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A tavaly decemberben elfogadott 2012-es évi költségvetést néhány hiányosság miatt már módosí-
tották a képviselők a múlt héten megtartott képviselő-testületi ülésen. Így a város idei költségvetése
4 millió 916 ezer euróval megnövekedett. A decemberben elfogadott határozatban két hitelről is sza-
vaztak a városatyák (700 ezer eurós áthidaló hitel és 389 ezer eurós beruházási hitel), azonban a leg-
utolsó ülésen az áthidaló hitel összegét megemelték, így 1 millió 800 ezer euróra lesz szüksége a vá-
rosnak. Ezen kívül a beruházási hitelre is rábólintottak a képviselők. Folytatás az 1. oldalon

Beiratkoztak
az elsősök
Február közepéig várták a leendő

elsősök jelentkezését az alapis-
kolákban. Mi is megkérdeztük a Ko-
máromi járás alapiskoláinak igazga-
tóit, vajon a demográfiai hullám-
völgy közepette több vagy kevesebb
gyerekkel számolnak jövőre. Szep-
temberig azonban még némileg vál-
tozhatnak ezek a számok, mivel sok
szülő késve vagy több oktatási in-
tézménybe is beíratja gyermekét.

Folytatás a 5. oldalon

Magasabb bér
a nővéreknek

Áprilistól az egészségügyi nővé-
rek és szülésznők 640 és 928

euró közötti fizetést fognak kapni,
attól függően, hogy milyen a szak-
mai gyakorlatuk.

Folytatás az 5. oldalon
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Válasz az ügyvédi irodának
A Delta hetilap múlt heti számában Alexandra Kotrecová,

Komárom városának ügyvédi szolgáltatásokat nyújtó irodája
kapcsán reagált egy korábbi írásomra. Az ügyet már az ol-
vasók jól ismerhetik, hiszen a Delta tételesen rámutatott
azokra a részletekre, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel.
Jogi és politikai aggályok is vannak, hiszen a kiválasztás ho-
mályos módja, a díjazás összege, a szerződés nyilvános-
ságra hozása mellett könnyen lekövethető szálak vezetnek a
Szlovák Nemzeti Párt egyik korábbi államtitkárához.

Kotrecová ügyvédnő nyilatkozatában azt állítja, hogy az ál-
lítások „nem tükrözik a valóságot, illetve jelentős mértékben
pontatlanok“, és méltatlanul támadják az ügyvédi irodát.

Nos, az ügyvédi iroda részéről valóban kevés mulasztás
történt, a város részéről viszont annál több. Így volt ez a múlt
heti reakció megjelenéséig, amiben Kotrecová ügyvédnő sa-
ját magával ellentmondó állításokat tesz, amelyek a jogi kép-
viselet szakmaiságát is megkérdőjelezik. Hogy elfogadható
forrást használjak ennek alátámasztására, ezért az ügyvédnő
saját, korábbi állításaival szeretném cáfolni a megállapításait.

Az ügyvédnő szerint a szerződés nem márciusban lépett
érvénybe, hanem januárban, amikor aláírták a felek. Az alá-
írás valóban januárban volt, csakhogy az új törvények értel-
mében a szerződés akkor lép érvénybe, amikor az nyilvá-
nosságra van hozva. Ez megtörténhet a város honlapján, erre
csak októberben (!) került sor, vagy a Kereskedelmi Köz-
lönyben, amit meg is tett Kotrecová ügyvédnő március 16-án.
A város honlapján megtalálható szerződés mellékletében (a
10. oldalon) erre pontosan rá is mutat az ügyvédnő, a tör-
vényt idézve: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejňovanie
zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zve-
rejnenia", majd a későbbiekben Kotrecová ügyvédnő jelenti
ki, hogy " ...nadobudla účinnosť dna 17. 3. 2011 resp. 18. 3.
2011". Azt hiszem, Kotrecová ügyvédnő állításait elég jól cá-
folják korábbi pontos megjegyzései.

Mivel maga Kotrecová ügyvédasszony hívja fel a szerző-
dés mellékletében a figyelmet arra, hogy január 15-én, és feb-
ruár 15-én is kiállított egy-egy számlát, így a saját állításaival
igazolható, hogy a város két számlát is érvényes szerződés
hiányában fizetett ki közel 5 ezer eurós összegben.

A szerződés nyilvánosságra hozásának elmulasztása kap-
csán a város szerverhibára hivatkozott (ezt hivatalosan leírta
és aláírta a polgármester), majd a sajtótájékoztatón már soft-
ware hiányosságra módosítottak. Érdekes módon az adott
időszakban mégis két másik szerződést sikerült feltölteni,
csak pont ezt nem. És ugyancsak furcsa, hogy ezután mi tar-
tott egészen októberig?

Az ügyvédnő és a város is támadásokról beszél, erősen ke-
rülve a tények felsorolását. A reakcióban egy tény hangzott
el, amit a fenti indoklás, Kotrecová korábbi állítása jól cáfol.

Tisztelt Kotrecová ügyvédnő! Igazán nem szeretnék egy 28
éves, pályája elején lévő hölgyet méltatlanul támadni, de városi
képviselőként kötelességünk a város érdekeit képviselni. Arról
nem én tehetek, hogy az édesapja a Szlovák Nemzeti Párt ál-
lamtitkára volt, amely most is nyíltan rasszista üzenetekkel
kampányol, és meglátásuk szerint a Tátrától a Dunáig csak
szlovákul szabadna megszólalni. Én örülök annak, hogy még
Ön is igyekszik távolságot tartani tőlük, először még a város ve-
zetése sem ismerte be, hogy édesapját, Čečot urat ismerik. Ké-
sőbb Anton Marek polgármester bevallotta, hogy már korábban
is járt hozzá konzultálni, és Önnel együtt időnként Komárom-
ban is megfordul. Az Ön édesapja az SNS kampányában éne-
kelt, dalolva népszerűsítette az SNS gondolatait.

Az Ön védekezése érthető, bár a városvezetésnek van iga-
zán magyarázni valója. És ugyancsak érdekes a Magyar
Koalíció Pártja képviselőinek a hozzáállása, akik még mindig
nem tudtak véleményt formálni az ügyről, pedig politikai sú-
lyuk elégséges volna a „Megoldáshoz“, amit hirdetnek. A
szerződés értelmében bármikor felmondható a szolgáltatás,
és végre Komáromban költhetné el a város a cirka 30 ezres
összeget. És kérem Kotrecová asszonyt, hogy ne vegye mél-
tatlan támadásnak, ha mindig azért fogok harcolni, hogy Ko-
máromban a komáromiak kerüljenek előnybe. Ennyit talán el-
nézhet egy helyi képviselőnek.

Keszegh Béla, városi képviselő

Felújították a tűzoltóállomást

Ajelenleg kormánypárti SDKÚ – DS
(Szlovák Demokrata és Keresz-

tény Unió – Demokrata Párt) minisz-
terei szlovákiai körútjuk alkalmával
Komáromban is eltöltöttek egy napot.

Eugen Jurzyca oktatásügyi miniszter a
Selye János Gimnáziumot, valamint a
marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alap-

iskolát látogatta meg, Lucia Žitňanská
igazságügyi miniszter pedig a komáromi
J.Ľ. Šulek Gimnáziumba látogatott, majd
a Komáromi Járási Bíróságon tájékozó-
dott szakmai ügyekben. Ivan Mikloš pénz-
ügyminiszter a régió vállalkozóival talál-
kozott. A látogatás célja az említett szfé-
rákban uralkodó helyzet felmérése volt a
Komáromi régióban. -bör-

A felújítás költségeit 85 száza-
lékban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap biztosította, s a
fennmaradó 15 százalékot a
szlovák állami költségvetés adta
ki. Ezzel a 844 ezer eurós be-
fektetéssel egy modern, komfor-
tos és energiatakarékos épület-
ben dolgozhatnak a szolgálatot
teljesítő tűzoltók, valamint egy
újonnan felépített épületszárny-
nyal is kibővítették az állomást.
Az ünnepi beszédek után a fel-
újított tűzoltóállomást fel is szen-
telték, és a vendégek bepillan-
tást nyerhettek a tűzoltók min-
dennapjaiba. ssy,

fotó: -ga-

Komáromban az SDKÚ-DS miniszterei

KIÚT A VÁLSÁGBÓL
Tapasztalat, szakértelem és felelősségteljes hozzáállás – A régió ESÉLYE

Az elmúlt évek keserű tapasztalata a pénzügyi és gazdasági válság be-
gyűrűzése régiónkba is. A tőke hiánya megkeseríti a munkavállalók, a vál-
lalkozók életét és reménytelenné teszi a munkát keresők kilátásait. Po-
pulista megoldások felé kergeti a politika szereplőit és családok, barátok
mindennapjaiban is gyakran törést okoz. Ennek a gazdasági válsághan-
gulatnak a legyűrése a legnagyobb kihívás, amely az elkövetkező évek-
ben előttünk áll.

A feladat komoly, de mi a megoldás?

Felelősségteljes hozzáállás, tapasztalat és szakértelem nélkül nem
látunk kiutat Dél-Szlovákia régiói számára ebből a kátyúból. A Híd par-
lamenti és kormánypártként bizonyította, hogy felelős partner Szlovákia
kormányzásában és Dél-Szlovákia régióinak fejlesztésében.

A kormányzás másfél évében ugyan nem voltak egetverő eredménye-
ink, ám nagyon fontos részsikereket voltunk képesek elérni. Mint például
a magyarok számára pozitívan megváltozott közhangulat, nyelvhaszná-
lati jogaink bővülését garantáló törvények elfogadása és szerteágazó be-
ruházások, fejlesztések sora régiónkban is.

Eredményeink a régióban

A Híd parlamenti és kormánypárti pozíciójának köszönhetően több
mint 20 millió eurónyi beruházás valósult meg a Komáromi járásban.

Komáromban befejeződött a szigeti csatorna felújítása. Ugyancsak fel-
újított tornaterem várja a diákokat a Selye Gimnáziumban, munkakezdést
segítő Karrier Központ kezdte meg tevékenységét a Selye Egyetemen és
már csak egy lépés választ el bennünket az új híd építésének megkez-
désétől. A járás 12 iskolájában a legkorszerűbb audiovizuális szaktan-
termeket adtak át a napokban. Naszvadon EKO-udvar és komposztáló-
üzem létesült, megújult a főtér és bérlakások épültek. Perbete új Fő ut-
cáján sétálhatunk végig, Marcelházán szelektív szemétlerakó épült,

Ógyallán teljesen átépül a szennyvízcsatorna-rendszer, Szentpéteren
közutakat aszfaltoztak újra. Nagykeszin, Bátorkeszin az alapiskola abla-
kait és ajtóit cserélték újakra. Keszegfalván, Megyercsen bérlakások épül-
nek. Kolozsnémán a nyugdíjasotthont fejlesztették. Több község közte-
rei szépültek meg, folyik az árvízvédelmi program. Folytathatnánk még a
sort további falvakkal, a lényeg ugyanaz: lépésről lépésre felelősségtel-
jes hozzáállással fejleszthető csak régiónk. Ez a reális és megvalósítható
kiút a válságból.

Tapasztalat, szakértelem

A választási kampány során általában leegyszerűsödnek az üzenetek.
Egyesek fennhangon hirdetik, hogy tudják a tuti megoldást a gondjainkra.
Adócsökkentést, fizetés- és nyugdíjemelést ígérnek, mindenhova több
pénzt juttatnának, a költségvetési hiányt és az államadósságot pedig
csökkentenék. Az emberek félrevezetését szolgáló felelőtlen lázálmok
ezek. Azok bizony!

A tényleges megoldásokhoz ugyanis együttműködés és partnerek kel-
lenek. Gondjainkat idehaza, Szlovákiában és nem másutt kell megoldani.
A dél-szlovákiai régióknak beruházásokra, az infrastruktúra fejleszté-
sére, munkahelyteremtésre és kiszámítható kormányzásra van szük-
sége. A magyar kártya előhúzása ugyanis egyik oldalon sem jelent meg-
oldást. Ezért hát a Híd parlamenti és kormányzati pozíciója lehet az
igazi garancia és esély Dél-Szlovákia fejlődésére.

KIÚT A VÁLSÁGBÓL!

BIZALOM - EGYÜTTMŰKÖDÉS - TAPASZTALAT!

Bastrnák Tibor – parlamenti képviselő,
a HÍD párt Nyitra megyei elnöke

Hivatalosan is át-
adták a felújított

tűzoltóállomást. Az
ünnepségen részt
vett Daniel Lipšic
belügyminiszter is,
aki Pavol Mikulášek
országos tűzoltópa-
rancsnokkal közö-
sen vágta át az ün-
nepi ceremónia
szalagját.
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Folytatás az 1. oldalról
A határozat beterjesztője

– Nagy Jenő mérnök, a gaz-
dasági főosztály vezetője –
elmondta a képviselőknek,
hogy azért van szükség a
módosításra, mert a Kossuth
téri felújítás, valamint a
Munka Utcai Alapiskola fel-
újításának költségei nem ke-
rültek bele az előző költség-
vetésbe. Ez a két beruházás
3,3 millió eurót tesz ki.

A vita során több módo-
sító javaslat is elhangzott.
Varga Tamás (Híd) képviselő
azzal a módosító javaslattal
állt elő, hogy a teniszklub
melletti multifunkciós sport-
pályát helyezzék át a Klapka
lakótelepre (Bástya lakóte-
lep), mivel a városnak ezen
a részén nincs hasonló pá-
lya, ahol a gyermekek spor-
tolhatnának. Mint elmondta,
a városi stadion területén ta-
lálható pálya nincs kihasz-
nálva, és az állapota is egyre
romlik. Ez az áthelyezés és
felújítás előreláthatólag 25
ezer eurójába fog kerülni a
városnak. A beterjesztés
után hosszabb vita alakult ki
a tanácsteremben, mivel An-
ton Marek polgármester ez-
zel a témával kapcsolatosan

azt terjesztette be, hogy a
sportpálya a Határőr Utcai
Alapiskola udvarában legyen
felállítva. Mint kiderült, ez
ügyben a polgármester már
tárgyalt is az iskola igazga-
tónőjével, aki már támogató-
kat is szerzett a munkálatok
finanszírozására, igaz, erről
a képviselők nagy része
nem tudott.

A majd kétórás vitában el-
hangzottak érvek és ellenér-
vek mindkét fél részéről, majd
végül a testület 16 (igen) – 0
(nem) – 7 (tartózkodott)
arányban elfogadta Varga Ta-
más képviselő javaslatát.

A másik módosító javaslat
a Com-Média vállalatot érin-
tette. Mint ismeretes, az idei
évre lecsökkentették a válla-
latnak folyósított évi támoga-
tást 170 ezer euróról 120

ezer euróra. A cégvezető
szerint azonban ez a 30 szá-
zalékos csökkentés azt ered-
ményezi, hogy márciusban
5 munkatársukat kéne elbo-
csátani, ha nem kapják meg
az eredeti összeget. Végül a
képviselők egy köztes meg-
oldást találtak, és megemel-
ték a támogatást 30 ezer eu-
róval.

A végső szavazást meg-
előzően is furcsa helyzet állt
elő, mivel a Nagy Jenő által
beterjesztett anyagban több
pontatlanság merült fel, amit
aztán Dubány Imre (Híd) se-
gítségével kiküszöböltek.

Végül az egész költség-
vetést 21-0-2 arányban meg-
szavazták, így Komárom Vá-
ros majdnem 23 millió eurós
tétellel számol.

szénássy

Módosították a költségvetést
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Komárom

Komárom

- 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

ATAT komáromi csoportja Per-
betén adott egymásnak ran-

devút, ugyanis itt bonyolították le
a sorozat immáron harmadik for-
dulóját. A kulturális szempontból
élen járó perbeteiek megtöltötték
a kultúrházat.

A hazai Margaret mazsorettcso-
port színvonalas, ötletes nyitószáma
megadta az alaphangulatot a további
produkciókhoz. Az ötletes tánc után
Szolik Judit, a rendezvénysorozat
műsorvezetője szólította színpadra
Kósa Józsefet, Perbete polgármes-
terét, aki kifejezte örömét, hogy a
méltán népszerű tehetségkutató Per-
betét is megtisztelte, majd Dikácz
Erzsébet méltatta a falu 700 éves
történelmét. Ezután elkezdődött a te-
hetségek párbaja. Mint mindig, most
is a hazaiak kezdtek. A bemondók
versenyében Nagy Krisztina a hozzá
illő kedvességgel, bájjal adta közre
mondókáját. A csicsói Földes Tímea
vicces monológja a futball rejtelme-
ibe avatta be a nézőket, érdekes
megvilágításban. Bukovszky Ger-
gely, Szentpéter bemondó üdvöskéje
is a focit vette górcső alá.

Az énekesek perbetei csatája ma-
gas szinten folyt. A hazaiak pacsir-
tahangú kedvence, Kiss Simona a
tőle megszokott szinten produkált.
A szentpéteri Moravcsik Veronika
fordulóról fordulóra fejlődik. A mos-
tani teljesítménye az eddigiek közül
talán a legjobban sikerült. A csicsói
Fábik Flóra az egyik favorit, aki már
komoly rajongói táborral büszkél-
kedhet. A lakszakállasiak három ver-
senyzője magasra tette a mércét.
Fekete Szilvia, Krnčan Milan és Bar-
talos Andrea szép, kellemes élmé-
nyeket raktározott el a közönség szí-
vében.

A jó hangulatú rendezvényhez a
két vendégszereplő is hozzájárult.
Elsőként a madari Fišer Ádám a tőle
megszokott szinten szórakoztatta a
nagyérdeműt, majd a keszegfalvai
Mészáros Tamás erősített be, aki-
nek fellépése „elszabadította“ a kö-
zönség muzikális részét.

Az est végén a szereplők közösen
elénekelték a TAT himnuszát. A vé-
gén a hálás perbetei közönség fel-
állva köszönte meg a kellemes szó-
rakozást nyújtó két órát. Vasárnap
Szentpéteren találkoztak a TAT fiatal
tehetségei, erről az eseményről a
február 27-i számunkban közlünk tá-
jékoztatást.

Kép és szöveg: -pint-

A fiatalember mint megtud-
tuk, már a harmadik alka-
lommal vett részt ezen a
megmérettetésen. Az
„Úgy sarjad a vetés, ha
időben vetjük” című pá-
lyamunkáját nagyra ér-
tékelte a szakmai
zsűri. Ákos elmondta,
hogy szívén viseli az
anyanyelvét, és külön-
böző fórumokon ezért
síkra is száll. Nagy segítsé-
gére volt dr. Tóth Katalin felké-
szítő tanárnő, akinek hatására még
jobban meggyökerezett benne a
nemzeti öntudat. A felkészítő tanárnő
elmondta, hogy mennyire fontosnak
tartja a magyar kultúra ápolását, to-
vábbá a szaktantárgyak mellett a tár-
sadalomtudományok ismeretét és a
humán műveltséget.

Borsó Ákos jelenleg az Ipari Szak-
középiskola harmadik osztályos ta-

nulója, aki gépészeti sza-
kon folytatja tanulmá-

nyait, de közel állnak
hozzá a humán érté-
kek is, melyekre
nagy hangsúlyt fek-
tet, főleg a magyar
történelem tanul-
mányozására. A to-
vábbiakban is ebben

látja élete értelmét,
úgyhogy az Ipari el-

végzése után a Selye Já-
nos Egyetemen szeretné

folytatni tanulmányait, talán mondani
sem kell: történelem szakon. Az is-
kolai feladatok végzése mellett ő a
Via Nova ICS ifjúsági csoport gútai
alapszervezetének az elnöke is.
Tettre kész, agilis, nem ijed meg a
saját árnyékától, a jövőt illetően ha-
tározott elképzelésekkel rendelkező
fiatalember.

Kép és szöveg: -pint-

Borsó Ákos sikere
Már a 16. alkalommal hirdették meg a szlovákiai székhelyű Palóc Tár-

saság által kezdeményezett Magyar Kultúra Napja pályázatot. Ezen
az eseményen a komáromi Ipari Szakközépiskola is képviseltette magát,
és nem is akárhogyan, ugyanis a gútai származású Borsó Ákos, az is-
kola diákja a kiemelt fődíjat kapta.

TAT randevú Perbetén

A rajongók „doppingolták”
a versenyzőket

Nagy Krisztina - bemondó
18 éves. Az érsekújvári Pázmány Péter Gimná-
zium harmadik osztályos tanulója. Közel 10 éve
foglakozik tánccal. Ezen belül a helyi Margaret
mazsorettcsoport oszlopos tagja. Krisztina már
több helyen fellépett a csapattal. Falunapi ren-
dezvényeken sokszor „használták“ mint műsor-
vezetőt, ezért is bátorkodott jelentkezni a TAT
bemondói versenyébe.

Kiss Simona - énekes
17 éves. Simona az érsekújvári Közlekedési
Középiskola második osztályos tanulója. Több
mint 9 éve énekel. Szabadidejében főleg a röp-
labdának és a kosárlabdának hódol. Az ének-
szeretete indította arra, hogy jelentkezzen a
TAT tehetségkutató versenyébe. Az igazság-
hoz hozzátartozik: több jelölt közül választották
Simonát, hogy képviselje Perbetét a megmé-
rettetésen.

A perbetei forduló hazai versenyzői

Krnčan Milan akcióban

Az ünnepélyes megnyitót a komá-
romi Duna Menti Múzeum díszter-
mében tartották. Itt elsőként Fekete
Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi
Választmányának elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Ezt követően
Vörös Mária, a Komáromi Jókai Mór
Alapiskola igazgatónője felolvasta
Pék Lászlónak, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége országos
elnökének köszöntő levelét, aki el-
foglaltsága miatt nem tudott részt
venni az eseményen. A nyitóprog-
ram következő részében a zsúfolásig
megtelt díszteremben a jelenlevők,
megkülönböztetett figyelmet szentel-
tek Lénárd Sándor budapesti egye-
temi adjunktus egyedi, tanulságos
előadásának, melyet „Olyan tehet-
séges ez a gyerek - mi legyen vele?"
címmel adott elő. A nem mindennapi
előadás után a teremben helyet fog-
laló pedagógusok vastapssal jutal-
mazták az eszmefuttatását. A folyta-
tásban a jól ismert Vadkerti Imre, fel-
vidéki rockzenész, a Kormorán
együttes énekese következett, aki szinte „beénekelte“ a Duna Menti Múzeum
dísztermét. Az eseményen több neves közéleti személyiség is részt vett. A ren-
dezvénysorozat keretén belül a hét minden napján érdekes előadásokat és esz-
mefuttatásokat hallgathattak az érdeklődők. Kép és szöveg: -pint-

Egy héten át tartó
Pedagógiai Napok

Múlt hétfőn vette kezdetét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége Komáromi Területi Választmánya és a Komáromi Regio-

nális Pedagógiai Központ által szervezett Komáromi Pedagógiai Napok
szakmai rendezvénysorozata. Ez alkalommal már tizenhetedszer talál-
koztak a pedagógusok.

Folytatás az 1. oldalról
A komáromi Városi Hivatal

oktatási osztályának adatai
alapján a városban össze-
sen 371 gyermeket írattak be
az első osztályba, ebből 215
magyar tannyelvű alapisko-
lába, 156 pedig szlovák tany-
nyelvű alapiskolába jelent-
kezett. Mindez nem azt je-
lenti, hogy ennyi gyermek
kezdi el az iskolaévet, hiszen
több esetben halasztást is
kérhetnek a szülők. Az vi-
szont bizonyos, hogy a tava-
lyi évhez képest a magyar
iskolákba beíratott gyer-
mekek száma 10-zel növe-
kedett a szlovákba íratottaké
pedig 1-gyel csökkent.

Az Eötvös Utcai Alapis-
kolában a beíratott gyer-
mekek létszáma 4-gyel ke-
vesebb mint tavaly, így a az
idei létszám 52. A Jókai
Mór Alapiskolában 72 diák
kezdi meg a tanévet, 9-cel
több mint tavaly. A Munka
Utcai Alapiskolába 55 gye-
reket irattak be, 11-gyel ke-
vesebbet mint tavaly. A Ma-
rianum Egyházi Alapisko-
lában viszont a tavalyi év-
hez képest 16-tal több elsős
kezdi az évet, ide 36 gyer-
meket irattak be. A szlovák
tannyelvű iskolákban össze-
sen 156 kiselsős kezdheti el
az évet, eből a Komenský
Utcai Alapiskolában 62, a
Határőr Utcai Alapiskolá-
ban 38, a Rozmaring Utcai
Alapiskolában pedig 56.

A gútai Corvin Mátyás
Alapiskola első évfolya-
mába beírt gyerekek száma
35. Ez két osztályt jelent.
Ami még ennél is szívderí-
tőbb, az az, hogy Gúta város
önkormányzata 2012. feb-
ruár 6-án jóváhagyta, hogy
megfelelő számú érdeklődő
esetén a 2012/ 2013-as tan-
évben engedélyezi a 0. év-
folyam megnyitását az isko-
lában. A másik gútai magyar
tannyelvű intézményben, a
II. Rákóczi Ferenc Alapis-
kolában 34 gyerek kezdheti
meg az új tanévet. A Nagy-
boldogasszony Egyházi Is-
kolába 21 gyereket irattak
be.

Az ógyallai Feszty Árpád
Alapiskolában 23 a beíratot-
tak száma, ez hárommal
több az előző évhez képest.
A tanulók létszáma 194.

A bátorkeszi Kováts Jó-
zsef Alapiskolába az új tan-
évre 20 gyermeket írattak be
a szülők - ami nem kevés,
de az előző évfolyamok lét-
számaihoz képest mégis
visszaesést jelent.

A búcsi Katona Mihály
Alapiskolában 15 lesz a jö-
vendőbeli elsősök száma, ez
hattal több, mint az előző év-
ben. A tanulók jelenlegi lét-
száma 106.

A csallóközaranyosi Kó-
czán Mór Alapiskolában
szeptembertől 17 gyerek is-
merkedhet meg a betűvetés
tudományával. Ez a gyerek-
létszám sokkal kevesebb
mint a tavalyi.

Csicsón a Gáspár Sá-
muel Alapiskolában 19 isko-
laköteles kisdiákot jelentet-
tek be az új tanévre.

Dunaradványon 5 elsős-
sel kezdik a következő tan-
évet, ami hattal kevesebb az
előző évinél. A tanulók lét-
száma jelenleg 19.

A dunamocsi alapiskolá-
ban 7 a beíratott elsősök
száma, ami hárommal keve-
sebb, mint az előző évben
képest. A tanulók jelenlegi
létszáma 92.

Az ekeli Hetényi János
Alapiskolában a beíratott
kiselsősök száma 10.

A hetényi Tarczy Lajos
Alapiskolába 12 jövendőbeli
elsőst írattak be, ami hattal
több az előző évhez képest.
A tanulók összlétszáma 92.

Az izsai Döme Károly
Alapiskolába 8 gyermeket
írattak be, ugyanennyi volt
az elmúlt évben is. A tanulók
összlétszáma 77.

A karvai magyar tan-
nyelvű iskolába 2 gyermeket
írattak be, ami kettővel ke-
vesebb az előző évhez ké-
pest. A tanulók létszáma 11.

A keszegfalvai Lőrincz
Gyula Alapiskolába 4 gyere-
ket írattak be.

A lakszakállasi alapisko-
lába az új tanévbe 33 első
osztályos jelentkezett, emel-
lett nyolc kért halasztást. A
közel 1300 lelket számláló
községhez mérten ez szép
szám, de tudni kell azt, hogy
ebbe az iskolába a környék-

beli falvak (Szilas, Gellér,
Bogya) kisiskolásai is jelent-
keznek.

A marcelházi alapiskolá-
ban 31 a jövendőbeli első-
sök száma, ami tizenhárom-
mal több az előző évinél. A
tanulók létszáma 260.

A madari Édes Gergely
Alapiskolába 17 gyermeket
írattak be, ami néggyel több
az előző évhez képest. A ta-
nulók létszáma 146.

A martosi Egyházi Alapis-
kolába 6 gyermeket írattak
be, ez kettővel kevesebb,
mint az előző évben. A tanu-
lók létszáma 17.

A megyercsi alapiskolában
4 elsős kezdi az iskolaévet.

A naszvadi alapiskolába
29 gyermeket írattak be az
első osztályba, de előrelát-
hatólag ebből 18 lesz a jö-
vendőbeli elsősök száma, a
többi speciális iskolába ke-
rül. Az előző évben is 18
gyermekkel kezdték a tan-
évet. A tanulók összlét-
száma 138.

A nagykeszi alapiskolába
iratkoztak be a legkeveseb-
ben. Összesen négyen je-
lezték, hogy az új tanévtől a
helyi iskolában szeretnék
megtanulni a betűvetést.

A nemesócsai Móra Fe-
renc Alapiskolában szep-
tembertől 22 nebuló kezd-
heti meg az ismerkedést az
írással és az olvasással. Ami
örvendetes tény, hogy a ta-
valyi évhez képest ez emel-
kedő tendenciát mutat.

A perbetei alapiskolába 6
gyermeket írattak be, ez

nyolccal kevesebb az előző
évhez képest. A tanulók lét-
száma 133.

A szentpéteri Kossányi
József Alapiskolába 15 gyer-
meket írattak be, ez eggyel
kevesebb, mint az előző év-
ben. A tanulók létszáma 146.

A tanyi alapiskola 9 tanu-
lót vár szeptemberben.

mir, pint, szt

Magasabb bér a nővéreknek
Folytatás az 1. oldalról

A pályakezdők bére 640 euró lesz, ezután három év eltel-
tével 666,20 euró, majd három éves intervallumokban tovább
fog növekedni, harminchárom ledolgozott év után kaphatja
meg a nővér a 928 eurót. Ehhez 150 millió euró szükséges
a költségvetésből. Az egészségügyi nővérek tavaly átlagosan
havi 764 eurót kerestek. Az állami kórházakban dolgozó nő-
vérek jóval többet, 850 eurót vittek haza. A törvény a gyer-
mekotthonokban dolgozó 3100 nővérre is vonatkozik.

-ga-

Beiratkoztak az elsősök

Korszerűsítették
a sebészeti rendelőket

Múlt szerdán ünnepélyesen átadták rendeltetésének a ko-
máromi kórház felújított sebészeti rendelőit. A műtők felújí-
tása után tehát a rendelőkre is sor került, így a pácienseket
korszerű körülmények között tudják fogadni. A felújítási mun-
kálatok 10 héten át tartottak. A beruházás értéke meghaladta
a 35 ezer eurót, amelyet a kórházat működtető Forlife, n.sz.
biztosított. Örömmel állapítottuk meg, hogy a részleg vala-
mennyi felirata kétnyelvű. -bör-
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Nagymegyer

Nemesócsa

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

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

Sok vezető beosztású honfitársunk nem is gon-
dolja, mekkora veszélynek van kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja következtében, hi-
szen környezetében az érszűkület legfőbb rizikó-
faktorai vannak jelen. Az érelmeszesedés sok-
szor már 40 éves korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van jelen a szerve-
zetben és csak évek múlva jelentkezik görcsölő
lábszárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji szo-
rító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség elke-
rülhetetlen szövődménye a hajszálerek károso-
dása, amely sokszor a nem gyógyuló sebek miatt
a beteg végtagját, de életét is követelheti.

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

Nem kell rettegniük a műtétektől az érszűküle-
tes betegeknek, hiszen az új magyar találmány, a
sonoterápia a betegek 85%-ánál eredményes! A
gyógymód klinikailag igazolt, fájdalom- és mel-
lékhatásmentes. A terápia lényege: az artériákban
kialakult érszűkület vagy elzáródás kezelése a
szívösszehúzódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámokkal. Ez a nagyon
hatásos gyógymód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi kezelési módok-
kal nem tudnak megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti eljárások, vagy
nem vállalják azt. Az alsóvégtagi- és nyaki érszű-
kületesek, a koszorúér-betegek, a cukorbetegség
érszövődményesei, azaz bármilyen érelmeszese-
déses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a
sonoterápia eredményességében. Ez az új eljárás

kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része le-
het komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló te-
rápiaként is eredményesen alkalmazható. A test
egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszer köl-
csönhatás, allergia, de túladagolás sem lehetsé-
ges. Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az
érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Az
egész testben tisztítja az ereket, és olyan irigylésre
méltóan eredményes, hogy már hamisítani is pró-
bálják. A sonoterápia más eljárással nem helyet-
tesíthető.

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

Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!

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

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

Tisztelt Olvasó!
„Nagyon szépen köszönök mindent, a

gyógyulás egy élmény volt. Csak ajánlani
tudom mindenkinek ezt a terápiát.“ Egy fi-
atal páciens... Vörös Zsolt, Komárom

Köszönet
„Már második alkalommal jöttem a terá-

piás kezelésre. Az első 30-as sorozatban a
7. kezelés után kezdtem érezni a javulást ,
a lábaim felmelegedtek, járásom napról
napra könnyedebb lett.

Köszönet a főorvos úrnak és az asszisz-
tensnek az odaadó figyelmüket!“

Sárközi László, Vérteskethely
Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-

résével és kezelésével az életkilátások jelentő-
sen javíthatók!

Üdvözlöm Önöket a kis
Zalka Noel, a Nagyme-

gyeri Egészségkárosultak
Szervezete és jómagam nevé-
ben is.

Ezúton szeretném köszönete-
met kifejezni a sok-sok kupakért,
amit Önök gyűjtöttek a kis Noel
megsegítésére. Örömmel tudat-
juk, hogy az Önök szorgalmá-
nak köszönhetően Noel ismét
részt vehetett egy amerikai el-
lenőrzésen. Megállapították,
hogy szellemi fejlődése eléri a
korosztályának megfelelő szintet, viszont mozgáskészségét még
fejleszteni kell. Reméljük, a tornának köszönhetően állapota mi-
hamarabb javul.

Sajnos a lap oldalainak a száma is kevés volna ahhoz, hogy
mindenkit felsoroljak, aki segített.

Csak egy mondatban köszönet a csallóközi, a mátyusföldi és
a Vágon túli települések lakóinak, cserkészeinek, valamint kö-
szönet a nagyszombati kórház belgyógyászati osztály dolgozói-
nak.

A kupak akció tovább folytatódik.
A kupakokat a következő címre várjuk továbbra is:
Zväz zdravotne postihnutých
Sídl. M. Korvina 1643/14, Veľký Meder
Elérhetőség: 0908/15 92 54

Sörös Antal

Aszépség sok változatával
találkozik, aki ezekben a

napokban kiállításra megy
városunkban. Egy kicsit a
bőség zavarával is szembe-
sül, hiszen 3 helyszínen, 5 ki-
állítás várja.

Március 2-ig tekinthető meg a
K.ART.E művészeti egyesület
8. tagsági kiállítása a múzeum
és könyvtár épületében. A tárlat
kurátora Farkas Veronika mű-
vészettörténész volt. Szépsé-
gesek és elgondolkodtatóak
Bronislava Bočáneková, Czaf-
rangó Szilvia, Darázs Rozália,
EsFekete Zoltán, Goda Gabri-
ella, Kocsis Ernő, Kopócs Ti-
bor, Kossa Beáta, Ölveczky
Gábor, Magdaléna Serbáková,
Svitek György, Szalai Dániel és
Szilva József legfrissebb alko-
tásai.

Aki a rozsnyói céhek pazar
relikviáira kíváncsi, a Zichy-pa-
lota kiállítótermében ládákat,
kannákat, céhpecséteket láthat
április 13-ig a 110 éves Rozs-
nyói Bányászati Múzeum anya-
gából. Csütörtöki József, a

Duna
Menti Múzeum igazgatója

elmondta, júniusban természet-
tudományi kiállítást visznek
Rozsnyóra.

A Zichy-palota Fotógalériájá-
ban a Helios Fotóklub két tagja
állította ki képeit. Svitek György
többek között szép női testeket,
Németh Miklós fantasztikus bú-
várfotókat mutat április 19-ig.

Más élményt kínál a Barcsay
mester és tanítványai című ván-
dorkiállítás, amely március 10-ig
időzik a Limes Galéria Dúdor
István termében. Barcsay Jenő,
Balogh László, Deim Pál és Ko-
nok Tamás szitanyomatai Du-

naszerdahelyre vándorolnak
majd tovább.

A Limes Galéria hajójában
Kutak Adrienn kerámiáiból és
Veronika Gabčová-Lučeničová
nagyméretű festményeiből nyílt
kiállítás. A Párhuzamok című
tárlat március 10-én zár.

Bárány János

Kedves Delta olvasók!
Kupak akció!3 helyen, 5 kiállítás várja a látogatókat

Szlancsík Margit,
nyugdíjas:

- Gyakran járok a Limes Ga-
lériába. Legutóbb nagyon
tetszettek Nagy János re-
mek szobrai. A festménye-
ket is szeretem, de ezek a
mostaniak a koromhoz ké-
pest túl modernek.

Fekete Vince, végzős diák:

- A romantikus és az absz-
trakt képeket szeretem. A Li-
mes Galéria új kiállítása el-
gondolkodtat. Sok élményt
és érzelmet hoz elő ben-
nem. Legutóbbi képzőmű-
vészeti élményem a Monet-
kiállítás volt Budapesten. Nem akármilyen zenei élményben volt részük azoknak, akik ellátogattak az

OUCHA fúvószenekar jubileumi koncertjére. És hogy mekkora szerepet ját-
szik ez a már többségében fiatalokból álló zenekar Nemesócsa életében, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint a zsúfolásig megtelt nézőtér.

Felejthetetlen élmények

Már a belépésnél kellemes meglepe-
tésként hatott, hogy minden látogató egy
műsorfüzetet és egy Oucha fúvószene-
kar által készített CD-t kapott ajándékba.
„A zene nem ismer határokat”, volt a kon-
cert szlogenje, amit a nemesócsaiak tet-
tekkel is bizonyítottak, hiszen több baráti
zenekar zenészei is helyet foglaltak a
hazai fúvósok között. Neves vendégei is
voltak a felejthetetlen estnek. Ott volt Be-
reczky Sándor, a budapesti Keil Ernő
Közhasznú Fúvószenei Egyesület el-
nöke, Szentesi István, a Szigetszentmik-
lósi Fúvószenekar karmestere, Csincsi
Ferenc, a Balatonfüredi Koncert Fúvós-
zenekar karmestere, Adam Hudec, a
Szlovákiai Fúvósok Szövetségének tisz-
teletbeli elnöke, Miroslav Polčík, a Szlo-
vákiai Fúvósok Szövetségének Nyitra
megyei elnöke, Lelkes János, a Jókai
Fúvószenekar karmestere, akik huza-
mosabb ideig az Oucha karmestereként
is működött.

A remekül összeállított műsorban,
amelynek házigazdái Bölcskei Zsu-
zsanna és Mónika Vargová voltak,
szebbnél szebb feldolgozásokban csen-
dültek fel az ismert világhírű dallamok.
Banyák Tibor trombitaszólójához Adam
Hudec külön is gratulált. Banyák Róbert,

az Oucha fúvószenekar karmestere
nemcsak ebben a beosztásában reme-
kelt, de klarinéton is felejthetetlent pro-
dukált. Banyák Olga, kiváló fuvolajáté-
kán kívül, egy énekszám erejéig felcsil-
lantotta énekesi tudását is. Ugyanez el-
mondható a Banyák Róbert – Solecky
Szilárd – Wurm Csaba klarinéttrió elő-
adásáról, vagy a tehetséges Vörös Vi-
vien szaxofonszólójáról.

A kiváló nemesócsai zenészek mellett
nem szabad elfeledkezni az est másik
nagy élménynyújtójáról, a mazsorettek-
ről. Két csoport is tevékenykedik a köz-
ségben. A Csemadok mellett működő
Oucha mazsorettcsoport, amelyet Kar-
tai Adél és Dorozlai Erzsébet vezetnek
és a kisebbek, a „Katica”, amelyet Laky
Erzsébet és Benedek Erzsébet vezetnek
be az igazi mazsorett világába.

És mivel jubileumot ünnepelt az Oucha
fúvószenekar, a köszönetek és kitünte-
tések sem maradtak el. A mintegy há-
romórás előadás tűzijátékkal ért véget a
kultúrház melletti szép parkban.

Tízéves tehát régiónk legnagyobb fú-
vószenekara. És nemcsak a legnagyobb,
de a legjobb és legismertebb jelző is jog-
gal illeti meg a zenekart. -böröczky-

A szerző felvétele

Hét taggal megalakult a Žitný os-
trov - Csallóköz Területi Idegen-

forgalmi Szövetség - jelentették be a
szövetség alapítói, köztük öt csalló-
közi település: Nagymegyer, Duna-
szerdahely, Somorja, Bős, Keszölcés,
valamint a régió két legjelentősebb
termálfürdőjének, a nagymegyerinek
és a dunaszerdahelyinek a képviselői.

A nagymegyeri művelődési otthon
emeleti kiállítótermében Néveri Sándor
nagymegyeri polgármester, Hájos Zol-
tán, Dunaszerdahely polgármestere, Po-
gány Tibor somorjai alpolgármester, Fe-
nes Iván, Bős polgármestere, Both Vince,
Keszölcés alpolgármestere, valamint a
nagymegyeri Thermal Corvinus marke-
tingvezetője, Molnár Pál, aki a szövet-
ség elnöke is lett, és a dunaszerdahelyi
Thermalpark igazgatója, Andrássy Fe-
renc közös sajtótájékoztatón mutatták be
szervezetüket, annak céljait és felada-
tait. Az elhangzottakból kiderült, hogy

négy fő dolog motiválta a megalakulást:
egyik az idegenforgalom nemzetközi
trendjeinek, kipróbált és sikeres recept-
jeinek alkalmazása régiós szinten, to-
vábbá a propagáció hatékonyságának
növelése, valamint a turizmusban érde-
kelt csoportok együttműködésének javí-
tása, és nem utolsó sorban az állami sze-
repvállalás, támogatás megjelenése az
idegenforgalmi ágazatban.

Szervezetüknek nem az a célja, hogy
gyökeresen megváltoztassák a jól mű-
ködő idegenforgalmi struktúráikat, ha-
nem közös erővel még több turistát csá-
bítani a régióba, mellyel így több munka-
helyet is teremtenének. A szövetség
kasszájába befizetett összegek és az
esetleges állami támogatások is arányo-
san oszlanak meg a tagok között. Új ta-
gok elől sem zárkóznak el, mivel nyitott
szövetségként deklarálják magukat, s
eszerint már Komárom is jelezte beje-
lentkezési szándékát.

Kovács Zoltán

Csallóközi összefogás

Fotó: a szerző

Fotó: Szabó László

Gyönyörű művek ideje
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Virt

Ógyalla

Egy-egy tervezet legfeljebb 3300
euró támogatásban részesülhet, és
a pályázónak legkevesebb 10 száza-
lékos önrésszel kell beszállnia. To-
vábbi feltétel, hogy a pályázat köz-
hasznú legyen és nem nyereségori-
entált, valamint önkéntesek bevoná-
sával is számoljon. Azok a civil szer-
vezetek, társulások, egyházi
közösségek pályázhatnak, amelyek
székhelye a Nyitrai kerületben talál-
ható, de minimum háromfős csopor-
tok is bekapcsolódhatnak a projektbe.

A Heineken Slovensko Rt. és a
Nyitrai Közösségi Alapítvány február
9-én a Kastély Vendéglőben megtar-
tott találkozón meghirdette az Itt ott-
hon vagyunk projekt idei - negyedik-
pályázati kiírását, amelyen Ľubica
Ľahká, az alapítvány gondnoknője
köszöntötte a megjelenteket, köztük
Door Plantengát, a Heineken Slo-

vensko Rt. főigazgatónőjét, Zemkó
Margit polgármestert és Jana Hypšo-
vát, a Heineken Slovensko Rt. szóvi-
vőjét.

A meghirdetett negyedik évfolyam-
ban a Heineken Rt. 33 500 euró ér-
tékben támogatja a projektet, ame-
lyeket az érdeklődők 2012. április
20-ig adhatnak le. Elsősorban az
alábbi témakörökben várják a kidol-
gozott projekteket: egészség vé-
delme és támogatása, a testnevelési
kultúra fejlesztése, szociális segítség
nyújtása, a kulturális értékek megőr-
zése, a művelődés támogatása, az
emberi jogok védelme, az életkör-
nyezet megőrzése, tudomány és ku-
tatás. A benyújtott projektek ered-
ményhirdetésére május 7-én, meg-
valósításukra május 17-e és novem-
ber 30-a között kerül sor.

Miriák Ferenc

„Régi kötelességünknek teszünk
eleget, amikor megemlékezünk
azokról, akik 69 évvel ezelőtt, ottho-
nuktól távol, nem a honvédő hábo-
rúban, hanem idegen érdekekért,
eszmékért áldozták fel életüket. Ma
lerójuk tiszteletünket előttük, mert
úgy érezzük, hogy róluk az utókor
megfeledkezett. Ezen a napon 69
évvel ezelőtt az otthon maradottak
szívében tombolt a fájdalom, zúgtak
a harangok, mert a Donnál a Szovjet
Hadsereg áttörte a védősávot” -
mondta ünnepi beszédében a pol-
gármester.

Ezt követte Szőllősi Ferenc nyu-
galmazott főjegyző megemlékező
előadása, majd a község polgár-
mestere Cservenák Jánossal (a II.

világháborúban elhunytak egyedüli
egyenes ági leszármazottja) közö-
sen leplezték le az emlékművet. Az
emlékmű-avatás után a hozzátarto-
zók gyertyát gyújtottak tisztelegve
emlékük előtt. Az emlékmű a II. vi-
lágháborúban elhunyt 12 virti lakos
jelképes sírhalma. (miriák)

Bagin Piroska felvételei

Atelepülés vezetése mindig is
jelentős energiát fordított a

megfelelő falukép kialakítására és
fenntartására, így felismerte, hogy
az egészséges, élhető környezet
megvalósításának fontos részét
képezik a közösségi terek.

A községben már igazán hiányzott
egy új játszótér. Hiszen az óvoda ud-
varát és az elavult Béke utcai játszó-
teret kivéve a gyermekeknek nem
volt hová járni. Mivel a község pénz-
beli forrásai korlátozottak, igyekez-
tek pénzhez jutni különböző pályá-
zatok segítségével. Ez 2011 októbe-
rében sikerült is, mivel 3.500 eurós

támogatásban részesült a község, a
Faluk Megújulási Programja kereté-
ben. Ebből a támogatásból építtet-
ték fel az új játszóterüket.

A község önkormányzatának célja
az volt, hogy a jövőben a település
olyan családbarát közösségi terek-
kel rendelkezzen, amelyek alapot te-
remtenek az élhető, barátságos la-
kókörnyezet megteremtéséhez. A
játszótér kialakítása olyan területen
történt, amely a gyermekek által igen
kedvelt környezet, és biztosítja a já-
tékokkal eltöltött kellemes szabad-
időt.

(miriák)
A szerző felvétele

Új játszótér
Perbetén

Tavasztól
minden
bizonnyal
benépesül
az új játszótér

Emlékmű-avatás

Speciális pályázati lehetőséget hirdetett meg Ógyalla részére a Hei-
neken Slovensko Rt. a Nyitrai Közösségi Alapítvánnyal együttmű-

ködve. Az Itt otthon vagyunk projektbe a közösségi élet fejlesztésével,
kulturális tevékenységekkel, oktatási, egészségmegőrző és városfej-
lesztési programokkal, a hátrányos helyzetű lakosoknak szóló terve-
zetekkel, valamint a közterek, parkok, játszóterek rendezésével össze-
függő munkákkal lehet benevezni. Az Itt otthon vagyunk program si-
kerét bizonyítja az a tény, hogy az elmúlt három évben 33 projekt való-
sult meg 88 500 euró értékben.

Meghirdették az Itt otthon vagyunk
projekt idei támogatását

Az idei évtől már új orgonával
dicsérik Istent az ímelyi gyüle-

kezetben az istentiszteletek alkal-
mával. Az orgonát ünnepi isten-
tisztelet keretén belül koncerttel
egybekötve szentelték fel február
első vasárnapján.

A Németországból származó jutá-
nyos, 3 500 euróért megvásárolt
hangszer Darázs Lajos helyi kántor
közreműködésének köszönhetően
került a református templomba. A
Martoshoz tartozó ímelyi leányegy-
házközség már régóta tervezte, hogy
lecseréli a hosszú évek óta szolgáló,
de a gyülekezeti énekek kísérésére
már alkalmatlan orgonáját. Az árban
is elérhető és a templom számára
megfelelő hangszer felkutatását így
Darázs Lajos vállalta magára. Több
szakmabeli tanácsának segítségével
talált rá az Ahlborn Orgel orgonaépítő
cég honlapjára. Majd felvette a kap-
csolatot Thomas Hinze-vel, a vállalat
munkatársával, aki a Stuttgarthoz tar-
tozó Ditzingen-Heimerdingenben ta-

lálható koncertteremben levő orgonát
ajánlotta fel megvételre. Ezt követően
Darázs Lajos személyesen is megte-
kintette a hangszert. Mivel az orgona
megfelelőnek bizonyult a gyülekezet
számára, a megvétel mellett döntöt-
tek.

Az orgona Ímelyre való szállítása
600 eurós költséget tett ki. A hetven
választót számláló leánygyülekezet
2390 eurót adakozott célirányosan a
hangszer megvásárlására. Az ímelyi
Kistermelők Szövetsége pedig 330
euróval támogatta a vásárlást. A fenn-
maradó összeget a gyülekezet bevé-
teléből fedezték.

Az ünnepélyes istentiszteleten igét
hirdetett Dobai Sándor, a Komáromi
Református Egyházmegye esperese.
Az istentisztelet után Gáspárné Mó-
rocz Ildikó, a martosi gyülekezet egy-
kori, jelenleg a csillaghegyi gyüleke-
zetben szolgáló kántora és karnagya
adott koncertet az új orgonán.

(miriák)

Új orgona szolgálja
az ímelyi reformátusokat

Azord időjárás ellenére sokan vettek részt a katolikus templom mel-
lett felállított emlékmű ünnepélyes avatásán. A megjelenteket -

köztük Dél-Komárom egykori címzetes, ma nyugalmazott főjegyzőjét,
Szőllősi Ferencet, a testvértelepülés Balatonudvari küldöttségét Szabó
László polgármester vezetésével, valamint a megemlékezőket - Kovács
János polgármester köszöntötte.

Az emlékbeszédet Szőllősi Ferenc
nyugalmazott jegyző tartotta

Újabb nemzetközi versenyen
vett részt a komáromi F&K

pékség, ahol megint bebizonyí-
tották, hogy a pozsonyi kifli sü-
tésében verhetetlenek. A pozso-
nyi Incheba kiállításon megren-
dezett megmérettetésen négy or-
szág pékmesterei mérték össze
tudásukat.

A versenyt a Szlovák Pék és Cuk-
rász Céh rendezi a Szlovák Mező-
gazdasági és Régiófejlesztési Mi-
nisztérium védnöksége alatt. A
megmérettetésen Ausztriából, Ma-
gyarországról, Csehországból és
Szlovákiából 34 versenyző
sütötte a jobbnál jobb po-
zsonyi kifliket. Szlovákiá-
ból összesen hét csa-
patt érkezett, mégpe-
dig Pozsonyból, Kas-
sáról, Besztercebá-
nyáról, Nyitráról,
Tapolcsányból, Kor-
ponáról és természe-
tesen Komáromból.

A zsűri szigorúnak
mutatkozott, és minden

péksüteményt az előre
meghatározott kritéri-

umok alapján szem-
revételezett. Töb-
bek közt azt is,
hogy a mákos töl-
telék esetén patkó
alakúnak kellett
lenni a pozsonyi
kiflinek, míg a diós

töltelék esetén C
betű formájúnak. To-

vábbá az is feltétel volt, hogy egy
kifli 50-55 gramm összsúlyú lehe-
tett, valamint hogy a töltelék és a
tészta aránya legalább 50-50 szá-
zalék legyen. Tehát a versenyzők-
nek kemény feltételeknek kellett
megfelelniük. A megmérettetés vé-
gén a tíz tagú zsűrinek Földes Ró-
bert komáromi pékmester pozsonyi
kiflije ízlett a legjobban, így őt hoz-
ták ki győztesként.

„Örömünkre szolgál, hogy a pék-
ségünk újból megvédhette két évvel
ezelőtt kiharcolt első helyezését.
Pékmesterünk, Földes Róbert a ver-
seny megnyerése mellett azzal is
büszkélkedhet, hogy az általa kitaní-
tott pékek és cukrászok közül ezen a
versenyen többen is nagyon jól sze-
repeltek. Többek közt az egyik tanít-
ványa negyedik helyezést ért el“ -
tudtuk meg a pékség tulajdonosától.
Aki elmondta továbbá azt is, hogy
egy újabb nagy megmérettetésre ké-
szülnek, mégpedig a Louis Lesaffre
világversenyre, amelyre március 4-6-
án kerül sor Párizsban. -szt-

Az F&K pékség mestere, Földes Róbert újra a legjobb a pozsonyi kiflik sütésében

Pekáreň F&K Pékség, Ulica Roľníckej školy 3052, Komárom,
Tel.: +421 35 77 41 273, www.pekarenfk.sk, pekarenfk@szm.sk

A komáromi pék verhetetlen

A mákos és diós pozsonyi kiflik már nálunk is keresett pék-
termékekké váltak. Így már nemcsak a kisüzletek polcain ta-
lálhatók meg, hanem az Építők utcáján lévő boltban (Bau-
ring), a Komáromi Kacz utcán lévő boltban (Bástya), a Pra-
line cukrászdában és a COOP Jednota komáromi áruháza-
iban, tehát a Víz utcai, Petőfi utcai és Rákóczi utcai boltban,
valamint Csallóközaranyoson, Ekelen és Ógyallán is.

A megnyert serlegek közül kilenc arany
díszeleg a pékség polcán

Földes Róbert
pékmester

Készül
a pozsonyi kifli



„A hosszú folyosón to-
vábbhaladva beléphetünk az
újonnan kialakított játékte-
rembe, amelyben megtalál-

hatóak a már régebben
használt berendezések, mint
a zenegép, a billiárd, a darts
vagy a csocsó, és helyet ka-

pott egy léghoki, továbbá
egy komplett zeneberende-
zés, karaoke gép. Majd kö-
vetkezik az újonnan kialakí-
tott nagy tánchelyiség, ahol
az elkövetkezendőkben tart-
juk majd a táncórákat. Eb-
ben a helyiségben is megta-
lálható a hangtechnika, to-
vábbá régebbi helyéről átke-
rült a kivetítő és a hozzá tar-
tozó kivetítő vászon is,
amely elengedhetetlen
egyes előadások megrende-
zésénél. Mindezeken túl a
régebbi helyiségek is válto-
záson mentek keresztül,
egyik helyiségben kapott he-
lyet az üdítő- és kávé- auto-
mata, továbbá a számító-
géppark, állandó internet
hozzáféréssel. Ugyanitt ke-
rültek elhelyezésre a felújí-
tott fotelek és kávézóaszta-
lok, míg a belső helyiség
megmaradt az éneklőcso-
port próbahelyiségének. Az
elképzelt folytatás abból áll,
hogy minden újonnan kiala-

kított helyiség és a fő folyosó
oldalfalai teljes mértékben
részei lesznek a majdani
Csemadok galériának, ahol
elhelyezzük majd az elmúlt
évek „Tűzvirág – Művésze-
tek Hete“ rendezvénysoro-
zatok gyümölcseit, a több tu-
cat képzőművészeti alkotást”
– mutatta be a Csemadok If-
júsági Klubot Dobosi Róbert,
az alapszervezet elnöke.

A szombaton és vasárnap
14:00 órától 19:00 óráig
nyitva tartó klubhelyiségbe
várják a község alapiskolá-
sait, hogy használják ki a
Csemadok által nyújtott le-
hetőségeket, szórakozzanak
együtt osztálytársaikkal, ba-
rátaikkal.

(miriák)
Dobosi Róbert felvételei
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Naszvad

Búcs

Ekecs

Dunamocs

www. HORMI .sk

Predaj PB fliaš

Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)

kontakt: 0905 327 273

AKCIA PB 10 Kg 16,40 €

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autoservis • mobil: 0�03 �31 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 03�/��1 3� �3

• Autószerviz • mobil: 0�03 �31 �3�

emiSNé KoNtroly Na PočKaNie

emiSSzióS elleNőrzéS megváráSra

Autošport KISS

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

Tel.: 03�/��20 �20, 0�0� 31� ��1, 0�0� �08 323

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

Nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. 8.00-12.00

Amegújult Csemadok
búcsi alapszervezete a

községi hivatal nagytermé-
ben tartotta évzáró közgyű-
lését. Grajszki Szabó Szilvia
elnöknő beszédében ismer-
tette az elmúlt évben elvég-
zett munkát, valamint az idei
év terveit is.

„A Csemadok a szülőkkel
karöltve szervezte meg a Ko-
szorúcskát, a tánciskolát,
amelyet másfél hónapon ke-
resztül a neves budapesti
táncművész, Südi Iringó tar-
tott. Március 15-e alkalmából
koszorúzáson vettek részt a
faluház parkjában. A VINTOP
Karkó borászat támogatásá-
val megszervezték a falusi
borversenyt. Húsvétváróval is
kedveskedtek a gyerekeknek
és szüleiknek. A trianoni em-
léknapon a Felvidéki Rock-
színházzal közösen megko-
szorúzták a faluház parkjá-
ban az emlékművet, majd az
Esterházy szobort. A faluna-
pon a Csemadok ismét sá-
tort állított. Ezen a rendezvé-
nyen 63 tag belépett a Cse-
madok alapszervezetébe,
így már 166 tagot számlá-
lunk. Több hetes készülődés
után került sor a Szent Ist-
ván-napi Kulturális Napok
megrendezésére. Ezen a

rendezvényen 11-en csatla-
koztak a tagsághoz. Mára
177 tagja van a helyi alap-
szervezetnek. Szeptember-
ben a Felvidéki Rockszín-
házzal karöltve megszervez-
tük a Nyitott Pincenapot a
pincék útján. Novemberben
a református egyház szerve-
zésében a Csemadok em-
lékkoszorút helyezett el Zá-
molyban és Csókakőn a
meghalt búcsi leventék sír-
jára. Az elmúlt évi kará-
csonyváró egész napos volt,
a sok kézműves program
mellett a gyerekek minden al-
kalommal sütöttek különféle
karácsonyi süteményeket,
sósakat, édeseket és mézes-
kalácsot. A gyerekekkel kö-
zösen készítettek a katolikus
templom elé egy adventi ko-
szorút. Az adventi készülő-

dés záró programja a kibő-
vült színjátszó csoport kultúr-
műsora volt, melyen a legna-
gyobb sikert a retró divatbe-
mutató aratta. Az év utolsó
rendezvénye a szilveszteri
bál volt, amit az iskola étter-
mében rendeztünk meg” -
számolt be az elnöknő.

Ezt követően Grajszki
Szabó Szilvia ismertette az
idei terveket is. Ebből kitűnik,
hogy lényegében a sikeres
elmúlt évi tevékenységhez
igazodva folytatják munkáju-
kat. Az új feladatokkal kiegé-
szítve, heti egy alkalommal
színjátszó próbát, március-
ban bor- és pogácsaver-
senyt, októberben pedig tök-
lámpa-faragó versenyt szer-
veznek.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Továbbra is célul tűzték ki
a közösségek kialakítását

Több éves kihagyás után ismét megrendezték a Nyitott Pin-
cenapot (szüreti fesztivált) archív

Felhívásukra tizenhét boszorka-gyűjtő
hozta el szebbnél szebb, dédelgetett darab-
jait. Elsősorban Bellabás Zsuzsannát kell
megemlíteni, aki 13 éve foglalkozik bo-
szorka-gyűjtéssel, ő 81 boszorkát hozott a ki-
állításra. Rajta kívül Juhász Mária 15, Tóth
Mária 7, Lajos Mária 7, Szalai Mária 7, Kor-
csek Júlia, Takács Aranka 4 boszorkájával
gazdagította a kiállítást. A nyugdíjasklub tag-

jai pedig nagymamáink csörögefánk kósto-
lójával kedveskedtek a vendégeknek a kiál-
lítás megnyitóján, amelyet Kukola Katalin,
az önkormányzat kulturális bizottságának el-
nöke nyitott meg.

Az egyedi kiállítás november 29-ig min-
den vasárnap délután megtekinthető.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Az ekecsi Kuttyomfitty Társulat három tagból áll,
2011-ben alakult azzal a céllal, hogy olyan műsoro-

kat mutasson be a zömmel gyermekek alkotta közön-
ségnek, hogy a művészi élmény mellett néprajzi, zenei
és irodalmi ismeretekhez juttassa őket.

Ifjúsági klub az Egészségügyi Központ alagsorában
Ahelyi képviselő-testület döntésének köszönhetően

elkészült az Egészségügyi Központ alagsorának be-
járata, egy előhelyiség, valamint a lépcsőház, amelyen
keresztül bejuthatunk a felújított folyosóra.

A betyárok így éltek, úgy éltek…

A Kuttyomfitty
Társulat előadása

Az első műsoruk címe: A betyárok így éltek, úgy éltek…,
melyben 18.-19. században élt betyárok világát mutatja be a
közönségnek, bábokkal, tánccal izgalmasabbá téve az elő-
adást. A kisebbeknek jó szórakozási, a nagyobbaknak hasz-
nos tanulási lehetőséget nyújtva. A műsorban három rette-
gett betyár, Angyal Bandi, Patkó Bandi és Rózsa Sándor tör-
ténetein keresztül ismerhetik meg a betyárélet rejtelmes vi-
lágát. Az előadást úgy tervezték, hogy nem színpadi körül-
mények között is elő lehessen adni. A telházas előadások
arról tanúskodnak, hogy tájainkon ennek az új kezdemé-
nyezésnek hosszútávon is van jövője.

A Kuttyomfitty Társulat tagjai: Rebro Ágota: báb- és drá-
mapedagógus, magyar szakos pedagógus, a felsővámosi TI-
KIRIKI bábcsoport vezetője immár 20 éve. Dobsa Fodor
Mónika: néptáncos, néptánc-pedagógus, az ekecs-apáca-
szakállasi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücskök gyermek nép-
táncegyüttesek művészeti vezetője. A Népművészet Ifjú
Mestere és Fülöp Ferenc-díjas táncos. Dobsa Tamás: nagy-
vőfély, néptáncos, néptánc-pedagógus, az ekecs-apáca-
szakállasi Pimpimpálé és a nyárasdi Tücskök gyermek nép-
táncegyüttesek művészeti vezetője. A Népművészet Ifjú
Mestere, Martin György és Fülöp Ferenc-díjas táncos.

A Kuttyomfitty Társulat következő bemutatójára szep-
tember 14-ig kell várni. Ekkor Az eltáncolt cipellők népmese
sajátos feldolgozását láthatja majd a tisztelt nagyérdemű
közönség. -pint-

Kép: Kuttyomfitty Társulat

Farsangi boszorkány-parádé

Akultúrház emeletén nem mindennapi
kiállításra került sor február második

vasárnapján. Szegi Ilona és Lajos Ilona
szervezésében farsangi boszorkány-pa-
rádé kiállításra és nagymamáink csörö-
gefánk kóstolójára került sor. Összesen
142 különböző boszorkát állítottak ki.

Bellabás Zsuzsanna
13 éve gyűjti a boszorkákat

Bellabás Zsuzsanna 13 éve gyűjti
a boszorkákat

Atavalyi Retro karnevál nagy sikere után a szilasiak ismét megpróbálkoztak a
nagysikerű diszkó újra rendezésével. A nagy érdeklődést mutatja, hogy már egy

héttel a karnevál előtt elfogytak a jegyek.
Már február elején sokan a karneválról beszél-

tek. Nem kis találgatások előzték meg, va-
jon ki fogja szolgáltatni a retro karnevál

talpalávalóját. Nos ebben az évben
Ollé Lajosra esett a választás. A

résztvevők kellemesen megle-
pődtek, percek alatt megtelt a
parkett táncolókkal, nagyon jó
hangulatot varázsolt. Igazi
retro extázis honolt szomba-
ton este a szilasi kultúrházban.
Aki részt vett ezen az esemé-

nyen, biztosan nem csalódott. A
remek zene, a hangulat a fényef-

fektusok mind hozzásegítették a bá-
lozókat ahhoz, hogy egy felejthetelen

élménnyel térjenek haza. -pint-
Kép: Szukola István

A szilasiak ismét „retróztak“
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Első fotóm

Csengel Félix
Komárom
(3600/51)

Szabó Dóra
Gúta

(2800/46)

Mészáros Abigél
Komárom
(3600/50)
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Újszülöttek:
Böjti Kíra (Komárom); Záhorszki Natália (Búcs); Újj

Csaba (Komárom); Juhász Kata (Hetény); Góth Krisztián
(Marcelháza); Csengel Félix (Komárom); Mészáros Abi-
gél (Komárom); Szabó Dóra (Gúta); Farkaš Bence (Du-
namocs); Krasko Anna Bianka (Naszvad)

Elhunytak:
Kóňová Mária (43) Marcelháza; Dolezsa Erzsébet (81)

Komárom; Munka József (73) Bajcs; Rafaelová Draho-
míra (28) Veľké Lovce; Nagy Imre (75) Komárom; Bar-
talos Béla (74) Komárom; Jurčová Katarína (75) Mudro-
ňovo

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.

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.

Megemlékezés
„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet.”
Fájó szívvel emlékezünk február 18-án,

halálának 35. évfordulóján

Farkas Antalra
(Bogyarét).

Jóságát és szeretetét örökké
megőrizzük.

Szerető családja.

Február 20-án ünnepli
1. születésnapját drága kislányunk

Berecz Lara Nicol
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából szivből
gratulál anya, apa, a nagyszülők
Megyercsről és Ócsáról, mama
Manchesterből, keresztanya, ke-
resztapa és a dédi.

„Születésnapodon kivánok Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet.
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon.“

„Addig vagy boldog, amíg van aki szeret,
Aki bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos volt neked,
Csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Fájó szívvel emlékezünk
február 24-én, halálának

2. évfordulóján

Beke Dénesre
Kolozsnémán.

Felesége családjával.

„Könnyes szemmel emlékezünk rád,
Eltelt 6 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunk vigasz csupán.
Ahol most vagy, neked semmi sem fáj.“
Fájó szívvel emlékezünk február 20-án,

halálának 6. évfordulóján

Javorčík Józsefre
(Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége, lánya családjával, fia csa-
ládjával, két unokája családjával és három dédunoka.

„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Bennünk él az arcod, meleg tekinteted,
Simogató, dolgos kezed.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet.“
Fájó szívvel emlékezünk február 19-én,

halálának 2. évfordulóján
id. Hegedűs Endrére Kolozsnémán.

Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük:
felesége és gyermekei családjukkal.

„Nem intettél búcsút, hirtelen távoztál,
Hiába kértünk, már nem válaszoltál.
Odafönt angyalok vigyáznak Rád,
Ők őrzik álmodat öt éve már.“
Fájó szívvel emlékezünk február 22-én,

halálának 5. évfordulóján

Chrén Istvánra.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen

a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző gyászoló családja.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt szerették.”

Fájó szívvel emlékezünk február 20-án,
halálának 15. évfordulóján

Čerešna Jánosra
(Komárom).

Fiaid: Öcsi, Pityu, lányaid: Marika, Erzsi,
menyei és unokái.

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

Február 15-én ünnepli
18. születésnapját

György Tibor
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából szívből gra-
tulál: édesanyád, édesapád, Éva
mama és kistesód Márk.

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”

Február 21-én ünnepli
2. születésnapját

Vravko Dorian
Bálványon.

E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik:
szülei, nagyszülei,

keresztszülei,
dédszülei.

„Oly csodaszép ez a nap!
Ugye Te is érzed?
Mosolyog Rád az egész világ,
Köszöntenek Téged!
Ma éjjel meglesnek a csodatevő angyalok,
Én addig is kívánok boldog szülinapot.”

Február 17-én 3 éves
Csölle Tamara Komáromban.

Szívből gratulálunk:
anyuka, apuka, mama
és az egész rokonság.

Február 17-én ünnepli
2. születésnapját, 16-án névnapját

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Megállunk sírod előtt, könnyezünk,
Örökké Rád emlékezünk.“

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk

február 23-án halálának 1. évfordulóján

ifj. Ledeczky Sándorra
Nemesócsán.

Emlékét örökké őrző szülei,
testvérei és az egész rokonság.

Február 22-én ünnepli
16. születésnapját

Csicsay Nikolett
Komáromban.

E szép ünnep alkalmából kö-
szönti őt: anyuci, apuci, Roni,
Moncsiék és Katika.

Novotný Liána
Komáromban.

Szívből köszöntik: anyukája,
apukája, nővérei Nelly és Renáta,

bátyja Róbert, a nagyszülők,
a keresztszülők és a rokonság.

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

• 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.

• Dôchodcovia pozor! Vše-
lijaké opravy v bytoch a v do-
moch. Tel.: 0905 365 661.

• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal, to-
vábbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-

peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.

• Eladom vagy elcseré-
lem részben felújított
Klapka lakótelepi 3-szobás
lakásomat, 2-szobásra az
I. és II. lakótelepen. Tel.:
0902 896 079.

• Hűtők és fagyasztók javí-
tása. Tel.: 0905 666 838.

• Oprava chladničiek a
mrazničiek. Tel.: 0905 666
838.

• Óvónő gyermekfelügye-
letet vállal. Tel.: 0907 487
695.

• Eladó új 2-szobás lakás
43,20 m2, Ógyallán, ár: 27.000
€-tól. Tel.: 0905 663 408.

• Gyorskölcsön, hívjon bi-
zalommal, egzekúció ne le-
gyen. Tel.: 0905 655 829.

• Személyszállítás 1+8,
áruszállítás 1 tonnáig. Csicsó
-János. Tel.: 0907 490 224.

• Bábolnai takarmányok
forgalmazása Szlovákiában
gazdasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.

• Maliar, šikovné ruky,
krásne steny + všelijaké pre-
rábanie v bytoch a domoch.
Tel.: 0905 365 661.

• 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-
szobás földszinti lakás a
Szekeres csárdával szem-
ben. 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 átala-
kítására, 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
tanfolyamok csoportos és
egyéni formában. Hurba-
novo, Komárňanská 100, a
posta épülete 1.emelet. or-
biscentrum@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.

• Hitelek már 1,69 %-tól,
éves biztosítás, jelzáloghite-
lek, ingatlan közvetítés +
munkatársakat keresünk –
szuper juttatás !!! Info: 0915
740 148.

• Bérbe adók 2- és 3-szo-
bás lakások. Byty do pre-
nájmu, 2- a 3-izbové.

• Csontkovács - chiro-
praktik. Tel.: 035/7732 330,
0907 628 055.

• Csempézést, kőműves-
munkát, bontást vállalok.
Tel.: 0944 367 318.

• Eladó hidromasszázs zu-
hanykabin, fürdőkád, villany-
tűzhely, minden még cso-
magolva. Tel.: 0940 594 607.

• Munkát keresek mint da-
rukezelő, gyakorlattal. Tel.:
0908 767 864.

• Eladó családi ház Mar-
toson. Tel.: 0915 204 634.

• Kiadó lakás KN-ban a
Gázgyárnál, családi házban
külön bejárattal. Tel.: 0903
822 465.

• A nemesócsai fagylalto-
zóba elárusítónőket kere-
sünk. Tel.: 0915 401 254.

• Yorkshire kiskutyák el-
adók, oltva, féregtelenítve,
100 €. Tel.: 0905 805 219.

• Eladó Keszegfalván 20 x
34 m telek, 10 €/m2. Tel.:
0919 035 355, 15.00 óra
után.

• Szobafestés, mázolás,
parkettázás, minőség ked-
vező áron. Tel.: 0905 720
296.

• Festőhengerek eladók
két színű nagy és kicsi. Tel.:
0915 714 290.

• Eladó családi ház Ne-
mesócsán ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 607 119.

NYERTESÜNK!
Keresztrejtényünk nyertese CSÉRY ILDIKÓ Komá-

romból. Nyereménye fél éves DELTA előfizetés.
Gratulálunk!

• Eladó felújított hőszige-
telt 3-szobás családi ház If-
júságfalván, illetve csere 2-
szobás lakásra. Tel.: 0904
911 773.

• Eladó vagy hosszútávra
kiadó 3-szobás téglalakás,
KN. Tel.: 0918 497 016.

• Nyugdíjasnő egyéb
munkát vállal. Tel.: 0907 568
288.

• Lakás-, ház-felújítás,
csempézés, vakolás. Tel.:
0902 040 372.

• Predám akumulátor Varta
dynamic 110 AH, skoro nový,
70 €. Tel.: 0905 773 527.

• Szobakonyhás lakás a
Jazernán eladó, 21.500 €, 38
m2. Tel.: 0917 317 876.

• Eladó megkímélt Dema
kerékpár, 24-es. Tel.: 0911
989 416.

• Kereseti lehetőség, ott-
honról segítek, info: mon-
csi137@gmail.com

• Favágást, tűzifa össze-
vágását vállalom. Tel.: 0905
241 254.

• Eladó családi sorház Gú-
tán. Tel.: 0905 918 388.

• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, most értékes aján-
dékok! Tel.: 0917 417 727.

• Sürgősen eladó fa-
gyasztó nélküli hűtőszek-
rény, 230 l, 70 €. Tel.: 0911
707 474.

• Gyógyító masszázs Eke-
len. Tel.: 0907 778 001. Vá-
rom szeretettel.

• Eladó Scholze pianínó,
8 pléh és elekt. kalácssütő,
szal. szel. Tel.: 0908 612
405.

• Vennék hidraulikus eme-
lőt 2 tonnáig. Tel.: 0948 536
570.

• Kerékpár bő választék,
eladás, javítás mindenfélére.
Tel.: 0918 531 854.

• Eladó asztali számítógép
Komáromban, 120 €. Tel.:
0903 574 191 + monitor stb.

• Eladók új könyvek fél-
áron, KN. Tel.: 0903 574 191.

• Eladó Audi A6 Avant 2.5
TDi, gy.év: 98, sötétkék met.
Téli-nyári gumi. Tel.: 0905
234 868.



Úlohou programu je skvalitnenie ži-
vota obyvateľov Hurbanova a jeho
okolia. O grant môžu žiadať jedno-
tlivci i neziskové organizácie do 20.
apríla. Informovala dnes na tlačovej
konferencii v Hurbanove hovorkyňa
spoločnosti Jana Hypšová.

„V grantovom programe Tu sme
doma sme počas prvých troch roční-
kov podporili 33 verejnoprospešných
aktivít celkovou sumou takmer
90.000 eur," uviedla Hypšová s tým,
že spoločnosť pokračuje naďalej v
grantovom programe. Podľa správ-
kyne NKN Ľubice Ľahkej program Tu
sme doma nabral nový trend. „Do rea-
lizácie dobrovoľníckych aktivít sa za-
pojili aj samotní zamestnanci Heine-
kenu, program rozvíja miestnu filan-
tropiu a dobrovoľníctvo, a to bolo jeho
cieľom už od samotného začiatku,"
povedala.

Generálna riaditeľka spoločnosti
Door Plantenga vyjadrila potešenie,
že program Tu sme doma si našiel v
Hurbanove svoje miesto. "Počas uply-
nulých troch ročníkov sme dokázali
spoločne urobiť obrovský kus práce a

môžem smelo vyhlásiť, že mesto Hur-
banovo prekvitá, naša spoločnosť je
vnímaná nielen ako významný za-
mestnávateľ v domovskom regióne
svojho pivovaru, ale že je v Hurba-
nove skutočne doma," zdôraznila.

„V roku 2011 sa do grantového kola
Tu sme doma prihlásili jednotlivci a
spoločnosti 27 projektmi so žiadosťou
o podporu. Po dôkladnej úvahe vy-
brala hodnotiaca komisia z nich 12,
ktoré podporila," priblížila Danica Gli-
gič z oddelenia komunikácie spomí-
nanej firmy a pripomenula, že pro-
jekty boli rôzneho zamerania. „Medzi
najzaujímavejšie patril projekt pod
názvom Spoločne za zachovanie tra-
dícií, v rámci ktorého členovia Ob-
čianskeho združenia Priatelia koní a
westernu postavili netradičnú pec.
Pozornosť si zaslúži aj publikácia Ad-
riany Réckej: Hurbanovo, kde sa do-
čítate o historickom vývoji, pamiat-
kach a osobnostiach mesta. Okrem
iného sme pomohli aj miestnemu
dobrovoľnému hasičskému zboru
modernizáciou technického vybave-
nia," povedala. Zdroj: sme.sk
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Dňa 07. februára 2012 v čase okolo 03.40
hod. v meste Kolárovo v Osade Reviczkého,
Viktor K. viedol osobné motorové vozidlo zn.
Peugeot, pričom bol zastavený a kontrolo-
vaný hliadkou polície. Následne bol meno-
vaný podrobený vyšetreniu na zistenie po-
žitia alkoholu dychovou skúškou s výsledkom
0,83 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené ko-
nanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

• • •
V presne nezistenom čase zo dňa 27. sep-

tembra 2010 do dňa 28. septembra 2010 v Ko-
márne v tom čase nezistený páchateľ preliezol
oplotenie domu, následne po vypáčení dverí
sa dostal do domu, odkiaľ odcudzil 50 ks strie-
borných mincí, čím spôsobil poškodenému
škodu v presne nezistenej výške. Za vyššie
uvedený skutok bolo dňa 09. februára 2012
vznesené obvinenie Norbertovi D. za prečin
krádeže a porušovania domovej slobody.

• • •
Dňa 09. februára 2012 okolo 18.00 hod.

došlo k násilnému vniknutiu do poľnohospo-

dárskej budovy PD Sokolce, farma Trávnik,
tak, že Tamás C. a Jozef S. preskočili oplo-
tenie farmy a následne rozobrali drevené
vchodové dvere objektu a z vnútra objektu
odcudzili kovové válovy v doposiaľ neziste-
nom počte a 1 ks kovovú bránu. Uvedeným
skutkom bola pre poškodenú organizáciu spô-
sobená materiálna škoda vo výške cca 200
€. Za uvedený skutok bolo dňa 12. februára
2012 vznesené obvinenie Tamásovi C. a Jo-
zefovi S. pre prečin krádeže v spolupácha-
teľstve.

• • •
Dňa 11. februára 2012 v čase okolo 22.40

hod. viedol Ferenc C. osobné motorové vo-
zidlo zn. Opel medzi obcami Tôň a Ze-
mianska Olča, kde bol zastavený a kontrolo-
vaný policajnou hliadkou. Počas kontroly me-
novaný javil známky požitia alkoholických ná-
pojov, preto bola vykonaná dychová skúška
na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom
0,50 mg/l alkoholu v dychu. Za uvedené ko-
nanie mu bolo vznesené obvinenie pre prečin
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

V pondelok 20. 2. predpokladám v na-
šom regióne príjemne počasie na február,
polooblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
- 4 do - 2 ̊C, denná teplota od 0 do + 2 ̊C.
Čerstvý SZ vietor do 8 - 12 m/s.

V utorok 21. 2. predpokladám v našom
regióne slabšie ochladenie, jasno až polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od - 7 do
- 5 ̊C, denná teplota od 0 do + 2 ̊C. Slabý
JV vietor do 2 - 4 m/s.

V stredu 22. 2. predpokladám v našom
regióne primerane chladno na toto ročné
obdobie, polojasno až oblačno, ale bez zrá-
žok. Nočná teplota od - 8 do - 6 C̊, cez deň
od - 1 do + 1 C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.

Vo štvrtok 23. 2. predpokladám v našom
regióne o niečo teplejšie, oblačno a mož-
nosť slabého občasného sneženia. Množ-
stvo snehu do 1 cm. Nočná teplota od - 3 do
- 1 ̊C, cez deň od + 1 do + 3 ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 - 4 m/s.

V piatok 24. 2. predpokladám v našom
regióne veľmi neprívetivé vlhké počasie,

veľkú oblačnosť až zamračené so sneže-
ním, dážď so snehom alebo aj dážď. Množ-
stvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od - 1 do
+ 1 ̊C, denná teplota od + 4 do + 6 ̊C.
Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.

V sobotu 25. 2. predpokladám v našom
regióne výraznejšie oteplenie, veľkú oblač-
nosť až zamračené s občasným dažďom.
Množstvo vlahy do 6 mm. Nočná teplota od
+ 3 do + 5 ̊C, denná teplota od + 6 do
+ 8 ̊C. Mierny JZ vietor do 6 - 8 m/s.

V nedeľu 26. 2. predpokladám v našom
regióne stále nepríjemne vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od
+ 1 do + 3 ̊C, cez deň od + 3 do + 5 ̊C.
Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.

V budúcom týždni neočakávam výraznej-
šiu zmenu v počasí.

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

Z policajných hlásení

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

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 333 eur

Predpoveď počasia 20. 02 - 26. 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

Kino Hviezda v približne
osemtisícovom Hur-

banove zatiaľ novú digi-
tálnu techniku premieta-
nia zaviesť neplánuje.
Podľa slov riaditeľky kina
Margity Lelovičovej je
návštevnosť nízka, ale
každý rok sa nájde nie-
koľko filmov, ktoré sa
stretnú s veľkým záujmom
divákov.

Kino Hviezda v Hurbanove
je organizačnou jednotkou
Kultúrneho strediska Miklósa
Konkoly-Thegeho. Kinosálou
je univerzálna veľká sála kul-
túrneho domu s vysúvacím
hľadiskom a zasúvacím pre-
mietacím plátnom na ja-
visku. Okrem premietania fil-
mov slúži na predstavenia a
iné spoločenské udalosti.

Jediné fungujúce kino
v okrese Komárno

Kultúrne stredisko je prí-
spevkovou organizáciou
mesta Hurbanovo. „Podľa
našich vedomostí sme mo-
mentálne jediné fungujúce
kino v okrese Komárno. Táto
skutočnosť hovorí sama o
sebe o súčasnom stave kina.

Hurbanovo je osemtisícové
mestečko. Naše kino môže
fungovať len vďaka tomu, že
je už roky umiestnené v
mestskej budove,“ hovorí ria-
diteľka kina Margita Lelovi-
čová.

„Funguje s minimálnymi
nákladmi: požičovné, do-
pravné náklady filmov a po-
vinné revízie premietacích
strojov,“ vysvetľuje riaditeľka.
Kino vlastných zamestnan-
cov nemá. Premietač pra-
cuje na dohodu, ostatné
funkcie sú kumulované u za-
mestnancov kultúrneho stre-
diska.

Digitálny zvuk spracuje
ich vlastný vynález

Podľa riaditeľky kina dô-
sledkom malej návštevnosti
nie sú moderné výdobytky

digitálnej techniky, ale skôr
osobné počítače či multikiná
v obchodných domoch.

„Naše malé kino sa bu-
deme snažiť prevádzkovať
pre skalných milovníkov
plátna, kým sa len bude dať,“
hovorí riaditeľka. Kino zatiaľ
funguje na klasické premie-
tacie stroje - kotúče s celu-
loidovými filmami.

„Filmy s digitálnym zvu-
kom môžeme premietať
vďaka malému vynálezu ná-
šho zamestnanca pána Ko-
sztolányiho v pomerne dob-
rej kvalite. Premýšľali sme
nad digitalizáciou, tým by sa
však návštevnosť kina ra-
pídne nezvýšila. Rozsiahlu
rekonštrukciu neplánujeme,“
dodala M. Lelovičová.

Zdroj: sme.sk

Hurbanovské kino digitalizovať
nebudú

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov laCNo!

zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PvC a
laminátových

parkiet

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

Plav. podlahy KAINDL � mm 3,�3 €/20� Sk/m2

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

Obyvatelia mesta Hurbanovo dostanú vďaka spoločnosti Heineken
Slovensko už po štvrtý raz vyše 33.000 eur, keďže výrobca piva v

spolupráci s Nitrian-skou komunitnou nadáciou (NKN) vyhlásil 4. roč-
ník grantového programu pod názvom Tu sme doma.

Grantový program 
„Tu sme doma“ pokračuje

0911 822 501

Város
2 €NoN-StoP

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  
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5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában
11.00 Út Londonba 11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25
A szövetség 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem16.50
MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj tapon! 19.30 Híradó este
20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Az Este 22.40
Aranymetszés 23.35 Múlt-kor

5.55 Ma reggel 9.00 Budapest természeti értékei 9.25 Társbérletben
a tárgyakkal 9.50 Nekem ne lenne hazám? 10.00 Válaszd a tudást!
Junior 11.00 Magyar rock 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Négyszázezer Nap 13.40 Híres magyar könyvtárak 14.35 Főtér 16.00
Hogy volt!?... 17.15 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érin-
tés 18.55 Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35
Rocca parancsnok 21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.10 Drága
doktor úr 23.55 Az Este

6.00 Közbeszéd  6.30 Híradó 6.35 Élő egyház 7.05 Pannonia 3 keré-
ken 7.35 Sólyom és galamb  8.35 Térkép  9.05 MacGyver 10.00 Csa-
lád-barát 11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.00 Híradó 12.10 Vers
12.30 Napirend előtt 13.00 Kapcsoljuk az Országházat 16.10 A meg-
regulázott fény... 16.25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története
17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver,  20.30 A férfi a leg-
jobb orvosság 21.15 Hírek 21.30 Salsa. Fr.-sp. film 23.10 Dunasport

6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00
Teleshop 11.05 EZO.TV 12.40 Három pacák és az idegenek 14.20 Ma-
rina, 25. 15.10 Rex felügyelő 16.15 La Pola 17.15 Update konyha 17.20
Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban  21.00
NCIS  22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Aktív

6.05 Jó reggelt skacok! 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 Sarokba szorítva  15.10
Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa.
18.30 Híradó  19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág  22.10
Nagyágyúk, 8. 23.15 Reflektor 23.30 Halálos temetés Am. vígjáték

STORY TV
12.10 Ramona, 33. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere
15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancs, a mesterdetektív.  17.15
Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS 20.30 Murdoch nyomozó
rejtélyei 21.35 Sherlock Holmes 22.40 Frank Riva 23.45 Kémvadászok

13.50 Férjhez mész, mert azt mondtam! 15.45 Csapd le Chipet! Am.
vígjáték 17.25 Én a vízilovakkal vagyok 19.20 Paparazzi. akciófilm
21.00 Halálra jelölve 22.45 Döntő játszma. Am. akciófilm

VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 9.20 Gyilkos számok 10.05 Hanta Boy.  11.55 A
dadus I., 13-14. 12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk 15.35 CSI: Miami
helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék17.25 Gyilkos
sorok  18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó barátok  20.15 Két pasi – meg
egy kicsi  21.10 Durr, durr és csók 23.15 CSI: Miami helyszínelők 

8.10 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő 11.05
Viharos szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 Konyhatitkaim
14.25 Vad angyal 15.10 Anna két arca 16.00 Hírek, sporthírek 16.30
Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó, sport, Időjárás 19.50 Sporthírek 20.05 Az
anyák tudják a legjobban 22.00 Riporterek 22.25 Éjszakai hírek
22.45 Manara felügyelő 23.40 Maigret felügyelő

8.00 Élő körkép 8.35 Találd ki, hi hívott meg? 9.05 Nők klubja 10.30
Szemtől szemben 10.55 Fókusz 11.35 Eltűnt világok nyomában
12.00 Élő körkép 12.35 Folklórműsor 13.10 Szlovákiai unikumok 13.30
Mozdulj! Tánc 14.05 Autószalon 14.30 Lefújva 15.00 Bajnokok Ligá-
jamagazin 15.35 Jégkorong NHLmagazin 15.55 Nemzetiségi maga-
zin 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradók
18.00 A természet ára 18.40 Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek ma-
gyarul19.55 Gyógyászat 20.55 Sportvisszhang 21.30 Kommentárok
22.00 Tesztmagazin 22.10 Euromozi: Lazarescu úr halála

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre  9.55 Rex
felügyelő 10.45 Lángoló pokol  12.30 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25
Las Vegas: Kaszinó 14.15 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.35
Egyről a kettőre 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacso-
racsata 19.00 Híradó 19.50 Időjárás, Sport 20.15 Táncfilm. Am. víg-
játék 21.55 Beugró 22.40 Éjszakai hírek 23.05 Légi kommandó 

JOJ
6.40 Hírek 7.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.30 Panelházi törté-
netek 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 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő 18.00 Bí-
rósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történe-
tek IX. 29. 21.15 Hawaii Five 0 22.15 A Geissen család 23.40 Kaliforgia

9.05 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenből egy van 11.00 Kékfény
12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Srpski ekran
13.25 Unser Bildschrim 13.55 KorTárs 14.25 Hacktion 15.20 Angyali
érintés 16.10 Veszélyes szerelem. 16.50 MM 17.45 Család csak egy
van  18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este, sporthírek 20.05 Időjá-
rás20.15 Büszkeség 22.05 Az Este 22.35 Tudorok 

9.00 Válogatás a Pusztaszeri Országos Természetfilm-fesztivál filmjei-
ből 9.25 Álmok mai álmodói k 9.50 Világvédett lehetne 10.00 Tudós-
akadémia 11.00 Magyar pop 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Négyszázezer Nap 13.20 Magyar elsők 13.35 Főtér 15.00 Hogy volt!?...
16.50 Delta 17.20 English 4-U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés
18.55 Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem 25. 20.00 Híradó 20.35 Rocca
parancsnok 21.30 Maradj talpon! 22.25 Stingers 23.10 Drága doktor úr

5.30 Gazdakör 5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd 6.35 Roma magazin 7.05
Domovina 7.35 A férfi a legjobb orvosság 8.30 Híradó 8.35 Térkép
9.00 Kapcsoljuk az Országházat 16.10 A megregulázott fény, avagy
a lézer napjainkban 16.25 Virágzó városok Dubaj  17.20 Kisváros 18.00
Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca
19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 Mad Men – Reklámőrültek 21.30
Cseresznyevirágzás 23.35 Dunasport 23.40 Equinox Oktett hang-
versenye Magyar koncertfilm

6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Ba-
bapercek 10.00 Teleshop 11.05 EZO TV 12.40 Hátulgombolós hekus.
Am. vígjáték 14.20 Marina, 26. 15.10 Rex felügyelő 16.15 La Pola, 58.
17.15 Update konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30
Jóban-rosszban 21.00 Bőrnyakúak 23.15 Aktív

7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai  9.20 Má-
sodik esély 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10
Sarokba szorítva 15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy 17.20 Teresa
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág 23.15
Házon kívül 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek

STORY TV
13.10 A végzet hatalma, 34. 14.10 A szerelem tengere, 59. 15.10 A
szerelem nevében, 100. 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15 Gyil-
kos sorok 18.30 McLeod lányai 19.30 NCIS  20.30 Poirot novellák
21.35 Dzsungeldokik 22.40 A cukorbáró 23.45 Albatrosz Alakulat

13.50 A halál hullámhosszán. Kanad. thriller 15.35 A zűrhajó. Ném.
vígjáték 17.05 Fagypont. Am.–kanad. katasztrófafilm 18.55 Air Ame-
rica. Am. akcióvígjáték 21.00 Alien 2. Am.–ang. sci-fi

VIASAT
6.25 A kifutó 7.25 Gyilkos sorok 9.15 Gyilkos számok 10.05 Las Ban-
didas 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 kicsi 21.10 Doktor House 23.00 CSI: Miami helyszínelők
23.50 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

8.15 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő Fr. krimi
11.05 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, sporthírek
16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50 Vetélkedő 18.15
Családi vetélkedő 19.00 Híradó, időjárás, sporthírek 20.10 Ki mond
igazat? 21.00 Szemtől szemben 21.50 Doktor House  22.35 Éjszakai
hírek, sport

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja  10.25 Nemzetiségi magazin
10.50 Hírek magyar nyelven 11.10 Fókusz 12.00 Élő körkép 12.20 Kul-
turális körkép 12.25 Folklórműsor 13.00 Sportvisszhang 13.40 A Szlo-
vák Televízió története 14.50 A múlt nyár édes játékai 15.55 Orosz
nemzetiségi magazin 16.30 Fókusz 17.30 Körzeti híradók 17.55 Nem-
zetközi terrorizmus 1945 után 18.30 Mese 18.40 Szlovákia kincsei 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Demján Zoltán hegymászó
és vállalkozó portréja 20.30 SSC Napoli-Chelsea Bajnokok Ligája labda-
rúgó-mérkőzés 22.50 BL – összefoglaló 23.30 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.35 Vacsoracsara  9.25 Egyről a kettőre 9.45 Rex
felügyelő 10.40 Légörvény 2. 12.30 Nyomtalanul 13.25 Las Vegas:
Kaszinó 14.15 Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Egyről a
kettőre 16.05 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Rendelő a rózsakertben VI. 21.30
Árnyak városa  22.30 Híradó 22.55 Légörvény 2.

JOJ
6.40 Híradó 7.05 Krimihíradó 7.40 Bírósági akták 9.30 Panelházi tör-
ténetek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híaradó
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 Vetél-
kedő 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
19.59 Időjárás 20.15 Panelházi történetek 21.15 Dr. Csont  22.15 Ár-
tatlanok 23.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők

9.05 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Út-
ravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sporthírek 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Hrvatska kronika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a Buday!
14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes szere-
lem16.50 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 Bevallott múlt, 1-2.  23.00 KorTárs 23.30 Zegzugos történetek

9.00 Időutazás 9.25 Tudástár 2011 9.50 Bali, az istenek szigete 10.00
Válaszd a tudás!  11.00 Magyar válogatott 12.01 Híradó, sport 12.25
Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Egymillió fontos
hangjegy 13.40 Mérföldkövek 14.10 Kamaszkorunk legszebb nyara
14.40 Valaki 15.05 Rejtélyes XX. század 15.30 Múlt-kor 16.25 Világo-
kon át 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55
Mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca parancsnok
21.25 Maradj talpon! 22.20 Stingers 23.05 Drága doktor úr

7.30 Híradó 7.35 Mad Men – Reklámőrültek 8.30 Híradó 8.35 Térkép
9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.00 Magyar elsők 11.20 Kisvá-
ros 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Munka-Társ 14.45 Önök
kérték 15.40 Talpalatnyi zöld 16.10 A megregulázott fény, avagy a
lézer napjainkban 16.25 Korea, Kína és Japán kultúrájának törté-
nete 17.20 Kisváros 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Alkotmány utca 19.10 Térkép 19.40 MacGyver 20.30 A király
kalóza 21.25 Hírek 21.30 A nagy vega sarktúra 23.00 Dunasport

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop
10.55 EZO TV 12.30 Titkok szigete 14.20 Marinav 15.10 Rex felügyelő
16.15 La Pola 17.15 Update konyha 17.20 Eva Luna 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 Különvélemény  23.50 Aktív 

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 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 Sarokba szorítva 15.10 Döglött akták  16.15
Marichuy 17.25 Teresa. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt
21.00 ValóVilág  22.10 Gyilkos elmék 23.15 Reflektor 23.30 A fogoly

STORY TV
12.10 Ramona, 35. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem ten-
gere 15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancsok, a mesterdetek-
tívek17.15 Gyilkos sorok 18.30 McLeod lányai  19.30 NCIS I., 20.30
Két férfi egy eset 21.35 A Vatikán ügynöke 22.40 Border – A ha-
társáv 23.45 Albatrosz Alakulat

15.00 Az arany markában. Am.–kanad. akciófilm 17.05 A hetedik te-
kercs 3/1. 18.50 Piedone Egyiptomban 21.00 Valami Amerika. Magy.
vígjáték 23.15 A nyomozás. Ol.-sp.-am.-bolgár tört. kalandfilm

VIASAT
7.20 Gyilkos sorok  9.05 Gyilkos számok 10.05 Columbo 11.55 A
dadus  12.50 Gordon Ramsay 13.45 Monk  15.35 CSI: Miami helyszí-
nelők 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 Get Carter 23.10 CSI: Miami helyszínelők 

7.40 Autószalon 8.10 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maig-
ret felügyelő  11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.05 Nők klubja
13.35 Szemtől szemben  14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca 16.00
Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj 17.50
Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek
20.10 Euro 2012. Labdarúgó-magazin 20.35 FC Basel–Bayern Mün-
chen 22.45 Éjszakai hírek 23.05 Bajnokok Ligája-összefoglaló

8.35 Óvodások műsora 9.10 Nők klubja 10.55 Hírek magyar nyelven
11.05 Fókusz 11.45 Nemzetközi terrorizmus 1945 után 12.10 Élő kör-
kép 12.55 Kulturális körkép 13.00 Folklórműsor 13.35 Utak 14.00 Fa-
mília 14.30 A kassai Janko Borodáč Színház 15.05 Dokumentumfilm
15.40 Tempó 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 17.05 Idősebbek
klubja 17.30 A rozsnyói Metercia 17.50 Mese 18.00 Hamvazószerdai
szentmise19.25 Ján Chrzystom Korec 19.40 Hírek magyar nyelven
20.00 Az utolsó cirkuszos kocsi 21.00 Ügyintézés a hivatalokban
21.30 Kommentárok 22.15 Földönfutók

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata  9.30 Egyről a kettőre  9.50 Rex felügyelő 10.45 Vi-
lágvírus  12.30 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25 Las Vegas: Kaszinó 14.15
Monk 15.10 Míg a halál el nem választ 15.35 Egyről a kettőre 16.00
Hírek 16.05 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Va-
csora 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.15 Rendelő a rózsakertben 21.15
Nászfrász 23.00 Éjszakai híradó 23.30 Feleségcsere

JOJ
6.25 Híradó 6.55 Krimihíradó 7.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.35
Panelházi történetek 10.35 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték
12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 14.00 Hazudj, ha tudsz! 15.00 CSI: New
York-i helyszínelők 16.00 Hivatásosok 17.00 Híradó 17.30 Vetélkedő
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi
történetek 21.15 Dr. Csont  22.15 C.S.I.: Miami helyszínelők

HÉTFŐ, február 20 Kedd, február 21 Szerda, február 22

TVműsorTVműsor február 20 - február 26

A munkára koncent-
rálsz ezen a héten,

és ezt jól is teszed, mert ha
nincs állásod, akkor talál-
hatsz, vagy ha van, akkor
olyan feladattal bízhatnak
meg, amivel bebizonyíthatod,
hogy mennyire ütős vagy.

Nem az a típusú em-
ber vagy, aki bárkinek

is rosszat kíván, de aki jól el-
bánt veled, azt a sors most
megbünteti.

Ha megerősíted az
önbizalmadat, akkor

magabiztosabb leszel a pár-
kapcsolatodban is. Kellemes
napjaid lehetnek, jól érzed
magad otthon.

Párkapcsolatodat ve-
szekedések, összetűzések
fogják jellemezni, aminek fő
oka a féltékenység. Jobban
tennéd, ha végére érnél a hí-
reszteléseknek. 

Ne csinálj az egérből
elefántot! Túlzásokra hajla-
mos lehetsz. A csillagok ál-
lása kedvez a szerelemnek.
Használd ki!

A héten egy, a párod-
dal való konfliktus borzolhatja
a kedélyeidet, és nem kizárt,
hogy az eltávolodás felé lök
titeket. Kissé letört leszel emi-
att, de na aggódj, majd rend-
bejönnek a dolgok.

A héten felbukkanhat
valaki, aki a múltban fontos
volt számodra. Ideje, hogy
újra felvedd vele a kapcsola-
tot, és a helyére kerüljön né-
hány dolog az életedben.

Igen, elhatároztad,
ha eddig még nem

kötötted össze senkivel az
életed, akkor ennek eljött az
ideje. És nem igazán érdekel
senkinek a véleménye, te tu-
dod, hogy mi a jó neked.

A pároddal egy kicsit
összekaphattok azon, hogy te
többet vársz tőle, mint ameny-
nyit ad. Lehet, hogy azon is el-
gondolkozol, a megfelelő em-
berrel vagy-e.

Nehezedre eshet,
hogy befejezd a dolgokat,
mégis érdemes erőt venned
magadon, hogy ne tologasd
magad előtt a kellemetlennek
tűnő teendőket.

Tervezd meg a havi
kiadásaidat, de azon

is gondolkodhatsz, hogyan te-
hetnél szert extra bevételre -
lehet, hogy lelkesítő lehetőség
jut eszedbe.

Talán némi izgalomra
vágysz, ami feldobhatja a hét-
köznapjaidat - keresd a lehe-
tőségeket, ahol új emberekkel
találkozhatsz, és érdemes el-
utaznod is valahová. Új kap-
csolat is kialakulhat.
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Programajánló

Kos

Bika

Ikrek

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Humor

Utazás

Horoszkóp

Két szőke nő beszélget a
tegnapi áramszünetről.

- Képzeld, 3 órát álltam a
liftben az áramszünet miatt.

- Az semmi, én 4 órát áll-
tam a mozgólépcsőn!

☺ ☺ ☺
Gazsi vágtat le bicajjal a

hegyről. Elé ugrik egy rendőr:
- Állj meg, Gazsi! Nincsen

lámpád!
- Ugorj, rendőr! Fékem sin-

csen.
☺ ☺ ☺

Egy férfi és egy nő szerel-
meskedik az ágyban, amikor
meghallják, hogy megnyikor-
dul a bejárati ajtó.

- Ó, gyorsan tűnj el, ez biz-
tosan a férjem! - suttogja a nő.

A férfi felugrik, felkapja a
ruháit és már indulna az ab-
lak felé, amikor megáll és így
szól:

- Hé, álljon meg a menet!
ÉN vagyok a férjed!

☺ ☺ ☺
- Mi a különbség a jó

ügyvéd és a sztárügyvéd kö-
zött?

- A jó ügyvéd ismeri a tör-
vényt. A sztárügyvéd ismeri
a bírót. 

Február 20, 18.00 a Komáromi VMK épületében „Passzív és
aktív relaxáció” -  előadás gyakorlatokkal – bemutatkozik Imi.
Belépődíj: önkéntes.
Február 22, 17.00 a Szent Korona Komáromban tartózko-
dásának és V. László király születésének 572. évfordulója al-
kalmából filmvetítéssel egybekötött megemlékezést tartanak
Viking Pub-ban (Nádor utca 14.) 
Február 25, 9.30 Lovagi Kultúra Napja a Kard rendje szer-
vezésében a Komáromi Duna Menti Múzeum dísztermében.
Program: Halmai Tamás: A burgundiai cluny apátság törté-
nete a X-XIII. században. Madarász Róbert: a Szent Korona
Lovagrend. Nehéz György: Komárom anekdotái, legendái,
mítoszai. 
Február 25, 15.00 Nők és gyermekek helyzete az iszlám vi-
lágban. Dr. Áldozó István történész előadása az izsapi
könyvtárban.
Február 26, 17.00 Ógyallán a Konkoly-Thege Miklós Műve-
lődési  Központ nagytermében (Teátrum Polgári Társulás): 
Luxemburg grófja - nagyoperett 3 felvonásban. Belépődíj
elővételben: 10,- €, a helyszínen: 13,- €. Kedvezmények:
nyugdíjasok:   6,- €,  alapiskolások:  6,- €
Jegyelővétel a kultúrház 12-es sz. irodájában naponta 8.00
- 16.00 ó.. Infó: 035 760 23 83
Február 27, 10,00 a Dirty Slippers zenekar koncertje a Se-
lye János Gimnázium aulájában – Feszty Árpád-termében.
Február 28, 8.00 Eurotrip II. Angol-szlovák nyelvű színházi
előadás a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Ma-
gyar Tannyelvű  Gimnázium részére a Nagymegyeri Városi
Művelődési Központ színháztermében.

Kiállítások
Február 3 - március 2, K.ART.E. Észak-Komárom, A mú-
zeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8. A Komáromi Alkotó-
művészek Egyesületének 8. tagsági kiállítása.
Február 10 - április 13, Rozsnyói céhek, Észak-Komárom,
Zichy palota, Klapka tér 9., Duna Menti Múzeum.
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. 
Február 24, Légi harcok, pilótaharcok a II. világháborúban.
Monostori Erőd –Tanácsterem, Duna-part 1. Modell-kiállítás
Máté Géza gyűjteményéből.
Február 29-ig Komáromi mesterségek IV.: Szekeres gaz-
dák. Klapka György Múzeum, Kelemen L. u. 22.
Március 10-ig Barcsay mester és tanítványai. Vándorkiállí-
tás Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás
szitanyomataiból a Limes Galéria Dúdor István termében.

Hidat nyitottak a szerelmeseknek Pöstyénben 
Hidat nyitottak a szerelmeseknek a szlovákiai Pös-

tyénben Bálint napkor, adta hírül a szlovák SITA hír-
ügynökség szombaton. A szerelmesek hídjának feb-
ruár 14-én sorra kerülő hivatalos megnyitója után az ér-
deklődők, azon felül, hogy egy romantikus sétát tesz-
nek a hídon, egy-egy, a neveikkel megjelölt lakatot
rögzíthetnek a híd korlátjához. A szerelmesek a lakat
kulcsát a vízbe dobhatják vagy megtarthatják emlékül,
a lakatok viszont a soha nem múló szerelem jelképe-
iként ott maradnak a hídon. A szerelmesek a lakatokat
magukkal is hozhatják, de ha ez nem áll módjukban,
az egyik helyi kávézóban, külön e célból különböző for-
májú lakatokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére. Ezekre igény esetén a szerelmesek
nevét vagy egyéb adatait is felfestik.  A szerelmesek hídja Pöstyén sétálóutcáján található. 

Rák

Filmajánló

A film Marilyn Monroe életé -
nek korábban ismeretlen feje-
zetét, pontosabban egy hetét
dolgozza fel, Colin Clark törté-
netén keresztül, aki Laurence
Olivier asszisztenseként dolgo-
zott '57-ben A herceg és a szí-
nésznő című produkcióban,
melyben Monroe volt a fősze-
replőnő.

Vetíti: Cinema City Győr

Egy hét Marilynnel

A Polly pocket rajongói is farsangoznak



5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Szájhős 11.05 Pá-
rizsi helyszínelők 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Rondó
13.50 Angi jelenti 14.20 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.05
Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok
21.00 DTK. D. Tóth Krisztashow 21.55 Az Este 22.30 Szülőföld

5.55 Ma reggel 9.00 Természetfilmesek és egyéb állatfajtál 9.25
TED-sorozat 10.00 Tudásakadémia 11.00 Magyar retro 12.01 Híradó
délben 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Négyszázezer Nap 13.20 Szép
otthonok, remek házak 13.40 Mérföldkövek a magyar technika tör-
ténetében 14.10 Kamaszkorunk legszebb nyara 14.40 Esély 15.05
Kortárs 15.35 Aranymetszés 16.25 Egy magyar építész Egyiptom-
ban 17.20 English 4U 17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55
Esti mese 19.15 Veszélyes szerelem 20.00 Híradó 20.35 Rocca pa-
rancsnok 21.30 Maradj talpon! 22.25 Stingers 23.10 A szövetség

6.30 Híradó 6.35 Horvát krónika 7.05 Ecranul Nostru 7.30 Híradó 7.35
A király kalóza 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00 Család-barát 11.00
Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15
Élő népzene 14.45 Szerelmes földrajz 15.15 Törzsasztal 16.10 Az ál-
latok világa 16.40 Valóságos kincsesbánya  17.20 Kisváros 18.00 Hír-
adó 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca  19.10 Térkép 19.40
MacGyver 20.30 Nyolc évszak 21.30 Hírek 21.40 Körhinta. Magyar film
23.15 Dunasport 23.20 Az idő és a város.

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek
10.00 Teleshop 11.05 EZO TV 12.40 Segítsetek, űrlakók! 14.20 Marina,
28. 15.10 Rex felügyelő 16.15 La Pola 17.15 Update konyha 17.20 Eva
Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-rosszban 21.00 Egy negy-
venes nő és a flört Am. vígjáték 22.50 Aktív 23.50 Tények este

7.40 Reflektor reggel 7.50 Reggeli 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Máso-
dik esély 10.25 Top Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai, 140.
14.10 Sarokba szorítva  15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy 17.20 Te-
resa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt  21.00 ValóVilág
22.10 ValóVilág 23.05 Tudorok

STORY TV
12.10 Ramona, 36. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere,
61. 15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancs, a mesterdetektív 17.15
Gyilkos sorok  18.30 McLeod lányai  19.30 NCIS I.,  20.30 Jakupcsek…
mert érdekel 20.55 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés 23.15 Cheers
23.45 Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló

13.55 A bérgyilkos. Am. sci-fi 15.45 A vihar rabjai. Am. thriller 17.30
A hetedik tekercs. Am.-ol. kalandfilm 19.20 Országúti bunyós 21.00
16 utca. Am. akciófilm 22.55 Ez a fiúk sorsa. Am. film

VIASAT
6.10 A kifutó 7.10 Gyilkos sorok 9.10 Gyilkos számok 10.05 Gyertyák
a Bay Streeten 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 kicsi  22.05 Esküdt ellenségek: Los Angeles 23.00
CSI: Miami helyszínelők  23.55 Két pasi – meg egy kicsi 

8.10 Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Maigret felügyelő Fr.–
belga–svájcicseh krimi 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.35 Ki mond igazat? 14.25 Vad angyal 15.15 Anna két arca
16.00 Hírek, sporthírek 16.30 Viharos szerelem 17.20 Szakácspárbaj
17.50 Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Családi
vetélkedő – speciál 21.00 Stella Zázvorková 21.50 Doktor House
22.35 Éjszakai hírek 22.55 Büntető zászlóalj 23.45 Maigret felügyelő 

8.35 Aranykapu 9.25 Nők klubja 10.45 Magyar magazin 11.10 Hírek magya-
rul 11.20 Fókusz 12.00 Élő körkép 12.35 Ander és vendégei 13.15 Szlovákia
kincsei A denevér 13.40 Ügyintézés a hivatalokban 14.05 Rendőrségi ma-
gazin 14.35 Tájékozódás 15.05 Az én történetem 15.30 Horgászmagazin
15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Integrálj! 17.30 Körzeti híradók 17.55
Életmentő állatok 18.30 Mese 18.45 Labdarúgó Európa Liga-mérkőzés. Élő
21.00 A tudomány spektruma 21.30 Kommentárok 21.55 Vitaműsor

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre 9.55 Rex felügyelő 10.50 Fagy-
határ alatt 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 16.05
NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 19.50 Időjárás 20.00 Sporthírek 20.15 Rendelő a rózsakertben
21.15 Árnyak városa 22.30 Híradó 22.55 Viperák thriller

JOJ
6.50 Krimihíradó 7.05 Híradó 7.35 Bírósági akták 9.30 Panelházi törté-
netek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont V. 14.00 Hazudj, ha tudsz! 10. 15.00 C.S.I.: New York-i helyszínelők
16.00 Hivatásosok, 15. 17.00 Híradó 17.30 Nyereményjáték 18.00 Bíró-
sági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi tör-
ténetek 21.15 Dr. Csont V. 22.15 Ártatlanok 23.15 A börtön királyai 

5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Namíbia
11.30 Múzeumtúra   12.25 Kárpát Expressz 12.55 Roma kultúra 13.25
Esély 13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 An-
gyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Család csak
egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán! 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 Magyarországi néptáncok 13.35 Mér-
földkövek a magyar technika történetében 14.05 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara 14.30 Vigyázz, kész, dzsessz! 15.05 A tánc legendája
16.00 Sírjaik hol domborulnak… 16.25 Világokon át 17.15 English 4U
17.45 Família Kft. 18.10 Angyali érintés 18.55 Mese 19.15 Veszélyes
szerelem 20.00 Híradó este 20.35 Rocca parancsnok 21.30 Maradj
talpon! 22.20 Stingers 23.10 Drága doktor úr

5.40 Híradó 6.00 Közbeszéd 6.35 Rondo 7.35 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története. Kerámia 8.35 Térkép 9.05 MacGyver 10.00
Család-barát 11.00 Magyar elsők 11.20 Kisváros 12.20 Kívánságkosár
14.15 Nyelvőrző 14.45 Hazajáró 15.10 Vigyázó szemekkel a világ körül,
16.10 Az autózás legendái 16.40 Ízőrzők 17.20 Kisváros 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Alkotmány utca 19.10 Tér-
kép 19.40 MacGyver  20.30 Sólyom és galamb  21.30 Hírek 21.30 Ple-
asantville Am. film 23.45 Beavatás 

7.50 Reggeli  8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top
Shop 12.05 Asztro-show 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták I., 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Te-
resa 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 ValóVilág
23.50 Reflektor

6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek
9.45 Teleshop 10.50 EZO TV 12.25 Szerelemcsapda Am. f mdráma
14.20 Marina, 29. 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-rossz-
ban 21.00 Megasztár  22.35 Grimmm 23.35 Aktív 

STORY TV
12.10 Ramona, 37. 13.10 A végzet hatalma 14.10 A szerelem tengere, 52.
15.10 A szerelem nevében 16.10 Tappancs, a mesterdetektív, 8. 17.15
Gyilkos sorok I. 20. 18.30 McLeod lányai II. 19.30 NCIS I., 9. 20.30 Szüle-
tett feleségek II. 22.35 Doktor Addison, 6. 23.45 Albatros Alakulat, 3.

13.55 A vihar rabjai. Am. thriller 15.40 Cry–Baby 17.15 A hetedik te-
kercs 19.00 Láncreakció. Amerikai akciófilm 21.00 Még drágább az
életed! Amerikai akciófilm 23.15 Hegylakó. Amerikai akciófilm

VIASAT
6.15 A kifutó 7.10 Gyilkos sorok 9.05 Gyilkos számok 10.05 A nagy
csapat 3. 11.55 A dadus  12.50 Gordon Ramsay – A pokol konyhája
13.45 Monk 15.35 CSI: Miami helyszínelők 16.30 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 17.25 Gyilkos számok 18.25 Gordon Ramsay 19.20 Jó-
barátok 20.15 Két pasi – meg egy kicsi  21.10 Bérgyilkosok 23.45 CSI:
Miami helyszínelők 

7.55 Sítlusmagazin 8.20 Vetélkedő 8.55 Családi vetélkedő 9.40 Maig-
ret felügyelő 11.10 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja
13.40 Gasztronómiai kalauz 14.20 Vad angyal 15.10 Anna két arca
16.00 Hírek, sport 16.30 Viharos szerelem 17.20 Fenomén 17.50 Ve-
télkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, időjárás 20.10 Pople-
gendák 22.05 Hírek, sport 22.30 Csendes holtág 23.55 Maigret
felügyelő 

8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.25 Romamagazin 10.50
Fókusz – jog 11.30 Életmentő állatok 11.55 Élő körkép 12.40 Kulturális
körkép 12.45 Ander és vendégei 13.20 Integrálj! 13.50 Gyógyászat
14.45 Rikoltó sas 15.20 Labdarúgó Európa Liga 15.55 Szemtől szem-
ben 16.30 Fókusz 16.55 Hétvége 17.25 Körzeti híradók 17.55 Női Eu-
rópa Liga kosárlabda-mérkőzés, elődöntő 18.30 Esti mese 19.50 Hírek
magyarul 20.00 A négy Alpok  21.00 Família 21.30 Kommentárok
21.55 Szerelem cseh módra 22.25 Ak lelőtte Liberte Valence-t

MARKÍZA
8.40 Vacsoracsata 9.30 Egyről a kettőre 9.55 Rex felügyelő 10.50 Pusz-
tító tornádó Am. katasztrófafilm 12.30 Nyomtalanul 13.20 Hírek 13.25
Las Vegas: Kaszinó 14.15 Monk 15.05 Híradó 15.10 Míg a halál el nem
választ 15.35 Egyről a kettőre 16.00 Hírek 16.05 NCIS IV. 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50 Idő-
járás 20.00 Sporthírek 20.15 Gyilkosságba hajszolva 22.20 Mindhalálig

JOJ
6.35 Krimihíradó 7.05 Híradó 7.35 Bírósági akták 9.30 Panelházi törté-
netek 10.30 Az új házunk 11.30 Nyereményjáték 12.00 Híradó 13.00 Dr.
Csont V. 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 Déja vu 23.00 Crank 2.

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 Tea13:05 Családom és egyéb emberfajták 13:30 Melissa és Joey
13:55 Madagaszkár 14:50 Sky kapitány és a holnap világa 16:35 A Szö-
vetség 17:35 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó
20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Utolsó jelentés Annáról 22:00
A mások élete német filmdráma

6:55 Ma Reggel 8:55 A Biblia gyermekeknek 9:20 Sam, a tűzoltó 9:30
A majom és a kakas 9:45 Zorro legendája 10:10 Sandokan 10:30 Enid
Blyton kalandfilm sorozata 10:55 Az utolsó mohikán 11:25 Fejezetek
a magyar vasutak történetéből 11:45 Az Eoli-szigetek tűzhányói 12:02
Egy cseppnyi Magyarország 12:55 Hagyományok őrzői 13:05Csoda-
topán  15:30 A falu jegyzője 16:40 Magyarország története 17:05 Kál-
loy Molnár Péter koncert 18:00 Otthonod a kávéház 18:20 Mi micsoda
18:45 Mese 19:10 Szerelmem, Afrika 20:00 Híradó 20:35 Sky kapitány
és a holnap világa 22:20 Gasztroangyal 23:15 Az elveszett múlt

6:35 Az Ótestamentum 7:00 Szimba, az oroszlánkirály 7:50 Zorro 8:20
Daktari 9:10 Bevallott múlt 9:40 Csavargó kutya 3. 11:10 Családi kró-
nikák 11:40 Duna anzix 12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Határtalanul
12:50 Vissza Sherwoodba! 13:45 Munka-Társ 14:15 Heuréka! Megta-
láltam! 14:45 Emlékezés a kommunizmus 100 millió áldozatára 18:00
Híradó 18:35 Rabálom - Márianosztra 1952 19:00 Ünnepi stúdióbe-
szélgetés 21:00 Feldobott kő 22:25 Dunasport 22:40 Szeretlek, Faust 

6:25 Tv2 matiné 10:25 Babavilág 10:55 Tűsarok 11:25 9 hónap 11:55
Bajnokok Ligája magazin 12:25 Gyilkos számok 13:25 Top Speed 13:55
Autóguru 14:25 Xena 15:25 Bűbájos boszorkák 16:25 Hawaii Five-0
17:25 Sas kabaré 18:30 Tények 19:00 Aktív Extra 19:35 Igazából apa 
21:25 Bad Boys 23:40 Jackie Chan: A csodazsaruk

7:00 Kölyökklub 10:00 Boci és Pipi 10:25 Asztro Show 11:25 Házon
kívül 11:55 Autómánia 12:30 Bigyó felügyelő 14:00 Az agyoncsapat 
16:05 A cserecsapat 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Aladdin 21:20
ValóVilág 22:30 Underworld: Evolúció

STORY TV
9:20 Dallas 10:20 Televíziós vásárlás 10:40 Dallas 11:40 Televíziós vá-
sárlás 12:00 Jakupcsek... 12:30 McLeod lányai 15:30 Tappancs, a mes-
terdetektív 17:30 Lassie 18:00 Nora Roberts: Holdfogyatkozás 

13.05 Kamuzsaru. Am. akcióvígjáték 14.55 Piedone Hongkongban. Ol.
akcióvígjáték 17.10 Vinny, az 1ügyű. Am. vígjáték 19.25 Scooby Doo
– A nagy csapat. Am. kalandfi lm 21.00 Vörös zsaru. Am. akciófi lm
23.00 Hegylakó 2.: A visszatérés. 

VIASAT
8.25 A dadus I., 21–22. 9.25 Zsírégetők VIII., 19. 10.25 Halottnak a
csók II. Am. sor., 4. 11.15 Dawson és a haverok VI., 13.00 Szívek szállo-
dája 14.50 Egy kapcsolat szabályai IV., 15.15 Lúzer. Am. vígjáték 17.10
Hippolyt. Magy. vígjáték 19.00 Derült égből Polly Am. vígjáték 21.00
Időzített bomba Am. akcióthriller 23.15 Az igazság fáj Am. krimi

8.05 Fidlibum meséi 8.30 Sportvetélkedő  9.00 Találd ki, ki hívott
meg? 9.00 Családi vetélkedő 10.25 Tinisztár a pácban Am. fi lm 11.50
Bud Bindi. Show 12.35 Autószalon 13.30 Kis Doritt, 8/7–8. 15.20
Maja, a méhecske 15.55 Túl a prérin: Laura Ingalls Wilder igaz törté-
nete 2.  17.30 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai
kézikönyv 19.00 Híradó 20.10 Postaláda 21.15 Az utolsó remény. Ol.
filmdráma 22.55 Sporthírek 23.05 Valami idegen van bennem. 

8.50 Extr@francais 9.15 Tempó. Közlekedési magazin 9.30 A négy
Alpok 10.20 Budmerice 11.10 Hallássérültek tévéklubja 11.35 Ügyin-
tézés a hivatalokban 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.00 Siloš Po-
hánka-portré, 2. 13.50 A főszerepben: Božidara Turzonovová. És én,
kedvesem?  15.00 Kapura 15.40 Farmergazdaságok 16.00 Tesztm-
agazin 16.10 A 21-es fiakker Tévéjáték 17.25 Mozdulj! 18.00 Úton
18.30 Esti mese 18.45 Sütés-főzés 19.00 Híradó, sporthírek 19.40
Nemzetiségi hírek 20.00 Gigászi építmények. Dok.sor. 20.55 Őran-
gyalok Talkshow 21.20 Csehszlovák fi lmhét 21.40 Filmklub: Valmont
Am.-fr. fi lmdráma

MARKÍZA
7.10 Bűbájos boszorkák 8.50 Karate kutya. 10.25 Jóbarátok II.,  10.55
Két pasi meg egy kicsi  11.20 Beethoven 2.  13.00 Csehország és Szlo-
vákia hangja14.55 Lovagregény  17.30 Hírek 17.35 Beugró 18.20 A
társadalom krémje 19.00 Híradó 19.50 Időjárás  20.00 Sporthírek
20.15 Harry Potter és a Főnix rendje 23.00 BloodRayne: Az igazság ár-
nyákában. 

JOJ
8.35 Hivatásosok 9.20 Gagyi tanárnéni Am. vígjáték 11.15 Déja vu.
Am.-ang. akcióthriller  14.00 A menedékhely Am. thriller.  18.00 A Ge-
issen család Ném. valóságshow 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 19.59 Időjárás20.15 Görögbe fogadva Am.–sp. vígjáték
22.20 Az United 93-as Am.-ang. fi lm
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6.25 Delta 6.55 Ma reggel 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika
9.45 A hajnal hírnökei 10.25 Örömhír 10.15 Református magazin 10.50
Metodista ifjúsági műsor 11.00 Görög katolikus liturgia 12.15 Hírek
12.20 Szellem a palackból… 12.50 Anno. Mesél a Filmhíradó 13.20 Szí-
nek és ízlések Fr. dok.fi lm 13.35 Sodrásban Magy. fi lm 15.00 Euro
2012 15.30 Út Londonba… 16.00 TeleSport  16.30 Nulladik óra Am. fi
lm 18.05 Rex Rómában XI.  18.55 A Lényeg 19.30 Hírek, sporthírek
20.05 Időjárás 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Gladiátor. 

6.55 Ma reggel 8.59 Gyerekeknek 11.25 Fejezetek a magyar vasutak
történetéből 11.45 Hagyományok őrzői 12.05 Így szól az Úr! 12.15 Ka-
tolikus krónika 12.40 A hajnal hírnökei 13.05 A sokszínű vallás 13.20
Örömhír 13.45 Metodista ifjúsági műsor 13.50 Görög katolikus liturgia
15.05 12 hónap az erdőn. November 15.30 Magyarország története
15.55 Spandau Ballet – A Reformation turné. Ang. koncertfi lm 17.55
Otthonod a kávéház. Dok.sor., 10/6. 18.20 Mi micsoda II., 18. 18.45 Esti
mese 19.10 Szerelmem Afrika Ném.–ol. sor., 24/14. 20.00 Híradó, sport
20.35 A Lényeg 21.05 Sodrásban Magy. fi lm 22.25 Bízzál bennem. Ol.
bűnügyi tévésor., 3.

6.00 Gazdakör (ism.) 6.30 Gyerekeknek 7.35 Daktari. Am. sor., 40. 8.30
Isten kezében 9.00 Bevallott múlt – A Terror Háza Múzeum első tíz
éve 2/2. 9.30 Élő egyház 10.00 Világ-Nézet 11.00 Isten kezében 11.30
Beavatás 12.15 Élő népzene 12.45 Lyukasóra 13.15 Rosszcsont kaland-
jai, 50/41-42. 14.15 Csellengők 14.45 Arcélek 15.15 Hazajáró 15.45 Múl-
tidéző 16.15 Magyar történelmi arcképcsarnok 16.35 Uz Bence.
Magyar fi lm (ff .) 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.30 Heti Hírmondó
19.00 Önök kérték 20.05 Mága Zoltán budapesti újévi koncertje, 3/3.
21.05 Klubszoba 22.00 Dunasport 22.15 Porrá leszünk II.  5-6.

6.45 TV2-matiné. Benne: 414-es küldetés; Bajkeverő majom; Fifi virá-
goskertje; Roary a versenyautó; Eperke legújabb kalandjai; Chugging-
ton; Kedvenc kommandó, Beyblade 11.35 Stahl konyhája 12.05
Kalandjárat (ism.) 12.35 Borkultusz (ism.) 13.05 Több mint TestŐr 13.35
A kiválasztott – Az amerikai látnok, 8. 14.35 Monk – Flúgos nyomozó
III., 37. 15.35 Bűbájos boszorkák IV., 90. 16.35 Igazából apa Magy. víg-
játék (ism.) 18.30 Tények – hírműsor 19.00 Napló 20.05 Csak a teste-
den át! Am. vígjáték 21.50 Félholt Am.-ném. akciófi lm 23.50 Egy
csodálatos elme. Am. fi lmdráma.

7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsutas
12.05 Havazin 12.40 DVSC–FTC női kézilabda- mérkőzés 14.25 Eltűnt-
nek nyilvánítva II., 11. 15.30 Tru Calling – Az őrangyal, 1. 16.35 Flubber
– A szórakozott professzor. k 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11.  20.00 Va-
lóvilág  23.50 Portré

STORY TV
7.15 A Föld legnagyobb hősei, 23. 8.00 Dallas, 103–104–105. 12.00 Au-
Togram 12.30 McLeod lányai 14.30 Tappancs, a mesterdetektív, 6-7-
8. 17.30 Lassie. 18.00 Négylábú mentőangyal. Kanad. fi lm 20.00 Vásott
szülők. Am. vígjáték 22.30 Kromofóbia. Ang.- am.-fr. fi lmdráma

13.05 Vinny, az 1ügyű. Am. vígjáték 15.20 St. Trianian s – Nem apáca-
zárda. Ang. vígjáték 17.15 Jó társaság. Am. vígjáték 19.20 Bosszúálló.
Am. kalandfilm 21.00 A bosszú börtönében.  23.05 Hegylakó 3. 

VIASAT
8.30 Smallville IX., 9.20 Topmodell leszek! XII. 10.15 Szex és New York VI.,
91–92. 11.25 A nagy házalakítás III.,  13.10 Hippolyt Magy. vígjáték
14.55 Derült égből Polly Am. vígjáték 16.45 A király nevében Ném.-
kanad. kalandfilm 19.05 Harmadik műszak I.,  20.00 CSI: A helyszínelők
VIII., 181. 21.00 Nikita I.  10. 21.55 Ace Ventura23.35 Bérgyilkosok

9.05 Az égből pottyant  10.05 Földünk varázslatos helyei. 11.00 Szlo-
vákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő
13.05 Poirot történetei:  14.40 Filmmúzeum: Az iskola az élet alapja.
Cseh fi lmvígjáték  16.10 Maja, a méhecske Anim. sor. 16.45 Postaláda
(ism.) 17.50 Stílusmagazin 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Híradó 19.50
Sporthírek 20.10 Kapzsiság. Ném. film,  23.10 Sporthírek 23.20 Lefújva.
a hétvége mérkőzései

9.20 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin 9.50 Úton10.15 Szlovákiai
fatemplomok 10.30 Evangélikus istentisztelet 12.20 Amona bosszúja
Tévéjáték 13.05 A szó 13.10 Tájékozódás 13.35 Én feloldozlak téged.
Dok.fi lm 14.05 Gigászi építmények15.05 A császári pár. 16.00 Família.
16.30 Őrangyalok 17.00 A Szlovák Televízió története. 1975-1979 18.05
Eltűnt világok nyomában 18.30 Mese 18.45 A rajzfilmek varázslatos
világa 19.00 Híradó  19.55 A kassai tévéstúdió 50 éve 20.25 Bolondos
história Cseh fi lm 21.50 Művészet 2011 22.20 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
7.30 Harry Potter és a Főnix rendje 10.00 Jóbarátok II., 24/13–14.
(ism.) 10.55 Vámpírnaplók II. Am. sor., 22/13–14. 12.40 A Markíza ku-
lisszatitkai 13.00 Testre szabva Vitaműsor 13.25 Sóhivatal. Polgárjogi
ügyek 14.00 Mr. Bean 14.25 Sülve-főve. Am.– ném. vígjáték 16.15 Hírek
16.20 Sztárom a párom Am.–ang. vígjáték 19.00 Híradó 20.15 Cseh-
ország és Szlovákia hangja Tehetségkutató 21.50 300. Am. kalandfi
lm6.10 Kémek bandája Am. fi lm (ism.) 

JOJ
7.50 A Simpson család XVII., 17-19. 9.10 Dr. Dolittle Am. vígjáték  10.50
Szellemekkel suttogó III., 8–9. 12.45 Görögbe fogadva Am.-sp. vígjá-
ték (ism.) 14.45 Az United 93-as Am.-ang. film (ism.) 17.15 Topsztár
18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.15 Csa-
logány 2011 – Élő 22.30 DJ testőrbőrben Am. vígjáték
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Aszínésznő filmpartnerével, Paul Rudd-dal vett részt a GQ már-
ciusi fotózásán. Jen több érdekes témáról is mesélt, például az

állítólagos terhességéről, illetve Justin Theroux-hoz fűződő érzelme-
iről. A Wanderlust című film két főszereplője nagyon őszintén beszélt
a szerelemről és a kapcsolatokról, illetve Jennifer végre elárulta, hogy
mi az igazság állítólagos terhessége körül: „Nem várok se ikreket, se
hármas ikreket. Sőt, egy gyermeket sem várok. Ezen kívül nem is
szöktem meg, hogy összeházasodjak. Most itt hallhattátok.” Jen-nek
következő a véleménye a kapcsolatokról: „Ez egy növekvő, szó
szerint élő dolog. Vannak kellemetlen pillanatok. Amikor az út el-
ágazik, és az egyik fél az egyik irányba, a másik fél a másik irányba
indul el. Ez megtörténhet, és vannak akik együtt maradnak, vannak
akik nem.”

Itt a legújabb hajmeresztő holly-
woodi őrület, a hajbotox! 
A módszer, melyet többek kö-
zött Jennifer Aniston, Angelina

Jolie, Sarah Jessica Par-
ker, Megan Fox, Pa-
ris Hilton és Kate
Hudson is rendsze-

resen igénybe vesz
nem más, mint hogy
botoxot fecskendez-
nek a fejbőr izma-

iba, ami tágítja az erek falát, így
több vér pumpálódik arra a terü-
letre, és több oxigént is vesz ma-
gához. Ettől pedig irtó gyorsan
nőni kezd a hajad! A tapasztalatok
szerint rendkívül hatásos. Bizarr-
nak tűnhet ez a fajta beavatko-
zás, de egy kissé más színben
tűnhet fel, ha tudod, bizony sajnos
idővel nemcsak a férfiakat éri utol
a kopaszodás. 

1�

Hollywood legújabb őrülete - a hajbotox

Három hónap múlva lesz az Eurovíziós Dal-
fesztivál döntője Bakuban, de még javában

tart az építkezés
A nagy készülődésnek azonban árnyoldala is

van, a most épülő eurovíziós negyed területé-
ről ugyanis több száz embert telepítettek ki
erőszakkal.– Az építkezés teljesen tönkretette
az otthonainkat, amelyeket ráadásul most el is
kell hagynunk. Felajánlottak némi kártérítést,
de abból a város más részein nem lehet egy
normális lakást kifizetni – panaszkodott egy
nyugdíjas a Krone osztrák lap munkatársai-
nak. 

Emberjogi aktivisták szerint az állam olykor
mocskos eszközökkel próbálja rávenni az épít-
kezés közvetlen közelében lakókat a költö-
zésre. Kikapcsolják a gázt, a villanyt, a vizet,
hogy megfélemlítsék azokat, akik ellenálltak –

mesélte a lapnak Sohrab Iszmailov, egy azeri
polgárjogi aktivista, aki szerint a kép, amelyet
az ország Európa felé mutat, hazug.

Bérgyilkosok • 21.10 • VIASAT 3
Rath-ot  még a hidegháború éveiben
szervezték be, bérgyilkos volt, aki min-
dig tudta, melyik oldalon áll. A világ
azonban megváltozott, s az új nem-
zedék helyet követel magának.

Aladdin és csintalan majma, Abu
véletlenül egy varázslámpát ta-
lál, melyből egy mókás és alak-
változtató Dzsinn tűnik elő. A
lámpa kék lakója felajánlja, hogy
teljesíti a fiú három kívánságát.

Aladdin • 19.30 • RTL KLUB

Jennifer Aniston 
nyilatkozott terhességéről 

Pataki István tehetős gazdának
szánja leányát, azonban Mari (Tö-
rőcsik Mari) szíve már foglalt. Mi-
után bejelenti apjának, hogy Bíró
Mátét szereti, apja baltával támad
rá. A lány elmenekül otthonról.

Körhinta • 21.40 • DUNA TV

BULVÁR

Kitelepítések az Eurovíziós 
Dalfesztivál miatt!

Aszínésznő könnyeivel küszködve vette át a Berlinale kapcsán rendezett jóté-
konysági gálán a Cinema for Peace nevű békedíjat. Jolie első rendezését, az

In the Land of Blood and Honey (A vér és méz földjén) című boszniai háborús drá-
mát hozta a rangos filmfesztiválra.."A hírnév olyan, mint a pénz. Angelina pedig
úgy döntött, hogy jó célokra fordítja ezt a valutát" - méltatta a hollywoodi csilla-
got a hétfő esti gálán Bob Geldof zenész, politikai aktivista. Jolie könnyeivel
küszködve tartotta meg köszönőbeszédét, miután átvette az üvegből formá-
zott díjat Mohamed el-Baradei Nobel-békedíjastól, a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség egykori vezetőjétől. „Megszakadt a szívem, amikor el-
kezdtem a kutatást a filmhez. Olyan sokat szenvedtek az ott élők. Min-
denáron azon voltam, hogy elkészítsem ezt a filmet. A békedíjamat az ot-
tani embereknek ajánlom. Csodálatra méltó az országuk, az ott élő nők,
és az is, amin keresztülmentek. Az ő nevükben is veszem át ezt a díjat -
mondta köszönőbeszédében. - Azért forgattam le ezt az alkotást, mert bí-
zom abban, hogy az emberek felébrednek, és megpróbálnak változtatni
a dolgokon."

Angelina Jolie sírva vette át a békedíjat 





Aligha van ember Komá-
romban, aki ne ismerné a
mindig elegáns, megfontolt,
és kivétel nélkül mindenkit
tisztelő Vrečič Józsefet, foci-
berkekben familiárisan csak
„Józsi bácsinak” becézett
úriembert. Sokan, főleg a fi-
atalabb korosztályhoz tarto-
zók, viszont nem tudják, kit
tisztelhetnek személyében.
Nos, minden idők egyik leg-
nevesebb komáromi focis-
tája ő, aki hosszú évekig
tagja volt az elhíresült ko-
máromi „Aranycsapatnak” a
múlt század 50-es éveiben.
Mindez akkor történt, amikor a híres ráckerti pályára talán
annyi néző járt edzésekre, mint manapság bajnoki mérkő-
zésekre. 

Azóta nagyon sok idő eltelt, ezért is idézzünk fel néhány
mozzanatot Józsi bácsi eddigi életéből. 1932. február 22-én,
a szlovéniai Murska Sobotán született, szülei 12 éves korá-
ban költöztek Komáromba. Alig töltötte be 16. életévét, ami-
kor kivételes tehetségére való tekintettel besorolták a felnőtt
csapatba. 1955-ben a prágai ÚDA csapatában játszott, amely
később a Dukla nevet viselte, és Európa-szerte az egyik leg-
ismertebb csehszlovák csapattá vált. Katonai szolgálatát le-
töltve visszatért Komáromba, ahol pályafutása befejezéséig,
1963-ig a KFC-ben rúgta a labdát. Ez idő alatt többször is be-
válogatták a kerületi válogatottba. Mi sem természetesebb, őt
is csalogatták neves klubok, de ő már annyira komáromi volt,
hogy semmiért nem hagyta volna el városát. 

Az aktív pályafutás befejezése azonban messze nem je-
lentett számára búcsút a labdarúgástól. Edzőként, csapat-
vezetőként és vezetőségi tagként még sokáig állt a komáromi
lilák szolgálatában. Bármilyen munkára is kérték fel a klub-
ban, soha nem mondott nemet. Sőt, a mai klubvezetés is
gyakran fordul tanácsért Józsi bácsihoz, akinek tanácsai
ma is aranyat érnek. Minden KFC mérkőzésen ott van, egy-
kori játékostársaival és növendékeivel közösen értékelik a já-
tékot. Soha nem emeli fel a hangját, minden kiejtett szót
megfontol, hihetetlenül megértő a mai kor labdarúgóival
szemben. Soha nem hallottak még tőle olyat, hogy „bezzeg
a mi időnkben”. 

Nyugdíjba vonulásáig egyetlen munkahelyen dolgozott,
mint abban az időben nagyon sokan. A komáromi hajógyár
egyik legelismertebb alkalmazottja volt, ahol vezető beosz-
tásban dolgozott. Ugyanúgy viszonyult munkatársaihoz, mint
csapattársaihoz, vagy később játékosaihoz. Mindig korrekt és
végtelenül segítőkész volt, amit egykori munkatársai ma is
szívesen emlegetnek. Persze, ő munkahelyén is „örökös
KFC-s” volt. Nem egy esetben kellett „kivasalnia” egy-egy já-
tékos kihágásait, vagy éppen olyan munkabeosztást elin-
téznie, amely lehetővé tette az edzések zavartalan látoga-
tását. Józsi bácsi, tekintélyének is köszönhetően, ezeket az
ügyeket könnyedén kezelte. 

Vrečič József ezen a héten tölti be 80. életévét. A még
mindig fiatalos, szinte állandóan jövő-menő, ügyeket intéző
és bevásárló Józsi bácsit bizonyára sokan megállítják majd,
hogy jó egészséget kívánjanak a komáromi labdarúgás egyik
hírességének. Ismerve őt, ismerve természetét, talán majd
mosolyogva csak annyit mond: „Ugyan már, mennyivel va-
gyok én más, mint akárki Komáromban?” Mert kiváló ter-
mészete mellett, szerénysége is szembetűnő.  

Nos, kedves Józsi bácsi! Ön valamivel mégiscsak más, hi-
szen többet letett a KFC közös asztalára, mint bárki más eb-
ben a városban. Ezért is engedje meg, hogy a KFC népes
családjának, egykori munkatársainak nevében, de szer-
kesztőségünk nevében is nagyon boldog születésnapot kí-
vánjunk! 

Isten éltesse, Józsi bácsi!

SSPPOORRTT  
Minden évben nagy várakozás előzi meg

a komáromi sportklubok támogatását tár-
gyaló testületi ülést. Múlt csütörtöki ülésén
aztán a testület meghozta döntését ebben a
kérdésben is. A város területén működő 34
sportegyesületet(!?) az önkormányzat ösz-
szesen 226.010 €-val támogatja majd a
2012-es évben. Ezen túl, közel 10 ezer eurót
szán elkölteni egyszeri sportesemények tá-
mogatására.  

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, egyes
sportklubok vezetői elégedetten vették tudo-
másul a testület döntését, míg mások arcán
csalódottság volt észlelhető. A városi kassza
azonban nem enged, a kluboknak ennyivel
kell beérniük ebben az évben.  Voltak ettől
bőkezűbb, de szegényebb évek is, így a mai
gazdasági helyzetre való tekintettel nem is
olyan kevés a város fiataljainak sportolására
jóváhagyott összeg.

Elégedettek vagy sem, ez van! Vrečič József 80 éves

Így oszlik meg a sportegyesületek számára jóváhagyott 226.010 €
Komáromi Football Club 75.500 
Kajak-Kenu Klub 16.600 
Meredek Klub 1.500 
Vízilabda Klub 13.500 
Kormorán Vízimotoros Egyesület 950
MBK Kosárlabda Klub 51.710 
Delta Úszóklub 3.000 
ŠKB Spartak Ökölvívó Klub 5.000
Royal Sportlövő Klub 1.650 
Spartak Teniszklub 1.250 
Őrsújfalui Dynamo Labdarúgó Klub 3.800 
Pokrok Asztalitenisz Klub 300
Klokani Kosárlabda Klub 3.600 
Komáromi Ipari S.E. (asztalitenisz) 550
Spartak Röplabda Klub 15.000
Poseidon Búvár Klub 1.000
Szabadság Vándorai Kerékpár Egyesület 600
FK Activ Labdarúgó Klub 500
ABC Car Karate Klub 1.500
1. Komáromi Biliárd Klub 600
Power Klub Urban (Fekvenyomás) 450
Steting n.sz. (Futsal) 900
Komáromi Leány Röplabda Egyesület 5.200
Lodiar Vízimotoros Egyesület 500
Femina S.E. 150
Spartacus Birkózó Klub 3.000
Birkózó Sportklub 800
Kempo S.E. 4.000
Tolma Baranta Sportklub 1.000
Dunaj Rom Ökölvívó Klub 1.200
Bástya Ökölvívó Klub 1.200 
Tubertini Horgász Klub 500
Selye János Egyetem Röplabda Klub 6.000
KOMKO Úszóklub 3.000



A húszéves marcelházi Pálinkás Viktor sík-
futó  nevét egyre többen megismerik nemcsak
Szlovákiában, de már a határainkon túl is. A
győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tu-
dományi Karának építészmérnöki elsőéves
hallgatója az atlétikával, konkrétan a síkfutással
csak 18 éves korában ismerkedett meg, mivel
minden vágya az volt, hogy édesapja példáját
követve (hosszú évekig nagyszerű labdarúgó
volt) labdarúgó akart lenni. Két évvel ezelőtt
Kisbéren egy sérülésnek „köszönhetően“ 5 hé-
tig gipszbe tették a térdét, s ezzel a szakorvos
tanácsára labdarúgó álmai is szertefoszlottak.
Atléta alkatának – 197 cm magas, 83 kg -  kö-
szönhetően döntött e szép sportág mellett. 

Az ógyallai Építőipari Szakközépiskola ta-
nulójaként teljes erőbedobással a síkfutásnak
szentelte idejét. A 2010. május 6-án Nyitrán
megrendezésre került atlétikai kerületi bajnok-
ságon  az iskolai csapat legsikeresebb tagja
Pálinkás Viktor lett. Ő volt az iskola első di-
ákja, aki megszerezte a kerületi bajnoki címet.
Ezt a címet  800 m-en harcolta ki, és ezzel to-
vább jutott az országos versenyre. Ezen az
aranyérmen kívül szerzett még egy bronzér-
met 400 m-es távon, 200 m-en pedig ötödik
helyezést ért el. Így teljesen érthető, hogy a
Nyitrán megrendezett, 2010/2011-es tanév leg-
sikeresebb középiskolás tanulóinak kiértékelé-
sén elismerő oklevéllel tüntették ki, mivel az
elmúlt évben is több sikeres eredményt ért el.
Tehetségére az ógyallai diákévek alatt az Ér-
sekújvári Atlétikai Klub elnöke figyelt fel, és ná-
luk kezdte bontogatni szárnyait. 2009-ben az
olaszországi Rietiben megrendezett junior Eu-
rópa-kupán a második helyet szerezte meg, ezt
követően számtalan sikeres versenyt tudhatott
már maga mögött, így került a Zobor alatti vá-
rosba.

Mint a nyitrai Stavbár SG atlétája a 2012-es
évet is nagyszerű eredményekkel kezdte.

Februárban Pozsonyban 400 m síkfutásban

második lett, a 4x400 m-es váltót megnyerték.
Májusban a csehországi Třinecben győzött a
400 m síkfutásban, júniusban Prágában pedig
új országos csúccsal lett első.

Az érettségit követően Győrben él, az edzője
Tibor Danáč által kidolgozott edzésterv alapján
tartja edzéseit és készül a versenyekre a Győri
Dózsa pályáján. Az elszántságának és kitartá-
sának köszönhetően nagyszerű eredményekkel
kezdte a 2012-es fedettpályás atlétikai idényt is.

Január 18-án Prágában rendezték meg az
idei év első fedettpályás versenyét, ahol a 300
méteres síkfutásban 35,06 másodperces idő-
vel második helyet szerezte meg, de Szlovákia
történetének harmadik legjobb időeredményét
érte el ezen a távon. Gyorsabbak eddig csak
Marcel Lopuchovský (34,17) és Matúš Mentel
(34,97) voltak nála. Ezen a versenyen elindult a
150 méteres távon is, ahol 16,91 mp-es időt ért
el. A Bécsben megrendezett versenyen a 400
méteres síkfutásban a 4. helyen végzett 48,70
mp idővel, ezzel 11 másodperccel jobb idővel
túlszárnyalta elmúlt évi idejét. A január 29-én
Pozsonyban megrendezett Elán nemzetközi at-
létikai versenyen, melyen 300 sportoló vett részt
22 országból, Pálinkás Viktor 49,23-as idővel
nyerte a versenyt, ezzel is bizonyítva további jó
formáját.

„Örülünk Viktor sikereinek, egyelőre megy
neki. Bízom abban, hogy semmi rendkívüli do-
log nem akadályozza őt a további sikeres sze-
replésében. Idáig az előírt edzéstervet teljesíti,
a teljesítményi mutatója 120 százalékos” - nyi-
latkozta edzője Tibor Danáč.

Az elkövetkező időszakban egy prágai klub-
bal marokkói edzőtáborban vesz részt. Ettől a
jó felkészüléstől reméli, hogy  a február utolsó
hétvégéjén Pozsonyban megrendezésre kerülő
országos bajnokságon úgy a 400 m síkfutás-
ban, mint a 4x400 m-es váltófutásban jó ered-
ményre lesz képes. Célja a szlovák bajnokság
megnyerése, valamint eredményes szereplés a
Helsinkiben megrendezésre kerülő 23 év alatti
versenyzők Európa-bajnokságán. 

Édesapja bízik abban, hogy a sok edzés, a
sok lefutott km után felkészülése az idei verse-
nyekre jól sikerült, összességében jó előjelek-
kel állhat rajthoz.

Miriák Ferenc
Tibor Danáč felvétele
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Akomáromi Delta Úszóklub tehetséges úszója, Bie-
lik Kevin képviselte klubját és Komáromot az iglói

Szlovák Paradicsom Vándorserlegéért kiírt versenyen.
A mindössze tízéves sportoló öt számban állt rajthoz,
és eredményeire igencsak felkapták fejüket a sportág
jelenlévő szakemberei. Négy arany- és egy ezüstérmet
gyűjtött be a komáromi fiú úgy, hogy az általa teljesí-
tett idők is figyelmet érdemelnek. 

Eredményei:
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 42:79
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:35,29 
200 m mellúszás: 1. hely, ideje 3:23,50 
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 40:75
50 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 35:86 

Bielik Kevin gyakori vendég a dobogó legfelső fokán 

Hosszú téli szünet után, ezen a hétvégén
folytatódik a nők I. ligájának küzdelemso-

rozata. Régiónkat két csapat képviseli a baj-
nokságban: Csallóközaranyos és Naszvad/
Ímely közös csapata. Mindketten kemény téli
alapozáson vannak túl, egy-egy tornán is ki-
próbálhatták erejüket. A naszvadiak/ímelyiek
a hagyományos Kárpát Meditop Kupán szere-
peltek, de most messzire kellett utazniuk, hi-
szen a tavalyi naszvadi rendezés után, az er-
délyi Sepsiszentgyörgy adott otthont a torná-
nak. Csallóközaranyoson is megtört a jég, hét
szűk esztendő után rendeztek újra nemzet-
közi tornát, aminek óriási volt a sikere. 

A tavaszi nyitány előtt azt szerettük volna meg-
tudni, a rajt előtt milyen hangulatban vannak a
csapatok, mennyire készültek fel a tavaszi csatá-
rozásokra. Természetesen mindkét csapat háza
tájáról próbáltunk beszerezni információt, de nagy

sajnálatunkra, a naszvadi/ímelyi csapat edzőjét,
Miškovič Györgyöt minden igyekezetünk ellenére
nem sikerült elérnünk. Érdekes, hogy a többtagú
vezetőségből senki más nem tudott válaszolni
kérdéseinkre a csapat felkészülésével kapcsola-
tosan(!?) Ettől függetlenül, a naszvadi/ímelyi csa-
patnak csakúgy mint a csallóközieknek nagyon fo-
gunk szurkolni.

Csallóközaranyos 
Pint János klubelnök szinte elképzelni nem

tudja, hogy csapata akár egy hellyel is lejjebb
csússzon a tabellán. „A jelenlegi nyolcadik hely
messze nem méltó csapatunkhoz, a csallóköz-
aranyosi női kézilabdázás hagyományaihoz. Min-
denképpen az első hatba várom csapatunkat, de
ha ez nem sikerülne, akkor sem esünk kétségbe.
Klubunk teljesen konszolidált körülmények között
működik, tehát nem látom akadályát annak, hogy
a lányok csak és kizárólag az egyes mérkőzé-

sekkel foglalkozzanak. A csapatban nem történtek
nagy változások, egyedül Horváth Bernadettet le-
szünk kénytelenek nélkülözni ebben az idényben.
Bernadett súlyos térdsérülésen van túl, pihenésre
van szüksége. A csapatba új játékosként a nyitrai
Bíró érkezett. Régi-új játékosként ismét üdvözöl-
hetjük csapatunkban Varga Évát, a pozsonyi ŠKP
válogatott kapusát. Mivel a szabályok engedik az
alacsonyabb bajnokságban való párhuzamos sze-
replést, Évike ismét pályára léphet legnagyobb
sikereinek színhelyén. Éppen ezért, az Inter elleni
találkozónkra nem a hagyományos játék-napon
szombaton, hanem vasárnap, 15 órai kezdettel ke-
rül sor. Szeretnénk egyenrangú ellenfelei lenni az
egyik bajnokesélyesnek, sőt, nagyon meg kíván-
juk „keseríteni az életét” ezen a találkozón. Bízom
benne, hogy Peter Talár edző védencei nagy örö-
möt szereznek a csallóközaranyosi szurkolóknak
ezen a vasárnapon” – mondta el lapunknak a
klubelnök. 

Úszás

KézilabdaPálinkás Viktor a dobogó legmagasabb fokáért fut

Az atlétika elterjedtsége és színvonala meghatározhatja egy ország test- és sportkultúráját,
és joggal tekinthető ún. alapsportágnak és a sportok királynőjének. Az atlétikai versenyek

általában látványosak, a kidolgozott mozgásformák esztétikusak, a különböző korú verseny-
zők egymás elleni küzdelmei és az elért eredmények hitelesek, a győzelem a  versenyzés tiszta
örömét jelenti. E mozgások rendszeres gyakorlása hozzájárul az egészség megőrzéséhez, tö-
kéletesíti az ember alapvető mozgáskészségét, fejleszti fizikai képességeit.

Marcelháza

Bielik Kevin: 
Négy arany, egy ezüst 

Hétvégén folytatódik a bajnokság 

Innen folytatódik
1. Močenok 10 7 1 2 313:263 15
2. Bytča 10 7 1 2 316:278 15
3. Inter 10 7 0 3 315:266 14
4. B. Bystrica 10 6 2 2 309:262 14
5. Michalovce jun. 10 6 1 3 297:257 13
6. Nesvady 10 5 2 3 235:232 12
7. Senica 10 4 1 5 285:300 9
8. Zlatná n/O. 10 3 1 6 221:237 7
9.  Košice 10 3 1 6 222:243 7

10. Modra 10 2 0 8 200:281 4
11. Topoľčany 10 0 0 10 237:331 0

Hétvégi program:

Kassa – Naszvad/Ímely

Csallóközaranyos – Inter Bratislava 
(vasárnap 15 órakor) Naszvad/Ímely

Csallóközaranyos



Kosárlabda

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

2012. február 204 SSPPOORRTT

Kempo

Amagyarországi Tökölön immár tíze-
dik alkalommal rendezték meg a Ju-

hász Ferenc Emlékversenyt, amely a Ma-
gyar Kempo Szövetség által szervezett
nyílt világbajnokság is volt egyben. Szlo-
vákiát a Szayka Róbert edző vezette ala-
kulat képviselte, amelyet öt nyitrai és
négy komáromi versenyző alkotott. A
nyitrai versenyzők szintén a komáromi
klub tagjai. Eredmények: 

Felnőttek
Mészáros Štefan (Nyitra) Full contact 

– 1. hely 

Fehér István (Komárom) Full contact 
– 2. hely 

Nagy Attila (Komárom) Pusztakezes Full
contact – 3. hely 
Mészáros Peter (Nyitra) Full contact – 3. hely
Duchoň Andrej (Nyitra) Full contact – 3. hely
Štrbák Miroslav (Nyitra) Full contact – 3. hely 
Cilling Marek (Nyitra) Full contact – 4. hely   
Ifjúságiak
Kádár Filip (Komárom) Light contact 

– 2. hely, kempo küzdelem 3. hely 
Kanozsay Máté (Komárom) 

– kempo küzdelem – 2. hely

Kilenc érem a komáromi klubnak

Balról jobbra Kanozsay Máté, Szayka Róbert és Kádár Filip

Csodálatos hetet tudhat maga mögött a ko-
máromi férfi kosárlabdacsapat. Szerdán,

magabiztosan verte a listavezető privigyeiket,
megfosztva őket ezzel a tabella első helyétől.
Azt az Iglón szerzett győzelmükkel a nyitraiak
foglalták el, és szombaton éppen ők várták
csarnokukba az MBK Rieker legénységet. Min-
den kétséget kizáróan, jogos győzelmi ambí-
ciókkal. A František Rón által irányított komá-
romiak, azonban ismét kellemesen meglep-
ték szurkolóikat. Komáromból, ugyanis min-
tegy 250-300 szurkoló kísérte el a piros-fehé-
reket a megyei városba, ahol szinte hazai
környezetet biztosított számukra. Egy hét
alatt, tehát két listavezetőt is térdre kénysze-
rített a harmadik helyen álló komáromi csapat.

Szerdán
MBK Rieker – Prievidza 92:85 (28:22, 17:26,

26:19, 21:18) 
Hazai szempontból nem kezdődött rosszul ez a

mérkőzés. Alig telt el három perc, amikor már 7:0
világított az eredményjelzőn. Persze, „kosárlab-
dázóéknál” ez nem feltétlenül kell, hogy sokat je-
lentsen a végső kimenetel szempontjából. Nem is
jelentett. A 14. percben, ugyanis már 34:29 volt az
eredmény, és a sztárokkal megtűzdelt privigyeiek
egyre csak jöttek és jöttek előre. A második ne-
gyed közepén, aztán 34:34-re egyenlítettek. Sőt,
a 19. percben, 37:44 -nél már azt is gondolhatták,
hogy... A hazai piros-fehérek azonban újra bebi-
zonyították, hogy sem tudásban, sem lelkese-
désben nem maradnak el az átmeneti listaveze-
tőtől. És bár félidőben még a vendégek vezettek
48:45 arányban, a komáromi csarnokban érezhető
volt a hazaiak szilárd győzelmi elhatározása. A
második félidő elején ugyan még egy ponttal nö-
velték előnyüket a bányászok, de aztán egy sors-
döntőnek is mondható tízpontos hazai zsinór kö-
vetkezett, ami végleg megpecsételni látszott a
vendégek sorsát. Így lett 46:50-ből 56:45, és a ko-
máromi szurkolók csakúgy mint az idény legtöbb
hazai mérkőzésén, kezdhettek készülni az ün-
neplésre. Igaz, a vendégek próbáltak még ezen
változtatni, de a kiválóan játszó hazaiak eredmé-
nyesen tartották a tisztes távolságot. Sőt, a hét-
pontos vereség, még kissé hízelgő is a vendé-
gekre nézve. Minden nagyképűség nélkül ugyanis
kijelenthető, hogy a bajnokság egyik legjobbjának
pályáján szenvedték azt el.

A hazai csapatban ismét pályára lépett Marek
Jurík, aki egy évvel ezelőtt befejezte aktív pálya-

futását. Vlado Klár sérülését követően, a hazai
klubvezetésnek lépnie kellett, amit nagyon ele-
gánsan meg is oldott. Olyan játékost kellett ke-
resnie a bajnokság kellős közepén, aki azonnal
rendelkezésre is állhat, de az extraligás követel-
ményeknek is megfelel. Nos, Jurík esetében mind-
két feltétel biztosítva volt, hiszen a kadettok ed-
zőjeként rendszeresen részt vett a felnőttek ed-
zésein is, az MBK Rieker játékos-listáján továbbra
is szerepelt a neve. Nem történt tehát semmi más,
mint hogy Marek újra magára öltötte a piros-fehér
mezt. És úgy játszott, ahogy az a nevéhez méltó! 

Pontszerzők: Jones 20, Johnson 15, Kratoch-
víl 13, Keller és Bilík 11-11, Jurík 4, Dubovský 2 –
Godbold 22, Davis 15.

További eredmények: Levice – Handlová
78:74, B. Bystrica – Žilina 79:84, Sp. N. Ves – Nitra
87:90. Svit – szabadnapos volt.

Szombaton
Nitra – MBK Rieker 65:69 (17:14, 17:21, 13:17,

18:17)
A küzdelmes, sőt harcias találkozón mindkét

csapat a védekezésre helyezte a hangsúlyt, így
igencsak nehéz volt kidolgozott akcióból pontokat
elérni. A találkozó 15. percében a vendégek át-
vették a vezetést, és hosszabb időre állandósítani
tudták 1-2 pontos vezetésüket. Ez az állapot a 24.
percig tartott, amikor a hazaiak még 43:40-re tud-
tak fordítani, de a remekül küzdő komáromiak
nem sokáig hagyták örülni őket. A vendégek két
perc leforgása alatt visszavették a vezetést, és a
találkozó végéig már csak ők örültek. Hát még
utána...

Paulík József, az MBK Rieker sportigazgatója:
„Ezen a találkozón nemcsak játékban, de küz-
désben is túlszárnyaltuk az egyébként remek nyit-
rai csapatot. Két dolog bizonyult döntőnek ezen a
találkozón. Az egyik, hogy a mi lényegesen ala-
csonyabb játékosaink a palánk alatt rendre el-
szedték a labdákat a magas hazai védőktől, ami
szintén bizonyítja a nagy becsvágyat, amellyel
pályára léptek. A másik, és ezt szeretném nagyon
kihangsúlyozni, az a mintegy 250-300 komáromi
szurkoló volt, akik szinte „beleszurkolták” csapa-
tunkat ebbe a nagyon értékes győzelembe. A já-
tékosok és klubvezetés nevében is köszönöm va-
lamennyiüknek, hogy végig hazai környezetet biz-
tosítottak csapatunknak”.  

Pontszerzők: Clemente 21, Tomek 11 – Jones
19, Keller 16, Bilič 9, Kratochvíl és Johnson 8-8,
Jurík 4, Dubovský 3 

További eredmények: Žilina – Levice 68:76,
Handlová – Sp. N. Ves 80:85, Svit – B. Bystrica
113:77. Prievidza – szabadnapos volt. 

A tabella állása:
1. Nitra 29 19 10 48
2. Prievidza 28 19 9 47
3. MBK Rieker 28 18 10 46
4. Handlová 29 16 13 45
5. Sp. N. Ves 29 15 14 43
6. Svit 28 14 14 42
7. Levice 29 13 16 42
8. Žilina 28 7 21 35
9. B. Bystrica 28 7 21 35

E heti program: Szerdán, 18 órakor veszi kez-
detét az MBK Rieker – Handlová találkozó, majd
szombaton a legnagyobb rivális, Léva csarnoká-
ban lépnek pályára a piros-fehérek. 

MBK Rieker – a listavezetők rémálma

Keller (pirosban), nagyon megkeserítette 
Nuber életét (Nitra – MBK Rieker 65:69)
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