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Folytatás a 2-3. oldalon

Március közepéig a hideg, télies
időjárás folytatódik, miközben

két ízben is komolyabb lehűlésre le-
het számítani, s további hidegrekor-
dok dőlhetnek meg. A tavasz vi-
szont a szokásosnál melegebbnek
ígérkezik.

Adél-komáromi ipari park két vállalata újabb elbocsátásokról adott hír.
A Nokia sajtóközleményt adott ki, melyben közölték, hogy 2300 embert

fognak elbocsátani, valamint a beszállítóként és termelési partnerként
működő Valid Technologies Kft. március közepétől megkezdi helyi üzem-
egységének felszámolását és elbocsát közel 140 főt.

Újabb elbocsátások

Veszélyben 2400
ember megélhetése

Újabb hideg-
rekordokra
számíthatunk

Legalábbis ezt jósolja Milan Lapin kli-
matológus és Peter Jurčovič meteoro-
lógus. A klimatológus szerint február-
ban még két nagy hideghullám éri el tér-
ségünket. Ám nem tartja rendkívülinek
a mostani fagyokat, korábban teljesen
normális volt az ilyen időjárás. Hozzá-
tette azonban, a legutóbbi hasonló tél
1984/85-ben volt, ezért az emberek azt
gondolják, szélsőségesen hideg az idő-
járás. A meteorológus azt jósolja, már-
cius első fele sem lesz igazán meleg.
„Majd a hónap második felében lesz ta-
vasziasabb az időjárás. A szokásosnál
melegebb tavasz várható, ami az át-
laghoz képest meleg arktiszi időből kö-
vetkezik“ - zárta szavait a meteoroló-
gus. szt

Ajárásunkban található Bátorkeszin nemrégi-
ben népszavazással váltották le a község pol-

gármesterét. A képviselő-testület azóta először
ült össze múlt héten csütörtökön, ahol megfo-
galmazták kérvényüket az időközi választásra.

A január 21-i népszavazást követő első gyűlésen a
képviselő-testület hivatalosan is tudomásul vette a
népszavazás eredményét, és az ezzel kapcsolatos, a
törvényekből eredő határozatokat fogadott el.

A Sipos József polgármester leváltását célzó refe-
rendumon a község 2824 választásra jogosult pol-
gárából 1446 vett részt, ami 51,2 százalékos részvé-
teli arányt jelentett, tehát a népszavazás érvényes
volt. A polgármester leváltása mellett 1338 szavazó
voksolt, így az eredmények január 23-i kihirdetésével
Sipos József elvesztette polgármesteri mandátumát.

A törvény szerint helyét ideiglenesen, az időközi
polgármester-választásig, Noszkai Zoltán alpolgár-
mester vette át. A képviselőtestület jóváhagyta a köz-
ség vezetésével megbízott alpolgármester fizetését.
Szintén az önkormányzatokról szóló törvény értel-
mében jóváhagyták a képviselők, hogy benyújtják a
kérvényt az időközi polgármester-választás kiírására,
amelyről a parlament elnöke dönt.

Az ülés következő programpontjában megvitatásra
került a képviselő-testületi ülések ütemterve. Ezzel
azonban befejeződött az első gyűlés, mivel a fő-
könyvelő távollétében és a későn megkapott anyagok
miatt a testület nem nyitotta meg a költségvetés kér-
dését. A képviselők döntése alapján a tárgyalást egy
hét múlva, tehát ezen a héten csütörtökön folytatják,
ahol végre döntés születhet a község idei évi költ-
ségvetéséről. -m-

Bátorkeszi
Időközi polgármesterválasztás kiírását kérték

Egyre több komáromi üzlet, ven-
déglátóhely és vállalkozás csatla-

kozik a Fontos vagy! mozgalomhoz,
melynek célja, hogy a magyarlakta te-
lepüléseken kétnyelvűek legyenek a
feliratok.

„Ha fontos a pénzünk, legyen fontos a
nyelvünk is!“ - hirdetik a civilek. A komá-
romi kezdeményezés honlapján (fontos-
vagy.sk) gyűjti össze azokat a vállalkozá-
sokat és intézményeket, melyek a szlovák
mellett magyar feliratokkal, reklámokkal
is kommunikálnak vevőikkel, ügyfeleikkel.

Folytatás a 3. oldalon

Tovább küzd a kétnyelvű-
ségért a Fontos vagy!
kezdeményezés
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Pre viac práce na Slovensku
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Talkshow Eleny Vacvalovej a jej hostí

KDE:  Dôstojnícky pavilón, 
 Nám. Gen. Klapku 1, Komárno
KEDY: Štvrtok 16. februára 2012 o 17:00

Na podnetnú a zábavnú diskusiu sa tešia:

Ivan Mikloš, O¾ga Feldeková, Jano Snopko
Zaspieva Peter Cmorik
a tešia sa na vás aj ïalší predstavitelia SDKÚ-DS: 
Tibor Tóth, Marián Molnár, Ferdinand Ondrišák
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JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD. ügyvédi irodájának
nyilatkozata Keszegh Béla, Komárom Város Képviselő-
testülete tagjának a Delta hetilapban január 16-án meg-
jelent cikkével kapcsolatban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Polgárok,
Keszegh Béla úr, Komárom Város Képviselő-testüle-

tének tagja a Delta hetilapban olyan cikket jelentett meg,
amely támadja a Komárom Városának jogi képviseletét
ellátó JUDr. Alexandra Kotrecová PhD. vezette ügyvédi
irodát. Ezennel szeretnénk Keszegh képviselő úr né-
hány állítására reagálni, amelyek nem tükrözik a való-
ságot, illetve jelentős mértékben pontatlanok és az ol-
vasóban azt a benyomást keltik, mintha az ügyvédi iroda
tisztességtelenül és törvényszegőn járna el.

Az ügyvédi iroda elutasít mindennemű politikai párttal
való kapcsolatot és elhatárolódik bármelyik és egyben
minden politikai párt tevékenységétől.

Az ügyvédasszony és Komárom Városa között létre-
jött, jogi szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés (Képvi-
seleti szerződés) nyilvánosságra hozatala Komárom Vá-
ros honlapján tudomásunk szerint a város oldalán ke-
letkezett műszaki okok miatt nem valósulhatott meg.
Ezen oknál fogva az ügyben az ügyvédi iroda járt el és
a szerződés, eleget téve a Polgári Törvénykönyv ren-
delkezéseinek időben megjelent a Szlovák Köztársaság
Kereskedelmi Közlönyében.

Nem felel meg a valóságnak Keszegh képviselő úr
azon állítása, hogy a szerződés 2011 márciusában lépett
érvénybe. A szerződés 2011 januárjában lépett érvénybe,
a szerződő felek általi hitelesítés (aláírás) napján.

Alexandra Kotrecová ügyvédnő vagyoni helyzete nem
függ össze a jogi szolgáltatásnyújtással. Alexandra Kot-
recová ügyvédnő nem köztisztviselő és nem köteles tá-
jékoztatást nyújtani személyes és vagyoni helyzetéről.

Nyilatkozatunk végeztével megjegyezni kívánjuk, hogy
a helyi politikusoknak az ügyvédi iroda ellen irányuló tá-
madásait méltatlannak tartjuk, mivel az ügyvédi iroda
nem politikai szereplő és nem vesz részt a szabad poli-
tikai versenyben. Az ügyvédi iroda jogi szolgáltatás-
nyújtással foglalkozik, melyek keretében tanácsadást
nyújt, valamint képviseli Komárom Városát peres és
nem peres eljárásokban egyaránt. Mindezt az ügyvé-
dekről szóló törvény és a jogi szolgáltatásnyújtásról
szóló szerződés (Képviseleti szerződés) rendelkezései
szerint teszi – elsősorban lelkiismeretesen és tisztessé-
gesen védi Komárom Város érdekeit, a város utasításai
szerint jár el, felhasználva ehhez minden rendelkezé-
sére álló jogi eszközt.

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.

Folytatás az 1. oldalról
A Nokia társaság Komá-

romból, Reynosából (Mexikó)
és Saloból (Finnország) a
Nokia ázsiai gyáraiba helyezi
át az okostelefonok gyártá-
sát, ezért a három ország-
ban összesen 4.000 dolgo-
zótól válik meg. Niklas Sa-
vander, a Nokia Markets
ügyvezető alelnöke a közle-
ményben az átszervezést
azzal indokolta, hogy a ké-
szülék-összeszerelés Ázsi-
ába helyezésével a Nokia kö-
zelebb kerül a legtöbb rész-
egység beszállítóhoz, és ez-
zel a társaság képes lesz az
innovációkat gyorsabban be-
vezetni a piacra.

A Nokia komáromi üzemé-
ben jelenleg 4.400-an dol-
goznak, ebből 2300 személyt
fognak elbocsátani. Simai
Anna, a komáromi Nokia
kommunikációs vezetője el-
mondta, a gyár továbbra is a
vállalat ellátási láncának fon-

tos része marad. A sajtóköz-
lemény szerint a leépítések
a tervek szerint 2012 végéig,
fokozatosan mennek végbe.

A Nokia vállalat, valamint
a Valid Technologies vállalat
elbocsátási szándékáról a
komáromi Munka-, Szociális
és Családügyi Hivatal is érte-
sült, ezért megkerestük a hi-
vatal igazgatónőjét, Nagy
Gabriellát, aki a következő-
ket mondta el lapunknak: „A
Nokia gyárában 1400 – 1500
szlovák állampolgár dolgozik.
Sajnos közelebbi adatokkal
az elbocsátások folyamatáról
még nem tudok szolgálni,
azonban annyit tudunk, hogy
február 15-én kezdi meg az
üzemi tanács (szakszerve-
zet) a tárgyalásokat a Nokia
vezetőségével. Pontos ada-
tokat a hónap végére ígér-
nek, annyi biztos, hogy az el-
bocsátások fokozatosan fog-
nak megtörténni a 2012-es év
végéig. A másik vállalat, a

Valid Technologies főként mi-
nőség-ellenőrzési feladatokat
látott el, és a Nokia bedol-
gozó cége volt. A 139 elbo-
csátott közül 89 szlovák ál-
lampolgár. Azonban azt is el
kell mondanom, hogy az el-
bocsátásoknak se vége se
hossza a Komáromi járás-
ban. A komáromi hajógyár-
ból ismét elbocsátottak 14
dolgozót, akiket felvettünk a
nyilvántartásunkba.”

Továbbá a betöltendő ál-
lásajánlatokról érdeklődtünk.
„Sajnos nincsenek nagy lét-
számban üres, betöltetlen ál-
lások bejelentve. Az év végi
adatok alapján 9805 munka-
nélkülit tartottunk nyilván ez
százalékosan 17,53 százalé-
kot jelent. Azonban a januári
hónapban a helyzet draszti-
kusan megromlott, és 466 új
állástalant regisztráltunk.
Február 10-i adatok alapján
tehát a munkanélküliség
aránya régiónkban 17,90 szá-
zalék, ami abszolút számok-
ban 10 271 személyt érint
közvetlenül. Ezen adatok
szerint minden ötödik gazda-
ságilag aktív személy nyil-
vántartott munkanélküli a Ko-
máromi járásban. Miután
nem minden munkanélkülit
tart nyilván a hivatal, a valós
szám ennél is nagyobb lehet”
- mondta el Nagy Gabriella.

Úgy néz ki, a régióban élő
lakosokra rájár a rúd, mivel
egyre nehezebb lesz munkát
találniuk és így egyre több
család megélhetése kerülhet
veszélybe.

-ssy-

Veszélyben 2400
ember megélhetése

- CNC eSztergályoSt
- CNC maróSt

Elvárások:
- tapasztalat egyedi alkatrészek gyártásában,

rajzismeret, megbízhatóság

- géPéSzteChNiKuSt
Elvárások:

- angol nyelvtudás, gépészeti végzettség,
szakmai gyakorlat, AutoCad ismeret

Kínálunk:
- jó munkafeltételeket, versenyképes fizetést.

Munkavégzés helye: Gúta, Ipari park

Prospot SK s.r.o.
angol - szlovák tulajdonú autóipari

beszállító keres állandó munkaviszonyba:

Jelentkezés:
info@prospot.sk vagy telefonon

0918-446-866

www.prospot.sk

Folytatás az 1. oldalról
Amely cég ezt vállalja, egy Fontos vagy!

feliratú matricát is kap, melyet kiragaszt-
hatnak, s a vásárlók, ügyfelek innen meg-
tudhatják, hogy az adott helyen biztosan
odafigyelnek a magyar ajkú látogatókra.

A kezdeményezés tavaly októberben in-
dult be, eddig 67 vállalkozás csatlakozott –
közölte Boldoghy Olivér, a a Fontos vagy!
mozgalom koordinátora. Aki elmondta, né-
hányszor az is megtörtént, hogy maguktól
jelentkeztek üzletek, intézmények, ám az
volt a jellemző, ha személyes megkeresés
nyomán töltötték ki a csatlakozási doku-
mentumot. A terepmunkát főként két hölgy
aktivista végzi, megkeresik a tulajdonost, a
vállalkozások vezetőit, s felajánlják a csat-
lakozás lehetőségét.

Boldoghy Olivér elmondta, továbbra is
gyűjtik a csatlakozókat, s azt tervezik, ta-
vasszal indítanak egy masszívabb kam-

pányt. Készül egy kisfilm, s a komáromi ré-
giós lapokban is fel akarják hívni magukra
a figyelmet. Egy térkép kiadását is szeret-
nék, amelyen minden kétnyelvű, a mozga-
lomhoz csatlakozott vállalkozást feltüntet-
nének, s például a városi turisztikai iroda
segítségével terjesztenének. Mint mondta,
tavasszal már olyan helyeket is felkeres-
nek, ahol nincs magyar felirat, illetve a mul-
ticégeket, bevásárlóközpontokat, hiper-
marketeket akarják végigjárni. Úgy vélte,
sokkal eredményesebbek lehetnek, ha erre
akkor kerül sor, amikor már sok csatlakozó
van a hátuk mögött. „Ez azért már jóval ke-
ményebb dió lesz, de folytatni kívánjuk a
kezdeményezést“ - jelentette ki, hozzátéve,
egyelőre még maradnak Komáromban, s a
távlati célok között szerepel, hogy más dél-
szlovákiai városokban is elindítják kampá-
nyukat.

(b)

Tovább küzd a kétnyelvűségért
a Fontos vagy! kezdeményezés

Válaszolt az ügyvédnő

Bastrnák: Jó volna, ha az eredmények beszélnének
Egy év telt el az önkormányzati választások
óta. Komáromban kemény harc volt a polgár-
mesteri székért. Egy év után megkérdeztük a
korábbi vezetőt, és a városvezetés ígérete sze-
rint nemsokára ők is értékelik az elmúlt egy
évet. Lássuk először az érem egyik oldalát.

• Eltelt egy év az önkormányzati választások
óta. Azóta biztosan elgondolkodott azon, hogy
mi vezetett odáig, hogy két kihívója is meg-
előzte?
- Ez egy 6-7 éves aknamunka volt az ellenfeleim
részéről, hogy megpróbáltak besározni. Azt szaj-
kózták, hogy én csak azon dolgozom, hogy a vá-
rost tönkretegyem, és a sokszor elmondott hazug-
ságot igazságnak hitték. Én nem ezzel foglalkoz-
tam elsősorban, de talán ez hiba volt. Nem té-
nyekre építve, hanem mendemondán keresztül
próbáltak sározni. Erre egy válaszom van, ami
alapján gyorsan mindenki véleményt alkothat.
Több mint egy éve van a hivatalban az új vezetés,
de testületi felszólítás ellenére sem tudtak leírni pa-
pírra semmilyen mulasztást, visszaélést vagy bár-
mit, annak ellenére, hogy minden irathoz hozzá-
férnek.

• Azért elhangzottak konkrét kritikák is.
- A legtöbb esetben nem tényekkel, hanem plety-
kákkal kellett harcolni. Ha pedig elértünk valamit,
azt megpróbálták kicsinyíteni, hogy az semmi,
vagy abban a dologban a hibákat keresni. Elintéz-
tünk 25 millió koronás támogatást a sportcsar-
nokra, akkor az építkezés körüli problémák lettek
felnagyítva, pedig a lényeg az, hogy a komáromi-
aknak van egy új sportcsarnokuk. Az én feladatom
az anyagi háttér biztosítása volt, nem az építkezés
irányítása. Sajnos a mostani vezetés még csak
kölcsönöket vett fel, és fejlesztésekre még nem ho-
zott semmilyen külső forrást. Ráadásul a városban
zajló mostani fejlesztések mind még az előző cik-
lusban indultak. Ez nem egy vád, hanem a számok
bizonyítják.

• Miben látja a különbséget a mostani városve-
zetés és a korábbi közt?
- Igazából a látható tervek és koncepciók hiánya
aggasztó szerintem. A nagy kampányígéretek után
még csak azt sem tudjuk pontosan, hogy ebben az
évben mit szeretnének elérni. Mi megfogalmaztuk
korábban például az új Duna hidat, ami 2014-re lát-
szik beérni és Komárom gazdasági versenyké-

pességén sokat javíthat. Akkor is tudtuk, hogy ezt
valószínűleg egy más városvezetés fogja majd át-
adni, de a városnak előre is kell gondolkodni, és
nem kölcsönöket felhalmozva. Mi szinte futószala-
gon gyártottuk a pályázatokat, hogy külső forrást
hozzunk a városba. Játszóterek, szeméttárolók
épültek, utak lettek felújítva, és épült két helyen kö-
zel 10 kilométer bicikliút. Felújítottuk a sportcsar-
nokot, megnyertük a pénzt a Kossuth térre. A lista
ennél jóval hosszabb, és ezekről kéne beszélni,
mert a polgármesterek cserélődhetnek, de ezek a
fejlesztések a komáromiak életét gazdagítják. A
mostani városvezetés talán még egyet sem adott
le.

• A jelenlegi városvezetés viszont nem így gon-
dolja, sok esetben az önök mulasztásainak ki-
javításáról beszélnek.
- Nos, ez egy másik nagy különbség, hogy sokszor
a mostani vezetés egyszerűen hazudik, amit té-
nyekkel könnyű igazolni. A város vezetése például
azt állította, hogy nem is ismeri Vladimír Čečot
SNS-es államtitkárt, akinek a lányát ügyvédi szol-
gáltatásaiért fizetik, majd később a polgármester
bevallotta a testületen, hogy korábban is járt hozzá
konzultálni. A város nem kevesebb pénzből gaz-
dálkodik, ahogy azt sejtetik, hanem többől, csak
rosszul költik el. Az államtól kapott részadók ösz-
szege tavaly 1,2 millió euróval több volt, mint 2010-
ben. Kérdem én, van olyan Komáromi lakos, aki
ezt látja a városon?

• Viszont a gazdasági helyzet is más.
- Részben igen, bár a válság 2008-ban kezdődött,
azonban vannak fix bevételek. Hogy egészen pon-
tosak legyünk, a város tavaly az államtól 7,1 millió
eurót kapott, míg 2010-ben csak 5,9-et. Ráadásul
mindenkin spórol a vezetés, csak magán nem. Az
is hazugság, hogy a városi hivatal kevesebb pénz-
ből gazdálkodik, mint tavaly. A tavalyi végösszeg-
hez képest az idei költségvetés nagyobb összeget
biztosít a hivatalnak. De van pénz drága, ráadásul
SNS közeli ügyvédi irodára, amely 4-5-ször drá-
gábban dolgozik, mint az általunk fizetett iroda.
Mindenhol megszorítás van, de a polgármester a
fizetését szeretné felvitetni 1100 euróval, ezzel
megkerülve a parlament döntését.

Nézzék meg a lakosok, hogy volt e olyan testü-
leti ülés, ahol a kölcsön ne lett volna valamilyen
módon téma. Kis lépésekben nagyon eladósodik a
város. És ami még a fizetést illeti, elmondanám,

hogy 2002-ben, amikor először választottak meg
polgármesternek, Pásztor István után nagyon leélt
állapotban vettük át a várost. A rossz gazdasági
helyzetre való tekintettel közel másfél évig nem
vettem fel a polgármesteri fizetésemet.

• Talán manapság jobban érdekli az embereket
a munka és a megélhetés.
- Sokan számon kérik az ipari parkot. Nos, hogy
miért nem jött hozzánk a Nokia, azt talán Pásztor
Istvántól kéne megkérdezni, mivel a 90-es években
ment el a legtöbb lehetőség. Később tárgyaltunk
olyanokkal, mint a Foxconn, ami a Nokia beszállí-
tója. Azt jelezték, hogy sokkal versenyképeseb-
bek vagyunk, a város mindent megtesz, azonban
a Nokia kikötése volt, hogy a szomszédba települ-
jenek. És azt is tudatosítanunk kell, hogy a város-
nak sajnos nincs összefüggő nagy területe, ami
ilyen célra alkalmas. Azonban az ipari parkok me-
sevilága amúgy is kezd szertefoszlani. Kiderült,
hogy csak addig vagyunk érdekesek, míg nagy
adókedvezményeket kapnak.

• De sokaknak biztosítottak megélhetést.
- Nálunk kisebb üzemekben születtek eredmé-
nyek. Ilyen a bútorgyár, ami az én közbenjárá-
sommal telepedett le, és ahol 250 munkahellyel in-
dítottak, ha jól tudom, már 800-nál járnak. Kevesen
tudják, de a cipőgyár itt maradásáért is sokat kel-
lett küzdeni. Mi elsősorban a körülmények javítá-
sában gondolkodtunk, aminek következménye le-
het a gazdasági fejlődés. Ilyen az új Híd, vagy a lo-
gisztikai park terve, ami stratégiai jellegű. Az egye-
tem is nagy lehetőségeket rejt munkahelyteremtés
esetén. És ne csak az ottani alkalmazottakra gon-
doljunk, hanem a vonzati lehetőségekre, vagy a
néhány befektető számára fontos helyi tudásra.

• A parlamenti képviselők viszont segíthetné-
nek a városnak a fejlődésben
- Megjegyzem, hogy az előző ciklusban a Smer-
SNS-HZDS kormány idején is sikeresen tudtunk
pályázni, mivel minden lehetőségben kapaszkod-
tunk. Sok olyan község van a régióban, ahol nem
hidas polgármester van, és eredményes az együtt-
működés. Komáromba is elhívtuk Érsek Árpád ál-
lamtitkárt néhány téma kapcsán. Az egyik találko-
zóra a városvezetők felkészületlenül mentek, a
másikra már el sem ment a polgármester. Az ál-
lamtitkár úr annyit jelzett, ha nem adnak be pályá-
zatokat, úgy elég nehéz bármiről tárgyalni.
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Közeleg az időpont, amikor az
alapiskolák kilencedik osz-

tályába járó tanulóknak válaszol-
niuk kell arra a kérdésre: „Merre
tovább?”.

Mit és hogyan tegyünk,
hogy a gyerek elhiggye,
segíteni akarunk, nem
pedig gátolni őt a
pályaválasztá-
sában. A
mai világban
a pályaválasz-
tás a szülő
számára egy
kész idegroham.
Egyáltalán nem lehet rá felkészülni.
Nem igazán tudjuk, hogy mi is érdekli
a mai gyerekeket.

Idén is több tízezer kilencedikes-
nek kell meghoznia a döntést, hogy
mi lesz, ha nagy lesz. A kínálat nagy.
Az oktatási minisztérium úgy döntött,
azokat a szakokat, amely iránt cse-
kély az érdeklődés a tanulók köré-
ben, megszünteti. Ez alapján a 631
tanulmányi szakból 171-et kiiktattak.
Idén már nem lehet nyomdásznak,
kőfaragónak, takácsnak, kohásznak
jelentkezni, de ez nagy valószínű-
séggel nem is jutna senkinek az
eszébe, mert a felsorolt szakokon
évek óta nagy a pangás. A kilencedi-

keseknek azonban így is lesz még
miből választaniuk – összesen 454-
féle képzésre jelentkezhetnek. Négy

új is nyílik. A minisztérium
felmérései alapján stylis-
tokra, vidékfejlesztő vál-

lalkozókra, fogorvosi
asszisztensekre és
modern táncosokra

van szükség.
Országos

viszonylatban
még mindig gimnáziu-

mokba jelentkeznek a
legtöbben, a szakközép-

iskolák közül pedig a vállal-
kozói, kereskedelmi és ide-

genforgalmi jellegűek vezet-
nek. Továbbra is sokan szeret-

nének pincérek, szakácsok lenni, de
az elektrotechnikus, vízvezeték-, va-
lamint gázszerelői szakon sincs hi-
ány. Halódik viszont a gépészet, pang
az építészet és a szabó, asztalos,
hentes szakma is elveszítette régi
vonzerejét. Bolti eladónak pedig ma
szinte senki sem akar tanulni. Pedig a
„kétkezi” szakmákra egyre nagyobb
igény van a munkaerőpiacon. Egy ki-
váló szakember a jól kiválasztott szak-
májával mindig képes állást szerezni,
és megélhetést biztosítani magának
és családjának.

miriák

Segítség, újra
pályaválasztás előtt állunk!

gimnázium

vállalkozói szakközép

pincér, szakács
építészeti szakközép

gépészet

stylist

Február 17-én, pénteken este
20 órakor kezdődik az

újabb Komáromi Fonó, a
Rév Magyar Kultúra Házá-
ban. A Hárompatak zene-
kar vendége Hodorog
András klézsei furulyás
lesz. Erről beszélgettünk
Illés gáborral és Pok At-
tilával, a zenekar tagjai-
val.

Először arra voltam kí-
váncsi, hogyan találkoztak
Hodorog András klézsei fu-
rulyással. – Még 2007-ben
volt egy moldvai és gyimesi
zene- és tánctábor a Nógrád
megyei Terényben, a Mokányos
zenekar szervezésében, ahol meg-
ismerkedtünk Németh Lacival,
a Mokányos együttes furulyásá-
val – kezdte Illés Gábor, a Há-
rompatak zenekar vezetője, majd így foly-
tatta: – Laci révén jutott el hozzánk András
bácsi. Kobzost keresett a környéken, aki kí-
sérné a muzsikálásban. 2007 novemberé-
ben már együtt léptünk fel a Borostyán Fesz-
tiválon, 2008 januárjában pedig debütáló
táncházunkon, a Komáromi Guzsalyasban, a
RÉV-ben – mondta a kobzos, furulyás. Bi-
zonyára sokat lehet tanulni a mestertől, je-
gyeztem meg. – Rengeteget! – ismerte be
Pok Attila furulyás. – A repetoárja nagyon
széles, szinte lehetetlen mindent megtanulni.
Állandóan díszítgeti, variálja a dallamokat.
Hagyományos csángó zenét játszik, de
messziről megismerhető egyéni stílusa –
tette hozzá Attila. Mindketten egyetértettek
abban, hogy Hodorog András muzsikájában
ott van a táj is, ahol él, és ahonnan a zene-
kar neve származik. – Valóban megszólal-
tatja a tájat, és a csángó néplelket – állította
Illés Gábor. – Édesanyja híres nótafa volt.

Nagyon sok éneket gyűjtöttek
tőle. Jászberényben temették

el. Minden évben tartanak
ott egy népzenei fesztivált,
édesanyja emlékére szer-
vezik a tábort – tette
hozzá Gábor. Pok Attila
elárulta, örül annak,
hogy szívesen mesél is
a hetvenesztendős
mester. – Amikor a tánc-
házaink után hajnali há-
rom, négy órakor haza-
értünk, valamit ettünk,

és nem aludtunk el. Volt
úgy, hogy hajnalokig be-

szélgettünk. Megbeszéltük
az élet nagy dolgait! Úgy ér-

zem, András bával nagyon jól
összebarátkoztunk, nyáron meg

is látogattuk – avatott be
a furulyás. – András bá-
csinak sok története van

– jegyezte meg. Mi várható pénteken este a
RÉV-ben? – A Komáromi Fonót másfél éve
szervezzük a Pengő zenekarral – mesélte Il-
lés Gábor. – Erdélyi, magyarországi és felvi-
déki vonós muzsikát játszanak. Fonó azért,
mert próbáljuk összefonni az emberek ér-
deklődését a kultúrával, másrészt pedig a
két zenekar muzsikáját is. A gyimesi tánco-
kat Korpás György és Szűcs Katalin, a mold-
vai táncokat Angyal Réka, a vonószenekar
táncait pedig Ölveczky Árpád tanítja majd –
sorolta a népzenész. – András bácsi szereti,
ha táncolnak a muzsikájára – mondta bú-
csúzóul Pok Attila. – Azt szokta mondani, ha
kisebb helyeken, valakinek a házában tar-
tottak táncházat, annyira gyorsan pörögtek
az emberek, hogy a lámpák is elaludtak. Ha-
talmas hangulatot képes teremteni! – tette
hozzá a zenész, néptáncos.

Bárány János
Fotó: Molnár Mónika, és archív

Pénteken: Komáromi Fonó a RÉV-ben

Moldvai furulyás emeli majd
a hangulatot

Az elmúlt hetek szélsőséges időjárása egyre inkább veszélyezteti az
utcán élő hajléktalanokat. A gazdasági válság ellenére egyre töb-

ben kerülnek ki az utcára. Az előző évekhez képest majdnem meg-
duplázódott a számuk Komáromban: míg 2010-ben 60 hajléktalanról
volt tudomása a városi hivatalnak, ma már mintegy 100 hajléktalant tar-
tanak számon.

Nő a hajléktalanok száma
Komárom

Rövid ideig búslakodtak a gyü-
mölcsborok gyártói a jöve-

déki adó január elsejei beveze-
tése miatt. Az adó ugyanis há-
romszorosára növelte volna a ter-
mékeik árát, s ezért azok már „el-
adhatatlanok“ lettek volna.

December végéig egy liter gyü-
mölcsbor nagykereskedelmi ára át-
lagosan 0,58 euró volt, az új évtől
ehhez az árhoz 1,35 eurós fogyasz-
tói adó járult. Az új, borsos árért

azonban már nem kellett volna sen-
kinek a „čučo”.

A termelők tiltakozásukban arra is
felhívták a figyelmet, hogy a gyü-
mölcsborok kategóriájába nemcsak
az olcsó, rossz minőségű alkoholos
italok, hanem a színvonalasabb ri-
bizliborok, vagy almaborok is bele-
tartoznak.

Végül is több alkoholos termék
adókulcsát is csökkentette a parla-
ment a legutóbbi ülésen, így gya-
korlatilag egyetlen alkoholos ital sem
fog az adók miatt drágulni.

Európa számos országában ké-
szítenek gyümölcsbort. Szénsavas-
sága, üdítő jellege miatt főként nyá-
ron kedvelt ital, de gyümölcsössége,
borsajátossága miatt télen is kelle-
mes. A legtöbb gyümölcsbort világ-
szerte almából készítik, amely ötvözi
a sör és a bor legjobb tulajdonságait.

(miriák)

Nem emelték
a gyümölcsborok árát

Komárom város szóvivője, Králik
Róbert a következőket nyilatkozta la-
punknak a hajléktalanok helyzetéről
és ellátásukról a városban: „A Ko-
máromi Városi Hivatal Szociális Fő-
osztálya megtette a kellő óvintézke-
déseket, hogy a sarki eredetű hideg
ne tehessen kárt a város hajlékta-
lanjaiban. Siliga Vilmos polgárvé-
delmi szakértő elmondása szerint a
hideg időre való tekintettel összeült a
körzeti válságstáb és a városi vál-
ságstáb műszaki részlege; a városi
rendőrséggel koordinálva áttekintet-
ték az aktuális helyzetet és megha-
tározták a szükséges óvintézkedé-
seket. Komárom város területén min-
tegy 100 hajléktalan tartózkodik,
ezeknek egy része nem komáromi il-
letőségű. A város hajléktalanszálló-
jában jelenleg 25 felnőtt és 3 gyer-
mek lakik állandó jelleggel, kettesé-
vel, külön a férfiak, külön a nők. A
városi rendőrök az utóbbi napokban

3 hajléktalan férfit hoztak be a szál-
lóba, és rendszeresen ellenőrzik
azokat a helyeket, ahol a hajléktala-
nok tartózkodnak, tartózkodhatnak.
A Vár úton található, a hajléktalanok
számára fenntartott szálló normál
kapacitása 32 fő, de szükség esetén
megnyitható számukra az éttermi
rész, amely alkalmi melegedőként
szolgálhat, és átszervezéssel a szál-
lás képes befogadni minden rászo-
rulót. Ráadásul a város naponta egy-
szeri meleg ételt ingyenesen bizto-
sít számukra a Határőr Utcai Alapis-
kola kifőzdéjéből, továbbá 35 cent
fejében a tisztálkodási és zuhany-
zási lehetőség is rendelkezésükre
áll. A városi rendőrség eddig nem
tapasztalt olyan esetet, amikor a
fagy miatt valakinek az élete ve-
szélyben forgott volna, remélhetőleg
ez így is marad“ - fogalmazott a vá-
rosi hivatal szóvivője.
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Mikulástól Valentin napig a csokoládé virágkorát éli.
Ilyenkor nemcsak ajándékként vásárolunk többet,

hanem többet is fogyasztunk.

Egy amerikai felmérés szerint a lakosság az éves csoko-
ládéfogyasztás mintegy 71%-át karácsonytól Valentin napig
vásárolja meg. Hölgyeknek mindig „biztonságos“ ajándék
egy doboz jó minőségű csokoládé Valentin napra is. De mi
a helyzet a férfiakkal?

Ugye, máris eszünkbe jutott a bor, hiszen uraknak viszont
az egyik leggyakrabban vásárolt ajándék egy palack jó bor.

Egyes szakértők szerint lehetetlen e kettőt együtt kós-
tolni, holott a hétköznapi életben is gyakran tesszük ezt,
még ha nem is tudatosan. És aki már próbálta az együtt kós-

tolást, mindenki azt állítja, igenis le-
hetséges, és nagyon jó móka
próbálkozni. Ám megtalálni a
tökéletes párosítást korántsem
olyan egyszerű, mint amilyen-
nek látszik, a kombinációk
száma pedig végtelen.

A sort mindig kezdjük a
könnyűvel és haladjunk a tes-

tesebb felé, értem ezt mind a
csokira, mind a borra. Tehát fehér

csokitól vagy tejcsokitól haladjunk a sötétebb, keserűbb cso-
koládéig. Minél „keserűbb” a csokoládé, vagyis minél ma-
gasabb a kakaótartalma, annál testesebb, tanninosabb bort
kíván.

Fehér csoki: aki szereti a fehér csokit, válasszon jó mi-
nőségűt, magas kakaóvaj-tartalommal és igazi vaníliával,
így a krémes, vajas, vaníliás ízvilághoz roppant egyszerű
bort találni. Gondolunk itt egy testes, vajas Chardonnay-re.
Érdemes még kipróbálni egy könnyebb, gyümölcsös habzó
rozéval, az epres–málnás ízjegyek gyönyörűen kihozzák a
csokoládé vanília ízét.

Tejcsoki: a jó minőségű tejcsoki kakaótartalma 30-50%
között van, ez az összetétel óriási rugalmasságot ad nekünk
borválasztáshoz. A szakavatottak által levezényelt kóstolón
párosítottunk tejcsokit pezsgővel és Rizlinggel is, de ez leg-
inkább egy egészen könnyű Pinot Noirral működött.

Étcsokoládé: 55% -tól egészen 100% kakaótartalomig be-
szélünk étcsokiról, ennek megfelelően a lehetséges párosí-
tások száma itt is végtelen. A lényeg, hogy minél magasabb
a kakaótartalom, annál testesebb legyen a bor, legyen az egy
testes Pinot Noir, fűszeres, pirosgyümölcsös Merlot vagy
Cabernet Sauvignon, netán egy lekváros Bikavér. Ha pörkölt,
kesernyés utóízt is felfedezünk a csokiban, válasszunk hozzá
pörkölt aromájú, fahordós vöröset, ami esetleg önmagában
is hordoz étcsokis jegyeket. Mennyei párosítás!

Miriák Ferenc

A Hárompatak zenekar - balról jobbra Angyal Réka (ének, tánc), Balázs Lilla (ének), Illés Gá-
bor (koboz, furulya, kavál), Pok Attila (furulya, kavál), Takács Zoltán (dob, ütőgardony).

Hodorog András klézsei furulyás
nem először jár Komáromban

Mennyei párosítás!
A csokoládé és a bor
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VeĽKá zimná aKCia

Vymeňte svoj starý
nerezový drez za nový!

VeĽKá zimná aKCia
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Állásajánlatok járásunkban

Külföldi állásajánlatok - Eures

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Adminisztrátor, SR
WORLD REALITY s.r.o. Komárno
Kizárólag 40% feletti rokkantnyugdíjas részére !

1
0905313511, Életrajz a worldrea-

lity@worldreality.eu
e-mail címre

Szakács/nő, SR
Mária Hajabácsová, Reštaurácia KLAPKA, Komárno 1 0902 297 175

Gépésztechnikus, SR
HR CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o. Komárno
Munkavégzés helye Galanta

10 035/7731644

Csempéző, SR
MARIŃ TAKÁCS, Hurbanovo

6 0905 282 885

Hentes, SR
Ing. Alena Zaťková – Mäsosort Komárno 4 0905 399 478

Varrógép-javító, SR
JOBFASHION s.r.o. Komárno – Nová Stráž 1

035/7852027
0915776867

peterlukac@jobtex.sk
Üzleti mérnök, SR
STÄUBLI SYSTEMS s.r.o. Komárno

1 Életrajz a p.pospisil@staubli.com
e-mail címre

Értékesítő – ORANGE, SR
ŠEKO SHOP Komárno 1

Életrajz a
lydiasebenova@gmail.com

e-mail címre

Traktorista - mezőgazdaságigép-javító, SR
AGROVAT PS s.r.o. Nesvady 2 0917 522 129

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Háztartási kisegítő munkaerő, szállodai és éttermi alkal-
mazott, mezőgazdasági idénymunkás, műszaki mérnök,
műszerész, fémipari munkás gyakorlattal, egészségügyi
szakmunkaerő, kamionsofőr, logisztikai segéd-munkaerő.
Németország. Német nyelv ismerete feltétel!

nincs
meg-
adva

Bővebb információ a
035/2444304-es telefonszámon

vagy az
ida.janikova@upsvar.sk

e-mail címen

Animátorok és sportoktatók, éttermi és szállodai alkal-
mazott. Olaszország
Angol nyelv ismerete feltétel! 266

Strukturált angol nyelvű
önéletrajz a miroslava.

hilovska@upsvar.sk
e-mail címre

Idénymunkás (eper- és borsószedés)Dánia
Angol nyelv ismerete feltétel! 150

On-line regisztráció a
www.seasonalwork.dk

web oldalon

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal, Komárno, Megye utca 15,
/209-es iroda – EURES - www.eures.sk, Tel. 035/2444304

M E g H í V ó
Február 17, 19.00 „AHOgY ESIK, ÚgY PUFFAN” - improvizációs showműsor 2 éves
szülinapi kiadás! Akik „beugranak”: Bandor Éva, Derzsi György, Nagy László, Olasz Ist-
ván. Vendégünk: Tóth Roland (a Jóban-Rosszban Bodolai Bandija). Játékmester: Ma-
jorfalvi Bálint. Helyszín: Komárom, MOCCA Café and Bar. Beugró 5 €.



Az idei értékelő taggyűlés első ré-
szében az ismert növényvédelmi
szakember, Tamasek Zoltán tartott
előadást az ökológiai szőlővédelem új
módszeréről. Az ökológiai szőlőter-
mesztés növényvédelmének alapját
a réz- és a kénkészítmények alkal-
mazása mellett a szőlő ellenálló ké-
pességét növelő természetes anya-
gok használata jelenti. A szőlőter-
mesztés egyik legjelentősebb kihí-
vása a gombabetegségek elleni fel-
lépés, amely elsősorban a
lisztharmat, peronoszpóra elleni vé-
delmet jelenti. A védekezés alapját a
régi, jól bevált természetes anyagok
jelentik: a kén és a réz, melyek ellen
még nem alakult ki rezisztencia. Kri-
tikus években e két szer önmagában
nem elegendő a hatékony védelem-
hez. Mindezeken túl a réz és a kén
csak a kórokozó gombákat pusztítja,
a növénynek magának a kondícióját,
ellenálló képességét nem javítja.
Ezért más stratégiákra is szükség
van, amely a növény immunrendsze-
rét aktiválva, illetve annak a mecha-
nikai védelmét erősítve új megközelí-
tést ad a szőlő növényvédelmének.
Az új védelmi stratégia lényege, hogy

a növényi rezisztenciát a kórokozók
fellépése előtt alakítjuk ki. A pero-
noszpóra elleni védekezést teszi ha-
tékonyabbá egy új készítmény, a
Mycosin-Vin, egy indukált reziszten-
ciát kialakító természetes növény-
kondicionáló készítmény. Erős pero-
noszpóra nyomás esetén továbbra is
a réz jelenti a teljes megoldást, de a
virágzás előtti 2-3 Mycosin-Vines ke-
zelés jól felkészíti a növényt a beteg-
ség leküzdésére.

A lisztharmat elleni ökológiai véde-
kezésben az édeskömény kivonatot
és lecitint tartalmazó készítmény (HF-
Mycol) és a kálium-vízüveg, valamint
ezek tankkeveréke (Oikomb) játszik
fontos szerepet. További alkalmaz-
ható lehetőség a bikarbonát, elsősor-
ban a KHCO3 (Vitisan).

Az atkák elleni optimális védelmi
rendszer ökológiai szőlőültetvények-
ben könnyen kialakítható, amennyi-
ben az ültetvényeken betelepítjük a
Typhlodromus pyri ragadozó atkát.

A ragadozó atka egyszeri betelepí-
tésével az ültetvény teljes élettarta-
mára megoldható az atkák elleni vé-
delem. Egyedülállóan hatékony, az
eddig ismert védekezési stratégiák-

hoz nem hasonlítható, vegetáció so-
rán folyamatos védelmet kínál a sző-
lőmolyok ellen a feromon-légtértelí-
tés, más néven konfúziós technika. A
jelenleg gyártott feromon légtértelí-
tési termékek közül a japán Shin-Etsu
cég gyártja a legmegbízhatóbb és
legjobb hatékonyságú eszközöket. Az
Isonet L plus termék a teljes vegetá-
ciós időszakban egyenletesen ma-
gas feromonkoncentrációt biztosít az
ültetvény légterében.

A szakmai előadást követte a SZE-
GAB PT elnökének, Gyöpös István-
nak az értékelő beszámolója követ-
kezett. Sikerként szögezte le, hogy
Szlovákiában Bátorkeszi község ötö-
dikként elnyerte a Borfalu címet,
amely a helyi borászokra újabb kihí-
vással és kötelezettséggel jár. A Bor-
falu lehetőséget kínál a népművé-
szeti, kézműipari ágazat termékeinek,

ezeken keresztül a bátorkeszi borok-
nak a bemutatására is. Ezek az ide-
genforgalmi tényezők pozitív hatást
gyakorolhatnak a település gazdasági
életére, s egyben fontos elemei le-
hetnek a területfejlesztésnek. Az sem
elhanyagolható szempont, hogy a bo-
rászatokon keresztül felhívják a fi-
gyelmet az adott régióra, településre,
élénkítve ezzel a borturizmust, a fa-
lusi turizmust. Ennek bizonyítéka a
június első hetében megrendezésre
kerülő borfesztivál.

A szervezet feladatai közé tartozik
továbbra is a szakmai tanácsadás,
előadások, borkóstolók és tanulmányi
kirándulások, a falusi borverseny
szervezése valamint a testvértelepü-
lés kertbarát körével való kapcsolat
ápolása.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele
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Bátorkeszi

Lappangó kor az alsó végtagi verőérszűkü-
let. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év

feletti 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 vég-
tagamputáció következtében. Az érszűkület-
ben 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, hiszen
környezetében az érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor már 40
éves korban panaszokat okoz, vagy alattomosan,
tünetmentesen van jelen a szervezetben és csak

évek múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal,
hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal.
Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövőd-
ménye a hajszálerek károsodása, 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 kerül
ki.

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériák-
ban 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
terápiaként 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!

Fontos! Az érszűkület időben történő felismeré-
sével és kezelésével az életkilátások jelentősen ja-
víthatók!

„A személyes találkozás alkalmával a
doktor úr elvégezte a felmérést és korrek-
ten tájékoztatott. A kezeléseket igénybe
vettem, a kúra végén jelentős javulást ész-
leltem!“

Krügerné Töltési Irén, Dél-Komárom

„A kezelések hatása pozitív. A személy-
zet kedvessége plusz hatással volt!“

Bakos Irén, Dél-Komárom

A Borfalu cím elnyerése kötelezi a borászokat

A2003-ban alakult Szegab Polgári Társulásnak az elmúlt kilenc év
alatt sikerült olyan szervezetet létrehozni, amely a gazdák érdekeit

képviseli, s emellett szakmai tevékenységet is folytat.

Szépüljön meg márciusban!

március 3Női metamorfózis
Mert minden nő vágyik a szépségre, luxusra, kényeztetésre.

Mindebben része lehet, ha bátor, és bevállalja a teljes metamor-
fózist! Jelentkezését február 29-ig várjuk emailben (del-
takn@gmail.com) vagy postán (DELTA szerkesztősége, Františ-
kánov 22. Komárno 945 01), melyben tüntesse fel címét és tele-
fonos elérhetőségét. A jelentkezők közül március harmadikán há-
rom szerencsés hölgyet változtatnak át szakértőink:
Radvanská Renata – haj, make up
Varga Anikó - kozmetika
Chovan Sylvia - kézápolás
Kafka Dalma - ékszerek
Bilka Viktória - fotó
Desigual spanyol divatmárka, divatbemutató
Átalakítás helyszíne: Vadkacsa étterem és panzió - Komárom

(Lándor)
Jöjjön és kísérje figyelemmel a női metamorfózist! Minden höl-

gyet gazdag programmal várunk március 3-án 16.00-órától a
Vadkacsa étterem és panzióban. Tartsunk egy női bulit 18.00-tól,
kiváló ételekkel és sok más meglepetéssel várunk
minden hölgyet. Érdeklődni lehet:

www.divakacica.sk, +421 907 74 74 75

Tizenkilencedik alka-
lommal rendezték

meg a pozsonyi Incheba
területén azt a nemzet-
közi gasztronómiai vá-
sárt, melyen 9 ország 321
kiállítója vett részt. A ja-
nuár 19-22 között zajló
Danubius Gastro 2012 el-
nevezésű eseményen ön-
álló expozícióval már 13.
alkalommal vett részt a
Szakácsok és Cukrászok
Szlovák Szövetsége,
mely a nevező 115 sza-
kács és cukrász számára
több kategóriában is ver-
senyt rendezett. A Gaszt-
ronómiai költészet 2012
nevet viselő megmérette-
tés junior kategóriájában
a Nagymegyeri Magán-
szakközépiskola két tanu-
lója is remekül szerepelt,
a szakácsoknál Benedek
Zsolt hidegkonyhai ké-
szítményével a zsűri

ezüstérmét érdemelte ki
(felkészítő: Bot Éva mes-
ternő), míg a junior cuk-
rászok versenyében Pe-
tőcz Viktória elismerő ok-

levelet kapott a bíráktól
mini desszert kreációjáért
(felkészítő: Németh Krisz-
tína mesternő).

KZ

Rendhagyó irodalmi óra keretén
belül értékelte ki a Nagymegyeri

Városi Könyvtár az alapiskola ötödi-
kes tanulóinak meghirdetett olvasói
pályázatát, mely A kis herceg című
regényhez kapcsolódó olvasmány-
napló megoldását, Antoine de Saint-
Exupéry 1943-ban megjelent, leghíre-
sebb regényének elemzését tűzte ki
feladatul.

„Számos könyvet arra kárhoztat jelen-
tősége, hogy kötelező olvasmánnyá vál-
jék. Az önfeledt olvasás gyönyörűségét
beárnyékolja a számonkérés szigora, a jó
jegy megszerzésének kényszere. Olvas-
mánynaplónkkal ezt a tanulói feszültsé-
get szerettük volna oldani, egyszersmind
hathatós segítséget nyújtva a szövegfel-
dolgozás fáradságos munkájában” –
mondta Fitzel László könyvtáros a január
31-én megtartott kiértékelőn. Egyébként

a regény visszaemlékezések sorozata,
melyekben az író saját gyermekkori em-
lékeit eleveníti fel, a hatéves emberke
első tapasztalatait a felnőttekkel való tár-
salgás eredményeiről. Az olvasmány-
napló feladatait végül tizennyolcan ol-
dották meg, ebből hatan - Cséfalvay Bá-
lint, Belucz Sarolta,, Vajlik Tamás, Méry
Veronika, Bugár Anna, Bajcsi Nóra - ki-
váló eredménnyel, tizenketten – Sárközi
Vilmos, Jamrich Ádám, Farkas Csaba,
Kósa Veronika, Moravecz Eszter, Ábra-
hám Ágnes, Vass Vanessa, Csiba Vi-
vien, Mészáros Béla, Ábrahám Barbara,
Biskupič Klaudia, Bódis András – pedig
eredményes megoldók lettek. A jutalma-
kat átvevő díjazottaknak Fitzel Jolán és
Mikolai Mónika könyvtárosok, valamint a
kultúrház s egyben a könyvtár igazga-
tója, Gútay László is gratulált.

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Nemzetközi kulináris
versenyen remekeltek

Hogy önfeledt legyen
az olvasás gyönyörűsége

A két sikeres tanuló Németh Krisztína mesternővel
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Ógyalla
Martos

Bajcs

Atavalyi évben új polgármes-
tere lett Tany községnek. Bu-

gár Imre független jelöltként in-
dult az önkormányzati választá-
sokon és nyert. Tóth Imre volt pol-
gármestert váltotta a poszton.

A múlt héten meglátogattuk, kí-
váncsiak voltunk, mit sikerült megva-
lósítani a tervekből az elmúlt évben.

„Az egyik fő feladatnak vagy cél-
nak tekintettük a helyi kultúrház fel-
újítását, melyre beadtuk a pályáza-
tunkat, sajnos közben a kormány
megbukott, így erre a nagy volu-

menű átalakításra még várni kell. Mi
nagyon reméljük, hogy ennek elle-
nére ez sikeres lesz. Ezzel egye-
temben még vagy 4 pályázat is a
beadványok közé került, mely sze-
rint többek között a tanyi tavat és a
környékét szeretnénk felújítani,
rendbe tenni. Egy úgymond filagó-
riát kialakítani, ahol a lakosok szép
környezetben, kellemes helyen kap-
csolódhatnának ki. Itt említeném
meg, hogy tervünkben szerepel új
fák ültetése is, mivel a régiek már ki-
szolgálták a községet, nem be-
szélve arról, hogy életveszélyesek.
Ennek megfelelően tárgyalásokat
folytatunk az erdészekkel. Nagyon

reméljük, hogy mihamarabb megol-
dódik ez a probléma is.

Történt változás a temetőkert irá-
nyában, azonkívül a helyi templom
járdáját is sikerült rekonstruálnunk
kb. 150 méter hosszúságban. Sor
került az esővíz elvezetésére, amit a
helyi tóba irányítottunk. Ez elenged-
hetetlen volt, ugyanis nem szeret-
nénk még egyszer hasonló állapoto-
kat megérni, mint amilyen 2010-ben
történt Tanyon. Természetesen volt
egy falunapunk, amely a támogató-
inknak köszönhetően sikeresnek bi-
zonyult. Igyekszünk a parkokat, a
közterületeket amennyire lehet tisz-
tán tartani, hogy az idelátogató ide-

genek is jó benyomást szerezzenek
községünkről.“

A tervek iránt érdeklődtünk, erre a
polgármester a következőképpen re-
agált: „Elsődleges szempontunk
vagy tervünk a kultúrház felújítása,
mely már igen megérett a „plasztikai
műtétre”, persze ezenkívül is akad-
nak még egyéb elképzeléseink. Ilyen
például tavasszal 5 község részvé-
telével rendezett sportnap, amelyre
már megkezdtük a felkészülést. A
tervek megvalósítása, véghezvitele
nagyban függ a község költségveté-
sétől, ebben azonban nagy pozití-
vumokat nem látok“ – tette hozzá a
falu első embere. -pint-

A fellépők után az alapszervezet legifjabb tagja, Kocsko-
vics Péter üdvözölte a tagokat, külön köszöntötte az alap-
szervezet vezetőségét, valamint a megjelent vendégeket, Lo-
vász Károly polgármester-helyettest, Petheő Attilát, a Cse-
madok Komáromi TV elnökét, és Dibusz Jánost, a Feszty Ár-
pád Alapiskola és Óvoda igazgatóját.

A köszöntő után a tagság elfogadta a tisztújító taggyűlés
programját, amelynek megfelelően az alapszervezet elnöke,
Kocskovics Gabriella, kivetített prezentációja segítségével
beszámolt a 2011-es év történéseiről. A 327 tagot számláló
szervezet, melynek ezen felül még 25 Ifjúsági Kártya-tulaj-
donosa is van, az elmúlt év minden hónapjából több ren-
dezvényt tehetett a mérlegre, melyeken magas szervezői ak-
tivitása mellett képviseltette magát. Kurucz Edit, pénztáros is-
mertette a költségvetés 2011-es alakulását és jelenlegi hely-
zetét.

Majd Kocskovics Gabriella 9 évnyi elhivatott elnöki munka
után lemondott tisztségéről, s ezután Kecskés Márta, a ja-
vasló- és jelölőbizottság elnöke irányításával kezdetét vette
a tisztújító szavazás, amely által szinte egyöntetűen meg-
szavazták az új vezetőséget. Elnök: Radošicky Georgína.
Vezetőségi tagok: Barthalos Diana, Csontos Zsuzsanna,
Darázs Sylvia, Deme László, Horváth Mária, Holec Mária,
Pastorek Milan, Radošicky Csaba, Varga Edit. Az ellenőrző
bizottság elnöke: Tornóczy Norbert. Az ellenőrző bizottság
tagjai: Hulkó Mária, Varga Edit.

A tisztújítás után a leköszönő vezetőség még egyszer
megköszönte Kocskovics Gabriellának a sokéves munkát,
majd az újdonsült elnökasszony ismertette a Csemadok
2012-es terveit, amelyek közt a hagyományossá vált ren-
dezvények megtartása mellett innovatív ötletek is szerepel-
nek. (miriák)

Szűcs Attila felvétele

Aszőlőtermesztéséről
és bortermeléséről hí-

res faluban az elmúlt idő-
szakban sikeresen befeje-
ződött a több mint másfél
millió eurós beruházás,
amely nagymértékben be-
folyásolja a 2600 lakosú
falu lakosságának életmi-
nőségét.

„A regionális operációs
program és a települések fel-
újítása program keretében
619 565 eurós támogatás-
nak (67 197 euró az önrész)
köszönhetően felújítottuk a
község főterét. A munkála-
tok során térkővel raktuk le a
nyugdíjasotthon és a köz-
ségi hivatal között lévő terü-
letet. Padok, szökőkút, autó-
buszmegálló, parkoló és új
köztéri lámpák - így tettük
szebbé, látványosabbá a
község főterét.

Mivel 2010-ben, a nagy
csapadéknak „köszönhe-
tően“ több utca aszfaltja
megrongálódott, ezért az el-

múlt évben 5 utcában 68
034 euró értékben felújítot-
tuk az útburkolatot. Huszon-
négyezer eurót a saját tarta-
lékalapunkból merítettünk,
44 034 ezer eurót pedig a
környezetvédelmi minisztéri-
umtól kaptunk.

Decemberben sikerült át-
adni a teljesen felújított alap-
iskola épületét is. A munká-
latokra az építkezési és regi-
onális fejlesztési minisztéri-
umtól 855 700 eurós támo-
gatást kaptunk, 5 % önrész
mellett. A felújított alapiskola
ezáltal háromemeletes lett,
s így szeptembertől egy
épületben tudjuk elhelyezni
az összes alapiskolás tanu-
lót. Az épületben kicseréltük
a fűtőtesteket, ablakokat, aj-
tókat, minden osztály tűzvé-

delmi ajtót kapott, kifestettük
az összes helyiséget. Felújí-
tottuk a szociális helyisége-
ket, új esővízcsatornát, vil-
lámhárítót és hőszigetelést
is kapott az épület.

A felsorolt három nagymé-
retű beruházás sikeres befe-
jezése mellett felújítottuk a
Pince utcai óvodát is. A lapos
tetőt kicseréltük, hagyomá-

nyos magas tetőre, külső szi-
getelést, ajtók, ablakok ki-
cserélését és külső festést
kapott az épület. Az új eső-
vízcsatorna és villámhárító
mellett új kerítést is kapott az
óvoda, valamint megoldottuk
az épület előtt lévő parkolást
is” - nyilatkozta Jobbágy Jó-
zsef polgármester.

A polgármester elmondta
azt is, hogy egy kereske-
delmi üzletlánc a benzinkút-
tal szemben új áruházat épít.
A könyvtárat az egykori or-
vosi rendelő épületébe köl-
töztették, ahol helyet kapott a
falumúzeum és a nyugdíjas-
klub is.

Tovább folytatódik a bérla-
kások építése. Egy hatlaká-
sos, egyenként 50 m2 alap-
területű szociális bérház épí-

tését kezdik el. Ez azért is
sürgős, mivel 30 igénylő kér-
vénye van beadva a lakás-
okra. Kidolgozták a község
bűnmegelőzési projektjét,
ennek értelmében pályáza-
tot nyújtottak be térfigyelő ka-
merák elhelyezésére a falu-
ban. A jó idő beköszöntésé-
vel megkezdik a falun ke-
resztül folyó Dzsinzsa patak

tisztítását és a falu végétől
új meder kiépítésével elve-
zetését a Kis-erdőben talál-
ható patakba. Szeretnék foly-
tatni az Új negyedben az
utak felújítását, valamint a
közvilágítás megújítását. Bár
a kanalizációra benyújtott
projekt már két alkalommal
sikertelen volt, bíznak abban,
hogy végre sikerül, és 2014-
re befejezik a község
szennyvízcsatorna-hálózatá-
nak kiépítését.

A szentpéteri példa is iga-
zolja, hogy válságos időben,
különösen pedig az önkor-
mányzati bevételek csökke-
nése esetén rendkívüli mó-
don felértékelődnek az eu-
rópai uniós források.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Sikeresen befejeződött a több mint
másfél millió eurós beruházás

Tisztújító közgyűlés

A tanyi polgármester értékelt

ACsemadok ógyallai alapszervezete idén január
utolsó vasárnapján tartotta évzáró taggyűlését, mely

egyúttal tisztújító is volt. A Konkoly-Thege Miklós Mű-
velődési Központ nagytermében az ülést Belán Dóra, a
többszörös Bíborpiros Szép Rózsa Díjas énekes ajkáról
felcsendülő „Isten áldja meg a magyart...“ kezdetű nép-
dal indította el. Majd Varga Anna lépett a mikrofonhoz,
aki Lampl Zsuzsanna „A magyar furcsa nyelv“ c. írását
olvasta fel.

Szentpéter

Balról Radošicky Georgina, az új, mellette Kocskovics Gabri-
ella, a leköszönő elnök

AMartosi Református gyülekezet
örömmel adott hírt arról, hogy

2012. február 17-én 19.00 órától meg-
rendezi a martosi kultúrházban „A ma-
gyar oktatásért” elnevezésű 10. jubi-
leumi jótékonysági bálját.

Nyitó beszédet mond Fazekas László,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház püspöke. Az est folyamán fellépnek:
Bernáth Tamás színművész, a komáromi
Jókai Színház tagja, operett és musical
slágerekkel, valamint bemutatót tartanak
a komáromi Tánckoktél Tánciskola tán-
cosai. A zenét és a jó hangulatot az 5
tagú Melodic Band biztosítja. A belépődíj
10 Euro, amely magába foglalja a 2 fo-
gásos vacsorát és a kávét.

Amint azt Szénási Szilárd lelkész la-
punknak elmondta, bíznak abban, hogy
sikerül embereket toborozniuk egy jó
ügyért és a mellet, hogy kellemes szóra-
kozást kínálnak, anyagilag is támogat-
hatják iskolájukat. (miriák)

Aközség az esztergomi her-
cegprímás birtokai közé tar-

tozott, egy régebbi településből
fejlődött ki, és első ízben 1312-
ben említik Possessio archie-
piscoalis Boych néven, tehát eb-
ben az évben emlékeznek meg a
község fennállásának 700 éves
évforulójáról. Bajcs mint önálló
község 1865-ben alakult meg.

1948. október 1-jén a község la-
kói létrehozták a helyi Állami Birto-
kot, mely így egyike volt az ország
első állami gazdaságainak. A falu
fejlődésnek indult, megépült a kul-
túrház, a dolgozók otthona és sok
szervezet alakult, 1959-re felépült a
kastéllyal egybeépült kultúrház.
1985-ben megnyílt az óvoda új
épülete, 1990-ben adták át az új
postahivatalt. 1990 után az állami
birtokot (melynek ekkor mintegy
1200 alkalmazottja volt) megszün-
tették, majd a község csaknem
egész katasztere a Pozsonyi-Nagy-
szombati Főegyházmegye birto-
kába került. Azóta Bajcs lakóinak
sok gonddal kell megküzdenieük
ahhoz, hogy eredményt tudjanak
elérni.

Mivel a község kataszterének 85
százaléka a Pozsonyi-Nagyszom-
bati Főegyházmegye tulajdonában
van, pályázatot csak akkor tudnak
benyújtani, ha a különböző létesít-
mények alatti terület a község tu-
lajdonába kerül át. Ez nagyban be-
folyásolja a fejlődést. Ugyanez a
helyzet a falu közepén álló kultúr-
házzal. Elkészült a projekt a felújí-
tásra, az átalakítás 597 490 euróba
kerülne. „A kastéllyal egybeépült
kultúrház egyik felén már sikerült a
tetőszerkezetet felújítani, de a má-
sik felével várnunk kell, amíg nem
egyezünk meg az érsekséggel.

Szlovákiában talán a községünk az
egyetlen település, amely katasz-
terének 85 százaléka az egyház-
hoz tartozik - kezdte beszégeté-
sünket Virág Ottó polgármester.

A meglévő problémák ellenére
az önkormányzat teszi a dolgát. Az
Ógyallára vezető főút mentén el-
készült az építkezésre szánt terület
infrastruktúrája, ahol a terv alapján
33 családi ház építésére lesz majd
itt lehetőség. Megkezdték a párká-
nyi főút mellett két 11-es bérlakás
építését 986 321 ezer euró érték-
ben, az 5 %-os önrész biztosítása
mellett. Az infrastruktúra kiépítésé-
nek költségét a község hitelből biz-
tosította. November végén szeret-
nék átadni az újabb bérlakásokat.
Sikerült megoldást találni a sport-
pályán lévő szociális épület felújí-
tására. A közel harminc éve ki-
használatlan, egykor szebb éveket
is megélt épület egyik részét sike-
rül 80 ezer euró értékben felújítani,
s ezzel minden esély megvan arra,
hogy ősztől ismét benevezhetik a
helyi labdarúgócsapatot a járási
bajnokságba.

Ógyalla városa támogatásával a
Nuritech vállalatnál egy szennyvíz-
tisztító átnyomó állomást építenek
ki 557 423 ezer euró értékben,

amely biztosítani fogja Bajcs köz-
ség szennyvizének átnyomását a
szennyvíztisztító állomásra. A fa-
luban 1,8 km hosszú szennyvíz-
csatorna-hálózatot szeretnének le-
fektetni, amelynek költsége 1 100
000 euró.

„Sajnos továbbra is tart a huza-
vona a Pozsonyi-Nagyszombati
Főegyházmegyével. Ezúttal a
sportpálya mellett lévő tavat sze-
retnék kitisztítan, hogy a falu la-
kosságának a szabadidő hasznos
kihasznását szolgálhassa. Írásban
kérvényeztük a 31 685 négyzetmé-
ter területű tó 30 évre szóló bérbe-
vételét az egyháztól, de a kérvé-
nyünket ismét elutasították azzal
az indokkal, hogy számukra a bér-
leti szerződés nem előnyös. 2011.
október 25-én írták a válaszlevelü-
ket, a pályázat benyújtásának ha-
tárideje pedig október 21-e volt“ -
kesergett végül a polgármester.

Bajcsnak tehát az egyházi telke-
ken egyelőre megállt a fejlődés. A
fentiek ismeretében a polgármester
és a képviselő-testület együttmű-
ködése már távolról sem elég a si-
kerhez. Talpon kell maradni és ki-
törési pontokat kell keresni.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Küzdenek, hogy eredményt
tudjanak elérni

Tany

Jótékonysági bál a
magyar oktatásért
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Ifjúságfalva

Olvasói levél

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

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

a legJoBB ároN!

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

• építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• ipari hulladékok

www. HORMI .sk

Predaj PB fliaš

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

AKCIA  PB  10 Kg 16,40 €

2012. február 2-án fergeteges hangulat uralkodott a komá-
romi Jókai Mór MTNY Alapiskola alsó tagozatán. Tanulók és
pedagógusaik jelmezbe öltözve ünnepelték a farsangot, így
elevenítve fel a tél elűzésével, a tavasz várásával kapcsolatos
régi szokást. Tündérek és varázslók ropták együtt a tánc -
házban, hercegnők, vámpírok és más mesebeli figurák mér-
ték össze erejüket az ügyességi próbákon. A mulatozás
után a vidám gyereksereg indult hazafelé, de már új ötle-
tekkel készülve a jövő évi farsangra. Farkas Ilona

Január végén kellemes
esemény színhelye volt

az ifjúságfalvai kultúrház.
Itt rendezték meg az Ifjú
tehetségek találkozóját,
ami egyben jótékonyko-
dás is volt Ham Erika fő-
szervező és a többi szer-
vező részéről.

Ifjúságfalván többszerep-
lős kultúrműsor zajlott, mely-
ben felléptek a gútai művé-
szeti alapiskola diákjai, a Lá-
zok testvérek: Richárd, Má-
rio, Eduard, akik hegedű- és
zongorajátékukkal és tudás-
ukkal szórakoztatták a nagy-
érdeműt. A műsor folyamán
népzenei, komolyzenei és
nótabetétek is elhangzottak.
A továbbiakban a program
keretén belül fellépett a mű-
vészeti alapiskola tánckara,
melynek tagjai pergős tán-
cukkal nagy tapsra ragadtat-

ták a publikumot. A keszeg-
falvai Tábortűz tánckar a
modern táncok világából
adott ízelítőt. A kellemes
hangulatú találkozó zenei
aláfestéséről Pásztó  Ferenc
zenefelelős, PF Sound gon-
doskodott. 

A sikeresen lezajlott talál-
kozó elérte a célját. Bemu-

tatták a tehetségeket, együtt
szórakoztak, ezáltal sokat
segítettek a gútai művészeti
alapiskolának. Az eseményt
jelenlétükkel megtisztelték
Nagy Gabriella, Banai Tóth
Pál, František Bachorec
képviselőjelöltek  valamint
Mázsár László megyei iro-
davezető. -pint-

ACool Club Polgári Tár-
sulás a tavalyi sikere-

ken felbuzdulva, idén egy
új tehetségkutatót indított
el. Ez alkalommal az egyik
legfiatalabb korosztályt,
az alapiskolásokat vette
célba. Hat község (Ipoly-
szakállos, Madar, Keszeg-
falva, Vezekény, Tallós és
Feketenyék) közreműkö-
désével egy Sztárok kicsi-
ben produkciót szervezett.
Ennek a hat fordulóból
álló sorozatnak az első ál-
lomása a régiónkbeli Ma-
dar volt. Telt ház, remek
hangulat várta  a szerep-
lőket.

Először Mácsodi Anna fő-
szervező és Édes István pol-
gármester köszöntötte a kö-
zönséget, majd hivatalosan
is kezdetét vette a verseny. A
hazai pálya előnyét élvező
madari tini tánccsoport mo-
dern felfogású, viszonylag új

elemekkel tűzdelt táncbeté-
tet mutatott be. Ezután lépett
színpadra Feketenyék kép-
viseletében a Nex tánccso-
port. A sor a keszegfalvaiak-
kal folytatódott. A háromtagú
csapat a régi idők diszkó-
hangulatát hozta vissza.
Őket követte az ipolyszakál-
losi Charlie Angyalai nevű
csoport, mely fiatalos lendü-
letével dominált az imitálás

magas fokán. A tallósi Béta
tánccsoport pedig ritmikus,
magával ragadó zenei beté-
tet produkált. Mivel a veze-
kényi fiatalok egyéb elfog-
laltságuk miatt nem tudtak
jelen lenni a rendezvényen,
így csak 5 csapat mutathatta
be tehetségét. 

A táncbetétek közti szüne-
teket a tavalyi TAT résztve-
vőinek fellépése töltötte ki.
Így a madari közönség lát-
hatta és hallhatta Mészáros
Tamást, Putyera Enikőt, Bús
Anikót, Szuri Dórát és Fišer
Ádámot. Ezenkívül fellépett
még a Szignál tánccsoport
is. A madariak remek han-
gulatot biztosítottak a Sztá-
rok kicsiben tehetségkutató
verseny első fordulójának.
Régiónkban legközelebb
március 3-án lesz Sztárok ki-
csiben vetélkedő, méghozzá
Keszegfalván.

-pint-
Kép: Coolclub

Nagy siker volt a Ma-
gyar Kultúra Hete al-

kalmával Szatmárnémeti-
ben megrendezett első
Kölcsey Ferenc Szavaló-
versenynek, amelyre nem-
csak  magyarországi  is-
kolákból, hanem a búcsi
Katona Mihály Alapiskolá-
ból is részt vettek ver-
senyzők. 

A szavalóversenyen ösz-
szesen több mint 80 diák vett
részt, a Kölcsey Ferenc Fő-
gimnázium és az Ady Endre
Társaság felhívására. Az A
jelzésű csoportban a IV.-VI.
osztályosok gyermekversek-
ből szemezgettek, a B cso-
portban a VII.-IX. osztályo-
sok népballadákkal léptek
színpadra, a X.-XII. osztályo-
sok pedig a C csoportban
ódákat, zsoltárokat és rap-
szódiákat adtak elő.

A szombati elődöntőket kö-
vetően összesen 28 fiatal ke-

rült be a döntőbe, ahol egy-
egy újabb, de csoportjuknak
megszabott verssel küzdöt-
tek az első helyért. S amíg a
nehéz helyzetben levő zsűri
elvonult, hogy összeszámolja
a szavalók pontjait, addig Be-
dőcs Imre, a Felvidéki Rock-
színház művésze szórakoz-
tatta a közönséget.

A zsűrinek olyannyira ne-

héz dolga volt, hogy a legki-
sebbek csoportjában aztán
két első és két második he-
lyet is kiosztottak, a harma-
dik helyezett pedig Medza
Réka, a búcsi Katona Mihály
Alapiskola hatodik osztályos
tanulója lett, akinek felké-
szítő pedagógusa Nagy
Anna. (miriák)

Képarchívum

Ifjú tehetségek találkozója
Farsangi mulatozás

Madaron a Sztárok kicsiben

Búcsi tanuló sikere a Kölcsey Szavalóversenyen

Népszerű az ekecsi jégpálya

Szinte már hagyománnyá vált a községben az évente
megrendezésre kerülő bébinap. A szervezésben az

önkormányzat szociális bizottsága és a községi hivatal
dolgozói szorgoskodtak. A helyszín minden évben az
apácaszakállasi kultúrház.

A bébinapra meghívást kap minden abban az évben szü-
letett gyermek. Az első bébinapok mindig az év végén, de -
cemberben kerültek megrendezésre, de 3 - 4 éve változta-
tást eszközöltek, ami azt jelenti, hogy újabban mindig az el-
következendő év elején tartják meg ezt a napot. 

A gyermekeket és szüleiket a polgármester köszöntötte. A
figyelmes megvendégelésen kívül pedig egy szál virágot, egy
emléklapot és vásárlási utalványt is kaptak a jelenlevők. A
vásárlási utalvány értéke idén 30 euró volt, amit a helyi
gyógyszertárban válthattak be a szülők (tápszer, bébiételek,
pelenka, cumik, cumisüvegek, bébikozmetika, kiscipők stb.)
A 2011-es évben 30 gyermek született Ekecsen és Apáca-
szakállason. Sajnos nem tudott minden meghívott család
részt venni a rendezvényen. Ezek a családok a községi hi-
vatalban vehették át az utalványt és az emléklapot. 

A rendezvény idén is kellemes hangulatban telt. A bébinap
apropója, hogy itt találkoztak azok a szülők, akiknek gyer-
mekei egyidősek, és később együtt fognak óvodába és is-
kolába járni. Ezek a szülők a beszélgetés során kicserél-
hették tapasztalataikat és jó tanácsokkal is elláthatták egy-
mást. -pint-, kép: Polák Csilla

Falusi jégpályát csinál-
tak az ekecsiek. Maga

a jégpálya ötlete már évek-
kel ezelőtt felvetődött,
ugyanis Ekecsen és Apá-
caszakállason nem volt
biztonságosan korcso-
lyázható vízfelület. 

Régebben, még a 80-as
években volt egy kisebb
korcsolyapálya az iskola ud-
varán, a röplabdapályán, az
utóbbi években pedig  a
gyerekek vagy a kanálison,
vagy egy kisebb tavon kor-
csolyáztak a falu határában.
Az elmúlt teleken azonban
csak néhány napig tartott a
hideg időjárás, így nem is
fagytak be biztonságosan
ezek a vízfelületek. A múlt
héten aztán figyelve az idő-
járás-előrejelzést, mely sze-
rint tartósan hideg időt vár-
hatunk, Polák László pol-
gármesterben felvetődött,
hogy az iskola udvarán levő
egykori kézilabdapályán ki

lehetne alakítani egy jégpá-
lyát. A gondolatot néhány
telefonhívás követte, s más-
nap már a megvalósításon
volt a sor. A község mű-
szaki szolgálatának dolgo-
zói Csápai Rudolf irányítá-
sával megkezdték a pálya
szélének kialakítását. A
munkálatokba önkéntesek
is bekapcsolódtak. Homok-
ból gátat készítettek, majd a
bekerített területet feltöltöt-
ték vízzel. A munka nem volt
zökkenőmentes, ugyanis a

pálya lejtése miatt a gát
egyszer át is szakadt. A
jégpálya korcsolyázható fe-
lülete kb. 40 m x 25 m, azaz
1000 négyzetméter, ame-
lyet már birtokba is vehettek
a korcsolyázni vágyók. 

Az ekecsi jégpálya azóta
nagy népszerűségnek ör-
vend, ugyanis az egész nap
folyamán használható, sőt
az esti kivilágításnak kö-
szönhetően minden este 21
óráig ingyenesen lehet rajta
korcsolyázni. Már amatőr
hokicsapatok is alakultak, és
vasárnap délután polgár-
mesteri hokikupa lesz a jég-
pályán. Külön köszönet jár
Veres Tibornak, a sportbi-
zottság elnökének, Köles Já-
nosnak, Újj Balázsnak és
barátainak, valamint a helyi
önkéntes tűzoltóknak a lel-
kes és odaadó segítségért.
Lám, az ekecsiek ezt is meg-
oldották!

-pint-
Kép: Polák Csilla

Ekecs - ApácaszakállasBébinap Ekecsen
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Első fotóm

Horváth Katica
Marcelháza
(3000/49)

Pecka Dániel
Csallóközaranyos

(3100/50)

Šerešová Kiara
Komárom
(3200/48)
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Újszülöttek:
Nagy Nikoleta (Komárom); Leskó Rudolf (Gúta); Bestró-
ová Dóra (Komárom); Bugris Dorián (Vágfüzes); Šere-
šová Kiara (Marcelháza); Csepregiová Panni (Keszeg-
falva); Kovács Jozef (Ógyalla); Pecka Dániel (Csallóköz-
aranyos); Samai Nikolett Andrea (Komárom); Horváth
Katica (Marcelháza); Mezei Máté (Madar); Barkus Domi-
nik (Komárom); Takácsová Nikoletta (Komárom – Har-
csás).

Elhunytak:
Szépe József (60) Komárom; Jurkovecová Mária (81) Ko-
márom; Ičina Jozef (53) Komárom; Praschek Mária (78)
Komárom; Potháczky Magdaléna (91) Nagykeszi; Bere-cz
Emília (73) Csallóközaranyos; Vass Aranka (83) Gellér.

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

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Német-
országban, Ausztriában
dolgozók (agentúra is),
nyugdíjasok, vállalkozók
részére is.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

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

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

�

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

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

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 15-én, halálának 

15. évfordulóján 

Kružliak Lászlóra 
Dunaradványon.

Emlékét őrző családja. Eladó családi ház Ga-
dócon, 9-éves, lakható te-
rület 380 m2, telek: 2650
m2, igényesnek, csendes
környezetben, ár megte-
kintéskor. Tel.: 0905 605
709.

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

Amatőr/profi modelleket
keresünk mellékállásban
(6 hónap - 50 év között)
magazinfotózásokra, rek-
lámfilmekbe, szépség-
versenyekre, stb. Duci
hölgyek jelentkezését is
várjuk! Jelentkezés:
www.mondecaste.hu
weboldalon.

• 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.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá 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
lakótelepi 3-szobás lakás-
omat, 2-szobásra az I. és
II. lakótelepen. Tel.: 0902
896 079.
• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Komárom, Župná 14,
az Allianz épületében.
Tel.: 0907 452 538. 
• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838. • Op-
rava chladničiek a mrazničiek.
Tel.: 0905 666 838. • Predám
starší RD v Marcelovej,
16.000 €. Tel.: 0911 204 962.
• Óvónő gyermekfelügyele-
tet vállal. Tel.: 0907 487 695.
• Eladók Yorkshire terrier
kiskutyák. Tel.: 0915 715
879.
• Ápolónőket keresünk
Ausztriába munkaszerző-
désre, német nyelvtudás és
jogosítvány szükséges. Tel.:
0907 622 788.

• 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.
• Vezmem do prenájmu
miestnosť (priestor) 20-30
m2 na 7. sídlisku. Tel.:
0908 607 653.

• Festő, ügyes kezek, szép
falak + mindenféle átalakí-
tások lakásokban, házak-
ban. Tel.: 0905 365 661.
• Nyugdíjasok figyelem!
Mindenféle hibák javítása
lakásokban, házakban. Tel.:
0905 365 661.
• Garzon kiadó Komárom-
ban, a Komenský utcában,
100 € + rezsi. Tel.: 0907 299
292.
•  2011-es folyóbor kap-
ható a Hilltop neszmélyi
borászatában hétköznap
8-15 óra között. Fehér,
rosé 400 Ft/l, vörös 450
Ft/l. Tel.: 0036 34/550-45.
• Predáme sudové víno,
rok 2011, od Hilltop vi-
nárstvo z Neszmélyu, v
pracovných dňoch 8-15
hod. Biele, rosé 400 Ft/l,
červené 450 Ft/l. Tel.:
0036/34 550 45.
• Eladó Dél-Komárom bel-
városában, a fürdőhöz kö-
zel, kétgenerációs családi
ház 1065 m2 telken, üzleti
vagy vállalkozási tevékeny-
ségre is alkalmas. Irányár:
25 millió Ft. Tel.: 003620
221 3265.

• Vállalkozásomhoz szor-
galmas, céltudatos társakat
keresek, házastársak előny-
ben. Tel.: 0905 478 273.
• Eladó új 2-szobás lakás
Ógyallán, ár: 25.725 €-tól,
garázzsal 29.073 €.  Tel.:
0905 663 408.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba-konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624. 
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvez-
mény! Személyautó már
0,20 €/km. Tel.: 0915 111
646.
• Komáromban eladó 3-szo-
bás földszinti lakás a Sze-
keres csárdával szemben.
Tel.: 0905 813 962.
• Munkalehetőség: Info Next
– Záhradnícka 10/I.e, 13 a.
Naponta: 10.00-14.00,
email: lehetoseg@azet.sk.
• Hitel ház és lakás átalakí-
tására, 17.000 €-ig. Gyors-
kölcsön 3000 €-ig. Tel.:
0907 235 125.
• Jelzáloghitelek banki tar-
tozás esetében is 3000 €-
ig, futamidő 5-30 évig. Tel.:
0907 235 125.

• Kimagasló kereseti lehe-
tőség. Napi kifizetés. Tel.:
0907 311 124.
• Angol, német nyelvű tan-
folyamok csoportos és
egyéni formában.
Hurbanovo, Komárňanská
100, a posta épülete 1. eme-
let. orbiscentrum@gmail.
com, vagy 0948 262 144.
• Ápolói tanfolyam + né-
met nyelv kedvező áron.
Hurbanovo, Komárňanská
100, a posta épülete 1. em.
orbiscentrum@gmail.com
, 0948 262 144.
• Profi kölcsön profiknak,
vállalkozóknak, munkaválla-
lóknak, nyugdíjasoknak,
KN-járás. Tel.: 0905 800
420.
• Úvery už od 1,69 % ročne
- poistenie, hypotéky, rea-
litná činnosť + prijmeme
spolupracovníkov – super
odmeňovanie! Tel.: 0915
740 148.

• Bérbe adók 2- és 3-szobás
lakások. Byty do prenájmu,
2- a 3-izbové. 
• Csontkovács  - chiroprak-
tik. Tel.: 035/7732 330, 0907
628 055.
• Csempézést, kőműves-
munkát, bontást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Eladó hidromasszázs zu-
hanykabin, fürdőkád, vil-
lanytűzhely, minden még
csomagolva. Tel.: 0940 594
607.
• Munkát keresek, mint da-
rukezelő gyakorlattal. Tel.:
0908 767 864.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Háromszobás  családi há-
zamat elcserélem kétszo-
básra Gútán. Tel.: 0904 911
770.
• Eladók új fa kertibútorok: 2
pad + asztal most féláron
csak 210 €. Tel.: 0915 270
685.
• Olcsón eladó apró, be-
gyújtásra való keményfa.
Egy köteg ára 0,50 €. Tel.:
0915 270 685.
• Korlátlan kereseti lehető-
ség bárkinek, bárhol. Tel.:
0903 783 477.
• Angol oktatás alap- és kö-
zépfokon. Tel.: 0944 49 46
42.
• 45 perces prezentáció,
amely jó irányba megváltoz-
tatja életed. Tel.: 0915 887
466.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Gyümölcsfák és szőlő pro-
fesszionális metszését vál-
lalom. Tel.: 0902 841 761.
• Eladó vagy kiadó 3-szobás
felújított téglalakás, KN köz-
pontjában. Tel.: 0918 497
016.
• Eladó alig használt mot.
permetező (Solo). Tel.:
035/779 7433.
• Eladó új 3-szobás lakás
Ógyallán, ár: 37.558 €. Le-
hetséges extra kedvezmény
5-10 %. Tel.: 0905 663 408.
• Eladó Scholze pianínó, 8
pléh és elekt. kalácssütő,

szal. szel. Tel.: 0908 612
405.
• Eladó Gútán 3-szobás
családi ház beköltözhető ál-
lapotban. Tel.: 0905 298
052.
• Eladó Ford Fiesta Elance
1,4 - gy.év: 98, klíma.
89.000 km, bőrülés. Tel.:
0908 612 405.
• Eladó plüss ülőgarnitúra
szép aranysárga színben,
120 €. Tel.: 0907 373 611.
• Eladó családi ház Neme-
sócsán, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 607 119.
• Eladó termőföld Keszeg-
falván. Tel.: 035/7702 100.

• Lakás kiadó Gútán. Tel.:
0905 918 388.
• Reiki kezelés. Tel.: 0905
793 176.
• Emeletes családi ház Ke-
szegfalván kedvezményes
áron eladó. Tel.: 0905 793
176.
• Gondozás, bevásárlás, ta-
karítás, konyhai segítséget
vállalok. Tel.: 0904 202 639.
• Eladó Fiat Palio Combi di-
esel, 1300 € + megegyezés.
Tel.: 0905 773 527.

„Te nem haltál meg, 
csak álmodni mentél!”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk február 11-én,

halálának 6. évfordulóján

Kollárné szül. Bakulár
Erikára 

(Marcelháza).
Drága emlékét őrző családja.

„Te is tudod, hogy ismét eltelt egy év,
És eljött a nap, amikor megszülettél.
Éveid száma már tizennyolcra emelkedett,
Anya, apa tiszta szívvel nevelgetett.” 
Február 6-án ünnepelte 18. születésnapját 

ifj. Mázsár Norbert 
Szentpéteren. 

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálunk:
anya, apa, húgod Mónika, aranyosi mama és
papa, szentpéteri mama és papa, keresztszü-
leid, Öcsi és Nati, unokatestvéreid: Pityuka,
Karinka és Natika, akik sok puszit küldenek.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

Február 16-án ünnepli 
80. születésnapját 

Holics Antal 
Komáromban.

Szívből gratulál: felesége, lányai,
veje, unokái és dédunokái.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
Február 13-án ünnepli 6. születésnapját

drága kicsi lányunk 
Kovácsy Ilona Lili 

Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából szívből

gratulálunk, sok boldogságot,
vidám gyermekkort kívánunk:
anya, babka, köriék és Imiék.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves ro-
konnak, ismerősnek és mindazoknak, akik január 18-án
elkísérték utolsó útjára a komáromi katolikus temetőbe 

Szabó Miklóst, 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. február
18-án, halálának első évfordulóján 

Székely Lacikára 
Komáromban.

„Egyszer egy ugyanilyen napon,
Egy kedves lélek csendben távozott.
Elment csendesen, nem köszönt.
Talán tudta, várják őt ott fönt.
Elment, talán mert elengedtem.
De emléke örökké megmarad szívemben.
Tudom, ez az angyal most is mosolyog,
Nekem mégis sok-sok könnyem potyog,
Fájó szívvel örökké Rád gondolok.”
Emléked szívünkben örökké őrizzük.

Szerető családja.

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
február 15-én, halálának 7. évfordulóján 

Varga Ivánra Komáromban.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot. Szerető családja.

Február 11-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Vas Denis.
Sok puszit küld: anyuci,

apuci és az egész család.

„Korai halálod szívünkben nagyon fáj,
Te voltál mindenünk, örök sebet hagytál.”

Megemlékezés

aki életének 76. évében távozott sze-
rettei köréből. Köszönjük a virágokat és
a részvétnyilvánításokat, melyekkel
igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

E szép kerek ünnep alkalmából szívből gratulál és jó
egészséget kíván: férje Gábor, fiai Gáborka, Tomika, szü-
lei, testvérei, nagybácsikája, papája és az egész rokonság.

„Üdvözlünk szívből ezen a napon,
Mely számodra ünnepélyes alkalom!
Születésed napján köszöntünk Téged,
Minden jót és szépet kívánunk mi Néked!
Egészségből, szeretetből sose legyen hiány,
Sok boldogságot kíván az egész család.“
Február 18-án ünnepli 30. születésnapját 

Boros Tímea Őrsújfalun.

Szeles Damián Naszvadon.
E szép ünnep alkalmából
gratulálnak és minden jót 

kívánnak: szülei, nagyszülei
és a rokonság.

„Születésnapodra kívánjuk Neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges.”

Február 11-én ünnepelte 2. születésnapját 

„Elmúltak az évek, hatvanéves lettél.
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“
Január 31-én ünnepelte 60. születésnapját 

drága édesanyánk Teitl Ilona 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak, jó egészséget és
hosszú, boldog életet kívánnak: lányai, Tünde és Moncsi, fia
Öcsi, férje Józsi, vejei Laci és Gyula, unokái Barbika, Kittike,
Kiara és Szilárd, akik külön csókolják a drága nagymamát.
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

350
eur

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Dopravné nehody
Dňa 30. januára 2012 v čase okolo 10.00 hod. v meste

Kolárovo na ul. Tržnej Kristián B. pri  cúvaní s  osobným
motorovým vozidlom zn. Škoda Favorit  na parkovisko s vy-
značenými parkovacími miestami, sa  pravdepodobne v
dostatočnej miere nevenoval  vedeniu vozidla  a  situácii  v
cestnej premávke, v dôsledku čoho zachytil ľavou zadnou
časťou ním vedeného vozidla na parkovisko vchádzajúcu
chodkyňu Darinu F. Chodkyňa po  zrážke padla na vo-
zovku, pričom utrpela zranenia s predpokladanou dobou
liečby cca 6 týždňov. Obaja účastníci dopravnej nehody
boli podrobení vyšetreniu na zistenie alkoholu  dychovou
skúškou  s  negatívnym  výsledkom.  Materiálna škoda  pri
dopravnej  nehode  nevznikla. Vodičovi motorového vozidla
bolo vznesené obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví. 

Ostatné udalosti
V presne nezistenej dobe od 10. októbra 2011 do 14.

októbra 2011 v obci Trávnik v tom čase nezistený pácha-
teľ nezisteným predmetom násilne vypáčil vchodové dvere
neobývaného rodinného domu, odkiaľ odcudzil 2 ks oce-
ľových radiátorov, čím majiteľom spôsobil materiálnu škodu
vo výške 250 €. Dňa 31. januára 2012 bolo za vyššie uve-
dený skutok vznesené obvinenie Ladislavovi M. za prečin
krádeže. 

V pondelok 13. 2. predpokladám v na-
šom regióne stále veľmi chladno, polo-
oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od - 15
do - 13  ̊C, denná teplota od - 7 do - 5  ̊C.
Slabý SZ, S vietor do 2 - 4 m/s.     

V utorok 14. 2. predpokladám v našom
regióne stále veľmi chladno, oblačno, mož-
nosť slabého sneženia. Množstvo snehu do
2 cm. Nočná teplota od - 12 do - 10  ̊C,
denná teplota od - 4 do - 2   ̊C. Slabý J, JZ
vietor do 2 - 4 m/s.    

V stredu 15. 2. predpokladám v našom
regióne pokračovanie zimy, oblačno, počas
dňa pribúdanie oblačnosti a miestami slabé
sneženie. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná
teplota od - 11 do - 9   ̊C, cez deň od - 4 do
- 2   ̊C. Mierny V vietor do 4 - 8 m/s., pocit
chladu bude väčší!  

Vo štvrtok 16. 2. predpokladám v našom
regióne stále pravú zimu ale o niečo teplej-
šie, Veľkú oblačnosť až zamračené so sne-
žením. Množstvo snehu do 10 cm. Nočná
teplota od - 6 do - 4   ̊C, cez deň od - 3 do 
- 1  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s., pri
ktorom sa budú vytvárať snehové jazyky a
záveje, vodiči pozor! 

V piatok 17. 2.  predpokladám v našom
regióne znovu ochladenie, veľkú oblačnosť
až zamračené so snežením. Množstvo
snehu do 10 cm. Nočná teplota od - 9 do 
- 7   ̊C, denná  teplota od - 5 do - 3  ̊C. Čer-
stvý, miestami až silný nárazový SZ vietor
do 18 - 22 m/s. pocit chladu bude väčší a
budú sa tvoriť snehové záveje, možnosť ka-
lamity - vodiči pozor!!! 

V sobotu 18. 2. predpokladám v našom
regióne pravú zimu, veľkú oblačnosť až za-
mračené so snežením. Množstvo snehu do
5 cm. Nočná teplota od - 8  do - 6   ̊C, denná
teplota od - 4  do - 2   C̊.  Mierny SZ vietor
do 8 - 12 m/s., pri ktorom sa budú vytvárať
snehové jazyky a záveje, vodiči pozor! 

V nedeľu 19. 2. predpokladám v našom
regióne pokračovanie zimy, oblačno a mies-
tami ešte slabé občasné sneženie. Množ-
stvo snehu do 3 cm. Nočná teplota od - 9 do
- 7  ̊C, cez deň od - 5 do - 3  ̊C. Slabý SZ vie-
tor do 2 - 4 m/s.

V budúcom týždni očakávam, že zima
ešte neskončila, chladno so snežením.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“

Dr. Meteo

Z policajných hlásení

Predpoveď počasia 13. 02 - 19. 02

... 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
Centrum voľného času, Rozmarínová 2 Komárno

Občianske združenie Odysea mysle Komárno

JARNÉ PRÁZDNINY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
20. februára – 24. februára  2012 od 6,30 – do 16,00 hod.

Deň otvorených dverí v CVČ
• TVORIVÉ DIELNE  • BILIARD  • STOLNÝ TENIS  • ŠÍPKY

• ZÁBAVNÉ HRY a TURISTICKÉ VYCHÁDZKY......
Alternatívne divadlo Odysea mysle

Kontakt: Centrum voľného času, Rozmarínová 2 Komárno
Občianske združenie Odysea mysle Komárno, Tel.: 035/ 7730 396  

Prvým dopravným prostriedkom pra-
človeka bol peň stromu vyvalený na

vodnú hladinu. A prvou pomôckou na
prenášanie predmetov sa stal prútený
kôš, zjavne podobný tomu dnešnému.

Kôš je teda taký starý ako ľudstvo samo. A
napriek mohutnému náporu všakovakých
umelovín ako-tak odoláva nástrahám dneš-
nej civilizácie. Alebo sa hovorieva, košíku
ešte svet nedal košom.

Aj útulok pre sliepky je 
z prútia

Gabriel Navrátil z Kolárova svoj prvý kôš
uplietol ako desaťročný. Vydaril sa – aj vďaka
otcovej pomoci. Hoci si zvolil murárske re-
meslo, zhotovovať tieto nenápadné prezenty
prírody nikdy neprestal. V ostatných dva dsia-
tich rokoch sa im ako dôchodca venuje stále.

Ujo Navrátil bude mať zakrátko 78 rokov.
Koľko za tento dlhý čas vytvoril prútených
krásavcov? Tisíc, no možno až dvetisíc, evi-
denciu nevedie. Boli to košíčky na krajce
chleba, ale aj veličizné opachy na prenáša-
nie slamy. Hnedé, zelené, žlté, biele i stra-
katé. Ešte aj kurín pre sliepky a útulok, v
ktorom znášajú vajíčka, má z prútia.

Jeho sortiment – to je polstovka všakova-
kých vzorov. Pre blízkych ich robí za „ďaku-

jem pekne“, pre ostatných za pár eur. Nikdy
sa nestalo, aby zákazník vrátil kôš pre ne-
jakú chybičku na ňom. Lebo keď tvorca zis-
til, že čosi na ňom nie je v poriadku, takmer
hotové dielo šmaril do pece a začal odznova.
To sa mu však stávalo len v rokoch, keď za-
čínal.

Iba záľuba starých mužov
Upliecť kôš – to nie je len tak. Košikár

musí mať silné prsty na rukách, dobré oči a
trpezlivosť za dvoch. Plus k tomu prútie z vŕb
treba vedieť v prírode vyhľadať a nastrihať,
potom doma niekedy uvariť, inokedy odkôr-
niť, aby bolo peknučké a hladučké.

Kedysi vraj každý druhý kolárovský muž si
dokázal upliecť kôš aspoň pre seba, dnes to
vedia hádam iba traja starci. Mladých toto re-
meslo nevábi. Prečo? – pýta sa DELTA.

„Pozrite sa na tento malý košíček“ – od-
povedá ujo Gabo. – „Mne ako skúsenému
košikárovi jeho upletenie trvá tri hodiny, no
od zákazníka nemôžem zaň pýtať viac ako tri
eurá. A čo je ešte horšie, ľudia majú čoraz
menej peňazí, aj keby koše chceli, nemôžu
si ich dovoliť. Slovom – z pletenia košíkov sa
vyžiť nedá.“

Gabriel Navrátil nám ukazuje jeden košík
na prenášanie pecňa chleba. „Ten ešte uplie-
tol otec tuším pred šesťdesiatimi rokmi a je
pevný dodnes. Niektoré moje kusy zaiste
prežijú aj mňa a budú ľuďom dlho slúžiť. To
ma nabáda, aby som remeslo aspoň zatiaľ
nezavesil na klinec...“ fb

Foto: autor

Prastaré remeslo mladým už nevonia

Do košíčka spletené...

Program: 
� Promenáda masiek
� Skvelé tanečné vystúpenia
� Spoločná tanečná zábava s tanečníkmi tanečnej školy
� Zábavné súťaže                                       
� Sladké odmeny pre všetky masky
Oblečte si zaujímavé masky a doneste si dobrú náladu !

FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU KOMÁRNO
TANEČNÉ ŠTÚDIO SPANISH LINE KOMÁRNO

pozývajú deti, rodičov, starých rodičov...
na

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
18. februára 2012, sobota o 15.00 hod. 

v Centre voľného času, Rozmarínová č. 2

Kontakt: 0908 401 896

Tisícky Slovákov pove-
dali politikom, čo si o

nich myslia. „Kto neskáče,
je gorila!“ - týmto pokrikom
a skákaním na námestí vy-
jadrili účastníci bratislav-
ského protestného zhro-
maždenia, ktorých sú ti-
sícky, svoj odpor proti ko-
rupčnému správaniu sa
ľudí v politike.

Viacerí rečníci pripome-
nuli, že neprišli hádzať va-
jíčka a banány, ale žiadať
zmenu v politike a dôsledné
vyšetrenie známej kauzy
Gorila. Námestím zneli aj
heslá: „Gorily do basy!“ či
„Vlastizrada!“  Protest v Bra-
tislave sa neskôr zvrhol na
hádzanie vajíčok a banánov
na budovu Úradu vlády SR,
Prezidentský palác a budovu
NR SR.

Protest Gorila sa konal aj v
ďalších slovenských mes-
tách, na ktorých sa zúčastnili
tisícky ľudí. 

Zdroj: sita

Takto protestovali 
Slováci proti Gorile

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons
Danubii vyhlasuje konkurz na zaplnenie nasledujú-
cich pozícií v spojitosti s realizáciou projektu HUSK
1001/2.5.2/0019. Podľa podmienok konkurzu hľadá
projekt spolupracovníkov na obdobie rokov 2012-
2013.

1. Redaktor - koordinátor
Úloha: Koordinácia aktivít uvedených v projkete a rea-

lizácia pracovných úloh. Postupné vyhodnocovanie cieľov
konkurzu. Aktívne udržiavania stykov s jednotlivými inšti-
tucionálnymi jednotkami.  

Očakávania:
• Vysokoškolské vzdelanie 
• Ovládanie slovenského, maďarského a anglického

jazyka na rokovacej úrovni 
• Skúsenosti s vedením
• Odborné skúsenosti v oblasti písania, realizácie a

vyhodnotení projektov
• Vodičský preukaz typu B

2. Redaktor
Úloha: Spracovanie a redakcia  tém spoločenského ži-

vota a iného rázu. Tvorenie rozhovorov, vyzdvihnutie správ
v jednotlivých videách. 

Očakávania:
• Aspoň stredoškolské vzdelanie
• Ovládanie slovenského a maďarského jazyka na ko-

munikačnej úrovni, ovládanie iného svetového jazyka
je  výhodou 

• Aspoň trojročná odborná skúsenosť v oblasti redak-
cie a spracovania správ 

3. Editor, nadpisový editor 
Úloha: Spracovanie a redakcia spoločenských tém a

tém iného rázu. Textové editorstvo v slovenskom a ma-
ďarskom jazyku. Redakcia nadpisov k jednotlivým video
materiálom.  

Očakávania:
• Aspoň stredoškolské vzdelanie
• Ovládanie slovenského a maďarského jazyka na ko-

munikačnej úrovni, ovládanie iného svetového jazyka
je  výhodou 

• Dokonalá znalosť písaného slovenského jazyka
• Aspoň trojročná odborná skúsenosť v oblasti redak-

cie a spracovania správ
Prihlášky čakáme do 24. februára na adresu of-

fice@ponsdanubii.eu. K prihláške žiadame priložiť od-
borný životopis v slovenskom a maďarskom jazyku – s od-
bornými referenciami a s označením obsadenia žiadanej
pozície. Uchádzačov kontaktujeme písomne o prípad-
nom ďalšom pohovore. 



1� DELTASZÓRAKOZÁS

9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség
Biblia vetélkedő 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem.
16.50 MM. 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Hír-
adó este 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Az
Este 22.40 Aranymetszés 23.35 Múlt-kor. 

9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben a tárgyakkal
9.50 Nekem ne lenne hazám? 10.00 Válaszd a tudást!  11.05 Magyar
rock 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Magyar
évszázadok 13.45 Váci múmiák 14.35 Főtér 16.05 Hogy volt!?... 17.20
English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés  18.55 Esti mese
19.15 Veszélyes szerelem. 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok 21.25
Maradj talpon! 22.15 Stingers 23.05 Drága doktor úr  23.55 Az Este

6.35 Élő egyház  7.00 Pannonia 3 keréken 7.35 Sólyom és galamb 8.30
Híradó 8.35 Térkép  9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.00 Magyar
elsők 11.20 Kisváros 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Heti Hír-
mondó 14.45 Csellengők 15.15 Klubszoba 16.10  Károly Róbert (1308-
1342) 16.20 Sipan ura. 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.35 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGy-
ver 20.30 A férfi a legjobb orvosság 21.15 Hírek 21.30 Vivaldi. 

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO.TV 12.30 Kegyes hazugság Am. filmdráma 14.20 Marina
15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 NCIS
22.00 NCIS: Los Angeles23.00 Aktív (ism.)

7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem
rabjai 9.20 Második esély, 109. 10.25 Top Shop 12.10 Asztro-show
13.10 A szív útjai, 132. 14.10 Trükkös halál.15.10 Sue Thomas – FBI 16.
16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva  18.30 Híradó  19.15 Fó-
kusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág  22.10 Nagyágyúk 23.10 Ref-
lektor 23.25 Angyalok háborúja 4. 

STORY TV
12.10 Ramona, 28. 13.10 A végzet hatalma, 28. 14.10 A szerelem ten-
gere 15.10 A szerelem nevében. 16.10 Szelek szárnyán 17.15 Gyilkos
sorok 18.30 McLeod lányai19.30 NCIS I. 20.30 Murdoch nyomozó rej-
télyei, 18. 21.35 Sherlock Holmes 22.40 Frank Riva 23.45 Kémvadászok

12.55 Akit Buldózernek hívtak.  15.10 Bombajó bokszoló. Ol. vígjá-
ték 17.10 Marabunta – Gyilkos hangyák. 19.00 A tuti balhé. Am. ak-
ciófi lm 21.00 Rés a pajzson.22.50 Fekete kutya.

VIASAT
6.15 A kifutó  7.10 Gyilkos sorok  9.00 Gyilkos számok 9.55 Love Story.
11.55 A dadus  12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk15.35 CSI: Miami
helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25 Gyilkos
sorok 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó barátok 20.15 Két pasi – meg
egy kicsi  21.10 Sztárom a párom 23.40 CSI: Miami helyszínelők

8.15 Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Maigret felügyelő  11.10
Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.45 Konyhatitkaim
14.25 Vad angyal.  15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos
szerelem 95. 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport 19.45 Időjárás 20.05 Szeretném, ha sze-
retnél fi lmvígjáték 21.45 Riporterek 22.10 Éjszakai hírek 22.30
Kétségbeesett romantikusok 23.25 Maigret felügyelő

8.00 Élő körkép 8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.10 Nők klubja 10.40
Čapek meséi ) 12.20 Élő körkép 12.50 Kulturális körkép 13.00 411
nap a paradicsomban 13.30 Mozdulj! Aerobik 14.05 Autószalon 14.30
Lefújva (ism.) 14.55 Bajnokok Ligájamagazin 15.35 Jégkorong
NHLmagazin 15.55 Német nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz  16.55
Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradók 18.00 A természet ára
III. 18.30 Esti mese 18.45  Kornel Földvári 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyar nyelven 19.55 Gyógyászat 20.55 Sportvisszhang 21.30 Kom-
mentárok 22.00 Tesztmagazin 22.10 Euromozi: Boy 

MARKÍZA
8.40 Monk   9.25 Az egyetlen túlélő Kanad. thriller 12.40 Nyomtala-
nul  13.25 Hírek 13.30 Las Vegas: Kaszino 14.20 Monk  15.05 Hírek
15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Egyről a kettőre15.55 Hírek
16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Hír-
adó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Zsenikém – Az ügynök
haláli Am. akcióvígjáték 22.30 Beugró 23.05 Hhírek 23.30 A kung-fu
mestere Hong.–am. akciófilm

JOJ
7.45 Bírósági akták 9.30 Panelházi történetek  10.30 Az új házunk
11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Szellemekkel suttogó
14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 C.S.I.: New York-i helyszínelők 16.00 Hi-
vatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történetek 21.15 Hawaii
Five 0., 22. 22.15 A Geissen család 23.25 Kaliforgia 

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van
11.00 Kékfény 12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Srpski ekran 13.25 Unser Bildschrim 13.55 KorTárs 14.25 Hack-
tion15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45
Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00
Időjárás-jelentés 20.05 Sporthírek 20.15 Schmidt története 22.20
Az Este 22.55 Tudorok  23.50 Barangolások öt kontinensen

9.25 Álmok mai álmodói  9.50 Nemzeti értékeink 10.00 Tudásakadé-
mia 11.00 Magyar pop 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer
Nap 13.20 Pódium 14.00 Főtér 15.25 Hogy volt!?... 16.50 Delta 17.20
English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Mese 19.15
Veszélyes szerelem. 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok  21.20 Ma-
radj talpon! 22.20 Stingers23.05 Drága doktor úr  23.55 Az Este

6.30 Híradó 6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 A
férfi a legjobb orvosság 8.30 Híradó 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00
Család-barát 11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 TÉRkép ráadás 14.45 Múltidéző 15.15 Sportaréna
16.10 Bacchus vitézei.  17.20 Kisváros. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGy-
ver 20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.15 Hírek 21.30 Mátkaság és
legényélet  23.20 Dunasport 23.25 Magyar Jazz Ünnep 2011

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.30 Teleshop 10.55
EZO TV 12.30 A meztelen bomba 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő
16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 Kettőt találhatsz 

7.40 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rab-
jai  9.20 Második esély, 110. 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10
A szív útjai.14.10 Trükkös halál, 17. 15.10 Sue Thomas – FBI II.  16.15 Az
éden titkai, 52. 17.25 Sarokba szorítva  18.30 Híradó  19.15 Fókusz
20.15 Barátok közt  21.00 ValóVilág – Aréna 22.10 Házon kívül 22.45
XXI. század 23.20 Reflektor 23.35 A Grace Klinika 

STORY TV
12.10 Ramona, 29. 13.10 A végzet hatalma.  14.10 A szerelem ten-
gere, 49. 15.10 A szerelem nevében 16.10 Szelek szárnyán, 65. 17.15
Gyilkos sorok  18.30 McLeod lányai  19.30 NCIS I., 20.30 Poirot novel-
lák  21.35 Dzsungeldokik 22.40 A cukorbáró 23.45 Kémvadászok

13.25 Hűséges nőcsábász. Am. vígjáték 15.25 Férjhez mész, mert
azt mondtam. Am. vígjáték 17.20 A pofátlan. Am. vígjáték 19.00 Új-
jászületett harcos 21.00 Alien – A nyolcadik utas: a Halál.

VIASAT
7.10 Gyilkos sorok  9.00 Gyilkos számok 9.55 Sztárom a párom 12.20
A dadus I., 6. 12.50 Gordon Ramsay  13.45 Monk  15.35 CSI: Miami
helyszínelők  16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék  17.25 Gyilkos
számok18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jóbarátok  20.15 Két pasi – meg
egy kicsi  21.10 A szerelem hullámhosszán  23.15 Képeslapok a sza-
kadékból 

8.40 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő 11.10 Viharos szerelem
12.00 Hírek 12.05 Nők klubja 13.35 Együtt jártunk 14.30 Vad angyal
15.15 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Sza-
kácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport,
Időjárás 19.50 Sporthírek 20.05 Ki mond igazat?  20.55 Szemtől szem-
ben 21.45 Doktor House  22.30 Éjszakai hírek 22.50 Maigret felügyelő 

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja10.30 Német nemzetiségi ma-
gazin 10.55 Hírek magyar nyelven 11.15 Fókusz 11.45 A természet
ára  12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor
13.30 Chorea amore 13.50 Sportvisszhang 14.30 Suhanó árnyak
15.55 Ukrán nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók
18.00 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Mese 18.40 Szlová-
kia kincsei 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Bayer Leverku-
sen– FC Barcelona labdarúgó BLmérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája –
összefoglaló 23.20 Rendőrségi magazin 23.30 Tudomány és technika

MARKÍZA
8.30 Vacsoracsata 9.20 Rex felügyelő  10.15 Az igazság napja Am.
krimithriller 12.30 Nyomtalanul  13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszino
14.15 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Egyről a kettőre I.,
16.00 NCIS III., 24/19. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00
Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Ár-
nyak városa 21.30 Rendelő a rózsakertben 22.25 Éjszakai híradó
22.50 Az igazság napja

JOJ
6.20 Híradó 6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.30 Pa-
nelházi történetek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00
Híradó 13.00 C.S.I.: New York-i helyszínelők 14.00 Hazudj, ha tudsz!
15.00 CSI.: New York-i helyszínelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó
17.30 Vetélkedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 19.59 Időjárás 20.15 Panelházi történetek  21.15 Dr. Csont 22.15
Ártatlanok, 27. 23.30 C.S.I.: New York-i helyszínelők

9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Út-
ravaló11.30 Átjáró12.01 Híradó12.25 Kárpát Expressz 12.55 Hrvatska
kronika  13.55 Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érin-
tés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy van
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelők 21.05 On The Spot 22.05 Az Este 22.35 KorTárs 

5.55 Ma reggel 9.00 Időutazás 9.25 Tudástár 2011 9.50 Bali, az is-
tenek szigete 10.00 Válaszd a tudás! 11.00 Magyar válogatott 12.01
Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 A
múzsa csókja 14.15 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika 14.45
Valaki 15.35 Múlt-kor 16.05 Szellem a palackból... 16.30 Világokon át
17.15 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti
mese 19.15 Veszélyes szerelem. 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancs-
nok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers  23.05 Drága doktor úr 

6.30 Híradó 6.35 Unser Bildschirm  7.30 Híradó 7.35 Mad Men 8.30
Híradó 8.35 Térkép  9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.00 Magyar
elsők 11.20 Kisváros  12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-
Társ14.45 Heuréka! Megtaláltam!  15.15 Önök kérték  16.20 Bábel
tornya  17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbe-
széd 19.00 Alkotmány utca  19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 A
király kalóza  21.20 Hírek 21.30 A városban. Sp. fi lm 23.20 Dunasport

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50
Teleshop 10.55 EZO TV 12.30 Winnetou 14.20 Marina, 22. 15.20 Rex
felügyelő 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna 18.30
Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.00 Anya, lánya, uno-
kája.  23.20 Doktor House V. 

7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem
rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10
A szív útjai  14.10 Trükkös halál15.10 Sue Thomas – FBI 16.15 Az
éden titkai  17.25 Sarokba szorítva  18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.15
Barátok közt 21.00 ValóVilág 

STORY TV
12.10 Ramona 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancsok, a mesterdetektívek, 1.
17.15 Gyilkos sorok18.30 McLeod lányai  19.30 NCIS I. 20.30 Két férfi
egy eset, 8. 21.35 A Vatikán ügynöke 1. 22.40 Border – A határsáv
23.45 Kémvadászok

12.25 A tuti balhé 14.25 Banditák. Am. akcióvígjáték 16.40 Az elnök
emberére talál. Am. vígjáték 18.45 Piedone Hongkongban 21.00
Pofa be! Fr. vígjáték 22.40 Milliókért a pokolba. Am. akcióthriller

VIASAT
7.10 Gyilkos sorok  9.00 Gyilkos számok 9.55 A szerelem hullámhosszán
12.25 A dadus 12.50 Gordon Ramsaí 13.45 Monk 15.35 CSI: Miami
helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek 17.25 Gyilkos számok 18.25 Gor-
don Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10
Bean – Az igazi katasztrófafilm  23.10 CSI: Miami helyszínelők 

7.35 Gasztronómiai kalauz 8.05 Vetélkedő 8.40 Családi vetélkedő
9.25 Maigret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 Szemtől szemben 14.35 Vad angyal 15.15 Anna két
arca, 28. 16.00 Hírek 16.30 Viharos szerelem  17.20 Szakácspárbaj
17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.05 Euro 2012. Labdarúgó-magazin 20.30 AC
Milan–Arsenal London labdarúgó BL-mérkőzés 22.45 Hírek 23.05
Bajnokok Ligája – összefoglaló 23.35 Maigret.

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.30 Ukrán magazin 10.55
Hírek magyar nyelven  11.05 Fókusz  11.45 Nemzetközi terrorizmus
1945 után 12.10 Élő körkép 12.45 Kulturális körkép 12.55 Folklór-
műsor 13.40 Hallássérültek tévéklubja 14.05 Família 14.40 Cirkusz,
cirkusz 2010 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz  16.55 Idősebbek
klubja 17.30 Körzeti híradók 18.00 A világ utcái 18.30 Mese 18.45 A
szlovák nyelv kulisszatitkai 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Marián Varga-portré 21.05 Ügyintézés a hivatalokban 21.30 Kom-
mentár 22.15 Kristályszárny 2010 

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre 9.55 Rex felügyelő 10.50
Cat City. Am. thriller 12.30 Nyomtalanul13.20 Hírek 13.25 Las Vegas:
Kaszinó I.  14.15 Monk  15.10 Míg a halál el nem választ  15.35 Egy-
ről a kettőre  15.55 Hírek 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsora 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 Ünneprontók ünnepe 22.30 Híradó 22.55 Feleségcsere

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.30 Panelházi tör-
ténetek10.35 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont  14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 CSI: New York-i hely-
színelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek 21.15 Dr. Csont 22.15 C.S.I.: Miami helyszínelők

HÉTFŐ, február 13 Kedd, február 1� Szerda, február 1�

TVműsorTVműsor február 13 - február 19 

Most hamarabb fel-
lobban a lelkesedé-

sed, ha valaki kecsegtető öt-
lettel áll elő, olyannyira, hogy
nemcsak a nélkülözhető pén-
zedet, de a rejtett tartalékaidat
is hajlamos lehetsz könnye-
dén feláldozni.

Felébred benned a
vágy egy igazi társ

iránt. Lehet, hogy ott van a kö-
zeledben, csak nem veszed
észre, hogy igen, ő az, akire
neked szükséged van.

Munkahelyeden gon-
dok adódhatnak. Ne higgy an-
nak a munkatársadnak, aki a
legédesebben mosolyog rád!
Dolgozz becsületesen!

Ha nem teljesen
tiszta úton jutottál jövedelem-
hez a múltban, akkor tégy
meg mindent ennek mihama-
rabbi rendezéséért, és tanuld
meg a kevesebbel is beéerni.

Nem kizárt, hogy bo-
nyolult problémával

szembesülsz, ami talán valaki
másé, ám az illető csak rád
számíthat a megoldásban. Ne
vond meg tőle a támogatásod.

Igazán szerencsés
hét elé nézel, ami

anyagi ügyekben kellemes
meglepetést, váratlan fellen-
dülést vagy extra bevételt
hozhat. Egy kirándulást be-
tervezhetsz ennek köszönhe-
tően.

Újra kinyílik egy kapu
a szakmai vagy szerelmi
életedben, ám résen kell len-
ned, hogy „beslisszolhass“
rajta. Légy kitartó, ne hátrálj
meg!

Megismerkedhetsz
valakivel, akit első benyomá-
sod alapján nem túl kedve-
zően ítélsz meg, és csak több
találkozó után derül ki róla, mi-
lyen is valójában.

Egy munkahelyi hó-
doló bukkanhat fel - lehet,
hogy tudtál róla, lehet, hogy
nem, mindenesetre most ta-
lán fontos döntést kell hoznod
kettőtökről.

Nem kizárt, hogy fel-
bukkan egy régi szerelmed,
aki felkavarhatja az érzései-
det. Lehet esély az újrakez-
désre, és az életed is pozitív
fordulatot vesz.

Érdemes kicsit spon-
tánabbnak lenned a héten -
ha teheted, mondj igent az
utolsó pillanatban érkező
meghívásra.

Megfelelő időszak ez
a befelé fordulásra és a medi-
tációra, csendes szemlélő-
désre, de ne hagyd, hogy ag-
godalmas vagy önpusztító
gondolatok legyenek rajtad
úrrá.
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Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22,
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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

Humor

Ha még egyszer pofán dobsz, elintézlek!

Horoszkóp

Február 13, 18.00 Komáromi VMK - Gyakorlatok az intuíció
növelésére - Erika Nagyová, belépőjegy 2 €.
Február 14, 15.00 Cseresznyéskert - a Jókai Színház elő-
adása.
Február 15,10.00 Szegény Dzsoni és Árnika - a Jókai Színház.
Február 15, 14.00 Farsangi maszkabáI a Nagymegyeri Ma-
nóház Polgári Társulás rendezésében, a Nagymegyeri Vá-
rosi Művelődési Központ nagytermében.
Február 17, 11.00 A régi nyár - a Jókai Színház előadása.
Február 17, BLUES COMPANY EST - Dél-Komárom, Te-
remgokart pálya és kávézó, Puskaporosi u. 10.
Belépő: 1000,- Ft, ami legokartozható.
Február 18, 19.00 Sári bíró - a Jókai Színház előadása.
Február 18, 19.00 órakor a virti óvodában Farsangi jóté-
konysági batyus bál. A zenéről Dj. Sici és Dj. Ityu P. gon-
doskodik. Belépő 4 €.
Február 18, 15.00 - a komáromi Szabadidőközpont  és a
Spanish Line Táncstúdió meghívja a gyermekeket, szülőket,
nagyszülőket a FARSANGi JELMEZBÁLBA. Helyszín: Roz-
maring utca. 2.
Február 18, 15.00 FEBRUALIA (történelmi jelmezes felvo-
nulás) Dél-Komáromban a Szabadság téren.
18.00 BLACKROSE' NIGHT koncert a Jókai Moziban, Tán-
csics M. u. 13.
Február 18, 18.00 a Vöröskereszt évzáró tagsági gyűlése a
Nagymegyeri Városi Művelődési Központ nagytermében.
Február 18, 14.00 órakor a 2012-es Jókai-díj ünnepélyes át-
adása a Duna Menti Múzeum dísztermében. 
Február 19, 15.00 Whisky esővízzel -  Jókai Színház.
Február 19, 9.00 A  Nagymegyeri Horgászszövetség helyi
szervezetének évzáró tagsági gyűlése a Nagymegyeri Vá-
rosi Művelődési Központ színháztermében.
Február 20, 18.00 órakor a Komáromi VMK épületében
Passzív és aktív relaxáció - előadás gyakorlatokkal, bemu-
tatkozik Imi. Belépődíj: önkéntes.

KIÁLLíTÁSOK
Február 3 - március 2, K.ART.E. Észak-Komárom, A mú-
zeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8., A Komáromi Alko-
tóművészek Egyesületének 8.tagsági kiállítása.
Február 10 - április 13, Rozsnyói céhek. Észak-Komárom,
Zichy palota, Klapka tér 9., Duna Menti Múzeum.
Február 13-án kiállítás nyílik „Nyelvében él a národnostná
menšina“ címmel a Csemadok Galériában. A vizuális kisebb-
ségi nyelvhasználat története Dél-Szlovákiában 1918-2011.
Február 14 - március 1, SZÜLŐFÖLD c. kiállítás. Dél-Ko-
márom, Monostori Erőd Nonprofit Kft., Duna-part 1. –Ta-
nácsterem. Ócsvár Rezső (1877-1968) és Vízy László fest-
ményei - a Rotary Budapest Duna Klub rendezésében. 
Február 21 - március 23, A komáromi Szinnyei József
könyvtárban Amazing planet - Filip Kulisev pozsonyi fotós ki-
állítása.

Rák

A feleség a férje születésnap-
jára akar venni egy papagájt. El is
megy az állatkereskedésbe és ki-
választja a papagájt, de az eladó
figyelmezteti, hogy az előzőleg
egy kuplerájban lakott. A nő gon-
dolja, hogy nem lesz semmi baj,
haza is viszi és letakarja egy ken-
dővel a kalitkáját. Amikor a férje
hazaér, a nő leveszi a kendőt,
mire megszólal a papagáj:

- Új tapéta, új nőci... szevasz
Béla!

☺ ☺ ☺
Szilikonmellű bombanő áll a

Balatonban. Egy csónakázó
férfi nézi, nézi, majd mivel is-
merkedni akar, megkérdezi tőle:

- Meg tudná mondani, hány
fokos a víz?

- Uram! Engem már sokszor
néztek utcalánynak, de hőmé-
rőnek még soha...

☺ ☺ ☺
Mariska levetkőzik este, s in-

dul zuhanyozni. Anyaszült mez-
telenül meglátja a papagája, fel-
ordít:

- Jaj, mit láttam! Mit láttam!
Mariska meztelen!

- Te, ha nem kussolsz,
kitépem az összes tolladat!

De a papagáj folytatja:
- Mit láttam! Mit láttam!

Mariska meztelen!
A nő erre fogja a mada-

rat, megkopasztja, s el-
megy fürödni. Közben meg-
érkezik Mariska kopasz fejű
barátja. Erre a papagáj:

- Mi van haver, te is lát-
tad?

☺ ☺ ☺

- Mi az? Reggel ugat,
este úszik?

- ???
- Az anyós műfogsora.

☺ ☺ ☺
- Miért füstöl a kórház

kéménye?
- ???
- Mert fő az egészség!

☺ ☺ ☺
- Mit lehet enni az üzemi

konyhán?  - ???
- Koszt.

A Bátor Tábor Alapítvány közép-
európai élményterápiás központ-
ként 2001 óta kínál komplex te-
rápiás rekreációs programo-
kat daganatos, cukorbeteg,
krónikus ízületi gyulladással
(JIA), valamint hemofíliával
kezelt gyermekek és család-
jaik részére Hatvan városa
mellett. 2008 óta nemzetközi
turnusokat is szervez, hogy a
környező országok daganatos
beteg gyermekei is részt vehesse-
nek a kalandokban. A tábor minden
programja sikerélményt nyújt a gyerekek-
nek, és ők ezáltal önértékelésükben meg-
erősödve, bátrabban térhetnek vissza a hét-
köznapokba.

A következő helyeken tudhatsz meg töb-
bet a Bátor Táborról és a jelentkezésről:

Révkomárom:  
2012. február 13, 16:00 Selye Já-
nos Egyetem Tanárképző Kara

(Pozsonyi út 3322), Szinnyei-
Ték

Pozsony:
2012. február 14, 18:00 - A

Magyar Köztársaság Kulturá-
lis Intézete (MKKI); Palisády

54.
Nyitra:

2012. február 15, 19:00 óra -
Konstantin Filozófus Egyetem, Pe-

dagógiai Kar, 106-os terem 
A nemzetközi turnusok időpontja:
2012. június 28 – július 8. (kamasz turnus)
2012. július 25 – augusztus 5. 

(kölyök turnus)
Jelentkezés február 19-ig.
Bővebb információ: www.batortabor.hu

Felvidéki önkénteseket toboroz a Bátor Tábor!



9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Van képünk hozzá 11.05 Párizsi
helyszínelők12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Slovenski ut-
rinki 13.25 Kvartett 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak
egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
20.15 Elcserélt lányok 21.00 FÁBRY 22.20 Az Este 22.55 Eladó az
egész világ! filmszatíra 

5.55 Ma reggel 9.25 TED-sorozat 9.50 Néprajzi értékeink 10.00 Tu-
dásakadémia 11.00 Magyar retro 12.01 Híradó délben 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Szép otthonok... 13.40 Mér-
földkövek a magyar technika történetében 14.15 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara  14.40 Esély 15.10 Kortárs 15.35 Aranymetszés 16.30
Világokon át 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés
18.55 Esti mese 19.20 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca
parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 A szövetség

6.35 Horvát krónika  7.35 A király kalóza 8.35 Térkép  9.05 MacGyver
10.00 Család-barát 11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.00 Híradó
12.20 Kívánságkosár 14.15 Élő népzene  14.40 Arcélek 15.15 Nonius Se-
nior 16.10 A tudomány műhelyében 16.40 Valóságos kincsesbánya
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Nyolc évszak
21.30 Hírek 21.40 A kanyaron túl 23.25 Dunasport

6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 EZO TV 12.30 Az égből
pottyant család. Am. film 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelő 16.20 La
Pola 17.20 Update konyha 17.25 Eva Luna18.30 Tények  19.30 Aktív
20.30 Jóban-rosszban  21.00 40 éves szűz Am. vígjáték 23.15 Aktív

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli – Csak csa-
jok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop 12.05
Asztro-show 13.10 A szív útjai14.10 Trükkös halál 19. 15.10 Sue Thomas
– FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fó-
kusz 20.15 Barátok közt  21.00 ValóVilág 22.10 Dr. Csont 23.15 Tudorok

STORY TV
12.10 Ramona, 31. 13.10 A végzet hatalma.  14.10 A szerelem ten-
gere 15.10 A szerelem nevében. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív
17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS I. 20.30 Miss
Marple 22.40 Az első bevetés23.45 Kémvadászok

14.00 Az elnök emberére talál. Am. vígjáték 16.05 Padlógáz. Ném.–
lux. akcióvígjáték 17.45 Padlógáz 2. 19.30 Ping Pong: Az ököl színre
lép. Am. akcióvígjáték 21.00 Ököljog 22.40 Kickboxer. Am. akciófilm

VIASAT
7.15 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 9.55 Bean – Az igazi kataszt-
rófafilm 11.55 A dadus 12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk 15.35 CSI:
Miami helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25
Gyilkos számok 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi
– meg egy kicsi22.05 Esküdt ellenségek: Los Angeles23.00 CSI: Miami
helyszínelők 23.55 Két pasi – meg egy kicsi 

8.15 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő 11.10 Vi-
haros szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Ki mond igazat?
14.25 Vad angyal 15.10 Anna két arca 16.00 Hírek 16.30 Viharos szere-
lem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 20.05 Családi vetélkedő 20.55 Lucie Bílá 21.45
Doktor House 22.30 Hírek 22.50 Büntető zászlóalj 23.40 Maigret fel-
ügyelő

8.35 Óvodások műsora 8.55 Nők klubja 10.15 Magyar magazin10.45
Hírek magyar nyelven 10.50 Fókusz 11.30 A világ utcái. Las Ramblas,
Barcelona  11.55 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.25 A körmöci
pénzverde 13.55 Ügyintézés a hivatalokban 14.20 Rendőrségi maga-
zin 14.50 Egyházi magazin 15.15 Kassa 15.40 Vadászmagazin 15.55
Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Kvartett 17.30 Körzeti híradók
18.00 Életmentő állatok 18.30 Mese 18.45 Ajax Amsterdam–Man-
chester United labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 21.00 A tudomány
spektruma 21.30 Kommentárok 22.00 Az est témája

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre 9.55 Rex felügyelő 10.55 Mély-
ben izzó tűz 12.30 Nyomtalanul. 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszino
14.20 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Egyről a kettőre 15.55
Hírek 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Árnyak városa  21.30 Ren-
delő a rózsakertben 22.30 Éjszakai híradó 22.55 Alfa akció

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.30 Panelházi tör-
ténetek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó
13.00 Dr. Csont 14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 C.S.I.: New York-i hely-
színelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, 20.15 Panelházi tör-
ténetek  21.15 Dr. Csont 22.15 Ártatlanok 23.25 A börtön királyai 

5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve, 62/8. 10.10 FÁBRY11.30
Zegzugos történetek 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Roma kultúra 13.25 Esély 13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 El-
cserélt lányok, 10. 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem.
16.40 MM. 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó este 20.15 Szájhősök 21.10 Mindenből egy van 22.05 Az Este
22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb emberfajták. 

9.00 Natura 9.25 Kő, papír, olló 9.50 Jelfák 10.00 Válaszd a tudást!
11.00 Magyar bulizene 12.01 Híradó délben 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Homokzene mesék 13.30 Mérföldkö-
vek a magyar technika történetében 14.05 Kamaszkorunk legszebb
nyara – Amerika 14.30 Vigyázz, kész, dzsessz! 15.05 A tánc legendája,
7. 15.35 Pecatúra 16.00 Sírjaik hol domborulnak… 16.25 Világokon át
17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Esti
mese 19.15 Veszélyes szerelem.  20.00 Híradó este 20.35 Rocca pa-
rancsnok  21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.10 Drága doktor úr

6.35 Slovenski utrinki 7.00 Kvartett 7.35 Si monumentum queris, cir-
cumspice“ Dok.film 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00 Család-barát
11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros  12.20 Kívánságkosár 14.15 Haza-
járó 14.45 Tunézia, a változás országa 16.40 Ízőrzők 17.20 Kisváros.
Tévésor. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkot-
mány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Sólyom és galamb
21.30 Lone Star - Ahol a legendák születnek. Am. film 23.40 Dunasport

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek
9.40 Teleshop 10.45 EZO TV 12.20 Fesd újra, Van Gogh! 14.20 Marina
15.20 Rex felügyelő 16.20 La Pola17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna, 109. 18.30 Tények  19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00
Megasztár  22.35 Grimm 23.35 Aktív 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Refl ektor reggel 7.50 Reggeli 8.25 A
szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-
show 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál 15.10 Sue Thomas – FBI
16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fó-
kusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág 22.10 CSI: Miami helyszínelők
23.05 Ments meg!

STORY TV
12.10 Ramona, 32. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
52. 15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancs, a mesterdetektív,
17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai  19.30 NCIS I.  20.30 Szüle-
tett feleségek 22.35 Doktor Addison 23.45 Kémvadászok 

11.50 Hindenburg  14.10 Az utolsó piszkos tánc 16.05 Ping Pong: Az
ököl színre lép. 17.35 Pofa be!  19.15 Halálos hajsza.  21.00 Drágán
add az életed! Am. akciófilm 23.30 Terrorcsapda

VIASAT
7.10 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 9.55 Columbo 11.55 A dadus
12.50 Gordon Ramsay13.45 Monk15.35 CSI: Miami helyszínelők  16.30
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.25 Gyilkos számok 18.25 Gordon
Ramsay 19.20 Jóbarátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.10 Johnny
English Ang. vígjáték 22.55 CSI: Miami helyszínelők23.50 Jackie nővér 

7.45 Sítlusmagazin 8.15 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maig-
ret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.35 Családi vetélkedő 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Fenomén Junior Vetélkedő 17.50
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, Időjárás 19.50  20.05
k Lucie Bílá 22.05 Éjszakai hírek 22.30 Nora Roberts: A múlt titkai

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja  10.25 Romamagazin  10.55
Fókusz  11.30 Életmentő állatok 11.55 Élő körkép 12.25 Kulturális
körkép 12.35 Emlékezem 13.30 Nyugdíjasok klubja 14.00 Gyógyá-
szat 15.30 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 15.55 Szemtől
szemben 16.30 Fókusz 17.00 Karol Noskovič aktivista portréja
17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Mese 18.40 A szlová-
kiai falvak enciklopédiája 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00
Az Alpok kincse  20.55 Família 21.30 Kommentár 22.00 Szerelem
cseh módra

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre  9.55 Rex felügyelő 10.50
Ice Twisters. 12.35 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.30 Las Vegas: Kaszino
14.20 Monk 15.05 Híradó 15.10 Míg a halál el nem választ 15.55 Hírek
16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsora-
csata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 A medál. ak-
cióvígjáték  22.00 Az árnyékember 

JOJ
6.25 Híradó 6.50 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.45 Bírósági akták 9.30 Pa-
nelházi történetek 10.30 Az új házunk. 11.30 Nyereményjáték 12.00
Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 C.S.I.: New York-
i helyszínelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15
Next – A holnap a múlté.  22.15 Crank – Felpörögve

6.55 Ma reggel 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Aranymetszés 10.55
Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 Múlt-kor 12.35
Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták13.30 Melissa és Joey
13.55 Madagaszkár  14.50 Apa és fia Ang. tévéfilm 16.40 A szövet-
ség. Biblia vetélkedő 17.35 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Erkel-esély.
Jótékonysági gálaműsor az Erkel Színház újjáépítéséért 21.50 Prima
primavera 23.15 Sporthírek 23.25 Zséda: Rouge Koncertshow

5.29 Főtér 6.55 Ma reggel 8.55 A Biblia gyermekeknek 9.25 Sam, a
tűzoltó 9.35 Kínai rajzfilmek 9.55 Zorro legendája 10.20 Sandokan
10.40 Enid Blyton kalandfilm sorozata 11.10 Az utolsó mohikán 11.35
A magyar vasutak 12.02 Virágzó tapétá 12.25 12 hónap az erdőn
Szeptember 12.55 A nagyúr – Gróf Bánffy Miklós.  15.35 A falu jegy-
zője 16.40 Magyarország története 17.05 Koncert 17.55 Otthonod a
kávéház 18.20 Mi micsoda 18.50 Mese 19.15 Szerelmem Afrika  20.00
Híradó 20.35 Apa és fia  22.20 Gasztroangyal 23.15 Az elveszett múlt. 

5.30 A megyeri titok 6.00 Gazdakör 6.30 Gyerekeknek 8.40 Daktari
9.30 Csavargó kutya 2.  11.05 Magyarország 2000 11.40 Duna anzix
12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Határtalanul magyar 12.45 Vannak vi-
dékek 13.15 Vissza Sherwoodba 14.15 Munka-Társ 14.40 Talpalatnyi
zöld 15.10 Törzsasztal 16.05 Magyar történelmi arcképcsarnok 16.20
A maharadzsa lánya 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Pannonia 3
keréken 19.05 Duna Színház - Honfoglalás 21.40 Erkel-esély. Jóté-
konysági gálaműsor 23.30 Dunasport 23.40 A félelmen túl Ol. dok.film

6.25 TV2-matiné 10.30 Babavilág 11.00 Bajnokok Ligájamagazin 11.30
Tűsarok 12.00 9 hónap 12.30 Gyilkos számok  108. 13.30 TopSpeed
14.00 AutóGuru 14.30 Xena   15.30 Bűbájos boszorkák 16.30 Hawaii
Five-0 17.30 Sas-Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív extra 19.35 Lúzer
SC Am. vígjáték 21.05 A szem. Am. thriller 22.55 Farkas. Am. horror

7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi. Am. anim. sor. 10.35 Asztro-show
11.30 Házon kívül (ism.) 12.00 Autómánia 12.40 Veszprém-FTC női ké-
zilabda-mérkőzés 14.25 Eltűntnek nyilvánítva 15.25 Őslények kalan-
dorai 16.20 Galaxis útikalauz stopposoknak. Am.-ang. kalandvígjáték
18.30 Híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 Dennis, a komisz Am. film-
vígjáték 21.20 ValóVilág  22.30 A rettenthetetlen Am. akciófilm

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 20. 8.20 Dallas 12.00 McLeod lányai
14.00 McLeod lányai  15.00 Szelek szárnyán. Kanad. sor., 64–65. 17.00
Lassie 18.00 Nora Roberts: Bukott angyal.20.00 Távol Afrikától.  23.00
Millió Dolláros Hotel.  

13.35 Ami sok, az sok. Am. vígjáték 15.30 Piedone, a zsaru.  17.35 Már
megint bérgyilkos a szomszédom. Am. akcióvígjáték 19.30 Garfi eld.
Am. vígjáték 21.00 Total Recall: Az emlékmás 23.10 Másodpercekre a
haláltól. Am. akciófilm

VIASAT
6.35 Egy kórház magánélete  8.25 A szépség és a szörny 9.20 Zsíré-
getők10.15 Halottnak a csók 11.05 Egy kapcsolat szabályai  11.35 Szí-
vek szállodája13.20 A nagy csapat 3. 15.15 Johnny English Ang. vígjáték
17.10 Zsoldoskatona Ol.–fr. vígjáték 19.10 Csak szex és más semmi.
Magy. vígjáték 21.00 Las Bandidas. 22.45 Meghalsz újra Am. thriller

7.05 Rajzfilmsorozatok 8.00 Fidlibum meséi 8.25 Sportvetélkedő gye-
rekeknek 8.55 Találd ki, ki hívott meg? 9.20 Fenomén Junior 10.25
Poplegendák Lucie Bílá (ism.) 12.25 Autószalon 13.25 Kis Doritt 15.15
Maja, a méhecske 15.50 Túl a prérin17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55
Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv 19.00 Híradó 20.05 Postaláda
21.10 Ellopott identitás  22.35 Sporthírek 22.45 A másik asszony 

8.35 Hétvége 9.00 Extr@francais 9.40 Az Alpok kincse 10.25 Utak 10.55
Ügyintézés a hivatalokban 11.20 A lehetőségek határa 12.05 Tizenkettő
után öt perccel 12.55 Siloš Pohánka-portré 13.40 Chabert ezredes Té-
véjáték 14.45 Idősebbek klubja 15.10 Kapura 15.55 Farmergazdaságok
16.10 Tesztmagazin 16.20 Esküvő menyasszony nélkül17.30 Mozdulj!
18.00 Úton 18.30 Mese 18.50 Sütés-főzés 19.00 Híradó 19.40 Nemze-
tiségi hírek 20.00 Kleopátra – egy gyilkos portréja  20.55 Őrangyalok
21.20 Retróhíradó 21.55 Amadeus. 

MARKÍZA
7.05 Bűbájos boszorkák 8.45 Ikertúra.  10.20 Jóbarátok 10.50 Két pasi
meg egy kicsi  11.15 Beethoven 12.55 Csehország és Szlovákia hangja
14.50 Harry Potter és a Tűz Serlege 17.35 Hírek 17.40 Beugró 18.25
A társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek
20.15 Egy kicsit szexi Am. vígjáték 22.10 A megtorló

JOJ
6.00 Krimihíradó 6.30 Híradó 6.50 Rajzfilmsorozatok 9.20 Hivatáso-
sok 10.15 Haláli hálaadás Am. vígjáték 12.00 Next – A holnap a múlté
14.00 Szerelem és árulás 16.00 Defektes derbi Am. vígjáték 18.00 A
Geissen család Ném. valóságshow 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 19.59 Időjárás 20.15 Férj és férj  22.50 Szellemhajó 
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6.55 Ma reggel 9.05 Így szól az Úr! 9.10 Katolikus krónika 9.40 A közösség
szolgálata 10.05 A Biblia a magyar képzőművészetben 10.15 Református
magazin 10.45 Evangélikus műsor 10.50 Útmutató 11.15 Református ci-
gánymisszió 11.45 Zsinagógák 12.01 Hírek 12.05 Zegzugos t örténetek
12.35 Anno 13.05 Bakaruhában 14.40 Út Londonba... 15.10 TeleSport –
Sport7 15.45 Vettel és a többiek... Forma 1: Best of 2011 16.15 Kálloy
Molnár Péter-koncert 17.10 Retró kabaré. Szilveszteri válogatás, 2. 18.05
Rex Rómában 18.55 A Lényeg. 19.30 Hírek 20.15 Magyarország, szeret-
lek! 21.30 A harcmező hírnökei.  23.20 Száll a kakukk fészkére

6.55 Ma reggel 8.59 Rajzfilmsorozatok 11.25 Fejezetek a magyar vas-
utak történetéből 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Katolikus krónika 12.40 A
közösség szolgálata 13.20 Református magazin 13.45 Evangélikus
műsor 13.50 Útmutató 14.20 Református cigánymisszió 14.45 Zsina-
gógák 15.00 Musica Historica 15.30 Unokáink is látni fogják 16.00 12
hónap az erdőn Október 16.25 Magyarország története 16.50 Michael
Bolton koncertje a londoni Royal Albert Hallban 17.45 Otthonod a ká-
véház 18.20 Mi micsoda 18.45 Esti mese 19.05 Szerelmem Afrika
20.00 Híradó 20.35 A Lényeg 21.00 Bakaruhában Magy. filmdráma

6.30 Gyerekeknek 8.05 Daktari, 89/38. 9.00 Isten kezében 9.30 Élő
egyház 10.00 Világ-Nézet. Ábrahám gyermekei 11.00 Evangélikus is-
tentisztelet 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Élő népzene 12.45 Nyelv-
őrző 13.15 Rosszcsont kalandjai 14.15 Csellengők 14.45 Szerelmes
földrajz. Szakcsi 15.15 Hazajáró 15.45 Múltidéző 16.20 Eötvös Loránd
16.35 Fekete gyémántok Magy. film (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.30 Heti Hírmondó 19.00 Önök kérték 20.00 Lázadás a Bo-
untyn Am. film 22.55 Klubszoba 23.50 Dunasport

5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2-matiné.  11.30
Stahl konyhája 12.00 Kalandjárat 12.30 Borkultusz  13.00 Több mint
TestŐr 13.30 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 15.00 Monk 16.00 Bűbájos boszorkák 17.00 Lúzer SC
18.30 Tények  19.00 Napló 20.05 Nemzetbiztonság Bt. Am. akcióvíg-
játék 21.45 Frizbi 22.45 Célkeresztben 23.45 Saját szavak 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop 11.25 Törzsutas
11.55 Havazin 12.25 Jéglovagok  14.20 Eltűntnek nyilvánítva II., 10.
15.15 Döglött akták 16.20 Az elnök emberére talál. Am.-ném. vígjáték
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11.  13. 20.00 Valóvilág 22.55 A múlt titka.

STORY TV
6.45 W.I.T.C.H., a tiniboszorkány  7.15 A Föld legnagyobb hősei 8.00 Dal-
las 12.00 McLeod lányai 14.00 Tappancs, a mesterdetektív 17.00 Las-
sie 18.00 Csodákra várva 20.00 Szerelmes Shakespeare.  22.50 A másik
Boleyn lány. 

11.55 L. A. Story – Az őrült város. 13.40 Garfield 15.10 Az elveszett
Jézus-videó nyomában. Ném. kalandfilm 19.05 Én a vízilovakkal vagyok.
21.00 A piszkos tizenkettő.  23.55 Tengeri farkas. 

VIASAT
6.50 A szépség és a szörny 7.50 Smallville 8.40 Topmodell leszek!  9.30
Szívek szállodája  10.20 Szex és New York  11.30 A nagy házalakítás
13.20 Zsoldoskatona Ol.–fr. vígjáték 15.20 Csak szex és más semmi.
17.20 Belevaló papapótló.  19.10 Harmadik műszak 20.00 CSI: A hely-
színelők 20.55 Nikita 21.50 Hanta Boy  23.25 Féktelen Minnesota

7.10 Sporthírek 7.20 Rajzfilmsorozsatok 8.40 Góóól. Sportvetélkedő 9.10
Az égből pottyant 10.05 Földünk varázslatos helyei 11.00 Szlovákia ké-
pekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.05
Poirot történetei 14.40 Három tojás a pohárban. Cseh filmvígjáték
16.10 Maja, a méhecske 16.40 Postaláda 17.45 Stílusmagazin 18.15
Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Mint a delfin

8.35 Kapura  9.15 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin 9.45 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája 9.55 Éjszaka az archívumban 11.00 Úton
11.25 Kleopátra – egy gyilkos portréja 12.15 Mesejáték 13.25 Tájéko-
zódás 13.55 Az én történetem Megcsalt a férjem 14.20 46. Detvai
Folklórfesztivál 15.00 A császári pár 15.55 Família. Magazin 16.25 Őr-
angyalok 16.55 A Szlovák Televízió története 18.00 Eltűnt világok nyo-
mában 18.30 Mese 18.45 A szlovákiai elit galériája 19.00 Híradó 19.40
Kulturális körkép 19.55 Fehér éjszaka 21.40 Művészet 2011 22.20 Egy
hónap falun. A pozsonyi Nemzeti Színház előadása, felv.

MARKÍZA
7.15 Harry Potter és a Tűz Serlege 10.00 Jóbarátok10.55 Vámpírnap-
lók  12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva 13.25 Sóhivatal.
Polgárjogi ügyek 14.00 Mr. Bean 14.25 A hét mesterlövész. Am. wes-
tern 17.05 Hírek 17.10 Drake kapitány hihetetlen utazása  19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Csehország és Szlovákia hangja
Tehetségkutató 21.50 Let's Dance 2. 

JOJ
6.10 Krimihíradó 6.40 Híradó 7.00 Glee 7.50 A Simpson család 9.10 Ha-
láli Hálaadás 10.55 Szellemekkel suttogó 12.45 Defektes derbi  14.45
Férj és férj  17.15 Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30
Híradó, sport 20.15 A szállító 2. 22.15 Ikarusz. Am. akciófilm
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Készül a sztárparádés Expendables folytatása, amiben töb-
bek között Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger is

játszik majd. A két veterán természetesen kaszkadőrök nélkül
igyekszik dolgozni, aminek meg is lett az eredménye: mind-
kettejük válla tropára ment. „A Last Stand és az Expendables
2 sok akciójelenete, a mutatványai és megterhelő forgatása mi-
att ideje volt kicsit összerakni a vállamat. Nézzétek, kibe bot-
lottam a kórházban, aki egyébként arra várt, hogy az ő vállát is
rendbe rakják! Most már készen állunk az újabb menetre, a The
Tomb nagy akcióira és remek pillanataira“ - írta Arnold Schwar-
zenegger a Whosayre posztolt képe alá, amin Stallone mellett fekszik a kórházban. A The Tomb
a következő közös filmjük lesz, ebben eddig csak pletykaként szerepelt Schwarzenegger, így ezt
a szereplését ezzel a bejegyzéssel meg is erősítette. Az Expendables 2-t az év második felében
mutatják be, a The Tombot és a Last Standet pedig majd csak 2013-ban. Stallone most 65, Schwar-
zenegger 64 éves.

Nincs az a nő a földön, aki újszülött kisbabájának, gyermekének
ne a legjobbat szeretné adni. Mindent, ami a javát szolgálja,

mindent, amitől a kicsi a világ legboldogabb babája lehet. Beyoncé
úgy gondolja, hogy ez a minden nagyon is dollárezrekben mér-
hető: azaz, ha sokat költesz a gyerekedre, valószínűleg mindent
megtettél érte. Épp ezért, az énekesnő egyszerre hat bébiszittert
foglalkoztat, akikből kettő mindig velük tartózkodik. Szigorú uta-
sításban kapták, hogy  Blue Ivy Carter alatt minden órában cse-
rélni kell a pelenkát, akkor is, ha az éppen csontszáraz.

De a gondoskodást az apuka, Jay-Z is túlzásba viszi: eddig egy
gyémántgyűrűvel és egy platina bébi karkötővel lepte meg kislá-
nyát. A cumisüvegre már nem tudott rózsaszín zafírt tetetni,
ugyanis olyan már akad a háztartásban... 

Pintácsi Viki élete talán legnehe-
zebb hónapjait éli. Az énekesnő

kisfia, Viktor, még csak tíz éves, de
az élet nagy próbatétel elé állította.
Szandi unokaöccsénél ugyanis leu-
kémiát diagnosztizáltak az orvosok.
Édesanyja szerint a kisfiú igazi har-
cos, le fogja győzni a betegséget.

Pintácsi Viki kisfia, Viktor október-
ben kezdett el panaszkodni, hogy fáj
a lába. Az énekesnő először csak nö-
vési fájdalmakra gyanakodott, pár
nap múltán azonban mégis orvoshoz
vitte a kisfiút. „Elmentünk a sebé-
szetre, ahol azt mondták, hogy csípőízületi nyál-
kahártya-gyulladása van" - meséli Viki. A fájda-

lom azonban csak nem múlt,
így jutottak el végül a Madarász
Utcai Gyermekkórházba, ahol
MR-vizsgálatot végeztek el Vik-
toron. A család ekkor már tudta:
a baj sokkal nagyobb, mint elő-
ször gondolták. „Biztosat csak
azután tudtak mondani, hogy a
kisfiam csontvelőjét megvizs-
gálták. Először csak a térdéből,
majd a csípőcsontból vettek
mintát." Végül a szövettani vizs-
gálat tette egyértelművé a diag-
nózist: leukémia.

Viki kisfia igazi harcos, a család hisz benne,
hogy hamarosan sokkal jobban lesz...

1�

Leukémiás Pintácsi Viki kisfia

Beyoncé hat bébiszittert szerződtetett

Végül kitudódott: a sztár felesége
rosszlány volt 
Hallgatott róla, mert úgy gondolta, ez kizáró-

lag kettejük ügye. De most a színésznő
párja bevallotta, egészen jól ismeri barátnője
sötét oldalát és kis titkait. Bár nem tudni, hogy
Vanessa Paradis hétvégi hangos vádaskodá-
sának köszönhető-e vagy sem, de tény, hogy
ezzel majdnem egyidőben Brad Pitt hozzátett
egy keveset a párjáról, Angelina Jolie-ról kiala-
kult képhez: elmondta, hogy Angelina világéle-
tében rosszlány volt és a mai napig is az maradt.
No, persze csak a magánéletükben, hiszen ez
soha nem volt publikus, mint ahogy az sem,
hogy Jolie-nak igenis van sötét oldala, vannak
komoly titkai, amelyeket kizárólag Pitt ismer.
Vanesse Paradis pedig most nyilvánosan vá-
dolta meg a színésznőt azzal, hogy az Utazó
című film forgatásakor elcsavarta barátja,
Johnny Depp fejét, és nyilvánvaló módon ágyba

is bújt vele. Paradis szerint ez vezetett kapcso-
latuk felbomlásához. Érdekes módon Brad Pitt
nem úgy védi meg Angelinát a további plety-
káktól, hogy visszautasítaná azokat: épp elen-
kezőleg. Ahogy mondani szokták, bevállalja ba-
rátnője múltját és jelenét. Hisz ezért szereti. Ezt
is szereti az immáron hat gyermeket nevelő
rosszlány, Angelina Jolie-ban.

Johnny English • 21.10 • VIASAT 3
Anglia végső reménye Johnny
English, az utolsó, még életben
lévő brit kém. Pedig kétbalkezes,
ügyetlen, nem ért semmihez és
nem tud semmit...

Vajon hogyan éli meg szülei válását
egy gyermek? Vagy hogyan éli meg
mindezt maga az apa? Simon Curtis
filmjében képet kaphatunk egy há-
zasság felbomlásáról, annak tipikus
okairól és következményeiről.

Apa és fia • 20.35 • M2

Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone
egymás mellé került a kórházban

A drogos Szilvi (Dér Denissa) nem
tud választani a földi szerelmet kí-
náló Tamás és az éteri harmónia le-
hetőségét felmutató pap (Bubik Ist-
ván) között. Pedig a bizalom, a biz-
tonság keresése a tét.

A kanyaron túl • 21.40 • DUNA TV

BULVÁR

Adele lányával Walesbe költözik. Egy
nap Sarah eltűnik a tengerparton,
majd feltűnik a környéken egy ötven
évvel ezelőtt meghalt kislány. Ebril
egyre inkább emlékeztet Sarah-ra.

A múlt titka •  22.55 • RTL KLUB



Bohatý program plný prekvapení!
Gazdag program sok meglepetéssel!
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Kézilabda

Úszás

A kilencedik alkalommal
megrendezett nemzetközi
tornának elejétől fogva a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség a
fő szervezője, és immár öt
esztendeje, Orbán Viktor mi-
niszterelnök a védnöke.
Csakúgy, mint minden év-
ben, most is a Kárpát-me-
dence négy országának hat

csapata vett részt a tornán,
köztük a naszvadi/ímelyi és
a gútai, Felvidéket képvi-
selve. Nagyon hosszú út várt
a két csapat lányaira, hiszen
a Brassóhoz közeli Sepsi-
szentgyörgybe, mintegy 900
kilométeres utat kellett meg-
tenniük. Persze, a nem ép-
pen sikeres, bár gyengének

sem mondható szereplésnek
egészen prózaiabb okai vol-
tak, mintsem a több órás
utazás. Néhány játékos anyai
kötelességeinek tett eleget,
míg többjüket munkahelyi kö-
telezettségeik gátolták meg
a háromnapos erdélyi „kirán-
dulásban”. Ha ezeket a té-
nyezőket is figyelembe vesz-
szük, a naszvadiak/ímelyiek
bronzérme nem is olyan
rossz eredmény. 

Persze, ezek a tornák
nemcsak kizárólag az ered-
ményekről szólnak, és bár
Miškovič György, valamint
Miroslav Zolnai edzők vé-
denceik játékát illetően is
elégedettségüket fejezték ki,
a torna társadalmi küldeté-

sét is magasra értékelték. A
sepsiszentgyörgyiek nem-
csak kiváló szervezőknek és
vendéglátóknak bizonyultak,
de a vendégek nem panasz-
kodhattak a remek progra-
mokra és a kiváló ételekre
sem. A közönség is nagy ér-
deklődést tanúsított a torna
iránt, hiszen a mérkőzésen-
kénti átlag elérte a 900-as
nézőszámot. Kiváló torna
volt! 

Csapataink eredményei:

„A” csoport
Naszvad/ímely – Kézdi-

vásárhely 21:16 (7:7)
Ferencváros II. – Nasz-

vad/ímely 39:28 (18:7)

„B” csoport
Sepsiszentgyörgy –

gúta 37:18 (21:9)
Ada (Szerbia) – gúta

28:21 (15:11)
Az 5.- 6. helyért
Kézdivásárhely – gúta

22:20 (10:8)

A 3.-4. helyért  
Ada – Naszvad/ímely

27:26 (14:16) – tíz perccel a
találkozó vége előtt még a
naszvadiak/ímelyiek vezet-
tek négygólos különbséggel. 

A naszvadiak/ímelyiek leg-
jobb gólvágói Haris Edina
(18) és Mahor Csilla (13)
voltak. 

-dm- 

Abudaőrsi, 25 méteres medencével ellátott fedett uszodában ren-
dezték meg a 2012. évi rövidpályás nyílt országos szenior bajnok-

ságot. A bajnokságba hat ország 360 versenyzője nevezett be 13 kor-
csoportban, köztük a komáromi úszósport minden idők legjobbja,
Bangha Dezső is. És ahol ő rajtkőre áll, ott csak egyfajta meglepetés
születhet: ha érem nélkül fejezi be a versenyt. Szerencsére, ilyen meg-
lepetésről évek óta nem hallottunk  veterán úszónkkal kapcsolatosan,
így most is csak a klasszikus, szenzációmentes hírt tudjuk közölni. 

Bangha Dezső két versenyszámban szerepelt a 75-79 évesek kategóri-
ájában. Az 50 méteres távon bronz-, míg 200 méteren ezüstérmet szerzett.   

Eredmények:
50 méteres gyorsúszás
1. Fábián Béla (Eger) 0:35,00
2. Varga Ferenc (Újbuda) 0:39,03
3. Bangha Dezső (Komárom) 0:45,88 
200 méteres gyorsúszás
1. Varga Ferenc (Újbuda) 3:41,14
2. Bangha Dezső (Komárom) 3:50,75
3. Sielski Richard (Varsó) 4:01,06

A kategória leggyorsabb magyarországi úszói az 50 méteres távon
Jobbra Bangha Dezső       

Bangha Dezső két éremért úszott 

Hazai győzelem a Kárpát Meditop Kupán

Tavalyi sikerét megismételve, ismét a szepsi-
szentgyörgyi csapat nyerte a Kárpát Meditop

Kupát. Azzal a kis különbséggel, hogy tavaly Nasz-
vadon voltak sikeresek az erdélyi lányok, míg most
hazai csarnokban bizonyultak legjobbaknak. A
naszvadiaknak nem sikerült megvédeniük tavaly
kiharcolt második helyüket, és „csak” a negyedik
helyen fejezték be a tornát. A II. liga listavezetője,
a gútai csapat sem remekelt, és az utolsó, hatodik
helyen végzett.
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A tabella ötödik helyéig
aránylag kiegyenlített volt a
mezőny, de ott mélyebb
szakadék keletkezett. Az
ötödik Oxigén ugyan kezde-
tekben a bajnoki címről is
talán jogosan álmodott, de
bármennyire is kiváló csa-
pattal rendelkezett, a reali-
tás egy másik „kikötőbe” ve-
zérelte. A végén már a do-
bogó legalsó fokában is kie-
gyezett volna, de a felhal-
mozott három vereség
behozhatatlan hátrányt
eredményezett. Főleg azért,
mert a bajnokság egyik kel-
lemes meglepetése, a Bar-
racuda sem engedte maga
elé a „Magyarics legénysé-
get”. Magyarics Ferenc vál-
lalkozó nevénél egy pilla-
natra azonban meg kell áll-
nunk. Nemcsak csapatát, az
Oxigént támogatta, de az

egész bajnokság sikeres le-
folyása neki, és egyik nyitrai
társának, Fica Norbertnek
volt köszönhető. Az ő érde-
mük is, hogy ez a bajnokság
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend.

A bajnokság másik meg-
lepetése a Young Boys „ifjú-
sági” csapata volt, Gyu-
renka István edző irányítá-
sával. A csapat kiváló játéka
annak is köszönhető, hogy
a KFC ificsapatában érez-
hető összetartás ebben a
bajnokságban is éreztette
hatását. Králik Róbert „tévé-
sei” ebben az idényben
négy pontot is begyűjtöttek,
és magabiztosan kerülték el
a tabella utolsó helyét. Azt
az újonc Cars Team volt
kénytelen elfoglalni úgy,
hogy egyetlen pontot sem
sikerült begyűjteniük. Ámde!

Ez a csapat, egy bizonyos
szempontból a legnagyobb
elismerést érdemli. Röviden
talán egy régi mondással le-
hetne összegezni elismeré-
sünk lényegét: „Nemcsak az
a legény, aki adja, de az is,
aki állja!” Nagyon sok csa-
patnak a súlyos vereségek
kedvét szegték volna, az
autósok azonban emelt fő-
vel – bizonyítva fociszerete-
tüket – viselték el a néha
megalázónak is tűnő „zakó-
kat”. Nem kétséges, sokat

tanultak ebből a bajnokság-
ból, és ha beneveznek a
2012/2013-as bajnokságba,
lényegesen jobb eredmé-
nyeket fognak elérni. Na-
gyon fogunk ezeknek a ro-
konszenves sportemberek-
nek szurkolni!

A bajnokság kapcsán, rö-
vid értékelésre kértük fel
Stefán István egyetemi ta-
nárt, a Futsal Bajnokság
megálmodóját, és lelkes fő-
szervezőjét. „Nagyon ma-
gas színvonalú volt ez a baj-
noki idény, és amit külön po-
zitívumként értékelek,
végre, egy forduló kivételé-
vel, egy helyen tudtuk meg-
rendezni az egyes forduló-
kat. Ennek is köszönhetően,
nagyon sok szurkoló lát-
hatta az egyes mérkőzése-
ket, és ez a másik öröm az
én számomra, de a csapa-
tok is remekül érezték ma-
gukat a Komáromi Városi
Sportcsarnok pályáján.
Több észrevétel is volt a
szurkolók részéről, az egyik
éppen a bajnoki rendszer
ilyen lefolyását érinti. Fon-
tosnak tartom ezt a helyze-
tet megmagyarázni a DELTA
hetilap hasábjain is. A bírá-
lat hiányolja a bajnokság rá-
játszását, ami nemcsak iz-
galmasabbá, de talán ob-
jektívabbá is tehette volna a
bajnokságot. Nos, eredeti-

leg ez volt az elképzelé-
sünk, de teljesen objektív
okoknál fogva, ezt nem tud-
tuk ebben az idényben
megvalósítani. Az egyes
csapatokban ugyanis na-
gyon sok aktív, nagypályás
labdarúgó szerepel, akiknek
kötelezettségeik vannak
klubjaikkal szemben a téli
alapozás elvégzését ille-
tően. Ezt a rendet semmi-
képpen nem akartuk meg-
bontani, mert ez nem lett
volna korrekt sem a klubok-
kal, sem azok játékosaival
szemben. Mi azonnal neki-
látunk az új idény megszer-
vezésének, és minden ész-
revételt csapatok és szurko-
lók részéről mérlegelni fo-
gunk. Bízom a sikeres foly-
tatásban” – mondta el
lapunknak Stefán István.

A múlt szombati, hagyo-
mányos bállal összekötött
kiértékelésen, az arra érde-
mesek átvehették a bajnok-
ság kiírásában szereplő dí-
jakat. Štefan Martonoši, a
Bauring City „vezére”, a ta-
valyi díjátadáskor, bizo-
nyítva kiváló humorérzékét
is, figyelmeztette a bajnoki
serleget éppen nézegető el-
lenfeleket, hogy „jól nézzé-
tek meg, mert egyhamar
nem adjuk senkinek!” Nos,
úgy látszik, humor ide, hu-
mor oda, komolyan gon-

Csak az Anaplast Team tudott pontot rabolni a bajnoktól, mégis csak bronzérmes lett

dolta! Semmi kétség, most
is teljesen megérdemelt volt
a győzelmük.

Legjobb kapusnak ebben
az idényben is Ladislav De-
máčekot, a bajnokcsapat
hálóőrét hirdették ki. Aki már
látta őt védeni, annál a leg-
kisebb kétely sem merülhet
fel a díj jogosságát illetően.
A gólkirályi cím elnyerőjének
személye sokáig kétséges
volt, hiszen voltak időszakok,
amikor már-már a KFC üd-
vöskéjének, Mészáros
Ádámnak lehetett volna
megelőlegezni a „biztos győ-
zelmet”, de aztán nagyon fel-
jött a címvédő Lucza Zoli,
majd Konc is beerősített, és
a Barracuda gólvágója, az

ekeli Soldan Marian is je-
lezte ebbéli igényeit. Végül,
a bajnokság utolsó forduló-
jában dőlt el minden. Nem
kis meglepetésre, a „zsaruk”
csapatának legsikeresebb
játékosa, Alexander Pász-
tor felborított minden esély-
latolgatást. A sereghajtó „au-
tósoknak” lőtt egy „húszast”,
amire az eddigi bajnokságok
folyamán még nem volt
példa, és az ezzel együtt
szerzett 37 találatával meg-
érdemelten nyerte el a gólki-
rályi címet. Bízzunk benne,
hogy ez a húszgólos parádé
az autósok számlájára, nem
fog rontani az eddig is „re-
mek” autós-rendőr kapcso-
laton. Sőt!

A Bauring City megvédte bajnoki címét 
Két csapat is veretlenül fejezte be a bajnoksá-

got, mégis a címvédő Bauring City utcahosz-
szal előzte meg egyik legnagyobb riválisát. Az
Anaplast Team ugyanis négy esetben nem tudta
győzelemig vinni soros találkozóját, míg a baj-
nokcsapat egyetlen döntetlennel ért célba. Az
ezüstérmes Nova Roll sokáig volt játékban a baj-
noki címért, de két vereségével a statisztikákban,
csak pszichikailag tudta úgy-ahogy félelemben
tartani a bajnokot. Az viszont nem nézett hátra,
nem számolgatott, mérkőzésről-mérkőzésre me-
netelt végső célja felé, amit végül magabiztosan
el is ért.

A bajnokság végeredménye:

1. Bauring City 11 10 1 0 81:26 31
2. Nova Roll 11 9 0 2 80:29 27
3. Anaplast Team 11 7 4 0 79:31 25
4. Barracuda 11 8 0 3 93:42 24
5. Oxigén 11 7 1 3 73:37 22
6. Young Boys 11 4 1 6 47:48 13
7. Shiva 11 4 1 6 55:66 13
8. Selye University 11 4 0 7 60:65 12
9. ŠKP Komárom 11 3 2 6 65:67 11

10. Slovakent 11 3 1 7 55:68 10
11. Králik TV 11 1 1 9 32:91 4
12. Cars Team 11 0 0 11 19:169 0

A góllövő lista élvonala:
37 – A. Pásztor (ŠKP) 27 – Soldan (Barracuda) 25 – Lucza
(Anaplast Team) 23 – Konc (Oxigén) 20 – Mészáros Á.
(Nova Roll) 16 – Gonzáles (Bauring City) 14 – Méhes Z. (Ba-
uring City) 13 – Mátyus és Szabó M. (Anaplast Team), Krá-
lik és Pivoda (Barracuda), Ravasz (Selye University), Zsidek
M. (Slovakent) 12 – Šátek (Anaplast Team), Gere és Marto-
noši (Bauring City), Kunyík (Selye University) 11 – Koštialik
(Shiva) 10 – Janík (Barracuda), Voung (Králik TV), Pásztor
F. (Nova Roll), Nagy Jenő (Slovakent) 9 – Eugen W. Speck
(Nova Roll), Antunovič (Oxigén).

Barracuda

Selye University

Shiva

Cars Team Young Boys

Az utolsó, 11. forduló eredményei:

Cars Team – ŠKP 3:23 (1:10), Magala 2, Takács – Pász-
tor A. 20, Szomík 2, Kmeť  

Shiva – Králik TV 6:6 (1:2), Balázs és Cúth-Lami 2-2,
Beke, Koštialik – Voung 3, Fábik Zs. 2, Riszdorfer P.

Slovakent – Young Boys 6:4 (2:3), Zsidek M. és Svitel
2-2, Takács, Sklenař – Mészáros A. 2,  Tóth, Ondič 

Barracuda – Selye University 11:4 (5:1), Pivoda 4, Sol-
dan 3, Janík és Hronec 2-2 – Lázár és Papp 2-2 

Oxigén – Bauring City 1:4 (1:3), Antunovič – Méhes 2,
Martonoši Št., Szabo M.

Anaplast Team – Nova Roll 6:2 (2:0), Szabó M. 2,
Lucza, Mátyus, Német, Šátek – Paulík, Kürthy R. 



Kosárlabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József
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KFC 111 
Amikor elolvastam Böröczky József KFC

111 című könyvét, biztos voltam abban,
hogy a könyv megírásakor újra átélte lab-
darúgó pályafutását, mint igazolt játékos,
majd a jó hangzású, tekintélyt parancsoló
sípjával levezetett 525 mérkőzést, és ké-
sőbb, mint a labdarúgó előírásokat ponto-
san ismerő, nem csak klubtitkári teendőit.

Tudtam, hogy ez a nagyszerű újságírói ké-
pességekkel rendelkező személy, színes kife-
jező eszközökkel örökíti meg Komárom szerve-
zett labdarúgó sportjának 111 éves múltját és je-
lenét. Komáromban a város labdarúgó sportjá-
ról még nem jelent meg olyan átfogó könyv,
amely a kiváló labdarúgó eredményekkel fog-
lalkozott volna. Az író pótolta ezt a hiányt, és be-
mutatja a felejthetetlen szereplőket, akikről év-
tizedek múltán is tisztelettel beszélnek majd a
komáromiak.

A szerző 318 oldalon sok érdekes eseményt
megörökítő riportokat tár az olvasó elé. A szép
kivitelben megjelenő könyvnek biztosan nagy
sikere lesz nem csak városunk sportszerető la-
kosainak körében.  Könyvespolcunkról ne hiá-
nyozzon a KFC 111.

Köszönetemet fejezem ki Böröczky József
szerzőnek, és Szénássy Tímeának, a KT
Könyv és lapkiadó Kft. igazgatójának, a könyv
kiadójának.

Bangha Dezső, Komárom 

Olvasói levél

Február 4-én, szombat dél-
előtt az Almásfüzitő SC tor-

naterme adott otthont annak a
rendezvénynek, amelyet a Sí-
Posok Sportegyesülete szer-
vezett. A Komárom és térsége
játékvezetőit tömörítő szerve-
zet az Észak-komáromi játék-
vezető kollegákat hívta meg
egy focitornára. A rendezvény-
nek egyébként több évre visz-
szanyúló hagyománya van.

A Komárom két partján lévő
sípmesterek közel öt éve tartják
egymással a kapcsolatot, amely-
nek eredményességét jelzi az is,
hogy együttműködésüknek kö-
szönhetően a szövetségi szintű
kapcsolat is megvalósult a két
térség között. Két évvel ezelőtt
már csereküldések is voltak a fe-
lek között, megye II. osztályú
mérkőzésekre heti rendszeres-
séggel érkeztek vezetőbírók a
szomszéd országból úgy, hogy
az asszisztenseket a hazai szö-
vetség biztosította. A téli szünet
időszakában minden évben sor
kerül egy ilyen teremfoci tornára.
A két komáromi csapat ezúttal
Almásfüzitőn mérte össze erejét
3 x 30 percben. A kilencven
percnyi terhelés már ráhango-

lást is jelentett a résztvevőknek a
közelgő tavaszi bajnokságra, s
egyben felkészülésül is szolgált
az edzőtábori megmérettetés-
hez. A mérkőzés első fele ki-
egyenlített játékot, szoros ered-
ményt hozott – ám a hajrá a Rév-
Komáromiaknak sikerült jobban,
így ők lettek a nap győztesei ! De
nem csak ők nyertek… hanem
mindenki aki résztvevő volt ! A
torna után a SÍPosok SE egy
szerény vendéglátásával egybe-
kötve kiértékelték a meccset,
majd a hazaiak játékvezetői rö-
viden bemutatkoztak a vendé-

geknek – s persze rengeteg
poén színesítette mindezt. 

A résztvevők már a következő
találkozás időpontjában is meg-
állapodtak, 2012. április utolsó
hetének közepén a Komáromi
Napok sportrendezvényeinek ke-
retében ismét összemérik erejü-
ket. 

A Síposok SE ezúton is meg-
köszöni azoknak a kollegáknak
és sportbarátoknak a segítségét,
akik személyes közreműködé-
sükkel hozzájárultak a program
sikeréhez. Paulovics Imre, 

sportszervező

Nem a legjobb passzban indult
útnak a komáromi csapat so-

ros bajnoki mérkőzésére a Magas
Tátrába. Vladimír Klár súlyos sé-
rülését követően, a mérkőzést
megelőző héten Johnson is ágy-
nak dőlt influenzával, de Keller,
Szlovák Kupában szerzett sérü-
lése is egész hetes ápolást igé-
nyelt. Az ellenfél annál magabiz-
tosabban készült a találkozóra, hi-
szen a rövid szünetben két ame-
rikai játékossal is erősített, ami
még nagyobb önbizalmat köl-
csönzött a hazaiaknak.

Sok veszíteni valójuk a vendé-
geknek tehát nem volt, hiszen egy
vereség is megmagyarázható lett
volna ezekre az objektív okokra hi-
vatkozva. A kosárlabda azonban
olyan játék...Az első két negyedben
teljesen kiegyenlített volt a játék, és
egyáltalán nem látszott a komáromi
piros-fehérek már említett két játé-
kosának egyhetes kiesése az ed-
zési folyamatból. Annak ellenére,
hogy félidei pihenőre a hazaiak vo-
nulhattak ötpontos előnnyel, a játék-
ban benne volt akár egy fordított

eredmény is. A harmadik negyed-
ben egyértelműen a komáromiak
diktálták az iramot, és most ők vág-
hattak neki az utolsó felvonásnak
négypontos előnnyel. A negyedik já-
tékrész felénél, azonban homok-
szemcse csúszott az addig olajozott
„fogaskerékbe”. Talán a fáradtság,
talán más zavaró körülmény kezdte
befolyásolni a vendégek játékát, de
hirtelen, hibát hibára kezdtek hal-
mozni. Ezt a rutinos hazaiak ügye-
sen kihasználták, és átvették a ve-
zetést. Mindössze 30 másodperc
volt a találkozó végéig, amikor négy-
pontos előnyre tettek szert. Gyen-
gén felépített csapat ilyenkor már
nem nagyon tud felállni, de a komá-
romi nem tartozik ebbe a kategóri-
ába. Két másodperccel a vége előtt
egyenlített, és következhetett a min-
dent eldöntő hosszabbítás.

Ebben a játékrészben is teljesen
kiegyenlített volt a játék, a mérleg
nyelve ide-oda billent, és már kez-
dett körvonalazódni, hogy itt már
senki nem tud nagyobb előnyre
szert tenni. Két másodperccel a
vége előtt, a hazai csapat vezetett
88:86 arányban, amikor a „ravasz

róka” Rón mester időt kért. A hazai
közönség már ünnepelt, de fogalma
nem volt, milyen utasítást ad a ko-
máromi edző. Elrendelte, hogy az
addig dobásban nem éppen villogó
Szabó Péternek adják a labdát, aki
viszont higgadtságáról ismert. A
labda ment is Szabóhoz, aki na-
gyobb távolságról, „csont nélkül” jut-
tatta azt a kosárba. Ez a dobás há-
rom pontot ért, és a pályán kitört a
komáromi örömmámor...

Paulík József, az MBK Rieker
sportigazgatója: „Kissé féltünk ettől
a találkozótól, hiszen nyolc játékos-
sal nem könnyű végigvinni az ilyen
fontos mérkőzéseket. Vagy inkább
héttel, mert Dubovský, már huza-
mosabb ideje formáján alul játszik.
Keller és Johnson egész héten nem
edzettek, látszott is rajtuk a fáradt-
ság. Ennek ellenére, és nemcsak az
eredményt figyelembe véve, vala-
mennyien remekül helytálltak. Na-
gyon fontos győzelem volt ez a mai,
hiszen így tovább tudjuk tartani a lé-
pést az első három hely egyikéért.
Ami Klárt illeti, nos nem jó a helyzet.
Térsérülése komolyabb mint azt
gondoltuk, ebben az idényben, már

valószínűleg nem
lép pályára. Feltét-
lenül keresnünk kell
helyette valakit, tár-
gyalásban is va-
gyunk 2-3 játékos-
sal, de egyelőre
konkrétat mondani még nem tudok”
- mondta el lapunknak a sportigaz-
gató. 

Svit – MBK Rieker 88:89 (25:21,
19:18, 14:23, 22:18 – 8:9) – hosz-
szabbítás után

Pontszerzők: Čosič 18, Mascoll
16 – Bilič és Jones 18-18, Kratochvíl
16, Johnson 12, Keller 11, Bilík 9,
Szabó 5

További eredmények: Žilina –
Handlová 65:74, Nitra – Levice
75:48, Prievidza – Sp. N. Ves 79:65.
B. Bystrica – szabadnapos volt.  

Szerdán, a privigyei csapat lá-
togat Komáromba, majd szomba-
ton, a listavezető nyitraiak ottho-
nában lép pályára a piros-fehér
komáromi gárda. 

Játékvezetők focitornája

Szenzációs, bár szerencsés győzelem


