere-
tén belül be is mutattak az
érdeklődőknek. A foglalko-
zásokat követően a résztve-
vők megismerkedhettek Ko-
márom nevezetességeivel,
turisztikai látványosságai-
val, és a környező falvakban
is tettek egy-egy rövidebb lá-
togatást. ta

Komárom

Ezúton szeretnék a Nemesócsai Speciális alapiskola pedagógusai és tanulói,
megköszönni Erick Rozendorfskynak a gyerekeknek juttatott ajándékokat.

Végre rátaláltam a segítségre!
Biorezonanciás állapotfelmérés, góckutatás, ellenőrzött és irányított mé-

regtelenítés MUDr. Jónáš módszere szerint, ami a mikrobiológiára és para-
zitológiára épül. Hol?  A Kossuth téri vásárcsarnokban. Nekem itt segítettek!
Biológiai testszűrés, avagy a test méregtérképének felállítása, amely elektro
akupunktúra elvén működik. Az alternatív gyógyítás egyik kiemelkedő előnye
a betegség megelőzésének képességében rejlik, létezik fájdalommentes ki-
vizsgálás és kezelés már nálunk is. Ne várjanak.

„Hálásan köszönök mindent, a gyógyulást, Sebők Marikának egy élmény
volt.  Ajánlani tudom mindenkinek ezt a fájdalommentes, garantált terápiát.”

Varga Erika

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

Novootvorené

KoMplETnÁ REKonšTRUKcia BYTov a doMov
laKÁSoK éS hÁzaK TEljES ÁTépíTéSE

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

obkladanie / csempézés
výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

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

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

Maliar-natierač/ Festő és mázoló
MMÁÁTTYYUUSS  RRÓÓBBEERRTT

Maliar-natierač/ Festő és mázoló

lPg Vyššia 
čistota
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Első fotóm

Kollár Ábel
Tany

(3500/50)

Udvardi Sofia
Bátorkeszi 
(3800/51)

hamová Enikő
Komárom
(3300/50)
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Jön a húsvét és nincs
pénze?

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.

Elmúlt egy év, hogy búcsúszó 
nélkül távozott közülünk

Szalai Ari.
Fájdalommal és bánattal 
emlékezünk e szomorú évfordulón.

A szívünkben élni fog örökké.
A gyászoló család.

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:
Krutošík Igor (Dulovce); Nagy Gergő (Komárom); Do-
monkoš Liza (Dunaradvány); Farkas Bence Attila (Ko-
márom); Beňadiková Anabela Mária (Komárom); Mikes
Emma (Komárom); Góth Zsanett (Marcelháza); Kapos-
vári Alexa Lia (Komárom); Füle Bernadett (Szentpéter);
Fíger Emília (Komárom); Kuchárová Simona (Kosút –
Galántai járás); Hamová Enikő (Komárom); Udvardi So-
fia (Bátorkeszi); Kollár Ábel (Tany); Péter Anna és Zalán
(Gúta); Galla Loretta (Ímely); Horváth Ádám (Hetény); Kri-
žanová Magdaléna (Pozsony) 

Elhunytak:
Tokár Anton (74) Komárom; Kovácsová Helena (76) Csal-
lóközaranyos; Lancz József (83) Marcelháza; Susiková
Terézia (84) Komárom; Fekete Alexius (81) Hetény; Varga
Gabriel (85) Komárom; Zsidek Tibor (62) Szentpéter;
Horváth Ľudovít (54) Komárom; Lakatoš Július (59) Ko-
márom; Tubová Valéria (71) Komárom; Varga Erzsébet
(91) Vágfüzes; Šenkár Ernest (76) Marcelháza; Kovács
Štefan (78) Marcelháza; Takács Július (50) Komárom;
Varga Jozef (63) Komárom

házasságot kötöttek:
Csontos Ákos és Dorčiaková Martina (Komárom); Haris
Tamás és Kovácsová Nikoleta (Komárom)

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR (Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK GyORS,
MEGBÍZhATÓ 

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

Március 14-én ünnepelte 34. születésnapját 

hulkó Katalin Ógyallán.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál 

vőlegénye: Zsigmond.

„Felvirrad a hajnal, nézd, milyen szép reggel,
Köszöntünk ma Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
Hogy Veled ünnepelhessük születésed napját.“

Fájó szívvel emlékeztünk 
március 18-án, halálának 

4. évfordulóján

Lacza Jánosra 
Komáromban.

Akik ismerték és szerették, 
szenteljenek egy néma 
pillanatot emlékének.

Emlékét őrző felesége és testvérei.

Megemlékezés

„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

március 23-án, halálának 
4. évfordulóján 

Lebó Gáborra Ógyallán.
A gyászoló család.

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk. 
Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.“

Fájó szívvel emlékezünk március 21-én, 
halálának 5. évfordulóján 

Nagy Miklósra (Nagykeszi).
Emlékét örökké őrzi felesége, lányai, vejei és unokái.

Megemlékezés
„Amikor nyári zápor hull alá,
Látom két szemét, amint mosolyog rám.
Amikor halkan sírdogál a szél,
Mindig azt gondolom, hogy Ő beszél.
Gyermekeit sírja vissza tán,
Vagy fáj neki a sötétség és a magány?
Más világ most ahol él, más a szó és más a fény.
Tavasz, nyár, ősz és tél, nélküle fúj a szél.
Mint amikor gyermekek sírnak, ha éjjel rossz álmot látnak,
Belül úgy izzik a bánat, az emlékek csendben fájnak.
Égi könnycsepp, mondd meg néki,
Hogy szeretjük, és amíg élünk, nem feledjük.“

Szeretettel emlékezünk 
március 25-én, 

halálának 8. évfordulóján 

Židek Gáborra 
Bátorkeszin.

Mindenki, aki szerette.

„Az életben minden lehetséges,
Ha követjük álmainkat.”
Nagyon boldog 15. születésnapot 

kívánunk drága 
szeretetreméltó unokánknak, 

Szabó Eszternek.
Nagyi és papa.

Március 20-án ünnepli 80. születésnapját 

Kováč Jozefína 
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmából szívből köszönti őt három
lánya: Mari, Irci, Zsuzsa, két veje, öt unokája és déd-
unokái Michelle és Oliver.

Kovács Krisztián 
Csallóközaranyoson.
Szívből köszöntik: anyu,

apu, papa, mama, 
Attila, Manyi, Viktória,

Attika, Miki, mami 
és papesz.

Március 18-án ünnepelte 
9. születésnapját 

„A Te ünneped a miénk is, Veled örülünk ezen a napon,
Tudnod kell, hogy fontos vagy nekünk nagyon.
Tőlünk most ezeket az őszinte mondatokat kapod,
Kívánunk Neked Boldog Születésnapot!...“

Megemlékezés
„Lelkünkből szól ez a dal.
örökre velünk maradsz,
Őrizzük mosolyodat.“

Fájó szívvel emlékezünk 
március 23-án, halálának első 

évfordulóján szeretett osztálytársunkra,

Szalai Papp Arira.
Emlékét örökké őrző 

gimnáziumi osztálytársai és osztályfőnőke.

Ápolónőket szállítok Auszt-
riába. Tel.: 0905 501 920.

Autobazár Westcar s.r.o
Autókölcsönző – Pozsonyi
út 123, Bogya. www.auto-
bazarwestcar.sk. Tel.: 0918
755 342, 031/779 62 26.

Munkát keres? Jelent-
kezzen akkreditált ápolói
tanfolyamunkra. helyszí-
nek: Komárom, duna-
szerdahely, Ógyalla. Ér-
deklődni lehet: Baranyai
Emesénél, 0910 149 954.

• Eladó Ógyallán új 1-szo-
bás lakás 16.400 €-tól, és új
2-szobás 19.000 €-tól. Le-
hetséges engedmény 5-
10%. Tel.: 0905 663 408.
• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka la-
kótelepi 3-szobás lakáso -
mat, 2-szobásra az I. és II.
lakótelepen. Tel.: 0902 896
079.
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. 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 le-
gyen. Tel.: 0905 655 829.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig. Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.

• Bábolnai takarmányok for-
galmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére is. Csicsó. Tel.: 0907
490 224.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség. Napi kifizetés. Tel.:
0907 311 124.
• Profi kölcsön profiknak, vál-
lalkozóknak, munkavállalók-
nak, nyugdíjasoknak, KN-já-
rás. Tel.: 0905 800 420.
• 13-éves fiú mellé keresünk
angoltanárt, 1-2 óra hetente,
9 €/óra. Tel.: 0917 237 454.
• Csontkovács  - chiropraktik.
Tel.: 035/7732 330, 0907
628 055.
• Eladó 4-szobás családi ház
Marcelházán, ár: 14.500 €.
Tel.: 0911 204 962.
• Csallóközaranyoson a Du-
nánál kiadó kert. Tel.:
035/7781 017 az esti órák-
ban.
• Ápolást vállalok, Komárom
és környéke. Tel.: 0908 787
459.
• Akció! Teljesen korlátlan
dSL internet  havi 12,50 €
az első 9 hónapért. Aplico
Service, damjanich utca
3515, 1. emelet , Komárom.
Tel.: 0905 388 820.

• A Metagold kenőanyagok
hálózati kereskedelmével
foglalkozó cég munkatársa-
kat keres egész Szlovákia
területén. Az anyacég, a Me-
tabond Kft. 20-éves tapasz-
talattal rendelkezik, mely
alatt több ezres hálózat épült
ki Magyarországon és Ro-
mániában. Szlovákiában a
hálózatépítés 2011 novem-
berében indult. Kezdetben
nem szükséges vállalkozó-
nak lenni, a tevékenység vé-
gezhető mellékállásban is.
Szerdánként cégünkben
(Kostolné nám 15. Kolárovo)
tájékoztató jellegű bemuta-
tókat tartunk este 18.30-tól.
Info: 0948 221 339.
• Predám plyšovú sedaciu
súpravu. Tel.: 0907 373 611.
• Predám nafukovací rybár-
sky čln vhodný na zavážanie
(zmena zdravotného stavu).
Tel.: 0944 595 476.
• Irodai asszisztenst kere-
sünk komárnói üzle-
tünkbe, perfekt szlovák-
magyar nyelvtudással,
gépíró és számítógépes is-
meretekkel, önállóan dol-
gozni tudó, precíz, meg-
bízható hölgy személyé-
ben 25-40 éves korig. Je-
lentkezés e-mail-ben fény-
képes magyar-szlovák
nyelvű önéletrajzzal: pa-
lyazatkn@freemail.hu.
• Eladó 2-szobás családi ház
Paton megegyezéssel. Tel.:
0907 753 637.
• Eladó heremag. Tel.: 0907
578 200.
• Csempézést, kőműves-
munkát, bontást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Bérelnék kertet Komárom-
ban. Tel.: 0944 367 318.

• Path Község egyenes el-
adással értesítené a fürdő te-
rületén 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 szívesked-
jenek kézbesíteni a követ-
kező címre: Obecný úrad, Li-
pová č. 233, 946 39 Patince.
A borítékra írják rá: „Ajánlat“.
• Obec Patince predáva 
priamym predajom rekre-
ačnú chatu s. č. 331 na LV č.
379 s pozemkom o výmere
760 m2 za najvyššiu ponúk-
nutú cenu. Dolná hranica
kúpnej ceny je: 49.790,- €.
Ponuky žiadame doporučiť
do 5. 4. 2012 na nasledovnú
adresu: Obecný úrad Pa-
tince, 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 ál-
lapotban, 4.900 €. Tel.: 0905
899 102.
• Komáromban eladó 3-szo-
bás földszinti lakás a Szeke-
res csárdával szemben. Tel.:
0905 813 962.
• Eladó Ford Transit 2,5 D,
gy.év: 1994, 9-személyes, jó
állapotban. Tel.: 0905 899 102.

• Ezüstfenyők eladók, 1 m –
10 €. Tel.: 035/7732 242.
• Eladók 7 hetes Dominant
tojójércék. Ár: 3,15 €/db, 5-
féle színben (barna, kender,
fekete, kék, sasex). Tel.:
0903 130 168, 0908 840 931.
• Eladó kukorica. Tel.: 0908
778 968.
• Idősek gondozását válla-
lom Komáromban, megbíz-
ható középkorú hölgy va-
gyok, hívjanak bátran. Tel.:
0915 125 581.
• Eladó holland Desire vető-
burgonya 0,50 €/kg, amíg a
készlet tart – Komáromi já-
rás. Tel.: 0902 815 615.
• Kötetlen munkalehetőség.
Tel.: 0910 944 678.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
•  21-áras terület, építke-
zésre alkalmas: víz, villany,
gáz, Komáromtól 12 km. Tel.:
0907 405 982.
•  Keszegfalván eladó rész-
ben felújított 2-szobás csa-
ládi ház, ár: 28.500. Tel.:
0948 306 303.
•  Eladó 3-szobás teljesen
felújított lakás Gúta központ-
jában, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0908 072 558.
•  Eladó vagy bérbe adó in-
gyen megművelésért szőlő

Bátorkeszin, 9,5 á. Tel. 0903
305 555.
•  Komáromi családba kere-
sünk kisgyermek mellé ovó-
női végzettségel rendelkező
személyt. Tel.: 0915 178 436.
•  Általános jellegű angol-
magyar fordítást vállalok.
Tel.: 0908 355 348, e-mail:
marti23@postafiok.hu
•  Megrendelhetők bábolnai
brojlercsirkék és tojójércék.
Tel.: 0915 954 912.
•  Predám 2-izbový byt s LV
v KN. Tel.: 0918 352 708.
•  3-szobás lakás kiadó a Víz
utcán. Tel.: 0915 220 568.
•  Kiskutyák jelképes össze-
gért. Tel.: 0907 056 575.
•  Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Eladó családi ház Nemes -
ócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 607 119.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
•  Szoba kiadó 1-személy ré-
szére Komáromban a belvá-
rosban. Tel.: 0904 228 891.
• Gyermekgondozást válla-
lok. Nagy tapasztalat, cser-
készet. Tel.: 0905 284 617.
• Sírkövek készítése és fel-
újítása. Tel.: 0905 899 102.
• Masszázs egészsége ér-

dekében Ekelen. Tel.: 0907
778 001.
•  Ha munkát szeretnél, hívj
és segítek. Tel.: 0907 472
095.
•  Predám motorku Keeway
Superlight 125, rv.: 2007,
cena 800 €. Tel.: 0907 778
001.
•  Festés és glettelés, kisebb
kőművesmunkát vállalok,
KN. Tel.: 0944 080 121.

• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegye-
zünk. Tel.: 0907 534 233.
• Favágást, tűzifa összevá-
gást vállalok. Tel.: 0905 241
254.
•  Eladó 100 m2-es építke-
zési telek az állomásnál.
Tel.: 0905 230 373.
•  Eladó kiskerekű utánfutó.
Tel.: 0915 345 765.
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Ostatné udalosti
Dňa 7. marca 2012 v čase okolo 22.40 hod. v Komárne, na
ul. Petőfiho pred vchodom obytného domu sa Csaba Z.
pokúsil vytrhnúť okoloidúcej poškodenej jej tašku, ktorú
vtedy  držala vo svojich rukách. V taške sa nachádzala fi-
nančná hotovosť vo výške 100 €, osobné doklady,  veci
osobnej potreby a kľúče od bytu. Vytrhnúť tašku sa pá-
chateľovi  najskôr nepodarilo, podarilo sa mu to až po ďal-
ších dvoch trhnutiach taškou, po čom poškodená tašku už
v rukách neudržala a pustila ju. Páchateľ následne z
miesta činu s taškou aj s jej obsahom utiekol. Za uvedené
konanie mu bolo vznesené obvinenie za zločin lúpeže.

•  •  •
Dňa 9. marca. 2012 v čase okolo 08.50 hod. v obci Moča,
pri čistení plotu v areáli futbalového  ihriska, bola občanom
nájdená  povojnová munícia a to 1 ks delostrelecký  gra-
nát 82 mm ruskej výroby z II. svetovej vojny. Uvedenú mu-
níciu na mieste prevzal pyrotechnik. 

•  •  •
Dňa 10. marca 2012 okolo 15.40 hod. v obci Tôň, vodič Jo-
zef P. viedol osobné motorové vozidlo zn. Fiat,  pričom bol
zastavený a  kontrolovaný hliadkou polície. Následne u neho
bola vykonaná dychová skúška s výsledkom 0,91 mg/l alko-
holu v dychu. Za uvedené konanie mu bolo vznesené  obvi-
nenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

•  •  •
Dňa 11. marca 2012 v čase okolo 03.35 hod. v Komárne,
vodič Siniša B. viedol osobné motorové vozidlo zn. Audi,
pričom  bol zastavený  a  kontrolovaný  hliadkou polície.
Počas kontroly bol  podrobený dychovej  skúške s vý-
sledkom  0,67 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené kona-
nie mu bolo vznesené  obvinenie pre prečin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.

V pondelok 19. 3. pred-
pokladám v našom regióne
celkom jarné počasie, polo-
jasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od + 4 do + 6  ̊C, denná te-
plota od + 15 do + 17  ̊C. Slabý Z  vie-
tor do 2 - 4 m/s.     

V utorok 20. 3. predpokladám v
našom regióne viac oblačnosti,
polooblačno až oblačno ale bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do
+ 7  ̊C, denná teplota od + 15 do
+ 17  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4
m/s.     

V stredu 21. 3. predpokladám v našom
regióne ešte viac oblakov, veľkú oblačnosť
ale bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8
̊C, cez deň od + 15 do + 17  ̊C. Slabý pre-
menlivý  vietor do 2 - 4 m/s.      

Vo štvrtok 22. 3. predpokladám v našom
regióne príjemne na marec, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od + 5 do + 7  ̊C, cez
deň od + 14 do + 16  ̊C. Slabý SZ vietor do
2 - 4 m/s. 

V piatok 23.3. predpokladám v našom

regióne cez deň slabé ochla-
denie, oblačno a bez

zrážok. Nočná teplota od
+ 4  do + 6  ̊C, denná  te-

plota od + 11 do + 13  ̊C. Slabý SV
vietor do 2 - 4 m/s. 

V sobotu 24. 3. predpokladám v
našom regióne ešte o niečo
chladnejšie, polojasno a bez zrá-
žok. Nočná teplota od + 2  do + 4
̊C, denná teplota len od + 8  do
+ 10  ̊C.  Slabý, neskôr mierny
JV vietor do 3 - 6 m/s.  

V nedeľu 25. 3. predpokladám v
našom regióne zrána chladno, cez deň po-
lojasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 1
do + 1  ̊C, cez deň od + 11 do + 13  ̊C.  Slabý
premenlivý vietor J smerov  do 2 - 4 m/s. 

Záhradkárom doporučujem počas celého
týždňa zavlažovať.

V budúcom týždni očakávam spočiatku
chladnejšie, neskôr teploty  cez deň stúpnu,
príjemne, len málo vlahy.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

dr. Meteo

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

Predpoveď počasia 19. 03 - 25. 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

Nad Slovenskými lodenicami v Ko-
márne tikajú hodinky. O ich existen-

cii sa rozhodne v priebehu niekoľkých
týždňov. Podkladové materiály má vláda.

Situácia komárňanských lodeníc sa vy-
hrocuje. „Projekty, ktoré sme vedeli realizo-
vať, sa zhruba za šesť týždňov končia. Ne-
darí sa nám získať nové zákazky,“ povedal
Peter Bulla, generálny riaditeľ Slovenských
lodeníc v Komárne. Tlačovej konferencie,
ktorá sa uskutočnila v areáli lodeníc 28. feb-
ruára, sa zúčastnili odborári, zástupcovia OZ
Kovo aj vybraní poslanci SR.

Podľa predsedu odborového zväzu KOVO
Emila Machynu prvé rozhodnutia o pretrvaní
alebo zániku lodeníc padnú v priebehu
marca. „Najdlhší horizont je koniec apríla. Ak
sa dovtedy nenájdu riešenia, hromadné pre-
púšťanie sa môže stať skutočnosťou, čo my
určite nechceme. Myslím si, že na určitý čas
treba prekonať toto obdobie nejakou menšou
objednávkou tak, aby sa zabezpečilo aspoň
ekonomické minimum, fixné náklady,“ do-
dáva Emil Machyna. Podľa jeho slov lode-
nice môžu časom prijať ďalšie objednávky,
ktoré by zabezpečili základnú a rozšírenú
reprodukciu. Firma by tak smerovala k sta-

bilite. Hromadné prepúšťanie vraj najviac
ublíži starším zamestnancom.

„Je tu veľa ľudí vyššieho veku. Umiestne-
nie ľudí nad 50 rokov na trhu práce je zloži-
tejšie. Mladí majú predsa len väčšiu per spek-
tívu,“ vysvetľuje Emil Machyna. Prisľúbil, že
za lodenice budú lobovať u kompetentných
ministrov. Podkladové materiály lodenice
prezentovali viacerým členom vlády. „To už je
vecou troch ministerstiev, aby si sadli a pre-
rokovali situáciu čím skôr, pretože práve čas
je limitujúci,“ hovorí E. Machyna.

Slovenské lodenice v Komárne vyrábajú
malé morské nákladné lode, ktoré v Európe
podľa generálneho riaditeľa lodeníc Petra
Bullu nemajú konkurenciu. „Všetci skracho-
vali. Otázkou je skôr, kedy sa v rámci Európy
začnú opäť poskytovať dlhodobé úvery. Loď,
ktorá stojí zhruba 6 miliónov eur sa nenaku-
puje z vlastných peňazí. Celé je to o tom, ako
preklenúť toto obdobie, pretože trhový po-
tenciál v Európe na túto oblasť stopercentne
je. Naša kvalita je nespochybniteľná. Roku-
jeme s viacerými členmi vlády a čakáme via-
ceré návrhy o možnosti pomôcť. Predpokla-
dáme, že Eximbanka môže byť jednou z
nich, ale nie jedinou,“ uzavrel Peter Bulla.

Zdroj: sme.sk

Lodenice majú čas len do apríla

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCNO!

zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Voliči vo volebnom odvode Komárno poslali do parlamentu len tri politické strany. Ako vy-
plýva z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, strana SMK získala 41,77 % plat-

ných hlasov. Na druhom mieste skončila strana Most-Híd s 31,16 %. Nasledovala strana
Smer-SD s 12,25 %. Ostatné strany by sa podľa výsledkov v tomto volebnom obvode do par-
lamentu nedostali. V obvode Komárno registrovali 86 845 oprávnených voličov, na parla-
mentných voľbách sa zúčastnilo 52,40 % voličov, ktorí odovzdali 44 748 platných hlasov.

Ospolupráci pri otvo-
rení nového študij-

ného programu environ-
mentalistika a environ-
mentálny manažment Pe-
dagogickej fakulty Univer-
zity Jánosa Selyeho (UJS)
v Komárne podpísali mi-
nister životného prostre-
dia József Nagy (Most-
híd) a rektor UJS János
Tóth.

Minister v prejave označil
environmentálny odbor za
veľmi dôležitý do budúcnosti,
ktorý sa nezaoberá iba
ochranou prírody alebo bež-
nou ochranou životného pro-
stredia, ale aj obnoviteľnými
energiami, hospodárením s
prírodnými zdrojmi v prie-
mysle a aj trvalo udržateľ-
ným rozvojom.

„Je to veda, ktorá zahŕňa
široké spektrum činností aj
uplatnenia a pociťujeme
veľkú potrebu a nedostatok
takýchto odborníkov všeo-
becne na Slovensku a nieto
ešte odborníkov, ktorí by
ovládali aj menšinový jazyk,
v tomto prípade maďarský,"
povedal Nagy.

Podľa jeho slov neposta-
čuje, aby na Slovensku boli

odborníci, ktorí možno skon-
čili v Maďarsku na univerzi-
tách, aj keď ochrana život-
ného prostredia je globálnou
témou. „Predsa len naša le-
gislatíva, naše predpisy a
naše podmienky musia kon-
čiaci študenti ovládať. A nie-
len ovládať po slovensky, ale
ovládať dokonca aj po an-
glicky, lebo je to taká medzi-
národná téma, ktorá sa už
nedá nijako odizolovane ani
študovať, ani aplikovať," zdô-
raznil minister.

Podľa slov rektora UJS sa
univerzita už viac rokov
snaží získať aj študijný pro-
gram z odboru environmen-
talistika. Študijný program

environmentálny manaž-
ment, ktorý je už vypraco-
vaný, podporilo Ministerstvo
životného prostredia SR.

V súvislosti s prípadnou
zmenou vlády po nadchá-
dzajúcich parlamentných
voľbách Tóth povedal, že
môže nastať situácia, že re-
zort sa dostane do rúk inej
strany, ale dnes podpísané
memorandum o spolupráci
zaviaže budúce vedenie re-
zortu k podpore UJS v tý-
chto snahách.

Minister po podpise me-
moranda besedoval so štu-
dentmi UJS o otázke nut-
nosti chrániť životné prostre-
die. 

MŽP podpísalo memorandum 
o spolupráci so Selyeho univerzitou 

V Komárne si to rozdali
SMK, Most-Híd a Smer

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
Základná umelecká škola v Komárne                                                                                            

„Na koncertnom pódiu“
Koncert z diel: J. S. Bacha, F. Chopina,
C. Saint-Saënsa, B. Smetanu, L. Janáčka,   

M. Moskovského, L. Draskóczyho a  S. Joplina
Účinkujú žiaci ZUŠ v Komárne.  

Dňa 27. 3. 2012 o 10. hodine v hudobnom salóne
knižnice, Ul. Eötvösa 35. 

Pozvánka Literárny klub šáLKKA pri Knižnici
Józsefa Szinnyeiho v Komárne
dňa 27. marca 2012 o 17.00 ho-

dine v priestoroch knižnice na Pa-
latínovej ulici v Komárne

Vás pozýva na vernisáž
výstavy dAGMAR JANIŠOVEJ

„Kde pramení Styx.“ Výstava sa
uskutoční v rámci Týždňa slo-

venských knižníc.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
pozýva svojich čitateľov a priaznivcov 

na BURZU KNÍh od 26. do 30. marca 2012
od 8. do 18. hod. na Ul. Eötvösa 35.

„Hat éve már, hogy először sírtál,
Hat szál gyertya ég a szülinapi tortán.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“
Március 25-én ünnepli 6. születésnapját 

Szabó Gergely 
(Ekel).

Szívből köszönti őt
és sok puszit küld
neki: Karcsi papa,
Kati mama, anya,

apa és 
testvére Vivike.

Március 19-én ünnepli
5. születésnapját 

Vida Szofika 
Marcelházán.
E szép ünnep 

alkalmából köszöntik
őt: mindazok, akik 

szeretik.

„Szülinapod elérkezett, sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Március 19-én ünnepli 
70. születésnapját 

Nagy Imre Nagykeszin.
E szép ünnep alkalmából köszönti őt:
felesége Lýdia, fiai János, Róbert, lánya
Mónika, menyei Zsanett, Szilvia, veje
Viktor. Unokái: Bianka, Nicolas, Mónika, Robika, Ákos,
Peti, és még nagyon sok puszit küld a drága dédipapának
Lajcsika, és az egész rokonság gratulál.



16 DELTASZÓRAKOZÁS

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában
11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Roma
magazin 12.55 Domovina 13.25 Hungaria 13.40 Marslakók 14.25 A
szövetség 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM
17.45 Everwood  18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó este 19.55 Sport-
hírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók, 12. 20.40 Kékfény 21.40 Hack-
tion 22.35 Az Este 23.10 Aranymetszés

5.55 Ma reggel 9.00 Pecatúra 9.25 Lássuk Indonéziát! 9.35 McGyver
10.25 Az aranyrózsa barlangja 12.01 Hírek 12.25 Főtér 13.50 English
4U 14.15 Magyar rock 15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Ro-
binson család 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Anya,
az állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar nép-
mesék 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca pa-
rancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Angyali érintés 23.05 A
szerelem határai Ang. filmdráma

6.00 Élő egyház  6.30 Híradó 6.35 Isten kezében 7.00 Kárpát exp-
ressz 7.30 Híradó 7.35 Korea, Kína és Japán kultúrájának története
8.35 Közbeszéd 9.05 Klubszoba 10.00 Család-barát 11.00 Heti Hír-
mondó 11.30 Térkép 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Köz-
vetítés a Parlament üléséről 16.10 Pázmány Péter 16.30 Korea, Kína
és Japán kultúrájának története. Buddhista templomok 17.20 Kis-
város 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép
19.30 Hagyaték 20.00 Kultikon 20.55 Dunasport 21.05 A férfi a leg-
jobb orvosság 22.40 Sportaréna 23.35 Szép volt fi úk...  „Varga Zoli”.

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.00 EZO.TV 12.35 Mike kapitány hadjárata Am. dok.film 14.20 Ma-
rina, 43. 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00 Jóban-rossz-
ban 21.20 NCIS IX. 22.20 NCIS: Los Angeles III.  23.20 Aktív

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 132. 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál  14.10 Sarokba szo-
rítva 15.10 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20 Teresa. 18.30 Híradó
19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont V., 20. 22.20 Showder Klub 23.35 Pokerstars.net big game

STORY TV
14.10 A szerelem tengere, 76. 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs,
a mesterdetektív 17.10 Lakostály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod
lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.35
Poirot novellák, 23. 22.40 Sherlock Holmes 23.45 Az első bevetés 

12.15 Cyrano de Bergerac 15.10 Csillagkapu 17.25 OSS 117: Képtelen
kémregény 19.15 Tuti terv 21.00 Sztriptíz. 

VIASAT
7.00 A nagy házalakítás 7.55 Gyilkos sorok 8.55 Szex és New York light
9.55 Hajrá csajok – A nagy összecsapás 11.55 A dadus  12.55 Ame-
rikai mesterszakács 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos sorok 18.30 Amerikai
mesterszakács 19.30 Jó barátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Éden Hotel 2 22.20 Kettős ügynök, 3. 23.15 CSI: A helyszínelők

7.50 Taxi 8.15 Párharc. Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Maig-
ret felügyelő 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.30 Munkapiac 13.40 Konyhatitkaim 14.25 Vad angyal 15.10 Anna
két arca 16.00 Hírek, sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos sze-
relem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Öt nap együtt 21.40 Riporterek
22.05 Éjszakai hírek 22.30 Manara felügyelő 23.20 Maigret felügyelő

9.05 Nők klubja 10.25 Szemtől szemben  11.00 Fókusz  11.40 Eltűnt
világok nyomában 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 Autó-
szalon 13.50 Lefújva  14.30 Sportvisszhang 15.10 Jégkorong NHLma-
gazin 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzetiségi magazin  16.30 Fókusz
16.55 Tudomány és technika 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók
18.00 A szépség szimbóluma 18.30 Mese 18.35 Jozef Miloslav Hur-
ban és kora 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.55 Gyógyászat
20.55 Lakótelepi gondok 21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac
22.00 Tesztmagazin 22.10 Anna bekattanva. Sp. film

MARKÍZA
9.20 Rex felügyelő 10.20 Nincs menedék. Am. thriller 12.00 Eltűntnek
nyilvánítva12.50 Hírek 12.55 A farm 15.25 Hírek. 15.30 Két pasi meg
egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 19.59 Sporthírek 20.15 A farm
21.20 Feleségcsere 22.30 Beugró 23.15 Híradó 23.35 Rendőrsztori 2.

JOJ
7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.25 Az új házunk
11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Con expressz 15.00 Éden
Hotel. Stratégiai játék 16.00 Hivatásosok II., 14. 17.00 Híradó 17.30
Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek IX. 45. 21.30 Éden Hotel  22.55 A Geis-
sen család Valóságshow, 12/3. 23.55 Kaliforgia III. 25/3.

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van
11.00 Kékfény  12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschrim 13.25 Hungaria 13.45 Marslakók, 12. 14.15 Hacktion15.10
Angyali érintés VI., 26/22. 16.00 Veszélyes szerelem. 16.40 MM.  17.40
Everwood  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sporthírek 20.10 Mars-
lakók, 13. 20.40 Anyád lehetnék  22.20 Az Este 22.55 Tudorok III. 

5.55 Ma reggel  9.00 Válogatás természetfilmekből 9.25 Szép ma-
gyar tánc 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,  9.55 McGyver 10.45
Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie
McGuire 12.01 Hírek 12.29 Főtér 13.55 English 4U 14.20 Magyar rock
15.15 Família Kft. 15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Robinson
család, 2. 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az ál-
latorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék
19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25
Maradj talpon! 22.20 Angyali érintés 23.05 Anyád lehetnék

6.30 Híradó 6.35 Domovina 7.00 Kárpát expressz 7.30 Híradó 7.35
Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Közbeszéd9.00 Közvetítés a Parlament ülé-
séről 16.10 Zagyva 16.40 1könyv 16.50 Maradunk dok.film 17.20 Kis-
város 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép
19.30 Lélek Boulevard  20.00 Kultikon 20.55 Dunasport 21.05 Mad
Men – Reklámőrültek 22.40 Magyar Jazz Ünnep 2011. Koala Fusion

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40
EZO TV 12.15 Az élet iskolája Am.-kanad. film 14.20 Marina, 44. 15.20
Rex felügyelő 16.20 La Pola, 76. 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem, 15. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00 Jóban-rosszban 21.20
Égszakadás Am. akciófilm 23.15 Aktív (ism.)

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 133. 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál II., 4. 14.10 Sarokba
szorítva 15.10 Döglött akták 16.20 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 Hír-
adó – esti kiadás 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt  21.20 A mentalista 22.20 A Grace Klinika  23.20 Refl ektor 23.40
Vészhelyzet

STORY TV
12.10 McLeod lányai 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.15 Quinn doktornő 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.10
Lakosztály 17.15 Gyilkos sorok18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencse-
kerék 20.30 NCIS I., 19. 21.35 Lost – Eltűntek I., 23.45 Az első beve-
tés 

13.40 Az emberrablás.  15.25 Airport 75. Am. film 17.30 Az elnök zsol-
dosa. Am. film 19.15 Az elnök zsoldosa 2.: Végveszélyben. Am. akció-
film 21.00 Én, a robot 23.05 Éjszakai őrség. Orosz akciófilm

VIASAT
6.35 A kifutó  7.30 A nagy házalakítás  8.25 Gyilkos sorok  9.20 Gyil-
kos számok 10.20 Beverly Hills-i nindzsa 11.55 A dadus 12.55 Ameri-
kasi mesterszakács 13.55 Monk 15.40 CSI: A helyszínelők 16.35
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.35 Gyilkos számok 18.30 Ame-
rikai mesterszakács 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Éden Hotel 2. 22.20 Doktor House  23.15 CSI: A helyszínelők

7.50 Építs házat, ültess fát! 8.20 Párharc  8.50 Családi vetélkedő 9.40
Maigret felügyelő Fr. krimi 11.10 Viharos szerelem12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Munkapiac 13.40 Együtt jártunk 14.25 Vad angyal
15.10 Anna két arca 16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem
17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 20.10 Ki mond igazat? 21.00 Szemtől szemben
21.50 Különleges ügyosztály  22.35 Éjszakai hírek 22.55 Maigret

9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.55 Hírek magyarul 11.10 Fókusz
11.40 A szépség szimbólumai.  12.05 Élő körkép 12.35 Kulturális kör-
kép 12.45 Folklórműsor 13.10 Utak 13.40 Sportvisszhang 14.15 A
Szlovák Televízió története  15.25 Stanislav Štepka 15.55 Orosz nem-
zetiségi magazin 16.30 Fókusz  17.15 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók
18.00 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Mese 18.45 Film a
filmről 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.05 Lányka a fénykép-
ről 21.00 Tajvani barangoló 21.30 Kommentárok 22.10 Az est témája

MARKÍZA
9.25 Rex felügyelő 10.25 Miami buszrablás 12.10 Eltűntnek nyilvánítva
13.00 Hírek 13.05 Sue Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre  14.30 A farm
15.30 Két pasi meg egy kicsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25
Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsakertben 22.20 Cobra 11  23.20
Éjszakai híradó 23.45 A verda horda – Adj el, vagy hullj el!

JOJ
6.40 Híradó 7.15 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.25 Az új
házunk 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híaradó 12.55 Hazudj, ha tudsz!
13.50 CSI.: Las Vegas-i helyszínelők 14.45 Éden Hotel  16.00 Hivatá-
sosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó19.59 Időjárás 20.20 Panelházi történetek
21.30 Éden Hotel 22.30 Hivatásosok

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, sze-
retlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kro-
nika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Hungaria  13.45 Marslakók 14.15
Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sport-
hírek 20.00 Időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker  21.30 On The
Spot: Törzsek 22.25 Az Este 23.00 KorTárs 23.30 Szeptember 11. 1/2

5.55 Ma reggel 9.00 Tudástár 9.25 Hagyományok őrzői 9.30 Rejté-
lyek Tesz-vesz városban 9.55 McGyver  10.45 Felfedező úton a Ro-
binson család 11.10 A Nyereg Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek
12.25 Főtér 13.55 English 4U 14.20 Magyar válogatott 15.15 Famí-
lia Kft. 15.40 McGyver 16.30 Felfedező úton a Robinson család, 3.
17.00 A Nyereg Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos
18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15
Veszélyes szerelem.  20.00 Híradó 20.30 Rocca parancsnok 21.25
Maradj talpon! 22.20 Tudorok23.10 Angyali érintés

7.35 Kultikon8.35 Közbeszéd 9.05 Önök kérték 10.00 Család-barát
11.00 Nyelvőrző  11.30 Térkép  12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár
14.15 Akadálytalanul 14.40 Afrika gyöngyszeme. Namíbia 15.05 Sír-
jaik hol domborulnak15.35 Talpalatnyi zöld  16.10 Magyar elsők
16.25 Ázsia apró hősei. Ism.terj. film 17.20 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Fejezetek a
magyar kereszténység történetéből 20.00 Kultikon 20.50 Hírek
20.55 Dunasport 21.05 Kiálts szabadságért! 23.35 Új régi hang

7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop
10.35 EZO TV 12.10 A titokzatos Schut Ném.–ol. –fr. kalandfilm
14.20 Marina, 45. 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem, 16. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00
Jóban-rosszban  21.20 Doktor House  22.20 Született feleségek

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top
Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták  16.20 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 Híradó
19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Le-
gyen Ön is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.05 XXI. század 23.40 Ref-
lektor 23.55 Ments meg!

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.15 Quinn dok-
tornő.  16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek17.00 Lakosztály 17.15
Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék 20.30 NCIS
21.35 A hidegsebész 22.40 NCIS I., 19. 23.45 Az első bevetés

13.40 Az elnök zsoldosa 2. 15.25 Én, a robot 17.30 Kidobós: Sok flúg
disznót győz 19.15 Osztályalsó.  21.00 Égető bizonyíték.

VIASAT
7.20 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 9.55 Őr-
jítő szerelem 11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55 Monk
15.40 CSI: A helyszínelők 16.35 Esküdt ellenségek  17.35 Gyilkos számok
18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi  21.20 Éden Hotel  22.20 Shameless  23.25 CSI: A helyszínelők 

8.10 Párharc 8.40 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő 11.05 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac 13.35
Szemtől szemben 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00 Hírek,
sporthírek 16.25 Munkapiac 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakács-
párbaj 17.50 Párharc 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Tigrisek földjén 21.45 Film a filmről: Kék
tigris 22.05 Hírek 22.25 Maigret

9.00 Munkapiac 9.05 Nők klubja 10.30 Orosz magazin 10.55 Hírek ma-
gyar nyelven 11.05 Fókusz 11.40 Nemzetközi terrorizmus 1945 után
12.10 Élő körkép 12.50 Kulturális körkép 12.55 Folklórműsor 13.30 Fa-
mília 14.00 Az est témája  15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30
Fókusz 17.00 Nyugdíjasok klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ
utcái 18.30 Mese 18.40 A szlovák nyelv kulisszatitkai 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.00 Szlovákia kezdőknek 21.00 Ügyintézés
21.30 Kommentárok 21.55 Munkapiac 22.15 Bizalmas szférák Szekták

MARKÍZA
8.35 Vacsoracsata 9.25 Rex felügyelő 10.20 A félelem éjszakája. 12.05
Eltűntnek nyilvánítva 12.55 Hírek 13.00 Susan Thomas: FBI 14.00 Egy-
ről 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 20.00 Sporthírek 20.15 Teljesítjük
legtitkosabb álmát 22.15 Trauma 23.10 Híradó 23.35 Feleségcsere

JOJ
6.35 Híradó 7.10 Bírósági akták 9.15 Panelházi történetek 10.25 Az
új házunk 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 CSI: New York-
i helyszínelők 14.00 CSI: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel
16.00 Hivatásosok17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.30
Éden Hotel 22.30 Dr. Csont  23.30 C.S.I. Miami helyszínelők 

HÉTFŐ, március 19 Kedd, március 20 Szerda, március 21

tVműsortVműsor március 19 - március 25

A napokban egy ki-
csit nehezebb lehet

teljes lényeddel a munkafel-
adataidra összpontosítanod,
mivel elvonhatják a figyel-
medet különféle más ténye-
zők. 

Nem árt tisztában
lenned a lehetősé-

geiddel, s ha jobb munka-
ajánlatot kapnál, érdemes
lehet elgondolkodnod rajta,
hogy szeretnél-e váltani.

Kapcsolatod terén
több kényeztetést
igényelhetsz a na-

pokban, s ezt érdemes ked-
vesednek is tudtára adnod,
hiszen nem biztos, hogy ki-
találja gondolataidat.

Remek időszak ez a
szemtelen flörtö-

lésre, hiszen kisugárzásod
mindenkit levesz a lábáról,
egyszerűen nem tudnak el-
lenállni neked.

Kedveseddel soka-
sodhatnak a viták

köztetek, s a legfőbb prob-
léma az lehet, hogy nem szí-
vesen veszekedsz vele, sok-
szor inkább elfojtod magad-
ban a véleményedet.

E l h a nya g o l h a to d
párkapcso la todat

egy nagyon kedvező mun-
kaajánlat miatt, hiszen min-
den percedet lefoglalhatja
a megszervezése, elvég-
zése.

Anyagilag sikeres
heted lesz. Diszkré-

ten és hatásosan segítettél
eddig másokon, és most raj-
tuk a sor, hogy Téged sike-
res üzleti megállapodások-
hoz segítsenek.

Anyagi helyzeted
lassan javul. A kö-
vetkező napokban

már érződik a csillagok po-
zitív hatása, de ettől függet-
lenül még ne bízd el magad.

Az utóbbi időben
többszörösen túlhaj-
tottad magad, így

hát ne legyél meglepődve,
ha reggel arra ébredsz,
hogy nincs kedved bemenni
dolgozni.

Légy kitartó, állha-
tatos, ne hagyd,

hogy a türelmetlenséged fe-
lülkerekedjen eltökéltsége-
den. Gondolkodj távlatok-
ban, ne csak a közeli célok
elérése motiváljon.

M a g á n é l e t e d b e n
most érdemes lesz
nyitott szemmel jár-

nod, hiszen egy mély ér-
zelmi szál szövődhet életed
fonalához.

Egy ismerős, aki ta-
lán valamilyen mó-

don a családodhoz tartozik,
ismét furcsán viselkedik. De
az is lehet, hogy te vagy az,
aki sötét színben látod őt,
mert igazán ki nem állhatod.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT
spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó
Kft., Komárno. Ügyvezető igazgató -
Konateľka spoločnosti: Szénássy
Tímea. Főszerkesztő - Šéfredak-
torka: Szénássy Tímea. Szerkesztő -
Redaktor: Böröczky József. Munka-
társak - Spolupracovníci:  Kovács
Zoltán, Miriák Ferenc, Pint Sándor.
Grafikus - Grafická úprava: Soóky
Gergely. Korrektor - Korektúra:
Barczi László. Titkárság és hirdetés-
felvétel - Sekretariát a príjem in zer-
cie: Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733
566, 0905 213 967. Fax: 035/7733 567
E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, del-
takn@ gmail.com. Web: www.del-
takn.sk. A szerkesztőség címe -
Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22,
945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač:
Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem
küldünk vissza. Nevyžiadané prí-
spevky nevraciame. Ev. číslo: EV
3325/09. Az elhelyezett fizetett poli-
tikai hirdetések nem tükrözik a szer-
kesztőség vagy a kiadó véleményét.
A hirdetések tartalmáért nem válla-
lunk felelősséget. 

Programajánló

Kos

Bika

Ikrek

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Horoszkóp

ÉSZAK-KOMÁROM:
Március 26-tól 30-ig a Szinnyei  József  Könyv-
tár könyvbörzéje. 
Március 29., 17.00 Szinnyei J. Könyvtár Eötvös
utca. Feng Shui bemutató Iveta Ďurišová szak-
értővel.
Március 30., A Szinnyei J. Könyvtár Eötvös ut-
cai főépületének gyermekrészlegén 18.00 órá-
tól 22.00 óráig Töltsünk egy estét a nagy me-
sélővel, H. CH. Andersennel! Érdeklődni lehet:
Jenei Gabriella 0905 979 963.
Március 22., 18.00 Duna Menti Múzeum fő-
épületében A Székely autonómia törekvései és
a Székely Nemzeti Tanács című előadás. Elő-
adó: Izsák Balázs, a SZNT elnöke.
Március 30., 19.00 RÉV, Magyar Kultúra Háza,
Pavol Rankov: Történt szeptember elsején
(vagy máskor), a Csavar (Csallóközi Vándo-
rok) Színház előadása. Az ismert szlovák író
első regénye és az abból készült színpadi
adaptáció látszatra egy szerelmi történet: há-
rom barát harca egy lány szerelméért. Mégis
több ennél, hiszen a történet az 1938 és 1968
közötti évek Csehszlovákiájában játszódik, ami-
kor a magánéletbe beleszól a viharos történe-
lem: a II. világháború, zsidóüldözés, szovjet
megszállás, kitelepítés-lakosságcsere, 1968-
as forradalom. A regény 2009-ben elnyerte az
Európai Irodalmi Díjat. Belépő 6 €.

dÉL-KOMÁROM:
Március 22., 15.00 Városházi beszélgetések -
Borászok a közéletben, Komárom, Városháza,
Szabadság tér 1. 
Március 23., 15.00 Nemzetközi borverseny.
Március 27., 17.00 Múzeumbarát Kör összejö-
vetele. László János régész: Marokkó – képes
úti beszámoló, Komáromi Rendezvényközpont,
Arany János u. 17.
Március 28. Komárom 1938-45 – helytörté-
neti vetélkedő  Észak- és Dél-Komárom közép-
iskoláinak részvételével. Rendező: Endresz
Csoport, Jókai Mór Városi Könyvtár, Klapka
György Múzeum. Helyszín: Polgármesteri Hi-
vatal díszterme.

NAGyMEGyER:
Március 20-án 18.00 Nagy Erika és Póda Er-
zsébet „Más világ“ és „Nők világa“ című köny-
vének bemutatója a Nagymegyeri VMK kister-
mében.

Március 22., 18.00 Kriston intim torna „A nők
egészségvédelme és a gátizmok szerepe a nők
életében“ - ismertető jellegű előadás a VMK
klubhelyiségében. Női intim torna tréning: már-
cius 29-én és április 12, 19-én.
Március 22., 10.00 „A hazáért és a szabadsá-
gért“. Történelmi-műveltségi vetélkedő felsőta-
gozatos diákoknak a Nagymegyeri Városi
Könyvtárban.
Március 24., 18.00 15 éves a Megyer Tánc-
együttes - jubileumi előadás a Nagymegyeri
VMK nagytermében.
Március 25., Fotó-séta. Gyülekező 9.00 órakor
a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ
előtt. A nap során készített fotókból Nagyme-
gyer másik arca címmel tárlat nyílik.  Az érdek-
lődést kérjük jelezni 2012. március 23-ig  a fo-
toklubvelkymeder@gmail.com mail-címen.
Részvételi díj: szimbolikus 2 €.

ÉRSEKúJVÁR:
Március 24-én, 18.00 órától Rockoperák te-
norjai - Vadkerti Imre, Varga Miklós, Vikidál
Gyula a kúltúrházban. Belépődíj: 10 euró.

KIÁLLÍTÁSOK
Március 24-ig Légi harcok, pilótaharcok a II. vi-
lágháborúban - Dél-Komárom, Monostori Erőd
- Tanácsterem, Duna-part 1.
Március 30-ig Jubileumi halászati kiállítás a
városi alapszervezet megalakulásának 90. év-
fordulója alkalmából, valamint Vadásztrófeák
2011. Észak-Komárom, Duna Menti Múzeum
főépülete, Nádor u. 8.
Április 13-ig Rozsnyói céhek - időszaki kiállí-
tás, Észak-Komárom, Zichy palota, Klapka tér 9.
Április 21-ig 125 éves A Komáromi Múzeum.
Észak-Komárom, Duna Menti Múzeum főépü-
lete, Nádor u. 13.
Április 21-ig Szecessziós emlékek régiónkban
Észak-Komárom, Duna Menti Múzeum főépü-
lete, Nádor u. 13.
Április 25-ig 160 éves a magyar honvédség -
Dél-Komárom, Monostori Erőd - Folyosó Galé-
ria, Duna-part 1. a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum tablókiállítása
Március 31-ig Kürt, Faluház: „A világ körülöt-
tünk" - Szabó László fotókiállítása

Rák

Szimbolikus árért:
egy euróért, il-

letve  nyolcvan cen-
tért lehet belépője-
gyet váltani a mú-
zeum és a kazama-
ták látogatására, a
várkerti belépő pe-
dig harminc cent
lesz. Azért szimbo-
likus, mivel a vár
alapvető üzemelte-
tési költségeit sem
fedezné. A vár-
komplexum  karbantartását és működtetését évek óta
a püspökség állja. A várudvar egyébként hamarosan
megváltozik, mert májusban felállítják itt II.János Pál
pápa 3,5 méteres bronzból készült szobrát.

Áprilistól fizetős 
a nyitrai vár megtekintése

A Komáromi Jókai Színház 
plakátpályázata

A Komáromi Jókai Színház plakátpályázatot hirdet
Gogol: A revizor című előadásához. A pályázatra min-
den olyan grafikai programmal készített plakátterv be-
adható, ami sem nyomtatásban, sem pedig elektroni-
kus formában nem jelent meg, sem internetes oldala-
kon, sem a nyomtatott sajtóban, és nem nyert díjat ko-
rábbi pályázaton.

További információ 
a színház honlapján www.jokai.sk

Szólás/szabadság, avagy 
a szlovákiai magyar sajtó
helyzete és feladata

Március 21-én, szerdán 18 órai kezdettel kerül sor a
Komáromi Szalon újabb beszélgetőestjére. Hunčík

Péter pszichiáter és Gazdag József sportújságíró után
ezúttal két főszerkesztő, Molnár Judit és Molnár Norbert
lesz a vendég, az est házigazdája pedig Hadas Miklós
szociológus és Sánta Szilárd irodalomtörténész. 
helyszín: Mokka kávézó, Révkomárom, 

Megye utca 11. A belépés díjtalan.



5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.15 Szájhősök 11.10 Kasz-
szasiker 12.01 Híradó 12.25 Rondó 13.25 Hungaria – Európa rejtett
kincse 13.35 Marslakók 14.10 Négy szellem 15.05 Angyali érintés 15.55
Veszélyes szerelem 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sport, időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok
21.30 FÁBRY 22.50 Az ESTE 23.25 Árvaház. Sp.-mex. filmdráma

5.55 Ma reggel 9.25 Jelképtár 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban,  9.55
McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg Klub
11.35 Lizzie McGuire 12.29 Főtér 13.50 English 4U 14.23 Magyar váloga-
tott 15.15 Família Kft. 15.45 McGyver 16.35 Felfedező úton a Robinson
család 17.00 A Nyereg Klub 17.25 Lizzie McGuire 17.45 Anya, az állatorvos
18.35 Rejtélyek Tesz-vesz városban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Ve-
szélyes szerelem 20.00 Híradó, sporthírek 20.30 Rocca parancsnok 21.25
Maradj talpon! 22.20 Angyali érintés 23.05 Szeptember 11

8.35 Közbeszéd 9.00 Világ-Nézet 10.00 Család-barát 11.00 Pannon
Expressz 11.25 Térkép 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hagyaték 14.40 Ha-
tártalanul magyar 15.10 Lyukasóra 15.40 Hazajáró (ism.) 16.10 Virág
virágossága 16.45 Valóságos kincsesbánya 17.20 Kisváros. Tévésor.
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
Fejezetek a magyar kereszténység történetéből 20.00 Kultikon
20.55 Dunasport 21.05 Fekete gyémántok 22.25 Csajkovszkijmara-
ton a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÜPA közös rendezésében

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00
EZO TV 12.35 Az ezüst oroszlán birodalmában Ném. kalandfilm 14.20
Marina, 46. 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem, 17. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00 Jóban-
rosszban 21.20 Kiscsávó. Am. film

7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély, 135. 10.25
Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 Trükkös halál 14.10 Sarokba szo-
rítva Am. sor., 145. 15.10 Döglött akták 16.20 Marichuy  17.20 Teresa
18.30 Híradó  19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt  21.20 Vezet a ritmus 

STORY TV
13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere 15.15 Quinn dok-
tornő. Am. sor., 14. 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek 17.00 Lak-
osztály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Szerencsekerék
20.30 Miss Marple 22.40 NCIS  23.45 Az első bevetés

13.45 Bombajó bokszoló. Ol. akcióvígjáték 15.45 Égető bizonyíték.
Am. krimivígjáték 17.30 Szellemharcosok. Am. akciófilm 19.15 Fány-
sebességen. Am. sci-fi akciófilm 21.00 A szörny 2.

VIASAT
6.25 A kifutó I 7.20 A nagy házalakítás I8.10 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos
számok  10.05 Columbo legveszélyesebb éjszakája 11.55 A dadus
12.55 Amerikai mesterszakács 13.35 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 22.20 A célszemély 

7.45 Riporterek 8.10 Párharc  8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maigret
felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.05 Nők klubja 13.25 Munkapiac
13.35 Ki mond igazat? 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00
Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Pár-
harc  18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, Időjárás 20.10 Családi ve-
télkedő 21.00 Doktor House  21.45 Vádlottak: Liam története 22.45
Hírek, sport 23.05 Büntető zászlóalj 23.55 Maigret felügyelő

8.55 Nők klubja (ism.) 10.15 Magyar magazin 10.45 Hírek magyar nyel-
ven  10.50 Fókusz 11.30 A világ utcái 11.55 Élő körkép 12.15 Kulturális
körkép 12.20 Folklórműsor 12.55 Ügyintézés 13.20 Rendőrségi ma-
gazin 13.50 Egyházi magazin 14.30 Bizalmas szférák. Szekták 15.30
Horgászmagazin 15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz – jog 16.55 In-
tegrálj! 17.20 Munkapiac 17.30 Körzeti híradók 18.00 Életmentő ál-
latok 18.30 Esti mese 18.40 Gyerekek a gyerekekről 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 20.05 Történelmi panoráma 20.55 A gyertyás
felvonulás 21.30 Kommentárok 22.05 Lámpa alatt

MARK˝ZA
9.25 Rex felügyelő 10.25 A tökéletes férj 12.10 Eltűntnek nyilvánítva
13.00 Hírek 13.05 Sue Thomas: FBI I. 14.00 Egyről a kettőre 14.25 Hírek
14.30 Cobra 11 15.30 Két pasi meg egy kicsi  15.55 Hírek 16.00 NCIS
17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 21.20 Rendelő a rózsa-
kertben  22.20 Cobra 11 23.20 Éjszakai híradó 23.50 A cápa visszavág

JOJ
9.15 Panelházi történetek 10.25 A nagy házalakítás 11.25 Nyere-
ményjáték 12.00 Híradó 13.00 C.S.I.: Miami helyszínelők 14.00 C.S.I.:
Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatásosok 17.00
Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek 21.30 Éden Hotel
22.30 Hivatásosok 23.15 A börtön királyai 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 FÁBRY 11.25 Kor-
Társ 12.01 Híradó, sport 12.25 P'amende 12.55 Esély 13.25 Hunga-
ria – Európa rejtett kincse 13.40 Marslakók, 15. 14.10 Elcserélt lányok
15.00 Angyali érintés VI., 26/25. 15.50 Veszélyes szerelem 16.30 MM
17.40 Everwood I., 23/8. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport,
időjárás 20.10 Marslakók 20.40 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad
a torkán 21.40 Mindenből egy van 22.35 Az ESTE 23.10 Négy szellem

9.25 Néprajzi értékeink 9.30 Rejtélyek Tesz-vesz városban 9.55
McGyver 10.45 Felfedező úton a Robinson család 11.10 A Nyereg
Klub 11.35 Lizzie McGuire 12.01 Hírek 12.29 Főtér 13.55 English 4U
14.20 Magyar bulizene 15.15 Família Kft. 15.45 McGyver 16.30 Fel-
fedező úton a Robinson család 16.55 A Nyereg Klub 17.20 Lizzie
McGuire 17.45 Anya, az állatorvos 18.35 Rejtélyek Tesz-vesz város-
ban 19.00 Magyar népmesék 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó
este 20.30 Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.15 Angyali érin-
tés 23.05 Árvaház. Sp.–mex. filmdráma

7.00 Kárpát expressz 7.35 Kultikon8.35 Közbeszéd 9.00 Hogy volt
10.00 Család-barát 11.00 Csellengők 11.25 Térkép 12.00 Híradó 12.20
Kívánságkosár 14.15 Vannak vidékek 14.40 Szerelmes földrajz 15.15
Munka-Társ 15.45 Heuréka! Megtaláltam!  16.10 A szabadságharc len-
gyel légiója 16.45 Ízőrzők 17.20 Kisváros18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30 Kulisszatitkok 20.00
Kultikon 20.55 Dunasport 21.05 Abigél. Magy. sor., 1. 22.20 Tizenhat
város tizenhat leánya 23.25 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.05 EZO TV 12.40 Nevess és szeress! Am. vígjáték 14.20 Marina,
47. 15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Til-
tott szerelem, 18. 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00 Jóban-rosszban
21.00 Megasztár – döntő 23.30 Grimm

7.50 Reggeli – Csak csajok 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 16.20 Marichuy 17.20 Teresa. 18.30 Hír-
adó  19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20
CSI: Miami helyszínelők  22.20 Gyilkos elmék  23.25 Gyilkos elmék

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
17.00 Lakosztály 17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 Sze-
rencsekerék 20.30 Született feleségek 22.35 Doktor Addison 23.45
Az első bevetés

13.45 Rajzás 2. – Az új faj. Kanad. akciófilm 15.25 Szerelmi bájital.
Am. vígjáték 17.20 Apósok akcióban 19.20 Anyámon a tanárom. Am.
vígjáték 21.00 A szellemhajó 22.40 Gyilkos játék. Ném. horror

VIASAT
7.15 A nagy házalakítás 8.05 Gyilkos sorok  9.00 Gyilkos számok 9.55
Columbo 11.55 A dadus 12.55 Amerikai mesterszakács 13.55 Monk
15.40 CSI: A helyszínelők  16.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
17.35 Gyilkos számok 18.30 Amerikai mesterszakács 19.30 Jóbará-
tok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Minden héten háború

7.45 Stílusmagazin 8.10 Párharc  8.40 Családi vetélkedő 9.30 Maigret
felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35
Munkapiac 13.45 Gasztronómiai kalauz 14.20 Vad angyal, 135. 15.10
Anna két arca 16.00 Hírek, sport 16.25 Munkapiac 16.35 Viharos sze-
relem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Poplegendák
22.05 Hírek, sport 22.25 Dr. Jekyl és Mr. Hyde 23.50 Maigret felügyelő

9.05 Nők klubja 10.30 Romamagazin 10.55 Hírek magyarul 11.05 Fó-
kusz  11.40 Segítőkész állatok 12.05 Élő körkép 12.50 Örökzöld me-
lódiák 13.15 Szülő–gyerek viszony a kamaszkorban 13.30 Integrálj!
14.00 Gyógyászat 15.05 Sport Fesztivál Szlovákia 15.55 Magyar vi-
taműsor 16.30 Fókusz 16.55 Még fogok látni? 17.30 Körzeti híradók
18.00 Hétvége 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Befagyott bolygó 21.00 Família 21.30 Kommentárok 22.00 Szerelem
cseh módra 22.30 A mama százéves Sp. filmdráma

MARK˝ZA
9.30 Rex felügyelő 10.30 Paparazzi 12.05 Eltűntnek nyilvánítva 13.00 Sue
Thomas: FBI 14.00 Egyről a kettőre 14.30 A farm 15.30 Két pasi meg
egy picsi 15.55 Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás, sport 20.15 A farm 21.15
Támadóerő 23.20 Red Bull Crashed Ice 2012 23.30 Street Fighter 

JOJ
6.40 Híradó 7.10 Bírósági akták 9.20 Panelházi történetek 10.25 A
nagy házalakítás 11.25 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont
14.00 C.S.I.: Las Vegas-i helyszínelők 15.00 Éden Hotel 16.00 Hivatá-
sosok  17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.20 Éden Hotel 21.30 A Geissen család
22.30 Horrorra akadva 2. 

7.55 Híradó 8.10 Boxutca. Forma1– magazin 8.40 Forma–1. Malájziai
Nagydíj 10.25 Delta 10.55 Angi jelenti 11.25 Most a Buday! 12.01
Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Alvás és memória Fr.
dok.film 13.20 Családom és egyéb emberfajták, 24/24. 13.50 Kém a
jégen – Hogy filmezzünk jegesmedvét, 2/2. 14.45 Sárkányok hábo-
rúja. Am.–cseh kalandfilm 16.35 A Szövetség. Biblia vetélkedő 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó este 20.10 Ol-
tári nő. Am. film 22.05 Szeretettel Hollywoodból Mozimagazin 22.35
Demjén-koncert 2011 – 2. 23.30 Lora. Magy. film

7.40 A dicsekvő varga Mesejáték 8.30 Rajzfilmsorozatok 10.15 Fel-
fedezőúton a Robinson család, 5. 10.40 A Nyereg Klub, 5. 11.05 Liz-
zie McGuire, 5. 11.30 Kerékpártúra 12.00 Marslakók, 12–16. 14.15
Magyarország története. Vitam et sanguinem 14.40 Vers mindenki-
nek 14.45 Születésnapi piknik Békés Italával a Madách Színházban
15.35 A dunai hajós Tévéfilm, 2/1-2. 17.30 Valami új! 18.25 Mi mi-
csoda II., 25. 18.50 Esti mese 19.10 Melissa és Joey Am. sor., 30/10.
19.30 Szórakoztató műsor 20.00 Híradó 20.30 Forma–1. Malájziai
Nagydíj, időmérő 21.55 Gasztroangyal 22.45 Munkaügyek – IRRea-
lity show, 1-2. 23.40 TeleSport. Bp. Honvéd-Kecskeméti TE OTP Bank
Liga bajnokilabdarúgómérkőzés

7.05 A Nagy fejedelem. Tévéjáték 8.10 Magyarország 2000 - Családi
krónikák 8.45 Duna anzix 9.05 Daktari. Am. sorozat, 89/46. 10.00
Zarándokutakon 10.30 Világ-Nézet. Püspökkenyér 11.30 Munka-Társ
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Lyukasóra 12.40 Mindennapi hősök
13.10 Heuréka! Megtaláltam! 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.05
Önök kérték (ism.) 15.00 Pannon expressz 15.30 Talpalatnyi zöld
16.00 Családi összeesküvés. Am. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Hogy volt!? Kaszás Attilára emlékezünk 19.30 Duna Színhá. Carl
Sternheim: A bugyogó. Közvetítés a Radnóti Színházból felvételről
22.00 Törzsasztal 22.55 Dunasport 23.10 MÜPART. László Attila és
barátai

6.25 TV2-matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem! 10.25 Babavilág
10.55 9 hónap 11.25 Tűsarok 11.55 Bajnokok Ligájamagazin 12.25
Gyilkos számok V. Am. sor., 114. 13.25 TopSpeed 13.55 AutóGuru
14.25 Xena V., 108. 15.25 Bűbájos boszorkák IV., 98. 16.25 Hawaii
Five-0. Am. krimisor., 19. 17.25 Sas-Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív
extra 19.35 Elvált nők klubja Am. vígjáték 21.30 Torta. Ang.–am. krimi
23.30 Merlin: Titkok könyve. Kanad. film

7.00 Kölyökklub 10.05 Hasítsatok bele!  10.30 Asztro-show 11.25
Házon kívül 11.55 Autómánia 12.30 Amerika legkeményebb melói.
13.30 Lost – Eltűntek  14.30 Eltűntnek nyilvánítva  15.30 Hetedik
érzék  16.30 A gyereknepper Am. vígjáték 18.30 Híradó  19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 Csillag születik  2012 21.05 Die Hard 3. 23.40 Lát-
hatatlan Am. krimi

STORY TV
7.15 Pókember.  8.00 Dallas 12.00 Jakupcsek… mert érdekel 12.30
McLeod lányai 14.55 Lakostály 15.30 Tappancs, a mesterdetektív
17.30 Lassie. Kanad.–am. sor., 17. 18.00 Nora Roberts: Északi fény.
Am.-kanad. filmdráma 20.00 Lagzi-randi.  21.45 12 majom.  

14.20 Költözés. Am. vígjáték 16.00 Anyámon a tanárom. Am. vígjá-
ték 17.40 Dr. Dolittle 3. Am. vígjáték 19.25 Harry Potter és az azka-
bani fogoly.  22.00 Largo Winch – Az örökös. 

VIASAT
7.10 Dawson és a haverok  8.05 Halottnak a csók 8.55 Columbo leg-
veszélyesebb éjszakája 10.45 A fény völgye 12.35 Szívek szállodája
13.30 Egy kapcsolat szabályai IV., 48. 14.00 Szex és New York
light14.55 Éden Hotel 2. 17.00 A salemi boszorkányper.  18.55 Első a
szerelem 21.00 Az ördög ügyvédje.  23.55 Minden héten háború. 

7.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.10 Fidlibum meséi 8.40 Sport-
vetélkedő gyerekeknek 9.05 Találd ki, ki hívott meg? 9.35 Családi ve-
télkedő  10.30 Bud Bindi11.00 Poplegendák 13.00 Autószalon 13.55
Emma 15.55 Vakáció a vadonban 17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00
Taxi 18.30 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó, Időjárás 19.50
Sporthírek 20.10 Postaláda. Váratlan találkozások 21.15 A tánc az
élete Belga–fr. filmdráma 22.50 Sporthíradó 23.00  Kettétört élet. 

8.30 Hétvége  8.55 Extr@francais, 11. 9.20 Tempó 9.35 Befagyott
bolygó 10.25 Még fogok látni? 10.50 Hallássérültek tévéklubja 11.15
Ügyintézés a hivatalokban 11.45 Lakótelepi gondok  12.10 Tizenkettő
után öt perccel 13.30 Marián Zednikovič  14.35 Kapura 15.20 Far-
mergazdaságok 15.35 Tesztmagazin 15.45 Michal Dočolomanský
16.15 A három pejló  17.30 Mozdulj! 18.00 Úton 18.30 Mese 18.45
Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Nemzetiségi hírek 20.05 Az ember
útja, 5/3. 20.55 Őrangyalok 21.30  A dolgok állasa. Ném. film

MARK˝ZA
7.15 A harmadik királyfi Cseh mese 9.00 Jóbarátok  9.30 Szupersztár
11.10 Csehország és Szlovákia hangja  13.35 Vak-randi  15.35 Az 50
első randi  17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25 A társadalom krémje 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A farm 22.00 Trópusi
vihar 

JOJ
8.40 A Geissen család II. 9.40 Egy cipőben  12.30 Éden Hotel – Meg-
lepetés 13.30 Kidobós: Sok fl úg disznót győz Am. vígjáték 15.20
Garfi eld Am. vígjáték 17.00 Hivatásosok, 3. 18.00 Hivatásosok 2012
Tévésorozat, 2. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.20 27 idegen igen Am. filmvígjáték  22.30 Horrorra akadva 2. Am.
akcióvígjáték

Csütörtök, március 22 Péntek, március 23 Szombat, március 24

7.00 Unitárius magazin 7.25 Református ifjúsági műsor
7.30 Az utódok reménysége 8.00 Római katolikus szent-
mise 9.00 Híradó 9.30 Forma–1. Malájziai Nagydíj 12.25
Hírek 12.30 Szellem a palackból... 13.00 Anno. Mesél a
Filmhíradó 13.30 Azurexpressz  14.45 Út Londonba...
15.15 TeleSport – Sport7 15.50 Győri ETO FC–MVM Paks
OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés 18.00 Rex Rómában
18.50 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek 20.00 Időjárás
20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek 22.25
Biutiful. Mex.–sp. filmdráma

7.50 Sam, a tűzoltó 8.00 Zorro legendája  9.15 Kunkori és
Kandúr varázsló 10.15 Csipkerózsika Mesejáték 11.30 A
tánc legendája 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika
12.50 Unitárius magazin 13.20 Református műsor 13.25
Az utódok reménysége 13.45 Református műsor 13.50
Római katolikus szentmise 14.45 Az Árpádkor templomai
15.05 Magyarország története 15.30 Demjén-koncert
2011 – 2. 16.20 Az aranyrózsa barlangja 17.50 Szeretet-
tel Hollywoodból 18.20 Mi micsoda 19.10 Szerelmem Af-
rika 20.00 Híradó, sport 20.30 Forma–1. Malájziai Nagydíj,
a futam 22.50 Buborékok Tévéjáték

6.50 Tizenhat város tizenhat leánya. Magy. film 8.00 Rossz-
csont kalandjai 8.55 Magyar elsők 9.15 Másfélmillió lépés
10.00 Élő egyház 10.30 Isten kezében 11.00 Önkéntesek
11.30 Beavatás 12.00 Híradó 12.15 Élő népzene 12.45 Aka-
dálytalanul 13.10 Csellengők 13.40 Határtalanul magyar
14.10 Arcélek. Goda Gábor, koreográfus 14.40 Hazajáró
15.10 Magyar elsők 15.25 A miniszterelnök Magyar tévéjá-
ték 16.35 A harapós férj Magyar film (ff.) 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték
20.00 Amadeus. Am. film 23.00 Klubszoba 23.55 Dunasport

6.45 TV2-matiné 10.35 Stahl konyhája 11.05 Kalandjárat
11.35 Borkultusz  12.05 Talpig nő 12.35 Több mint TestŐr
13.05 A kiválasztott  12. 14.05 Monk – Flúgos nyomozó
15.05 Bűbájos boszorkák 16.05 Másodállás  16.35 Elvált
nők klubja Am. vígjáték  18.30 Tények  19.00 Napló 20.05
Állj, vagy jövök!  21.55 Frizbi 22.55 Elit egység 23.55 Nagy
ember, kis szerelem

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.25
Törzsutas 11.55 Havazin 12.25 Tuti gimi 13.20 Gossip Girl
– A pletykafészek 15.10 Tru Calling – Az őrangyal. 16.10 Pi-
edone Egyiptomban. Ol. akcióvígjáték 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11.  20.00 Fantasztikus négyes.  22.05 Heti Hetes
23.25 Portré

STORY TV
7.15 Anne 8.00 Dallas 12.00 Autogram 12.30 McLeod lá-
nyai  13.30 McLeod lányai 14.30 Tappancs, a mesterde-
tektív 14.55 Lakosztály 15.30 Tappancs, a mesterdetektív
17.30 Lassie. 18.00 Lagzi-randi.  20.00 Poirot 22.00 A seb-
helyesarcú. Am. akcióthriller

13.55 Harry Potter és az azkabani fogoly. Am. kalandfilm
16.30 Az ördög jobb és bal keze. Ol. akcióvígjáték 18.45 Az
ördög jobb és bal keze 2 21.00 Huligánok 23.05 Inferno

VIASAT
7.45 Véznák kontra dagik  8.40 EgészségŐr 9.10 A nagy
házalakítás 11.05 Trendközelben 11.35 Első a szerelem
13.30 Szex és New York light 14.35 Éden Hotel 16.45 Csa-
pás a múltból Am. vígjáték 18.55 Négy esküvő 20.00 CSI:
Miami helyszínelők 20.55 Nikita 21.50 Bilko főtörzs  23.45
Az ördög ügyvédje. 

8.40 Góóól 9.40 Égből pottyant 10.10 K2, kiáltás a világ
tetejéről. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képek-
ben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Poirot törté-
netei 14.55 Csapda. Cseh filmdráma  16.40 Postaláda
17.45 Stílusmagazin 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Híradó
19.50 Sporthírek 20.10 A Panamo zúgása 22.55 Sporthí-
rek 23.05 Lefújva. A hétvége mérkőzései

8.00 Élő körkép 8.30 Farmergazdaságok 8.45 Tesztm-
agazin  9.00 Forma–1 12.05 Mozdulj! 12.35 Ünnepi szent-
mise 14.10 Az élet értelme...  14.35 Az ember útjai 5/3.:
Ázsia 15.25 Tájékozódás 15.55 Família 16.25 Őrangyalok
17.00 A Szlovák Televízió története. 2000–2010. 18.00 El-
tűnt világok nyomában 18.30 Esti mese 18.45 A rajzfil-
mek elbűvölő világa 19.00 Híradó 19.40 Kulturális körkép
19.55 A világ a miénk Cseh vígjáték 21.30 Művészet 2011
22.00 Éjszaka az archívumban. Mezőgazdasági év

MARK˝ZA
7.15 Bűbájos boszorkák 8.05 A Fantom 9.55 Hellcats.
11.45 Vámpírnaplók 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00
Testre szabva  13.25 Sóhivatal. 14.05 Mr. Bean 14.30 Egy
jó haver 2. 16.20 Hírek 16.25 Váltságdíj 19.00 Híradó
19.50 Időjárás, Sporthírek 20.15 Csehország és Szlovákia
hangja. 22.10 Halálosabb iramban.

JOJ
7.40 A Simpson család  9.10 Garfield. 10.50 Szellemekkel
suttogó 12.45 Apádra ütök. 15.00 27 idegen igen Am. film
17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó
19.30 Híradó, sport 20.20 Könyörtelenek  22.30 Holnap-
után. 
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Abigél • 21.05 • DUNA TV
Vitay Ginát - egy tábornok lányát - a II.
világháború utolsó esztendejében egy
vidéki leánynevelő intézetben rejtik el.
Ezen a világtól "távol eső" helyen sok
különös dolog történik.

A táncoktató Pierre (Antonio Ban-
deras) New York egyik legkemé-
nyebb iskolájába kerül, ahol ga-
tyába kell ráznia az iskola bajkeve-
rőit. A srácokat persze nem igazán
érdeklik a klasszikus tánclépések.

Vezet a ritmus • 21.20 • RTL KLUB

HIRDETÉS

Obec Zlatná na Ostrove
podľa § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

voľbu na obsadenie funkcie
hlavného kontrolóra Obce Zlatná na Ostrove

(na úväzok 7,5 hod. týždenne)

Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné s ekonomickým zameraním 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- prax po ukončení vzdelania 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:
- ovládanie legislatívy v oblasti verejnej správy 

a samosprávy
- práca s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška na funkciu hlavného kontrolóra

- profesijný životopis
- originál alebo úradne overené doklady o vzdelaní a praxi

- výpis z registra trestov nie starší, ako tri mesiace
- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov

pre potreby výberového konania

Termín doručenia žiadosti:
Žiadosť musí byt doručená do 30. 03. 2012 do 12.00 hod.

Miesto a spôsob podania a doručenia žiadosti:
Adresa: Obec Zlatná na Ostrove, Obecný úrad v Zlatnej

na Ostrove č. 184, 946 12  Zlatná na Ostrove poštou
alebo osobne v uzatvorenej obálke s výrazným označe-

ním „VOĽBA hLAVNÉhO KONTROLÓRA OBCE
ZLATNÁ NA OSTROVE“.

Ing. Eva Varjúová
starostka obce

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 Ko-

márno, 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.

V Zlatnej na Ostrove, 
Dňa: 16. 03. 2012

Antal Nimród filmet készít a Metallicáról  
Háromdimenziós filmet készít Antal Nimród magyar

származású amerikai filmrendező a Metallicának; a hírt a
világhírű amerikai heavy metal zenekar jelentette be csü-
törtökön honlapján. „Nimród rajongója vagyok már első
magyar filmje, a Kontroll óta, amelyet 2004-ben a Cannes-
i filmfesztiválon vetítettek és a mozi mindenkit elbűvölt" -
fogalmazott Lars Ulrich dobos. Mint hozzátette, izgatottan
figyeli Antal hollywoodi karrierjét, amely az elmúlt néhány

évben ívelt felfelé. „Találkozásunk során öt perc elég volt ahhoz, hogy rám ragadjon a lel-
kesedése, a kreatív folyamatokhoz viszonyulása, egyedi gondolkodása, személyisége" - fej-
tette ki Lars Ulrich. „A Metallica mindig is része volt az életemnek és hihetetlen lehetőség,
ha a hőseinkkel dolgozhatunk együtt. Hasznosítani fogjuk azt az erőt és mindent elsöprő
energiát, amely a Metallica koncertjeiből árad, adunk hozzá egy elbeszélő részt - írta Antal
Nimród.  A Metallica-mozit várhatóan idén augusztusban kezdik forgatni és 2013 nyarán ke-
rülhet a filmszínházakba.

Örökbefogadott egy kisfiút 
az Oscar-díjas színésznő 

Örökbefogadott egy kisfiút Charlize Theron. Az Oscar-dí-
jas színésznőnek a Jackson nevet viselő fiúcska az első gye-
reke. A hírt a világhírű színésznő sajtósa közölte a People
társasági magazinnal, de további részleteket nem közölt,
így a gyermek származásáról sem tudni bővebbet. A 36
éves dél-afrikai születésű Theron útjai tavaly váltak külön kol-
legájától, Stuart Townsendtől. Az Oscar-díjas filmcsillag feb-
ruárban az In magazinnak adott interjújában úgy fogalma-
zott, soha nem akar férjhez menni. „Nem hiszek az örök sze-
relemben, amely egyetlen férfihoz köt. De ez csak az én fi-
lozófiám" - mondta.  Charlize Theron A rém című film fő-
szereplőjeként kapott Oscar-díjat 2004-ben. Legutóbb Jason Reitman új filmjében, a
Pszichoszingli (Young Adult) címűben tűnt fel a vásznon: egy frissen elvált, iszákos gyer-
mekkönyv-szerzőt alakít, aki vissza akarja szerezni immár nős ex-barátját.
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SSPPOORRTT  
Kosárlabda

SZERDÁN

Zsolna – MBK Rieker 62:87
(15:24, 18:16, 12:25, 17:22) – 0:2

Piros-fehér orkán söpört végig a
zsolnai sportcsarnokon múlt szer-
dán. Míg az alapszakasz utolsó for-
dulójában a zsolnaiak több mint
egyenrangú ellenfelei voltak a ha-
zaiaknak, addig most inkább csen-
des szemlélői lehettek a komáro-
miak parádés játékának. Igaz, egy-
szer a vezetést is magukhoz tudták
ragadni még a mérkőzés elején
(5:4), de részükről ez volt minden,
amivel meg tudták örvendeztetni
szurkolóikat. A vendégek percről
percre növelték a fordulatszámokat
és előnyüket. Főleg a második fél-
időben domborodott ki a vendégek
nagyobb tudása, az abszolút profi
hozzáállás, az edző utasításainak
következetes betartása. A hazaiak-
nak más „fegyverük” nem lévén, a
játék helyett egyre agresszívabbá
kezdtek válni, ami szintén a vendé-
gek malmára hajtotta a vizet. Egy
pillanatig nem volt kétséges tehát,
melyik a jobb csapat, kinek a szur-
kolói lehetnek joggal hangosabbak,
boldogabbak. A csapatot szép
számban elkísérő komáromiak él-
tek ezzel a jogukkal. 

A komáromi csapat ezzel a győ-
zelmével összesítésben már 2:0
arányban vezetett, és a szombati,
hazai találkozó előtt már az elő-
döntő „előszobájában” érezhette
magát.

Pontszerzők: Chambers 15, Kosa
13 – Jones és Keller 16-16, Krato-
chvíl 14, Bilík és Szabó 10-10, Du-

bovský 8, Bilič 6, Johnson 4, Jurík 3.
További eredmények: Levice –

Prievidza 80:65 (1:1), Sp. N. Ves –
Nitra 78:67 (1:1), Handlová – Svit
65:83 (1:1)

SZOMBATON

MBK Rieker – Zsolna 100:59
(23:14, 24:15, 26:18, 27:12) – 3:0

A zsolnaiak az esélytelen nyugal-
mával kezdték a találkozót, és az
első negyed közepéig tartották is a
lépést vendéglátóikkal. Az állás
14:14 volt, amikor a hazaiak úgy gon-
dolták, elég volt a mókából, és egy
újabb, szokásos nekiveselkedéssel
elindították magukat az elődöntőbe.
Parádés megoldásokkal, hárompon-
tos dobásokkal „kényszerítették”
szurkolóikat extázisba. A félidei ered-
mény (47:29) már magáért beszélt,
bár a java még csak ezután követ-
kezett. A harmadik negyedben még
ugyan a vendégek kissé próbáltak
„nyújtózkodni”, de újra beindult a pi-
ros-fehér gőzhenger, amelyet nem
lehetett megállítani. Az utolsó ne-
gyed pedig maga volt a kosárlabda
tökély. A hazai játékosok már nem az
eredményjelzőt figyelték, bár a száz-
pontos álomhatár sem volt számukra
mellékes, inkább a szurkolók szóra-
koztatása volt a cél. Nem mintha
maga az eredmény és a továbbjutás
nem lett volna eléggé szórakoztató a
komáromi szurkoló szemszögéből,
de ebben a negyedben lényegesen
többet kapott. Ami a kosárlabdában
szép és felpörgeti a hangulatot, azt
most maradéktalanul megkapta az
idény kétségkívül legkiválóbb szur-

kolótábora. Mert ne feledjük, ehhez a
sikerhez rájuk is nagy szükség volt.      

Pontszerzők: Kratochvíl és Bilič
17-17, Keller 16, Dubovský 12, Jurík
és Jones 8-8, Szabó 7,  Johnson és
Bilík 6- 6, Bínovský 3 – Šoška és
Kosa 13-13, Hoferica 12.

További eredmények: Prievidza –
Levice 77:80 (1:2), Nitra – Sp. N. Ves
73:61 (2:1), Svit – Handlová 105:82
(2:1).

Az MBK Rieker klubvezetése
értesíti a szurkolókat, hogy az
elődöntő mérkőzéseire, valamint
a helyosztó mérkőzésekre 1 €-
val megemeli a felnőtt belépője-
gyek árát, tehát 2.50 €-ról 3.50 €-
ra.  A többi belépőjegy ára nem
változik, a bérletek tulajdonosait
sem érinti a változás. A klubve-
zetés köszöni a szurkolók meg-
értését! 

Végleg eldőlt. Az alapszakasz megnyerése után, a döntő felé
vezető út első akadályát is könnyedén vették a komáromi pi-

ros-fehérek. A zsolnaiaknak szinte esélyt sem adva jutottak be
az elődöntőbe, ahol azonban még várniuk kell következő ellen-
felükre, amellyel már a döntőbejutásért fognak megküzdeni.
Az eléggé bonyolult rájátszási rendszer egyelőre annyit enged
a számításokban, hogy amennyiben Léva túljutna Privigyén,
úgy az örök rivális lesz a komáromiak ellenfele. A legjobb négy
között ugyanis mindenképpen Komáromé az egyes szám, mivel
megnyerte az alapszakaszt, tehát a táblázaton az első helyről ke-
rült a legjobb nyolc közé. A négyes számot az a csapat kapja, te-
hát az lesz a komáromiak ellenfele, amely az elődöntőbe jutott
négy csapat közül, az alapszakaszban leggyengébben teljesített.
Eddig nagyon úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen a nagy riválisok
összecsapása, de a privigyeiek még minden bizonnyal nem
mondták ki az utolsó szót. hét végéig minden kiderül, de ami
biztos, hogy az MBK Rieker március 28-án, szerdán, hazai csar-
nokban kezdi meg a döntőbejutásért vívott sorozatot. Ebből
adódik az a tény is, hogy a komáromi piros-fehérek már min-
denképpen éremért fognak játszani, és annak színétől függet-
lenül, már elérték minden idők legnagyobb komáromi kosár-
labda sikerét. 

Éremért játszanak a komáromiak 

Ez volt a jellemző az egész sorozatra. A zsolnaiak (kékben) csak nézték a
komáromiak parádés megoldásait (MBK Rieker – Zsolna 100:59)

Fotó: uniphoto, Molnár Mónika 
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Labdarúgás IV. LIGA

1. Neded 17 12 2 3 32:17 38
2. Okoličná 17 12 1 4 41:18 37
3. Šurany 17 9 3 5 36:18 30
4. Veľký Meder 17 9 2 6 26:19 29
5. Sládkovičovo 17 7 5 5 35:26 26
6. ViOn „B“ 17 8 2 7 36:28 26
7. Dvory n/Ž. 17 8 2 7 27:32 26
8. Nový Život 17 7 4 6 30:22 25
9. Vrakúň 17 8 1 8 28:21 25

10. Kolárovo 17 6 5 6 20:25 23
11. Váhovce 17 7 2 8 36:42 23
12. ČFK Nitra 16 7 1 8 19:28 22
13. Štúrovo 17 6 1 10 25:34 19
14. Veľké Lovce 17 5 3 9 27:41 18
15. Šahy 16 5 0 11 23:39 15
16. Horná Kráľová 17 1 2 14 16:47 5

V. LIGA
1. Želiezovce 17 12 1 4 47:20 37
2. Hont. Vrbica 17 9 4 4 24:13 31
3. Imeľ 17 9 2 6 50:36 29
4. Bešeňov 17 9 2 6 35:23 29
5. Kalná n./Hr. 17 8 4 5 27:18 28
6. Nesvady 17 8 3 6 34:22 27
7. Čaka 17 7 5 5 24:24 26
8. Marcelová 17 7 3 7 35:24 24
9. Tvrdošovce 17 7 3 7 27:24 24

10. Komjatice 17 7 3 7 22:29 24
11. Bánov 17 7 2 8 27:27 23
12. Kozárovce 17 6 3 8 21:31 21
13. Tlmače 17 6 2 9 21:32 20
14. Svätý Peter 17 5 1 11 23:45 16
15. hurbanovo 17 4 3 10 19:36 15
16. Chotín 17 4 1 12 27:59 13

TERüLETI BAJNOKSÁG
1. Cs.-aranyos 15 9 4 2 37:25 31
2. Keszegfalva 15 8 5 2 28:18 29
3. Bátorkeszi 15 9 1 5 28:17 28
4. Šrobárová 15 8 2 5 32:22 26
5. Perbete 15 7 3 5 42:25 24
6. Izsa 16 7 3 6 31:26 24
7. Madar 15 7 3 5 32:27 24
8. Lakszakállas 15 7 2 6 33:41 23
9. Dulovce 14 6 2 6 31:16 20

10. Gúta „B“ 16 5 5 6 38:27 20
11. Búcs 15 6 2 7 38:39 20
12. FK Activ 15 6 2 7 33:36 20
13. Nemesócsa 15 3 3 9 22:42 12
14. Pat 15 3 3 9 20:40 12
15. Vágfüzes /Kava 15 2 0 13 12:56 6

TERüLETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
1. Tany 13 12 1 0 64:8 37
2. Marcelháza „B“ 13 10 1 2 56:23 31
3. Dunamocs 13 10 0 3 59:23 30
4. Őrsújfalu 13 8 1 4 29:17 25
5. Nagysziget 13 6 2 5 22:31 20
6. Nagykeszi 13 6 1 6 33:18 19
7. Bogya/Gellér 13 5 3 5 26:23 18
8. Bogyarét 13 4 2 7 25:32 14
9. Csicsó 12 4 2 6 19:42 14

10. Martos 13 4 1 8 16:36 13
11. Dunaradvány 13 3 3 7 26:34 12
12. Megyercs 13 2 1 10 13:53 7
13. Ifjúságfalva 13 0 2 11 5:53 2

TERüLETI BAJNOKSÁG - IFJÚSÁGIAK
1. hetény 13 8 0 5 41:28 24
2. Lakszakállas 13 7 1 5 31:28 22
3. Nemesócsa 12 7 0 5 45:28 21
4. Perbete 13 7 0 6 43:35 21
5. Őrsújfalu 12 6 1 5 38:24 19
6. Tany 12 6 1 5 28:30 19
7. Keszegfalva 13 5 1 7 47:34 16
8. Dulovce 12 5 0 7 34:45 15
9. Madar 14 4 0 10 30:85 12

RÉGIÓBAjNOKSÁG 
Palárikovo – KFC 2:4 (1:3),

Uzola, Mészáros, Antunovič, Nagy
József

Remek rajtot vettek a komáromiak,
hiszen a találkozó 2. percében, már
0:2 világított az eredményjelzőn.
Előbb Uzola, majd Mészáros talált
be a hazaiak hálójába. A vendéglá-
tóknak ugyan sikerült szépíteniük,
de Antunovič góljának köszönhetően
mégis kétgólos előnnyel vonultak fél-
idei pihenőre a lilák. A második fél-
időben nagyon feljöttek a hazaiak,
és mi tagadás, nagy nyomás alatt
tartották a komáromi kaput. Sőt, 3:2-
re szépítettek is, de ekkor Nagy Jó-
zsef szögletből lőtt gólja végleg ked-
vüket szegte. Ami még jó hír a ko-
máromi szurkolóknak, hogy a csapat
játéka lényegesen feljavult az egy
héttel korábbi, hazai mérkőzés óta.    

IV. LIGA 
Párkány – Ekel 1:2 (0:1), Ódor,

Gőgh 
Izgalmas, jó mérkőzést játszottak

az ekeliek Párkányban. Igaz, végig
látható volt, mely csapat a jobb, a ta-
lálkozó 85. percéig a vendégek
szinte nem engedték helyzetig a ha-
zaiakat. A 85. percben aztán a ha-
zaiaknak sikerült szépíteniük, ez
kissé felrázta őket, támadásba len-
dültek, de ekkor is a vendégek hagy-
tak ki egy ziccert. Mindent össze-
vetve, az ekeliek győzelme minden
szempontból megérdemelt.   

Vága – Gúta 5:0 (1:0)
Nagyon érdekes találkozón sza-

ladtak bele ebbe a csúfos vereségbe
a gútaiak. Az első félidőben végig
ők irányítottak, két remek helyzetet is
sikerült azonban  gyámoltalanul el-
puskázniuk. A második félidő is gú-
tai helyzetekkel kezdődött, és sem-
milyen jele nem látszott annak, hogy
itt ilyen eredmény is születhet. Aztán
a védelem nagy hirtelen összeho-
zott két ordító hibát, amit a hazaiak
annak rendje s módja szerint bün-

tettek… Ezen a lejtőn aztán már nem
tudtak megállni.

Nagymegyer – Udvard 3:1 (3:0),
Rafael, Belucz, Varga 

A vendégek kezdtek jobban, és bi-
zony forró volt a helyzet a hazaiak
kapuja előtt. Mindezek ellenére a ha-
zaiak lőttek gólokat, és nem kis meg-
lepetésre, háromgólos előnnyel ők
mentek félidei pihenőre. A vendégek
a második félidőben is több veszé-
lyes ellentámadást vezettek, de ere-
jükből mindössze egy gólra futotta.
Remek kis ellenfelet győztek le a
nagymegyeriek, az már biztos.

További eredmények: Neded –
H. Kráľová 1:0, ViOn „B“ – ČFK 3:1,
Šahy – Vrakúň 3:2, N. Život – Slád-
kovičovo 1:1, V. Lovce – Šurany 2:0.

V. LIGA – KELETI CSOPORT 
Kozárovce – Naszvad 3:0 (0:0)
A találkozó magas színvonalához

nagyban hozzájárultak a vendégek
is, akik remek játékot produkálva,
több, mint egyenrangú ellenfelei vol-
tak a hazaiaknak. Ami talán döntött,

hogy a naszvadiak nagy megrökö-
nyödésére, a játékvezető 1:0-ás ha-
zai vezetésnél megfosztotta a ven-
dégeket egy jogos büntetőtől, s ez
rányomta bélyegét későbbi játé-
kukra. Ami viszont örömöt szerzett a
naszvadi szurkolóknak, hogy a vere-
ség ellenére, csapatuk valóban szép
játékot produkált.

Zselíz – hetény 16:0 (6:0) 
Ilyen még nem volt ebben az osz-

tályban. Igaz, a hetényiek nem esé-
lyesként utaztak Zselízre, de erre
senki nem számított. Mindössze 25
percig voltak méltó ellenfelei a ha-
zaiaknak. Azok ugyanis ekkor lőtték
be első góljukat, ami teljesen padlóra
küldte a labilis vendégeket. Innen
kezdve, szinte számlálni sem győz-
ték a bekapott gólokat. Ez az ered-
mény természetesen nem csak erről
a találkozóról tanúskodik, mint in-
kább az utóbbi hetekben felhalmo-
zódott hetényi problémákról.  Ennek
ellenére a csapat nem teszi le a fegy-
vert, nincs pánikhangulat, vasárnap
hazai pályán mindenképpen győze-
lemmel szeretné kárpótolni szurko-
lóit.  

Ógyalla – Bánov 1:2 (0:1), Paj-
tinka

Az ógyallaiak lényegesen erősí-
tettek a bajnokság kezdete előtt,
vagy legalábbis úgy nézett ki. Szinte
senki nem kételkedett a hazai győ-
zelemben, aztán mégis… Zdenko
Kršteňanský, a tapasztalt hazai edző
így foglalta össze lapunknak a mér-
kőzést: „A nagyon gyenge színvo-
nalú mérkőzés első félidejében már
5-6 játékosom érett volt a cserére.
Még az sem ébresztette fel őket,
hogy az ellenfél egy gyors ellentá-
madásból megszerezte a vezetést.
Igaz, a második félidőben többet tá-

madtunk, de ezekből a támadások-
ból hiányzott az átütőerő. Játékunk-
ból hiányzott a szikra, de legjobban
az a bizonyos ógyallai szív. Sokat
kell még dolgoznunk, hogy végre
örülhessen is az ógyallai szurkoló”. 

Marcelháza – Zsitvabesenyő 2:1
(1:1), Gere, Bottyán

Az eredmény nem igazán tükrözi a
pályán történteket, hiszen végig a
hazai csapat diktálta az iramot. A
vendégek egy gyors ellentámadást
követően megszerezték a vezetést,
és bár a hazaiaknak sikerült egyen-
líteni, a második félidőben kezdődött
minden elölről. Bottyán győztes gólja
után még Németh puskázott el egy
büntetőt, ami teljesen egyértelművé
tehette volna a hazaiak megérde-
melt győzelmét. 

Ímely – Komjatice 5:0 (3:0), Tö-
rök, Zemanek, Oršolík, Csapó, Kráľ

Az előző fordulóban, a szentpéte-
riek nagyon hízelgően nyilatkoztak
az ímelyiek játékáról. Ahogy a szent-
péteriek mondták, ímelyi vendégeik
„belehaltak a szépségbe“. Nos, a
szép játékot most is hozták az íme-
lyiek, azzal a különbséggel, hogy
végre a helyzeteiket is kihasználták.
Igaz, nem mindet, hiszen akkor sok-
kal nagyobb sérelem érhette volna
komjáti vendégeiket. 

Garamkálna – Szentpéter 7:0
(4:0)

Már a találkozó 1. percében bün-
tetőt rúghattak a hazaiak, ami nem
kis lelki hátrányt jelenthet az ellen-
félnek. Tény azonban, hogy az első
félidőben a szentpéteriek nem jutot-
tak el a hazaiak kapujához. A máso-
dik félidőre ugyan összekapták ma-
gukat, Trnka előtt két helyzet is adó-
dott, de nem élt a lehetőséggel.
Bocska Attila, a szentpéteriek klub-
titkára így látta az eseményeket: „El-
vitathatatlan, hogy gyors egymás-
utánban kaptunk két lesgólt, de mi
erre nem hivatkozunk. Az igazság
az, hogy idegenben teljesen ve-
szélytelenek vagyunk, a 90 perc alatt
kidolgozott 3-4 helyzetecske igen-
csak kevés egy jobb eredmény el-
éréséhez”. 

További eredmények: Tlmače –
H. Vrbica 1:0, Tvrdošovce – Čaka
2:0. 

V. LIGA – DÉLI CSOPORT 
Csallóközkürt – Ekecs/Apáca-

szakállas 1:0 (0:0)
Megérdemelt hazai győzelem szü-

letett ezen a találkozón. Különösen a
második játékrészben játszottak jól a
vendégek, ami ad számukra némi
reményt a további küzdelmek előtt,
hiszen a nagyon gyenge őszi sze-
replés után, már másodízben szá-
molhatunk be lényeges javulásról.   

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
Madar – Lakszakállas 2:1 (1:1),

Gáspár, ifj. Varga P. – Inczédi T.
Gyenge színvonalú mérkőzésen

gyűjtötte be „kötelező” győzelmét a
hazai csapat. Igaz, lehetett volna
másképp is, de a vendégek kapusa
szinte csodákat művelt. 

FK Activ – Gúta „B” 5:0 (3:0),
Csonka és Blaškovič 2-2, Kovács 

Csak halvány árnyéka önmagá-
nak az ősszel kiváló teljesítményeket
nyújtó gútai fakó. A hazaiak fölénye
annyira szembetűnő volt, hogy végig
csak a gólarány mértéke volt kérdé-
ses. Minden formációban magasan
felülmúlták ellenfelüket.  

Izsa – Šrobárová 4:0 (2:0),
Smolka 3, Vörös 

Meglepőnek tűnő eredmény, de
csak azok számára, akik nem látták
a mérkőzést. Sajnos, a vendégek
többet foglalkoztak a játékvezetés-
sel, mint magával a játékkal. Pedig
ők régiónk egyik legjobb csapatát al-
kotják. Ennek ellenére, a hazaiak
ilyen  arányú győzelme is teljesen
megérdemelt. 

Pat – Perbete 2:1 (1:0), Marko-
vics, Vizsgyák – Bálint

A lelkesedés, a csupa szív játék
diadalmaskodott a rutin, és talán a
nagyobb tudás felett. A hazaiak
ugyanis egy egészen kiváló játékot
bemutató csapatot győztek le úgy,
hogy győztes góljukat a találkozó 90.
percében sikerült elérniük. Szeren-
csés, de nem érdemtelen győzelmet
arattak a patiak. 

Bátorkeszi – Búcs 3:1 (2:0), Né-
meth Á. 2, Barton – Kovács

Nagyon jó mérkőzést vívott a két
szomszédcsapat. Ide-oda mozgott
a játék, helyzetek maradtak kihasz-
nálatlanul mindkét oldalon, talán
több a hazain. A játékvezetők két
gólt sem adtak meg a vendégeknek,
ami akár konfliktus alapja is lehetett
volna, de… Szalai Gábor, a hazai
csapat elnöke így látta az esemé-
nyeket: „Meg kell mondjam – és eb-
ben megegyeztünk búcsi kollégám-
mal is –, hogy nagyon régen nem
láttunk ilyen korrekt játékvezetői tel-
jesítményt. Nagyon jó lenne, ha a
játékvezetők példát vennének a
Sklenár – Borka, Chmela hármastól.
Nagy részük volt abban, hogy ilyen
korrekt és színvonalas találkozót lát-
hattak a szurkolók”.  

Nemesócsa – Vágfüzes/Kava
0:1 (0:0), Varga Z.

A Csicsón játszott találkozó első
félidejében sok helyzetet kihagytak a
hazaiak, ami végül megbosszulta
magát. A lelkesen játszó vendégek
csapatszellemüknek köszönhetően
begyűjtötték a három pontot,
amelyre talán nem is számítottak.  

Csallóközaranyos – Keszeg-
falva 3:2 (1:2), Turza 3 (1 – 11 m) –
Szüllő, Budai 

A tavaszi rajt legjobban várt mér-
kőzésén talán senki nem volt csaló-
dott. Még azok a vendégek sem,
akik remek játékkal, még az első fél-
időben megfordították a számukra
kedvezőtlen eredményt, mégis vesz-

tesként voltak kénytelenek elhagyni
a pályát. A második félidőben
ugyanis a hazaiaknak sikerült
ugyanazon fegyvertényt végrehajta-
niuk, ami számukra a megérdemelt
győzelmet jelentette. Nagyszerű
mérkőzés volt, mindkét csapat hoz-
zájárulásával. 

dulovce – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG II. OSZTÁLy
Bogyarét – Nagykeszi 2:0 (1:0),

Horváth, Gubica
dunamocs – Őrsújfalu 3:2 (3:0),

Bábi, Lajos T., Šulák – Döme, Hul-
man

Megyercs – Ifjúságfalva 4:1
(2:0), Nagy I. 2, Nagy Á., öngól - Ba-
gita

dunaradvány – Tany 0:7 (0:7),
Halász G, Koton és Patócs Sz. 2-2,
Halász Zs.

Bogya/Gellér – Martos 3:2 (1:1),
Moód 2, Végh (11 m) – Bazsó,
György

Nagysziget – Marcelháza „B”
1:5 (0:2) Vendég gólok: Záhorec 2,
Viderman, Kovács, Obložinský M.

Csicsó – szabadnapos volt. 

TERÜLETI BAjNOKSÁG 
– IFjÚSÁGIAK 

Őrsújfalu – Tany 1:2 (0:1), Szépe
– Décsi, Parádi

Keszegfalva – Lakszakállas 1:0
(0:0), Rafael

A Perbete – Nemesócsa mérkő-
zést április 7-én játsszák, Madar –
szabadnapos volt. 

Aranyosi győzelem a járási rangadón
Az elmúlt hétvége eléggé hektikus volt régiónk labdarúgása szem-

pontjából. összességében elmondható, hogy a magasabb osztá-
lyokban most több volt a bánat, mint az öröm. Igaz, a komáromi lilák
szurkolóinak kellemes meglepetésben lehetett részük, az ekeleik, az
ímelyiek és marcelháziak sem panaszkodhatnak, viszont a többi ered-
ményt sokan szívesen felejtenék. A legdurvább, talán a hetényiek zse-
lízi kiruccanása volt, hiszen nem szokványos, hogy egy V. ligás mér-
kőzésen 16 gól essen, valamennyi egy csapat hálójába(!?) A szentpé-
teriek „heti-hetese”, vagy a gútaiak „ötöse” is nagyon nehezen ma-
gyarázható meg, bár ezek az eredmények egészen más körülmények
között születtek. A Területi Bajnokságban szinte minden szem a Csal-
lóközaranyos – Keszegfalva rangadóra figyelt, és bizony nem érdem-
telenül. A nagyon jó színvonalú mérkőzésen végül a hazaiaknak sike-
rült győzniük, de a vendégeknek sincs okuk a bánkódásra, hiszen re-
mekül teljesítettek. Lényeges visszaesés mutatkozott viszont  a szilo-
siak és a gútai fakó játékában. Izgalmas lesz ez a tavasz, az már biz-
tos.

A vendégek kapusa többször is remekül avatkozott közbe (Cs.aranyos-Ke-
szegfalva 3:2)

A hazai kapu előtt is alakultak ki parázs helyzetek (Cs.aranyos-Keszegfalva 3:2)
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Kézilabda

Ezzel a címmel jelent meg
egy kiadvány, melynek ke-
resztelője és bemutatója
jövő hétfőn, március 26-án,
16 órai kezdettel lesz a 
Szinnyei József Könyvtár-
ban. A kiadvány felöleli a vá-
ros legsikeresebb sportjának
múltját és jelenét, egyfajta
útikalauzként kísér végig
bennünket a kemény mun-
kával övezett úton, a kezde-
tektől a világsikerekig. 

•  •  •
A klubvezetés kéri, hogy

aki tudja, támogassa adója
2 százalékával a klub, a
polgári társulás tevékeny-
ségét, és ezzel adjon to-
vábbi esélyt a tehetséges
ifjú sportolóknak.

FELNŐTTEK
2012. március 24. (szombat) 15 óra-

kor: KFC – Nová Ves nad Váhom (Régió-
bajnokság), Gúta – Párkány, Ekel – Illés-
háza (IV. liga), Marcelháza „B” – Bo-
gya/Gellér, Ifjúságfalva – Dunamocs (Te-
rületi Bajnokság II. osztály) 2012. március 25. (vasár-
nap) 10.30 órakor: Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi (Területi
Bajnokság) 15 órakor: Naszvad – Tardoskedd, Szent-
péter – Marcelháza, Hetény – Kozárovce (V. liga – Ke-
leti csoport), Ekecs/Apácaszakállas - Jóka (V. liga – Déli
csoport), Madar – Csallóközaranyos, Keszegfalva – Du-
lovce, Búcs – Pat, Perbete – Izsa, Šrobárová – FK Ac-
tiv, Gúta „B” – Lakszakállas, Nemesócsa – szabadnapos
lesz (Területi Bajnokság), Martos – Dunaradvány, Tany
– Megyercs, Őrsújfalu – Bogyarét, Nagykeszi – Csicsó.
Nagysziget – szabadnapos lesz. 

Ligásaink idegenben: Felsőkirályi – Nagymegyer (IV.
liga), Cseke – Ímely (szombaton), Hontfüzesgyarmat –
Ógyalla (V. liga – Keleti csoport)

TERÜLETI BAjNOKSÁG – IFjÚSÁGIAK
2012. március 24. (szombat) 15 órakor: Nemesócsa

– Keszegfalva, Lakszakállas – Őrsújfalu, Tany – Du-
lovce, Hetény – Madar. Perbete – szabadnapos lesz. 

Csodaszép helyezés-
sel tért haza múlt

héten városunk büszke-
sége, Bakulár Emese az
USA-ban megrendezett
Arnold Classic Amateur
2012 versenyről.  67 or-
szág képviseletében 700
versenyző mérettetett
meg.  Emese a Vivacity
Gym versenyzője a Body
fitness kategóriában (170
cm felettiek) 116 indulóból
az előkelő 12. helyet sze-
rezte meg. A bírák pon-
tozták a definiáltságot,
arányokat, izomzatot, női-
ességet, szárazságot,  így
az  5 hetes szénhidrát-
mentes diéta, a napi 2 kő-
kemény kardio-és súlyzó-
sedzés meghozták a kellő
eredményt. 

Emese most feltöltődve
új energiákkal és nagy
adag pozitív visszajelzés-
sel folytatja a megkezdett
utat, legközelebb április
21-én lép színpadra az
Exclusive Fitness Kupa
EB válogatóján, majd ezt
követi májusban a Wei-
der Nemzetközi Fitness
Nagydíj. -snagy-

három helyszínen is szőnyegre léptek
régiónk tehetséges birkózói, amelye-

ken hét éremmel gazdagították klubjaik
gyűjteményét. A kadetteknek és juniorok-
nak országos bajnokságot rendeztek kö-
töttfogásban, míg a madari és komáromi
klubok kiküldték versenyzőiket a hodonín
Város Kupájáért folytatott küzdelmekre is.

Hodonínban 27 klub 197 versenyzője vívott
meg a kupáért, s a régiónkat képviselő bir-
kózók remek teljesítményeket nyújtva, nem
vallottak szégyent a népes mezőnyben.

Eredmények:
27 kg: 4. Tóth Dávid (Madar)
31 kg: 4. Kajtár Sándor (Madar)
34 kg: 2. Lengyel Tamás (Spartacus) 
37 kg: 4. Hulman Nikolas (Spartacus)
40 kg: 3. Kovács Nikolas (Madar)

4. Várady Károly (Spartacus) 
52 kg: 3. Sluka István (Madar)

A somorjai kadett országos bajnokságon 
5 érmet szereztek versenyzőink.
Eredmények:
42 kg: 2. Megály Arnold (Marcelháza)

3. Lakatos Igor (Gúta)
46 kg: 2. Banda Stanislav (Gúta)
58 kg: 3. Beňadik Ronald (Spartacus)
63 kg: 3. Csicsó Zoltán (Madar)
76 kg: 4. Papp Lajos (Madar) 

100 kg: 4. Szabó Bence (Madar)

A Pozsonyban megrendezett junior orszá-
gos kötöttfogású egyéni birkózóbajnokságon
15 klub 55 versenyzője mérte össze erejét,
köztük a komáromi Spartacus tehetségei is. 

Eredmények:
55 kg: 5. Beňadik Ronald 

6. Nagy Mátyás 
74 kg: 4. Bári Patrik 
84 kg: 5. Bajcsi Ferenc 
96 kg: 4. Csóka Krisztián 

(szabadfogásban) 
120 kg: 4. Csóka Krisztián    

Testépítés

Bakulár Emese 
sikere Amerikában

Birkózás

Gazdag hétvége érmekkel 

Komárom a kajak-kenu jegyében 

Kajak – Kanoe Klub Komárno
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Občianske združenie – Polgári Társulás
IČO/SID: 00609153

Banka: VÚB Komárno, Č.ú.: 10437-142/0200
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NŐK I. LIGA
A 14. fordulóban  
Naszvad/Ímely – Modra 32:21 (15:12)
hazai góldobók: Bízik 13, Oláh 6, Haris E.
és Szabó V. 3-3, Gogola és Šulanová 2-2,
Haris Sz., Molnár B. és Mahor 1-1.  
Csallóközaranyos – szabadnapos volt. 

A 15. fordulóban 
Bytča – Csallóközaranyos 32:29 (13:14)
Vendég góldobók: Olajos M. 8, Pažúr és
Kasznár 7-7, Švec-Somogyi és Zakál 3-3,
Tóth.
Naszvad/Ímely – szabadnapos volt. 

A bajnokság 16. fordulóját április 1-jén, vasárnap bonyolítják le. Naszvad/Ímely a bytčai
csapatot fogadja, míg a Kóczán Mór Sportközpontba a nagytapolcsányiak látogatnak.  


